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)*( ملحــــوظـــــة:
          �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�سل���ة بالرتبية �خلا�س���ة، و�لتي مل ي�سبق ن�سرها �أو 

تقييمها يف جهة �أخرى.
ُتع���ربرِّ �لأعمال �لتي تن�سرها �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 نخب���ة م���ن �لأ�سات���ذة �ملخت�س���ني يف مو�سوعات 
هذه �لبحوث.

لهيئ���ة �لتحري���ر �حل���ق يف حتدي���د �أولوي���ات �لن�س���ر . 4
لالأبح���اث �ملقدمة للمجلة ح�س���ب معايرها، وترتب 
�لبح���وث و�لدر��سات 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 غر 
مق���دم للن�سر، 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 
�ملجل���ة وبع���د مرور �سنة على �لأق���ل من تاريخ �سدور 

�لعدد، وي�سار �إىل هذه �ملو�فقة عند �إعادة �لن�سر.
حتتف���ظ �ملجل���ة بحقها يف �أن تخت���زل �أو تعيد �سياغة . 7

بع����س �جلم���ل و�لعب���ار�ت لأغر��س �ل�سب���ط �للغوي 
ومنهج �لتحرير.

يعط���ي �لباحث )�لباحث���ون( ن�سخة 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 ملكي���ة �لن�سر 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�سفح���ة  �أ�سف���ل  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 بالعم���ل �ملر�س���ل للن�سر بي���ان يت�سمن ��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: 

يك���ون مقا�س �ل�سفحة A4، �أن تك���ون م�ساحة �لكتابة على . 1
�لورق مبقا�س 12 × 19 �سم.

كتاب���ة م���ن �لبح���ث بخ���ط Traditional Arabic مقا����س . 2
)16(، �مل�ساف���ة مف���ردة ب���ني �ل�سط���ور، 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�ستخل����س �لعرب���ي بنف����س خط �مل���ن مقا�س )12( . 4

 Times New Roman وكتاب���ة �مل�ستخل�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�سفح���ة، و�أل 
ينق�س���م �جلدول عل���ى �سفحتني �أو �أك���ر ، وميكن ت�سغر 

حجم خط �جلدول �إىل مقا�س )9( �إذ� لزم �لأمر.
ك���ل �ل�س���ور و�لر�س���وم �لتو�سيحي���ة 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�ستخ���د�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 غرها.

�أ�سف���ل . 8 منت�س���ف  يف  �لبح���ث  ل�سفح���ات  �لرتقي���م  يك���ون 
�ل�سفح���ة، �بتد�ًء من �سفح���ة �مللخ�س �لعربي ثم �مللخ�س 
�لإجنلي���زي، وحت���ى �آخ���ر �سفح���ة م���ن �سفح���ات �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 �لبح���وث و�لدر��سات مكتوبة عل���ى �لكمبيوتر . 1
و�ح���دة  ون�سخ���ة  ورقي���ة،  ن�سخ���ة   )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.





الـمــــرا�ســـــالت

تر�س���ل �لبح���وث وجمي���ع �ملر��س���الت �ملتعلقة باملجل���ة �إىل �لربي���د �للكرتونى  �
dsr2017@Yahoo.com                :للمجلة

�أو �إىل �لعن���و�ن �لت���اىل: كلي���ة عل���وم �لإعاق���ة و�لتاأهي���ل - جامع���ة �لزقازي���ق -  �
�لزقازيق -  جمهورية م�سر �لعربية

�أو عن طريق رقم �لهاتف : 01147271725 �

ملتابعة �جلديد يف �ملجلة يرجي �لدخول �إىل �ملوقع �للكرتوين للمجلة �
www.dsr1.zu.edu.eg





املجلد ال�ساد�س - العدد )22( يناير 2018 جملة الرتبية اخلا�سة

حمتـــــويـــــات العـــــدد
ا�ستخ�دام برنامج للتعليم العالجي قائم على عرو�س الكمبيوتر يف اإطار التدخل املبكر 

لتح�سني م�ستوى النمو العقلي لأطفال الرو�سة املعر�سني خلطر �سعوبات التعلم .

د. اأمال اأحمد م�سطفى 
Doi: 10.12816/ 0045191

1

اأثر تكوين الأطفال من ذوي ا�سطراب طيف التوحد جلماعة الأ�سدقاء  يف حت�سني التفاعل 
الجتماعي لديهم .

د. هالة رم�سان عبد احلميد
Doi: 10.12816/ 0045192

60

ا�ستخ�دام الفي�سب�وك وعالقت�ه بال�سعادة النف�سية ل�دى طالب اجلامع�ة  ذوي الإعاقة 
الب�سرية ) درا�سة �سيكومرتية - كلنيكية ( .

د. �سماح �سالح حممود حممد
Doi: 10.12816/ 0045193

117

ال�سورة العمانية ملقيا�س نظام تقييم ال�سلوك التكيفي )ABAS-3(: درا�سة ميدانية 
على التالميذ ذوي الإعاقة الذهنية يف �سلطنة عمان .

رجاء �سامل �سيف النبهاين                                د. حمرياء ال�سليماين                               
د. حممود حممد اإمام  

Doi: 10.12816/ 0045194

182

املعاي�ر ال�سوداني�ة ملقيا��س اأن�سطت�ي ال�سفية ل�دى طلب�ة مرحلة الأ�سا��س بولية 
اخلرطوم .

د. هدى ف�سل اهلل علي حممد                               اأ.د. �سالح الدين فرح عطا اهلل بخيت
د. اأ�سرف حممد اأحمد علي                            د. �سلوى �سالح حممد الأمني

Doi: 10.12816/ 0045195

224

البني�ة العاملي�ة للياق�ة الذهنية ل�دى الطالب�ات املوهوب�ات والعادي�ات باملرحلة 
املتو�سطة باململكة العربية ال�سعودية .

د. م�ساعل را�سد اآل بوعينني
Doi: 10.12816/ 0045196

251

فعالية برنامج تكامل ح�سي يف خف�س بع�س امل�سكالت ال�سلوكية احل�سية لدى الأطفال 
ذوي ا�سطراب طيف التوحد .

د. �سيد جارحي ال�سيد
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ملخ�س البحث:
يو�س���ح �ل���رت�ث �ل�سيكولوجي �أن هناك تاأخًر� يف م�ستوى �لنمو �لعقلي �ملعريف 
لأطف���ال �لرو�س���ة �ملعر�س���ني خلط���ر �سعوب���ات �لتعلم ع���ن مثيله ل���دى �أقر�نهم غر 
�ملعر�س���ني له���ذ� �خلطر ف�ساًل عن وجود ق�سور يف �أد�ئهم ملختلف �لعمليات �ملعرفية. 
وميك���ن ل�ستخد�م بر�مج �لتعلي���م �لعالجي وخا�سة �لتي ت�ستخدم �لو�سائط �ملتعددة 
ح���ال ��ستخد�مه���ا يف �إط���ار �لتدخ���ل �ملبك���ر �أن ت�س���رع مب�ست���وى منوه���م. وتهدف هذ� 
�لبحث �إىل حت�سني م�ستوى �لنمو �لعقلي لهوؤلء �لأطفال عن طريق �إعد�د و��ستخد�م 
برنامج تدريبي عالجي يقوم على عرو�س �لكمبيوتر، و�ختبار فعالية ذلك �لربنامج 
يف هذ� �ل�سدد. و�سمت �لعينة )14( طفاًل بال�سنة �لثانية بالرو�سة KG- II مبدينة 
�لزقازيق ممن يعانون من ق�سور يف مهار�تهم قبل �لأكادميية موزعني بالت�ساوي على 
جمموعت���ني متكافئت���ني؛ �إحد�هما جتريبية و�لأخرى �سابط���ة. ومت ��ستخد�م �ملنهج 
�لتجريب���ي، و�سم���ت �لأدو�ت �مل�ستخدم���ة مقيا����س �ستانفورد- بينيه للذك���اء، و�أن�سطة 
لع���ب مهاري���ة مقنن���ة لالأطفال، وبطاري���ة �ختبار�ت لبع����س �ملهار�ت قب���ل �لأكادميية 
لأطف���ال �لرو�سة كموؤ�سر�ت ل�سعوبات �لتعلم، ومقيا�س �مل�سح �لنيورولوجي �ل�سريع، 
ومقيا����س �لنمو �لعقل���ي لالأطفال، وبرنام���ج �لتدريب و�لتعليم �لعالج���ي با�ستخد�م 
عرو����س �لكمبيوت���ر )�إعد�د �لباحث���ة(. و�أ�سف���رت �لنتائج عن فعالي���ة برنامج �لتعليم 
�لعالج���ي �مل�ستخ���دم يف حت�س���ني م�ست���وى �لنم���و �لعقل���ي لأطفال �لرو�س���ة �ملعر�سني 
خلط���ر �سعوبات �لتعلم. و�نتهت �لبح���ث �إىل �إمكانية �لإ�سر�ع مب�ستوى �لنمو �لعقلي 
�ملع���ريف لأطف���ال �لرو�س���ة �ملعر�س���ني خلط���ر �سعوب���ات �لتعل���م وم���ا يرتب���ط ب���ه م���ن 

خ�سائ�س عقلية معرفية من خالل بر�مج �لتدريب �أو �لتعليم �لعالجي.

الكلمات املفتاحية: عرو�س �لكمبيوتر- �لتعليم �لعالجي- �لتدخل �ملبكر- �لنمو �لعقلي- 
�سعوبات �لتعلم- �أطفال �لرو�سة �ملعر�سون خلطر �سعوبات �لتعلم.



ا�ستخدام برنامج للتعليم العالجي قائم على عرو�س الكمبيوتر د. اأمال اأحمد م�سطفى

 4 

مقدمة:
مبن�سئه���ا  �لتعل���م  ��سطر�ب���ات  م���ن  غره���ا  ع���ن  �لتعل���م  �سعوب���ات  تتمي���ز   
�لنيورولوج���ي وه���و م���ا قد يجعل �لطف���ل يولد بها، �أو ق���د يكت�سبها بع���د ولدته، كما 
�أنها ت�ستمر معه يف �حلالتني طو�ل حياته. ونظًر� ملا قد يرتتب على �سعوبات �لتعلم 
م���ن �آث���ار �سلبي���ة على �لرغ���م من �أن م�ست���وى ذكاء �لطف���ل عادة ما يك���ون يف �مل�ستوى 
�لع���ادي �أو حت���ى �لعايل فاإن �لكت�ساف �ملبكر لها قد يحد كثًر� من تلك �لآثار. �إل �أن 
�لعتم���اد يف ت�سخي�سه���ا على عدم قدرة �لطف���ل على فهم منهج عادي معني يف �لوقت 
�ل���ذي يتمك���ن قرينه �لذي ل يعاين م���ن تلك �ل�سعوبات من فهم���ه و��ستيعابه يجعل 
�لبع����س يف�سل �أن نطلق عل���ى �لأطفال قبل �سن �ملدر�سة �لذين يعانون من ق�سور يف 

at- risk for LD .لأد�ء �لوظيفي للمخ �أنهم معر�سني خلطر �سعوبات �لتعلم�

وعل���ى �لرغ���م من م�ست���وى �لذكاء �ملتو�س���ط �أو �لعايل له���وؤلء �لأطفال فاإنهم 
يعان���ون م���ن ق�س���ور يف �لعملي���ات �ملعرفية �ملختلف���ة قيا�ًس���ا باأقر�نهم غ���ر �ملعر�سني 
لتل���ك �ل�سعوب���ات ف�ساًل عن �أنه���م يتاأخرون عنهم يف م�ستوى منوه���م �لعقلي �ملعريف 
مبع���دل مرحل���ة فرعية �إذ �أ�سفرت نتائج �لدر��سات يف هذ� �ملو�سوع عن �أنهم يعدون يف 
�ملرحلة �لفرعية �لأوىل من �ملرحلة �لثانية ملر�حل منوهم �لعقلي كما حددها بياجيه 
Piaget بينما يكون �أقر�نهم غر �ملعر�سني لذلك �خلطر يف �ملرحلة �لفرعية �لثانية 

)حممد، 2006 �أ(. 

ووفًقا لبياجيه فاإن بو�سعنا �أن ن�ستخدم بر�مج معينة لالإ�سر�ع بالنمو �لعقلي 
للطف���ل تق���وم عل���ى �إث���ارة �ل�سر�ع �ملع���ريف من جانب���ه مما ي���وؤدي �إىل �خت���الل تو�زنه 
�ملعريف فيعمل على ��ستعادة ذلك �لتو�زن من جديد وهو ما يتحقق بالفعل يف مرحلة 
�أو مرحل���ة فرعي���ة �أعلى من تلك �ملرحلة �أو �ملرحل���ة �لفرعية �لتي مير بها حيث عادة 

ما يبلغ �أثر هذ� �لإ�سر�ع حو�يل مرحلة فرعية و�حدة )حممد، 2006ب(. 

وميكن �أن حتقق بر�مج �لتعليم �لعالجي من خالل �لتدخل �ملبكر هذ� �لأثر، 
ومنها عرو�س �لكمبيوتر - كاأحد �أ�سكال �لتعليم مب�ساعدة �لكمبيوتر - وهي ما مييل 

�لأطفال �إليها كثًر�. 



املجلد ال�ساد�س - العدد )22( يناير 2018 جملة الرتبية اخلا�سة 

 5 

 م�سكلة البحث:
 تتمث���ل م�سكل���ة هذ� �لبحث يف وجود ق�س���ور يف �أد�ء �لعمليات �لعقلية �ملعرفية 
�ملختلف���ة لأطف���ال �لرو�س���ة �ملعر�س���ني خلط���ر �سعوب���ات �لتعل���م ك�سف���ت عن���ه نتائ���ج 
�لدر��س���ات �ل�سابق���ة، و�نخفا����س م�ست���وى منوه���م �لعقل���ي �ملع���ريف ع���ن �أقر�نهم غر 
�ملعر�س���ني له���ذ� �خلطر وهو �لأمر �ل���ذي ي�ستوجب �لتدخل �ملبك���ر با�ستخد�م بر�مج 
�لتعليم �لعالجي كي نحد من �أوجه ذلك �لق�سور ومظاهره، ون�سرع مب�ستوى منوهم 
�لعقل���ي ك���ي يق���ارب م�ست���وى من���و �أقر�نهم. وميك���ن �لقيام بذل���ك عن طري���ق بر�مج 
�لتعليم �لعالجي وعلى ر�أ�سها �لتعليم مب�ساعدة �لكمبيوتر ��ستغالًل لجنذ�ب هوؤلء 
�لأطف���ال �إىل �سا�س���ة �لكمبيوتر. وتتناول �مل�سكلة ��ستخ���د�م برنامج للتعليم �لعالجي 
يقوم على �أحد �أمناط �لتعليم مب�ساعدة �لكمبيوتر وهو عرو�س �لكمبيوتر كي ن�سرع 
مب�ست���وى منوه���م �لعقلي ليق���ارب �أقر�نهم مما يكون من �ساأن���ه �أن ي�سهم يف �إعد�دهم 
لتلق���ي �لدر��س���ة �لأكادميية �لالحقة باملدر�سة، وي�سهم يف جن���اح دجمهم معهم. ولذ� 
تتمثل م�سكلة �لبحث يف �ل�سوؤ�ل �لرئي�س �لتايل:هل ميكن لربنامج �لتعليم �لعالجي 
�لقائ���م عل���ى عرو�س �لكمبيوتر يف �إطار �لتدخل �ملبك���ر �أن يوؤدي �إىل حت�سني م�ستوى 

�لنمو �لعقلي لأطفال �لرو�سة �ملعر�سني خلطر �سعوبات �لتعلم ؟

اأهداف البحث:
يهدف هذ� �لبحث �إىل:

تنمي���ة م�ست���وى �لنم���و �لعقل���ي لأطف���ال �لرو�س���ة �ملعر�سني خلط���ر �سعوبات 1 ))
�لتعلم من خالل �إعد�د و��ستخد�م برنامج تدريبي عالجي يقوم على عرو�س 
�لكمبيوت���ر كاأح���د �أ�سك���ال �لتعلي���م مب�ساع���دة �لكمبيوت���ر كو�سيل���ة لالإ�س���ر�ع 
مب�ست���وى ذل���ك �لنم���و �عتم���اًد� عل���ى فك���رة بياجي���ه يف �إث���ارة �ل�س���ر�ع �ملع���ريف 
مم���ا ي�ساعده���م عل���ى �لقيام بالعملي���ات �لعقلي���ة �ملعرفية �ملختلف���ة بقدر �أكرب                    

من �لكفاءة. 
ا �إىل �ختبار فعالية هذ� �لربنامج يف حتقيق �أهد�فه، وكذ� �لتعرف 1 )) يهدف �أي�سً

على �إمكانية ��ستمر�ر �أثر ذلك �لربنامج بعد �نتهائه وخالل فرتة �ملتابعة. 
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اأهمية البحث: 
ترجع �أهمية هذ� �لبحث �إىل �لنقاط �لتالية:

�أن ه���ذ� �لبحث تعتمد على ��ستخ���د�م �لتعليم �لعالجي يف �إطار �لتدخل �ملبكر 1 ))
لأطف���ال م���ا قبل �ملدر�سة �ملعر�سني خلطر �سعوب���ات �لتعلم عن طريق تقدمي 

بيئة �آمنة للتعلم مما قد ي�ساعدهم على �لندماج مع �أقر�نهم �لعاديني. 
�أن ه���ذ� �لبح���ث تعتم���د عل���ى �أ�سلوب ه���ام يعترب م���ن �لأ�سالي���ب �حلديثة �لتي 1 ))

يت���م ��ستخد�مه���ا يف جم���ال ذوي �لإعاق���ات ه���و �لتعليم �أو �لتدري���ب مب�ساعدة 
�لكمبيوتر وهو �لأ�سلوب �لذي ثبتت فعاليته يف هذ� �مل�سمار.

�أنه���ا تعتم���د على ��ستخد�م �لو�سائط �ملتعددة يف ه���ذ� �لربنامج �مل�ستخدم فيها 1 ))
وه���و �لأ�سل���وب �لذي يعتمد على ��ستخد�م �ملث���ر�ت �لب�سرية بالدرجة �لأوىل 

وهو �لأمر �لذي ينال قدًر� كبًر� من �لهتمام يف هذ� �ل�سدد.
�أنه���ا تعتم���د عل���ى �لإ�س���ر�ع مب�ست���وى �لنم���و �لعقلي �ملع���ريف لأطف���ال �لرو�سة 1 ))

ا لهم دون  �ملعر�س���ني خلط���ر �سعوبات �لتعل���م با�ستخد�م برنامج �أع���د خ�سي�سً
�سو�هم وهو �لأمر �لذي قد يكون من �ساأنه �أن يفيدهم كثًر� يف هذ� �لإطار.

�أن �لإ�س���ر�ع مب�ستوى �لنمو �لعقلي �ملع���ريف لأطفال �لرو�سة �ملعر�سني خلطر 1 ))
�سعوب���ات �لتعلم قد ي�سهم بقدر كبر يف م�ساعدة هوؤلء �لأطفال على حتقيق 
�لأهب���ة �أو �ل�ستع���د�د لاللتح���اق باملدر�س���ة، وتلق���ي تعليمه���م �لنظام���ي به���ا، 
وحتقيق �ل�ستفادة �لأكادميية من جر�ء ذلك مما يقلل من �لأخطار �ملحتملة. 

�أن تنمي���ة م�ست���وى �لنمو �لعقلي لأطفال �لرو�س���ة �ملعر�سني خلطر �سعوبات 1 ))
�لتعلم ميكن �أن يكون من �ساأنه �أن ي�ساعدهم يف حتقيق �لتو��سل مع �لآخرين 

�ملحيطني بهم مما قد ي�ساعد كثًر� يف دجمهم مًعا مبد�ر�س �لتعليم �لعام.
�أن ه���ذ� �لبحث ميك���ن �أن ت�سهم ب�سكل فاعل يف تطوير خط���ة �لتعليم �لفردية 1 ))

�لتي يتم من خاللها تقدمي �خلدمات �لرتبوية �ملنا�سبة، و�خلدمات �ملرتبطة 
بالرتبية �خلا�سة لكل طفل حتى ل تتفاقم حالته وهو ما ميكن �أن ي�ساعد يف 
زيادة م�ستوى �لتح�سيل �لالحق لهوؤلء �لأطفال عن طريق تاأهيلهم لذلك.

�أن هذ� �لبحث متثل �ختباًر� ل�سحة ��ستخد�م نظرية بياجيه للنمو �لعقلي يف 1 ))
جمال ذوي �لإعاقات ب�سكل عام.
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ن���درة �لدر��س���ات �لت���ي يت�سمنها �ل���رت�ث �ل�سيكولوجي �لعرب���ي يف هذ� �ملجال 1 ))
وهو ما ي�سيف �إىل �أهمية هذ� �لبحث �لر�هنة. 

امل�سطلحات البحث:

 Phillips )1981( ي�سر: cognitive development:النمو العقلي املعريف -
�إىل �أن �لنمو �ملعريف- تبًعا لبياجيه- هو تلك �لتغر�ت �لتي تنتاب �أبنية �لفرد �ملعرفية 
وذل���ك م���ن خالل عمليت���ي �لتمثل و�ملو�ءمة. وي�س���ر )Forman )1983 �إىل �أنه هو 
�لعملي���ة �لتي ي�ستطي���ع �لأطفال مبوجبها بناء فهم �أكر ذك���اء للعامل �لذي يعي�سون 
في���ه. وي�س���ر )McCandless & Coop )1989 �إىل �أن �لنم���و �ملع���ريف ه���و حت�سن 
�رتقائ���ي منظ���م لالأ�سكال �ملعرفية �لتي تن�ساأ من تاريخ خرب�ت �لفرد، وهدفه حتقيق 
ن���وع م���ن �لتو�زن بني عمليتي �لتمث���ل و�ملو�ءمة بحيث ي�سبح �لف���رد �أقدر على تناول 
�لأ�سياء �لبعيدة عنه يف �لزمان و�ملكان، وعلى ��ستخد�م �لطرق و�ل�سرت�تيجيات غر 
�ملبا�س���رة يف جتهي���ز �ملعلوم���ات وحل �مل�سك���الت. ووفًقا ملا ي���ر�ه  )Levin )1983 فاإن 
�لنم���و �ملع���ريف ياأخ���ذ �لعدي���د م���ن �لأ�سكال حي���ث يت�سمن من���و �إدر�ك ما ه���و ماألوف، 
و�لتعل���م م���ن �خلربة، وتكوي���ن �ملفاهيم، وحل �مل�سكالت، و�لتفك���ر، ومنو �لقدرة على 
معاجل���ة �ملعلوم���ات م���ن �لع���امل �خلارج���ي. ومن ث���م فهو يعن���ي تطور �أو من���و عملية 

�ملعرفة لدى �لفرد.

 وميك���ن �لنظ���ر �إلي���ه �إجر�ئًي���ا يف �لبح���ث �لر�هن عل���ى �أنه تل���ك �لدرجة �لتي 
يح�سل �لطفل عليها يف �لختبار �مل�ستخدم لهذ� �لغر�س مبا يعك�س م�ستوى منوه.

- �سعوب�ات التعل�م:  Learning Disabilities LD:  �س���وف تتبن���ى �لباحث���ة 
تعري���ف �للجن���ة �لوطني���ة �لأمريكي���ة �مل�سرتك���ة ل�سعوب���ات �لتعل���م �ل���ذي يعر����س له 
)Hallahan& Kauffman )2008(; Hallahan et al )2007 و�ل���ذي ين����س 
عل���ى �أن: “�سعوب���ات �لتعلم هي م�سطل���ح عام ي�سر �إىل جمموعة غر متجان�سة من 
�ل�سطر�ب���ات �لت���ي تظهر على هيئة �سعوبات ذ�ت دللة يف �كت�ساب و��ستخد�م �لقدرة 
على �ل�ستماع، �أو �لتحدث، �أو �لقر�ءة، �أو �لكتابة، �أو �لتفكر، �أو �لقدرة �لريا�سية �أي 
�لق���درة على �إج���ر�ء �لعمليات �حل�سابي���ة �ملختلفة. وتعد ه���ذه �ل�سطر�بات جوهرية 
بالن�سبة للفرد، ويفرت�س �أن حتدث ب�سبب حدوث �ختالل يف �لأد�ء �لوظيفي للجهاز 
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�لع�سب���ي �ملرك���زي، كم���ا �أنه���ا قد حت���دث يف �أي وقت خ���الل فرتة حيات���ه. وقد حتدث 
م�سك���الت يف �ل�سلوكيات �لد�لة على �لتنظيم �لذ�تي، و�لإدر�ك �لجتماعي، و�لتفاعل 
�لجتماعي �إىل جانب �سعوبات �لتعلم، ولكن مثل هذه �مل�سكالت ل متثل يف حد ذ�تها 

ول تعترب �سعوبة من �سعوبات �لتعلم ”. 

قب���ل  �مله���ار�ت  “تع���د   :  Preacademic skills:الأكادميي�ة قب�ل  امله�ارات   -  
�لأكادميي���ة كم���ا ي���رى  )Torgesen )2001 مبثاب���ة تل���ك �ل�سلوكي���ات �لت���ي تعت���رب 
ذ�ت �أهمي���ة بالن�سب���ة للطفل قبل �أن يبد�أ تعليم���ه �لنظامي مثل �لتعرف على �لأرقام، 
و�حل���روف، و�لأ�سك���ال، و�لألو�ن ف�ساًل عن مهارة �أخرى لها �أهميتها �لبالغة بالن�سبة 

للقر�ءة تتمثل يف �لوعي �أو �لإدر�ك �لفونولوجي”.

�إجر�ئًيا يف �لبحث  �ملهار�ت   - ق�سور املهارات قبل الأكادميية: “يتحدد ق�سور هذه 
�لر�هن بتلك �لدرجة �لتي يح�سل �لطفل عليها يف كل مهارة من هذه �ملهار�ت و�لتي 
تق���ل ع���ادة ع���ن 50 % من درج���ة �مله���ارة يف �لوع���ي �أو �لإدر�ك �لفونولوج���ي، و�لتعرف 
عل���ى �حل���روف �لهجائي���ة للمجموع���ة �لتي تع���د معر�سة خلط���ر �سعوب���ات �لتعلم يف 
�لقر�ءة و�لكتابة مع عدم �نخفا�سها عن هذه �لن�سبة يف مهارتي �لتعرف على �لأرقام، 

و�لأ�سكال حتى ل تكون معر�سة خلطر �سعوبات �لتعلم يف �حل�ساب”. 

 - اأطف�ال الرو�س�ة:Kindergarteners : “ه���م �أولئ���ك �لأطف���ال �لذي���ن يلتحقون 
باإح���دى ريا����س �لأطف���ال، و�لذين ت���رت�وح �أعمارهم عامة بني 4- 6 �سن���و�ت. ويق�سد 
به���م يف �لبح���ث �لر�ه���ن �أطفال �ل�س���ف �لث���اين بالرو�سةKG-II وذل���ك حتى يكونو� 
قد ق�سو� عاًما كاماًل بها يتمكنو� على �أثره من �كت�ساب مثل هذه �ملهار�ت خالله”.

 Hallahan et al. يعرف���ه   :  Remedial instruction التعلي�م العالج�ي:   - 
)2005( . باأن���ه ذل���ك �لنم���ط م���ن �لتعلي���م �لذي يت���م �إع���د�ده يف �سبي���ل �لتو�سل �إىل 
ت�سحي���ح �أو ع���الج لأوجه �لق�سور يف �ملهار�ت �لأ�سا�سية �لتي يعاين منها �لتالميذ، �أو 

يف �أي منها. 

 computer- assisted instruction/التعليم اأو التدريب مب�ساعدة الكمبيوتر - 
: training يعرف���ه )Hallahan et al. )2005  باأن���ه: “ذل���ك �لنمط من �لتدريب 
�ل���ذي يت���م تقدمي���ه يف �لأ�سا�س م���ن خ���الل �لكمبيوتر، و�ل���ذي ي�ستخ���دم خليًطا من 
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�لثابت���ة  و�لر�س���وم  كال�س���ور   multimediaملتع���ددة� بالو�سائ���ط  تع���رف  �لو�سائ���ط 
و�ملتحرك���ة، و�لن�سو����س �ملكتوبة، و�خلط���وط �لبيانية، و�ملو�سيق���ى، وغرها وذلك يف 
�إط���ار بيئ���ة كمبيوترية تت�سم بالأمان، وحتاكي �لو�قع، وحتف���ز �لتلميذ على �لن�ساط، 

و�كت�ساب �ملعارف، و�لحتفاظ بها، وتوظيفها يف �لو�قع”. 

- عرو��س الكمبيوت�ر: computer presentations : “ه���ي �أحد �أمن���اط �أو �أ�سكال 
�لتعلي���م مب�ساع���دة �لكمبيوت���ر، ويق���وم عل���ى تق���دمي عرو����س �أو �سا�س���ات معين���ة ملهام 
و�أن�سطة حمددة وفق هدف و��سح �سو�ء مت ذلك با�ستخد�م �لباور بوينت، �أو �لعرو�س 

�لتقدميية �لعادية. وقد مت ��ستخد�م �لعرو�س �لعادية يف هذ� �لبحث”.

- التدخ�ل املبك�ر:  early intervention: “ه���و �أح���د �أ�سك���ال �لتدخ���ل �لت���ي يت���م 
تقدميها لالأطفال ذوي �لإعاقات منذ ميالدهم وحتى بلوغهم �ل�ساد�سة من �أعمارهم 
�س���و�ء يف �ملن���زل، �أو مر�ك���ز �لرعاية، �أو �ملد�ر�س، �أو يف �أكر من مكان من تلك �لأماكن 
يف �سبيل تعديل �سلوكهم مما يحد كثًر� من �إعاقتهم” )حممد، وم�سطفى، 2017(.

 الربنامــج التدريبي امل�ستخدم: “هو جمموعة من �مله���ام و�لأن�سطة �لعقلية �ملختلفة 
�لت���ي يت���م تقدميه���ا م���ن خالل برنام���ج كمبيوت���ري يعتمد عل���ى ��ستخ���د�م �لو�سائط 
�ملتع���ددة يف �إط���ار من���ط و�ح���د م���ن تل���ك �لأمناط �لت���ي يت�سمنه���ا �لتعلي���م مب�ساعدة 
�لكمبيوت���ر ه���و عرو����س �لكمبيوتر. ويت���م تقدميه لأطف���ال �ل�سنة �لثاني���ة بالرو�سة 
�ملعر�س���ني خلطر �سعوبات �لتعلم، وذلك خالل فرتة زمنية حمددة وتدريبهم عليها 
خ���الل عدد معني من �جلل�سات حتى يت�سن���ى لهم �أد�ء تلك �لأن�سطة و�ملهام �ملت�سمنة 
م���ن تلق���اء �أنف�سهم مبا ي�ساع���د يف �لإ�سر�ع مب�ست���وى ومعدل منوه���م �لعقلي �ملعريف، 
و�لندماج مع �لآخرين �ملحيطني بهم عن طريق �إك�سابهم �أر�سية م�سرتكة يتمكنون 
مبوجبه���ا م���ن �لتو��س���ل معهم وهو �لأمر �ل���ذي يكون من �ساأن���ه �أن ي�سهم بالتايل يف 

دجمهم مع �لأطفال �لعاديني يف �ملدر�سة لحًقا”.
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االإطار النظري ودرا�سات �سابقة :
 Hallahan& Kauffman )2008(; Hallahan et al ي�س���ر ك���ل م���ن 
)2007( �إىل �أن �سعوبات �لتعلم وفًقا للجنة �لوطنية �لأمريكية �مل�سرتكة ل�سعوبات 
�لتعلم تعد مبثابة م�سطلح عام ي�سر �إىل جمموعة غر متجان�سة من �ل�سطر�بات 
�لتي تظهر على هيئة �سعوبات ذ�ت دللة يف �كت�ساب و��ستخد�م �لقدرة على �ل�ستماع، 
�أو �لتح���دث، �أو �لق���ر�ءة، �أو �لكتاب���ة، �أو �لتفك���ر، �أو �لقدرة �لريا�سي���ة �أي �لقدرة على 
�إج���ر�ء �لعملي���ات �حل�سابية �ملختلفة. وتعد مثل ه���ذه �ل�سطر�بات جوهرية بالن�سبة 
للف���رد، ويفرت����س �أن حت���دث ل���ه ب�سب���ب ح���دوث �خت���الل يف �لأد�ء �لوظيف���ي للجهاز 
�لع�سب���ي �ملرك���زي، كم���ا �أنها قد حتدث يف �أي وقت خالل ف���رتة حياته. كما قد حتدث 
م�سك���الت يف �ل�سلوكيات �لد�لة على �لتنظيم �لذ�تي، و�لإدر�ك �لجتماعي، و�لتفاعل 
�لجتماعي �إىل جانب �سعوبات �لتعلم. ولكن مثل هذه �مل�سكالت ل متثل يف حد ذ�تها 

ول تعترب �سعوبة من �سعوبات �لتعلم.

 وم���ع �أن �لأطف���ال ذوي �سعوبات �لتعلم يتميزون مب�ستوى ذكاء عادي �أو عايل 
فاإنه���م يعانون من ق�سور يف �لعملي���ات �لعقلية �ملعرفية، ويف م�ستوى منوهم �لعقلي. 
وميث���ل �لنم���و �لعقل���ي �ملع���ريف كما ي�س���ر حمم���د )2006، �أ( جانًبا هاًم���ا و�أ�سا�سًيا من 
جو�نب �لنمو �لإن�ساين يتعلق بتلك �لتغر�ت �لكيفية �أو �لنوعية �لتي يتعر�س �لفرد 
له���ا كنوعي���ة �لتفك���ر، وخ�سائ�سه وذل���ك يف كل مرحلة من تلك �ملر�ح���ل �لأربع �لتي 
حدده���ا بياجي���ه وه���و �لأمر �لذي يرتتب عليه حدوث تغ���ر�ت عديدة تعرتي عالقة 
�لف���رد ببيئت���ه وذل���ك منذ ميالده وحتى و�سول���ه �إىل مرحلة �لر�س���د حيث تعتمد كل 
 mental schemesمرحلة على ما �سبقها، ومتهد ملا يليها فتتغر �ل�سور �لإجمالية
للف���رد عل���ى �أث���ر ذلك، بل �أنه���ا ت�سر �أكر تعقي���ًد�، وت�سبح مبثاب���ة ��سرت�تيجيات �أو 
خط���ط �أو قو�ع���د للتحويل. ومن ه���ذ� �ملنطلق ي�سبح بو�سع �لف���رد ��ستخد�م خمتلف 
�ل�سرت�تيجي���ات كتل���ك �لتي ت�ستخدم يف �سبيل �لتذكر و��سرتجاع �ملعلومات �ملختلفة، 
�أو حل �مل�سكالت على �سبيل �ملثال، و�لتمييز بني ذ�ته وبني �لأ�سياء �لأخرى، و�لنتقال 
من �ل�سيطرة �لرمزية �إىل �ل�سيطرة �لعملية يف �لتفكر حتى ي�سل �أخًر� �إىل �لتفكر 
ا بقدر كبر من �ملرون���ة �ملعرفية يتجاوز على  �لقائ���م عل���ى �ملنطق وهو ما يت�س���م �أي�سً

�أثرها حدود �لزمان و�ملكان، ويقدم تعلياًل وتف�سًر� وتربيًر� ملا يدور حوله.
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 و�إذ� كان �لنمو �لعقلي مير يف مر�حل �أربع فاإن مرحلة �لرو�سة تقابل �ملرحلة 
�لثانية منه و�لتي تعرف مبرحلة ما قبل �لعمليات وهي �ملرحلة �لتي تت�سمن مرحلتني 
فرعيت���ني هما مرحلة ما قبل �لفكر �لإدر�ك���يpreconceptual thought وت�ستمر 
من �لثانية وحتى �لر�بعة من �لعمر تقريًبا، وي�سود خاللها �لن�ساط �لرمزي، وت�سبح 
��ستجاب���ات �لطف���ل كما يرى برك )Berk )2002 قائمة على معنى �ملثر ولي�س على 
خ�سائ�س���ه �لفيزيقي���ة، وي�ستخ���دم �لطف���ل �لأ�سي���اء لرم���ز به���ا �إىل �أ�سي���اء �أخ���رى �أو 
لتق���وم مقامه���ا، كم���ا ميكن���ه �أن ي�ستخدم �ل�س���ور �حل�سية �حلركي���ة يف �سياقات �أخرى 
غ���ر تل���ك �لتي تكون قد �كت�سب���ت فيها، وي�ستخدم �أ�سياء بديل���ة يف بيئته كي ت�ساعده 
عل���ى �لتفكر �لرمزي، كم���ا �أن �للغة متكنه من �أن يف�سل �سوره �لذهنية عن �سلوكي 
�لذ�ت���ي. ولكن���ه يكون غر ق���ادر على عمل فئات معينة و�إدر�ك م���ا بينها من عالقات، 
�أو �إدر�ك �لت�سنيف، �أو �ملفاهيم، ويكون تفكره متمركًز� حول ذ�ته، ويتمثل �خلرب�ت 
من عامله �ملبا�سر �خلا�س، ويرى فيه كل �سيء من حيث عالقته به �سخ�سًيا، وي�سعب 
علي���ه �إدر�ك �لعالق���ات �ملكاني���ة، وي�سف���ي �حلي���اة و�مل�ساعر عل���ى كل �لأ�سي���اء، ويعتقد 
�أن ك���ل م���ا يف �لك���ون �إمن���ا هو من �سن���ع �لإن�سان، كم���ا ل ميكنه �إدر�ك عملي���ات �لثبات 
حت���ى عملي���ة �لعد ذ�تها. �أم���ا �ملرحلة �لفرعية �لثانية فه���ي مرحلة �لتفكر �حلد�سي

intuitive وت�ستمر من �لر�بعة حتى �ل�سابعة من �لعمر تقريًبا، وتعترب �أكر تعقيًد� 
م���ن �سابقته���ا بدرج���ة قليل���ة حي���ث يب���د�أ �لطفل خالله���ا يف بناء �س���ور �أك���ر تعقيًد�، 
ومفاهي���م �أك���ر تف�سياًل، و�إن كان فهمه للمفاهيم و�ملدركات �لكلية ل يكون متمركًز� 
على ما ير�ه ويب�سره بل على جانب ح�سي هام و�حد من �ملثر. وميكنه �إبد�ء �لأ�سباب 
ملعتقد�ت���ه و�أفعال���ه، وتكوين بع����س �ملفاهيم، و�إن كان غر قادر عل���ى �إجر�ء �ملقارنات، 
ويك���ون تفكره حمكوًما بالإدر�كات �ملبا�سرة مما يجعله عر�سة للتغر وهو ما يظهر 
ب�س���ورة �أف�س���ل عند ت�سو�س �لإدر�ك���ات كما هو �حلال لالأطف���ال ذوي �سعوبات �لتعلم 
حي���ث تتعر����س �أحكامه���م �لقائمة عل���ى �لإدر�كات �ملختلف���ة للعديد م���ن �لتحريفات، 
ويت�س���م �لتفك���ر بالإحيائي���ة، و�ل�سطناعي���ة، ويول���ون �نتباًه���ا �أك���ر للتفا�سيل، ول 
ي�ستطيع���ون �لحتف���اظ يف عقولهم باأكر من عالقة و�حدة يف ذ�ت �لوقت، ويخفقون 
يف فهم �لعالقة بني �لكل و�لأجز�ء، �أو بني �لفئة وفئاتها �لفرعية، وي�سيطر �أ�سلوبهم 
يف �لأد�ء عل���ى ت�سور�ته���م، ويب���د�أون يف �إدر�ك �لأرق���ام، و�لأ�سك���ال، و�لأل���و�ن، وتنم���و 
�للغ���ة لديه���م، ويوج���د حينئ���ذ يف خمزونهم �لعدي���د من �ل�س���ور و�لأ�سي���اء �ملختلفة.
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 وتتطل���ب �سعوب���ات �لتعل���م يف �لو�ق���ع �أن يوج���د حمت���وى �أكادمي���ي مع���ني �أو 
منه���ج حم���دد ل ي�ستطي���ع طفل ع���ادي �أو عايل �لذك���اء �أن ي�ستوعبه وه���و �لأمر �لذي 
ل يتوف���ر يف �لرو�س���ة، وم���ع ذل���ك فه���ي ل تب���د�أ فج���اأة يف �ملدر�س���ة �لبتد�ئي���ة، ب���ل ل 
ب���د م���ن وج���ود موؤ�س���ر�ت تدل عليها من���ذ ذلك �لوقت. وم���ن ثم �نق�س���م �لعلماء حول 
ذل���ك �إىل فريق���ني ي���رى �لأول منهما �أننا يجب �أن نطلق عليه���ا �سعوبات �لتعلم حتى 
نتعامل معها من هذ� �ملنطلق، ونقدم بر�مج �لتدخل �ملبكر �ملنا�سبة حتى نتمكن على 
�أثره���ا �أن نق���وم حينئذ باحلد بدرجة كبرة م���ن �لآثار �ل�سلبية �لتي ميكن �أن ترتتب 
عليه���ا، بينم���ا ي���رى �لفري���ق �لآخر �أن ما يوجد �آن���ذ�ك هو ق�سور ينت���اب تلك �ملهار�ت 
�ل�سابق���ة عل���ى �لتعلم و�لتي تعد �سرورية له وه���ي ما تعرف باملهار�ت قبل �لأكادميية                               
preacademic skills  و�لتي تتمثل �أ�سا�ًسا كما يرى وعادل عبد�هلل حممد )2006، ب(

)Foorman et al. (1997); Lerner (2000); Torgesen )2001 ؛ يف ع���دة 
مه���ار�ت ت�س���م مهار�ت �لوعي �أو �لإدر�ك �لفونولوجي، و�لقدرة على معرفة �حلروف 
�لهجائي���ة، و�لق���درة عل���ى معرف���ة �لأع���د�د �أو �لأرقام، و�لق���درة على معرف���ة �لأ�سكال 
�ملختلف���ة �ملتد�ول���ة، و�لق���درة على معرفة �لأل���و�ن. وف�ساًل عن ذلك ف���اإن باإمكاننا �أن 
ن�سي���ف �إىل ه���ذه �ل�سعوب���ات و�ح���دة �أخ���رى تتمث���ل يف �جلم���ع بني �أكر م���ن �سعوبة 
و�حدة من تلك �ل�سعوبات وهي ما ميكن �أن نعتربها �سعوبة �أكادميية خمتلطة. كما 
�أن �أوج���ه �لق�س���ور يف �ملهار�ت قبل �لأكادميية يوؤدي يف �لو�قع كما يرى حممد وكمال 
)2005( �إىل �سعوب���ات �لتعل���م �لأكادميي���ة �لالحق���ة �لت���ي ترتب���ط بها وت���دل عليها �إذ 
وجد� �أن �سعوبات �لتعلم �لأكادميية �لالحقة تتباين يف �لو�قع وفًقا لتباين �لق�سور 

يف �ملهار�ت قبل �لأكادميية. 

عل���ى �سعوب���ات  �لد�ل���ة  �ملوؤ�س���ر�ت  بع����س   Lowenthal, )2002(  وحت���دد 
�لتعل���م يف �لرو�س���ة، و�أه���م �ل�سم���ات �ملميزة لالأطفال فيه���ا و�لتي يكون م���ن �ساأنها �أن 
ت�ساعدن���ا عل���ى �لتنبوؤ بتلك �ل�سعوبات يف �ملدر�سة �لبتد�ئية. ومن �أهم هذه �ملوؤ�سر�ت 
و�خل�سائ����س وج���ود ن�س���اط مف���رط ل يتنا�س���ب م���ع �لعم���ر �لزمني للطف���ل، وق�سور 
�لنتب���اه، وع���دم �لق���درة عل���ى �لتحك���م يف �ل�سلوك، و�س���وء �لتنظيم، وح���دوث تاأخر يف 
�كت�ساب وتطور �للغة و�لكالم، وتاأخر �أو ق�سور يف �لإدر�ك �ل�سمعي، ووجود م�سكالت 
يف �لإدر�ك �لب�س���ري، وق�س���ور يف �لذ�ك���رة ق�س���رة وطويلة �مل���دى، وحدوث م�سكالت 
�جتماعي���ة �نفعالي���ة، وق�س���ور �ملهار�ت �حلركي���ة �لكبرة و�لدقيق���ة. وعلى ذلك فهي 
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ت���رى �أنن���ا يج���ب �أن نرك���ز يف ت�سخي�سن���ا ملث���ل ه���وؤلء �لأطف���ال بالرو�سة عل���ى تقييم 
م���دى وج���ود تاأخر حمدد، �أو �نحر�ف معني يف �أي م���ن جمالت �لنمو �ملختلفة و�لتي 
تت�سم���ن �جلانب �لعقلي �ملع���ريف، و�ملجالت �ملعرفية، و�جلانب �لجتماعي �لنفعايل، 
و�جلان���ب �حلرك���ي، و�لتو��سل، و�لتكيف وهو �لأمر �لذي ينعك�س �سلًبا على ما يعرف 
بامله���ار�ت قب���ل �لأكادميي���ة للطف���ل وذلك نظ���ًر� لعدم وج���ود �أد�ء �أكادمي���ي من جانب 
�لطفل خالل تلك �ملرحلة. كذلك يجب �أن يتم تقييم ما يقوم �لطفل به من �أن�سطة 
وظيفًي���ا خ���الل �لأد�ء �لروتيني لها على �أن يت�سمن ذل���ك مقايي�س، و�ألعاب، وحقائب 

تعليمية خمتلفة. 

 ويرى )Torgesen, )2003 �أنه عادة ما يتم �لنظر �إىل �سعوبات �لتعلم على 
�أنها تلك �مل�سكالت �لتي يو�جهها �لتالميذ ويخربونها يف �كت�ساب �ملعارف �لأكادميية 
وم���ا يرتب���ط به���ا م���ن مه���ار�ت خمتلف���ة، و�أنه���ا ترج���ع يف �لأ�سا����س �إىل ��سط���ر�ب يف 
�لعملي���ات �ل�سيكولوجي���ة �لأ�سا�سية �لت���ي ترجع بدورها �إىل �خت���الل �لأد�ء �لوظيفي 
للجهاز �لع�سبي �ملركزي. وعلى ذلك فاإنه عادة ما يتم �لنظر �إىل �أوجه �لق�سور تلك 
عل���ى �أنه���ا نف�سي���ة ع�سبية. ومن جانب �آخر ف���اإن �لعملي���ات �ل�سيكولوجية �لتي ت�سهد 
مث���ل ه���ذ� �لق�س���ور ما هي �إل تتاب���ع �سلوكيات علني���ة معينة تنقل �ملعلوم���ات �ملختلفة 
وتتناولها بني �لوقت �لذي حتدث فيه تلك �ملعلومات على �أنها مثر�ت معينة و�لوقت 
�ل���ذي يت���م فيه �ختيار ��ستجابة حمددة لها و�لقيام مبثل هذه �ل�ستجابة. وعلى ذلك 
فهي تقوم يف �لو�قع بدور و�سيط يف تف�سر �لنتائج �ملختلفة كال�سعوبة يف �ل�سرتجاع 
�لتلقائ���ي للحقائ���ق �لريا�سية �أو �حل�سابي���ة �ملختلفة،�أو تلك �ل�سعوب���ة �لتي يو�جهها 
 phonemic decoding skills لطفل يف ��ستخد�م مهار�ت فك ت�سفر �لفونيمات�
يف �لق���ر�ءة عل���ى �سبي���ل �ملثال وهو ما ي�سهد ق�سوًر� من جان���ب �أطفال �لرو�سة �لذين 
يب���دون موؤ�س���ر�ت تدل على �أنهم معر�سني خلط���ر �سعوبات �لتعلم �لالحقة حيث �أنه 
ا حلدوث �سعوبات تعلم حم���ددة فاإن �أوجه �لق�سور �لتي  عندم���ا يك���ون �لطفل معر�سً
ت�سهدها �لعمليات �ل�سيكولوجية �ملختلفة يكون لها تاأثر حمدود على م�ستوى �لنمو 
�لعقل���ي �ملع���ريف حي���ث تعمل على �إعاق���ة قدرة �لطفل عل���ى �كت�ساب مه���ار�ت �أكادميية 
معين���ة. وعل���ى �لرغ���م م���ن �أن �لعدي���د م���ن �لق���در�ت �ملعرفي���ة �لأخرى للطف���ل تنمو 
ب�س���ورة طبيعي���ة فاإن �نتباه �لطفل حلقائ���ق و�سلوكيات معينة قد يتاأثر �سلًبا على �أثر 
ذل���ك ف���ال يتمكن من �لنتب���اه �إليها مثاًل، وق���د يكون مدى �نتباهه له���ا ق�سًر� وهو 
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�لأم���ر �لذي يكون م���ن �ساأنه �أن يجعله غر قادر على �لرتكيز عليها حتى يتمكن من 
�إدر�كه���ا، �أو يجعل���ه غ���ر ق���ادر على تذكر �سلوكي���ات معينة تعد �سروري���ة حتى تتطور 
�ملع���ارف �ملختلف���ة من جانب���ه وهو �لأمر �ل���ذي يوؤثر �سلًبا على م�ست���وى منوه �لعقلي 

�ملعريف فيبدو �أدنى من قرينه �لعادي يف نف�س عمره �لزمني، ويف جماعته �لثقافية.

 ويرى)Harris - Schmidt )2003  �أنه على �لرغم من �أن هوؤلء �لأطفال 
يتمتعون مب�ستوى ذكاء عادي، �أو حتى عايل يف بع�س �لأحيان وهو ما يجعلهم يتمتعون 
بجو�نب قوة معينة تظهر يف �أد�ئهم فاإن ذلك ل مينع من وجود نو�حي �سعف �أخرى 
يف �أمناط �لتعلم يكون من �ساأنها �أن توؤدي �إىل مثل هذه �ل�سعوبات فال ي�سل بالتايل 
�أد�وؤه���م �أو م�ست���وى حت�سيلهم يف بع�س �جلو�ن���ب �إىل ما يو�زي م�ستوى ذكائهم �أو ما 
ميكن �أن نتوقعه منهم يف �سوء م�ستوى ذكائهم. وعلى هذ� �لأ�سا�س فاإننا نالحظ �أن 
من يعانون من �سعوبة يف معرفة �لأرقام، �أو �لأ�سكال، �أو �لعالقات �ملكانية على �سبيل 
�ملثال ميكن �أن يكون م�ستوى �أد�ئهم عادًيا �أو مرتفًعا يف �جلو�نب �لأخرى. ونتيجة ملا 
يعاني���ه �أولئك �لأطفال من نو�حي ق�س���ور فاإن معارفهم cognition تتاأثر �سلًبا من 
ج���ر�ء ذل���ك كما يت�سح يف قدرتهم على �لنتب���اه، �أو �لإدر�ك، �أو �لتذكر، �أو �لتفكر، �أو 
ح���ل �مل�سك���الت وهو �لأمر �لذي ع���ادة ما يوؤدي �إىل �نخفا�س م�ست���وى منوهم �لعقلي 

رغم ما يتمتعون به من ذكاء عادي يف �أغلب �لأحيان.

 وت�س���ر )Ross- Kidder, )2003 �إىل �أن ه���وؤلء �لأطف���ال كغره���م م���ن 
�لأطف���ال يب���د�أون رحل���ة �ملعرف���ة من جانبه���م بدرجة كب���رة من �لنه���م و�ل�ستطالع 
حي���ث يكون���و� حري�سني عل���ى �أن يتعلمو� كيف ميكنهم �أن يتعلم���و� مثل هذه �ملعارف. 
و�إذ� ما و�جه �لطفل م�سكلة يف �لتعلم فاإن هذه �مل�سكلة تعك�س يف �لو�قع وجود م�سكلة 
مماثل���ة يف �لتفك���ر وهو ما ميث���ل جانًبا من جو�نب �لنمو �لعقل���ي �ملعريف حيث تقوم 
�أجهزته �حل�سية �لأ�سا�سية بتجهيز �ملعلومات ب�سورة خاطئة �أو يوجد ق�سور بها فيما 
يتعل���ق به���ذ� �جلان���ب، ومن ثم ي�سبح م���ن �ساأنها �أن توؤثر �سلًبا على م���ا ي�ستتبعها من 
من���و وتعل���م، و�إن ك���ان ذلك ل يعني مطلًق���ا �أن �لطفل لن يكون ق���ادًر� على �لتعلم، بل 
يعن���ي �أن عقل���ه �سوف ي�ستخدم �ملو�ءم���ة بالن�سبة للمعلومات �لتالي���ة ب�سورة خمتلفة 
وذلك بال�سكل �لذي يتفق مع �أ�سلوب �لطفل يف جتهيز �ملعلومات وهو ما �سوف يخرب 

�لبيئة مبا فيها ومن فيها من خالله. 
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 ويذه���ب حمم���د )2006 ج( �إىل �أن ه���وؤلء �لأطف���ال يف �س���ن �لرو�س���ة يكون���و� 
ق���د و�سل���و� �إىل مرحلة م���ا قبل �لعمليات كم���ا حددها بياجيه ومع ذل���ك فهم يعانون 
م���ن ق�س���ور يف تاآزره���م �لب�س���ري �حلركي وهو م���ا يوؤثر �سلًبا يف قدرته���م على جتهيز 
�ملعلوم���ات، ويجع���ل �أي م�سك���الت معرفية �أو �أكادميية ب�سيط���ة تو�جههم متثل حتدًيا 
كب���ًر� له���م ولقدر�ته���م حي���ث ل تتمك���ن �أبنيته���م �لعقلي���ة �أو م���ا تع���رف باخلر�ئ���ط 
�ملعرفي���ة م���ن تكوي���ن �سبك���ة من �لتفاع���الت �لعقلي���ة تك���ون م�سئول���ة يف �لأ�سا�س عن 
قدرته���م عل���ى �لتفك���ر، وع���ن ح���دوث ق�س���ور يف تعلمهم �لالح���ق. ويف �لوق���ت �لذي 
ي�سل فيه �لأطفال �لعاديون �إىل �ملرحلة �لفرعية �لثانية )مرحلة �لتفكر �حلد�سي( 
intuitive thought من �ملرحلة �لثانية للنمو �لعقلي �ملعريف و�لتي تعرف مبرحلة 
م���ا قب���ل �لعملي���ات فاإن �أطف���ال �لرو�سة �ملعر�سني خلط���ر �سعوبات �لتعل���م يكونو� يف 
                            preconceptual thought )ملرحل���ة �لفرعي���ة �لأوىل )م���ا قب���ل �لفك���ر �لإدر�ك���ي�

من ذ�ت �ملرحلة. 

 وم���ن جان���ب �آخر ي���رى )Levy )2003 �أن تفكر ه���وؤلء �لأطفال يتوقف يف 
ه���ذه �ملرحل���ة �لعمرية على خرب�تهم �ملادية �حل�سية مع �لبيئة وهو �لأمر �لذي يتفق 
م���ع ما �أ�سارت �إليه ماريا مونتي�س���وريMaria Montissori منذ �لن�سف �لأول من 
�لق���رن �ملا�س���ي حيث �أ�س���ارت �إىل �أن تعليم �لأطفال يف ذلك �لوقت ينبغي �أن يقوم على 
�خلرب�ت �حل�سية نظًر� لأن �لإدر�ك �للم�سي يعد هو �لو�سيلة �لأ�سا�سية للتعلم خالل 
ه���ذه �ل�سن���و�ت. ومن �ملعروف �أن هذ� �لتعلم �حل�س حركي تكون له �آثاره على �ملعارف 
عام���ة، وتكوي���ن �ملعرفة لدى �لأطفال ذوي �سعوبات �لتعلم حيث ي�ساعدهم على فهم 
�لعالق���ة ب���ني �جلزء و�لكل بطريق���ة مادية عيانية وهو �لأمر �ل���ذي ميثل جماًل من 
ا على تنمية مهار�تهم يف  جمالت �ل�سعوبة �لنوعية بالن�سبة لهم. كما �أنه يعمل �أي�سً
�لتفك���ر، وميهد �لطريق لنم���و مهار�ت �لتفكر �لناقد و�لنم���و �للغوي من جانبهم. 
ونظ���ًر� لأنه���م يتعر�سون خالل هذه �ملرحلة �ملبكرة من منوهم خلرب�ت غر منا�سبة 
م���ن �لتكام���ل �حل����س حركي ف���اإن ذلك من �ساأن���ه �أن يوؤثر �سلًبا عل���ى تعلمهم �لالحق، 
و�أ�سلوبه���م يف �لتفك���ر، وح���ل �مل�سك���الت. وه���ذ� يعن���ي كم���ا ي�س���ر حمم���د )2006 ج(

�أن �سل���وك �أطف���ال �لرو�س���ة عام���ة يح���دث يف غالبيت���ه ويت���م تنظيمه يف �إط���ار �ل�سور 
�لعقلي���ة �أو �ملخطط���ات �لإجمالية schemes وخا�سة ما يتعلق منها مبرحلة ما قبل 
�لعملي���ات. �إل �أن���ه من �ملالحظ بالن�سبة لتل���ك �ل�سور �لإجمالي���ة �أو �لعقلية لغالبية 
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�أولئ���ك �لأطف���ال �ملعر�سني خلطر �سعوبات �لتعلم �أنها غالًبا ما تكون �سوًر� �إجمالية 
ح����س حركي���ة على �لرغم م���ن �أن بع�سها قد يكون رمزًيا وهو م���ا يعني �أن بع�س هذه 

�ل�سور يتعلق مبرحلة ما قبل �لعمليات.

���ا �إىل �أنه���م يج���دون �سعوبة يف   ويف ه���ذ� �لإط���ار ي�س���ر )Levy )2003 �أي�سً
تنظي���م �لبيئ���ة مب���ا ت�سم���ه من مث���ر�ت خمتلفة، وتف�سره���ا يف �سوء م���ا لديهم من 
خ���رب�ت مم���ا ينتج عنه ت�سوهات يف �لإدر�ك من جانبهم وهو ما يوؤثر �سلًبا يف قدرتهم 
على ت�سفر، ومعاجلة، و��سرتجاع �ملعلومات �ملختلفة �أي يوؤثر �سلًبا على ذ�كرتهم. و�إذ� 
ك���ان �ملدخ���ل �حل�سي عندما يكون مزوًد� بو�سف �أو تف�س���ر لفظي له ي�ساعد �لأطفال 
مبرحل���ة م���ا قبل �لعمليات على تكوي���ن �ل�سور �لعقلية �أو �ملخطط���ات �لإجمالية فاإن 
مث���ل ه���ذه �ل�س���ور �لعقلية تعترب مبثابة خم���زون �أو بنك للذ�ك���رة يربط بني خرب�ت 
�لطف���ل �ملا�سي���ة و�حلالية مما يحقق �ل�ستفادة منها حيث �أنه كلما كانت تلك �ل�سور 
�لعقلي���ة �أك���ر دق���ة وتف�سياًل كان تذكرها �لالحق من جانب���ه �أف�سل بكثر نظًر� لأن 
�لذ�ك���رة تق���وم على �لدمج بني قدرته على ��ستقبال �ملعلوم���ات �جلديدة وقدرته على 
�إح���د�ث �لتكام���ل بني ه���ذه �ملعلومات وغرها مما يكون موج���وًد� لديه بالفعل. ولكي 
يق���وم �لطف���ل بتخزين �ملعلوم���ات فاإنه يجب �أن يجعل لها معن���ى معيًنا يف �إطار �سبكة 
حمددة من �لأفكار، ثم يحدد ما �إذ� كان �سيتم تخزين مثل هذه �ملعلومات يف �لذ�كرة 
ق�س���رة �أو طويل���ة �ملدى وه���و �لأمر �لذي ي�سع���ب حتقيقه من جان���ب �لأطفال ذوي 
�سعوب���ات �لتعلم حيث ت�سادفهم م�سكالت كثرة و�سديدة تتعلق بالذ�كرة، بل وهناك 
�سعوب���ات �أخ���رى قب���ل ذلك تتعلق ب���الإدر�ك، و�لنتباه. ومن ث���م فاإنهم يظلون خالل 

هذه �ملرحلة �لعمرية يف �إطار �لتناول �حل�س حركي للمثر�ت �ملختلفة. 

وت�سر نتائج �لدر��سات يف هذ� �ملجال �إىل �أن �أطفال �لرو�سة �ملعر�سني خلطر 
�سعوب���ات �لتعل���م يع���دون يف �ملرحل���ة �لفرعي���ة �لأوىل م���ن �ملرحلة �لثاني���ة يف مر�حل 
منوه���م �لعقل���ي �ملع���ريف يف حني يك���ون �أقر�نهم �لعادي���ون يف �ملرحل���ة �لفرعية �لثانية 
)حمم���د 2006 ج(، و�أنه���م يعان���ون م���ن م�سك���الت تتعل���ق بالنتباه و�لتعل���م مما يوؤدي 
 ،)Smith- Bonahue et al., 2009( إىل ح���دوث ق�س���ور يف معارفه���م ب�سك���ل ع���ام�
و�أن �أه���م �ملوؤ�س���ر�ت �لتي تدل على تعر�سه���م خلطر �سعوبات �لتعلم ت�سم �لعديد من 
�ملتغر�ت �لتي تت�سمن �لق�سور يف عدد من �ملجالت من �أهمها �جلانب �لعقلي �ملعريف
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)Smith, 2007(، و�أن م�ست���وى بع����س �لعملي���ات �ملعرفي���ة م���ن جانبه���م كالنتب���اه، 
و�لإدر�ك، و�لذ�كرة وهي ما متثل �لأ�سا�س �لذي يجب �أن يقوم عليه �لتعلم �ملقدم لهم 
تقل عن �أقر�نهم من غر �ملعر�سني خلطر �سعوبات �لتعلم )حممد، 2005،�أ(، و�أنهم 
يعان���ون م���ن �لعديد م���ن �مل�سكالت �لتي ترتب���ط باجلانب �لعقلي �ملع���ريف حيث هناك 
جو�ن���ب ق�سور عدي���دة تتعلق بهذ� �جلان���ب )Lowenthal, 2002(، ووجود �أمناط 
 ،)Geary, Hoard,& Hamson, 1999( متعددة من �لق�سور يف �لوظائف �ملعرفية
و�أنه من �ل�سعب عليهم �إدر�ك عمليات �لثبات كثبات �لعدد على �سبيل و�لذي يعد من 

.)Sophian, 1995( خل�سائ�س �لعقلية �ملعرفية �ملميزة لهم�

 remedial instruction\ training ويع���د �لتعليم �أو �لتدري���ب �لعالج���ي 
ا )Hallahan et al )2007 هو ذلك �لنمط  كما ير�ه حممد )2010 �أ( وما ير�ه �أي�سً
م���ن �لتعلي���م �لذي يتم �إعد�ده يف �سبيل �لتو�سل �إىل ت�سحيح �أو عالج لأوجه �لق�سور 
يف �مله���ار�ت �لأ�سا�سي���ة �لت���ي يعاين منه���ا �لأطف���ال �أو �لتالميذ عام���ة، �أو يف �أي منها. 
وعندم���ا نلج���اأ �إىل �إثارة �أكر من حا�سة و�حدة لدى �لطفل خالل مثل هذه �لرب�مج 
كما هو �حلال عند ��ستخد�م بر�مج �لتعليم و�لتدريب مب�ساعدة �لكمبيوتر وما ترتكز 
علي���ه م���ن دعائم تتمث���ل يف ��ستخد�م بيئة �آمن���ة للتعلم ف�ساًل ع���ن �لو�سائط �ملتعددة 
فاإن���ه ي�سب���ح من �لأكر �حتماًل �أن يحق���ق ذلك �لتدريب �أو �لتعلي���م �لنجاح �ملن�سود. 
 computer- assisted وم���ن ث���م ف���اإن �لتعلي���م �أو �لتدري���ب مب�ساع���دة �لكمبيوت���ر
يعت���رب م���ن �أه���م و�أف�سل �أ�ساليب �لتدخل �لت���ي ميكننا �أن نلجاأ �إليه���ا يف �سبيل �إك�ساب 
ه���وؤلء �لأطف���ال �لكثر م���ن �ملهار�ت �لالزمة له���م كي يتمكنو� من حتقي���ق �لتو��سل 
م���ع �لآخري���ن �ملحيطني به���م وذلك من خالل توفر مو�ق���ف خمتلفة حتاكي �لو�قع 
فتع���ده بالت���ايل لالندم���اج م���ع �لآخرين يف �حلي���اة �إذ �أن ��ستخد�م �ملث���ر�ت �لب�سرية 
عام���ة �أو �لو�سائط �ملتع���ددة من �ساأنها �أن تفيد هوؤلء �لأطفال ب�سكل فعال حيث �أنهم 

عادة ما ينجذبون �إليها ب�سكل كبر. 

 وعندم���ا يح���دث ه���ذ� �لتدخ���ل خ���الل مرحلت���ي �مله���د و�لطفول���ة �ملبك���رة �أي 
من���ذ مي���الد �لطفل وحت���ى و�سوله �ل�ساد�سة م���ن عمره فاإنه يع���رف كما يرى حممد 
وم�سطف���ى )2017( بالتدخ���ل �ملبك���ر. وعادة ما يتم تقدمي تل���ك �لرب�مج �لتي تنتمي 
�إىل ه���ذ� �لنم���ط يف �ملن���زل، �أو يف �ملرك���ز �أي مرك���ز �لرعاي���ة، �أو يف �ملدر�س���ة، كما ميكن 
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تقدميه يف �أكر من مكان و�حد من تلك �لأماكن. ومن �ساأن هذ� �لنمط من �لتدخل 
�أن يح���د كث���ًر� م���ن تلك �لآثار �ل�سلبي���ة �لتي ميكن �أن ترتتب عل���ى �سعوبات �لتعلم. 
وم���ن هن���ا يف�س���ل �أن يح���دث �لتدخ���ل �ملبكر لأنه عادة م���ا يكون �أف�سل مم���ا عد�ه من 

�أمناط �لتدخل �لأخرى. 

 وقد �سهدت �لعقود �لثالثة �لأخرة من �لقرن �ملا�سي كما يرى حممد )2010 �أ( 
�إدخ���ال �لكمبيوت���ر يف �ملج���ال �لرتب���وي وذلك يف �ملر�ح���ل �لدر��سي���ة �ملختلفة وخا�سة 
يف تل���ك �ل���دول �ملتقدم���ة عل���ى م�ست���وى �لعامل حيث مل نك���ن ن�سمع قب���ل ذلك �لوقت 
ع���ن ��ستخ���د�م �لكمبيوتر يف هذ� �مليد�ن �إل نادًر�. وم���ع مطلع �ل�سبعينيات من �لقرن 
�ملا�سي بد�أت بع�س �ملد�ر�س يف ��ستخد�م �لكمبيوتر يف �لتعليم، و�لتدريبات، و�ملمار�سة، 
و�لحتف���اظ بال�سج���الت �ملختلفة، وغر ذلك من �لتطبيق���ات �ملتنوعة و�ملتعددة �لتي 
ميك���ن ��ستخد�مه���ا يف ه���ذ� �لإطار. �أم���ا يف م�سر فقد برز هذ� �لجت���اه و�زدهر خالل 
�لعق���د �لأخ���ر من ذلك �لقرن حيث مل�سنا وج���ود �لكمبيوتر يف مد�ر�س �لتعليم �لعام، 
ورغم وجوده يف مد�ر�س �لرتبية �خلا�سة فاإنه مل ي�سل �إىل نف�س �لدرجة �لتي يوجد 

بها يف ن�سق �لتعليم �لعام مع ت�سليمنا با�ستخد�مه يف بع�س هذه �ملد�ر�س. 

 وق���د �سه���د �ملج���ال �لرتبوي منذ �لعق���د �لأخر من ذ�ت �لق���رن زيادة مطردة 
يف ��ستخ���د�م تكنولوجي���ا �لكمبيوت���ر دفعت بالرتبوي���ني، و�مل�سرعني، و�أولي���اء �لأمور، 
و�لباحث���ني �إىل �إب���د�ء مزيد من �لهتمام بفعالي���ة �ل�ستخد�م �لرتبوي للكمبيوتر يف 
�ملد�ر����س حي���ث يرون �أن من �ساأن مث���ل هذ� �ل�ستخد�م �أن يي�سر حدوث عملية �لتعلم، 
و�أن يح�س���ن منه���ا، ومما ميكن �أن يرتت���ب عليها من نو�جت خمتلفة مما يجعلها متثل 
��ستثماًر� يف هذ� �مل�سمار حيث �أ�سفرت جمموعة كبرة من �لبحوث مت �إجر�وؤها يف هذ� 
�لإطار خالل �سبعينيات وثمانينيات و�أو�ئل ت�سعينيات �لقرن �ملا�سي عن نتائج تك�سف 
يف �لأ�سا�س عن فعالية ��ستخد�م �لكمبيوتر يف هذ� �ل�سدد حيث �أكدت على �أن من �ساأنه 
�أن يوؤدي �إىل حدوث نتائج �إيجابية تتعلق بارتفاع م�ستوى حت�سيل �لتالميذ، وحت�سن 
�جتاهاته���م نحو �لتعلم، و�أد�ء �أن�سطة �لتعل���م �لكمبيوترية �ملختلفة ف�ساًل عن وجود 
�لعدي���د من �لتاأثر�ت �لإيجابية �ملختلف���ة على �ملتغر�ت ذ�ت �لعالقة كمعدل �لتعلم 
learning rate على �سبيل �ملثال. و�إىل جانب ذلك فقد �زد�دت �ملو�سوعات �لتي ميكن 
�أن يت���م تناوله���ا مب�ساعدة �لكمبيوتر و�لتي ترت�وح يف و�ق���ع �لأمر بني �أن�سطة �لتعلم 
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مب�ساع���دة �لكمبيوت���ر computerized learning activities �لتي عادة ما يكون 
م���ن �ساأنه���ا �أن ت�سهم يف حدوث �لتعلم �لتقليدي �إىل �لحتفاظ بال�سجالت عن طريق 
�لكمبيوت���ر، و�إعد�د قو�عد للبيان���ات، و�لكتابة با�ستخد�م معالج �لكلمات، وغر ذلك. 

 وي�س���ر )Hallahan et al. )2007 �إىل �أن �لرب�م���ج �لتدريبية �أو �لتعليمية 
مب�ساعدة �لكمبيوتر تعد من �لأ�ساليب �لفعالة يف هذ� �ل�سدد، و�أن مثل هذه �لرب�مج 
تعتمد على ��ستخد�م �لو�سائط �ملتعددة حيث جتمع بني خليط من �لو�سائط كال�سور 
�لثابت���ة و�ملتحرك���ة، و�لر�س���وم �لثابت���ة و�ملتحرك���ة، و�لن�سو����س �ملكتوب���ة، و�خلط���وط 
�لبياني���ة، و�ملو�سيق���ى، وغره���ا و�لت���ي يت���م توظيفه���ا جميًع���ا لتمك���ني �لتلمي���ذ م���ن 
��ستقب���ال �ملعرف���ة و�ملعلوم���ات ب�سك���ل يجعل���ه ي�سع���ر باأن���ه يف موقف �خل���ربة ذ�ته. كما 
ت�ساع���ده عل���ى �لتفاعل مع �ملو�د �لتعليمية، و�لتحك���م يف زمن وطريقة عر�سها ح�سب 
مع���دل تعلم���ه �لذ�ت���ي. ومن جهة �أخ���رى فاإن ه���ذه �لرب�مج �لكمبيوتري���ة تعمل على 
تكوين بيئات حتاكي �لو�قع، وت�ساعد �لتالميذ على تنمية مهار�تهم، وتفكرهم مما 
ي�ساعده���م عل���ى تنمية معارفه���م، ومعلوماته���م، ومفاهيمهم وذل���ك بالتفاعل مع ما 
يقدمه �لكمبيوتر من مو�قف تتطلب ردود �أفعال جديدة لكل موقف تعليمي فيوؤدي 
ذل���ك �إىل �لإث���ارة، و�لتقليد، وحتفيز �لتالميذ على �لن�ساط ب�سكل م�ستمر وهو �لأمر 
�ل���ذي يك���ون من �ساأنه �أن ي�ساعدهم على �لحتفاظ باملعارف و�ملفاهيم �لتي تت�سمنها 

�ملادة �لعلمية �ملقدمة لهم وذلك لأطول فرتة ممكنة.

 ه���ذ� وق���د �أ�سف���رت �لدر��سات �ملختلفة �لت���ي تناولت بر�م���ج تدريبية �أو بر�مج 
للتعلي���م �لعالج���ي مع �أطفال �لرو�سة �ملعر�سني خلط���ر �سعوبات �لتعلم يف غالبيتها 
ع���ن نتائ���ج توؤك���د عل���ى فعالي���ة مث���ل ه���ذ� �لتدري���ب يف حتقي���ق �له���دف �ملن�س���ود وه���و 
�لأم���ر �ل���ذي ع���ادة م���ا يكون م���ن �ساأن���ه �أن ي�ساع���د مثل ه���وؤلء �لأطفال عل���ى �لتاأهب 
لاللتح���اق باملدر�س���ة، و�ل�ستف���ادة مما يتم تقدميه له���م من تعلي���م �أكادميي نظامي، 
وي�سب���ع حاجاته���م �لتعليمي���ة، ويك�سبه���م �ملفاهي���م و�ملع���ارف �ملختلف���ة حي���ث �ت�س���ح 
�أن بر�م���ج �لتعلي���م �لعالج���ي �لتي يت���م تقدميها له���م وتدريبهم عليها، وعل���ى ر�أ�سها 
�إ�سرت�تيجي���ة �لتعلي���م مب�ساعدة �لكمبيوتر وما تت�سمن���ه من �أمناط تعمل على �حلد 
م���ن �لآث���ار �ل�سلبية �لت���ي ترتتب على تعر�سه���م خلطر �سعوبات �لتعل���م، وتوؤدي �إىل 
حت�سني �لعديد من جو�نب منوهم وخ�سائ�سهم �لنمائية �ملختلفة ومن �أهمها �لنمو 
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�لعقل���ي. في���وؤدي �لتعلي���م �لعالجي مب�ساع���دة �لكمبيوتر �إىل تنمية مه���ارة �لت�سنيف 
 ،)Mohammed & Kanpolat, 2010( كاإح���دى �خل�سائ����س �لعقلي���ة �ملعرفي���ة
و�أن �ألع���اب �لكمبيوت���ر كاأحد �أمناط �إ�سرت�تيجية �لتعلي���م مب�ساعدة �لكمبيوتر تعمل 
عل���ى تنمي���ة �سلوك تقدمي �مل�ساع���دة لدى ه���وؤلء �لأطفال وذلك �عتم���اًد� على �أهمية 
�ألع���اب �لكمبيوت���ر كو�سيل���ة و�أ�سل���وب ه���ام يف تدري���ب وتعلي���م �لأطف���ال من���ذ مرحل���ة 
�لرو�س���ة نظ���ًر� للخ�سائ����س �لفري���دة �لت���ي متيزه���ا )Mohammed, 2010(، كما 
تعم���ل بر�م���ج �لتعلي���م �لعالج���ي عل���ى تنمي���ة م�ست���وى �لإدر�ك من جانبه���م كاإحدى 
�لنتب���اه  تنمي���ة م�ست���وى  و�إىل   ،)Johnson, 1996( �ملعرفي���ة  �لعقلي���ة  �لعملي���ات 
 )Vaughn et al., 2005; Leafstedt etا كعملي���ة عقلي���ة معرفي���ة �أخ���رى��� �أي�سً
)al., 2004; McKnight et al., 2001; Johnson, 1996 ، كم���ا تعم���ل مث���ل 
���ا على تنمي���ة م�ستوى �لأد�ء �لعقل���ي و�لوظائ���ف �لعقلية �ملعرفية  ه���ذه �لرب�م���ج �أي�سً
حي���ث ي���وؤدي �لتعلي���م �لعالج���ي �مل�ستخ���دم �إىل �حل���د م���ن �لق�س���ور يف ذل���ك �جلان���ب
�لأ�سالي���ب  ع���ن تنمي���ة بع����س  )Geary, Hoard,& Hamson, 1999( ف�س���اًل 
�ملعرفي���ة ل���دى �أطفال م���ا قبل �ملدر�س���ة �ملعر�سني خلط���ر �سعوبات �لتعل���م )بطر�س، 
2003(. وعل���ى ه���ذ� �لأ�سا����س ف���اإن حت�سني تل���ك �خل�سائ����س �لعقلية �ملعرفي���ة لهوؤلء 
�لأطف���ال �ل���ذي يح���دث نتيج���ة �للج���وء �إىل بر�م���ج �لتعلي���م �لعالج���ي يع���ود بنتائ���ج 
�إيجابي���ة على معارفهم ب�سكل ع���ام )Woodward et al., 2002(. ويف �ملقابل فاإننا 
جن���د �أن ع���دم ح���دوث تدخ���ل مبكر لالأطف���ال �ملعر�س���ني خلط���ر �سعوب���ات �لتعلم �أو 
�للج���وء �إىل بر�م���ج �لتدريب �ملعريف ك�سكل �أو منط من �أمناط �لتعليم �لعالجي عادة 
م���ا يك���ون من �ساأنه �أن يوؤث���ر �سلًبا على ن�سبة ذكاء �لأطف���ال، وزيادة خماطر تعر�سهم 
ل�سعوب���ات �لتعلم، وعدم �كتمال �أهبتهم �أو ��ستعد�دهم لاللتحاق باملدر�سة حيث عادة 
م���ا ي�سهم يف زي���ادة حدة �لق�سور �لذي ينتاب ذ�كرتهم و�ل���ذي تتز�يد حدته بعد ذلك 

 .)Bigelow, 2006(

فرو�س البحث:
 تعمل هذ� �لبحث على �لتحقق من �سحة �لفرو�س �لتالية:

توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة ب���ني متو�سطي رت���ب درج���ات �ملجموعتني 1 ))
�لتجريبي���ة و�ل�سابط���ة يف �لقيا����س �لبع���دي مل�ست���وى �لنم���و �لعقل���ي لأطف���ال 

�لرو�سة �ملعر�سني خلطر �سعوبات �لتعلم ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية.
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توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة ب���ني متو�سط���ي رت���ب درج���ات �ملجموع���ة 1 ))
�لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبع���دي مل�ست���وى �لنم���و �لعقل���ي لأطف���ال 

�لرو�سة �ملعر�سني خلطر �سعوبات �لتعلم ل�سالح �لقيا�س �لبعدي.
ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة ب���ني متو�سطي رت���ب درج���ات �ملجموعة 1 ))

�ل�سابطة يف �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي مل�ستوى �لنمو �لعقلي. 
ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة ب���ني متو�سطي رت���ب درج���ات �ملجموعة 1 ))

�لتجريبية يف �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي مل�ستوى �لنمو �لعقلي.

منهجية البحث 
اأولً: العينة البحث:

 تتاأل���ف عين���ة �لبحث من 14 طف���اًل من �ل�سنة �لثانية برو�س���ة مركز �لرعاية 
�ملتكامل���ة بالزقازي���ق مم���ن يعانون من ق�س���ور يف مهار�تهم قب���ل �لأكادميية �خلا�سة 
بالوع���ي �أو �لإدر�ك �لفونولوج���ي، و�لتعرف على �حل���روف �لهجائية رغم عدم وجود 
ف���روق د�ل���ة يف م�ست���وى �لنمو �لعقل���ي �ملعريف بينه���م وبني �أقر�نهم مم���ن يعانون من 
ق�س���ور يف �لتع���رف على �لأرق���ام �أو �لأ�سكال كما يت�سح من نتائ���ج �لدر��سات �ل�سابقة، 
ولكنه���م ه���م �لأكر عدًد� ت���رت�وح �أعمارهم �لزمنية ب���ني 5 6 �سنو�ت مبتو�سط عمري 
5.63 �سن���ة، و�نح���ر�ف معياري 1.27 موزع���ني بالت�ساوي على جمموعت���ني؛ �إحد�هما 
جتريبي���ة و�لأخ���رى �سابط���ة. ويعترب م�ست���وى خربتهم جميًع���ا بالكمبيوتر مقبوًل، 
وجميعه���م مم���ن ل ياأتون باأي م�سك���الت �سلوكية وفًقا ملا ت�سمنت���ه تقارير معلماتهم، 
كما �أنهم ل يعانون من �أي �إعاقات �أخرى. كذلك فقد كانو� جميًعا يف �ملرحلة �لفرعية 
�لأوىل م���ن �ملرحل���ة �لثانية من مر�حل �لنمو �لعقلي �ملعريف و�لتي ت�سمى مبرحلة ما 

قبل �لعمليات وفًقا لنظرية بياجيه.

 ومت �ختيار �أفر�د �لعينة بناء على عدد من �ملقايي�س �لت�سخي�سية بعد �ل�ستفادة 
من تر�سيحات �ملعلمات و�لتي �ساهمت يف حتقيق �أق�سى ��ستفادة من �لوقت، و�لإقالل 
م���ن فاق���د �لوقت و�جلهد حيث مت �لتعام���ل مع هوؤلء �لأطفال ب�س���ورة مبا�سرة بناء 
عل���ى ذل���ك. وق���د متثل���ت تل���ك �ملقايي����س يف �أدو�ت �للع���ب، وبطارية �ختب���ار�ت لبع�س 
�مله���ار�ت قب���ل �لأكادميي���ة لأطف���ال �لرو�س���ة كموؤ�س���ر�ت ل�سعوب���ات �لتعل���م، ومقيا�س 
�مل�سح �لنيورولوجي �ل�سريع. ومن جانب �آخر فقد مت حتقيق �لتكافوؤ بني جمموعتي 
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�لبح���ث با�ستخد�م �أدو�ت �ل�سبط وذلك م���ن حيث متغر�ت �لعمر �لزمني، وم�ستوى 
�لذكاء، وم�ستوى �لنمو �لعقلي.

جدول )1( 
دللة الفروق بني متو�سطي رتب درجات املجموعتني 

التجريبية وال�سابطة يف املتغريات اخلا�سة بالتكافوؤ )ن1= ن2= 7( 

متو�سط �ملجموعة�ملتغر
�لرتب

جمموع 
�لدللةUWZ�لرتب

�لتجريبية �لعمر �لزمني
�ل�سابطة 

7.29
7.71

51.00
54.00

غر 23.0051.000.193
د�لة 

�لتجريبية �لذكاء
�ل�سابطة 

8.29
6.71

58.00
47.00

غر 19.0047.000.543
د�لة 

�مل�سح 
�لنيورولوجي

�لتجريبية 
�ل�سابطة 

7.29
7.71

51.00  
54.00

غر 23.0051.000.193
د�لة 

�لتجريبية �لنمو �لعقلي 
�ل�سابطة 

7.43
7.57

52.00
53.00

غر  24.0052.000.065
د�لة 

ويت�سح من �جلدول عدم دللة �لفروق بني متو�سطات رتب درجات �ملجموعتني 
�لتجريبي���ة و�ل�سابط���ة يف �ملتغر�ت �خلا�سة بالتكافوؤ وه���ي متغر�ت �لعمر �لزمني، 
وم�ست���وى �لذك���اء، و�مل�س���ح �لنيورولوج���ي، وم�ست���وى �لنم���و �لعقل���ي. وبح�س���ب ما هو 

مو�سح بتلك �جلد�ول فاإن هذه �لنتائج تدل على �أن هاتني �ملجموعتني متكافئتان.

ثانًيا: اأدوات البحث:
 قامت �لباحثة با�ستخد�م �لأدو�ت �لتالية:

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

 ق���دم ج���ال روي���د )Roid )2003 �ل�س���ورة �خلام�س���ة من مقيا����س �ستانفورد 
بينيه بعد ما يقرب من �سبعة ع�سر عاًما من ظهور �ل�سورة �لر�بعة من نف�س �ملقيا�س 
وذل���ك يف �إط���ار تطويره لكي يو�ك���ب �لتطور يف در��سات �لق���در�ت �ملعرفية و�لأ�ساليب 
�ل�سيكومرتي���ة، وه���ى متثل تطوي���ًر� جوهرًي���ا يف قيا�س �لقدر�ت �ملعرفي���ة حيث يقوم 
 Cattle- Horn- بقيا����س خم�س���ة عو�م���ل �أ�سا�سي���ة يف نظري���ة كاتل- ه���ورن- ك���ارول
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)Carroll )C- H- C كنم���وذج تكامل���ي ب���دل م���ن �أربع���ة يف �ل�س���ورة �لر�بع���ة م���ن 
�ملقيا����س، وتطوي���ر عام���ل �لذ�كرة ق�سرة �مل���دى �إىل �لذ�كرة �لعامل���ة. كما مت تعزيز 
�ملحتوى غر �للفظي حيث ت�ستخدم ن�سف �لختبار�ت �لفرعية يف �ل�سورة �خلام�سة 
طريق���ة غر لفظية لالختب���ار تتطلب ��ستجابات لفظية حمدودة مما يجعله ينا�سب 
�لأف���ر�د ذوي �لإعاق���ات حيث تغط���ي ن�سبة �لذكاء غر �للفظية ك���ل �لعو�مل �ملعرفية 
�خلم�سة �لرئي�سية �لتي يتناولها �ملقيا�س وهي ميزة تنفرد بها هذه �ل�سورة عن باقي 
بطاري���ات �لذك���اء �لأخ���رى. ومت �لعتماد يف تقن���ني �ملقيا�س على �لتط���ور�ت �حلديثة 
يف نظري���ة �لقيا����س وخا�س���ة نظري���ة �ل�ستجاب���ة للمف���ردة، كم���ا مت تطوي���ر �لدرجات 
�حل�سا�س���ة للتغ���ر CSS كدرجات مرجعية �ملحك ت�ساعد عل���ى �إدر�ك �لقيمة �ملطلقة 
للتغي���ر �سلًب���ا �أو �إيجاًب���ا فى �أد�ء �لفرد ب�س���رف �لنظر عن موقع ه���ذ� �لفرد بالن�سبة 

جلماعة �لتقنني .

 وحتتف���ظ �ل�س���ورة �خلام�س���ة ببع����س مميز�ت �ل�س���ورة �لر�بعة م���ن �ملقيا�س، 
وتعتم���د عل���ى وج���ود عامل عام و�حد يقا����س من خالل جمالني لفظ���ي وغر لفظي، 
وين���درج حتت���ه خم�س���ة عو�م���ل ب���دًل م���ن �أربع���ة يف �ل�س���ورة �لر�بع���ة ه���ي �ل�ستدلل 
�لعامل���ة،  �ملكاني���ة، و�لذ�ك���رة  �لب�سري���ة  �لكم���ي، و�ملعاجل���ة  �لتحليل���ي، و�ل�ست���دلل 
و�ملعلوم���ات. ويت�سك���ل ك���ل عام���ل م���ن �ختباري���ن �أحدهما لفظ���ي و�لآخر غ���ر لفظي 
يقي�س���ان �لعام���ل نف�س���ه مم���ا يجع���ل �ملقيا����س ي�س���م ع�س���رة �ختب���ار�ت فرعي���ة منه���ا 
�ختباري���ن مدخليني �أحدهم���ا لفظي و�لآخر غر لفظي. وبذل���ك فاإنه ميثل بطارية 
م���ن �لختب���ار�ت �ملتكامل���ة و�مل�ستقل���ة، ويتك���ون من فئت���ني متناظرتني م���ن �ملقايي�س 
�إحد�هم���ا غ���ر لفظية و�لأخرى لفظي���ة وذلك كمجالني للمقيا����س، وتقي�س كلتاهما 
�ملجموع���ة ذ�ته���ا م���ن �لعو�م���ل �خلم�س���ة �ملت�سمن���ة. وحتتف���ظ �ل�س���ورة �خلام�س���ة 
مبقايي����س فرعي���ة م���ن �ل�س���ورة �لر�بع���ة مث���ل �مل�سفوف���ات، و�ملف���رد�ت، و�ل�ست���دلل 
�لكمي، و�ل�سخافات �مل�سورة، وذ�كرة �جلمل. ويوجد بها م�ستوى مدخلي ي�ستخدم له 
�ختب���ار�ن هما �سال�س���ل �لأ�سياء/ �مل�سفوفات و�ختبار �ملف���رد�ت بدل من �ختبار و�حد 
يف �ل�سورة �لر�بعة. وبالتايل فهو يزودنا بتقييم كامل للذكاء �لفردي من �سن عامني 
�إىل �أك���ر م���ن 85 �سن���ة. ويقدم تقييًم���ا �ساماًل لق���در�ت �لفرد �إىل جان���ب �لت�سخي�س 
و�لتقيي���م �لإكلينيكي مث���ل �لتقييم �للفظي وغر �للفظي لعم���ل �لذ�كرة مما يجعله 
ي�سل���ح مع �لأفر�د ذوي �لإعاق���ات. وتعطي ما يقرب من ثماين معامالت ذكاء تتمثل 
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يف معام���ل ذك���اء كل���ي، ومعام���ل ذك���اء لفظ���ي، ومعامل ذكاء عمل���ي �أو غ���ر لفظي �إىل 
جانب خم�سة جمالت �أخرى مبعدل و�حد لكل عامل من �لعو�مل �خلم�سة �ملت�سمنة 
ميث���ل ك���ل منها موؤ�سًر� مل�ستوى �لأد�ء عليه وذلك مبتو�سط 100 و�نحر�ف معياري 15 
على خالف �ل�سورة �لر�بعة �لتي كان �لنحر�ف �ملعياري بها هو 16. وتتكون �ل�سورة 
�ملخت�س���رة م���ن �لختباري���ن �ملدخلي���ني غ���ر �للفظي �سال�س���ل �لأ�سي���اء/ �مل�سفوفات، 
و�للفظ���ي �ملف���رد�ت. وق���د مت جتدي���د كل �لختب���ار�ت �لفرعي���ة �ملت�سمن���ة، وتقدميها 
ب�سك���ل فني جديد للم���و�د �ملت�سمنة، ومت تزويدها بلعب وم���و�د جديدة �أكر مالئمة 
حي���ث مت ��ستخد�م م���و�د �أكر جاذبية لالأطفال يف مرحلة ما قبل �ملدر�سة مما ي�سهل 
تطبي���ق �ملقيا�س عل���ى �لأطفال، ورفع درجة �لد�فعية لديه���م. وقد �نتقلت �لذ�كرة يف 
�ل�س���ورة �خلام�س���ة نح���و مفه���وم جديد يتمث���ل يف عم���ل �لذ�كرة فتم تق���دمي �لذ�كرة 
�لعامل���ة. ومل حتتفظ �ل�سورة �جلدي���دة باختبار ذ�كرة �خلرز كاأحد �لختبار�ت �لتي 
تقي����س عم���ل �لذ�كرة، بل �إن هن���اك �ختبارين فرعيني يف �ل�س���ورة �خلام�سة يتمثالن 
يف �لذ�كرة �لعاملة �للفظية، و�لذ�كرة �لعاملة غر �للفظية، ويزودنا كالهما بقيا�س 
جي���د لهذه �لق���درة. كما �أنه يزودنا مبعلومات حول �لتدخالت �ملختلفة مثل �خلطط 
�لفردي���ة، و�لتقيي���م �ملهني، و�لتوجيه �ملهن���ي، و�لع���الج �لنيورو�سيكولوجي للبالغني. 
وميكن ��ستخد�م �ل�سورة غر �للفظية مع �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد كاأقر�نهم 

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

 ويت���م ��ستخ���د�م هذه �ل�سورة من �ملقيا�س لال�ستخد�م يف �لعديد من �ملجالت 
كت�سخي����س ح���الت �لعجز �لرتقائي ل���دى �لأطفال و�ملر�هقني و�لبالغ���ني، و�لتقييم 
�لإكلينيكي و�لنيورو�سيكولوجى، و�لتقييم خالل مرحلة �لطفولة �ملبكرة، و�لتقدير�ت 
�لنف�سية �لرتبوية �ملتعلقة باللتحاق برب�مج �لرتبية �خلا�سة، و�لتقدير�ت �خلا�سة 
بتعوي�س���ات �لعمال، وتقدمي معلومات عن �لتدخالت مثل �خلطط �لأ�سرية �لفردية 
لالأطف���ال و�خلط���ط �لرتبوي���ة �لفردي���ة لالأطف���ال يف �س���ن �ملدر�سة، و�لتقيي���م �ملهني 
كالتخطي���ط لالنتق���ال من �ملدر�س���ة �إىل �لعمل بالن�سبة للمر�هق���ني، و�لتغير �ملهني 
للر��سدي���ن وت�سني���ف و�نتق���اء �ملوظف���ني، وت�سخي����س ح���الت �لإعاق���ة �لعقلية يف كل 
�لأعم���ار، و�سعوبات �لتعّلم، و�لتاأخر �ملعريف �لرتقائي لدى �لأطفال �ل�سغار، و�إحلاق 
�لط���الب برب�م���ج �ملوهوب���ني يف �ملد�ر����س، وتقيي���م �إ�ساب���ات �لعم���ل وحج���م �لإعاق���ة             

�لناجتة عنها.
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 وق���ام �سف���وت فرج بتعريب ه���ذ� �ملقيا�س، ومت �لحتفاظ مبكونات���ه �لأ�سا�سية 
م���ع تعدي���ل بع����س �لختب���ار�ت و�لبن���ود لتتنا�س���ب م���ع �لثقاف���ة �مل�سري���ة �لعربي���ة. 
و�أو�سح���ت نتائ���ج �لت�س���اق �لد�خلي �أن قي���م )ر( بني درجة كل عام���ل و�لدرجة �لكلية 
للمقيا����س ل���دى عين���ة )ن= 200( ت���رت�وح ب���ني 0.363- 0.938 وهي جميًع���ا ن�سب د�لة 
عند 0.01 ولقيا�س �لثبات مت ��ستخد�م �لتجزئة �لن�سفية )ن= 350( وتر�وح متو�سط 
معام���الت �لثب���ات لالختب���ار�ت �ملختلفة ب���ني 0.46- 0.97 وت���ر�وح معام���ل �ألفا لتلك 
�لختبار�ت بني 0.64- 0.94 وعن طريق �إعادة �لختبار على عينة من �أعمار خمتلفة 
)ن= 87( تر�وح���ت معام���الت �لثب���ات بالن�سب���ة للعو�مل �خلم�سة ب���ني 0.777- 0.908 
�أما لقيا�س �ل�سدق فقد مت ��ستخد�م �ل�سدق �لظاهري �لذي دل على �أننا نتعامل مع 
�أد�ة ل تتعار����س م���ع �ملنط���ق �لعام لبنيته���ا، و�سدق �مل�سمون �ل���ذي يعتمد على �سدق 
�ملحكمني، وعند ��ستخد�م كل من �ل�سورة �لر�بعة و�ل�سورة ل- م �ل�سابقة لها من ذ�ت 
�ملقيا����س كمح���ك خارجي عل���ى عينة )ن= 104( تر�وحت قي���م معامالت �لرتباط بني

0.81- 0.89 لل�س���ورة �لر�بع���ة، 0.73- 0.88 لل�س���ورة ل- م، و�أو�سح���ت نتائ���ج �ل�س���دق 
�لعاملي �أن �لعو�مل �خلم�سة �ملت�سمنة تت�سبع على عامل عام و�حد.

اأن�سطة لعب مقننة لالأطفال �إعد�د وتقنني/ حممد )2005- ج(- 2
 مت �للج���وء يف �لبح���ث �لر�ه���ن �إىل �ألع���اب �لأطف���ال �لت���ي تتمث���ل يف مكعب���ات 
خمتلف���ة �لأل���و�ن عليه���ا �أرق���ام، و�أل���و�ن، و�س���ور، و�أ�سك���ال، وح���روف وذل���ك يف �سبي���ل 
ت�سخي����س م�سكالته���م �لت���ي تهتم ه���ذ� �لبحث بها و�لت���ي تتمثل يف ق�س���ور مهار�تهم 
قب���ل �لأكادميي���ة حيث يعد مثل ه���ذ� �لق�سور �أ�سا�ًسا ل�سعوب���ات �لتعلم �لتي ميكن �أن 
يع���اين �لطف���ل منه���ا م�ستقباًل، كما �أن ه���ذه �لألعاب ت���رت�وح يف طبيعتها بني �لألعاب 
�خل�سبي���ة و�لبال�ستيكي���ة �أي �أن كل قطعة منها كانت �إم���ا خ�سبية �أو بال�ستيكية وذلك 
حتى تكون �أ�سهل يف تعامل �لأطفال معها، ويف تناولهم �إياها، وحتى ميكن �لحتفاظ 
بها لأطول وقت ممكن دون �أن تتلف. ولذلك مت ��ستخد�م لوحة �حلروف، و�لأ�سكال، 
و�ملكعبات. ويف حني يتم ��ستخد�م لوحة �حلروف للتعرف على �إدر�ك �لطفل للحروف 
�ملت�سمن���ة، ويت���م ��ستخ���د�م �لأ�سك���ال من جان���ب �آخر للتع���رف على �إدر�ك���ه لالأ�سكال، 
يت���م ��ستخ���د�م �ملكعب���ات للتعرف عل���ى �إدر�كه لالأع���د�د �أو �لأرق���ام، و�لأل���و�ن، و�إدر�كه                      

�لفونولوجي للكلمات. 
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 اأ- لوح�ة احل�روف: يتم ��ستخ���د�م لوحة خ�سبي���ة تت�سمن �حل���روف �لهجائية جميعها 
وذل���ك م���ن �لألف �إىل �لياء، ويكون على �لطف���ل �أن يتعرف على هذه �حلروف فر�دى 
�أي يتع���رف عل���ى كل حرف منها على حدة، ولي�س �سرًط���ا �أن يتعرف عليها بالرتتيب، 
لك���ن �مله���م �أن يحدد كل حرف منه���ا ب�سكل �سحيح، و�أن يتعرف علي���ه جيًد�. ويح�سل 
�لطف���ل عل���ى ن�سف درجة يف مقابل كل ح���رف يدركه �إدر�ًكا �سحيًحا ف�ساًل عن درجة 

و�حدة فقط مقابل تناوله �ل�سحيح للوحة وحفاظه عليها.

 ب- الأ�سك�ال: يت���م �للج���وء �إىل بع����س �لأ�سك���ال �خل�سبي���ة و�لبال�ستيكي���ة �لتي ت�سم 
خم�س���ة �أ�سك���ال �أ�سا�سي���ة هي �ملثل���ث، و�ملربع، و�مل�ستطي���ل، و�لد�ئ���رة، و�ملكعب. ويطلب 
�لباح���ث م���ن �لطف���ل �أن يتع���رف عل���ى ك���ل منه���ا عندما يت���م تقدميه���ا ل���ه، �أو عندما 
يطلب منه �أن يح�سر ذلك �ل�سكل له. ويح�سل �لطفل على درجة و�حدة حال �إدر�كه 
�ل�سحي���ح لذلك �ل�سكل �ل���ذي يتم تقدميه له علًما باأنه يتم تقدمي �ل�سكل �لو�حد له 
يف منا�سبتني خمتلفتني حيث يقدمه �لفاح�س له يف �إحد�هما، ويطلب �لفاح�س من 

�لطفل �أن يقدمه هو له يف �لثانية ليح�سل بذلك على درجة و�حدة يف كل مرة.

 ج- املكعب�ات: يت���م �للج���وء �إىل �ملكعب���ات �ملعروف���ة ذ�ت �لألو�ن �ملختلف���ة و�لتي تعد 
يف و�ق���ع �لأم���ر م���ن �أه���م �ألعاب �لأطف���ال يف هذه �ل�سن. وع���ادة ما يت���م ��ستخد�م تلك 

�ملكعبات ب�سكلها �لر�هن يف �سبيل حتقيق �لأهد�ف �لتالية:
�لتحقق من �إدر�ك �لطفل لالأرقام �أو �لأعد�د.1 ))
�لتحقق من �إدر�ك �لطفل لالألو�ن.1 ))
�لتحقق من �لإدر�ك �لفونولوجي للكلمات من جانب �لطفل.1 ))

 وبالن�سب���ة لالأع���د�د فعادة ما يت���م �ختيار تلك �ملكعبات �لت���ي تت�سمن �لأعد�د 
من 1- 10 بحيث يطلب من �لطفل �أن يتعرف على هذه �لأعد�د فر�دى، ولي�س �سرًطا 
�أن يتع���رف عليه���ا بالرتتيب لك���ن �ملهم �أن يحدد كل رقم منها ب�سك���ل �سحيح و�إن كان 
�لأطف���ال يعت���ربون �أكر مي���اًل �إىل معرفة تلك �لأعد�د مرتبة، ب���ل ويتغنون بها على 
هذه �ل�ساكلة. ويح�سل �لطفل على درجة و�حدة مقابل كل رقم يدركه ب�سكل �سحيح. 
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 �أم���ا بالن�سب���ة لالأل���و�ن فق���د حر�س مع���د تلك �لأن�سط���ة على وج���ود مكعبات 
مبختلف �لألو�ن، وقد متثلت �لألو�ن �مل�ستخدمة يف “ �لأبي�س- و�لأ�سود- و�لأحمر- 
و�لأخ�س���ر- و�لأ�سف���ر- و�لأزرق- و�لبن���ي- و�لبنف�سج���ي- و�لربتق���ايل- و�لبمبي ”. 
ويح�سل �لطفل على درجة و�حدة عند �إدر�كه لكل لون من هذه �لألو�ن عندما نطلب 
منه �أن يح�سر �أحد �ملكعبات �حلمر�ء، �أو �خل�سر�ء، �أو �ل�سفر�ء، �أو غرها مثاًل، فاإذ� 
�أح�سره هو بح�سب �للون �ملطلوب تكون �إجابته �سحيحة، ويح�سل بالتايل على درجة 
و�حدة، �أما �إذ� مل يح�سره هو، �أو �أح�سر مكعًبا ذ� لون �آخر فاإن �إجابته يف تلك �حلالة 

تعد غر �سحيحة، ول يح�سل بالتايل على �أي درجة يف مقابلها، وهكذ�.

 وفيم���ا يتعل���ق ب���الإدر�ك �لفونولوج���ي للكلم���ات و�لذي يق���وم يف �لأ�سا�س على 
�إدر�ك �أن جم���رى �حلدي���ث �أو �جلمل���ة تت�سم���ن وح���د�ت �سوتي���ة �أ�سغ���ر ينبغ���ي على 
�لطف���ل �أن يدركه���ا جيًد�، ويقوم �لإجر�ء �مل�ستخدم على �أن يطلب �لباحث من �لطفل 
�أن مي�س���ك باملكع���ب على �ل�سورة �لتي توجد يف �أحد جو�نبه، ويطلب منه �أن يقوم مبا 
يل���ي وذل���ك بح�سب م���ا يطلب منه بحيث يت���م ذلك يف خطو�ت متدرج���ة حددها معد 
ه���ذه �لأن�سط���ة، �أي �أن �لطف���ل ك���ان يق���وم بخطوة و�ح���دة فقط يتم حتديده���ا له، ثم 
ا، وهكذ�  ينتق���ل بع���د �لنته���اء منها �إىل �خلط���وة �لتالية �لتي يت���م حتديدها ل���ه �أي�سً

حتى يقوم بكل �خلطو�ت �ملطلوبة و�لتي تتمثل فيما يلي:
�أن يتعرف على �ل�سورة ب�سكل �سحيح.1 ))
�أن ينطق مبا تت�سمنه �ل�سورة نطًقا �سحيًحا.1 ))
�أن تكون �ملقاطع و�لأ�سو�ت �ملت�سمنة بالكلمة و��سحة.1 ))
�أن يقوم بو�سع تلك �لكلمة يف جملة مفيدة.1 ))
�أن تعرب تلك �جلملة عن زمن معني.1 ))

 وك���ان يتم يف �لبح���ث �حلايل توجيه بع�س �لأ�سئلة للطفل حتدد مدى �إدر�كه 
لتل���ك �خلط���و�ت �خلم����س فكان���ت �لباحثة ت�ساأله عل���ى �سبيل �ملثال عن تل���ك �ل�سورة، 
وتطل���ب من���ه �أن ينطق با�سم م���ا تت�سمنه، و�أن يعيد ذلك ببطء وت���اأن حتى تتاأكد من 
�إدر�كه للكلمات و�لأ�سو�ت و�لفونيمات �ملت�سمنة فيها، وت�ساأله بعد ذلك عما نفعل بها 
في�سعه���ا بالت���ايل يف جملة دون �أن تطلب منه �سر�حة �أن ي�سعها يف جملة مفيدة و�إل 
فل���ن يك���ون ذلك مفيًد�، وكانت حت���اول يف �أ�سئلتها �لتي توجهه���ا �إليه من جهة �أخرى 
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�أن تكون �إجابته معربة يف جوهرها عن زمن معني، وهكذ�. ويح�سل �لطفل على �أربع 
درجات مقابل �لإدر�ك �ل�سحيح لكل بند من هذه �لبنود، �أو تخ�س�س له درجة معينة 

من هذه �لدرجات �لأربع بح�سب م�ستوى �إدر�كه لهذ� �لبند �أو ذ�ك.

 ويعترب �لطفل يف و�قع �لأمر ممن يعانون من ق�سور يف �أي من هذه �ملهار�ت 
�إذ� م���ا قل���ت درجات���ه �لتي يح�سل عليها يف هذه �ملهارة �أو تل���ك عن 50 % من �لدرجات 
�ملخ�س�س���ة له���ا، كما �أنه يعد م���ن جانب �آخر ممن يعانون من ق�س���ور يف تلك �ملهار�ت 
قب���ل �لأكادميي���ة �إذ� م���ا قل���ت درجات���ه يف �ملجم���وع �لكلي له���ذه �ملهار�ت ع���ن 50 % من 
جمم���وع درجاته���ا �ملخ�س�س���ة لها عل���ى �عتبار �أنه يك���ون من �لأكر �حتم���اًل بالن�سبة 
للطف���ل به���ذه �لكيفي���ة �أن يك���ون �أكر عر�سة ل�سعوب���ات �لتعلم �لأكادميي���ة فيما بعد 
نظ���ًر� لأن مث���ل ه���ذه �مله���ار�ت تع���د ه���ي �لأ�سا�س �ل���ذي يقوم علي���ه �لتعل���م �لأكادميي 

�لالحق للطفل.

 بطارية اختبارات لبع�س املهارات قبل الأكادميية لأطفال الرو�سة  كموؤ�سرات - 3
ل�سعوبات التعلم �إعد�د/ حممد )2005-د(

يتمث���ل �لهدف من ��ستخد�م هذه �لبطاري���ة يف حتديد �لأطفال �لذين لديهم 
ق�س���ور يف مهار�ته���م قب���ل �لأكادميية �لتي تتمث���ل يف �لوع���ي �أو �لإدر�ك �لفونولوجي 
�أو �ل�سوت���ي، و�لتع���رف عل���ى �حل���روف �لهجائي���ة، و�لتع���رف عل���ى �لأل���و�ن، و�لتعرف 
عل���ى �لأ�سك���ال، و�لتعرف على �لأرقام، وهي بذلك تع���د على درجة كبرة من �لأهمية 
حي���ث ميكنن���ا ع���ن طريقه���ا �لقي���ام بالتحدي���د، و�لكت�ساف �ملبك���ر لأولئ���ك �لأطفال، 
وت�سخي�سه���م مم���ا ي�ساعدن���ا عل���ى �لتدخل �ملبك���ر. وتتاآلف هذه �لبطاري���ة من خم�سة 

مقايي�س لقيا�س خم�س مهار�ت هي:-
1- �لوعي �أو �لإدر�ك �لفونولوجى.

2- �لتعرف على �حلروف �لهجائية.
3- �لتعرف على �لأرقام.

4- �لتعرف على �لأ�سكال.
5- �لتعرف على �لألو�ن.
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ويتاألف كل مقيا�س من �ملقايي�س �خلم�سة من ع�سرين عبارة تعك�س ما ي�سدر 
عن �لطفل من �سلوكيات تعد مبثابة موؤ�سر�ت ل�سعوبات �لتعلم يف هذ� �جلانب، ويرى 
مع���د ه���ذه �لبطارية �أن هذه �ملقايي����س تعد مقايي�س فرز �أو ت�سفية ميكن من خاللها 
�لتعرف بدرجة كبرة على �أولئك �لأطفال �لذين ت�سدر عنهم مثل هذه �ل�سلوكيات، 
وذل���ك �إذ� م���ا ح�سل���و� على �أق���ل من 50% من �لدرج���ات �ملخ�س�سة لأي مه���ارة، �أما �إذ� 
كانت �لدرجة �لتي يح�سل عليها �لطفل ت�ساوى 30% �أو �أقل فاإن ذلك ُيعد دلياًل قوًيا 

على �أنه يعترب من �ملعر�سني خلطر �سعوبات �لتعلم.
وف���ى �لبح���ث �حل���ايل مت �ختيار �لعينة م���ن �لأطفال �لذين ح�سل���و� على �أقل            
م���ن 30% عل���ى �ملهار�ت �لتي تتما�سى مع منط �لعينة، ويوجد �أمام كل عبارة �ختيار�ن 
هم���ا )نع���م، ل( حت�س���ل عل���ى درج���ة )1، �سفر( على �لت���و�يل حيث ت�س���ر �لعبار�ت يف 
�لجت���اه �لإيجاب���ي، وبذل���ك فكلم���ا قل���ت �لدرج���ة �لت���ي يح�س���ل �لطفل عليه���ا يف �أي 
مقيا����س فرع���ى ع���ن 50 % م���ن درجته �لتي ت���رت�وح ب���ني )�سف���ر – 20( ت�سبح بذلك 
مبثاب���ة موؤ�س���ر �أو منبه ب�سعوبات �لتعلم �لالحقة يف ه���ذ� �ملجال على �أن يح�سل على 
درجات تزيد عن 50 % يف تلك �لختبار�ت �خلا�سة باملهار�ت �لأخرى وهو ما �ساهم يف 

�ختيار �أفر�د جمموعات �لعينة يف �لبحث �حلايل.
وق���د تر�وح���ت قي���م )ر( �لد�ل���ة عل���ى �لت�س���اق �لد�خل���ي وذلك ب���ني درجة كل 
مفردة و�لدرجة �لكلية للمقيا�س �لفرعي �لذي تنتمي �إليه بني )0.57 – 0.95( وهى 
قي���م د�لة عن���د م�ستوى 0.01 وبالن�سب���ة للثبات فقد تر�وحت قي���م �لتجزئة �لن�سفية 
بطريقة �سبرمان – بر�ون للمقايي�س �لفرعية بني 0.683 – 0.892، وتر�وحت قيم 
معام���ل �ألف���ا لتل���ك �ملقايي�س �لفرعي���ة ب���ني )0.774 – 0.945(. وحل�س���اب �ل�سدق مت 
عر����س �لبطاري���ة عل���ى ع�سرة �أ�سات���ذة من �أ�سات���ذة �لرتبية �خلا�س���ة ومت �لإبقاء على 
تل���ك �لعب���ار�ت �لتي نالت 90% على �لأقل من �جتم���اع �ملحكمني عليها، هذ� بالإ�سافة 
�إىل �ل�سدق �لتالزمي و�لذي تر�وحت قيمه بني )0.725 – 0.931( وذلك للمقايي�س 
�لفرعي���ة �ملت�سمن���ة وبلغ���ت قي���م �ل�س���دق �لتالزمي لك���ل �ملقايي����س 0.725- 0.843 – 
0.865 – 0.931 – 0.907 وذل���ك للمقايي����س �لفرعي���ة �خلم�س���ة عل���ى �لت���و�يل وه���ذه 
�لقيم د�لة �إح�سائًيا عند م�ستوى 0.01 �أما �ل�سدق �لتمييزي فقد تر�وحت قيمة )ت( 
عن���د �ملقارن���ة بني جمموعة من �لأطفال �ملعر�سني خلط���ر �سعوبات �لتعلم بالرو�سة 
و�أقر�نه���م �لعادي���ني مكونة من )27( طفاًل لكل جمموعة بني )9.69 – 12.62( وهى 

قيم د�لة عند 0.01. 
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اختب�ار امل�س�ح النيورولوج�ي ال�سريع )للتع�رف على ذوي �سعوب�ات التعلم- 4
)Quick Neurological Screening Test )QNST  �إع���د�د / موتي و�آخرون، 

تعريب / م�سطفى حممد كامل )2001(
 يع���د ه���ذ� �ملقيا�س من �لأدو�ت �سهلة �لتطبيق حي���ث �أنه و�سيلة �سريعة لر�سد 
�ملالحظ���ات �ملو�سوعي���ة ع���ن �لتكامل �لنيورولوج���ي يف عالقته بالتعل���م. ويعترب هذ� 
�لختب���ار يف و�ق���ع �لأمر مبثابة نوع من �لختبار�ت �لفردية �ملخت�سرة حيث ي�ستغرق 
ع�سرون دقيقة يف تطبيقه، ويت�سمن �لختبار �سل�سلة من �ملهام �ملخت�سرة �مل�ستقة من 
�لفح�س �لنيورولوجي وهي تت�سم بال�سرعة و�سهولة �لتطبيق دون �أن يقع �أي نوع من 
�لتهدي���د �إطالقا على �لطفل. ويت�سمن �لختبار �سل�سلة من �ملهام �ملخت�سرة �مل�ستقة 
م���ن �لفح�س �لنيورولوجي لالأطفال حي���ث ي�ستمل على �سل�سلة مكونة من 15 مهمة 
خمت�س���رة تق���دم لالأطفال هي: مه���ارة �ليد- �لتعرف على �ل�سك���ل وتكوينه- �لتعرف 
عل���ى �ل�سك���ل بر�حة �ليد- تتبع �لعني مل�سار حركة �لأ�سياء- مناذج �ل�سوت- �لت�سويب 
باإ�سب���ع عل���ى �لأن���ف )تنا�س���ق �لإ�سبع – �لأنف(- د�ئ���رة �لإ�سبع و�لإبه���ام- �ل�ستثارة 
�لتلقائي���ة �ملزدوج���ة لليد و�خلد- �لعك����س �ل�سريع حلركات �ليد �ملتك���ررة- مد �لذر�ع 
و�لأرج���ل- �مل�س���ي بال���رت�دف )رج���ل خل���ف �لأخ���رى مل�ساف���ة ثالث���ة �أمت���ار(- �لوقوف 
عل���ى رج���ل و�ح���دة- �لوث���ب- متييز �ليم���ني و�لي�س���ار- مالحظ���ات �سلوكية �س���اذة �أي                      

غر منتظمة.

 �أم���ا ع���ن �لدرج���ة �لت���ي نح�س���ل عليها م���ن �لختبار فه���ي �إما �أن تك���ون درجة 
مرتفع���ة )كلي���ة( تزيد عن 50 وتو�س���ح بالتايل �رتفاع معاناة �لطف���ل، �أو درجة عادية 
)درج���ة كلي���ة ت�س���اوي 25 فاأقل( وت�سر هذه �لدرج���ة �إىل �ل�س���و�ء نيورولوجًيا ف�ساًل 
ع���ن درج���ة متتد من 26- 50 وتدل عل���ى وجود �حتمال لتعر����س �لطفل ل�سطر�بات 
يف �مل���خ �أو �لق�س���رة �ملخي���ة ي���زد�د بزي���ادة تل���ك �لدرجة. وع���ادة ما جن���د �أن �لختبار�ت 
�لفرعي���ة ل تت�سم���ن �أي درج���ة تق���ع يف حدود �لال�س���و�ء )درجة مرتفع���ة(، ولن نكون 
عل���ى خط���اأ �إذ� م���ا �فرت�سن���ا �أن �لأطف���ال �لذين يح�سل���ون على تلك �لدرج���ة �لعادية 
لي����س لديه���م �أي م�سك���الت نيورولوجي���ة حي���ث �أنه���م لي����س لديه���م �أي ��سطر�ب���ات 
يف �مل���خ و�لق�س���رة �ملخي���ة. وعموًم���ا فاإن �لدرج���ة �لعادية ميك���ن �أن توؤك���د على �سالمة 
�لطف���ل �لنيورولوجي���ة، بينم���ا ت�س���ر �لدرجة �ملرتفع���ة للطفل على ه���ذ� �ملقيا�س �إىل 
�رتف���اع �ل�سط���ر�ب يف �خل�سائ�س �لنيورولوجية. وقد قام معد �ملقيا�س بتقنينه على 



املجلد ال�ساد�س - العدد )22( يناير 2018 جملة الرتبية اخلا�سة 

 31 

عين���ة م���ن �أطف���ال �لبيئة �مل�سرية فبلغ معام���ل �ل�سدق �لتالزم���ي 0.56، وبلغ معامل                                                                      
�لثب���ات 0.68 وه���ي قيم د�لة عند 0.01 ولذلك يتم ��ستخد�م هذ� �ملقيا�س للتحقق من 

�أن �لطفل لي�س لديه �أي ��سطر�بات يف �ملخ و�لق�سرة �ملخية.

اختبار النمو العقلي لالأطفال  �إعد�د / حممد )2005 ب(- 5
 يه���دف ه���ذ� �ملقيا�س �إىل حتديد م�ستوى �لنمو �لعقل���ي �ملعريف لالأطفال منذ 
مرحلة �لطفولة �ملبكرة وحتى خالل مرحلة �ملر�هقة ذ�تها و�لتي ت�سهد �آخر مر�حل 
ه���ذ� �جلان���ب من جو�ن���ب �لنمو حيث مت ت�سميم ه���ذ� �ملقيا�س وفًق���ا لنظرية بياجيه 
ويف �سوئها �إذ مت �لعتماد يف ذلك على �أهم �خل�سائ�س �لتي متيز �لطفل خالل هذه 
�ملر�ح���ل، وم���ن ثم فه���و يتناول �أه���م �خل�سائ�س �لعقلي���ة �ملعرفية �لت���ي متيز �لطفل 
خ���الل �ملرحلتني �لفرعيت���ني �لأوىل و�لثانية من مرحلة ما قبل �لعمليات و�لتي يتم 
خالله���ا قي���ام �أحد �لو�لدي���ن �أو �ملعلمة بال�ستجاب���ة لهذ� �ملقيا����س، و�أهم �خل�سائ�س 
�لتي متيزه خالل مرحلة �لعمليات �ملادية �لعيانية، وخالل مرحلة �لعمليات �ل�سكلية 

و�لتي ميكن �أن يقوم �لطفل خاللهما بال�ستجابة بنف�سه للمقيا�س.

 ويتاألف هذ� �ملقيا�س من 25 عبارة متثل �أهم �خل�سائ�س �لعقلية �ملميزة للفرد 
خالل مر�حل منوه �لعقلي �ملعريف منذ مرحلة �لطفولة �ملبكرة، ويوجد �أمام كل عبارة 
ثالث���ة �ختي���ار�ت ه���ي )نعم- �أحياًن���ا- ل( حت�سل عل���ى �لدرج���ات )2- 1- �سفر( على 
�لتو�يل با�ستثناء �لعبار�ت �لعك�سية �لتي حتمل �لأرقام )5 - 6- 9- 10- 13- 15- 18(
 وعدده���ا 7 عب���ار�ت فتتب���ع عك����س هذ� �لتدري���ج. وبعد �لرج���وع �إىل تل���ك �خل�سائ�س 
�ملمي���زة لكل مرحل���ة، و��ستجابات �لأطفال على �لختب���ار، وت�سحيح تلك �ل�ستجابات 
نالحظ �أن درجات هذ� �لختبار ترت�وح بني �سفر 50 درجة، و�أن �لطفل �لذي يح�سل 
على درجات ترت�وح بني �سفر 14 يكون يف �ملرحلة �لفرعية �لأوىل من �ملرحلة �لثانية 
�ملعروف���ة با�س���م مرحلة ما قبل �لعمليات )ما قبل �لفك���ر �لإدر�كي( بينما �إذ� تر�وحت 
درجات���ه ب���ني 15 26 فاإنه يكون يف �ملرحلة �لفرعي���ة �لثانية من تلك �ملرحلة )�لتفكر 
�حلد�س���ي(، و�إذ� تر�وح���ت درجات���ه ب���ني 27 38 يكون يف �ملرحلة �ملعروف���ة با�سم مرحلة 
�لعمليات �ملادية �لعيانية، وعندما ترت�وح درجاته بني 39 50 يكون يف �ملرحلة �لر�بعة 

�لتي ت�سمى مبرحلة �لعمليات �ل�سكلية.
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 وق���د ترو�ح���ت قي���م )ر( �لد�ل���ة عل���ى �لت�ساق �لد�خل���ي وذلك ب���ني درجة كل 
مف���ردة و�لدرج���ة �لكلي���ة للمقيا�س بني 0.48- 0.92، وهي جميًع���ا قيم د�لة عند 0.01 
�أم���ا بالن�سب���ة للثب���ات فق���د بلغت قي���م �لتجزئة �لن�سفي���ة بطريقة �سبرم���ان- بر�ون          
Spearman- Brown بعد ��ستبعاد �لعبارة �لأخرة 0.593، 0.874، 0.716. وتر�وحت 
قي���م معام���ل �ألف���ا لتل���ك �ملجموع���ات �لفرعي���ة ب���ني 0.676، 0.914، 0.832. وبالن�سبة 
ل�س���دق �ملقيا����س فقد �أ�سف���رت �لنتائج �خلا�س���ة بذلك عن �أنه يتمت���ع مبعدلت �سدق 
منا�سب���ة ميك���ن �لعتد�د به���ا وهو ما �أكدت���ه نتائج �سدق �ملحتوى حي���ث متت �سياغة 
عبار�ت���ه يف �إط���ار نظرية بياجيه مبا تعر�س له من خ�سائ�س لكل مرحلة من مر�حل 
�لنم���و �لعقل���ي �ملعريف �لتي مير �لفرد بها. كما �أننا قد �أبقينا فقط على �لعبار�ت �لتي 
نال���ت 90 % عل���ى �لأقل من �إجماع �ملحكمني عليها وهو ما يوؤكد على �سدق �ملحكمني، 
كذل���ك فقد تر�وحت قي���م �ل�سدق �لتالزمي با�ستخد�م مقيا����س و�كرWalker �لذي 
ق���ام �لباح���ث بتعريبه و��ستخد�مه يف در��سات �سابقة د�خل وخارج م�سر وذلك كمحك 
خارج���ي على عينة من �لأطف���ال و�ملر�هقني )ن= 95( بني 0.659 –0.946 حيث بلغت 
0.659 لأطفال �لرو�سة )ن= 32(، 0.946 لأطفال �ملرحلة �لبتد�ئية )ن= 33(، 0.873 
لتالميذ �ملرحلة �لإعد�دية )ن= 30( وهي قيم د�لة �إح�سائًيا عند م�ستوى 0.01. كما 
تر�وح���ت قي���م )ت( �لد�لة عل���ى �ل�سدق �لتميي���زي عند �ملقارنة بني تل���ك �ملجموعات 

�ل�سابقة بني 8.54 13.02 وهي قيم د�لة عند 0.01 

برنامج التعليم العالجي القائم على عرو�س الكمبيوتر  اإعداد / الباحثة - 6
 يعد �لربنامج �لتدريبي �مل�ستخدم يف �لبحث �لر�هن وهو �لربنامج �لذي يعتمد 
 computer- عل���ى عرو����س �لكمبيوت���ر كاأحد �أمن���اط �لتعليم مب�ساع���دة �لكمبيوت���ر
 remedial instruction كنمط للتعليم �لعالجي assisted instruction CAI
مبثابة برنامج تدريبي يت�سمن جمموعة من �لأن�سطة و�ملهام �ملختلفة يتم تقدميها 
ملجموع���ة م���ن �أطف���ال �لرو�س���ة من �ملعر�س���ني خلطر �سعوب���ات �لتعلم حي���ث يعانون 
م���ن ق�س���ور يف مهار�ته���م قبل �لأكادميية. ويتم تقدمي ه���ذه �لأن�سطة بهدف حت�سني 
م�ستوى منوهم �لعقلي كما تتناوله نظرية بياجيه خالل فرتة زمنية حمددة، وعدد 
مع���ني م���ن �جلل�سات، ومن ثم ي�س���ر من �لأكر �حتماًل بالن�سب���ة لهذه �لأن�سطة �أن 
حتد من �لآثار �ل�سلبية �ملرتتبة على هذ� �لق�سور، ومن تعر�س مثل هوؤلء �لأطفال 
ل�سعوب���ات �لتعل���م �لالحقة فيم���ا بعد حيث يتم من خالل ه���ذ� �لربنامج �لعمل على 
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�لإ�س���ر�ع مب�ست���وى منوهم �لعقلي �ملعريف وذلك بتقدمي مه���ام و�أن�سطة تعد �أعلى من 
م�ست���وى منوه���م �لعقلي وهو ما يوؤدي �إىل ح���دوث ما ي�سميه بياجيه بال�سر�ع �ملعريف 
نتيج���ة ع���دم �لت���و�زن �ل���ذي يحدث ب���ني ن�سبة �لتمث���ل �إىل ن�سب���ة �ملو�ءمة مم���ا يوؤدي 
بالطفل �إىل حماولة ��ستعادة هذ� �لتو�زن من جديد وهو ما يحدث بالفعل يف مرحلة 
منائي���ة �أعل���ى، �أي يت���م �لنتقال بالطفل من م�ستوى منائ���ي �إىل م�ستوى منائي �أعلى 
فيحدث بالتايل تقدم من جانب �لطفل يف م�سمار �لنمو وهو �لتقدم �لذي �أ�سار �إليه 

بياجيه على �أنه يو�زي ما بني ثلث �إىل ن�سف مرحلة، �أي ما يو�زي مرحلة فرعية. 

وقد مت �ختيار عينة من �أطفال �ل�سف �لثاين بالرو�سة، ومت تطبيق �لربنامج 
يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين من �لعام �لدر��سي 2016/ 2017 حيث �أن خ�سائ�س �لطفل 
يف ه���ذ� �لوق���ت م���ن �لناحي���ة �لعقلي���ة و�للغوي���ة متكن���ه م���ن �إدر�ك �لوع���ي �ل�سوت���ي، 
و�لتعرف على �حلروف �لهجائية، و�لأرقام، و�لأ�سكال وذلك وفًقا ملا �أقرته �لدر��سات 
و�لبح���وث �ل�سابق���ة يف ه���ذ� �مل�سمار، وهو �لأمر �ل���ذي يبعد بنا عن �إ�س���اءة تف�سر �أي 
ق�س���ور ميك���ن �أن يبدي���ه �لطفل يف هذ� �ل�سدد حيث �أنه م���ن �ملالحظ وفًقا لذلك �أنه 
�إذ� ما �أخفق �لطفل يف �كت�ساب هذه �ملهار�ت فاإنه قيا�ًسا باأقر�نه �لعاديني يعترب طفل 

غر عادى.
 

كم���ا روع���ي عن���د �إع���د�د �لربنام���ج خ�سائ����س �لأطف���ال ذوى �سعوب���ات �لتعلم 
حي���ث مت �لرتكي���ز وفًق���ا ملث���ل هذ� �لأمر عل���ى تلك �لأن�سط���ة �لتي يك���ون �لطفل فيها 
ل���ه دور �إيجاب���ي وم�س���ارك فيها. ه���ذ� بالإ�ساف���ة �إىل �أن معظم �لأن�سط���ة مت تقدميها 
عل���ى �سكل �ألع���اب يحبها �لطفل ويقب���ل عليها، وجتذب �نتباهه لف���رتة طويلة خا�سة 
و�أن���ه ق���د مت تقدميها عن طريق �لكمبيوتر وهو يف ذ�ته ميث���ل م�سدًر� جلذب �هتمام 
و�نتب���اه �لطف���ل، بالإ�ساف���ة �إىل �ألع���اب �لكمبيوتر و�لت���ي تعترب من �أف�س���ل �لأ�ساليب 
�لت���ي ميك���ن ��ستخد�مه���ا م���ع ه���وؤلء �لأطف���ال، وه���ي �لأمور �لت���ي مت يف و�ق���ع �لأمر 
مالحظته���ا خ���الل �لتجرب���ة �لعملية �أثناء تطبي���ق �لربنامج. ه���ذ� بالإ�سافة �إىل �أنه 
ق���د مت ت�سمي���م �لربنامج �حل���ايل يف �إطار جمموعة من �ملب���ادئ و�لأ�س�س �لتي ترتكز 
عليه���ا بر�مج �لأطف���ال غر �لعاديني و�لتي يحددها ع���ادل عبد �هلل حممد )2006ج( 
يف �أن يت���م تق���دمي �أن�سط���ة تت�سم���ن �أ�سياء ماألوف���ة ومن و�قع �لبيئ���ة، و�أن تكون لهذه 
�لأن�سط���ة نهاي���ات و��سح���ة، و�أن يت���م ت�سحيح �لأخط���اء �أوًل ب���اأول، و�أن يتبعها تغذية 
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ر�جعة منا�سبة وفورية، و�أن تنبع من تلك �لألعاب �لتي يف�سلها هوؤلء �لأطفال، و�أن 
يت���م تق���دمي �لتعزيز �أو �لتدعيم �ل���الزم يف حينه، و�أن يكون �لن�س���اط يف متناولهم �أًيا 
كان���ت �مله���ار�ت �لت���ي يتطلبه���ا، و�أن يتم ت�سجيع �لأطف���ال على �لقيام بامله���ام �ملطلوبة 

وب�سكل تدريجي.

وبع���د �سياغ���ة جل�سات �لربنامج مت عر�سه على جمموعة من �أ�ساتذة �لرتبية 
�خلا�س���ة وعل���م �لنف�س وريا�س �لأطفال )ن= 10( وذل���ك ملعرفة �آر�ئهم يف هذ� �لإطار 
به���دف �لتحق���ق من ع���دد من �لأم���ور هي مدى مالئم���ة حمتوى �جلل�س���ات لأهد�ف 
�لبح���ث، وم���دى مالئمة �لأهد�ف �ملن�س���ودة خل�سائ�س �أطف���ال �لرو�سة، وخا�سة من 
يعانون منهم من ق�سور يف بع�س مهار�تهم قبل �لأكادميية، ومدى مالئمة حمتوى 
�لربنام���ج مل�ست���وى �لنم���و �لعقلي �ملعريف لأطف���ال �لرو�سة، وم���دى مالئمة �لأن�سطة 
لتحقيق �أهد�ف �جلل�سات ولطبيعة �أطفال �لرو�سة، ومدى مالئمة �لفنيات و�لأدو�ت 
�مل�ستخدم���ة لأن�سطة �لربنامج، ومدى مالئمة �لزمن �ملحدد لكل جل�سة. ومت ح�ساب 
�لتقدي���ر �لكمي جلل�سات �لربنامج و�لإبق���اء على �جلل�سات �لتي ل تقل ن�سبة �لتفاق 

فيها عن 90 %.

 وق���د مت تطبي���ق برنام���ج �لتعليم �لعالجي �حلايل �ل���ذي يعتمد على عرو�س 
�لكمبيوت���ر كاأح���د �أمناط �لتعليم مب�ساع���دة �لكمبيوتر على عينة م���ن �أطفال �ل�سف 
�لث���اين بالرو�س���ة �أع�س���اء �ملجموع���ة �لتجريبية على مدى )65( جل�س���ة بو�قع خم�س 
جل�س���ات �أ�سبوعًيا بلغت مدة �جلل�س���ة ثالثني دقيقة. وقد ت�سمن �لربنامج جمموعة 
من �لأن�سطة مت تقدميها عن طريق عرو�س �لكمبيوتر. وتعد مثل هذه �لأن�سطة يف 
�سكلها �حلايل �أن�سطة ترفيهية جتذب �نتباه �لأطفال مبا تت�سمنه من ت�سويق و�إثارة، 
وما تت�سمنه من و�سائل، وما تتيحه لالأطفال من فر�س للم�ساركة و�للعب، ولكنها يف 
م�سمونها موجهة لتنمية م�ستوى �لنمو �لعقلي �ملعريف. وقد مت تق�سيم هذ� �لربنامج 
�إىل ثالث مر�حل ت�سم كل منها عدًد� من �جلل�سات، وتعمل على حتقيق هدف معني 
�أو جمموع���ة م���ن �لأه���د�ف �لتي ت�سهم يف حتقيق �لهدف �لع���ام للربنامج هي �ملرحلة 
�لأوىل �أو �لتمهيدية و�لتي ت�سغل �جلل�سات �خلم�س �لأوىل من �لربنامج، ثم �ملرحلة 
�لثانية �أو مرحلة �لتدريب �لفعلي و�لتي ت�سغل �جلل�سات �خلم�س و�خلم�سني �لتالية، 
ثم �أخًر� �ملرحلة �لثالثة �أو مرحلة �إعادة �لتدريب وت�سغل �جلل�سات �خلم�س �لأخرة. 
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ومت ��ستخد�م عدد من �لفنيات يف �سبيل �إجناز هذ� �لربنامج، وتتمثل هذه �لفنيات يف 
�ل�س���رح و�لتك���ر�ر، و�لنمذجة، و�لتوجيه �للفظي، و�لتعزيز �مل���ادي و�ملعنوي، و�لتغذية 
�لر�جعة، و�لو�جبات �ملنزلية، و�إ�سرت�تيجية �لتعديل �ملعريف لل�سلوك ؛ و�لتي تت�سمن 
ع���دًد� م���ن �لفنيات ه���ي �لتعلم �لذ�ت���ي ومر�قبة �ل���ذ�ت وت�سويب �لأخط���اء �أوًل باأول 
حت���ى ل يظ���ن �لطف���ل �أن �إجابت���ه �سحيح���ة مع �أنها ق���د تكون غر ذل���ك. ومت تطبيق 
�لربنامج يف رو�سة مركز �لرعاية �ملتكاملة مبدينة �لزقازيق، وقد مت تطبيق جل�سات 
�لربنام���ج جميعه���ا يف حج���رة �لن�ساط و�لتي متث���ل غرفة �لكمبيوت���ر بالرو�سة �لتي 
تتب���ع مناهل �ملعرفة وهى حج���رة هادئة وبها كمبيوتر، وتليفزيون، وكر��سي، وو�سائل 
تعليمي���ة و�ألع���اب. وع���ادة ما ك���ان يتم تنظي���م �لبيئة �أو �ملك���ان �لذي �س���وف تطبق فيه 

�جلل�سة، وترتيب �لأدو�ت �لتي يت�سمنها، وو�سعها يف �أماكنها �ملنا�سبة.
 وق���د حر�س���ت �لباحث���ة عل���ى �لقيام بع���د �لنتهاء م���ن كل جل�س���ة بتقييم تلك 
�جلل�سة حتى تتمكن من �لنتقال �إىل �جلل�سة �لتالية حيث �أن معظم �أن�سطة وجل�سات 
�لربنام���ج ت�س���ر وفق ت�سل�سل مع���ني، كما مت يف نهاية كل مرحل���ة فرعية من وحدتي 
�لربنام���ج، وك���ل مرحل���ة من مر�حل���ه تقييم م���ا مت خاللها، وفى نهاي���ة �لربنامج مت 
تقيي���م �لربنام���ج ككل حيث مت قيا�س م�ستوى �لنمو �لعقل���ي �ملعريف لأطفال �لرو�سة 
�ملعر�سني خلطر �سعوبات �لتعلم وذلك با�ستخد�م مقيا�س �لنمو �لعقلي، و�ل�ستفادة 
من نتائج هذ� �لتقومي يف �لتحقق من فعالية �لربنامج وذلك مبقارنة نتائج �لقيا�س 
�لبع���دي بنتائ���ج �لقيا����س �لقبلي �ل���ذي مت قبل تق���دمي �لربنامج، وللتاأك���د من مدى 
��ستمر�ر هذه �لفعالية مت �إجر�ء �لقيا�س �لتتبعي بعد مرور �سهر من �نتهاء �لربنامج. 
 ويت�سم���ن �لربنام���ج �لتدريب���ي �حل���ايل ع���دًد� م���ن �لأن�سطة و�مله���ام �ملختلفة 
�لت���ي تقوم يف �لأ�سا�س على �ألعاب �لأطفال و�أن�سطتهم ف�ساًل عن �لعديد من �لألعاب 
�لتعليمي���ة �لت���ي �أعدته���ا �لباحث���ة بغر����س تدريب �أطف���ال �لرو�سة �أع�س���اء �ملجموعة 
�لتجريبي���ة �ملعر�س���ني خلط���ر �سعوب���ات �لتعل���م حي���ث يعان���ون م���ن ق�س���ور يف بع�س 
مهار�ته���م قب���ل �لأكادميية �لت���ي تعد مبثابة موؤ�س���ر�ت ل�سعوبات �لتعل���م حتى ميكن 
حتقيق �لهدف من هذ� �لربنامج وذلك من خالل قيامهم باأد�ء تلك �لأن�سطة و�ملهام 
�ملت�سمن���ة. وق���د مت ت�سميم هذ� �لربنامج يف �إطار جمموعة من �ملبادئ و�لأ�س�س �لتي 
ترتكز عليها بر�مج �لأطفال غر �لعاديني بحيث روعي �أن يتم تقدمي �أن�سطة ماألوفة 
له���م، وم���ن و�ق���ع بيئتهم، و�أن يكون له���ا نهايات و��سحة وحم���ددة، و�أن تنبع من تلك 
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�لألعاب �لتي يف�سلونها، و�أن يتم تقدمي �لتعزيز �أو �لتدعيم �لالزم يف حينه، و�أن يتم 
ت�سحيح �أو ت�سويب �لأخطاء يف حينها �أوًل باأول دون �أي تاأخر يف �سبيل ذلك حتى ل 
يعتق���دو� يف �سح���ة ما ميكن �أن نعتربه خطاأ من وجهة نظرنا، و�أن تكون هناك تغذية 
ر�جع���ة فوري���ة، و�أن يك���ون �لن�ساط يف متناوله �أًي���ا كانت �ملهار�ت �ملطلوب���ة لأد�ئه، و�أن 
يتنا�سب مع م�ستوى منوهم �لعقلي �ملعريف مبا يعك�سه من خ�سائ�س عقلية معرفية، 
و�أن نق���وم مب�ساع���دة كل طفل على �أد�ء �ملهمة �مل�ستهدفة �إذ� ما تطلب �لأمر ذلك، و�أن 
نح���اول جاهدي���ن ت�سجيعه عل���ى �ل�ستقاللي���ة يف �لأد�ء علًما باأن ذلك يت���م تدريجًيا. 
وف�س���اًل ع���ن ذلك فاإنه يجب �أن ير�عي �أهم �ملب���ادئ �لأ�سا�سية �لتي تقوم عليها بر�مج 
�لتدخ���ل �ملبكر �ملختلفة لهوؤلء �لأطف���ال كما ترى �ساندر� )Smith, )2000  �إ�سافة 
�إىل م���ا �أق���ره )Scruggs )2002  م���ن �سرورة �لهتم���ام بالتدريب �ل�سوتي خاللها 
ف�س���اًل عم���ا �أق���ره �آخ���رون مث���ل )Kameenui )1996 م���ن �أن���ه يج���ب �أن يكون هذ� 
  Torgesen et al. )1994( لتعلي���م و�لتدري���ب �ملق���دم خالله���ا مبا�سًر�، وم���ا ي���ر�ه�
م���ن �س���رورة �أن يكون ذلك �لتدريب مكثًفا بقدر �لإمكان �أي يت�سمن بع�س خ�سائ�س 
�لتدخل �ملكثف ولي�س كلها. وعلى ذلك فقد مت تدريبهم على �لن�ساط �ملطلوب ب�سكل 
مبا�س���ر دون �أن ت���رتك �لباحث���ة �أي �س���يء للتعلم �لعر�سي، بل ك���ان �لتعليم و�لتدريب 
�ملق���دم بذل���ك مق�س���وًد� من ناحي���ة فال يرتك جم���اًل للتعلم �لعر�س���ي، ومبا�سًر� من 
ناحي���ة �أخ���رى م���ع حماولة �أن يكون ذل���ك �لتدريب مكثًفا بق���در �لإمكان كي ي�سهم يف 

حتقيق �لأهد�ف �ملن�سودة يف فرتة زمنية لي�ست طويلة.

 �أم���ا �لربنام���ج �لتدريب���ي ذ�ته فق���د مت تطبيقه عل���ى �أطفال �لرو�س���ة �أع�ساء 
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة �ملعر�س���ني خلط���ر �سعوب���ات �لتعل���م على م���دى 65 جل�سة مدة 
ك���ل منه���ا ثالث���ون دقيق���ة بو�ق���ع خم����س جل�س���ات �أ�سبوعًي���ا. ويتاأل���ف �لربنام���ج م���ن 
ث���الث مر�ح���ل �أ�سا�سية ت�س���م كل منها عدًد� من �جلل�س���ات، وتعمل على حتقيق هدف 
مع���ني �أو جمموع���ة �أه���د�ف ت�سهم يف حتقي���ق �لهدف �لعام للربنام���ج. وت�سم �ملرحلة 
�لأوىل خم����س جل�س���ات تهدف �إىل �إعد�د �لأطف���ال لتقبل �لتدريب �ملقدم لهم، و�لقيام 
بالأن�سطة و�ملهام �مل�ستهدفة. كما �أنها تعمل يف �لأ�سا�س على حتقيق �لتعارف، وتهيئة 
�لأطف���ال لتلق���ي �لربنام���ج، و�لتقييم. وق���د مت تخ�سي�س �أول جل�ست���ني للتعارف بني 
�لباحث���ني و�لأطف���ال، و�إ�ساعة روح �ملودة و�لألفة بينه���م، وم�ساركتهم يف �ألعابهم. ومت 
خالل �جلل�ستني �لثالثة و�لر�بعة ��ستخد�م �لكمبيوتر يف �لر�سم، و�لكتابة، و�لألعاب. 
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ومت تخ�سي����س �آخر جل�سة للتقييم حت���ى ينتقل �لطفل �إىل �ملرحلة �لتالية وهو مهياأ 
لها. كما مت خالل هذه �ملرحلة منذجة �ل�سلوك �ملطلوب، و�ل�سرح و�لتكر�ر، و�لتوجيه 
�للفظ���ي، وتقدمي �لتعزيز �ملادي و�ملعنوي للطفل عند قيامه بال�ستجابة �ل�سحيحة، 
وتك���ر�ر �ل�ستجاب���ة عندم���ا مل ي�ستط���ع �لطف���ل �أن ياأت���ي بال�ستجاب���ة �ل�سحيح���ة، 
و��ستخ���د�م �لتغذي���ة �لر�جع���ة �لفورية ف�ساًل عن ت�سجيع �لطف���ل على مر�قبة �لذ�ت 

مع �لهتمام بت�سويب �لأخطاء �أوًل باأول.

 وم���ن جان���ب �آخر فق���د �سمت �ملرحل���ة �لثانية من �لربنام���ج خم�ًسا وخم�سني 
جل�س���ة موزع���ة على �مله���ار�ت �لالزم���ة مل�ستوى �لنم���و �لعقلي لالأطفال يف ه���ذ� �ل�سن 
وه���ي مه���ار�ت �لتجري���د، وت�سمي���ة �لأ�سي���اء، و�ملقارن���ة، و�لعملي���ات �لعقلي���ة �ملعرفية، 
و�لتفك���ر، و�لت�سني���ف. وع���ادة ما تك���ون هناك حاج���ة ما�سة �إىل تدري���ب �لطفل على 
�إج���ادة �مله���ار�ت �لتالية حتى ن�سل بالطفل �إىل م�ستوى �لنم���و �لعقلي �ملعريف �ملنا�سب 
لعم���ره �لزمن���ي فيت�سم باخل�سائ�س �لعقلية �ملعرفية �ملنا�سبة لذلك �مل�ستوى، وهو ما 
يعني �لإ�سر�ع مب�ستوى منوه �لعقلي �ملعريف كما �أ�سار �إليه بياجيه نظًر� لأن مثل هذه 
�مله���ار�ت �سروري���ة للقيام باملقارنة، ثم �إدر�ك �لت�سني���ف و�أد�ئه ب�سورة جيدة. وتتمثل 

تلك �ملهار�ت فيما يلي:
�لختالف؛ ويعني �إدر�ك �لطفل لل�سيء �ملختلف من بني عدة �أ�سياء.1 ))
�لت�سابه؛ ويعني مهارة �لطفل يف �إدر�ك �لت�سابه بني �سيء معني و�آخر.1 ))
�لتطابق؛ ويعني مهارة �لطفل يف �إدر�ك �لتطابق بني �سيء و�آخر.1 ))
�لت�سل�سل؛ ويعني �لنتباه ل�سل�سلة �أو ت�سل�سل معني يتم �إتباعه.1 ))

 ومت يف �سبي���ل ذل���ك ��ستخد�م جمموع���ة من �لأن�سطة و�مله���ام �ل�سيقة يف �إطار 
عرو����س �لكمبيوت���ر و�لت���ي ت�سمن���ت خم����س مر�ح���ل فرعي���ة. وتب���د�أ تل���ك �لعرو����س 
ب�س���ورة ب�سيطة، ثم ل تلب���ث �أن تتدرج يف م�ستوى �ل�سعوبة وذلك ب�سكل مب�سط. ومت 
خالله���ا �للجوء �إىل �ل�س���وت، و�ل�سورة، و�لتغذية �لر�جع���ة �لفورية، و�لتعزيز باأكر 
م���ن طريق���ة ك���اأن ي�سمع �سوًتا يق���ول “ �إجابة �سحيح���ة ”، وت�سفي���ق، وبالونة تهبط 
م���ن �أعل���ى �ل�سا�سة. ومن �ملفرت�س �أن يدرك �لطفل �لت�سنيف يف نهاية تلك �لعرو�س 
وذل���ك عل���ى �أ�سا�س متغر و�حد. وتت�سمن تلك �لعرو����س و�لتدريبات و�ملمار�سة ت�سع 

مهام تت�سمن عدًد� من �لأن�سطة موزعة على �لنحو �لتايل: 
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�لعد ؛ وذلك من 1- 10 بالرتتيب. 1 ))
�لر�سم بالأرقام؛ بحيث تتم من خاللها �ملر�جعة على ت�سل�سل عملية �لعد من 1 ))

1- 10 ومع �إمتام �لعر�س ب�سكل �سحيح تكتمل �سورة وكاأن �لطفل قد ر�سمها، 
ويحدث �لتعزيز.

�جلمع؛ وذلك من مكونات �لأرقام من 1- 10 بحيث ي�ساف )1( يف كل مرة، ثم 1 ))
)2(، يليها )3(، ثم )4(، و�أخًر� )5( حيث تكون 5 + 5. 

�لطرح؛ وتبد�أ باإنقا�س )1(، ثم )2(، ثم )3(، يليها )4(، وبعدها )5(، ثم )6(، 1 ))
يعقبها )7(، ثم )8(، و�أخًر� )9( حيث تكون 10 – 9. 

���ا ملجموع���ة من �لأل���و�ن �لأ�سا�سية ت�س���م �لأبي�س، 1 )) �لأل���و�ن؛ وتت�سم���ن عرو�سً
و�لأحمر، و�لأ�سود، و�لأ�سفر، و�لأزرق، و�لأخ�سر، و�لبني.

�لأحجام؛ وذلك بالتعرف على �أحجام �لأ�سياء، و�ملقارنة بينها وفًقا لذلك.1 ))
�أ�سغر من؛ وذلك بالتعرف على �لأ�سياء �لأقل عدًد� من غرها، �أي �أنها تعتمد 1 ))

بذلك على متغر �لعدد فقط.
�أكرب من؛ وذلك وفًقا ملتغر�ت �لعدد، و�لطول، و�حلجم كل على حدة. 1 ))
�لختالف؛ وذلك بالتعرف على �ل�سيء �ملختلف من بني جمموعة �أ�سياء وهو 1 ))

ما يدل على �لت�سنيف وذلك وفًقا ملتغر و�حد. 

 ومت �لتدري���ب عل���ى تل���ك �مله���ام و�لأن�سط���ة يف خم����س مر�ح���ل فرعي���ة �سغل���ت 
خم�ًس���ا وخم�سني جل�س���ة متثل يف جمملها �لتدريب �ملقدم خ���الل �لربنامج و�لذي مت 
�لرتكي���ز خالل���ه على ت�سع مهار�ت متث���ل �لأ�سا�س �ملطل���وب لإدر�ك �لطفل للت�سنيف 
و�أد�ئ���ه بطريق���ة �سحيحة بع���د �إجادة �مله���ام و�لأن�سطة �لتي يت�سمنه���ا �لربنامج مما 
يك���ون م���ن �ساأنه وفًق���ا ملا يحدده بياجي���ه �أن ي�سمح له بالنتق���ال �إىل �ملرحلة �لفرعية 
�لأعل���ى. و�سم���ت �ملرحل���ة �لفرعي���ة �لأوىل �جلل�سات م���ن 6- 15 وت�سمن���ت )�لعد( يف 
خم����س جل�س���ات 6- 10، ث���م )�لر�س���م بالأرق���ام( يف �أرب���ع جل�س���ات 11- 14، يليها جل�سة 
للمر�جع���ة و�لتقيي���م )15(. و�سغل���ت �ملرحل���ة �لفرعي���ة �لثانية �جلل�سات م���ن 16- 31 
وت�سمن���ت )�جلم���ع( يف �سب���ع جل�س���ات 16- 22، و )�لط���رح( يف �سب���ع جل�س���ات 23- 29، 
يليه���ا جل�ست���ان للمر�جعة و�لتقييم 30- 31. �أما �ملرحل���ة �لفرعية �لثالثة فقد �سغلت 



املجلد ال�ساد�س - العدد )22( يناير 2018 جملة الرتبية اخلا�سة 

 39 

ع�س���ر جل�س���ات من 32- 41، وت�سمنت )�لألو�ن( يف �أربع جل�سات 32- 35، و )�لأحجام( 
يف خم����س جل�س���ات 36- 40، يليه���ا جل�س���ة للمر�جع���ة و�لتقيي���م )41(. و�سغلت �ملرحلة 
�لفرعي���ة �لر�بع���ة ع�سر جل�سات 42- 51، و�سمت )�أ�سغر من( يف �أربع جل�سات 42- 45، 
و )�أك���رب م���ن( يف خم�س جل�س���ات 46- 50، يليها جل�سة للمر�جع���ة و�لتقييم )51(. �أما 
�ملرحلة �لفرعية �خلام�سة ف�سغلت ت�سع جل�سات 52- 60، و�سمت )�لختالف( يف �ست 
جل�س���ات 52- 57، وجل�س���ة و�ح���دة للمر�جعة و�لتقييم �خلا�س بتل���ك �ملرحلة �لفرعية 

)58(، ثم جل�ستني �ثنتني للمر�جعة �لعامة و�لتقييم ب�سكل عام )59- 60(.

 وف�ساًل عن ذلك فقد مت �أثناء �لتدريب على كل مهارة ت�سجيع �لأطفال على 
�أن يقوم���و� باأنف�سه���م بتقلي���د م���ا ي�ساه���دون ف�ساًل ع���ن تقليد �لأ�س���و�ت �ملت�سمنة يف 
�لعرو����س. وبالت���ايل فقد ك���ان �لأطفال �أثن���اء �لتدريب على كل مه���ارة منها يقومون 
بنط���ق �لكلم���ات �لتي ي�ستمعون �إليه���ا مع حتديد و�جبات منزلية يق���وم بها �لأطفال، 
ومر�جعته���ا يف بد�ي���ة كل جل�س���ة، وت�سويب �لأخط���اء، و�إتباع �أ�سل���وب �لتعديل �ملعريف 
لل�سل���وك ع���ن طري���ق ت�سجي���ع �لأطف���ال عل���ى مر�قب���ة �ل���ذ�ت، وت�سوي���ب �لأخط���اء، 
و�لتعل���م �لذ�ت���ي �ل���ذي مت �لتدريب علي���ه كاإ�سرت�تيجية ب���ذ�ت �لأ�سل���وب �لذي قدمه 
لذل���ك            حدده���ا  �لت���ي  �خلط���و�ت  لتل���ك  �لوق���ت  ذ�ت  يف  ووفًق���ا   Meichenbaum
Rayan et al. و�لت���ي يوؤك���د عليه���ا حمم���ود عو����س �هلل و�آخ���رون )2003( وهي تلك 

�خلطو�ت �لتي ميكن ��ستعر��سها كالتايل:
يق���وم �لنم���وذج )�لباح���ث �أو �ملعلم( باأد�ء �لن�ساط يف �لوق���ت �لذي يتحدث فيه 1 ))

مع نف�سه ب�سوت مرتفع. وقد كان يتم ذلك يف حالة تقدمي �لعرو�س لهم، وما 
يتطلب���ه �لعر����س من تدريب���ات وممار�سة ف�ساًل عما كان يح���دث �أثناء تقدمي 

�لألعاب.
يق���وم �لطف���ل مبالحظت���ه ث���م تقلي���ده حيث ي���وؤدى �ل���دور ذ�ته حت���ت �إ�سر�ف 1 ))

�لنم���وذج �ل���ذي مثلت���ه �لباحث���ة خ���الل �لربنام���ج، ث���م يوؤديه كو�ج���ب منزيل 
وخا�سة فيما يتعلق باألعاب �لكمبيوتر �ملقدمة حيث مت تخ�سي�س ثالث �ألعاب 
له���ذ� �لغر����س ت�سب���ه �لألعاب �لأرب���ع �لأوىل �لت���ي تعتمد عل���ى �لت�سنيف على 

�أ�سا�س متغر و�حد �سو�ء �للون �أو �ل�سكل.
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يق���وم �لطفل بذك���ر �لتعليمات لنف�سه �أثناء �أد�ئه للعم���ل فردد مع نف�سه ��سم 1 ))
�ل�س���يء، وخ�سائ�س���ه، وغر ذلك مما ي�ساعده على �أن يق���وم بالأد�ء �ل�سحيح. 

كما كان يردد ما يجب عليه �أن يفعله خالل �أد�ئه لألعاب �لكمبيوتر.
ي�ستخ���دم �لطف���ل فني���ة �ل�ستفه���ام �لذ�ت���ي با�ستم���ر�ر “ م���ا �ل���ذي يج���ب �أن 1 ))

�أو �لأن�سطة �ملقدمة و�لتي ت�سمنتها عرو�س  �ملهام  �أفعل���ه؟ ” وذلك جلمي���ع 
�لكمبيوت���ر �أو �لعرو����س �خلا�س���ة بالتدريب���ات و�ملمار�س���ة كاأن يذك���ر �لعدد، �أو 
يح���دد �لأك���رب، �أو �لأ�سغ���ر، �أو ما �إىل ذلك، وهو نف����س �لأمر �لذي ��ستمر معه 

خالل �أد�ئه لألعاب �لكمبيوتر.
يق���وم �لطف���ل ب���اأد�ء �لن�ساط بنف�س���ه م�ستخدًما �ألف���اظ �أخرى غ���ر �لتي كان 1 ))

�لنموذج ي�ستخدمها وذلك خالل كل من �لعرو�س و�لألعاب.

 و�إىل جانب ذلك فقد مت حتديد �آخر جل�سة من �جلل�سات �ملخ�س�سة للتدريب 
يف ك���ل مرحل���ة فرعية للتقييم، ومت ت�سويب �لأخط���اء با�ستمر�ر، وتقدمي �لتدعيم �أو 
�لتعزيز �لالزم على �لدو�م. وقد حر�ست �لباحثة عند تدريب �لأطفال خالل جل�سات 
�لربنام���ج �أن ت�س���ر وف���ق خط���و�ت معين���ة حتى ت�سم���ن �كت�س���اب �لأطف���ال للمهار�ت 
�ملطلوب���ة، و�إجادته���م له���ا. وقد متثلت ه���ذه �خلطو�ت �لت���ي متت مر�عاته���ا كاأ�سلوب 

للتدريب فيما يلي:
كانت �لباحثة تقوم بنمذجة �ل�سلوك �ملطلوب �أمام �لأطفال �إذ� كانو� يف حاجة 1 ))

�إىل ذل���ك، كما تقوم بتقدمي �ل�س���رح و�لتف�سر �لالزم للعر�س �ملقدم �أو �للعبة 
�لتي يقوم �لأطفال باأد�ئها �إذ� �قت�سى �لأمر منها ذلك.

كان���ت �لباحث���ة تطلب من كل طفل منه���م �أن ياأتي بذلك �ل�سلوك �أوًل فيو�سح 1 ))
م���ا يت�سمن���ه �لعر�س، ويف�سر �سبب �ختياره لالإجاب���ة، �أو يوؤدي دوره يف �للعبة 

�ملقدمة حتى يتمكن من �لأد�ء �ل�سحيح له.
عملت �لباحثة على م�ساعدة �لأطفال كي ياأتو� ب�سلوكيات �سبيهة فكانت ت�ساألهم 1 ))

�أ�سئل���ة �سبيهة مل���ا يت�سمنه �لعر�س تتعلق بتلك �لأ�سي���اء �ملحيطة بهم وخا�سة 
تل���ك �لأ�سي���اء �لت���ي تت�سمنها غرفة �لن�س���اط �لتي مت تق���دمي �لربنامج فيها. 

قام���ت �لباحث���ة ب�سرح، وتك���ر�ر، ومنذجة هذ� �ل�سلوك له���م عندما كانو� يرون 1 ))
�أنهم ل يز�لون يف حاجة �إىل �سرح ذلك �ل�سلوك وتو�سيحه. 
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�س���ارت �لباحث���ة يف تل���ك �لأن�سطة وفًق���ا للت�سل�سل �ملنطقي �ل���ذي مت به عر�س 1 ))
تلك �ملهار�ت خالل �لربنامج. 

 �أما �ملرحلة �لأخرة من �لربنامج فقد �سغلت �جلل�سات �خلم�س �لأخرة، ومت 
خالله���ا �إعادة �لتدريب خالل ثالث جل�س���ات )61- 63( على �لقيام باملهار�ت �لالزمة 
للت�سنيف،ث���م مه���ارة �لت�سنيف وفق متغر و�حد، ووفق متغرين، ثم مر�جعة عامة 
خ���الل �جلل�ست���ني �لأخرت���ني من �لربنام���ج )64- 65(. وقد متثل �له���دف من �إعادة 
تدري���ب �لأطف���ال على ذلك خالل هذه �ملرحلة من �لربنام���ج كما يرى عادل عبد�هلل 
حممد )2000( يف منع حدوث �نتكا�سة بعد �نتهاء �لربنامج، كما �أن من �ساأنه �أن يعمل 
���ا عل���ى ��ستم���ر�ر �أث���ر �لربنام���ج وفعاليته خالل ف���رتة �ملتابعة، وهو م���ا ميكن �أن  �أي�سً
ي�ستمر �إىل ما بعد تلك �لفرتة. ويف �سبيل ذلك مت ��ستخد�م نف�س �لفنيات و�خلطو�ت 
�لت���ي مت ��ستخد�مه���ا عن���د تدري���ب �لأطف���ال عل���ى ذل���ك خ���الل �ملرحل���ة �ل�سابقة من 
�لربنام���ج، و�ل�س���ر وفق نف�س �لإجر�ء�ت �لت���ي �تبعتها خاللها �س���و�ء �أثناء ��ستخد�م 
من���ط عرو����س �لكمبيوت���ر، �أو من���ط �لتدريب���ات و�ملمار�س���ة وهو ما مت خ���الل �لوحدة 
�لأوىل م���ن �لتدري���ب، �أو �أثن���اء ��ستخد�م من���ط �ألعاب �لكمبيوتر وه���و �لأمر �لذي مت 

خالل �لوحدة �لثانية من مرحلة �لتدريب. 

 هذ� وقد قامت �لباحثة عند �إعد�د وت�سميم برنامج �لتعليم �لعالجي �حلايل 
�ل���ذي يق���وم على عرو����س �لكمبيوتر باإعد�ده عل���ى ��سطو�نة، ثم �لقي���ام بعر�سه على 
جمموع���ة م���ن �ملحكمني، وبع���د �إقر�ره من جانبه���م قامت بدر��س���ة ��ستطالعية على 
جمموع���ة م���ن �أطف���ال �لرو�س���ة �لذي���ن يعانون م���ن ق�س���ور يف بع����س مهار�تهم قبل 
�لأكادميي���ة )ن= 3( غ���ر �أولئك �لأطفال �لذين ت�سمنته���م �لعينة �لنهائية للدر��سة، 
وقامت بقيا�س م�ستوى منوهم �لعقلي �ملعريف قبل تطبيق �لربنامج وبعده. و�أو�سحت 
�لنتائ���ج فعالي���ة �لربنام���ج �مل�ستخ���دم يف حت�سني م�ست���وى �لنمو �لعقل���ي �ملعريف لدى 
�أولئ���ك �لأطف���ال كم���ا يت�س���ح م���ن �جل���دول )2( وذل���ك ل�سال���ح �لقيا����س ذي �ملتو�سط 
�لأك���رب وهو متو�س���ط �لقيا�س �لبعدي حيث بلغ متو�سط���ا �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي 
مل�ستوى �لنمو �لعقلي �ملعريف 11.72، 17.41 على �لتو�يل. كما يعك�س متو�سطا درجات 
�لنم���و �لعقل���ي �أنهم قد �نتقلو� من �ملرحل���ة �لفرعية �لأوىل )ما قبل �لفكر �لإدر�كي( 
باملرحلة �لثانية )ما قبل �لعمليات( �إىل �ملرحلة �لفرعية �لثانية )�لتفكر �حلد�سي( 
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وه���و �لأم���ر �ل���ذي يوؤكد وجهة نظ���ر بياجيه يف ه���ذ� �ل�سدد حيث ي���رى �أن بو�سعنا �أن 
نعم���ل عل���ى �لإ�سر�ع مب�ست���وى �لنمو �لعقلي �ملع���ريف لالأطفال عن طري���ق تعري�سهم 

خلرب�ت �أعلى من م�ستو�هم �لعقلي وهو ما متثل يف مهام و�أن�سطة هذ� �لربنامج.

جدول )2(
قيم W, Z ودللتها للفرق بني متو�سطات رتب درجات جمموعة البحث ال�ستطالعية 

يف القيا�سني القبلي والبعدي مل�ستوى النمو العقلي املعريف )ن= 3(
متو�سط 

�لرتب
جمموع 
�لدللةWZ�لإ�سار�ت�لرتب 

�سفر
2.00

�سفر
6.00

0 
 3 +
0 =

1.6330.05�سفر

 - ثالًثا: منهج البحث والت�سميم التجريبي:
 يعتم���د �لبح���ث �لر�ه���ن عل���ى �ملنه���ج �لتجريب���ي باعتباره���ا جترب���ة هدفه���ا 
�لتع���رف عل���ى فعالي���ة برنام���ج للتعلي���م �لعالج���ي مب�ساع���دة �لكمبيوت���ر قائ���م عل���ى 
عرو����س �لكمبيوت���ر يف �إطار �لتدخل �ملبكر )كمتغر م�ستقل( يف تنمية م�ستوى �لنمو 
�لعقل���ي لعينة من �أطف���ال �لرو�سة �ملعر�سني خلطر �سعوبات �لتعلم )كمتغر تابع(. 
كم���ا تعتم���د �لبح���ث يف ذ�ت �لوقت عل���ى ت�سميم جتريبي ذي جمموعت���ني متكافئتني 

�إحد�هما جتريبية و�لأخرى �سابطة. 

 - رابًعا: خطوات البحث:
 �تبعت �لباحثة �خلطو�ت �لتالية يف �سبيل �لقيام بهذ� �لبحث وتنفيذها:

حتدي���د �لأدو�ت �مل�ستخدمة من بني �ألع���اب �لأطفال ذ�ت �ل�سلة باملهار�ت قبل 1 ))
�لأكادميية مو�سوع �لبحث.

قيا�س م�ستوى �ملهار�ت قبل �لأكادميية لدى �أطفال �ل�سنة �لثانية بالرو�سة.1 ))
�ختيار �أفر�د �لعينة من بني �لأطفال �لذين يعانون من ق�سور يف تلك �ملهار�ت.1 ))
�لتاأكد من �أن هذ� �لق�سور ذو �أ�سا�س نيورولوجي على �أثر تطبيق �ختبار �مل�سح 1 ))

�لنيورولوجي عليهم.
�إجر�ء �لتكافوؤ بني جمموعتي �لبحث.1 ))
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�إع���د�د برنام���ج �لتعليم �لعالجي مب�ساع���دة �لكمبيوتر وه���و �لربنامج �لقائم 1 ))
على عرو�س �لكمبيوتر و�مل�ستخدم لأع�ساء �ملجموعة �لتجريبية و�لتاأكد من 

�سالحيته. 
�إجر�ء �لقيا�س �لقبلي مل�ستوى �لنمو �لعقلي لأفر�د �لعينة.1 ))
تطبي���ق برنامج �لتعليم �لعالج���ي مب�ساعدة �لكمبيوتر على �أع�ساء �ملجموعة 1 ))

�لتجريبية.
�إجر�ء �لقيا�س �لبعدي مل�ستوى �لنمو �لعقلي لأفر�د �لعينة.1 ))
�إج���ر�ء �لقيا����س �لتتبعي مل�ست���وى �لنمو �لعقلي لأع�س���اء �ملجموعة �لتجريبية 1 1))

بعد مرور �سهر على �نتهاء �لربنامج.
�إعطاء درج���ة لال�ستجابات، وجدولة �لدرجات، و�إج���ر�ء �لعمليات �لإح�سائية 1 )))

�ملنا�سبة.
��ستخال�س �لنتائج وتف�سرها.1 )))
�سياغ���ة بع����س �لتو�سي���ات �لت���ي نبع���ت مم���ا �أ�سف���رت عن���ه �لبح���ث �لر�ه���ن                           1 )))

من نتائج.

 هذ� وقد متثلت �لأ�ساليب �لإح�سائية �لتي مت �للجوء �إليها يف �سبيل �لو�سول 
�إىل نتائج هذ� �لبحث يف �لأ�ساليب �لإح�سائية �لالبار�مرتية �لتالية:

 	.)U( Mann- Whitney ختبار مان – وتيني�
 	.Wilcoxon )W( ختبار ولكوك�سون�
 	. Z قيمة

نتائج البحث: 
اأولً: اختبار �سحة الفر�س الأول ونتائجه:

ين����س �لفر����س �لأول عل���ى �أن���ه: “ توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة ب���ني 
متو�سطي رتب درجات �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة يف �لقيا�س �لبعدي مل�ستوى 
�لنم���و �لعقل���ي لأطفال �لرو�سة �ملعر�س���ني خلطر �سعوبات �لتعل���م ل�سالح �ملجموعة 
�لتجريبية ”. ولختبار �سحة هذ� �لفر�س مت �إتباع عدد من �لأ�ساليب �لالبار�مرتية 
هي �ختبار مان – وتيني، )U( وويلكوك�سون، )W( وقيمة Z . وكانت �لنتائج �لتي مت 

��ستنتاجها كما يو�سحها �جلدول �لتايل: 
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جدول )3(
قيم U, W, Z ودللتها للفرق بني متو�سطي رتب درجات

 املجموعتني التجريبية وال�سابطة يف القيا�س البعدي مل�ستوى النمو العقلي املعريف 
لأطفال الرو�سة املعر�سني خلطر �سعوبات التعلم )ن1= ن2= 7( 

متو�سط �ملجموعة
�لرتب

جمموع 
�لدللةUWZ�لرتب

�لتجريبية
�ل�سابطة

11.00
4.00

77.00  
28.00

0.01 28.003.124�سفر

 م���ن �جل���دول وج���ود ف���روق د�ل���ة عن���د 0.01 ب���ني متو�سط���ي رت���ب درج���ات 
�ملجموعت���ني �لتجريبي���ة و�ل�سابط���ة، وه���ذه �لف���روق ل�سالح �ملجموع���ة ذ�ت متو�سط 

رتب �لدرجات �لأعلى وهي �ملجموعة �لتجريبية مما يحقق �سحة �لفر�س �لأول. 

ثانًيا: اختبار �سحة الفر�س الثاين ونتائجه:
ين����س �لفر����س �لث���اين عل���ى �أن���ه: “ توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة ب���ني 
متو�سط���ي رت���ب درج���ات �ملجموعة �لتجريبي���ة يف �لقيا�سني �لقبل���ي و�لبعدي مل�ستوى 
�لنم���و �لعقل���ي لأطف���ال �لرو�سة �ملعر�س���ني خلطر �سعوب���ات �لتعلم ل�سال���ح �لقيا�س 
�لبع���دي ”. ولختب���ار �سحة نتائج ه���ذ� �لفر�س مت �إتباع نف����س �لأ�ساليب �لإح�سائية 
�لالبار�مرتي���ة �لت���ي مت ��ستخد�مها لختبار �سحة �لفر����س �ل�سابق ونتائجه، وكانت 

�لنتائج �لتي مت ��ستنتاجها كما يو�سحها �جلدول �لتايل: 

جدول )4( 
قيم U, W, Z ودللتها للفرق بني متو�سطات رتب درجات املجموعة التجريبية يف القيا�سني 
القبلي والبعدي مل�ستوى النمو العقلي املعريف لأطفال الرو�سة املعر�سني خلطر �سعوبات التعلم 

متو�سط �لقيا�س 
�لرتب

جمموع 
�لدللةUWZ�لرتب

�لقبلي
�لبعدي 

4.00
11.00

28.00  
77.00

0.01 28.003.155�سفر
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ويت�سح من �جلدول وجود فروق د�لة �إح�سائًيا عند 0.01 بني متو�سطي رتب 
درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبع���دي مل�ستوى �لنم���و �لعقلي 
�ملع���ريف لأطف���ال �لرو�س���ة �ملعر�س���ني خلط���ر �سعوبات �لتعل���م، وهذه �لف���روق ل�سالح 
�لقيا����س ذي متو�س���ط رت���ب �لدرج���ات �لأعلى وه���و �لقيا�س �لبعدي مم���ا تتحقق معه 

�سحة �لفر�س �لثاين. 

ثالًثا: اختبار �سحة الفر�س الثالث ونتائجه:
 ين����س �لفر����س �لثال���ث عل���ى �أن���ه: “ ل توجد ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية بني 
متو�سطي رتب درجات �ملجموعة �ل�سابطة يف �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي مل�ستوى �لنمو 
�لعقل���ي ”. ولختب���ار �سح���ة نتائج هذ� �لفر����س مت �إتباع نف�س �لأ�سالي���ب �لإح�سائية 
�لالبار�مرتي���ة �لت���ي مت ��ستخد�مها لختبار �سحة �لفر����س �ل�سابق ونتائجه، وكانت 

�لنتائج �لتي مت ��ستنتاجها كما يلي: 
جدول )5( 

قيم U, W, Z ودللتها للفرق بني متو�سطات رتب درجات املجموعة ال�سابطة يف القيا�سني 
القبلي والبعدي مل�ستوى النمو العقلي املعريف لأطفال الرو�سة املعر�سني خلطر �سعوبات التعلم 

متو�سط �لقيا�س 
�لرتب

جمموع 
�لدللةUWZ�لرتب

�لقبلي
�لبعدي 

7.21
7.79

50.50
54.50

غر د�لة 22.5050.500.263

ويت�س���ح من �جل���دول عدم دللة �لفرق بني متو�سطي رت���ب درجات �ملجموعة 
�ل�سابطة يف �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي مل�ستوى �لنمو �لعقلي �ملعريف لأطفال �لرو�سة 

�ملعر�سني خلطر �سعوبات �لتعلم وهو �لأمر �لذي يحقق �سحة �لفر�س �لثالث. 

رابًعا: اختبار �سحة الفر�س الرابع ونتائجه:
 ين����س �لفر����س �لر�ب���ع عل���ى �أن���ه: “ ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة 
ب���ني متو�سط���ي رت���ب درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبعي 
مل�ست���وى �لنم���و �لعقلي ”. ولختبار �سحة نتائج هذ� �لفر�س مت �إتباع نف�س �لأ�ساليب 
�لإح�سائي���ة �لالبار�مرتي���ة �لت���ي مت ��ستخد�مه���ا لختب���ار �سح���ة �لفر����س �ل�ساب���ق 

ونتائجه، وكانت �لنتائج �لتي مت ��ستنتاجها كما يلي: 
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جدول )6( 
قيم U, W, Z ودللتها للفرق بني متو�سطي رتب درجات املجموعة التجريبية يف القيا�سني 

البعدي والتتبعي مل�ستوى النمو العقلي لأطفال الرو�سة املعر�سني خلطر �سعوبات التعلم

متو�سط �لقيا�س 
�لرتب

جمموع 
�لدللةUWZ�لرتب

�لبعدي 
�لتتبعي 

7.43
7.57

52.00
53.00

غر د�لة 24.0052.000.065

ويت�س���ح م���ن �جلدول عدم دللة �لفروق بني متو�سطي رتب درجات �ملجموعة 
�لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبع���ي مل�ست���وى �لنم���و �لعقل���ي �ملع���ريف لأطفال 

�لرو�سة �ملعر�سني خلطر �سعوبات �لتعلم وهو ما يحقق �سحة �لفر�س �لر�بع. 

مناق�سة النتائج وتف�سريها 
 يق�سم بياجيه Piaget مر�حل �لنمو �لعقلي �ملعريف �لتي مير �لأفر�د خاللها 
يف خمتل���ف �لثقاف���ات �إىل �أرب���ع مر�ح���ل ه���ي �ملرحل���ة �حل����س حركية و�لت���ي متتد من 
�ملي���الد حتى �سن عامني، ومرحل���ة ما قبل �لعمليات و�لتي متتد من �سن عامني حتى 
�سبع���ة �أع���و�م م���ن �لعمر تقريًب���ا، ثم مرحل���ة �لعملي���ات �ملح�سو�س���ة �أو �مللمو�سة و�لتي 
ت�ستم���ر م���ن �سن �سبعة �أعو�م حتى �سن �أحد ع�س���ر �أو �ثنا ع�سر عاًما تقريًبا، ثم �أخًر� 
مرحلة �لعمليات �ل�سكلية و�لتي متتد من �سن �أحد ع�سر �أو �ثنا ع�سر عاًما وما بعدها. 
وي���رى �أن هناك جمموعة من �خل�سائ�س �لعقلية �ملعرفية �لتي متيز كل مرحلة من 
ه���ذه �ملر�ح���ل �لأرب���ع و�لتي تظهر ل���دى �لأفر�د يف هذه �ملرحلة �أو تل���ك. ومن ثم فاإن 

�خل�سائ�س �لعقلية �ملعرفية تختلف من مرحلة �إىل �أخرى. 

 ويت�س���ح م���ن ه���ذ� �لتق�سي���م �أن �س���ن �لرو�سة يقاب���ل �ملرحلة �لثاني���ة من تلك 
�ملر�ح���ل �لت���ي حددها بياجي���ه Piaget وهي �ملرحلة �لتي متتد م���ن �سن عامني حتى 
�سبع���ة �أع���و�م م���ن �لعمر تقريًبا، وتعرف ه���ذه �ملرحلة با�سم مرحلة م���ا قبل �لعمليات 
preoperations وت�سم مرحلتني فرعيتني متتد �لأوىل من �سن عامني حتى �أربعة 
 preconceptual أع���و�م من �لعمر تقريًبا، وتع���رف مبرحلة ما قبل �لفكر �لإدر�كي�
thought وي�س���ود خالله���ا �لن�ساط �لرمزي، ويبد�أ �لطفل يف ��ستخد�م �للغة، وي�سود 
�لتمركز حول �لذ�ت، و�ل�ستاتيكية يف �لتفكر، وعدم قدرة �لطفل على �إدر�ك �لثبات 
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�س���و�ء ثبات �لعدد �أو �حلج���م �أو غره ف�ساًل عن �لتفكر �لنتقايل و�لذي ينتقل فيه 
�لطف���ل م���ن �خلا����س �إىل �خلا�س. كما ل ي�ستطي���ع �لأطفال خالله���ا �لقيام بعمليات 
�لتجري���د �أي حتدي���د خ�سائ����س �ل�سيء �لو�حد �لتي متيزه عن غ���ره، وتتكون �أ�سباه 
�ملفاهيم فال تكون مفاهيمهم �ملختلفة كاملة �أو تعرب عما يق�سده �لكبار، ول ميكنهم 
�إدر�ك �لت�ساب���ه و�لخت���الف، �أو �لت�سل�س���ل، �أو �لقي���ام بالعمليات �لعقلي���ة �ملختلفة من 
�نتباه و�إدر�ك وذ�كرة ب�سورة جيدة كما يفعل �أقر�نهم �لأكرب �سًنا، فانتباههم حمدود، 
و�سي���ق �ملدى، و�إدر�كهم م�سوه، وذ�كرتهم ل ت�سعفهم على �لقيام بالعمليات �ملختلفة، 
وه���و ما يوؤث���ر على عمليات �لتفكر من جانبهم. كذلك يك���ون من �ل�سعب عليهم �أن 

يقومو� باإجر�ء عمليات �لت�سنيف �سو�ء �لر�أ�سي �أو �لأفقي. 

�حلد�س���ي �لتفك���ر  مرحل���ة  يف  �لثاني���ة  �لفرعي���ة  �ملرحل���ة  وتتمث���ل   
 intuitive thought وت�ستم���ر م���ن �س���ن �لر�بع���ة وحتى �ل�سابعة م���ن �لعمر تقريًبا، 
وبالت���ايل فه���ي تقابل مرحلة �لرو�سة. وعادة ما ترتك �خلرب�ت �لتي مير بها �لطفل 
�أثن���اء وج���وده بالرو�س���ة �آثاره���ا �لإيجابي���ة عل���ى �لطف���ل فيتح�سن م�ست���وى عملياته 
�لعقلية من �نتباه و�إدر�ك وذ�كرة حيث تزد�د �سعة �لنتباه ومد�ه، وتعمل خرب�ته على 
قيام���ه ب���الإدر�ك �جليد �سمعًيا وب�سرًيا، وتن�سط ذ�كرته �س���و�ء �لذ�كرة ق�سرة �ملدى 
�أو �لذ�ك���رة طويل���ة �ملدى عل���ى �أثر عمليات �لتمث���ل و�ملو�ءمة �لت���ي يخربها. ويتمكن 
م���ن �لقي���ام بالتجري���د، ويع���رف �أ�سم���اء �لأ�سي���اء، وي�ستخدمه���ا يف �ملو�ق���ف �حلياتي���ة 
�ملختلف���ة، وي���درك �لت�سابه و�لختالف بني �لأ�سياء �ملحيط���ة به، وي�سبح مبقدوره �أن 
يح���دد �ل�س���يء �ملختل���ف من ب���ني جمموعة م���ن �لأ�سي���اء �ملت�سابهة، وميكن���ه �أن يدرك 
�لت�سل�س���ل، وتتك���ون لدي���ه �لعدي���د م���ن �ملفاهي���م �للغوي���ة، و�لجتماعي���ة، و�خللقي���ة، 
و�لبيئي���ة، و�لعلمي���ة، وغره���ا، وم���ع ذلك فه���و يظل غر ق���ادر على �إج���ر�ء �ملقارنات، 
ولكن���ه يتمك���ن عند تقدمي �لتدريب �لالزم ل���ه من �لقيام بت�سني���ف �لأ�سياء �ملختلفة 
عل���ى �أ�سا����س متغ���ر و�ح���د فقط، �إل �أنه م���ع �لتدريب ميكن���ه �أن ي�سنفها عل���ى �أ�سا�س 
متغري���ن �ثن���ني على �سبيل �ملثال ورمبا �أكر من ذل���ك، و�إن كان ذلك يعتمد يف �ملقام 
�لأول عل���ى ث���ر�ء �لبيئ���ة �لتي يوجد فيها بحي���ث تقدم له �ملثر�ت �لت���ي ت�ساعده على 
�لقي���ام بذل���ك. وف�س���اًل عن ذلك ي���ويل �لأطفال �نتباًه���ا �أكر للتفا�سي���ل، ويخفقون 
يف فه���م �لعالق���ة ب���ني �لك���ل و�لأج���ز�ء، �أو ب���ني �لفئ���ة وفئاته���ا �لفرعية، ويب���د�أون يف 
�إدر�ك �لأرق���ام، و�لأ�سكال،و�لألو�ن،وتنم���و �للغة لديه���م، ويوجد يف خمزونهم �لعديد 
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م���ن �ل�س���ور و�لأ�سياء �ملختلفة. ويظل �إدر�كه لثبات �لع���دد و�حلجم غر كامل، �إل �أن 
معرفته���م لالأع���د�د، و�لأحج���ام، و�إدر�كهم للت�سل�س���ل، وقيامهم بالت�سني���ف ميكن �أن 

 .)Berk, 2002( ي�سهم يف تنمية �إدر�كهم للثبات
 و�إذ� ك���ان تفك���ر طف���ل �لرو�سة يظل حمكوًم���ا بالإدر�كات �ملبا�س���رة فاإن ذلك 
يجعل���ه عر�س���ة للتغر وه���و ما يظهر ب�س���ورة �أف�سل عن���د ت�سو�س �لإدر�ك���ات كما هو 
�حل���ال بالن�سبة لالأطفال ذوي �سعوبات �لتعل���م حيث تتعر�س �أحكامهم �لقائمة على 
�لإدر�ك���ات �ملختلف���ة للعديد من �لتحريفات. ويذهب عادل عبد �هلل حممد )2005، �أ( 
�إىل �أن م�ست���وى بع����س �لعمليات �ملعرفية من جانب �أطفال �لرو�سة �ملعر�سني خلطر 
�سعوب���ات �لتعل���م كالنتب���اه، و�لإدر�ك، و�لذ�ك���رة تق���ل ع���ن مثيالته���ا ل���دى �أقر�نه���م 
م���ن غ���ر �ملعر�س���ني خلط���ر �سعوب���ات �لتعل���م حيث �أنه���م يعان���ون كما ي���رى )2009(       
 Smith- Bonahue )2009( et al. م���ن م�سك���الت تتعل���ق بالنتب���اه و�لتعل���م مما 
ي���وؤدي �إىل ح���دوث ق�سور يف معارفهم ب�سكل عام. وت�سر )Lowenthal )2002 �إىل 
�أنهم يعانون من �لعديد من �مل�سكالت �لتي ترتبط باجلانب �لعقلي �ملعريف حيث هناك 
 Geary et al. )1999( جو�ن���ب ق�س���ور عديدة تتعلق به���ذ� �جلانب. وكذلك يوؤك���د
عل���ى وجود �أمناط متعددة م���ن �لق�سور يف �لوظائف �ملعرفية �ملختلفة لديهم. وترى 
)Sophian )1995 �أن���ه من �ل�سعب عليه���م �إدر�ك عمليات �لثبات كثبات �لعدد على 
�سبيل و�لذي يعد من �خل�سائ�س �لعقلية �ملعرفية �ملميزة لهم. وي�سر حممد )2006 
ج( �إىل وج���ود فروق ب���ني �أطفال �لرو�سة �ملعر�سني وغ���ر �ملعر�سني خلطر �سعوبات 
�لتعل���م يف م�ست���وى �لنم���و �لعقل���ي حي���ث وج���د �أن �أطف���ال �لرو�س���ة �ملعر�سني خلطر 
�سعوب���ات �لتعل���م يع���دون يف �ملرحلة �لفرعي���ة �لأوىل من �ملرحلة �لثاني���ة كما حددها 
بياجي���ه للنم���و �لعقل���ي �ملع���ريف يف حني كان �أقر�نه���م غر �ملعر�سني خلط���ر �سعوبات 
�لتعلم يف �ملرحلة �لفرعية �لثانية من �ملرحلة �لثانية. ويف�سر )Levy )2003  ذلك 
ب���اأن تفكره���م يتوقف على خرب�تهم �ملادية �حل�سية مع �لبيئة، وما يتعر�سون له من 
خ���رب�ت غ���ر منا�سب���ة من �لتكام���ل �حل�س حرك���ي توؤثر �سلًب���ا على تعلمه���م �لالحق، 
و�أ�سلوبهم يف �لتفكر، وحل �مل�سكالت مما يجعلهم يف حاجة �إىل �لتعلم �حل�س حركي 
وذل���ك للتاأث���ر على معارفهم بوجه عام، وتكوي���ن �ملعرفة و�ملفاهيم لديهم �إذ ل يكون 
مبقدوره���م فه���م �لعالق���ة بني �جلزء و�لك���ل بطريقة مادية عيانية وه���و �لأمر �لذي 
ميث���ل جم���اًل من جمالت �ل�سعوبة �لنوعية بالن�سبة له���م. كذلك فاإنهم يعانون من 

ت�سو�س يف �لتفكر، وق�سور يف �ملهار�ت �للغوية. 
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�لعقل���ي  �لنم���و  مب�ست���وى  بالإ�س���ر�ع  �لقي���ام  بو�سعن���ا  �أن  بياجي���ه  وي���رى   
لالأطف���ال با�ستخ���د�م بر�م���ج معين���ة تق���وم عل���ى تعري�سهم خل���رب�ت �ل�س���ر�ع �ملعريف                           
ملحتوي���ات  �مل�ستخ���دم  �لربنام���ج  خ���الل  تعري�سه���م  نتيج���ة   cognitive conflict
معرفية �أو خرب�ت �أعلى من م�ستو�هم �لعقلي �ملعريف مما يوؤدي �إىل �ختالل تو�زنهم 
�ملعريف نتيجة حدوث زيادة يف كم �أحد مكوين �لتمثل �أو �ملو�ءمة عن �لآخر من جر�ء 
�خل���رب�ت �لت���ي يت�سمنها �لربنامج �ملقدم. ويح���اول �لطفل جاهًد� �أن ي�سل �إىل حالة 
�تز�ن معريف من جديد وهو �لأمر �لذي عادة ما يحدث بانتقاله �إىل �ملرحلة �لأعلى. 
�إل �أن بياجيه يرى �أن مثل هذ� �لإ�سر�ع ل يرتقي مب�ستوى منو �لطفل �ملعريف لأكر 
م���ن ثل���ث �إىل ن�س���ف مرحلة �أي م���ا يو�زي مرحل���ة فرعية )حمم���د، 2006- �أ(. وعادة 
م���ا يت���م هذ� �لأمر بالن�سب���ة لالأطفال �ملعر�س���ني خلطر �سعوبات �لتعل���م �أو �لأطفال 
ذوي �سعوب���ات �لتعل���م عن طري���ق ��ستخد�م بر�م���ج و��سرت�تيجيات خمتلف���ة للتعليم 

�لعالجي خا�سة بهم بحيث تنطبق عليها نف�س �ل�سروط �لتي حددها بياجيه.

 وق���د �أ�سف���رت نتائ���ج �لبح���ث �لر�ه���ن عن فعالي���ة برنام���ج �لتعلي���م �لعالجي 
�مل�ستخ���دم و�ل���ذي يق���وم عل���ى عرو����س �لكمبيوت���ر كاأح���د �أمن���اط �لتعلي���م مب�ساع���دة 
�لكمبيوت���ر وذل���ك يف تنمية م�ستوى �لنمو �لعقلي �ملع���ريف لأطفال �لرو�سة �ملعر�سني 
خلط���ر �سعوب���ات �لتعل���م م���ن �أع�س���اء �ملجموع���ة �لتجريبي���ة. وتتف���ق ه���ذه �لنتائ���ج 
�إجم���اًل م���ع تل���ك �لنتائ���ج �لت���ي �أ�سف���رت عنه���ا در��س���ات ك���ل م���ن: بطر����س )2003(؛ 
 Bigelow  )2006(; Geary et al. )1999(; Mohammed  )2010(;
  Mohammed & Kanpolat )2010(; Pongor  )2000(; Sophian  )1995(

 وميك���ن تف�س���ر ذل���ك ب���اأن برنام���ج �لتعلي���م �لعالج���ي مب�ساع���دة �لكمبيوت���ر 
كم���ا مت تقدمي���ه يف ه���ذ� �لبح���ث ق���د �عتم���د عل���ى فك���رة �ل�س���ر�ع �ملع���ريف �لت���ي �أ�س���ار 
�إليه���ا بياجي���ه. وق���د مت ذلك بالن�سب���ة للربنامج �حل���ايل باختيار حمت���و�ه مبا يخدم 
مه���ارة �لت�سني���ف وما تتطلبه من مهار�ت �سابقة عليه���ا كالتجريد، وت�سمية �لأ�سياء، 
و�ملقارن���ة مب���ا تتطلبه م���ن �إدر�ك �لت�ساب���ه، و�لختالف، و�لتطابق ف�س���اًل عن تكوين 
�لثاني���ة                                                                  �لفرعي���ة  �ملرحل���ة  �إل يف  �لطف���ل جي���ًد�  يدركه���ا  �أم���ور ل  وكله���ا  �ملفاهي���م، 
)مرحل���ة �لتفك���ر �حلد�سي( من �ملرحلة �لثاني���ة يف منوه �لعقلي �ملعريف و�لتي تعرف 
مبرحل���ة م���ا قب���ل �لعملي���ات. وق���د مت حتدي���د ذل���ك يف �س���وء م���ا �أ�سف���رت عن���ه نتائج 
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�لدر��سات �ل�سابقة يف هذ� �ملجال، وما ك�سفت عنه نتائج �لقيا�س �لقبلي مل�ستوى �لنمو 
�لعقل���ي �ملع���ريف للمجموعت���ني �لتجريبية و�ل�سابطة يف هذ� �لبح���ث حيث �ت�سح من 
خاللها �أن هوؤلء �لأطفال كانو� يف �ملرحلة �لفرعية �لأوىل )ما قبل �لفكر �لإدر�كي( 
م���ن �ملرحل���ة �لثانية، ولذل���ك فاإن تعري�سهم ملحتوى برنام���ج يعك�س ما �سوف ميرون 
ب���ه خ���الل �ملرحلة �لفرعية �لثانية ميثل خرب�ت لل�س���ر�ع �ملعريف. ومما �ساهم يف قيام 
�لأطفال بعمليتي �لتمثل و�ملو�ءمة مع تلك �خلرب�ت و�ملهام و�لأن�سطة �لتي ت�سمنها 
�لربنام���ج �أن���ه �عتمد عل���ى �لكمبيوتر ب�سفة �أ�سا�سية من ناحي���ة �أخرى مع �لجنذ�ب 
�ل�سدي���د م���ن جانب �لأطفال ب�سف���ة عامة ولي�س هوؤلء �لأطف���ال على وجه �لتحديد 
�إىل �سا�س���ة �لكمبيوت���ر وما يتم تقدميه لهم من خاللها وخا�سة �إذ� كان يتم تقدميها 

با�ستخد�م �لو�سائط �ملتعددة multimedia كما مت يف �لربنامج �لر�هن. 

 و�إذ� ك���ان بياجي���ه ي���رى �أن مبق���دور �لطف���ل �أن يق���وم باإعم���ال فك���ره يف �لبيئة 
�ملحيط���ة ب���ه حيث ل يتم ن�ساط���ه يف تلك �لبيئة �لتي يعي�س فيها �إل عن طريق �إعمال 
فك���ره فيه���ا، فه���و ي�ستطي���ع �أن يق���وم ببع����س �لعملي���ات �لذهني���ة �خلا�س���ة بالأ�سي���اء 
�مللمو�س���ة بالن�سب���ة له كاأن يغر من �سكلها �أو ينظمها م���ا د�مت هذه �لأ�سياء موجودة 
يف بيئت���ه �لفيزيقي���ة، �أو عل���ى �لأق���ل ماألوف���ة خلربت���ه حت���ى و�إن مل يتناوله���ا يدوًي���ا 
)حمم���د، 2006- �أ( حي���ث ي�سه���م ذل���ك يف من���و �إدر�ك ما ه���و ماألوف لدي���ه، ويف تعلمه 
م���ن �خل���ربة، ويف تكوينه للمفاهيم، وحل �مل�سك���الت، و�لتفكر ف�ساًل عن منو قدرته 
عل���ى معاجل���ة �ملعلومات م���ن �لعامل �خلارج���ي، وتطور عملي���ة �ملعرفة لدي���ه، وتطور 
خ�سائ�سه �لعقلية �ملعرفية وهو ما يعني منوه �لعقلي �ملعريف فاإنه يحتاج �إىل خرب�ت 
معينة تدفعه �إىل �لقيام بذلك، و�لرتقاء بالتايل يف �مل�ستويات �لأعلى للنمو في�سلها 
قب���ل �أقر�ن���ه مم���ن مل يتعر�سو� ملثل هذه �خل���رب�ت )Berk, 2002(. وقد مت ذلك يف 
�لبح���ث �لر�ه���ن عن طري���ق برنامج �لتعليم �لعالج���ي مب�ساع���دة �لكمبيوتر، ولذلك 
فقد كانت هناك فروق د�لة بني �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة يف م�ستوى �لنمو 
�لعقل���ي و�خل�سائ����س �لعقلية �ملعرفي���ة ل�سالح �ملجموعة �لتجريبي���ة، وفروق مماثلة 
بني �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي ل�سالح �لقيا�س �لبعدي وفًقا 
لذل���ك كم���ا يت�سح من نتائج �لفر�س���ني �لأول و�لثاين حيث مت تعري�س �أع�سائها �إىل 
خ���رب�ت م�سابه���ة، وتدريبه���م عليه���ا، و�إك�سابه���م �ملهار�ت �لالزم���ة، و�ملفاهي���م �لأعلى 
م���ن م�ستو�ه���م �لنمائي. كما ك���ان للربنامج �إ�سهامه يف �رتفاع م�ست���وى �لأد�ء �للغوي 
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عام���ة لهوؤلء �لأطفال فتعلم���و� �لعديد من �ملفرد�ت و�لتعبر�ت و�لرت�كيب �للغوية، 
و��ستخدموه���ا يف �ملو�ق���ف �ملختلف���ة، و�رتف���ع بالت���ايل م�ستوى مهارته���م يف �لتجريد، 
وت�سمي���ة �لأ�سي���اء مب�سمياتها �ل�سحيحة، وذكر �أوجه �ل�سب���ه و�لختالف بني �لأ�سياء 
�أو �لأدو�ت �ملختلفة، وقدرتهم على �إدر�ك �لت�سنيف وهو �لأمر �لذي يوؤكد من جانب 
�آخر على �أن �لتدخالت �ملختلفة وخا�سة �لتدخالت �ملبكرة لعالج �لق�سور يف �ملهار�ت 
قب���ل �لأكادميي���ة وما يرتب���ط بها من ق�سور ع���ادة ما يكون من �ساأنه���ا �حلد من تلك 
�لآث���ار �ل�سلبي���ة �لتي ميكن �أن ترتتب على ذلك �لو�س���ع، و�حلد من �لأعر��س �لد�لة 

على �سعوبات �لتعلم بقدر �لإمكان، و�لإقالل مما قد يرتتب عليها من �سلبيات. 

 وعادة ما يحدث هذ� �لأمر عن طريق تقدمي خرب�ت ل تتفق مع �أبنية �لطفل 
�لعقلي���ة فيك���ون م���ن �ساأنه �أن ي���وؤدي �إىل ما يعرف بال�سر�ع �ملع���ريف وما ينتج عنه من 
�ختالل يف �لتو�زن �ملعريف للطفل، و�لذي يجعله يعمل لكي ي�سل �إىل حالة �تز�ن بني 
�لتمث���ل و�ملو�ءم���ة وهي �حلال���ة �لتي ي�سل �إليها �أو يحققه���ا يف �ملرحلة �لأعلى �لتالية 
مبا�س���رة للمرحل���ة �حلالي���ة يف من���وه �لعقلي وهذ� م���ا يعرف من وجه���ة نظر بياجيه 
بالإ�س���ر�ع مب�ست���وى �لنم���و )Owens, 2002(. ويرج���ع ذل���ك �إىل �أن �لتدريب يوؤدي 
�إىل �إث���ارة عقلي���ة حت���دث نوًعا من �ختالل �لت���و�زن يوؤدي �إىل ح���دوث �ل�سر�ع �ملعريف 
لدى �لطفل. ووفًقا لنظرية �لتعلم �لجتماعي فاإن �لتدريب �أو تعري�س �لطفل لهذ� 
�ل�س���ر�ع �ملع���ريف �لناجت ع���ن �لإثارة �لعقلية من �ساأن���ه �أن ي�ساعد �لطفل على �لنتقال 
�إىل �ملرحلة �لأعلى حيث يت�سمن ذلك منوذًجا معيًنا للتفكر يقوم �لطفل مبحاكاته 
فينت���ج عن���ه تغ���ر�ت منائي���ة �إذ يوؤدي �ل�س���ر�ع �ملعريف وظيفت���ني هما �إث���ارة �لد�فعية، 
وزي���ادة �ملعرف���ة ع���ن طريق ح���دوث �ملزيد م���ن �لتمث���ل و�ملو�ءمة ينتج عن���ه مزيد من 
�لأبني���ة �لعقلي���ة �ملعرفية. وتوؤكد �لنظرية �لنمائية �ملعرفية �أن تلك �لإثارة توؤدي �إىل 
حدوث تغر�ت منائية ترتبط عادة باملرحلة �لأعلى مبا�سرة من مرحلة �لنمو �لعقلي 
�ملع���ريف �لت���ي مي���ر بها �لطف���ل ف�ساًل عم���ا يرتبط بها م���ن خ�سائ�س عقلي���ة معرفية 

)حممد، 2006- �أ(. 
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 و�إذ� ك���ان �ل�س���ر�ع �ملع���ريف يعت���رب و�سيل���ة هام���ة م���ن �لو�سائ���ل �لت���ي ميكن �أن 
يت���م به���ا �إث���ارة �لنم���و �لعقل���ي �ملع���ريف فاإن م���ن �أهم م�س���ادر �ل�س���ر�ع �ملع���ريف �أن نقوم 
بتعري����س �لأطف���ال لتفكر �ملرحلة �لأعلى مبا�سرة من تفكرهم مما ي�ساعدهم على 
حماولة �لتفكر يف �ملفاهيم �ملعرو�سة عليهم وهو ما ي�سهم بدوره يف حدوث نوع من 
�لختالل يف عملية �لتو�زن �ملعريف لديهم. ويوؤدي ��ستخد�م بر�مج تدريبية لالإ�سر�ع 
بنم���و �لأطف���ال �ملع���ريف �إىل ح���دوث زي���ادة يف �ختالل �لت���و�زن، ويوؤدي ذل���ك �إىل �إعادة 
تنظي���م لالأبني���ة �ملعرفي���ة �ملختلف���ة، ومن ثم يح���دث �لنمو باجتاه مرحل���ة من �لأد�ء 
�لوظيف���ي �أك���ر �تز�ًنا )Berk, 2002(. وقد حدث هذ� �لأمر يف �لربنامج �مل�ستخدم 
يف ه���ذ� �لبح���ث فت���م تق���دمي خ���رب�ت يف �ملرحل���ة �لفرعي���ة �لأعل���ى م���ن مرحل���ة من���و 
�لأطفال �لعقلي، ومت تدريبهم على �ملهام و�لأن�سطة �ملقدمة فحدث زيادة يف �ملو�ءمة 
ع���ن �لتمث���ل لدى ه���وؤلء �لأطفال حيث يق���وم �لطفل يف حالة �لتمث���ل بتغير �ل�سيء 
�خلارج���ي ليتف���ق مع �أبنيته �لعقلي���ة، بينما يقوم يف حالة �ملو�ءم���ة بالتغير يف �أبنيته 
�لعقلي���ة لتتف���ق مع �ل�سيء �خلارجي. ونظًر� لأن �خل���رب�ت �ملقدمة يف �لربنامج كانت 
غريب���ة عل���ى �لأطف���ال يف �لبد�ية وهو م���ا �أدى �إىل حدوث �ل�سر�ع �ملع���ريف فقد قامو� 
بتقلي���د م���ا يقدم له���م مما �أدى �إىل زي���ادة ن�سب���ة �ملو�ءمة �إىل �لتمث���ل فحدث �ختالل 
�لت���و�زن �ملعريف. ومع تعل���م �خلرب�ت �ملقدمة، و�لألفة به���ا ز�دت ن�سبة �لتمثل لتقارب 
ن�سب���ة �ملو�ءم���ة تقريًب���ا فح���دث �لنتق���ال �إىل �ملرحلة �لأعل���ى مم���ا �أدى بالأطفال �إىل 

�إدر�ك �لت�سنيف و�لقيام به.

 ووفًق���ا مل���ا ي���ر�ه بياجيه فاإن �لتح�س���ن �لذي يح���دث يف �لأد�ء �ملعريف لالأطفال 
يف مث���ل هذه �حلالة يح���دث نتيجة �لتعر�س �ملبا�سر لالأحد�ث �أو �ملثر�ت �لتي تتعلق 
مب�ستوى �أعلى من م�ستو�هم �لنمائي �ملعريف حيث يوؤدي ذلك �إىل تكوين �أبنية عقلية 
جديدة لدى �لطفل على �أثر ممار�سته لالأفعال �ملختلفة �أي �أ�ساليب معينة لكت�ساب 
وتنظيم �ملعلومات مما يعمل على حدوث �لتمثل و�ملو�ءمة حيث يتمثل �لطفل يف تلك 
�لأبني���ة �لأح���د�ث �جلديدة، �أو يقوم مبو�ءمة بع�سها مع تلك �لأحد�ث �جلديدة وهو 
ما ي�سبب حدوث �لتعلم. وينطوي هذ� �لتعلم من وجهة نظر بياجيه على تفاعل بني 
متث���ل �حلقائق �جلديدة يف �ملعرفة �لقدمي���ة، ومو�ءمة �ملعرفة �لقدمية مع �حلقائق 
�جلدي���دة وه���و �لأمر �لذي ي���وؤدي �إىل حدوث تو�زن جيد بني �لتمث���ل و�ملو�ءمة كحل 

 .)Owens, 2002( لل�سر�ع �ملعريف ينتقل �لطفل على �أثره �إىل �ملرحلة �لأعلى
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 وم���ن جه���ة �أخرى فاإن نتائج �لفر����س �لثالث تدعم ب�سكل غر مبا�سر فعالية 
�لربنام���ج �مل�ستخ���دم حي���ث ك�سف���ت ع���ن �أن �ملجموع���ة �ل�سابط���ة و�لت���ي مل تتعر����س 
للربنام���ج مل يط���ر�أ على م�ست���وى �لنمو �لعقلي �ملع���ريف لأع�سائها �س���و�ء يف جو�نبها 
�ملختلف���ة �أو يف �لدرج���ة �لكلي���ة �أي تغ���ر له دللته يف حني وجدنا كم���ا �أو�سحت نتائج 
�لفر����س �لث���اين �أنه قد حدث حت�سن د�ل يف م�ستوى ذل���ك �لنمو بالن�سبة للمجموعة 
�لتجريبي���ة يف �لقيا����س �لبع���دي عل���ى �أث���ر تعر�سه���م للربنام���ج. �أم���ا نتائ���ج �لفر����س 
�لر�ب���ع فقد ك�سف���ت عن عدم وجود فروق د�لة بني متو�سط���ات رتب درجات �ملجموعة 
�لتجريبية يف �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي مل�ستوى �لنمو �لعقلي وهو ما قد يرجع �إىل 
م���ا مت خ���الل �ملرحل���ة �لأخرة م���ن �لربنامج من �إع���ادة تدريب �أفر�د ه���ذه �ملجموعة 
عل���ى تل���ك �لأن�سطة و�مله���ام �لتي ت�سمنها �لربنامج وذلك بع���د تدريبهم عليها خالل 
�ملرحل���ة �ل�سابق���ة من �لربنامج وهو �لأمر �لذي �ساهم ب�سك���ل �أ�سا�سي يف ��ستمر�ر �أثر 
ذل���ك �لتدري���ب كما ي���رى حمم���د )2000( �إىل ما بع���د �نتهاء �لربنام���ج وخالل فرتة 

�ملتابعة، و�أدى بجانب ذلك �إىل عدم حدوث �نتكا�سة بعد �نتهائه.

 و�نتهي �لبحث �إىل ��ستنتاج �أ�سا�سي موؤد�ه �أن �لتدخل �ملبكر با�ستخد�م عرو�س 
�لكمبيوت���ر كاأحد �أمن���اط �إ�سرت�تيجي���ة �لتعليم مب�ساع���دة �لكمبيوت���ر كاإ�سرت�تيجية 
للتعلي���م �لعالج���ي، وما تعتم���د عليه من و�سائ���ط متعددة له �أهمية كب���رة يف تعديل 
�سل���وك �أطف���ال �لرو�سة �ملعر�سني خلطر �سعوب���ات �لتعلم بوجه عام. كما ت�سمن �إىل 
ح���د كبر حتقي���ق �لتطور �ملنتظر يف عملي���ة تعليمهم وتاأهيله���م ودجمهم يف �ملدر�سة 
و�ملجتم���ع. وتلف���ت �لباحث���ة �لأنظ���ار �إىل �أننا يجب �أن ن�ستمر يف تق���دمي بر�مج تدخل 
خا�سة ومكثفة لهوؤلء �لأطفال حتى ل يتعر�سو� حلدوث �نتكا�سة ف�ساًل عن �لإ�سهام 
�لن�سب���ي يف تنمي���ة قدر�تهم �ملختلف���ة وفق ما تهدف �إليه �لرب�م���ج �مل�ستخدمة يف هذ� 
�ل�س���دد. وم���ن ث���م ميكنن���ا ��ستخد�م بر�م���ج تدريبية مماثل���ة تخت�س بتن���اول جو�نب 
�أخ���رى م���ن جو�ن���ب �لق�س���ور �لت���ي يتعر����س لها �أطف���ال �لرو�س���ة �ملعر�س���ون خلطر 
�سعوب���ات �لتعل���م مب���ا ميكن �أن ي�سه���م يف �حلد من �لآثار �ل�سلبي���ة �لتي قد تنجم عن 
�سعوب���ات �لتعل���م �لأكادميية �لالحقة. ومن �أهم �أوجه �لق�سور limitations يف هذ� 
�لبح���ث �إجر�وؤها على عينة �سغ���رة �لعدد ل متثل �ملجتمع �لأ�سل، وهو ما ي�ستوجب 
�إج���ر�ء در��س���ات م�ستقبلي���ة مماثلة على عينات كب���رة �لعدد للتاأكد م���ن هذه �لنتائج 
وتعميمها. كذلك فهي مل تتطرق �إىل در��سة �لفروق بني �جلن�سني وهو ما يدعو �إىل 

و�سعه يف �لعتبار م�ستقباًل. 
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ملخ�س البحث:
ه���دف ه���ذ� �لبح���ث �إىل ��ستك�س���اف ق���درة �لأطف���ال م���ن ذوي ��سط���ر�ب طيف 
�لتوح���د على تكوي���ن �لأ�سدقاء، و�أثر ذلك على حت�س���ني �لتفاعل �لجتماعي لديهم. 
تكون���ت عين���ة �لدر��سة م���ن خم�سة �أطفال م���ن ذوي ��سطر�ب طي���ف �لتوحد وخم�سة 
�أطف���ال من ذوي متالزمة �أ�سربجر م���ن مدر�سة جمال �لدين �لأفغاين ومركز لذوي 
�لحتياج���ات �خلا�س���ة مبحافظ���ة �لإ�سماعيلي���ة. تكون���ت �أدو�ت �لدر��سة م���ن مقيا�س 
تكوي���ن �لأ�سدقاء، ومقيا�س �لجتماعية، وجمموعة م���ن �لأن�سطة �مل�سممة لتنا�سب 
�لأطف���ال م���ن ذوي ��سط���ر�ب طي���ف �لتوح���د. ك�سف���ت نتائ���ج �لبح���ث �إىل ع���دم قدرة 
�لأطف���ال م���ن ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد على تكوي���ن �أ�سدقاء ومن ثم مل تتح�سن 
�لتفاع���الت �لجتماعي���ة لديه���م ب�س���ورة د�لة وو��سح���ة. بالرغم من ذلك ف���اإن نتائج 
�لدر��س���ة �لنوعي���ة �أظهرت حت�سن يف �سلوكيات �ل�سد�قة و�لتفاعل �لجتماعي و�إن مل 
ا �إىل  يرق���ى ه���ذ� �لتح�س���ن �إىل �إحد�ث ف���روق د�لة �إح�سائًي���ا. كما تو�سل �لبح���ث �أي�سً
قدرة �لأطفال من ذوي متالزمة �أ�سربجر على تكوين �أ�سدقاء؛ مما �أدى �إىل حت�سن 
�لتفاع���الت �لجتماعي���ة لديهم. كم���ا وجدت فروق د�لة �إح�سائًي���ا بني قدرة �لأطفال 
م���ن ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد ومتالزمة �أ�سربجر على تكوين �لأ�سدقاء وحت�سن 

�لتفاعل �لجتماعي ل�سالح �لأطفال من ذوي متالزمة �أ�سربجر. 

الكلمات املفتاحية: ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد جماعة �لأ�سدقاء - حت�سني �لتفاعل 
�لجتماعي.
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The Effect of Forming Friendships on Children with 
Autistic Spectrum Disorder to Improve t

heir Social Interaction
Dr. Hala R. Abdelhameed
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Suez Canal University

The aim of this study is to investigate the ability of children 
with autistic spectrum disorder in forming friends and its effect on 
their social interaction. The sample of this study was five children with 
autistic disorder and five children with Asperser syndrome recruited 
from Gamal Eldien Alafgani school and a special needs center in 
Ismailia governorate. The children were tested on the forming 
friendships scale, social scale, and friendship activities. There is no 
significant difference between the performance of the children with 
autistic disorder on forming friendships and social interaction before 
and after the intervention. Instead of that the qualitative results 
showed slight improvement on their performance. Furthermore, there 
is a significant difference between the performance of children with 
Asperger syndrome before and after the intervention. Also, there is 
a significant difference between the Autistic disorder children and 
Aspreger syndrome on forming friendships and the improvement on 
social interaction in favor of Aspreger syndrome. These results shed 
the light on the ability of children with autistic spectrum disorder to 
form friendships and this can improve their social interaction.

Keywords: Friendships - Autistic Spectrum Disorder - Social 
Interaction
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مقدمة البحث:
يع���د ��سط���ر�ب طيف �لتوحد م���ن �ل�سطر�بات �لنمائية �لت���ي لقت �هتماًما 
ن�سبًيا عرب �ل�سنو�ت �لأخرة. ويعد هذ� �ل�سطر�ب من �أكر �ل�سطر�بات �لع�سبية 
�لنمائي���ة بحًث���ا ودر��سة و�إثارة للجدل ح���ول �أ�سبابها و�سبل عالجها. كما تغر مفهوم 
��سط���ر�ب طي���ف �لتوحد وتعريفه تغًر� كبًر�، و�عترب ه���ذ� �ل�سطر�ب لغًز� حمًر� 
                 Kanner من���ذ �كت�ساف���ه من���ذ م���ا يقرب م���ن �سبع���ون عاما عل���ى يد �لع���امل ليوكان���ر
عام 1943، ومنذ ذلك �حلني بد�أت در��سته بكثافة حتى كونت هذه �لدر��سات جملتني 
ع���ن ��سط���ر�ب طيف �لتوح���د �لأوىل تدع���ى جملة �لتوح���د و�ل�سطر�ب���ات �لنمائية 
و�لت���ي �أ�س���درت عام )1971( حتت م�سمى جملة �لتوحد و�لنف�سام �لطفويل و�ملحرر 
لها كان ليو كانر و�ستيال �سي�س وجملة �لتوحد: �ملجلة �لعاملية للممار�سات و�لبحوث 
و�لت���ي �أ�سدرت عام )1997( وتو�لت بعده���ا �لبحوث وتز�يد عدد �ملجالت �لتي ن�سرت 
ع���ن ه���ذ� �ل�سط���ر�ب مم���ا دع���م �لأ�سالي���ب �لتعليمي���ة لتح�سني بيئ���ة �لتعل���م لهوؤلء 
 )Wolff, 2004; Schopler, Rutter لأطفال ووفرت فهم �أعمق و�أوفر حلالتهم�

 .& Chess, 1979(

�أطلق كانر )Kanner )1943 على هذ� �ل�سطر�ب م�سمى �لتوحد �لطفويل 
�لتو��س���ل و�لتفاع���ل  “ق�س���ور يف  باأن���ه:  �لتوح���د  �ملبك���ر. ويع���رف ��سط���ر�ب طي���ف 
�لجتماع���ي و�لتخيل ومرتبط ب�سلوكيات منطية تكر�ري���ة. يبد�أ منذ �مليالد، �أو �أثناء 
�ل�سن���و�ت �لأوىل م���ن �لعمر ولكن قد ي�ساحبه م�ساك���ل �أخرى قد تظهر �أثناء مرحلة 
�لنم���و وما بعده���ا. ومن �ملمكن �أن يحدث منفرًد�، �أو مقرتنا با�سطر�بات ج�سمية، �أو 

 .)Wing & Gould, 1979( ”نف�سية، �أو عقلية �أخرى

يو�ج���ه �لأطف���ال ذوي ��سط���ر�ب طي���ف �لتوح���د �سعوبات م�ستم���رة يف تكوين 
�أ�سدق���اء. بع�س �سف���ات �ل�سطر�ب تت�سم���ن �سعوبات يف �لتو��س���ل و�للعب بطريقة 
هادف���ة وذ�ت معن���ى و�لتفاعل مع �لأقر�ن، كما قد يعوق ه���ذ� �ل�سطر�ب �لقدرة على 
حتقي���ق ع�سوية د�خ���ل جمموعة �أ�سدق���اء، بالإ�سافة �إىل �أن �لأطف���ال و�لبالغني من 
ذوي ��سط���ر�ب طي���ف �لتوحد لديه���م �سعوبة يف �لتو��سل م���ع �لآخرين وبالتايل قد 
يكون لديهم عدد قليل جًد� من �لأ�سدقاء، حيث �أنهم ين�سحبون من �أب�سط �ملحادثات، 
�أو �لتفاعالت �لجتماعية وذلك ح�سب درجة �ل�سطر�ب و�سدته. يتجنب �لطفل من 
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ذوي ��سط���ر�ب طي���ف �لتوحد �لتو��سل م���ع �أقر�نه يف �ل�سف �ملدر�س���ي، وبالتايل فاإن 
 .)Spivey, 2009( زمالوؤه يف �ل�سف ل يحاولون بذل جمهود لبناء �سد�قة معه

ويوؤك���د  )Spivey )2009 عل���ى �أن �ملعلم���ون ق���د ياألف���ون �لأطف���ال م���ن ذوي 
��سطر�ب طيف �لتوحد يف �سفوف �لتعليم �لعام ولكنهم ل يفهمون �حتياجاتهم، كما 
�أن دجمهم يف مد�ر�س �لتعليم �لعام يتطلب من �ملعلمني �أن يكونو� مدربني بخ�سو�س 
�ل�سط���ر�ب و�حتياجاته �خلا�سة يف �ل�سف �لدر��س���ي. بالإ�سافة �إىل م�ساعدة زمالء 
�لطف���ل يف �ل�س���ف عل���ى فهم طبيعة ه���ذ� �ل�سطر�ب. كم���ا �أن تدري�س زم���الء �ل�سف 
ع���ن ه���ذ� �ل�سطر�ب �سيجعله���م يقرتبون منهم ويعرفون مل���اذ� ل يقرتب �لطفل من 
ذوي ��سط���ر�ب طي���ف �لتوحد منهم؛ لأن معظم �لأطف���ال غر ذوي �لإعاقة يرغبون 
يف تق���دمي �مل�ساع���دة. كم���ا �أن �لأطفال غر ذوي �لإعاقة عندم���ا يت�ساركون يف �لأ�سياء 
مع �لآخرين فاإنهم ي�سعرون بالفخر، وعندما يتلقى �لطفل من ذوي ��سطر�ب طيف 
�لتوح���د ه���ذ� �لدع���م، يبد�أ يف بناء عالقات يتعلم فيها كي���ف يركز على �لآخرين �أكر 

من نف�سه وميار�س �لتعلم �لتعاوين و�ملهار�ت �لجتماعية �ملهمة. 

وم���ن هن���ا �نطلق ه���ذ� �لبحث للتحقق م���ن قدرة �لأطفال م���ن ذوي ��سطر�ب 
طيف �لتوحد على تكوين �سد�قات ومدى تاأثر ذلك على تنمية �لتفاعل �لجتماعي 
لديه���م. ق���د يكون تكوين �أ�سدقاء �سئ طبيعي و�سهل ب���ني �لأطفال غر ذوي �لإعاقة 
ولكنه �سعب مع ��سطر�ب طيف �لتوحد خا�سة �إذ� طلبنا منهم �أن يكونوها وبالرغم 
م���ن ه���ذه �ل�سعوبة ف���اإن نتائج �لبحوث �أ�س���ارت �إىل قدرتهم عل���ى تكوينها وتطويرها 
و�ملحافظة عليها �إذ� ما دربو� على ذلك. ومن �ملهم �أي�سا و�سع �حتياجات �لأفر�د ذوي 
��سطر�ب طيف �لتوحد يف �لعتبار، فقد يرغب �لبع�س منهم يف �لتفاعل �لجتماعي 
وتكوي���ن �أ�سدق���اء بينم���ا �لآخرين �سع���د�ء ومتناغمني بدون �حل�سول عل���ى �أ�سدقاء، 
و�لبع�س قد يكون لديه تفاعالت �إيجابية مع �لآخرين يف �ملدر�سة ولكنهم ل يعلمون 

 .)Attwood, 2007( قيمة �لرت�بط مع �أ�سخا�س بعينهم على فرت�ت منتظمة

م�سكلة البحث:
تكم���ن �أهمي���ة تكوين �سد�ق���ات ور�ء تنمي���ة �ملفاهيم �لجتماعي���ة و�لنفعالية 
ل���دى �لأطف���ال غر ذوي �لإعاقة و�لأطفال من ذوي �لحتياجات �خلا�سة، وميكن �أن 
حت�سن �ل�سد�قات �جتاهات �لأطفال نحو �ملدر�سة وتخف�س �حتمالية �ل�سعور بالعزلة 
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�لجتماعي���ة. كم���ا �أنه���ا ق���د تخف����س �أي�سا م���ن �لإح�سا����س بالنب���ذ من قب���ل �أقر�نهم 
�لعادي���ني، �أو �أقر�نهم م���ن ذوي �لإعاقات �لأخرى. وبالرغم من حدوث تطور يف فهم 
مفهوم �ل�سد�قة لدى �لأفر�د من ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد، �إل �أن �لبحوث يف هذ� 
�ملجال ماز�لت حمدودة خ�سو�سا مع ��سطر�ب طيف �لتوحد �مل�ساحب باإعاقات تعلم 
 )Dunn, 2004; Cappadocia, Weiss & Pepler, 2012; Hodges,سديدة�

.Boivin, Vitaro & Bukowski, 1999; Hurley – Geffner, 1995(

يحت���اج تط���ور ومنو �ل�سد�قة �إىل مدى من �ملهار�ت �لجتماعية �ملعقدة و�لتي 
تع���د حتدي���ا حقيقًي���ا لالأطفال من ذوي ��سط���ر�ب طيف �لتوحد، حي���ث �أنهم يعانون 
م���ن ق�س���ور يف �لتو��س���ل �للفظ���ي وغ���ر �للفظ���ي و�لتفاع���ل �لجتماع���ي، وخ�سو�سا 
�سعوب���ات يف �لق���درة على �لتعاطف empathise و�لتي تعد من خ�سائ�س �لأفر�د 
ذوي �لق�سور �لجتماعي، و�لذي يخلق عقبات كبرة يف تكوين �لأ�سدقاء و�ملحافظة 
 )Bauminger & Kasari, 2000; Chamberlain, Kasar & عليه���م 

 .Rotheram-Fuller, 2007; McDonald & Messinger, 2012(

ع���دم وج���ود �أ�سدق���اء لالأطف���ال م���ن ذوي ��سط���ر�ب طي���ف �لتوحد ق���د يكون 
�سبب���ه ق�س���ور يف خربته���م ويف فهم مفاهي���م �ل�سد�قة �لتي يج���ب �إظهارها يف �لكثر 
م���ن �جلو�ن���ب �لجتماعية، بالإ�سافة �إىل وج���ود قلق وخوف و�لأهم من ذلك �ل�سعور 
�لع���ايل بالوح���دة و�ل���ذي ق���د ي�سعره���م بالر�ح���ة. كم���ا �أن نق����س �ل�سد�ق���ة مرتب���ط 
بالكتئ���اب عن���د �ملر�هقني و�لبالغني م���ن ��سطر�ب طيف �لتوحد؛ مم���ا يدعم �أهمية 
 ) Howard, Cohn & Orsmond, ت�سجيع هوؤلء �لأطفال على تكوين �سد�قات

.2006; Penney, 2013(

ع���دد حمدود م���ن �لدر��سات ذ�ت �لبيانات �لنوعي���ة مت �إجر�وؤها لتوفر تب�سر 
�أعم���ق لفه���م �ل�سد�ق���ة ل���دى ��سطر�ب طي���ف �لتوح���د يف �لطفولة و�ملر�هق���ة، و�لتي 
�أو�س���ت باأهمي���ة �إجر�ء در��سات لبحث قدرة �لأفر�د م���ن ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد 
عل���ى تكوي���ن �أ�سدق���اء، عل���ى �سبيل �ملث���ال در��سة مرجعي���ة منظمة ع���ن �لأدبيات �لتي 
تناول���ت �ل�سد�ق���ة يف �لأطف���ال م���ن ذوي ��سط���ر�ب طي���ف �لتوح���د �أجري���ت بو��سطة 
)Petrina, Carter & Stephenson )2014 و�لت���ي �أخ���ربت فيه���ا ب���اأن �لبح���وث 
�حلالي���ة غ���ر مع���ربة ع���ن �لأطف���ال م���ن ذوي ��سط���ر�ب طي���ف �لتوح���د وخ�سو�س���ا 
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م���ن ذوي �لذك���اء �ملتو�س���ط و�لع���ايل، ون���ادت مبزي���د م���ن �لدر��س���ات ح���ول ��سط���ر�ب 
طي���ف �لتوح���د م���ن ذوي �لق���در�ت �لعقلي���ة �ملختلف���ة. حي���ث نق���دت �لدر��س���ة ع���دم 
�لتن���وع يف �ملنهجي���ة �لبحثي���ة �لتي تناول���ت ��ستك�ساف مفهوم وتكوي���ن �ل�سد�قة لدى 
��سط���ر�ب طي���ف �لتوح���د يف )24( در��س���ة �عتم���دت على �لبيان���ات �لكمي���ة. كما نادى 
)Bolte )2014 مبزي���د م���ن �لبح���وث �لنوعي���ة يف ه���ذ� �ملج���ال لتوف���ر فه���م �أعم���ق 

للعمليات �لأ�سا�سية �لتي حتدث لديهم. 

بالإ�ساف���ة �إىل �أن هن���اك �لقلي���ل م���ن �لدر��س���ات �لتي �خت���ربت �ل�سد�قة �لتي 
يكونه���ا �لأف���ر�د م���ن ذوي ��سطر�ب طيف �لتوح���د وتو�سل���ت �إىل �أن �ل�سد�قة لديهم 
ت�ستمل على نف�س مكونات �ل�سد�قة لدى �لعاديني، وما ز�ل هناك فجوة يف �لدر��سات 
�لتي حاولت ��ستك�ساف قدرة �لأطفال من ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد ذوي �لقدر�ت 
�لعقلي���ة �ملختلف���ة عل���ى تكوين �سد�ق���ات و�لتدريب عل���ى تكوينها. كم���ا �أن هناك عدد 
قلي���ل ج���ًد� م���ن �لدر��س���ات �لت���ي حاول���ت ت�سم���ني ر�أي �لأطف���ال م���ن ذوي ��سطر�ب 
طي���ف �لتوح���د مبا�س���رة وغره���م م���ن ذوي �لإعاق���ة يف �لدر��س���ات ع���ن �ل�سد�ق���ة

 . )Webster & Carter, 2013; Teachman & Gibson, 2013(

كم���ا �ألق���ى كل م���ن )Booth & Booth )1993 �ل�سوء عل���ى قدرة �لأطفال 
من ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد على تكوين عالقات �جتماعية ونادو� باإجر�ء �ملزيد 
م���ن �لبح���وث يف جم���ال تكوي���ن �ل�سد�ق���ات و�حلف���اظ عليها ب���ني �لأطف���ال من ذوي 
��سط���ر�ب طي���ف �لتوح���د، وذل���ك لإف���ادة �ملهنيني و�ملمار�س���ني عن نوع �لبيئ���ة و�ملنهج 
�ل���ذي يدع���م وي�سه���ل تكوي���ن �ل�سد�ق���ات يف ه���ذ� �ملج���ال، نظ���ًر� لأهميت���ه يف حت�سني 
�لتفاع���ل �لجتماع���ي و�لناحي���ة �لنف�سي���ة لديه���م، و��ستك�سف���ت بع����س �لدر��سات مثل 
در��س���ة )Kuo, Orsmond, Cohn, & Coster )2013 ق���درة �لأطف���ال من ذوي 
��سطر�ب طيف �لتوحد على ت�سمية �أقر�نهم باأنهم �أ�سدقاء ومدى تو�فق ذلك مع ما 
يخرب به �لرعاة، و�أ�سارو� �إىل �أن هناك ندرة يف �لبحوث �لتي حاولت �أن ت�ستك�سف هذ� 

�لتو�فق، خا�سة و�أنه قد يدل على وجود �سد�قة حقيقية بني �لأطفال. 

ومم���ا �سب���ق يت�س���ح �أن هناك ن���درة يف �لبح���وث �لأجنبية �لت���ي تناولت تكوين 
�ل�سد�ق���ات ل���دى ��سطر�ب طيف �لتوح���د و�لتي دعت �إىل �إج���ر�ء �ملزيد من �لبحوث 
يف ه���ذ� �ملج���ال، �أم���ا ع���ن �لدر��س���ات �لعربي���ة فل���م جت���د �لباحث���ة – يف ح���دود علمها- 
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در��س���ات تناول���ت تكوي���ن �لأ�سدقاء لدى �لتوح���د كطريقة لتنمي���ة وحت�سني �لتفاعل 
�لجتماع���ي، مقاب���ل �لعدي���د م���ن �لدر��س���ات �لت���ي تناول���ت تنمي���ة مه���ار�ت �لتفاع���ل 
�لجتماع���ي باأ�سالي���ب �أخ���رى مثل �لرب�م���ج �لإر�سادي���ة و�لفن و�ملو�سيق���ى و�لق�س�س 
)2011(؛                                                                            �سع���ود  )2010(؛  �لدو�س���ري،  م���ن:  ك���ل  در��س���ة  مث���ل  �لرم���زي  و�لتعزي���ز 
عبد �هلل )2014(؛ عبده )2016(؛ علي )2014(؛ عو�د و�سالح )2012(؛ فاروق )2014(؛ 
حمم���د وعزت )2008(؛ مو�س���ى )2011( . ومما ل�سك فيه �أن �ل�سد�قة جزء مهم من 
�لوظائ���ف �لجتماعي���ة �لطبيعي���ة؛ �إل �أن �لأدو�ت و�ملقايي����س �لت���ي ت�ستخ���دم لقيا����س 
�لف���روق �لفردية ين �لأف���ر�د و�جلماعات قليلة جد� مما يدعم �حلاجة �إىل مزيد من 
�لبح���وث و�لدر��س���ات �لتي تهت���م بتكوين �أدو�ت ميكن بها ��ستك�س���اف تكوين �ل�سد�قة 
 )Webster & Carter 2013; Baron-Cohen & لدى ��سطر�ب طيف �لتوحد

 .Wheelwright, 2003(

بالرغ���م م���ن �ل�سعوب���ات �لت���ي يو�جهه���ا �لأطف���ال م���ن ذوي ��سط���ر�ب طيف 
�لتوح���د يف تكوي���ن �أ�سدقاء، �إل �أن بع�س �لدر��سات �أظهرت �أن �لعديد منهم ناجحني 
يف تكوي���ن �سد�ق���ات، ظهر ذلك يف نتائج �لدر��سات �لتي �أجري���ت يف �ل�سنو�ت �لأخرة 
جت���اه فه���م �ل�سد�ق���ة لديه���م يف مد�ر����س �لتعلي���م �لع���ام د�خ���ل �ل�سي���اق �لجتماع���ي. 
و�أظه���رت نتائ���ج ه���ذه �لدر��س���ات وجود �خت���الف نوعي بينه���م وبني �لعادي���ني يتمثل 
يف �أنه���م لديه���م ع���دد قليل جد� م���ن �لأ�سدقاء متث���ل �أحيانا يف وج���ود �سديق و�حد. 
�ختالف نوعي �آخر يف �ل�سد�قة يظهر يف �أن مدة �ل�سد�قة ق�سرة مقارنة بالأطفال 
غ���ر ذوي �لإعاق���ة بالرغ���م م���ن �أن بع�سهم �حتفظ ب�سد�قة د�م���ت ملدة ما بني ثالث 
 )Bauminger, Solomon, Aviezer, Heung & Brown. �سن���و�ت  و�س���ت 
 2008; Kuo et al. 2013; Witkow & Fuligini, 2010; Calder, Hill

.& Pellicano, 2012; Rossetti, 2011; Potter, 2014(

تو�س���ل )Daniel & Billingsley )2010 �إىل �إن���ه م���ن بني �ستة من �سبعة 
ذكور من ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد )متالزمة �أ�سربجر( يتو��سلون لفظيا ب�سورة 
جي���دة يف بد�ي���ة تكوي���ن �ل�سد�قات، ومع ذلك ف���اإن تكوين �ل�سد�ق���ات يعد �سئ �سعب 
Carrington, Templeton & Papinczak )2003( بالن�سب���ة له���م. كما ح���اول
��ستك�س���اف مفاهي���م �ل�سد�ق���ة ل���دى �ملر�هقني م���ن ذوي متالزمة �أ�سربج���ر ووجدو� 
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ق�سور ونق�س عام يف �حلو�ر �خلا�س بال�سد�قة وطالبو� باإجر�ء مزيد من �لدر��سات 
ل�ستك�س���اف مفه���وم �ل�سد�ق���ة وتكوينه���ا ع���ن ��سط���ر�ب طي���ف �لتوحد. وبن���اء� على 
ما�سب���ق ف���اإن �لدر��س���ة �حلالي���ة حت���اول �لإجاب���ة عن �ل�س���وؤ�ل �لت���ايل: ما �أث���ر تكوين 
�لأطف���ال م���ن ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد جلماعة �لأ�سدق���اء على حت�سني �لتفاعل 

�لجتماعي لديهم؟

هدف البحث:
��سته���دف �لبحث �حلايل �لتحقق من �أث���ر تكوين �لأطفال من ذوي ��سطر�ب 

طيف �لتوحد جلماعة �لأ�سدقاء على حت�سني �لتفاعل �لجتماعي لديهم.

اأهمية البحث:
تظهر �أهمية هذ� �لبحث يف تقدمي �إطاًر� نظرًيا ي�ساف �إىل �لأدبيات �لرتبوية 
�لت���ي تناول���ت ��سط���ر�ب طيف �لتوحد بالدر��س���ة، وخ�سو�سا �إ�ساف���ة بعد جديد وهو 
�لنظ���ر �إىل تكوي���ن �ل�سد�قات على �أنها من �لعو�مل �لت���ي تطور �لتفاعل �لجتماعي 
�لقا�س���ر لديهم. كما تكم���ن �أهميتها �أي�سا يف �إثر�ء �لعملية �لتعليمية باإ�سرت�تيجيات 
و�أدو�ت تكوي���ن �ل�سد�ق���ات خا�سة يف مد�ر�س �لدمج. كما ميك���ن �أن ت�ساعد نتائج هذ� 
�لبح���ث �أي�س���ا �لقائمني على �إعد�د �ملناهج ت�سمني برنامج عن تكوين �ل�سد�قة لدى 
�لأطف���ال ذوي ��سط���ر�ب طيف �لتوحد كما �أن هذ� �لبح���ث قد يفتح �ملجال للباحثني 

يف بحث ودر��سة �ل�سد�قة لدى هذه �لفئة من �لأطفال.

�أم���ا ع���ن �لأهمي���ة �لتطبيقي���ة للدر��س���ة فتتبل���ور يف �لأدو�ت �ملع���دة بالدر��س���ة 
و�إتاح���ة تطبيقه���ا عل���ى عين���ات �أخرى كم���ا �أن نتائ���ج �لدر��سة قد ت�سفر ع���ن تو�سيات 

ميكن �أن ت�سهم يف تخطيط �لرب�مج لتنمية �ل�سد�قة و�لتفاعل �لجتماعي.

م�سطلحات البحث:

ا�سط�راب طيــف التوح�د: »هو ��سط���ر�ب منائ���ي ع�سب���ي ي�ستمل عل���ى جمموعة من 
ثالث �أعر��س رئي�سية هي ق�سور يف �لتفاعل �لجتماعي ومهار�ت �لتو��سل )�للفظي 
وغ���ر �للفظ���ي( وروتيني���ة وحمدودي���ة �لن�ساط���ات و�لهتمامات �لتكر�ري���ة �لنمطية 
 )American Psychiatric عل���ى �أن تظه���ر �لأعر�����س قب���ل �س���ن ث���الث �سن���و�ت

 .Association, 1994; 2000(



املجلد ال�ساد�س - العدد )22( يناير 2018 جملة الرتبية اخلا�سة

 70 

وع���رف باأن���ه ق�سور نوعي يظهر يف �ثنني م���ن �ملجالت �لنمائية هي: �لتفاعل 
�لجتماعي و�لقدرة على �لتو��سل �للفظي وغر �للفظي، وجملة من �لأمناط �ل�سلوكية 
و�لهتمام���ات و�لأن�سط���ة �ملح���دودة �لتكر�ري���ة و�لنمطي���ة عل���ى �أن تظه���ر �لأعر�����س 
.)American Psychiatric Association, 2013( قب���ل �س���ن ث���الث �سن���و�ت

متالزم�ة اأ�سربجر/التوح�د ع�ال الوظائ�ف: “ه���ي ��سط���ر�ب منائ���ي يظه���ر يف �س���ورة 
�سعوب���ات كب���رة يف �لتفاع���ل �لجتماع���ي م���ع �لآخري���ن، م���ع ظه���ور �أمن���اط �سلوكية 
منطي���ة ومك���ررة. ويختل���ف عن ��سطر�ب طي���ف �لتوحد من ناحي���ة �حلفاظ �لن�سبي 

 . )Barnhill, 2001(”على ��ستمر�رية تطوير �جلو�نب �للغوية و�لإدر�كية

ال�سداق�ة: ه���ي عالقة تت�سم بالختيار �حلر �لإر�دي بني �سخ�سني و�لذى يهدف �إىل 
تي�سر وتدعيم �لأهد�ف �لجتماعية و�لعاطفية لالأطر�ف �مل�سرتكة فيها، وتت�سمن 
�أمن���اط ودرج���ات خمتلفة م���ن �مل�ساحبة و�لإخال����س و�لتعاطف و�مل�ساع���دة �ملتبادلة، 
كم���ا �أنه���ا �لرت�بط �لطوعي ب���ني �سخ�سني يه���دف �إىل ت�سهيل �لأه���د�ف �لجتماعية 
و�لعاطفي���ة للم�ساركني وق���د تنطوي على درجات خمتلفة من �لرفقة و�لألفة و�ملودة 

 .)Hays, 1988; Boonstra, 2005( ”و�مل�ساعدة �ملتبادلة

التفاعل الجتماعي: »هو �لتاأثر �ملتبادل بني فردين بحيث يوؤثر كل منهما فى �لآخر 
ويتاأثر به، وت�سبح بذلك ��ستجابة �إحد�هما مثر� لالآخر، ويتو�يل �لتبادل بني �ملثر 
و�ل�ستجابة �إىل �أن ينتهي �لتفاعل �لقائم بينهما. كما يعد �لتفاعل �لجتماعي �أ�سا�س 
�لعالقات �لجتماعية �لتي تن�ساأ بني �لأفر�د �أي ما ي�سدر عن كل منهما من �سلوك يف 
مو�جهته �ل�سخ�س �لآخر وما يقوم بينهما من تو��سل” )�لبهى عبد �لرحمن، 1999(. 

االإطار النظري ودرا�سات �سابقة:
اأولً: ا�سطراب طيف التوحد

يف بد�يات �لتعرف على ��سطر�ب طيف �لتوحد، �سادت فكرة �أنه مرحلة مبكرة 
م���ن �لنف�س���ام �لطفويل، ولكن بحل���ول عام )1979( ُنبذت هذه �لفك���رة. و��ستعر�ست 
بع����س �لدر��س���ات تاري���خ ظه���ور �لتوح���د فوج���دو� �أن���ه ظه���ر يف �لع�س���ور �لقدمي���ة 
وبالتحدي���د ع���ام )1747(، عندم���ا حل���ل )Frith )2003 يف كتاب���ه “تاري���خ �لتوح���د” 
م���ا �ُسج���ل ع���ن �س���اب عم���ره )39( �سن���ة ذه���ب �إىل �ملحكم���ة يف �أدن���ربة لإثب���ات كفاءت���ه 
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�لعقلي���ة لك���ي يتزوج. ��سم �ل�س���اب Hugh Blair وهو �بن لف���الح ��سكتلندي، وحاول 
�أخي���ه �ل�سغ���ر �أن يبط���ل طل���ب �ل���زو�ج ليح�س���ل على م���ر�ث �أخيه. كل م���ا ُكتب عن

Hugh Blair ه���و �أن���ه مل يتعر����س �إىل حرم���ان مبك���ر، �أو �أمر�����س خط���رة. �ت�سف 
Hugh Blair بق�س���ور يف �لعالق���ات �لجتماعي���ة مت�سمن���ة �نع���د�م �للباقة وتو��سل 
ب�س���ري غ���ر طبيع���ي ولكن���ه يف حياته �لعادي���ة كان حن���ون وعطوف. كان لدي���ه �أي�سا 
تاأخ���ر �سدي���د يف �للغة، ولديه م�ساد�ة مثل تكر�ر بع����س �جلمل �ل�سغرة و�لب�سيطة. 
ك���ان عندم���ا ي�س���األ يجي���ب د�ئم���ا بك���ل م���ن �ل�س���وؤ�ل و�لإجاب���ة، �سلوكه مف���رط وغر 
طبيع���ي ولدي���ه ع���اد�ت حركية غ���ر طبيعية مث���ل جمع �لري����س و�لع�س���ي، يجل�س يف 
نف����س �لكر�س���ي، �أو �لكنبة وي�سر على �لحتفاظ بالأ�سياء يف نف�س �ملكان. مت و�سفه يف 
ه���ذ� �لوق���ت باأن لديه �نخفا�س يف �لإح�سا�س �لع���ام common sense ولديه جنون 

 .silent madness سامت�

وبع���د �أن و�س���ف لي���و كان���ر �أعر�����س �لتوح���د ع���ام 1943 ، ق���ام هان���ز �أ�سربج���ر             
Hans Asperger ع���ام )1944( بو�س���ف �أربع���ة ح���الت م���ن �لتوح���د �ل�سيكوبات���ي 
�أخ���رى  ح���الت  وو�س���ف   autistic psychopathy of childhood �لطف���ويل 
ت�سابه���ت �سفاته���ا معه���م. بع�سه���م لدي���ه ق���در�ت غ���ر عادي���ة يف �حل�س���اب و�لعل���وم 
و�لتفك���ر ونق���د �ل���ذ�ت �ملو�سوعي، ولك���ن �لعالق���ات �لجتماعي���ة و�لنفعالية فقرة 
لديه���م و�أحيان���ا يظهر لديهم �سلوكيات كيدية، ولديه���م ح�سا�سية عالية ول ي�سعرون 
بالآخري���ن ولديه���م �سلوكي���ات منطي���ة ولديه���م �إهتمام���ات خا�سة �سائع���ة وت�سرفات 
خرق���اء. �للغة غر متاأخرة ولكنها فقهية )ف�سحى( idiosyncratic وهي تظهر يف 

 .)Frith, 1991( مرحلة �لطفولة �ملبكرة وتظل مدى �حلياة

اأ�سباب ا�سطراب طيف التوحد:
ف�س���ر كان���ر �أعر�����س �لعزل���ة يف ��سط���ر�ب طي���ف �لتوحد عل���ى �أ�سا����س تلف يف 
�مل���خ، �أو ح���دوث �لإعاقة �لفكرية. حينما �نت�سر �لف�س���ام يف �أمريكا يف عام )1950( �إىل           
عام )1960( �عترب ��سطر�ب طيف �لتوحد مر�دفا له عند �لأطفال، وظهرت نظريات 
تق���ول �أن �ل�سطر�ب���ات �لنف�سي���ة ه���ي �سبب �لتوح���د حينما ظهرت نظري���ات �لتحليل 
�لنف�س���ي و�س���ادت ل�سن���و�ت. وبع����س �لدر��سات �لتي تناول���ت وبائية �لإعاق���ة، ذكرت �أن 
�لتوح���د ينت���ج ع���ن تلف �ملخ. كما �أن بع����س �لدر��سات تو�سل���ت �إىل �أن للعامل �لور�ثي 
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دور يف ه���ذ� �ل�سط���ر�ب، حيث يعد ��سط���ر�ب طيف �لتوحد ��سطر�ًب���ا نف�سًيا ع�سبًيا 
تتد�خ���ل �أ�سباب���ه تبع���ا للمناطق �جليني���ة �لتي حدث بها خلل، وق���د �أ�سهمت جمموعة 
م���ن �لبح���وث �لت���ي �أجريت عل���ى جمموعة م���ن �لتو�ئ���م �ملت�سابه���ة و�لت���ي تتماثل يف 
�مل���ادة �لور�ثي���ة �ملتو�رث���ة من �لأبوي���ن و�لناجتة من �نق�سام بوي�س���ة خم�سبة و�حده. 
تب���ني �أّن ن�سب���ة �لإ�ساب���ة بالتوّح���د لديه���م تكون �أكرب م���ن �لتو�ئم غ���ر �ملت�سابه، كما 
�أظه���رت در��س���ة �أخرى باأّن ن�سب���ة تكر�ر �لإ�سابة به يكون �سئي���ال يف �لعائلة �لو�حدة، 
وعل���ى �لرغ���م م���ن ع���دم متكن �لعلم���اء حت���ى �لآن من حتدي���د موقع �جل���ني �مل�سوؤول 
ع���ن ح���دوث ه���ذ� �ل�سط���ر�ب �إل �أّن �لدر��س���ات ت�س���ر �إىل خل���ل، �أو طف���ر�ت حت���دث 
�لعدي���د م���ن �جلين���ات. �أي�س���ا �أ�س���ارت بع����س �لدر��س���ات �إىل ع���دم وج���ود �سبب حمدد 
مع���روف ل�سط���ر�ب طي���ف �لتوح���د، حي���ث �فرت�ست �أنه ناج���م عن ت�سوه���ات يف بنية 
�مل���خ، �أو وظيفت���ه. حي���ث �أظه���رت �لفحو����س �لدماغي���ة �لختالف���ات يف �سك���ل وهيكل 
�لدم���اغ ل���دى �لأطف���ال �مل�سابني بالتوحد مقارن���ة بالأطفال �لعادي���ني. كما �أن هناك 
�فرت�����س ع���ن حدوث���ه ب�سبب م�ساك���ل �أثناء �حلم���ل، �أو �ل���ولدة، ف�سال ع���ن �لعو�مل 
�لبيئية مثل �لعدوى �لفرو�سية و�لختاللت �لأي�سية و�لتعر�س للمو�د �لكيميائية                                                       

.)Devlin , & Scherer, 2012; Bender, 1947(

 وم���ن �ملعتق���د�ت �خلاطئ���ة ع���ن �أ�سب���اب ��سط���ر�ب طي���ف �لتوحد، �أن���ه يحدث 
نتيجة �سعف �لرعاية �لو�لدية، �أو �أنه مر�س نف�سي ولي�س ��سطر�ب منائي. �لعتقاد 
�خلاط���ئ �لثال���ث هو �أن �لتوحد عر�س ثانوي ل�سطر�ب �للغ���ة �ل�ستقبالية �لنمائية 
و�ل���ذي طرح���ه Rutter ولكن���ه �أثب���ت بنف�سه يف بحوث���ه �لتالية �أن ه���ذ� �لعتقاد غر 
�سحي���ح. �لعتقاد �خلاطئ �لر�ب���ع: �أن �لتوحد ينت�سر يف �لأ�سقاء وبالرغم من �أنه مل 
يتم بحث هذ� �ملو�سوع ب�سورة كافية؛ �إل �أن �لبحوث �أثبتت عدم �نت�ساره بني �لأ�سقاء 
حي���ث تو�س���ل )Eisenberg, )1989 �إىل وج���ود ث���الث ح���الت فق���ط له���ا �إخوة من 
 )Cantwell, Baker, Rutter لتوحد من بني )131( طفاًل ذي ��سطر�ب �لتوحد�

.& Mawhood, 1989; Rutter & Rutter 1992(
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ن�سبة انت�سار ا�سطراب طيف التوحد
يب���دو �أن �لتوح���د �آخ���ذ يف �لزي���ادة هذ� على �لأق���ل �سعور موج���ود لدى �لكثر 
م���ن �ملهني���ني �لعامل���ني يف جم���ال �لتوح���د. يف بريطاني���ا، �لبع����س يعتق���د �أن �لتوحد 
يف �ل�سن���و�ت �لأخ���رة �آخ���ذ يف �لزي���ادة، و�لآن ن���رى �لكث���ر م���ن �لأطف���ال يعانون من 
��سط���ر�ب طي���ف �لتوح���د. ماز�ل���ت تقدي���ر�ت �نت�س���ار طي���ف �لتوح���د مبدئي���ة. حتى                                 
ع���ام )1996( ن�سرت در��ست���ان لتحديد ن�سبة �نت�سار ��سط���ر�ب طيف �لتوحد، �أحدهم 
رك���زت عل���ى �لأطفال من ذوي معامل ذكاء �أقل م���ن )70( و�لأخرى على من هم �أكرب 
م���ن )70(. �لدر��س���ة �لأوىل ت�سمن���ت �لأطفال �لتي تن���درج �أعمارهم حتت حتت )15( 

.)Wing & Gould, 1979( سنة يف منطقة د�خل لندن�

تو�سل���ت �لدر��س���ة �إىل �أن 9% م���ن �لأطف���ال م���ن ذوي معامل ذك���اء �أقل من 70 
لديه���م ��سط���ر�ب طي���ف توح���د. �لن�سب���ة �لكلي���ة تر�وح���ت ب���ني 22 �إىل 10000 طف���ل، 
وح���و�يل 2 يف 10000 لديه���م ذك���اء �أك���ر م���ن 70. ه���وؤلء �لأطفال �لذي���ن لديهم ذكاء 
�أعل���ى �سخ�س���و� على �أنه���م متالزمة �أ�سربج���ر. �لدر��س���ة �لثانية ��ستك�سف���ت �لأطفال           
من 7-16 �سنة ويعي�سون يف �ل�سويد )Ehlers & Gillberg, 1993(. على �لأقل 71 
لكل 10000 طفل لديهم ��سطر�بات طيف توحد ومعامل �لذكاء �أعلى من 70 ون�سف 
ه���وؤلء �لأطف���ال �أظه���رو� معاير متالزمة �أ�سربج���ر. كال �لدر��ست���ني ت�سمنت م�سح 
ملجتم���ع �لعين���ة متبوًع���ا بك�سف مكثف وت�سخي����س لأفر�د �لعينة �لذي���ن مت �ختيارهم 
ع���ن طري���ق و�سائل م�سممة ب�س���ورة خا�سة وجمدول���ة لنتخاب وت�سجي���ل �ملعلومات 

�ملرتبطة مبعاير �لت�سخي�س �ملحددة. 

خ�سائ����س �ل�سك���ان ب���ني ه���ذه �ملناط���ق ل تب���دو �أن له���ا �أث���ر كب���ر عل���ى ن�سب���ة 
�لنت�س���ار، �لدر��س���ات �ملبك���رة يف نف����س منطقة �لدر��س���ة �لأوىل لالأطف���ال �أقل من 70 
�أعط���ت مع���دلت مت�سابه���ة للذين وج���دو� يف منطقة لن���دن. بالرغم م���ن �أن �لدر��سة 
�لأوىل يف لن���دن و�لثاني���ة يف �ل�سوي���د، لك���ن �لن�سب���ة تب���دو و�ح���دة وبالت���ايل ل يوج���د 
تاأث���ر للمنطقة �جلغر�في���ة. من �ملمكن �جلمع بني �لدر��ست���ني لت�سبح ن�سبة �نت�سار 
�لتوحد 91 �إىل 10000 حتت عمر 16 �سنة ويف �أي م�ستوى من �لذكاء. كال �لدر��ستني 
�أكدت على �سعوبة تعريف �حلدود �لفا�سلة بني ��سطر�ب طيف �لتوحد و�ملجموعات 

 .)Gillberg, Persson, Grufman & Themner, 1983( لد�خلية له�
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بالن�سب���ة �إىل وبائي���ة �لتوح���د �لتقليدي و�ل���ذي در�س بط���رق خمتلفة �أجريت 
يف �أوروب���ا و�أمريك���ا وكن���د� و�لياب���ان، وج���د �أن ن�سب���ة �لنت�س���ار كانت ما ب���ني 303 - 16 
لك���ل ع�س���رة �آلف. وبالت���ايل لي�س هناك دليل عل���ى زيادة ن�سبة �لنت�س���ار عرب �لوقت. 
يف �لدر��سات �لتي طبق عليها �ملوؤلفون معاير كانر �لأ�سلية بت�سدد �أظهرت معدلت 
م�سابه���ه. عام���ل �آخر من �ملمكن �أن ي�ساعد يف �ل�سع���ور باأن �لتوحد يزيد هو �لتغر يف 
ممار�س���ات �لإحالة يف بريطانيا. قبل 1970 معظ���م �لأطفال من ذوي �سعوبات �لتعلم 
يدر�س���ون يف مد�ر����س تربية خا�سة، مر�كز �لتدريب، ومعاه���د بدون �أن يتم ت�سخي�س 
�ل�سط���ر�ب �لنمائ���ي لديهم. هذه �لأيام �لحال���ة �ىل �لت�سخي�س �لطبي و�لعالج هو 
�لقاع���دة ولي����س �ل�ستثن���اء مما �أدى �إىل وع���ي �أكرب و�هتمام باحلالة. كم���ا �أن �لأطباء 
�لنف�سي���ني ب���د�أو� يف �لتعرف على �أن بع�س �لنا�س من �لذين يرونهم لديهم ��سطر�ب 

.)Wing, 1993( توحد و�أ�سربجر

�لنطب���اع ب���اأن زيادة ن�سبة �لتوح���د نتج من �لتغر يف �أمن���اط �لإحالة، و�ت�ساع 
معاي���ر �لت�سخي����س للتوح���د �لتقلي���دي و�لت���ي من �ل�سع���ب تطبيقها وزي���ادة �لوعي 
لالأعر�����س �ملختلف���ة لال�سط���ر�ب. بع����س �لبح���وث �حلديث���ة عن �لتوح���د تقرتح �أن 
�لعو�مل �جلينية �ملعقدة لها دور كبر يف �سبب �نت�سار وحدوث �لتوحد. �أي�سا عمر �لأم 
عند �حلمل، فالإجناب يف عمر كبر من �ملمكن �أن يوؤثر على ن�سبة �لتوحد �لتقليدي. 
عوًم���ا، ف���اإن زي���ادة وعي �ملعلم���ني و�لأطب���اء و�ملجتمع �لع���ام و�ملفهوم �لو��س���ع للتوحد 
طرحو� �كت�ساف �أعد�د جديدة منه ز�دت يف �ل�سنو�ت �لأخرة من 4-5 لكل 10000 �إىل 
 .)Gillberg, 1992; Chakrabarti & Fombonne, 2001( 6 لك���ل �ألف حالة

وبحل���ول ع���ام )2002(، كانت تقدي���ر�ت �نت�سار �لتوح���د يف �لوليات �ملتحدة يف 
ح���دود 6 �إىل 7 لك���ل 1000 طفل، �أي �أكر من 30 مرة من �لدر��سات �لأوىل عن �نت�سار 
�لتوحد. ووجدت هذه �لدر��سات �أن ن�سبة �نت�سار ��سطر�ب طيف �لتوحد �أ�سبح �أعلى 
م���ن ثالث���ة �إىل �أربعة �أ�سعاف يف �لأولد من �لفتيات. ومنذ عام )2000(، �أجري تعد�د 
لن�سب���ة �نت�س���ار ��سطر�ب طيف �لتوحد بني �لأطفال �لذين يبلغون من �لعمر ثمانية 
�سن���و�ت يف مو�ق���ع متع���ددة يف �لولي���ات �ملتحدة كل �سنت���ني با�ستخ���د�م �أ�ساليب ميكن 
مقارنته���ا مب���رور �لوق���ت وت�ستن���د �إىل معاي���ر �لت�سخي�س م���ن �لدلي���ل �لت�سخي�سي 
و�لإح�سائ���ي، �لطبع���ة �لر�بع���ة. بلغ���ت تقدي���ر�ت �نت�س���اره 6،7 يف �لأل���ف. وبحل���ول                    
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ع���ام 2010، ز�د مع���دل �لنت�س���ار �إىل �أكر م���ن �ل�سعف، لي�س���ل �إىل 14،7 �إىل 1000، �أو 
 )Baio, 2014; Rice, Rosanoff, Dawson, Durkin et al., 1،5 يف �ملائ���ة

 .2013; Fombonne, 2009; Lotter, 1966(

م���ن ذوي متالزم���ة  �أطف���ال  عل���ى  ��ستمل���ت  �لبح���ث  ه���ذ�  ونظ���ًر� لأن عين���ة 
�أ�سربج���ر تبًع���ا للدلي���ل �لت�سخي�س���ي �لإح�سائي �لر�ب���ع، ولأن معظ���م �لدر��سات �لتي 
تناول���ت �ل�سد�ق���ة ل���دى �أفر�د ��سطر�ب طي���ف �لتوحد �أجريت عل���ى �أطفال من ذوي 
متالزم���ة �أ�سربج���ر وج���دت �لباحثة �سرورة عر�س هذه �ملتالزم���ة يف �لإطار �لنظري                  

و�لدر��سات �ل�سابقة.

�مله���ار�ت  يف  بق�س���ور  يتمي���ز  منائ���ي  ��سط���ر�ب  ه���ي  �أ�سربج���ر  متالزم���ة 
�لجتماعي���ة وظه���ور �ل�سل���وك �لنمط���ي. مت �لتع���رف عليه���ا بو��سطة هان���ز �أ�سربجر                                             
Hans Asperger ع���ام )1944( ويع���د من �ل�سطر�ب���ات �لنمائية �ل�ساملة. �عتربت 
متالزم���ة �أ�سربج���ر من قب���ل �لعديد من �لباحث���ني و�لعديد من �لدر��س���ات على �أنها 
�لتوح���د ذو �لوظائ���ف �لعالي���ة high function autism، �أو �لدرج���ة �خلفيف���ة من 
�لتوحد. م�سطلح �لتوحد عال �لوظائف يطلق على �لفرد عندما يتوفر فيه معاير 
�لتوحد مع وجود ذكاء طبيعي. �لفرد من ذوي متالزمة �أ�سربجر تتو�فر فيه معاير 
�لتوح���د ولكن���ه ل يوجد لديه تاريخ للتاأخ���ر �لعقلي و�للغوي. �لق���درة على �لتو��سل 
�للفظ���ي وغ���ر �للفظ���ي �أق���ل ق�سوًر� م���ن �لتفاع���ل �لجتماع���ي. �أما ع���ن �ل�سلوكيات 
�لنمطي���ة �لتكر�ري���ة فه���ي تظه���ر يف �سورة حديث متك���رر يف مو�سوع و�ح���د، و�هتمام 
ب�س���ئ غ���ر طبيع���ي وو�سو��سي، وم�ساه���دة فيديو ب�سك���ل م�ستمر، و�لإ�س���ر�ر على �سئ 
ب�سكل روتيني، و�سف �لأ�سياء يف خط م�ستقيم، ودور�ن/ خبط/ ت�سبيك �أ�سابع، وم�سي 
منط���ي، وحرك���ات منطية بالي���د و�لأ�سابع، وم����س �لأ�سياء ونقل �لأق���الم، و�لهتز�ز 

.)South, Ozonoff, & McMahon, 2005( و�لدور�ن، و�إيذ�ء �لنف�س

ا�سطراب طيف التوحد يف الدليل الت�سخي�سي الإح�سائي
بع���د �أن �أ�سب���ح ��سطر�ب طي���ف �لتوحد معروًفا و�تفق عل���ى �لأعر��س �لعامة 
ب���ني �لعدي���د م���ن �لباحثني، ح�سل ��سط���ر�ب طيف �لتوحد عل���ى ت�سخي�س حمدد يف 

�لدليل �لت�سخي�سي �لإح�سائي )DSM( وفيما يلي ترتيب ظهوره يف �لدليل:
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• �لدلي���ل �لت�سخي�سي �لإح�سائ���ي �لأولDSM-I : لأن �لتوحد كان يف بد�يته، 	
مل يعطى د�خل هذه �لطبعة ت�سخي�س منف�سل ول معاير حمددة. و�لأطفال 
���ا ت�سب���ه �لتوح���د مت ت�سخي�سه���م بالف�س���ام �لطفويل  �لذي���ن يظه���رون �أعر��سً

 .)American Psychiatric Association, 1952(
• �لدليل �لت�سخي�سي �لإح�سائي �لثاين DSM – II: �لتوحد مل يت�سمن �أي�سا 	

د�خ���ل ه���ذه �لطبعة كحال���ة ت�سخي�سي���ة منف�سلة وحم���ددة وم���ا ز�ل ي�سخ�س 
)American Psychiatric Associa- متت م�سم���ى �لنف�سا �لطف���ويل

 .tion, 1968(
• �لدليل �لت�سخي�سي �لإح�سائي �لثالث DSM – III: ظهر �لتوحد د�خل هذ� 	

�لإ�سد�ر و�أ�سبح فئة ت�سخي�سية و��سحة وم�ستقلة تعرف بالتوحد �لطفويل. 
وهن���اك �ست خ�سائ�س مميزة يجب �أن ميتلكها �لفرد حتى ي�سخ�س بالتوحد. 
ولق���د وجدت �ختالفات هائلة بني �لدليل �لإح�سائي �لثالث و�لطبعة �ملعدلة 
من���ه )DSM – III وDSM – III R( يف معاي���ر �لتوح���د، حي���ث �أ�سبح���ت 
�ملعاير �لت�سخي�سية �أكر م�ساهدة وحمددة و�أ�سبحت تعك�س عدم طبيعية يف 
م�ست���وى منو �لتوحد، ه���ذه �لتغير�ت يف �ملجال �أنتجت زيادة �سريعة يف �أعد�د 
 )American Psychiatric Association, لأف���ر�د �مل�سخ�سني بالتوح���د�

 1980, 1987; Factor, Freeman, & Kardash, 1989(.
• 	 DSM – IV:و�ملعدل DSM – IVلدلي���ل �لت�سخي�س���ي �لإح�سائي �لر�ب���ع�

R بعد مناظر�ت عن �لتوحد �لطفويل وت�سمنه للعديد من �لأنو�ع �لد�خلية 
و�لفئ���ات �خلا�س���ة، مت �إدر�جه حتت مظلة ��سطر�بات �لنم���و �ل�ساملة. ويجب 
ظه���ور �س���ت معاير فق���ط حتى ي�سخ����س �لطفل بالتوحد. �ثن���ان منهم يجب 
�أن ي�ستن���د عل���ى �لق�س���ور �لنوعي يف �لتفاع���ل �لجتماعي ومعي���ار ي�ستند على 
�ل�سلوكي���ات �لنمطي���ة �لتكر�ري���ة ومعي���ار على �لق�س���ور �لنوع���ي يف �لتو��سل. 
وينق�س���م ��سط���ر�ب طي���ف �لتوح���د �إىل ��سط���ر�ب طي���ف �لتوح���د ومتالزم���ة 
�أ�سربجر ومتالزمة ريت و��سطر�ب �لتفكك، �أو �لتحلل �لطفويل و�ل�سطر�ب 
 )American Psychiatric Association, لنمائ���ي �ل�سامل غر �ملح���دد�

.1994; 2000(
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• �مل�سم���ى 	 تغ���ر   :DSM –V �خلام����س  �لإح�سائ���ي  �لت�سخي�س���ي  �لدلي���ل 
ومعاي���ر �لت�سخي����س لي�سب���ح ��سط���ر�ب طي���ف �لتوح���د م�سم���ى ي�سم���ل ك���ل 
فئ���ات �ل�سط���ر�ب �لت���ي وردت يف �لطبعة �لر�بعة و�ملعدل���ة فيما عد� متالزمة 
ري���ت، �لت���ي خرج���ت من ت�سني���ف ��سطر�ب طي���ف �لتوحد نظ���ًر� ملعرفة �سبب 
حدوثه���ا وه���و طفر�ت عل���ىMeCP2 ج���ني. و�أ�سب���ح �ل�سطر�ب م���وزع على 
�سك���ل مت�س���ل تختل���ف �أعر��س���ه و�سدت���ه. كما �سمنت ه���ذه �لطبع���ة ��سطر�ب 
طي���ف �لتوحد حتت مظل���ة �ل�سطر�بات �لنمائية �لع�سبي���ة و�لتي ت�سمل كال 
م���ن ��سطر�ب طيف �لتوح���د و�لإعاقة �لعقلية و��سطر�ب���ات �لتو��سل وفرط 
�حلرك���ة وت�ستت �لنتب���اه و�سعوبات �لتعل���م �لنوعي���ة و�ل�سطر�بات �حلركية                                         

 .)American Psychiatric Association, 2013(

�أ�س���ار )Grinker )2007، �إىل �أن �جل���دل يحي���ط به���ذ� �لدلي���ل، وذل���ك لعدم 
متييز متالزمة �أ�سربجر و��سطر�بات �لنمو �ل�ساملة غر �ملحددة و�لتي هي جزء من 
�لطي���ف يف �لطبع���ة �جلدي���دة من �لدلي���ل �خلام�س. كما �أن �آباء متالزم���ة ريت �أثارو� 
�سجة �سديدة خلروج متالزمة ريت من مظلة �ل�سطر�ب نظًر� لتخوفهم من نق�س 

�خلدمات �ملقدمة لبناتهم.

حمك���ات �لت�سخي����س يف �لدلي���ل �لإح�سائ���ي �لر�ب���ع ق�س���م �لق�س���ور يف ثالث���ة 
�أبع���اد �أ�سا�سي���ة هم���ا ق�سور نوعي يف �لتفاع���ل �لجتماعي، وق�سور نوع���ي يف �لتو��سل 
جم���ع  بينم���ا  وتكر�ري���ة.  منطي���ة  حم���ددة  و�أن�سط���ة  و�هتمام���ات  �سلوكي���ة  و�أمن���اط 
�لدلي���ل �لت�سخي�س���ي �لإح�سائ���ي �خلام����س ب���ني �لبع���د �لأول و�لث���اين يف بع���د و�ح���د 
وه���و �لق�س���ور يف �لتفاع���ل �لجتماع���ي و�لتو��سل �للفظ���ي و�أبقى على �لبع���د �لثالث 
وه���و �ل�سلوكي���ات �لنمطي���ة �لتكر�ري���ة لي�سب���ح ت�سخي����س ��سط���ر�ب طي���ف �لتوح���د 
ي�ستن���د عل���ى بعدي���ن بدًل من ثالثة �أبع���اد )�جلابري، 2014 و�ل�سي���د و�سعيد، 2017(. 

ثانًيا: التفاعل االجتماعي
�لأطف���ال �لذين يعان���ون من ��سطر�ب طيف �لتوحد عموًم���ا ي�سجلون تطوًر� 
�أقل و�أبطاأ من �لأقر�ن �لعاديني يف �لتفاعل �لجتماعي و�أحيانا �أقل من �لأطفال من 
ذوي �لإعاق���ات �لأخ���رى على �ملقايي�س و�لختب���ار�ت �لر�سمية وغر �لر�سمية للكفاءة 
�لجتماعي���ة. �لق�س���ور �لجتماعي �لتفاعل���ي لالأطفال �ل�سغار م���ن ذوي �لتوحد قد 
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Lord & Magill- يعك����س عج���ًز� يف �مله���ار�ت �لجتماعي���ة �لأ�سا�سي���ة. فف���ي در��س���ة
)Evans )1995 و�لت���ي ��ستك�سف���ت طبيع���ة �لتفاع���الت �لجتماعي���ة لالأطف���ال من 
ذوي ��سط���رب طي���ف �لتوح���د من �سن �ست �سنو�ت �إىل خم�س���ة ع�سر �سنة ومن لديهم 
��سطر�ب���ات �سلوكي���ة و�لعادي���ني جمتمع���ني يف مع�سكر يوم���ي. �أ�سارت �لنتائ���ج �إىل �أن 
�لأطف���ال ذوي �لتوح���د ينفقون وقت �أقل يف �لتفاعل م���ن �لأطفال غر ذوي �لإعاقة، 
وكان���ت تفاعالته���م �أق���ل ج���ودة عندم���ا لعبو� م���ع �لأق���ر�ن، وق�ساء �ملزيد م���ن �لوقت 
يف عم���ل ل�س���ئ و�لوق���وف، �أو �جللو����س عل���ى م�ساف���ات ج�سدي���ة بعي���دة ع���ن �أقر�نهم. 
�لأطفال �ل�سغار �لذين يعانون من �لتوحد ينخرطون بدرجة ما يف �للعب، و�مل�ساركة 
�لجتماعية، و�لتفاعل �لجتماعي ولكن عند مقارنتهم بالعاديني �أثناء �أن�سطة �للعب 
�حلر، يظهر �لق�سور و�لختالف عن غر ذوي �لإعاقة كما �أنهم يق�سون وقًتا �أقل يف 
�لتقرب من �لأطفال �لآخرين، كما �أنهم تلقو� عدد� �أقل من �ملبادر�ت �لجتماعية من 
قبل �أقر�نهم غر ذوي �لإعاقة، وكانو� �أقل تركيًز� على �لأطفال �لآخرين، و�أنتجو� عدد 
�أقل من �ملحادثات مع �لآخرين، ولديهم تركيز �أقل على �لبالغني ك�سركاء تفاعليني، 
 .)McGee, Feldman & Morrier, 1997( و�ن�سغ���ال يف �ل�سل���وك غر �لنمطي

حتدي���د  �إىل  هدف���ت  و�لت���ي   Sigman & Ruskin )1999( در��س���ة  ويف 
�لختالف���ات يف �ل�سل���وك �لجتماع���ي لالأطف���ال م���ن ذوي ��سط���ر�ب طي���ف �لتوح���د، 
مقارن���ة م���ع �لأطف���ال �لذين يعانون من متالزم���ة د�ون، �أو �إعاق���ات �أخرى و�لأطفال 
�لعادي���ني. تو�سل���ت �لدر��س���ة �إىل �أن �لأطفال �لذين يعانون م���ن �لتوحد ق�سو� ن�سبة 
�أك���رب م���ن �لوق���ت يف �للع���ب غ���ر �لجتماع���ي، �أي �للع���ب �لإنف���ر�دي، �أو بالق���رب من 
�لعادي���ني ولكنه غ���ر من�سق مع �أقر�نهم �لعاديني، ف�سال ع���ن م�ساهدتهم لالآخرين 
وه���م يلعب���ون دون م�سارك���ة، وق�س���و� ن�سب���ة �أ�سغ���ر من �لوق���ت يف �للع���ب �لجتماعي 
�ملبا�سر مع �لآخرين، كما �أنهم ل ي�ستجيبون للمبادر�ت �لجتماعية من قبل �أقر�نهم 
�لعادي���ني ومع ذلك وج���دت �لدر��سة �أن منهم �أطفاًل �أنتجو� مبادرة �جتماعية و�حدة 

ل يختلف معدل �إن�سائها عن متالزمة د�ون، �أو �لإعاقات �لأخرى، �أو �لعاديني. 

�لق�س���ور  ف���اإن  �أ�سربج���ر،  متالزم���ة  يف  �لجتماع���ي  للتفاع���ل  بالن�سب���ة  �أم���ا 
�لجتماعي �أحد �ل�سفات �لأ�سا�سية �ملميزة للمتالزمة ويعد هذ� �لق�سور من �لعو�مل 
�ملعيق���ة للتلمي���ذ عل���ى �إظه���ار قدر�ت���ه �لأخ���رى. �لق�س���ور يف �مله���ار�ت �لجتماعي���ة ل 
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ميك���ن تف�س���ره بو��سطة �لعو�مل �لأخرى مثل �خلجل، ق�سر مدى �لنتباه، �ل�سلوك 
�لعدو�ين، نق�س �خلربة، �أو �لإنعز�لية. بناء عالقات �جتماعية و�سد�قات من �ملمكن 
�أن يك���ون م�سكل���ة نتيجة نق�س فهم �لإ�سار�ت �لجتماعي���ة و�لتف�سر �حلريف للكلمات 
وم�ساك���ل يف فه���م �للغ���ة ويظه���رون من���ط تفاع���ل �جتماع���ي بلي���د ومن �جت���اه و�حد. 
كم���ا يظه���ر عليه���م ت�سرفات غر طبيعي���ة ملحوظ���ة و��ستخد�م جم���ل وعبار�ت غر 
 )Williams, 2001; Barnhill, 2001; Krasny, William, مالئم���ة لل�سياق

 Provencal & Qzonoff, 2003(

عندم���ا يتح���دث �أحد �لأ�سخا����س مع طفل من ذوي متالزم���ة �أ�سربجر، ي�سل 
للف���رد �سع���ور باأن���ه يتحدث �إىل كائ���ن يحت���اج �إىل معلومات. يهت���م مبعلوماته هو ول 
يهت���م مبعلوم���ات �لآخرين، كما �أنهم مييلون جت���اه �ل�ستجابات �لجتماعية بطريقة 
غر مقبولة وغر متبادلة. هم يف �لغالب مييلون �إىل �إف�ساء ما يدور يف عقولهم دون 
تفكر، و�لذي من �ملمكن �أن يجعل ردودهم غر ح�سا�سة. �لطالب من ذوي �أ�سربجر 
يفتقرون �إىل �لتعلم �لعر�سي ويف �لعادة يتعلمون �ملهار�ت �لجتماعية دون �أن يفهمو� 
 )Myles & Southwic, 1999; معناها بالكامل ودون �أن يفهموها د�خل �ل�سياق

. Williams, 2001(

عندم���ا يحاول �لأطفال م���ن ذوي متالزمة �أ�سربجر �كت�ساب مكانة �جتماعية 
بني �لأطفال �لعاديني، فاإنهم يطبقون �لقو�عد �لجتماعية ب�سورة حرفية وف�سفا�سة 
ومعممة على كل �ملو�قف و�لأحد�ث، ويعد ذلك ��سرت�تيجية غر ناجحة وتعر�سه �إىل 
�لكثر من �مل�ساكل. على �سبيل �ملثال، معظم �ملر�هقني يلعنون curse وبالتايل من 
�ملمكن �أن يفهم �أفر�د متالزمة �أ�سربجر ب�سورة خاطئة �أن �للعن �سلوك مقبول. هذه 
�لفروق �لجتماعية �لدقيقة �لتي ل تدرك مهمة جد� يف �لتو��سل �لجتماعي، وهي 
تندرج �سمن �ملنهج �خلفي hidden curriculum يف �ملد�ر�س، ولكن معظم �لطالب 
م���ن ذوي متالزمة �أ�سربج���ر ل يفهمونها وبالتايل يجب تعليمها لهم، لأن كل ف�سل، 
مدر�س���ة، وجمتم���ع لدي���ه منهج خف���ي يت�سمن مه���ار�ت وت�سرف���ات و�أمن���اط �سلوكية 
تختل���ف ع���ن بع�سها �لبع����س. يف بيئة �ملدر�سة ه���ذه �ملعلومات من �ملمك���ن �أن تت�سمن 
توقع���ات �ملدر�س، �ل�سلوكيات �مل�ستحبة ل���دى �ملعلم، من هم �لأ�سدقاء �لذين يجب �أن 
تتفاع���ل معه���م ومن هم �لذين يجب �أن تبتعد عنهم و�ل�سلوكيات �لتي جتذب �لنتباه 
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�ليجابي و�ل�سلبي. هذ� �ملنهج غر �ملكتوب و�ملنطوق من �ملمكن �أن يخلق �لعديد من 
�لتحديات و�ملو�قف �ل�سيئة للطفل من ذوي متالزمة �أ�سربجر. من �ملمكن �أن جتعله 
حم���ط �سخري���ة زم���الوؤه، ومتنعه من بن���اء و�حلفاظ عل���ى �ل�سد�قة معه���م. �ملهار�ت 
�لجتماعي���ة حتكمه���ا قو�ع���د وقو�نني تختل���ف باخت���الف �لأماكن و�ملو�ق���ف و�لنا�س 
و�لثقاف���ات لذل���ك م���ن �ل�سعب تعميم جمموعة م���ن �ملعلومات و�مله���ار�ت لجتماعية 
عرب �ملو�قف �ملتعددة. هذ� يعقد ويزيد من �حتياجات متالزمة �أ�سربجر لتعلم �ملزيد 

 .)Myles, Trautman & Schelvan, 2004( عن �ملهار�ت �لجتماعية

�إىل  هدف���ت   Baron-Cohen & Wheelwright )2003( در��س���ة  ويف 
ت�سمي���م مقيا�س ذ�تي لل�سد�قة لي�ستخدم مع �لعاديني من ذوي �لذكاء �لعادي ولكن 
مت تطبيق���ه �أي�س���ا عل���ى �لأف���ر�د م���ن ذوي متالزمة �أ�سربج���ر يف �لدر��س���ة. �لدرجات 
�لعالي���ة من �ل�ستبيان ت�س���ر �إىل �أن �مل�ستجيبني على �ل�ستبي���ان يتمتعون ب�سد�قات 
قريب���ة، متعاطف���ة، د�عمة، ور�عية ومهمة لهم كما �أنه���م حمبوبون وذو �أهمية للنا�س 
وي�ستمتع���ون بالتفاع���ل معهم لالآخري���ن. تكونت �لدر��سة م���ن در��ستني فرعيتني، يف 
�لدر��س���ة �لأوىل و�لت���ي �أجري���ت عل���ى 76 )27 ذك���ر و49 �أنث���ى( م���ن �ل�سب���اب �لعاديني 
للتع���رف عل���ى �لف���روق ب���ني �جلن�سني يف �ل�سد�ق���ة. تو�سل���ت �لدر��س���ة �إىل �أن �لن�ساء 
�سجل���و� درج���ات د�ل���ة �أكرب يف �ل�سد�قة ع���ن �لرجال. يف �لدر��س���ة �لثانية مت تطبيقها 
عل���ى 68 �س���اب م���ن ذوي متالزم���ة �أ�سربجر )51 ذك���ر، 17 �أنثى( لختب���ار نظرية عقل 
�لرج���ل �ملتطرف���ةextreme male theory، �أو �لنظري���ة �ملتطرف���ة ف���ى �ل�سم���ات 
�لذكوري���ة للعق���ل �لب�سرى �لتي �رتكزت على �أن ��سطر�ب طي���ف �لتوحد ينت�سر لدى 
�لذك���ور وحاول���ت تف�سر ذلك بغياب �لقدرة على فهم عقول �لآخرين و�مليل �ملتطرف 
لالنتظ���ام يف ن�ساط حمدد – ل���دى ذوي ��سطر�ب �لتوحد �أ�سحاب �لقدر�ت �لعالية. 
وتو�سل���ت نتائج �لدر��سة �لفرعية �لثاني���ة �إىل �أن �لأفر�د من ذوي متالزمة �أ�سربجر 

ح�سلو� على درجات �أقل من �لعاديني.

ثالًثا: ال�سداقة وتكوين اأ�سدقاء
�ل�سد�قة كما عرفها )Bauminger et al. )2008 باأنها: “�لأفعال �لفعالة 
و�لثابت���ة و�ملتك���ررة و�ملتفاعل���ة و�ملرت�بط���ة و�لتي حت���دد مبجموعة من �مله���ار�ت مثل 
مه���ار�ت �مل�ساركة و�للع���ب و�ملحادثة، و�لتي ت�سهل وظائ���ف �مل�ساحبة و�لتقارب. ولقد 
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وج���د �أن هن���اك من���و وتطور يف �ل�سد�ق���ة، فعندما يك���ون عمر �لطف���ل ثمانية �سنو�ت 
ف���اإن �ل�سد�ق���ة ترتك���ز يف �لعادة عل���ى ركائز مثل �مل�سارك���ة يف �لهتمام���ات، ويبد�أ بعد 
ذل���ك ظه���ور �لفهم �لتعاطفي و�لتغر يف مدى حميمي���ة عالقة �ل�سد�قة”. �لأطفال 
يف مرحل���ة �ملدر�س���ة �لبتد�ئي���ة مييل���ون �إىل تكوين �أ�سدق���اء بناًء� عل���ى �لنوع، فيميل 
�لذك���ور لتكوي���ن �سد�قات مع �لذكور و�لإناث مع �لإناث، حي���ث �أن �لفتيات ميلن �إىل 
�أن يلع���ن يف �أزو�ج من نف����س جن�سهن و�لأولد كذلك، كما يحب �لأولد �أي�سا �لألعاب 
خ���ارج �ملدر�س���ة و�لألع���اب �جلماعية، ويظ���ل �لأولد عن���د �سن 10-11 يحب���ون �لألعاب 

 .)Boyden & Bee, 2013( جلماعية و�لتناف�سية�

اأبعاد ال�سداقة: 
طبًق���ا مل���ا �أورده )Hinde )1979 ف���اإن �أه���م �أبع���اد �ل�سد�ق���ة ه���ي �ملحت���وى 
و�للت���ز�م و�جل���ودة، وفيما يل���ي ��ستعر��س لهذه �لأبعاد يف �س���وء خ�سائ�س ��سطر�ب 

طيف �لتوحد: 

(1 )Content Dimension بعد املحتوى
حمت���وى �ل�سد�ق���ة ه���و م���ا يفعله �لف���رد مع ف���رد �آخ���ر يف تو��س���ل �جتماعي. 
ولق���د تو�سل���ت �لدر��س���ات �إىل �أن �لأطفال من ذوي ��سطر�ب طي���ف �لتوحد يرغبون 
يف �لتفاع���ل وم�سادق���ة �لبنات عن �لأولد ولقد ف�سر ذل���ك باأن �ل�سبب ور�ء تف�سيلهم 
للبن���ات ع���ن �لبنني يكمن يف حمتوى وطبيع���ة �لألعاب ويف وقت �للعب. كما �أن �لبنات 
ي�ستخدم���ن �لأ�سي���اء �لت���ي يحبه���ا �لأطفال ذوي ��سط���ر�ب طيف �لتوح���د مثل �للون 
�لقرم���زي. كم���ا �أن لع���ب �لأولد يت�سم بالعن���ف و�ل�ستجابات �ل�سريع���ة مثل لعبة كرة 
�لق���دم و�لت���ي تتطل���ب مه���ار�ت معين���ة و�سرع���ة ��ستجاب���ة، حي���ث �أنه���ا لعب���ة متحركة 
ب�سرع���ة مكون���ة من �لعديد من �لالعبني و�لقو�عد �ملعقدة و�لتي تعد حتدي حقيقي 
 )Miltenberger & Charlop 2014; للطف���ل من ذوي ��سطر�ب طيف �لتوح���د

 .Obrusnikova & Dillon 2011(

مو��سف���ات بع����س �لأن�سط���ة م���ن �ملمك���ن �أن توؤث���ر عل���ى ��ستجاب���ة �لطفل من 
ذوي ��سط���ر�ب طي���ف �لتوحد لتكوين �ل�سد�ق���ة. حيث �أنها من �ملمكن �أن توفر �سياق 
�جتماع���ي �أ�سهل لالأطفال �لذين ي�ستطيعون �إن�ساء تفاعالت يف �ملجموعات �ل�سغرة 
�أك���ر م���ن �ملو�ق���ف �لأخ���رى. و�أن �ختيارهم لالأ�سدق���اء يعتمد جزئيا عل���ى ما يفعله 
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�لآخرون، وبالتايل فاإنه ميكن �لتكهن باأن �ل�سد�قة تقوم على �لأن�سطة �ل�سائعة �لتي 
 .)Bigelow, 1977( من �ملحتمل �أن يبد�أ بها لتنمية عالقته باأ�سدقاءه

(2 )Commitment dimension بعد الإلتزام 
ثاين �أبعاد �ل�سد�قة هو �للتز�م ويعني مدى ثبات �ل�سد�قة عرب �لوقت. مدة 
�ل�سد�ق���ة تك�س���ف �س���ئ من طبيعته���ا، ولكنها ق���د ل تعك�س �جل���ودة �حلقيقية لعالقة 
�ل�سد�ق���ة. وم���ن �لإ�س���ار�ت �لتي تدل عل���ى هذ� �لبعد ظهور بع����س �سلوكيات مالزمة 
ا من  �لطف���ل م���ن ذوي ��سط���ر�ب طيف �لتوح���د ملجموعته وبق���اء هذه �لعالق���ة بع�سً
�لوق���ت. ففي بع�س �لدر��سات �مت���دت �سد�قة �أحد �لأطفال من ذوي ��سطر�ب طيف 
�لتوح���د ب�سديقت���ه م���ن ذوي �لإعاقة �لفكرية ث���الث �سنو�ت و�أخرى �ست���ة �أ�سهر. كما 
يع���د بح���ث �لطف���ل ع���ن �أ�سدق���اء موؤ�سر� عل���ى �لتز�مه بها كم���ا ح���دث يف در��سة بوتر 
م���ع طفل م���ن ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد ي�سيح قلقا يبح���ث عن �سديقته وعندما 
 )Solomon, Bauminger & ح�س���رت ه���د�أ ولزمه���ا يف ح�س���ة �لرتبي���ة �لبدني���ة

 Rogers, 2011; Potter, 2014(.

(3 ) Quality dimension  بعد اجلودة
ثالث بعد يركز على جودة �ل�سد�قة �لتي يكونها �لطفل. وت�سر جودة �ل�سد�قة 
�إىل �خل�سائ����س �ل�سروري���ة �لت���ي يج���ب تو�فره���ا يف �ل�سد�ق���ة، �أو طبيعته���ا. �سيئني 
ميكنن���ا �حلك���م على �ل�سد�قة من خاللهما، هما حمتو�ها وجودة �لتفاعالت �لقائمة 
به���ا. �ملحت���وى ي�س���ر �إىل م���اذ� يفعله �ثنان م���ع بع�سهما �لبع�س بينم���ا �جلودة ت�سر 
�إىل كيفي���ة �ندم���اج �سديق���ني يف �لأن�سطة و�ل�سلوكي���ات �ملتبادل���ة. و�ملحتوى و�جلودة 
مهمان لتحديد طبيعة �ل�سد�قة على �سبيل �ملثال: جمموعة من �لأ�سدقاء ممكن �أن 
يتعاركو� ولكننا ن�ستطيع �لتفرقة بني �ملتعاركني على �أنهم يلعبون لعبة مثل �لكار�تيه 
�أم يت�ساج���رون ب�س���ورة �سيئ���ة. ومما يدل���ل على جودة �ل�سد�قة ل���دى ��سطر�ب طيف 
�لتوح���د نتائ���ج �لبحوث �لت���ي �أ�سارت �إىل ق���درة �لأطفال م���ن ذوي متالزمة �أ�سربجر 
 Baron-Cohen & Wheelwright )2003( عل���ى تكوي���ن �أ�سدقاء مث���ل در��س���ة
و�لطفل يف در��سة )Potter, )2014 و�لذي كان يهاتف �سديقته “فيني�سا” وي�ساألها 
عن ما تناولته يف �لع�ساء بالرغم من �أنه ترك �ملدر�سة �لتي ت�سادق معها فيها وذهب 

�إىل مدر�سة �أخرى. 
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فوائد ال�سداقة
هن���اك بع����س �ملميز�ت يف �حل�سول على �أ�سدقاء. �أدل���ة من �لبحوث تقرتح �أن 
�لأطفال بدون �أ�سدقاء من �ملمكن �أن يتعر�سو� للخطر يف �مل�ستقبل من ناحية �لتاأخر 
�لنفع���ايل و�لجتماع���ي، و�نخفا����س �لثقة يف �ل���ذ�ت وتطور �لقل���ق و�لكتئاب عندما 
يك���ربون. وميك���ن �لتعب���ر عن فو�ئ���د �لأ�سدق���اء باأنهم منوذج يحتذي ب���ه يف �ملو�قف 
�لجتماعي���ة، وتعلم �لأخذ و�لعط���اء، وتقبل �لختالفات بني بع�سهم �لبع�س. كما �أن 
�ل�سد�ق���ة من �ملمك���ن �أن توفر �لإح�سا����س بالمتالك و�ل�سرية، ومتك���ن �لأطفال من 
تف�سر �سلوك زمالئهم، وتوفر �ل�سد�قة قبول للزمالء و�سكرهم وم�ساعدتهم يف �أن 
ي�سع���رو� باأنه���م جزء من �ملجموعة. وتتن���وع �لأدو�ر و�لهتمامات د�خل �ل�سد�قة مثل 
��ستقبال و�إر�سال تعزيز �يجابي �جتماعي، ق�ساء بع�س �لوقت معا، �لت�سارك يف بع�س 
�لهتمام���ات، �أحيان���ا يك���ون �لقائد يف بع�س �ملو�قف �لجتماعي���ة، �أحياًنا يكون �لتابع، 
�أحياًن���ا يك���ون مقبول من زم���الءه يف �ملجموع���ة، و�إظهار �لح���رت�م لالآخرين، وتعلم 

 .)Attwood, 2007( كيف يتعاونون مع �لآخرين

اأ�سباب �سعوبة تكوين اأ�سدقاء
�لأطفال من ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد لديهم: 

ق�س�ور يف التوا�سل: �ل�سعوبات يف �لتو��سل �سف���ة �أ�سيلة يف �ل�سطر�ب ينتج ( 1)
عنها �سعوبة يف �لتوجه نحو �لآخرين وفهم �لر�سائل �لأ�سا�سية وفهم �إ�سار�ت 
���ا. م���ن �ملمك���ن �أن يف�سل���و� م�ساه���دة �لتفاعالت  �لتو��س���ل غ���ر �للفظ���ي �أي�سً

�لجتماعية �أكر من �مل�ساركة فيها. 
الرتكي�ز عل�ى الأ�سياء: ينهمك �لأطف���ال من ذوي ��سطر�ب طي���ف �لتوحد يف ( 2)

�للعب مع �لأ�سياء �أكر من �لتفاعالت مع �لآخرين. ولديهم نق�س �لهتمام يف 
م�ساركة �ملعلومات، �أو �لنتباه �مل�سرتك ويظهر ذلك يف �لأطفال �ل�سغار �أي�سا. 

الأنانية املركزية وق�سور القدرات التي ت�ساعد على امل�ساركة: هم يفتقدون ( 3)
للمه���ار�ت �لجتماعي���ة �ملطلوب���ة للم�ساركة وتب���ادل �ملنافع م���ع �أقر�نهم وعلى 
�لأخ����س عندم���ا تك���ون �لأ�سي���اء �ملف�سل���ة لديه���م مت�سمن���ة يف ه���ذ� �لتب���ادل. 
�لألع���اب �لجتماعي���ة مثل �ل�ستغماية وكرة �لي���د تت�سمن قو�عد معقدة جد� 
تو�ج���ه ��سطر�ب طي���ف �لتوحد. من �ملمكن �أن يفتقدو� مهار�ت �إم�ساك �لكرة 

وقذفها وفقد �لتاآزر �لب�سري �حلركي �لذي ي�ساعدهم على �مل�ساركة.
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احل�سا�سي�ة احل�سي�ة: �لعديد من �لأطفال م���ن ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد ( 4)
لديه���م ح�سا�سي���ة ح�سية و�لت���ي توؤثر على قدرتهم عل���ى �لندماج يف �لأن�سطة 
�لجتماعية، �أو �ملجموعات. هذه �حل�سا�سية توؤثر على �لأطفال ب�سورة خمتلفة 
يف �أوق���ات خمتلف���ة مثل �ملو�قف �لجتماعية �لتي تع���د جديدة وغر متوقعة. 

ق�س�ور يف اإدارة امله�ارات ال�سخ�سية: بع�س �لأطفال لديه���م �سعوبة يف �إد�رة ( 5)
�لنز�ع���ات و�ل�سر�ع���ات. �لبع����س ل ي�ستطي���ع �حلف���اظ بال�سد�ق���ة لأن لي����س 
لدي���ه مه���ار�ت �لتنظي���م و�لتخطيط �ملطلوبة لب���دء و�حلفاظ عل���ى �ل�سد�قة 

.)Attwood, 2007(

واقع ال�سداقة بالن�سبة ل�سطراب طيف التوحد
�لأطف���ال �لعادي���ون ي���رون �ل�سدي���ق يف �س���وء �ل�سحب���ة و�لعاطف���ة و�لألف���ة. 
�أطف���ال ��سط���ر�ب طيف �لتوحد مييل���ون �إىل ��ستقبال دور �ل�سدي���ق بنف�س �لطريقة 
�لت���ي ي�ستقب���ل بها �لطف���ل �لعادي مفه���وم �ل�سديق. ويبدو �أنه���م ل يفهمون �لعالقة 
�لتبادلي���ة لل�سد�ق���ة ولديه���م �سعوب���ة يف ب���دء تكوي���ن �أ�سدق���اء. كم���ا �أن �لعدي���د من 
�لأطفال من ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد لديهم فهم ب�سيط و�سعيف لل�سد�قة حيث 
من �ملمكن �أن يعد �أي طفل ي�ستاأ�سد عليه �سديق. كما �أن بع�سهم يعد جمرد معرفته 
لأ�سم���اء �لأطف���ال باأنه���م �أ�سدق���اوؤه و�لبع����س �لآخ���ر يطلق���ون على �لطف���ل �جلال�س 
بينه���م �سدي���ق. بع�سهم يخربون �أن لديهم �سديق و�ح���د يوؤثر �إيجابًيا يف �ندماجهم 

.)Attwood, 1996( لجتماعي و�لتعلم و�لنمو�

كم���ا ح���دد )Attwood )1996 عدد من �حلقائ���ق �لإ�سافية �لتي من �ملمكن 
�أن توؤث���ر عل���ى قدرة �لأطفال م���ن ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد عل���ى تكوين �أ�سدقاء، 
وه���ي �جنذ�به���م �إىل �لأطف���ال �ل�سغار و�لذي���ن مل يطورو� مه���ار�ت �للعب، ينجذبون 
�إىل �لألع���اب و�لأ�سي���اء �أك���ر م���ن �لأ�سخا�س، �سعوب���ة يف فهم �لتو��س���ل مع �لآخرين 
و�ختف���اء �لقو�ع���د �لجتماعي���ة، �سعوب���ة يف م�سارك���ة �لأ�سياء وخا�سة �لت���ي يحبونها 
ولديه���م �أنا����س و�أ�سي���اء حمببة يرف�س���ون م�ساركته���ا، �سعوبة يف �ختيار �ل���دور د�خل 
تب���ادل �لأدو�ر، �أناني���ني متمركزي���ن حول �ل���ذ�ت باهتمامات غر عادي���ة، فهم �سعيف 
للغ���ة و�سعوب���ات يف �لتعبر ع���ن �أنف�سهم ب�س���ور مالئمة، �سعوب���ات يف تغير �لنتباه 

وتبادله من جمال �هتماماتهم �إىل �هتمامات �لزمالء.
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�ق���رتح )Bauminger & Kasari )2000 �أن �لأطف���ال م���ن ذوي ��سطر�ب 
طي���ف �لتوح���د يحتاج���ون �إىل �أ�سدقاء. ه���وؤلء �لأطفال يحتاج���ون �إىل ت�سمينهم يف 
�لتفاع���الت �لجتماعية وبالرغم م���ن �أن بع�سهم لديهم �سديق و�حد على �لأقل، �إل 
�أن ذل���ك ل يقل���ل م���ن �ل�سع���ور بالوحدة حي���ث �أنها تعد م���ن �ل�سفات �ملمي���زة للتوحد 
وب�س���دة �أكر من �لأطفال �لعاديني. �لعديد م���ن �لأطفال غر ذوي �لإعاقة يفهمون 
ويح���ددون �لوح���دة عل���ى �أنه���م يجل�س���ون مبفرده���م، �أو ل يوج���د �أح���د يلع���ب معه���م 
وي�سعرون باحلزن، �أما �لعديد من �لأطفال من ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد يعرفون 
�لعزل���ة و�لوحدة يف �جت���اه و�حد وهو �أن يبقو� مبفردهم. هم مييلون �إىل عدم �إظهار 
�نفع���الت �سعوري���ة مثل �حلزن يف هذه �لوحدة، �أي �أنه من �لعادي �جللو�س مبفردهم 
ول يغ�سبون ول ي�سعرون بال�سيق، ولي�س معنى ذلك �أل ن�سع �حتياجاتهم للح�سول 
على �أ�سدقاء يف �لعتبار. �لبع�س ي�سبح �سعيد وم�سرور ب�سبب عالقاته مع �لآخرين 

بدون �لنظر �إىل قيمة هذه �لرت�بطات �ملنتظمة مع �لآخرين.

اإ�سرتاتيجيات تكوين الأ�سدقاء
مه���ار�ت تكوي���ن �أ�سدق���اء لي�س���ت �جتماعي���ة فق���ط، فال�سد�ق���ة ه���ي تط���ور يف 
�لعالق���ات �لت���ي م���ن �ملمكن �أن حتدث يف �أي بيئة و�لطف���ل ذو ��سطر�ب طيف �لتوحد 
يحتاج �إىل مر�قبة وعناية يف بد�ية تكوين �ل�سد�قة. �لدمج �لناجح لهم، �أو �أي و�سع 
ترب���وي �آخ���ر يج���ب �أن ي�سمل على فر�س �لتميي���ز و�لحتفاظ بعالق���ة �ل�سد�قة عرب 
�لبيئ���ات �لرتبوية. عن���د �لتخطيط ل�سرت�تيجي���ات نوعية تخ�س تكوي���ن �لأ�سدقاء 
ل���دى ��سط���ر�ب طي���ف �لتوح���د، يج���ب تعلي���م �لطف���ل معن���ى �ل�سد�ق���ة و�ل�سدي���ق، 
وم�ساعدت���ه عل���ى فه���م �مل�ساهم���ات �لفعال���ة يف �ل�سد�ق���ة، وتنمي���ة �لفه���م �لجتماعي 
و�ملعلوم���ات ع���ن قو�ع���د �لتفاع���ل �لجتماعي وعم���ل �سد�ق���ات، كما يج���ب �أن ن�ساعد 
�لطف���ل عل���ى فه���م تط���ور من���و �ل�سد�قة و�ل���ذي يرتبط مب���دى تطور من���و �أي طفل. 
كذل���ك م�ساعدت���ه عل���ى �كت�ساب �لأ�سدق���اء لأن كل طف���ل يحتاج �إىل �سد�ق���ة، وتلبية 
�لحتياج���ات �حل�سي���ة ل���ه. كم���ا �أن �ل�سد�ق���ة يف �ملدر�سة م���ن �ملمكن �أن تك���ون م�سدر� 
للتخل����س م���ن �لقلق وفر�سة للر�حة �إذ� وجد �أن �لبق���اء يف �ل�سف منهك للطفل من 
ذوي ��سط���ر�ب طي���ف �لتوحد. كما يجب و�سع �ل�سعوبات �لت���ي يو�جهها �لطفل من 
ذوي ��سط���ر�ب طي���ف �لتوحد يف �لعتبار، فبع�سهم يف�سلون �لن�سحاب من �لتفاعل 
�لجتماع���ي �أثن���اء �لف�سحة و�لغذ�ء، ويرغبون يف �لعزلة. ويجب على �ملد�ر�س �أن متد 



املجلد ال�ساد�س - العدد )22( يناير 2018 جملة الرتبية اخلا�سة

 86 

مب�ساح���ات و�إ�س���ر�ف على �ملناط���ق �لتي يتوفر فيه���ا �أطفال م���ن ذوي ��سطر�ب طيف 
توح���د، وم���ن �ملمكن ت�سجي���ع �لطالب على �أن يلعب���و� بهدوء لعب���ة �لطاولة و�ملكعبات 
وبع����س �ملد�ر����س تنظ���م �أوقات للغذ�ء ون���و�دي �لطالب �لذين لديه���م �هتمامات مثل 
�ل�سط���رجن، �أو �أجه���زة �لكمبيوت���ر. هذه �لتجهي���ز�ت ت�سجع عل���ى �لتفاعل �لجتماعي 
يف م�ساح���ة �آمن���ة ومنظم���ة خا�س���ة و�أن �لفن���اء �ملدر�سي قد يكون مزع���ج وغر متوقع 

 .)Grandin, 2008( بالن�سبة لال�سطر�ب

ميك���ن تنمية مهارة تكوي���ن �لأ�سدقاء لدى �لأطفال من ذوي ��سطر�ب طيف 
�لتوح���د ب���اأن يعل���م و�ل���دي �لطفل مه���ارة �لأخ���ذ و�لعط���اء، وتعليمه معن���ى �ل�سديق 
وم���ا ه���ي �لأ�سي���اء �لتي لي�ست �سد�ق���ة، وتعليم �لطف���ل �ملهار�ت �لجتماعي���ة. كما �أنه 
لي����س م���ن �لكايف �أن يتعلم �لطفل �مله���ار�ت �لجتماعية بينما هو معزول، حيث يحتاج 
�لأطف���ال �إىل تف�س���ر�ت و��سحة مثل ملاذ� وكيف ومتى ي�ستخدم �ملهار�ت �لجتماعية. 
تعلي���م �لقو�ع���د يف مو�ق���ف �جتماعية خمتلفة وماذ� يفع���ل �إذ� �لأمور جرت على غر 
�إر�دت���ه، لع���ب �لأدو�ر مه���م يف تنمية �ل�سد�قة وتعليمه كيف يب���د�أ لعبة، �أو يلتحق بها، 
بع����س �لأطفال يحتاج���ون �إىل �سيناريو مف�سال تف�سيال �سديد� مع ممار�سة �ملهار�ت 
�ملطلوب���ة للتفاع���ل �لجتماع���ي م���ع �لآخري���ن. كما ميك���ن �أن تعلم �لطفل كي���ف يقر�أ 
�لتعب���ر�ت �لجتماعي���ة عندم���ا يلتحق بلعب���ة، �أو حمادثة، بع����س �لأطفال يحتاجون 
�إىل تق�سي���م �مله���ار�ت �إىل �أجز�ء �سغرة لاللتحاق به���ا، مثل �أن ينظر �إىل �لأطفال ثم 
يتح���رك قريب���ا منه���م ثم يق���ول ماذ� تفعل���و�، �أو �سئ من ه���ذ� �لقبيل. فع���ل ��ستخد�م 
�لكلم���ات حت���ى و�إن كانت قليلة لتن�سئ تو��س���ل، �أو حمادثة يبد�أ بها �لطفل. ��ستخد�م 
منبه���ات ب�سري���ة مثل �لكروت مع دعم �لتعلم �لأوىل وو�سع جد�ول زمنية للن�ساطات 
و�ساع���ف م���ن فر�س �لتفاعل �لجتماعي مع �إعطاء تغذي���ة ر�جعة �يجابية و�إر�ساد�ت 

 .)Baker, 2006( للبدء �حل�سول على �أ�سدقاء

�أما بالن�سبة للمدر�سة فعليها ��ستخد�م �لرب�مج �لقائمة على خ�سائ�س �لتعلم 
لدى �لطفل مثل �لدعم �لب�سري و�أنظمة �جلو�ئز، و�لعمل على تنمية �ملو�د �لب�سرية 
و�ل�سيناريوه���ات �ملكتوبة يف خطو�ت متتابعة مث���ل �لن�سو�س �لجتماعية و�لبطاقات 
�لإ�ساري���ة، وعليه���ا تطوي���ر برنامج مرتب���ط باهتمامات �لطفل مثل ن���ادي �ل�سطرجن 
يف ف���رتة �لغ���ذ�ء، د�خ���ل �ملدر�س���ة يج���ب تعلي���م �لطف���ل قو�ع���د �لتفاع���ل �لجتماع���ي 
عندم���ا يقاطع���ون، �أو يزعج���ون �أ�سدقائه���م، لع���ب �لأدو�ر يف بيئة �آمن���ة ويف �ملنزل مع 
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تعزي���ز وت�سجيع �ل�ستجابات �ملنا�سب���ة و�لتفاعالت �ملنا�سبة، م�ساحبة �لزمالء �لذين 
لديه���م �لهتمام���ات �ملماثلة لطفل �لتوحد مثل �للع���ب، �ملكعبات. على �ملدر�سة تنمية 
و��ستخ���د�م �لدع���م �لب�سري حلثهم على تكوين �لأ�سدق���اء و�لحتفاظ بهم، م�ساعدة 
�لطفل على �مل�ساركة يف �لنو�دي و�لأن�سطة �لتي تتو�فق مع �هتمامه، وم�ساعدته على 

.)Lawson, 2001( تنمية وتكوين �لأ�سدقاء
كم���ا من �ملمك���ن �أن ي�ساعد �ملعلمون �لأطفال من ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد 

على تكوين �سد�قات طبقا لرب�ت )Pratt )1995،كما يلي: 
ي�سرح���ون م���ع �لآب���اء للزم���الء يف �ل�سف عن ��سط���ر�ب طي���ف �لتوحد وكيف 1 ))

يوؤث���ر عل���ى �لطف���ل. و�أن ي�سرح �لآب���اء عالمات �خل���وف و�ل�سلوكي���ات �لغريبة 
�لت���ي تظه���ر على �أبنائهم، وع���اد�ت �أطفالهم ويعلمو� �لأطف���ال يف �ل�سف كيف 
يتعامل���ون م���ع ه���ذه �لع���اد�ت و�ل�سلوكي���ات. كم���ا يجيب �لآب���اء عل���ى ت�ساوؤلت 
�لأطفال، �أو يدعو طفلهم من ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد للرد على �لأ�سئلة 

�إذ� كان مرتاًحا للم�ساركة باملعلومات. 
ي���ز�وج ب���ني �لأطف���ال غ���ر ذوي �لإعاق���ة و��سط���ر�ب طي���ف �لتوح���د عندم���ا 1 ))

يذهبون لتناول �لغد�ء ويف �أي وقت �آخر، �ختار طالب و�ثق من نف�سه لي�سجع 
�ل�سلوكيات �لجتماعية �ل�سحيحة. 

ي�سرح للف�سل �أن �لأطفال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد �أحياًنا يجدون �سعوبة 1 ))
يف �لنظ���ر �إىل �أح���د �لأ�سخا����س عندما يتحدث معه و�ل�ستم���اع له. بع�سهم ل 
يرغ���ب يف مل����س �لأقم�س���ة و�لأن�سجة، �أو تب���ادل �لأح�سان، �أو م�س���ك �لأيدي، �أو 
�جللو����س بالق���رب م���ن بع�سه���م �لبع�س. بع�سه���م ل يرغ���ب يف �أن يلم�س �أحد 
�سنطت���ه، �أو �أي �س���ئ ميلكه. تالميذ �ل�سف يجب �أن يفهمو� �أنهم لي�سو� فظني 

ولكن هذ� طبعهم. 
عل���ى �ملعل���م �إتاحة �لفر�سة لت�سم���ني طفل ��سطر�ب طي���ف �لتوحد يف �للعب 1 ))

�لتعاوين و�لتعلم �ملت�سارك. و�جللو�س مع �لطفل يف جمموعات �سغرة جًد�.
بن���اء عالق���ات عرب �لعم���ر بني �لزم���الء. حدد طال���ب كبر للم�ساع���دة هوؤلء 1 ))

�لأطف���ال با�سط���ر�ب طي���ف �لتوح���د يف �أن�سط���ة �ل�سف �لدر��س���ي خ�سو�سا يف 
بد�ي���ات �ل�س���ف �ملبك���رة.، �أو �ختي���ار زمي���ل �سري���ك للطف���ل عندم���ا ينتقل �إىل 

مدر�سة �أخرى ي�ستطيع �مل�سي معه يوميا حتى يعتاد على �ملدر�سة.
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عل���ى �ملعل���م �أن يجل�س �لطف���ل بالقرب منه هو وزميله �ملت�س���ارك معه، مر�قبة 1 ))
زميل���ه مهم مثل مر�قبة �لطف���ل نف�سه. وعليه ن يقابل زميل �لطفل وي�ستمع 
لالقرت�حات �لتي من �ملمكن �أن حت�سن عالقات �ل�سد�قة وتغيره �إن مل يقم 
بال���دور �ملطل���وب من���ه. على �ملعل���م �أن يب���د�أ يف �مل�ساعدة ويعلم���ه �لأخذ، �للعب 
بلعب���ة، روت���ني �لغد�ء �ليومي، قو�عد �لف�سحة، كي���ف يتبع �لتعليمات من �أجل 

�لو�جبات �ملدر�سية. 
على �ملعلم �أن يبحث عن �لزمالء مل�ساعدة �لطفل يف �لو�جب �ملنزيل، �أو ح�سور 1 ))

�لأحد�ث �ملدر�سية مثل �حلفالت، �أو �لريا�سة، وعليه �أن يحاول �إيجاد له نادي 
مثل �لكمبيوتر، �أو �لعلوم ح�سب �هتمامه مع ت�سجيعه على �أن ي�سارك زمالوؤه 

ما يعرفه من مهار�ت كمبيوترية �سليمة. 

فرو�س البحث:

توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية بني متو�سط���ات رتب درج���ات �لأطفال من 1 ))
ذوي ��سط���ر�ب طيف �لتوحد يف �لقيا�س �لقبلي و�لبعدي علي مقيا�س تكوين 

�ل�سد�قة ل�سالح �لقيا�س �لبعدي.
توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطات رتب درجات �لأطفال من ذوي 1 ))

��سط���ر�ب طيف �لتوحد يف �لقيا�س �لقبلي و�لبعدي علي مقيا�س �لجتماعية 
ل�سالح �لقيا�س �لبعدي.

توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية بني متو�سط���ات رتب درج���ات �لأطفال من 1 ))
ذوي متالزم���ة �أ�سربج���ر يف �لقيا����س �لقبل���ي و�لبع���دي عل���ي مقيا����س تكوي���ن 

�ل�سد�قة ل�سالح �لقيا�س �لبعدي.
توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية بني متو�سط���ات رتب درج���ات �لأطفال من 1 ))

ذوي متالزم���ة �أ�سربج���ر يف �لقيا�س �لقبلي و�لبعدي علي مقيا�س �لجتماعية 
ل�سالح �لقيا�س �لبعدي.

توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية بني متو�سط���ات رتب درج���ات �لأطفال من 1 ))
�أ�سربج���ر يف  ذوي ��سط���ر�ب طي���ف �لتوح���د و�لأطف���ال م���ن ذوي متالزم���ة 
�لقيا����س �لبع���دي عل���ي مقيا����س تكوي���ن �ل�سد�ق���ة ل�سال���ح �لأطف���ال من ذوي                      

متالزمة �أ�سربجر.
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توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية بني متو�سط���ات رتب درج���ات �لأطفال من 1 ))
ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد و�لأطفال من ذوي متالزمة �أ�سربجر يف �لقيا�س 
�لبعدي علي مقيا�س �لجتماعية ل�سالح �لأطفال من ذوي متالزمة �أ�سربجر.

�لطريقة، �لأدو�ت و�لإجر�ء�ت 1 ))

اأولً: منهج البحث:
��ستخ���دم �لبح���ث �ملنهج �سب���ه �لتجريبي. حيث كان �ملتغ���ر �مل�ستقل هو تكوين 
�لأطف���ال م���ن ذوي ��سط���ر�ب طي���ف �لتوح���د لالأ�سدق���اء و�ملتغر �لتاب���ع هو حت�سني 
�لتفاع���الت �لجتماعي���ة لديه���م، عل���ى عينة م���ن �لأطفال م���ن ذوي ��سط���ر�ب طيف 
�لتوح���د يتحدث���ون )متالزم���ة �أ�سربجر( ول يتحدث���ون )��سطر�ب توح���د( للتعرف 

على �أثر �ملتغر �مل�ستقل على �لتابع.

ثانًيا: املفحو�سني
مت تق�سي���م �لأطف���ال �مل�سارك���ني يف �لبح���ث �إىل جمموعت���ني. �ملجموعة �لأوىل 
تتك���ون م���ن خم�س���ة �أطف���ال م���ن ذوي ��سط���ر�ب توح���د ل يتحدث���ون، �أو يتحدث���ون 
بكلم���ات قليل���ة معام���ل ذكاوؤه���م )65( على مقيا����س �ستانفورد بينيه �ل�س���ورة �لر�بعة، 
وم�سخ�س���ني بالتوح���د ح�سب تقييمهم �لو�رد من �لعي���ادة �لنف�سية بالتاأمني �ل�سحي 
ومتو�س���ط �لعمر �لزمن���ي ي�ساوي )10،96( �سنة و�لنحر�ف �ملعي���اري ي�ساوي )1،95(. 
ه���ذه �ملجموع���ة مت حثها على تكوين �سد�قات مع زمالئهم من ذوي �لإعاقة �لفكرية 
)مبتالزمة دو�ن وبدونها( يف ف�سول �لدمج �جلزئي يف مدر�سة جمال �لدين �لأفغاين 
– حمافظ���ة �لإ�سماعيلي���ة. �ل�سب���ب يف �ختي���ار ذوي �لإعاقة �لفكري���ة ليكونو� جماعة 
�أ�سدق���اء ه���و تالزمه���م مع �أطف���ال ��سطر�ب طي���ف �لتوحد طو�ل �لي���وم �لدر��سي يف 
ف�س���ول �لدم���ج �جلزئي، حيث �أن م�ساركتهم مع �لطالب غ���ر ذوي �لإعاقة باملدر�سة 
�سئيل���ة وبالتايل فهم معتادون على زمالوؤهم م���ن ذوي �لإعاقة �لفكرية وياألفونهم. 
�سب���ب �آخ���ر يف �ختيار ذوي �لإعاق���ة �لفكرية كجماعة �أ�سدقاء ه���و �أنهم لديهم ق�سور 
يف �لتحدث ولديهم بع�س �لق�سور يف �لتفاعل �لجتماعي ولي�س لهم طلبات معقدة، 
وبالت���ايل فه���م مثاليني لت�سجيع �لأطف���ال ذوي ��سطر�ب طي���ف �لتوحد على تكوين 
ا �لعدي���د من �لدر��س���ات �ل�سابقة �لت���ي وردت يف �لإطار  جماع���ة �أ�سدق���اء منه���م. �أي�سً
�لنظري مثل در��سة )Sigman & Ruskin )1999 �أ�سارت �إىل �أن �لأفر�د من ذوي 
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��سط���ر�ب طي���ف �لتوح���د �سادقو� �أفر�د م���ن ذوي �لإعاقة �لفكري���ة. �إًذ� �ل�سبب �لذي 
يكم���ن ور�ء �ختي���ار ذوي �لإعاق���ة �لفكرية ه���و �لألفة، �لتو�جد ط���و�ل �ليوم �ملدر�سي، 
�له���دوء و�نخفا����س �لطلب مم���ا يحرر �لطفل ذي ��سطر�ب طي���ف �لتوحد من بع�س 

�ملخاوف عند �لبدء يف تكوين �ل�سد�قة.

�ملجموعة �لثانية تتكون من خم�سة ذكور من ذوي متالزمة �أ�سربجر/�لتوحد 
ذو �لوظائ���ف �لعالي���ة، يتحدث���ون ويتمتع���ون مب�ستوى ذكاء عادي ظه���ر ذلك بو�سوح 
م���ن �أد�ئه���م �لأكادمي���ي يف �ملدر�س���ة، �أو يف �ملركز حيث �أن هناك �أطف���ال غر ملتحقني 
مبدر�سة ولكنهم �أنهو� منهج مرحلة ريا�س �لأطفال بنجاح يف �ملركز، ومتو�سط �لعمر 
�لزمن���ي ي�س���اوي 7،14 �سنة و�لنحر�ف �ملعياري ي�ساوي 1،50. مت دجمهم مع �لأطفال 
غ���ر ذوي �لإعاق���ة يف مرك���ز ل���ذوي �لحتياج���ات �خلا�س���ة مبحافظ���ة �لإ�سماعيلي���ة. 
مت ت�سخي�سه���م با�سط���ر�ب توح���د، �أو �سمات���ه م���ن قب���ل طبي���ب م���خ و�أع�س���اب ولأن 
�لأطفال يتحدثون وم�ستو�هم �لأكادميي جيد فقد مت تطبيق قائمة تقدير �ل�سلوك 
)Sohn & Grayson )2005 ملتالزم���ة �أ�سربج���ر وذوي �لأد�ء �ملرتف���ع. متو�س���ط 
درج���ات �لأطف���ال عل���ى �لقائم���ة ه���و 176،8 درج���ة وه���ذ� يعن���ي �أن �حتمالي���ة �أن يكون 

�لطفل من ذوي متالزمة �أ�سربجر، �أو �لتوحد عال �لوظائف بني عال وعال جًد�. 

�للفظ���ي )خف����س  �لتو��س���ل  لتح�س���ني  �ملرك���ز  �إىل  �لأطف���ال  ه���وؤلء  يذه���ب 
��ستخ���د�م �للغة �لعربية �لف�سحى، �أو لغة �لكارتون( و�لتفاعل �لجتماعي وتخفي�س 
�حلرك���ات �لنمطي���ة �لتكر�رية ولتح�سني �مله���ار�ت �لأخرى. �ل�سبب �ل���ذي يكمن ور�ء 
ت�سكي���ل جمموع���ة �لأ�سدق���اء م���ن �لعادي���ني )�لذين يذهب���ون �إىل �ملرك���ز لأن لديهم 
بع����س �مل�سك���الت �لتعليمية يتلقون دعًما فيها( هو قدرة �لطفل ذو متالزمة �أ�سربجر 
عل���ى �لتح���دث و�لتو��س���ل لفظي���ا ولأن نتائ���ج �لعدي���د م���ن �لدر��س���ات مث���ل در��س���ة

)Baron-Cohen & Wheelwright )2003 �أ�س���ارت �إىل قدرته���م عل���ى تكوي���ن 
�سد�قات مع غر ذوي �لإعاقة. 

جل���اأت �لباحث���ة �إىل �ملعلم���ني مل���ا له���م م���ن خ���ربة عميق���ة ع���ن �ل�ستجاب���ات 
�لنفعالي���ة و�لأمن���اط �ل�سلوكية لالأطف���ال من ذوي ��سطر�ب طي���ف �لتوحد، للتاأكد 
م���ن �أن �لأطف���ال معتادين على �لباحثة نظًر� لكرة زيارته���ا لهم �أثناء �لإ�سر�ف على 
طالب ق�سم �لرتبية �خلا�سة يف �لرتبية �لعملية. وتاأكدت �لباحثة من معلميهم �أنهم 
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ياألفونها ومل تظهر عالمات �لقلق و�خلوف على �لأطفال عند تعامل �لباحثة معهم. 
وهذ� مهم جد� ويعد من �أف�سل �ملمار�سات يف �لتعامل مع �لأطفال من ذوي ��سطر�ب 

 .)Alderson 2005( طيف �لتوحد

ثالًثا: اأدوات البحث:
مقيا�س تكوين الأ�سدقاء )اإعداد الباحثة(( 1)

تع���ددت �أبع���اد �ل�سد�قة ب���ني تعزيز �لتقدي���ر �لذ�تي و�لدعم، �لوف���اء و�لألفة، 
�لإهتمام���ات �مل�سرتك���ة، �لرفقة و�للع���ب �ملرح، �ل�سر�عات وحله���ا. بالإ�سافة �إىل �أبعاد 

�ملحتوى و�للتز�م و�جلودة.

�أعدت �لباحثة مقيا�س تكوين �لأ�سدقاء من �لدر��سات �ل�سابقة مثل در��سة كل 
 Hawthorne, & Griffith (2000(; Hinde )1979(; Potter )2014(; من
)Scoffier, Maiano & D’arripe-Longueville )2009 بع���د �لإط���الع على 
�ملقايي����س �ملختلفة وجدت �لباحثة �أن �لعبار�ت �لو�ردة باملقايي�س تنطق على �لعاديني 
�أكر منها على ��سطر�ب طيف �لتوحد. كما �أن بع�س �لدر��سات مثاًل �أو�ست بالنظر 
�إىل �ل�سد�ق���ة لديه���م عل���ى �أنه���ا ذ�ت �خت���الف نوعي ع���ن �لعاديني. فقام���ت �لباحثة 
بتعدي���ل �لعب���ار�ت لت���دل �أكر على �إمكاني���ة تكوين �سد�قات وخا�س���ة لدى ��سطر�ب 
طي���ف �لتوحد. لوحظ �أي�س���ا يف �لدر��سات �لتي طبقت مقايي�س �ل�سد�قة �لتي �أعدت 
للعادي���ني على ��سطر�ب طي���ف �لتوحد وجود فروق يف درجة �ل�سد�قة و�أعطت نتائج 
ه���ذه �لدر��س���ات �نطباًع���ا جيًد� على ق���درة �لأطفال من ذوي ��سط���رب طيف �لتوحد 
عل���ى تكوي���ن �أ�سدق���اء. تك���ون �ملقيا����س م���ن )45( عب���ارة ومت ح�س���اب �س���دق �ملحت���وى                     
فك���ان 90 % مت ح�س���اب معم���ل �ألف���ا كرونب���اخ وك���ان ي�س���اوي 0،861 مما يجع���ل �ملقيا�س 
�سادق���ا وثابت���ا. كم���ا مت تعدي���ل مقيا����س ليك���رت �خلما�س���ي �إىل ثالث���ي لي�سه���ل عل���ى 

�ملعلمني �ل�ستجابة على �ملقيا�س. 

مقيا�س الجتماعية( 2)
مت تقييم �لتفاعل �لجتماعي لدى �ملفحو�سني با�ستخد�م بعد �لجتماعية يف 
قائم���ة تقييم �أعر��س ��سطر�ب �لتوحد، �إعد�د رميالند و�ديل�سون وترجمة وتعريب 
عادل عبد �هلل حممد. وتتمتع �لقائمة ب�سدق وثبات عال حيث �أنها بنيت على معاير 
�جلمعي���ة لأمريكي���ة للتوح���د و�جلمعي���ة �لأمريكي���ة للط���ب �لنف�س���ي و��ستخدمت يف 
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�لعدي���د م���ن �لدر��سات و�لبح���وث. عدد فقر�ت بع���د �لجتماعي���ة يف �لقائمة ع�سرين 
فقرة وعلى �مل�ستجيب �لختيار من بني ثالث خيار�ت هي تنطبق متاما وتنطبق �إىل 

حد ما ول تنطبق �إطالًقا.

املالحظة( 3)
��ستخدمت �لباحثة �ملالحظة غر �ملنظمة وذلك للتعرف على �سلوك �لأطفال 
م���ن ذوي ��سط���ر�ب طي���ف �لتوح���د �ملرتب���ط بال�سد�ق���ة يف �لبيئ���ة �لطبيعي���ة، و�لتي 
�ساع���دت عل���ى فهم �أكرب لالأن�سط���ة و�خلرب�ت �ليومية للعالق���ات �خلا�سة بال�سد�قة 
لديهم. وتعد �ملالحظة من �أدو�ت �لبحث �لنوعية ومن مميز�تها �أنها ت�سمح بت�سجيل 
�لبيان���ات و�ل�ستجابات ل�سل���وك �لأفر�د دون �لعتماد على �آر�ئه���م و��ستجاباتهم على 
�ل�ستبيانات و�ملقايي�س. كما ت�ساعد �أي�سا يف عدم �لتحيز يف �إجابات �لأفر�د وقد تدعم 

�سدق �لنتائج �مل�ستخرجة من �ل�ستبيانات )ح�سني و�لو�دي،2011(

املقابلة( 4)
تع���د �ملقابل���ة �ملنظم���ة و�سبه �ملنظمة م���ن �لطرق �لنوعية يف جتمي���ع �لبيانات. 
حي���ث �ساأل �ملعلمون عن �سلوك �ل�سد�قة لدى �لأطفال با�ستخد�م عبار�ت �ل�ستبيان. 
�أجري���ت �ملقابل���ة م���ع معلم���ي �لأطف���ال ود�رت �لأ�سئل���ة ح���ول عب���ار�ت �ل�ستبيان���ات 

و�ملقايي�س �لو�ردة يف �لدر��سة وغرها من �ملتغر�ت �ملهمة للدر��سة.

اأن�سطة تكوين ال�سداقات( 5)
�إن طبيع���ة �لأن�سط���ة �لت���ي يندم���ج فيه���ا �لأطف���ال م���ن ذوي ��سط���ر�ب طي���ف 
�لتوح���د توؤثر على جاذبيتهم جتاه �أطف���ال بعينهم. ولقد مت ت�سميم �لأن�سطة لتكون 
ممتعة وحمببة لكل �لأطفال، كما روعي يف ت�سميم �لأن�سطة �ل�سهولة و�لب�ساطة لكي 
ينفذه���ا �لأطفال من ذوي ��سطر�ب طيف �لتوح���د بي�سر. �سممت �لأن�سطة و�أدو�تها 
من در��سة )Kuo et al. )2013(; Potter, )2014، ومت حتميل �لبطاقات و�سجرة 
�ل�سد�ق���ة و�أور�ق �لتلوي���ن �ملخ�س�سة لتنمي���ة �ل�سد�قة وغرها م���ن �ملو�د من موقع 
/http://www.twinkl.co.uk �ملتخ�س����س يف توف���ر �مل�س���ادر �لتعليمي���ة ملرحل���ة 
ا ل�سطر�ب  �لتعليم �لبتد�ئي وريا�س �لأطفال ومت �ختيار �لأدو�ت �مل�سممة خ�سي�سً
طيف �لتوحد ولقد عدلت �لباحثة يف بع�س �لأدو�ت وخا�سة �لعبار�ت �ملكتوبة باللغة 
كالتايل:  �لإجنليزية على �لبطاقات با�ستخد�م برنامج �لر�سم “Paint” و�لأن�سطة 
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رحلة ق�سرة �إىل حديقة �ملدر�سة و�لتي تقع يف مدخل �ملدر�سة، �أو �أمام �ملركز 1 ))
وبالتايل يحتاج �لأطفال �إىل �مل�سي للو�سول �إليها، �أو �إىل خارج �ملركز.

تلوي���ن بع����س �ل�سور غر �مللونة و�لتي حتتوي على �سور �أطفال يجل�سون مع 1 ))
بع�سهم كاأ�سدقاء و�سور تعبرية �أخرى عن �ل�سد�قة.

�مل�ساركة يف �أغنية يجل�سون فيها جل�سة د�ئرية وتعد من �لأن�سطة �جلماعية.1 ))
ع���د جمموع���ة م���ن �ملكعبات ب�س���ورة ثنائية وجماعي���ة وترتيب وتركي���ب �ألغاز 1 ))

حم�سو�سة )بزل(.
زرع نبات���ات يف حديق���ة �ملدر�سة، �أو �ملركز يف �سورة جماعية على �أن يكون طفل 1 ))

��سطر�ب طيف �لتوحد هو �لقائد. 
�جللو�س على �لأر�س يف �حلديقة مع تبادل قذف �لكرة بني �لأطفال من ذوي 1 ))

�لحتياجات �خلا�سة و�لعاديني، على �أن يبد�أ �لطفل من ذوي ��سطر�ب طيف 
�لتوحد بقذف �لكرة وتوجيه �لآخرين �سو�ء بالتحدث، �أو بالإ�سارة. 

ي���وؤدي طفل ��سط���ر�ب طيف �لتوحد مترينات �ل�سب���اح وي�سجع �لأطفال غر 1 ))
ذوي �لإعاقة و�لأطفال من ذوي �لإعاقة على تقليده. 

عمل حفلة جماعية ي�سجع فيها ��سطر�ب طيف �لتوحد على م�ساركة زمالوؤه 1 ))
�لطعام وحماولة �إطعام طفل مقرب له يف فمه.

�جللو����س �سوي���ا �أمام �لكمبيوتر مل�ساه���دة فيلم كارتون، �أو لعب���ة على كمبيوتر 1 ))
لوحي مع ت�سجيع طفل ��سطر�ب طيف �لتوحد على بدء حمادثة، �أو �لرتبيت 

على كتف زميله، �أو �لبت�سامة له.
عر�س فيلم كارتون وت�سجيع �لأطفال على �لتحدث �سويا عن حمتوى �لفيلم 1 1))

وم���ن يكتب منهم يجيب عل���ى بع�س �لأ�سئلة عن �لفيل���م ويتبادلون �إجاباتهم 
ويتناق�سون فيها.

��ستخد�م �لآلت �ملو�سيقية و�مل�ساركة يف �لعزف مع �لأ�سدقاء.1 )))
�جللو����س عل���ى �لأر����س �أم���ام جمموع���ة م���ن �للع���ب �ملختلف���ة و�لت�سجيع على 1 )))

�مل�ساركة باللعب بها و�إعطاء من يحبهم �لطفل بع�س �للعب.
طي���ف 1 ))) ��سط���ر�ب  ذوي  م���ن  �لطف���ل  وت�سجي���ع  جي���م  فيدي���و  �أذرع  ��ستخ���د�م 

�لتوح���د عل���ى تقدميه���ا لزميل���ه ويت�س���ارك ك���ال منه���م يف �للع���ب عل���ى جه���از                                  
كمبيوتر حممول.
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ت�سجيع �لطفل من ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد على �جللو�س بجو�ر �لتلميذ 1 )))
�لذي يحبه ثم قر�ءة ق�سة لهم ومر�قبة �لأثر.

�لذهاب لزيارة �أحد �لف�سول �لأخرى ك�سيوف وم�ساركة �لأطفال فيها �للعب.1 )))
ت�سوي���ر طف���ل ذوي ��سط���ر�ب طيف �لتوح���د زميل له يحب���ه بكامر� �جلو�ل 1 )))

و�جللو����س �سوي���ا مل�ساه���دة �ل�سورة وبالعك����س، ثم يتكرر �لن�س���اط مع �لأطفال 
�لذي���ن يختاره���م �لطف���ل وتعلق �ل�سور عل���ى لوحة تعرف ب�سج���رة �لأ�سدقاء 

تو�سع يف مقدمة �لف�سل، �أو �ملركز.
��ستخ���د�م لع���ب �لأدو�ر ب���ني �لباح���ث وب���ني �لطفل م���ن ذوي ��سط���ر�ب طيف 1 )))

�لتوحد، يف �سورة حمادثات، �أو تبادل �لأ�سياء �لتي يحبونها.
ن�س���اط �لتح���دث يف �لتليف���ون م���ع �أ�سدقائهم وفتح �لكامر� مل���ن ل يتحدثون 1 )))

جلو�س �لطفل يف غرفة و�لطفل �لآخر يف غرفة �أخرى.

رابًعا: اإجراءات البحث:

مت تق�سي���م �لأطف���ال �إىل جمموعت���ني ح�سب �للغ���ة و�ملكان �ل���ذي �ستطبق فيه 1 ))
�لأن�سطة. 

مت تطبي���ق مقيا����س �لجتماعي���ة وتكوي���ن �لأ�سدق���اء عل���ى �ملجموعت���ني م���ن 1 ))
�لأطفال من ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد.

مت تطبي���ق �لأن�سط���ة مع �ملجموع���ة �لتي ل تتحدث، �أو تتح���دث بكلمات قليلة 1 ))
عن طريق �ل�سور و�لبطاقات و�لإ�سار�ت و�لتوجيه �للفظي و�جل�سدي.

مت تطبي���ق �لأن�سط���ة مع �ملجموعة �لتي تتح���دث با�ستخد�م �لتو��سل �للفظي 1 ))
و�ل�سور و�لبطاقات و�لكروت.

مت تطبي���ق مقيا����س �ل�سد�ق���ة و�مله���ار�ت �لجتماعي���ة مع ت�سجي���ل �ملالحظات 1 ))
عل���ى �لأد�ء للتاأكد من قدرتهم عل���ى تكوين �سد�قات. حيث مت حث �ملجموعة 
�لأوىل عل���ى �أد�ء �لأن�سطة وتكوين �لأ�سدقاء باحلث �للفظي و�لبدين وتبادل 
�ل�س���ور و�لأن�سطة �لأخرى و�ملعزز�ت و�لألع���اب و��ستخد�م �لكلمات �لوظيفية 
�لب�سيط���ة. �أم���ا �ملجموعة �لثانية فالتو��سل معها كان لفظيا بالإ�سافة �إىل ما 
مت ��ستخد�م���ه م���ع �ملجموعة. ولق���د ��ستغرقت �لدر��سة ثالث���ة �أ�سهر ��ستملت 

على �ملالحظة و�ملقابلة وتطبيق �لأن�سطة.
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خام�ًسا: االأ�ساليب االإح�سائية
مت ��ستخ���د�م برنام���ج SPSS �لإ�س���د�ر �ل�سابع ع�سر يف حتلي���ل �لنتائج. حيث 
مت ح�س���اب �ملتو�س���ط �حل�ساب���ي و�لنح���ر�ف �ملعياري و��ستخ���د�م �ختبار “م���ان ويتني
 Mann- Witney” �لإح�سائ���ي للعين���ات �مل�ستقلة لدللة �لفروق بني �ملتو�سطات 
�ملرتبطة لختبار دللة  للعينات  و�ختب���ار “ويلككوك�سون Wilcoxon” �لإح�سائي 
�لف���روق ب���ني �ملتو�سطات وذل���ك ل�ستك�س���اف �لفروق ب���ني �أد�ء �ملجموع���ات يف �لقيا�س 

�لقبلي و�لبعدي. 

نتائج البحث ومناق�ستها:
اأولً: نتائج الدرا�سة الكمية

اختب�ار �سح�ة الفر�س الأول و�ل���ذي ين�س على �أنه: » توجد ف���روق ذ�ت دللة �إح�سائية 
ب���ني متو�سط���ات رت���ب درجات �لأطف���ال من ذوي ��سط���ر�ب طيف �لتوح���د يف �لقيا�س 
�لقبل���ي و�لبعدي علي مقيا�س تكوين �ل�سد�قة ل�سالح �لقيا�س �لبعدي« مت ��ستخد�م 

�ختبار ويلكوك�سون �لإح�سائي للعينات �ملرتبطة.
جدول )1(

 دللة الفروق بني القيا�سيني القبلي والبعدي لالأطفال من ذوي ا�سطراب طيف التوحد 
على مقيا�س تكوين ال�سداقة

�لدللةقيمة Zجمموع �لرتبمتو�سط �لرتب�إ�سارة �لرتب

0000�سالبة
1.633-*0.102

6.002.00موجبة

** د�لة عند 0،05
يت�س���ح من �جل���دول )1( �أنه ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني �لقدرة 
عل���ى تكوي���ن �لأ�سدق���اء يف �لقيا����س �لقبل���ي و�لبعدي. مما ي���وؤدي �إىل قب���ول �لفر�س 
�ل�سفري ورف�س �لفر�س �لبديل. بالرغم من �أنه ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية 
ب���ني �أد�ء �لأطف���ال �إل �أن���ه قد وجد حت�س���ن يف �سلوكهم جتاه تكوي���ن �لأ�سدقاء يرجع 
�إىل �لتدخ���ل �سيت���م ��ستعر��س���ه يف نتائ���ج �لدر��س���ة �لكيفي���ة. �ختل���ف ه���ذ� �لبحث مع 
نتائ���ج �لدر��س���ات �لتي تناول���ت قدرة ��سطر�ب طي���ف �لتوحد على تكوي���ن �لأ�سدقاء 

.Baron-Cohen & Wheelwrigh )2003( مثل در��سة
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اختبار �سحة الفر�س الثاين:
و�ل���ذي ين����س على �أن���ه: »توجد فروق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية ب���ني متو�سطات 
رت���ب درج���ات �لأطفال من ذوي ��سط���ر�ب طيف �لتوحد يف �لقيا����س �لقبلي و�لبعدي 
عل���ي مقيا����س �لجتماعية ل�سال���ح �لقيا�س �لبعدي« مت ��ستخ���د�م �ختبار ويلكوك�سون 

�لإح�سائي للعينات �ملرتبطة.
جدول )2(

دللة الفروق بني القيا�سيني القبلي والبعدي لالأطفال من ذوي ا�سطراب طيف التوحد 
على مقيا�س الجتماعية

�لدللةقيمة Zجمموع �لرتبمتو�سط �لرتب�إ�سارة �لرتب
0000�سالبة

1.414-*0.157
1.503.00موجبة

** د�لة عند 0،05
م���ن �لبيان���ات �ل���و�ردة يف �جل���دول )2( يت�س���ح �أن���ه ل توج���د ف���روق ذ�ت دللة 
�إح�سائي���ة ب���ني حت�سن �لتفاع���ل �لجتماعي ل���دى �لأطفال م���ن ذوي ��سطر�ب طيف 
�لتوح���د؛ مم���ا يجع���ل �لباحثة تقب���ل بالفر����س �ل�سف���ري وترف�س �لفر����س �لبديل. 
بالرغ���م م���ن عدم وجود فروق يف �لأد�ء ب���ني �ملجموعة يف �لقيا�س �لقبلي و�لبعدي �إل 
�أن �لأطف���ال �أبدو� �سع���ادة باأن�سطة �ل�سد�قة وحت�سنت بع�س تفاعالتهم �لجتماعية؛ 
مم���ا �سيت���م تو�سيح���ه يف نتائج �لدر��س���ة �لنوعي���ة، و�ختلفت هذه �لنتيج���ة مع در��سة

. Baker,)2006(

اختبار �سحة الفر�س الثالث:
و�ل���ذي ين����س عل���ى �أن���ه “توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية ب���ني متو�سطات 
رت���ب درج���ات �لأطف���ال من ذوي متالزم���ة �أ�سربجر يف �لقيا�س �لقبل���ي و�لبعدي علي 
�ختبار ويلكوك�سون  ��ستخد�م  مقيا����س تكوين �ل�سد�قة ل�سالح �لقيا�س �لبعدي” مت 

�لإح�سائي للعينات �ملرتبطة.
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جدول )3(
دللة الفروق بني القيا�سيني القبلي والبعدي لالأطفال من ذوي متالزمة اأ�سربجر 

على مقيا�س تكوين ال�سداقة
�لدللةقيمة Zجمموع �لرتبمتو�سط �لرتب�إ�سارة �لرتب

00،0000،00�سالبة
2،032-**0،042

3،0015،00موجبة

** د�لة عند 0،01
م���ن �جل���دول �ل�ساب���ق يت�س���ح �أن هن���اك ف���روق د�ل���ة �إح�سائًيا يف �لق���درة على 
تكوي���ن �سد�ق���ة ب���ني �لقيا����س �لقبل���ي و�لبع���دى ل���دى �لأطف���ال م���ن ذوي متالزم���ة 
�أ�سربجر. مما يعني حت�سن قدرة �لأطفال على تكوين �أ�سدقاء حيث حت�سنت قدرتهم 
عل���ى �لتوج���ه نح���و �لآخرين وم�سارك���ة زمالوؤه���م يف �لهتمام���ات و�مل�ساركة معهم يف 
�لألع���اب و�ل�سم���اح لهم ب���اأن يتبادل���و� �لأدو�ر وغرها من �ملهار�ت �لد�ل���ة على تكوين 
�أ�سدق���اء. ه���ذ� �لتح�سن يف درجة �ل�سد�قة وج���د يف �لعديد من �لدر��سات مثل در��سة 

 .)Bauminger & Kasari, 2000(

اختبار �سحة الفر�س الرابع:
و�ل���ذي ين�س عل���ى �أنه: “توجد ف���روق ذ�ت دللة �إح�سائي���ة بني متو�سطات 
رت���ب درج���ات �لأطف���ال من ذوي متالزم���ة �أ�سربجر يف �لقيا�س �لقبل���ي و�لبعدي علي 
مقيا����س �لجتماعي���ة ل�سال���ح �لقيا����س �لبع���دي« مت ��ستخ���د�م �ختب���ار ويلكوك�س���ون 

�لإح�سائي للعينات �ملرتبطة.
جدول )4(

دللة الفروق بني القيا�سيني القبلي والبعدي لالأطفال من ذوي متالزمة اأ�سربجر
 على مقيا�س الجتماعية

�لدللةقيمة Zجمموع �لرتبمتو�سط �لرتب�إ�سارة �لرتب

00،0000،00�سالبة
2،060 -**0،039

315موجبة

** د�لة عند 0،01
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بناًء على ما ورد باجلدول )4( توجد فروق د�لة �إح�سائًيا يف �لجتماعية لدى 
�لأطف���ال م���ن ذوي متالزمة �أ�سربجر بني �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي. مما يدلل على 
حدوث حت�سن يف �ملهار�ت �لجتماعية و�لتفاعل �لجتماعي ميكن عزوه �إىل تفاعلهم 
م���ع �لأ�سدق���اء و�مل�سارك���ة معهم يف �لأن�سط���ة �ملختلفة حيث تو�سلت بع����س �لدر�سات 
مث���ل در��س���ة )Calder, et al. 2012; Rossetti, 2011( �إىل �أن تكوين �لأ�سدقاء 
يع���د م���ن �لطرق �لتي تنمي �لتفاعل �لجتماعي حيث �أننا ل ن�ستطيع تنمية �لتفاعل 

�لجتماعي بينما �لطفل معزول.

اختبار �سحة الفر�س اخلام�س:
و�ل���ذي ين����س عل���ى �أن���ه: “توجد ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية ب���ني متو�سطات 
رت���ب درجات �لأطفال من ذوي ��سطر�ب طي���ف �لتوحد و�لأطفال من ذوي متالزمة 
�أ�سربج���ر يف �لقيا����س �لبع���دي عل���ي مقيا����س تكوي���ن �ل�سد�ق���ة ل�سال���ح �لأطف���ال من 
 ” Mann- Witneyذوي متالزم���ة �أ�سربج���ر” مت ��ستخ���د�م �ختب���ار “م���ان ويتن���ي

�لإح�سائي للعينات �مل�ستقلة.
جدول )5(

دللة الفروق بني الأطفال من ذوي ا�سطراب طيف التوحد ومتالزمة اأ�سربجر يف القيا�س البعدي 
علي مقيا�س تكوين ال�سداقة

�لدللةقيمة Zجمموع �لرتبمتو�سط �لرتب�لرتب

7،6038،00�ل�سالبة
2،207-**0،027

3،4017،00�ملوجبة

** د�لة عند م�ستوى 0،01
م���ن حتلي���ل �لبيانات �ل���و�ردة يف �جلدول )5( وجدت فروق د�ل���ة �إح�سائًيا بني 
�أد�ء �لأطف���ال من ذوي ��سط���ر�ب طيف �لتوحد ومتالزمة �أ�سربجر ل�سالح متالزمة 
�أ�سربج���ر. ميك���ن تف�س���ر �ل�سبب �ل���ذي يكمن ور�ء ه���ذه �لف���روق �إىل فعالية �لتدخل 
ا �إىل �ختالف معامل �لذكاء حيث �أن �لأطفال ذوي متالزمة �أ�سربجر  وقد يعزى �أي�سً
ذكاوؤه���م مييل �إىل �لع���ادي و�إىل قدرتهم على �لتحدث ولكونهم لديهم رغبة و��سحة 
. Bauminger, et al. )2008( لتكوين �سد�قات و�تفقت نتائج هذ� �لبحث مع در��سة
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اختبار �سحة الفر�س ال�ساد�س:
و�ل���ذي ين����س عل���ى �أن���ه: “توجد ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية ب���ني متو�سطات 
رت���ب درجات �لأطفال من ذوي ��سطر�ب طي���ف �لتوحد و�لأطفال من ذوي متالزمة 
�أ�سربج���ر يف �لقيا����س �لبع���دي عل���ي مقيا����س �لجتماعي���ة ل�سال���ح �لأطف���ال من ذوي 
 ”  Mann- Witneyويتن���ي “م���ان  �ختب���ار  ��ستخ���د�م  مت  �أ�سربج���ر”  متالزم���ة 

�لإح�سائي للعينات �مل�ستقلة.
جدول )6(

دللة الفروق بني الأطفال من ذوي ا�سطراب طيف التوحد ومتالزمة اأ�سربجر 
يف القيا�س البعدي علي مقيا�س الجتماعية.

�لدللةقيمة Zجمموع �لرتبمتو�سط �لرتب�إ�سارة �لرتب

8.0040.00�سالبة
2.611-**0.009

3.0015.00وجبة

** د�لة
م���ن �جل���دول )6( يت�س���ح �أن هن���اك ف���روق ذ�ت دللة �إح�سائي���ة بني جمموعة 
��سط���ر�ب طي���ف �لتوح���د وجمموعة متالزم���ة �أ�سربجر عل���ى مقيا����س �لجتماعية. 
حي���ث �أن �لأطف���ال من ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد كانو� �أقل �جتماعية من �لأطفال 
من ذوي متالزمة �أ�سربجر قد يرجع ذلك لفعالية �لتدخل ولختالف معامل �لذكاء 
و�لق���درة عل���ى �لتو��سل �للفظي وغر �للفظي و�لنتباه و�تفق هذ� �لبحث مع در��سة  

.Witkow & Fuligini )2010(

ثانيا: نتائج الدرا�سة الكيفية
املجموعة الأوىل. 1

• قبل التدخل	
�أظهرت نتائج �ملالحظة و�ملقابلة للمجموعة �لأوىل:

ت�ستجي���ب �لطفل���ة �لأوىل لبع�س �لتعليمات مثل �إلق���اء �أغلفة �حللوى يف �سلة 
�ملهمالت بعد �أكلها عندما يطلب منها ذلك، و�أي�سا ت�ستجيب لتعليمات �ملعلمة عندما 
تطل���ب منها �إخ���ر�ج كر��ستها من �حلقيبة �ملدر�سية. تظه���ر �هتماًما ببع�س �لأن�سطة 
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مث���ل �أن�سط���ة �لتلوي���ن فعندما كان���ت �ملعلمة تر�س���م وردة وتطلب م���ن طفلة من ذوي 
�لإعاق���ة �لفكري���ة تلوينه���ا، �جتهت �لطفل���ة نحو �ملعلمة و�أبدت رغب���ة بدون حتدث يف 
�مل�سارك���ة يف �لتلوي���ن ولون���ت بالفعل ر�سم���ه �لوردة �لت���ي �أعطتها له���ا �ملعلمة. ظهرت 
�سلوكيات غر مقبولة مثل �إلقاء �لأقالم من �لنافذة متبوعة بظهور �سحكات عالية 
غر منا�سبة للموقف و�سط عالمات حزن بادية على وجه �ملعلمة وعندما طلب منها 
�لعتذ�ر عن �إلقاء �لقلم رف�ست. عند �لذهاب �إىل حديقة �ملدر�سة �نعزلت عن �لأطفال 
وجل�ست مبفردها وعندما يلعب زمالوؤها تت�سارك معهم قليال. لدى �لطفلة تو��سل 
لفظ���ي حم���دود جد� وكالمه���ا غر مفهوم ول تب���د�أ �حلديث ول ت�س���األ وترد بكلمات 
حم���دودة، وتنط���ق �أ�سماء �لأ�سياء ولكن بلغة غريبة غ���ر و��سحة. بالن�سبة للتو��سل 
غر �للفظي، ت�سر �لطفلة �إىل �سعرها لكي يربط لها �أحدهم توكة �سعرها، و�أحيانا 
ت�سر للمعلمة لرتبط لها �لتوكة، ويعد هذ� �ل�سلوك هو �حلركة �لنمطية �لتكر�رية 
�لو��سح���ة لديه���ا. وعندما �سايقها �أحد �لأطفال ظه���رت تعبر�ت حزن على وجهها. 
عندم���ا يطل���ب منها تلوين �سئ معني مثل حرف �لألف فاإنها تلون �لورقة كلها ب�سكل 
ع�سو�ئ���ي. قدرته���ا �سعيفة على فهم حدي���ث �لأ�سخا�س �لآخري���ن �لو�قفني بجو�رها 

حتى لو كان �لكالم ب�سيطا وو��سحا.

�أم���ا بالن�سب���ة للطفل���ة �لثانية فاإنها تتجاوب مع �ملعلم���ة �ملر�فقة لها يف �ل�سف 
)�سادو(. �لطفلة ل تتكلم ولديها عادة �خلروج من �ل�سف ب�سورة متكررة وملحوظة 
وتهي���م على وجهها وتب���دو �ساردة. عندما يتحدث معها �أحد تتبعه بر�أ�سها وت�ستجيب 
�أحيانا عندما يطلب منها �سيًئا. جتل�س يف مقعد بعيد عن زمالءها يف �لف�سل. لديها 
ق�س���ور يف �لتو��س���ل �للفظي وع���دد حمدود من �لكلمات ل تتح���دث مع �أي �سخ�س ل 
تعرفه ولكن ت�ستطيع �لتحدث بكلمات حمدودة. وعندما ت�سر �ملعلمة لها باجللو�س 
تفه���م ذل���ك وجتل����س وتط���رق ب���اب �ل�سف عن���د �لدخول وعندم���ا جتد �أح���د �لأطفال 
يجل����س مكانه���ا تنظر وتتجه نحو �ملعل���م فيطلب �ملعلم مغادرة �لطف���ل �ملكان لتجل�س 
ه���ي. �ل�سلوكي���ات �لنمطي���ة �لتكر�ري���ة تظه���ر يف �س���ورة مقطع م���ن �أغني���ة “حبيبتي 
تع���ايل”، �أو “د�ددد���” ول مت���ل من تكر�رها. �أحيانا تطبق فكيها بع�سهما على بع�س 
مع �إ�سد�ر �أزيز كما حتب مل�س �حلو�ئط لفرت�ت طويلة تنتهي ب�سحكات عالية وحتب 
طي �لأور�ق. بالن�سبة لالأ�سدقاء ل تتعامل مع �أحد من �لأطفال �ملوجودين بجو�رها 
ول يف ف�سله���ا وعندم���ا يتحدث���ون �إليها تنظر �إليهم ول تتكل���م معهم. ترف�س �إعطاء 
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�أ�سيائه���ا �إىل زمالئها وت�س���در �أ�سو�ًتا غر مفهومة. ل تت�سارك يف �لأن�سطة �ل�سفية 
وتنزوي يف ركن ول تهتم مبا يحدث حولها، ول تنظر مبا�سرة يف �لعني. عندما حاولت 
�ملعلم���ة �إعطائه���ا مع���زز غذ�ئي جل���ذب �نتباهها للتفاع���ل معها، نظ���رت �إليها �لطفلة 
ومل تاأخ���ذ �ملع���زز وعندم���ا و�سعت���ه �ملعلمة عل���ى رجليها وه���ي جال�سة �أخذت���ه �لطفلة 
ونحت���ه جانًب���ا. جتري وتلعب لع���ب غر هادف و�أحيانا تتوقف ع���ن �للعب وتنظر �إىل 
�ملعلم���ة وت�سح���ك ب�سوت مرتف���ع لأكر من ن�سف �ساعة. عندم���ا ت�سحك لها �ملعلمة 
ت�ستجي���ب �أف�س���ل من ��ستخد�م �ملعزز�ت. يف �أحد جل�سات �ملالحظة �أح�سرت معها نوع 
من �لفو�كه لتاأكله، فاأخذت �ملعلمة �أحد هذه �لفو�كه و�أعطتها لزميلها، بد�أت �لطفلة 
ت�س���در �أ�س���و�ت وتنظ���ر �إىل زميله���ا وت�س���ر عليه وتري���د �أن تاأخذ منه ثم���رة �لفاكهة 
�لت���ي �أخ���ذت منه���ا رغ���م كل حم���اولت �ملعلم���ة لتهدئتها، ومل ته���د�أ �إل عندم���ا �أخذت 
ب���ذور �لفاكهة �لت���ي تبقت بعد �أكل زميلها وو�سعتها يف �سن���دوق �لطعام �خلا�س بها. 
�أحيان���ا ي�سع���ر من يتعامل معها باأنها ل ت�سمع؛ لأنها ل تنتبه �إىل �أي �سوت بجو�رها. 
يف �إح���دى �جلل�س���ات كان���ت �ملعلمة تدر�س زميل���ة لها من ذوي �لإعاق���ة �لفكرية بع�س 
�لألو�ن و��ستخدمت �أن�سطة �لتلوين، �جتهت نحوهم �لطفلة ولونت معهم و�ساركتهم.

�لطفل �لثالث ل يتفاعل مع �أحد وينفذ �لتعليمات دون حتدث، ويف�سل �لنوم 
عل���ى �ملكت���ب، كما �أنه وحي���د ل يلعب مع �أحد. ل ي�ستطيع �لتحدث ول �لكالم و�أحيانا 
يقول بع�س �لكلمات غر �ملفهومة ول �لو��سحة. بالن�سبة للتو��سل غر �للفظي فهو 
ي�ساهد من حوله وي�ستخدم يديه ور�أ�سه لالإ�سارة. بالن�سبة لل�سلوك �لنمطي �لتكر�ري 
فه���و عب���ارة ع���ن خب���ط على �ملكت���ب، �أو حرك���ات بي���ده ت�سبه م�س���ك خي���ط و�للعب به. 

يتفاع���ل �لطف���ل �لر�ب���ع �جتماعي���ا ب�سورة حمدودة ج���د�، ل يتعام���ل مع �أحد 
تقريًب���ا ول �ملعلم���ني ول �لزم���الء ولكن���ه يتعام���ل م���ع �ملعلم���ة �ملر�فق���ة ل���ه )�ل�سادو( 
وي�ستجي���ب �إىل �لتعليم���ات بع���د �لإحل���اح علي���ه ب�س���دة. بالن�سب���ة للتو��س���ل �للفظ���ي، 
ل يتكل���م وي�ستخ���دم �لإ�س���ارة يف �لتو��س���ل �لوظيف���ي. لدي���ه حركات منطي���ة تكر�رية 
يف �س���ورة و�س���ع يدي���ه يف �أذني���ه وحرك���ات ي���د ت�سب���ه �لت�سبي���ح بال�سبحة. لدي���ه بع�س 
�لعدو�ني���ة و�لت���ي ق���د تك���ون ناجتة ع���ن عدم �لق���درة عل���ى �لتو��سل، ياأخذ م���ا يريده 
م���ن زم���الوؤه بعن���ف، وعندما يتعام���ل مع �أحد زم���الوؤه تفاعله غر لفظ���ي وبو��سطة 
�إمي���اء�ت �سعيف���ة. عندم���ا يلع���ب زم���الوؤه �لكرة يدخ���ل لي�ساركهم �للع���ب دون حتدث 
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وتظهر عليه بع�س �ل�سلوكيات غر �ملقبولة �أثناء ذلك ول يتحرك كثر� �أثناء �للعبة 
ولكن���ه يتج���ه نحوه���م ويقحم نف�سه فيه���ا. ل يبت�سم نهائيا ونادًر� م���ا يبكي يف موقف 
يزعج���ه، ولك���ن يف �أغل���ب �لأحيان يظهر علي���ه �لالمبالة ول يظه���ر تعبر�ت وجه يف 
�ملو�ق���ف �لجتماعية �ملختلفة. �سغوف بالكمبيوتر ولديه قدرة عالية على ��ستخد�مه 
وفت���ح �لألع���اب �ملختلفة و�لتنقل بني �لألعاب وعندما مي���ل من �للعبة يغلق �لربنامج 
�خلا����س به���ا ب�سكل �سحي���ح متاًما ويفتح لعبة �أخرى يحبها وميي���ل �إىل �لألعاب �لتي 
به���ا �أ�سخا����س وحرك���ة. ويلعبها مبه���ارة �سديدة مث���ل �سخ�س بال���غ، وعندما ميل من 
�للع���ب يفت���ح فيلم كارتون يحبه وي�ساهده برتكيز كبر. كما �أنه ل ينتبه �إىل �لتعزيز 
�للفظ���ي ولي����س له �أهمية عنده ول ي�ستجيب �إلي���ه. يحب �حلركة �لد�ئمة ول يجل�س 

على كر�سي و�حد وياأكل ما يحبه فقط ول ياأكل طعام يجرب على �أكله. 

�لطف���ل �خلام����س ل يتعام���ل �إل مع م���ن يعرفهم و�لذين ر�آه���م �أكر من مرة 
ومعت���اد عليه���م وياألفه���م. ي�ستجي���ب للتعليم���ات مل���ن ياألف���ه، ل يتحدث ولكن���ه ي�سدر 
�أ�س���و�ت غ���ر مفهومة وكالمه غر و��س���ح. بالن�سبة لل�سلوكي���ات �لنمطية �لتكر�رية 
يخب���ط عل���ى رجلي���ه وعندم���ا يطل���ب من���ه �أن يتوقف ينتظ���ر قليال ثم يع���اود �خلبط 
عل���ى رجلي���ه ثم ي�سدر �أ�سو�ت غريبة وغر مفهوم���ة. ل يتعامل مع زمالوؤه وعندما 
تعطي���ه �ملعلمة لغز خ�سبي )بزل( لرتكيبه، ��ستجاب لها وعندما حاول بع�س زمالوؤه 
يف �ل�س���ف �أن ي�سارك���وه يف تركيب���ه رف����س ب�س���دة و�أ�س���در �أ�سو�ًتا عالية ج���ًد� وجذبها 

منهم ب�سدة وركبها مبفرده. 

• بعد التدخل	
�أظه���رت �لنتائج �لنوعية لهذ� �لبح���ث �أن �لأن�سطة �مل�ستخدمة لتح�سني قدرة 
�لأطفال من ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد على تكوين �أ�سدقاء فعالة �إىل حد ما. و�أن 
حم���اولت تكوينه���م لأ�سدقاء ح�سن تفاعلهم �لجتماع���ي بدرجة طفيفة. ظهر ذلك 
يف زي���ادة د�فعيته���م للم�سارك���ة يف �لأن�سط���ة �ملختلفة مثل �أن�سط���ة �لتلوين و�لت�سوير 
و�للع���ب يف �حلديق���ة وهو ما �أكدته نتائج �ملالحظة قبل �لتدخل. ونظًر� لأن �لأطفال 
ل يتحدث���ون ف���اإن ��ستخ���د�م �لبطاق���ات �مل�سورة و�أن�سط���ة �لت�سوير وغره���ا، ح�سنو� 
م���ن توج���ه �لأطفال نحو زمالوؤهم وجذب �إليهم �لأطفال م���ن ذوي �لإعاقة �لعقلية. 
�لطف���ل �ملح���ب لأن�سط���ة �لكمبيوت���ر �ُسج���ع عل���ى دع���وة �سدي���ق ل���ه لي�سارك���ه �للع���ب 
با�ستخ���د�م ذر�ع���ني للعبة، وبالتايل بد�أ يتقبل جلو�س �أحد معه و�إن ظلت �لقدرة على 
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�لتو��سل و�لتفاعل �سعيفة. كان ل�سجرة �ل�سد�قة تاأثر جيد على �لأطفال من ذوي 
�لتوح���د وب���د�أو� يف �أخذ �ل�سور من زمالوؤهم ول�سقه���ا على �ل�سجرة و�سط نظر�ت ما 

ز�لت تعرب عن �لوحدة ولكن جمرد �مل�ساركة �أعطي دفعة ل�ستكمال �لتدخل. 

هذ� �لندماج �ليجابي مهم �أن يو�سع يف �لعتبار كنقطة بدء و�إ�سارة لهتمام 
�لأطفال باملو�سوع �لذي ي�سرتك فيه مع زميله. �أثناء ن�ساط �لت�سوير ��ستطاع بع�س 
�لأطفال �أن ي�سرو� على �أنف�سهم و�أقر�نهم من ذوي �لإعاقة �لفكرية وهذ� قد يعك�س 
�مت���الك بع����س �لفه���م ملعنى �ل�سد�ق���ة. بالرغم م���ن �أن بع����س �لدر��س���ات ��ستك�سفت 
ق���درة �ملر�هق���ني من ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد عل���ى ت�سمية �لأ�سدقاء مثل در��سة 
)Webster & Carter )2013  و�لت���ي تو�سل���ت �إىل �أن �لأطفال من ذوي ��سطر�ب 
طي���ف �لتوح���د قادرين عل���ى ت�سمية �أ�سدقائه���م ولكن �ختلفت �سك���ل �لت�سمية يف هذ� 
�لبح���ث عن���د ه���ذه �ملجموع���ة، فكانت عن طري���ق �لإ�س���ارة، �أو �لتوجه نح���و �لطفل، �أو 
تك���ر�ر �إ�سم���ه. بع�س �لدر��سات �أ�سارت �إىل �أن ت�سمي���ة �لأ�سدقاء و�ختيارهم قد يعك�س 
�سد�ق���ة حقيقي���ة ب���ني �لأطف���ال م���ن ذوي ��سط���رب طي���ف �لتوحد وزمالئه���م. ففي 
در��س���ة )Potter )2014 وج���دت �أن �لطف���ل يف در��سته���ا �خت���ار بع����س �لأ�سم���اء عل���ى 
�أنه���م �أ�سدق���اءه ولك���ن هذه �لأ�سم���اء �ختلفت عن �أ�سم���اء �لأ�سدقاء �لذي���ن �أخرب بهم 
و�لدي���ه. كذل���ك �لأطفال �لذين تعرف عليهم �لطف���ل كاأ�سدقاء هم �أنف�سهم �لأطفال 
يف �ملجموع���ة �لتي لوحظ بينه وبينها تفاع���ل �أثناء �ملالحظة. و�أ�سارت نتائج �لدر��سة 
�إىل �أن �لتو�فق بني ما ي�سميه �لأطفال من ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد من �أ�سدقاء 
وم���ا ي�سمي���ه �لآباء، يعد دليال على وجود �سد�قة حقيقية بينهم. و�لتو�فق بني ما مت 
مالحظت���ه من �أ�سدقاء مع �لطفل يف �ل�سف وما �سماهم �لطفل �أ�سدقاءه قد يعك�س 

فهم و��سح ملعنى �ل�سد�قة وقدرة على تكوينها. 

�ختلف���ت نتائج ه���ذ� �لبحث عن در��س���ة )Potter )2014 يف �أن �لأطفال عينة 
�لدر��س���ة مل يكون���ا �سد�ق���ة حقيقي���ة باملعنى �ملع���روف ومل ي�ستطيع���و� تكوين �سديق 
مف�س���ل مث���ل �لطف���ل يف در��ستها �ل���ذي �إحتفظ ب�سد�قت���ه مع فتاة معاق���ة عقليا ملدة 
ث���الث �سن���و�ت، ولكن �لتغر �مللحوظ يف �سلوكيات تكوين �أ�سدقاء و�لتح�سن �مللحوظ 
يف م�سارك���ة �لأطف���ال �لآخري���ن بع����س �لأن�سط���ة �لجتماعي���ة، ق���د ي�س���ر �إىل ق���درة 
�لأطف���ال م���ن ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد عل���ى تكوين �أ�سدقاء و�أن ذلك يعد عامال 

مهما يف تطوير وتنمية تفاعالتهم �لجتماعية.



املجلد ال�ساد�س - العدد )22( يناير 2018 جملة الرتبية اخلا�سة

 104 

كم���ا �أن بع����س �لأطف���ال ي�ستطيع���ون �لتعب���ر ع���ن �حتياجهم لأ�سدق���اء مثل 
�لطف���ل يف در��س���ة )Potter )2014 و�ل���ذي �أخ���رب باأنه لي�س لديه يف �لع���ادة �أ�سدقاء 
كثري���ن عندم���ا �أنتق���ل �إىل مدر�ست���ه �جلدي���دة. ه���ذ� �لتعب���ر �س���در من طف���ل لديه 
��سط���ر�ب طي���ف توح���د و�سعوب���ات تعلم �سدي���دة و�ل���ذي مل يظهر يف ه���ذه �لدر��سة، 
ب���دو�  و�إن  لأ�سدق���اء  �حتياجه���م  ع���ن  �لأطف���ال  فيه���ا  يع���رب  �لأوىل مل  فاملجموع���ة 
�أك���ر �سع���ادة وم�سارك���ة بع���د �لتدخ���ل مم���ا ق���د ي�س���ر �إىل �حتياجه���م �إىل �أ�سدق���اء 
ذوي  م���ن  �لأطف���ال  �آر�ء  عل���ى  �حل�س���ول  وعموم���ا  ذل���ك.  ع���ن  يع���ربو�  ولكنه���م مل 
��سط���ر�ب طي���ف �لتوحد يف �ل�سد�ق���ة ي�ستحق �لهتمام ول يظهر كث���ًر� يف �لأدبيات       
)Petrina et al., 2014(. ق���د يف�س���ر ه���ذ� �لخت���الف مع بع�س نتائ���ج در��سة بوتر 
  Daniel & Billingsley )2010( و نتائ���ج بع����س �لدر��سات �لأخرى مثل در��س���ة
ودر��سة )Rossetti )2011  و�لتي يظهر فيها �لأطفال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد 
�أكرب قدرة وخربة ومعرفة يف تكوين �لأ�سدقاء و�ملحافظة عليها، �إىل بر�مج �لتدخل 

�ملبكر و�لرب�مج �لرتبوية و�لتاأهيلية و�خلدمية و�لرعاية �لو�لدية �لتي يتلقونها.

و�أخ���ًر�، ف���اإن نتائ���ج ه���ذ� �لبحث ق���د و�سع���ت معلوماتنا بع�س �ل�س���ئ عن فهم 
ق���در�ت ��سطر�ب طيف �لتوحد على �إن�س���اء �سد�قات و�ملفاهيم �لتي ميتلكونها عنها. 
���ا �أن عالقتهم باأقر�نهم يف �لعموم تط���ورت ب�سورة �أف�سل، بالرغم من  و�أظه���رت �أي�سً
�أن �ل�سلوكي���ات �لت���ي ع���رب به���ا �لأطفال ع���ن �ل�سد�قة قليل���ة ولكنها مهم���ة، و�أظهرت 
نقاط مهمة بخ�سو�س فهمنا لل�سد�قة مثل وجودها، �أو غيابها ودرجة وجودها. كما 
�أن �هتمام �لأطفال باأن�سطة تكوين �ل�سد�قة، �أظهر �هتمام ملحوظ بتكوين �أ�سدقاء 

عن طريق �إظهار تعاطف �سديد يف درجة �هتمامهم بال�سور و�لألعاب. 

املجموعة الثانية. 2
�أظهرت نتائج �ملالحظة و�ملقابلة للمجموعة �لثانية:

• قبل التدخل	
�لأطف���ال م���ن ذوي متالزم���ة �أ�سربج���ر يف ه���ذه �ملجموع���ة يتلق���ون خدم���ات 
تعليمية يف �ملركز، بع�س �لأطفال ملتحقون باملركز لكي يتم تعديل �سلوكهم وخا�سة 
م���ن ناحي���ة �للغة �لتي ي�ستخدمونها. فاأحد �لآباء ل يرغب مطلقا يف �أن يتحدث �إبنه 
به���ذه �للغ���ة ويطل���ب �أن يتحدث طفله باللغة �لعامية، كما �ن���ه ل يرغب يف �أن يلحقه 
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باملدر�س���ة خلوف���ه من �سخرية �لأطف���ال غر ذوي �لإعاقة منه. �أح���د �لأطفال يذهب 
�إىل �ملدر�س���ة ولكن���ه يظه���ر �سلوكي���ات عد�ئية فيها. �ل�سب���ب ور�ء عدو�نيت���ه �أن �ملعلمة 
يف ف�سل���ه تري���ده �أن يجل����س يف مكان ل يريد هو �جللو�س في���ه، فيبد�أ ب�سرب زمالوؤه 
وم�سايقته���م. كم���ا �أن بع�سه���م ميي���ل �إىل �لق���رت�ب و�لتفاعل مع �لأطف���ال من ذوي 

��سطر�ب طيف �لتوحد ويجل�سون بجانبهم يف �ملدر�سة.

بع����س �لأطف���ال من ذوي متالزم���ة �أ�سربجر ميكنه���م �لعتماد عل���ى �أنف�سهم 
وفه���م �لتعليم���ات و��ستيعابه���ا ولديه���م ذ�ك���رة ب�سرية جي���دة و�لقدرة عل���ى �لتو��سل 
�لب�سري و�للفظي. بالن�سبة لل�سلوكيات �لنمطية �لتكر�رية فتمثلت يف �لإ�سر�ر على 
�س���ر�ء علبت���ني تون���ة عن���د �لذهاب �إىل �ملتج���ر، �أو م�ساه���دة كارتون بعين���ه يف كل مرة، 
�أو تردي���د كلم���ات بعينه���ا مثل “تلفزي���ون، تلفزيون”، �أو ترديد جم���ل ق�سرة بعينها. 
بالن�سبة ل�سلوكيات �ل�سد�قة، �لأطفال منعزلون ووحيدون ول يتفاعلون مع �لآخرين 
وي�سع���رون بالود و�لألفة م���ع معلميهم، وي�ستجيبون للتعليم���ات ويعملون مبفردهم. 
�سلوكي���ات �ل�سد�ق���ة ل ميكن �لتعرف عليها يف بيئة منعزلة حيث �أن �لأطفال يعملون 
مبفرده���م يف �ملرك���ز دون �لختالط بالأطف���ال �لآخرين، ولذلك مت جتميع معلومات 
م���ن �أولي���اء �لأمور ع���ن �سلوكيات �ل�سد�ق���ة يف �ملدر�سة، �أو يف حمي���ط �ملنزل و�أظهرت 

��ستجاباتهم عدم وجود �سديق مف�سل وق�سور يف تكوين �ل�سد�قات.

• بعد التدخل	
��ستط���اع �لأطف���ال م���ن ذوي متالزم���ة �أ�سربج���ر �كت�س���اب بع����س �لأ�سدق���اء 
وتكوينه���م وتبادل �خلرب�ت �لجتماعية معهم ع���رب �لوقت. كما �أنهم ميتلكون بع�س 
�لو�سائ���ل لتكوي���ن �ل�سد�قة وقادرين على �لتع���رف على �لفرق بني �لوقت �لذي لي�س 
لديهم فيه �أ�سدقاء و�لوقت �لذي لديهم فيه �أ�سدقاء كما يعك�س ذلك �أي�سا قدرتهم 
عل���ى فه���م �لعالقات �لجتماعية. كما �أن �لأطفال ��ستطاعو� �أن يطورو� بع�س �لوعي 
بقوة ودرجة �ل�سد�قة. عندما ينظرون �إىل �سور �أ�سدقائهم ي�سعرون بالفرحة جتاه 
�س���ور معين���ة دون غره���ا وينظ���رون �إليه���ا لفرتة �أطول م���ن غرها. بالرغ���م من �أن 
�لأطفال مل يكونو� بعد �سديق مف�سل باملعنى �ملعروف لكنهم بد�أو� يف تكوينه. �تفقت 
ه���ذه �لنتائ���ج م���ع در��سة )Kuo, et al. )2013 و�لتي تو�سل���ت �إىل �أن �لأطفال ذوي 

��سطر�ب طيف �لتوحد قادرين على ت�سمية �أقرب �لأ�سدقاء و�لتعرف عليهم. 
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�أظه���ر �لأطف���ال م���ن ذوي �أ�سربج���ر يف ه���ذ� �لبح���ث د�فعي���ة لتكوي���ن �أ�سدقاء 
و�تفقت هذه �لنتيجة مع در��سة )Calder, et al. )2012 حيث �أ�سار �إىل �أنه تتو�فر 
ل���دى �لأطف���ال م���ن ذوي ��سط���ر�ب طي���ف �لتوح���د د�فعي���ة لتكوي���ن �أ�سدق���اء، �أخرب 
به���ا �لآب���اء و�ملعلمني �أثن���اء تو�سيح طبيع���ة �ل�سد�قة بني �لعادي���ني و��سطر�ب طيف 
�لتوح���د. من خ���الل �ملالحظات و�ملقابالت قبل وبعد �لتدخ���ل �ت�سح �أن �لأطفال من 
ذوي متالزم���ة �أ�سربج���ر تول���دت لديهم رغبة يف �حل�سول عل���ى �لأ�سدقاء و�لندماج 

يف تفاعالت �ل�سد�قة. 

وللتع���رف على طبيع���ة �ل�سد�قة ل���دى �لأطفال من ذوي متالزم���ة �أ�سربجر، 
فاإن���ه ظه���رت �سلوكيات فارق���ة يف �سلوكه���م �لجتماعي بالن�سبة لزمالئه���م �لآخرين، 
حي���ث �أ�سبح���و� �أك���ر تعب���ر� �أثن���اء وجوده���م م���ع �أ�سدقاوؤه���م يبت�سم���ون وينظ���رون 
در��س���ة  �ل�سل���وك يف  ه���ذ�  �لأ�سدق���اء، ظه���ر  غ���ر  م���ن  �أك���ر  �لبع����س  �إىل بع�سه���م 
)Berke, )1994 . كم���ا �أن �لأطف���ال �ندجم���و� �إىل حد ما م���ع �لعاديني يف �لأن�سطة 
�ملختلف���ة، وب���د�أو� �للع���ب معهم، وعندم���ا ياأتون يف �مل���ر�ت �لتالية، يحاول���ون �لبدء يف 

�إن�ساء حمادثات بينهم كما يحاول �لعاديني �للعب معهم وم�ساعدتهم. 

و�أخ���ر�: م���ن �أه���م �لنتائج �لتي تو�س���ل �إليها هذ� �لبحث و�لت���ي ��ستندت على 
�لتحليل �لكمي و�لكيفي للبيانات، هي قدرة �لأطفال من ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد 
عل���ى تكوي���ن �أ�سدقاء و�أن ذلك ق���د يكون �سبًبا يف حت�سني تفاعالته���م �لجتماعية �إذ� 
�أتي���ح له���م �لوق���ت �لكايف و�خل���رب�ت �لرتبوي���ة �ملنا�سب���ة و�لأن�سط���ة و�لأدو�ت �ملنا�سبة 

و�لوعي لدى من يتعاملون معهم على �أهمية �ل�سد�قة وتكوين �أ�سدقاء لهم. 

تو�سيات البحث:
يف �سوء ما �أ�سفرت عنه نتائج �لدر��سة �حلالية ميكن �إقرت�ح بع�س �لتو�سيات 
�لت���ي ق���د ت���وؤدي �إىل حت�سني �خلدم���ات �ملقدمة ل���ذوي �إ�سطر�ب طي���ف �لتوحد وهي 

كالتايل: 
ت�سجي���ع �لأطفال من ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد على �لتوجه نحو �لأطفال 1 ))

غر ذوي �لإعاقة و�لعك�س بالعك�س، حيث �أنه من �ملمكن �أن يكون طفل �لتوحد 
يرغب يف تكوين �أ�سدقاء ولكنه ل يطلب ذلك.
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م���ن ذوي 1 )) �لأطف���ال  �أو  �لعادي���ني،  وب���ني  بينه���م  �إهتمام���ات م�سرتك���ة  �إيج���اد 
�لحتياج���ات �خلا�س���ة، لأنه من �ل�سهل �أن يتح���دث معهم يف �سئ م�سرتك كال 
منهم���ا يحبه مثل �ل�سينم���ا، �لريا�سة، �ملو�سيقى، �لكت���ب وعرو�س �لتلفزيون، 

�لألعاب وغرها. 
توجي���ه �لأطف���ال غ���ر ذوي �لإعاقة وغرهم م���ن ذوي �لحتياج���ات �خلا�سة 1 ))

عل���ى قبولهم عند توجههم نحوهم و�ل�سرب عليهم وتوعيتهم باأن �لطفل من 
ذوي ��سط���ر�ب طي���ف �لتوحد من �ملمكن �أن ياأخذ وقت يف �ل�ستجابة لالآرين، 

ول يعني ذلك بال�سرورة �أنه غر مهتم.
�لتو��س���ل م���ع �لأطف���ال م���ن ذوي ��سط���ر�ب طيف �لتوح���د بو�س���وح وب�سرعة 1 ))

منا�سب���ة وبحج���م �س���وت منا�س���ب. يف�سل ��ستخ���د�م جمل ق�س���رة للم�ساعدة 
على �لتحدث، كما يف�سل �لتحدث ب�سورة حرفية ول يجب ��ستخد�م �لكلمات 

و�لعبار�ت �مل�سللة. 
توف���ر بيئات د�عمة لتكوي���ن �ل�سد�قات لدى طفل �لتوحد تر�عي �حل�سا�سية 1 ))

�حل�سي���ة لدى �لأطفال من ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد، مثل جتنب �لأماكن 
�ملزدحمة و�ل�سو�ساء.

توفر تغذية ر�جعة للطفل ذو ��سطر�ب طيف �لتوحد �أثناء تكوين �أ�سدقاء، 1 ))
ف���اإذ� ك���ان يفع���ل �سيئا غ���ر منا�س���ب يجب �إخب���اره بلطف م���ع تعريف���ه بال�سئ 

�ل�سحيح.

بحوث م�ستقبلية:
�نبثقت من نتائج هذ� �لبحث جمموعة من �لبحوث �مل�ستقبلية على �لنحو �لتايل:

��ستكم���ال �لدر��سة على �لأطفال يف كال م���ن �ملدر�سة و�ملركز با�ستخد�م نف�س 1 ))
�لأدو�ت �لت���ي زودت به���ا �لباحث���ة �ملعلم���ني و��ستك�س���اف �أثره���ا عل���ى تكوي���ن 

�ل�سديق �ملف�سل.
ل���دى 1 )) �ل�سد�ق���ة  مفاهي���م  ومن���و  تط���ور  ل�ستك�س���اف  تتبعي���ة  در��س���ة  عم���ل 

�ملفحو�سني بالدر��سة من حيث �جلودة و�للتز�م.
عم���ل در��س���ة طولية لأح���د �لأطف���ال ذو �ل�سد�قة �لناجح���ة ل�ستك�ساف مدة 1 ))

�ل�سد�قة وحمتو�ها. 
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ملخ�س البحث:
ه���دف �لبح���ث �حل���ايل �إىل �لتع���رف عل���ى �لعالق���ة ب���ني ��ستخ���د�م �لفي�سبوك 
و�ل�سع���ادة �لنف�سي���ة ل���دى ط���الب �جلامع���ة ذوي �لإعاق���ة �لب�سري���ة، وحتقيًق���ا له���ذ� 
�له���دف �أج���ري �لبح���ث عل���ى عين���ة قو�مه���ا )85( طالًبام���ن ذوي �لإعاق���ة �لب�سري���ة 
بجامع���ات �لقاه���رة، وعني �سم����س، وطنط���ا، و�لزقازي���ق، و�ملن�سورة، م���ن م�ستخدمي 
�لفي�سب���وك، وتر�وح���ت �أعمارهم بني )19 –23( عاًما،ومت تطبي���ق مقيا�سي ��ستخد�م 
�لفي�سب���وك، و�ل�سع���ادة �لنف�سية.وق���د �أ�سف���رت �لنتائ���ج ع���ن ع���دم وج���ود عالق���ة ب���ني 
��ستخ���د�م �لفي�سبوك و�ل�سعادة �لنف�سية لدى طالب �جلامعة ذوي �لإعاقة �لب�سرية، 
ع���دم وج���ود عالقة بني عدد �لأ�سدقاء على �لفي�سبوك ودرجة �ل�سعادة �لنف�سية لدى 
ط���الب �جلامع���ة ذوي �لإعاق���ة �لب�سري���ة، ويوج���د ف���روق د�ل���ة �إح�سائًيا ب���ني نوعية 
حتديث �لفي�سبوك )�إيجابي – �سلبي( ودرجة �ل�سعادة �لنف�سية لدى طالب �جلامعة 
ذوي �لإعاق���ة �لب�سري���ة ل�سال���ح �لتحديث �لإيجابي، عدم وجود ف���روق د�لة �إح�سائًيا 
ب���ني �س���دة �لإعاقة �لب�سرية )جزئية –كلية( و�ل�سعادة �لنف�سية لدى طالب �جلامعة 
ذوي �لإعاق���ة �لب�سري���ة، وتختل���ف دينامي���ات �ل�سخ�سي���ة ل���دى ط���الب �جلامعة ذوي 
�لإعاقة �لب�سرية باختالف درجة �ل�سعادة �لنف�سية )كما �أ�سارت �لدر��سة �لكلنيكية(.

كلمات مفتاحية: ��ستخد�م �لفي�سبوك– �ل�سعادة �لنف�سية– ذوي �لإعاقة �لب�سرية.
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Using Facebook Relationship With Wellbeing In
University Students With Visual Impairment

 Psychometric Clinical

Abstract:
The current study aims to identify the relationship between 

Facebook usage and well-being in university students withvisual 
impairment.Its conducted on a sample consisted of 85 university 
students with visual impairments at the Faculty of Arts and Sci-
ences House, Cairo, Ein Shams and Tanta, Al-Zagazig and Man-
soura Universities, who have an account on Facebook, and whose 
age ranges from )19 – 23( years, after conducting Facebook usage 
scale, andwell-being scale. The study results showed that there is 
no significant statisticallyrelationship between Facebook usage and 
well-being in visually impaired university students, there is no sig-
nificant statistically relationship between the number of friends on 
Facebook and the degree of well-being in visually impaired univer-
sity students, there is significant statistically differencesbetween the 
quality of Facebook update )positive – negative( and the degree of 
well-being in visually impaired university students favoringpositive 
update, there are no significant statistically differences between vi-
sual impairment degree )partial& total( and well-being in visually 
impaired university students, and that the personality dynamics in 
university students with visual impairment vary according towell-
being degree (as confirmed in the clinical study).

Keywords: Facebook Usage – Well-being- Visual Impairment
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مقدمة البحث:
لق���د ظه���ر موق���ع �لفي�سب���وك �سم���ن �ملو�ق���ع �لجتماعي���ة �لأك���ر �سه���رة يف 
�لع���امل، وي�س���ر ��سم���ه �إىل دف���رت ورق���ي يحمل �س���ور ومعلوم���ات لأف���ر�د �ملجموعات، 
ويتي���ح مل�ستخدميه �لتعارف مع بع�سهم �لبع����س وت�سفح دفاتر بع�سهم �لبع�س، كما 
ي�ستخدم���ه �لطلب���ة للبح���ث عن �ملع���ارف و�ملعلومات �ملت�سل���ة بتخ�س�ساته���م، و�أحياًنا 
ملناق�س���ة �ملحا�س���ر�ت �ليومي���ة و�لتو��س���ل مع جماع���ات ذ�ت �هتمام م�س���رتك للتعمق 

ومعرفة �لعامل من حولهم )�لر�سول،و�لعنيزي، 2013، �س 358(.
وطبًقالدليل �ل�سبكة �لعاملية فقد ظل �لفي�سبوك على قمة �ل�سبكة �لجتماعية 
�لعاملي���ة، حي���ث وجد �أن �أك���ر من ن�سف م�ستخدمي �لنرتن���ت يتو��سلون على �ملوقع 
مرة و�حدة يف �ل�سهر على �لأقل ومن �لناحية �لإح�سائية فاإن �لفي�سبوك ي�ستخدمه 
 Ramayah, Jafar, 700 ملي���ون م�ستخ���دم ن�س���ط تقريًب���ا يف جمي���ع �أنح���اء �لع���امل
)Faezah, 2013, p.788&(. ويف م�س���ر بل���غ ع���دد �مل�ستخدم���ني ملوقع �لفي�سبوك 
ع���ام 2010 م ح���و�يل ثالثة ون�سف مليون �سخ�س �أي بن�سبة )4،5 %( من �إجمايل عدد 
�ل�سك���ان، بينما عدد �مل�ستخدمني �لعرب ل���ه ي�سل �إىل )15( مليون م�ستخدم )حبيب، 
2015، ����س 524(. ويرج���ع ه���ذ� �لإقب���ال �ل�سديد عل���ى ��ستخد�م �لفي�سب���وك كونه من 
�ملوؤث���ر�ت بالغ���ة �لأهمي���ة يف حي���اة �لب�سر و�ل���ذي ي�ستخدم حتت تاأث���ر دو�فع متباينة 
لتحقي���ق �أغر�����س متع���ددة، ولذل���ك فق���د �حت���ل مكانة متمي���زة بني بر�م���ج �لتو��سل 
�لجتماع���ي لدرج���ة يك���اد يج���زم فيه���ا �لبع����س �أن���ه ل غن���ى ع���ن ��ستخد�م���ه لكاف���ة 
�سر�ئ���ح �ملجتمع. فه���و موقًعا �فرت��سًيا جتاوز م�ستخدميه �سب���ل �لتو��سل �لتقليدية 
و��ستبدل���ت ب�سب���ل �لتو��س���ل �حلديثة ع���رب �لر�سائ���ل و�ملحادثات �لت���ي منحت فر�سة 

كبرة لتبادل �خلرب�ت ومناق�سة �لآر�ء و�لأفكار.
وعلى �لرغممن تنوع �لأهد�ف �لتي تكمن خلف ��ستخد�م �لفي�سبوك فقدر�أى 
)Kim, & Roselyn, )2011، �أن���ه م���ا ك���ان ليحق���ق �لرو�ج �لذي يحظ���ى به حالًيا 
ل���و مل يك���ن يف �إمكانه �أن يزود م�ستخدميه بالبهجة و�ل�سع���ادة �لنف�سية. �إذ �أنها متثل 
�نفعاًل �إيجابًيا يو�سف بكلمات �إيجابية؛ مثل: �لر�سا، و�لرفاهة، و�ل�ستمتاع باحلياة، 
و�لقناع���ة، وح���ب �حلي���اة، و�لتي يحت���اج �إليها �لف���رد لكي يحيا حياة �سوي���ة بعيدة عن 
�لقل���ق و�لتوت���ر و�ل�سر�ع �لنف�سي،ولذلك �أ�سبحت �حلاج���ة �إىل �ل�سعادة �لنف�سية من 

�أهم �حلاجات �ملهمة يف حياة كل �لأفر�د باختالف �أجنا�سهم وفئاتهم �لعمرية. 



املجلد ال�ساد�س - العدد )22( يناير 2018 جملة الرتبية اخلا�سة

 122 

و�إذ� ك���ان �لأف���ر�د �ملب�سري���ن بحاجة للتمتع بق���در من �ل�سع���ادة �لنف�سية؛ فاإن 
حاج���ة ذوي �لإعاق���ة �لب�سري���ة لتل���ك �ل�سع���ادة �أك���رب خا�سة ط���الب �جلامع���ة منهم، 
وذل���ك مل���ا ي�سببه فق���د�ن �لب�سر م���ن �نفعالت نف�سي���ة �سلبية قد ت�س���ل ب�ساحبها �إىل 
درج���ات مرتفع���ة من �لكتئ���اب، و�لتوتر، و�لقلق. وه���ذ� ما �أ�سارت �إلي���ه نتائج �لعديد 
من �لدر��سات �لتي تناولت مو�سوع �ل�سعادة �لنف�سية لدى ذوي �لإعاقة �لب�سرية من 
 Datta&Halder )2012(; Pinquart&Jense ط���الب �جلامعة كدر��سة كل من
)2011(، �لت���ي �أ�س���ارت نتائجهم���ا �إىل �نخفا����س م�ست���وى �ل�سع���ادة �لنف�سي���ة ل���دى 
در��س���ة وكذل���ك  �ملب�سري���ن،  باأقر�نه���م  �لب�سري���ة مقارن���ة  �لإعاق���ة  ذوي  �ملر�هق���ني 
)Kef & Dekovic )2004 �لت���ي �أثبت���ت حاجة �ملر�هقني �ملكفوفني �إىل �ملزيد من 

�ل�سعادة �لنف�سية.
وم���ع تع���دد م�س���ادر �لبح���ث ع���ن �ل�سع���ادة �لنف�سي���ة فق���د �حت���ل �لفي�سب���وك 
مكان���ة كب���رة ب���ني تلك �مل�س���ادر وخا�سة لدى ط���الب �جلامع���ة، حيث �أ�س���ارت در��سة
)Ziv & Kiasi )2016 �إىل وجود عالقة �رتباطية �إيجابية بني ��ستخد�م �لفي�سبوك 
و�ل�سع���ادة �لنف�سي���ة، كم���ا دعم���ت �لنتائج �لأث���ر �لإيجابي ل�ستخ���د�م �لفي�سبوك لدى 
�لأ�سخا����س �لذي���ن يفتق���رون �إىل �مله���ار�ت �لجتماعي���ة �لالزم���ة لتطوي���ر ر�أ����س �ملال 

�لجتماعي و�لثقة من خالل �لت�سالت �لتقليدية.
ويف �ل�سياق نف�سه، وتدعيًما للدور �لذي يلعبه ��ستخد�م �لفي�سبوك يف �ل�سعور 
 Zeeshan & AslamKim )2013( &بال�سع���ادة �لنف�سي���ة جاءت در��س���ة كل م���ن

�لإيجابية بينهما. �لعالقة  على  )Roselyn )2011;لتوؤكد 

وبالرغ���م مم���ا �أ�سارت �إليه نتائج تلك �لدر��سات من وجود عالقة �إيجابية بني 
��ستخ���د�م �لفي�سبوك و�ل�سع���ادة �لنف�سية؛ �إل �أنه قد وجدت در��سات �أخرى �أ�سارت �إىل 
 Kross Verduyn, Demiralp,وج���ود عالق���ة �سلبية بني ك���ال �ملتغرين كدر��س���ة
 Park, Seungjae, & Lin )2013(; Verduyn, Lee, Shablack,

&Orvell, )2015(;

ع���دم  �إىل   Liu & Ping )2015( در��س���ة  �أ�س���ارت  خمتل���ف  نح���و  وعل���ى 
وج���ود تاأث���ر مبا�سر ب���ني ��ستخد�م �لفي�سب���وك و�ل�سع���ادة �لنف�سية، ولكن���ه قد ميكن 
م�ستخدمي���ه م���ن �حل�سول على �مل�سان���دة �لجتماعية �لإلكرتوني���ة �لتي قد تفيدهم                                               

يف حياتهم �لو�قعية.



ا�ستخدام الفي�سبوك وعالقته بال�سعادة النف�سية لدى طالب اجلامعة  د. �سماح �سالح حممود 

 123 

وم���ن �لعر����س �ل�ساب���ق يت�س���ح وجود �خت���الف بني نتائ���ج �لدر��س���ات �ل�سابقة 
�لت���ي �هتمت ببحث �لعالق���ة بني ��ستخد�م �لفي�سبوك و�ل�سعادة �لنف�سية لدى طالب 
�جلامع���ة؛ ولذلك ي�سعى �لبح���ث �حلايل للوقوف على طبيعة �لعالقة بني �ملتغرين 

لدى طالب �جلامعة ذوي �لإعاقة �لب�سرية.

م�سكلة البحث:
تاأ�سي�ًس���ا عل���ى م���ا �سب���ق عر�س���ه يف مقدم���ة �لبح���ث يت�س���ح وج���ود تباينب���ني 
نتائ���ج �لدر��س���ات �ل�سابق���ة �لتي تناول���ت �لعالقة ب���ني ��ستخد�م �لفي�سب���وك و�ل�سعور 
                      Kim & Roselyn )2011( ك���ل م���ن  �تفق���ت در��س���ة  �لنف�سي���ة، فق���د  بال�سع���ادة 
)Zeeshan & Aslam )2013; عل���ى وج���ود عالق���ة �إيجابي���ة ب���ني �ملتغري���ن، يف 
حني �أ�سارت در��سة )Verduyn et al., )2015�إىل �أن �لفي�سبوك ما هو �إل م�سيعة 
للوق���ت و�إنهاك للذهن ومقو�س لل�سع���ور بال�سعادة�لنف�سية،ولذلك فقد ر�أت �لباحثة 
�أن ه���ذ� �لتعار����س يف �حلك���م على تاأث���ر �لفي�سبوك على �ل�سع���ادة �لنف�سية هو �لد�فع 
�لرئي����س لإجر�ء�لبح���ث �حلايل للوقوف على �لدور �حلقيق���ي للفي�سبوك يف عالقته 

بال�سعادة �لنف�سية لدى �سباب �جلامعة ذوي �لإعاقة �لب�سرية. 

ه���ذ� بالإ�ساف���ة �إىل عدم وج���ود در��سة عربية بحث���ت يف �لعالقة بني ��ستخد�م 
�لفي�سب���وك و�ل�سعور بال�سعادة �لنف�سية لدى طالب �جلامعة ذوي �لإعاقة �لب�سرية؛ 
مم���ا دف���ع �لباحث���ة لإج���ر�ء هذ��لبحثوبالت���ايل ميك���ن �سياغ���ة م�سكل���ة �لبح���ث يف                   

�لأ�سئلة �لآتية:
ه���ل توج���د عالقة بني ��ستخ���د�م �لفي�سبوك و�ل�سع���ور بال�سعادة�لنف�سية لدى 1 ))

م�ستخدميه من طالب �جلامعة ذوي �لإعاقة �لب�سرية؟
ه���ل توج���د عالق���ة ب���ني ع���دد �لأ�سدق���اء عل���ى �سفح���ة �لفي�سب���وك و�ل�سع���ادة 1 ))

�لنف�سية لدى طالب �جلامعة ذوي �لإعاقة �لب�سرية؟
هل توجد فروق بني درجات طالب �جلامعة ذوي �لإعاقة �لب�سرية يف �ل�سعادة 1 ))

�لنف�سية وفًقا لنوع �لتحديث على �سفحة �لفي�سبوك )�إيجابي – �سلبي(؟
هل توجد فروق بني درجات طالب �جلامعة ذوي �لإعاقة �لب�سرية يف �ل�سعادة 1 ))

�لنف�سية وفًقال�سدة �لإعاقة )كلية – جزئية(؟
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ه���ل تت�س���ف �سخ�سي���ة طالب �جلامع���ة ذوي �لإعاق���ة �لب�سري���ة )�ملكفوفني– 1 ))
�سعاف �لب�سر(منخف�سي �ل�سعادة �لنف�سية بديناميات �سخ�سية مميزة لهما؟

اأهداف البحث:
يهدف �لبحث �حلاليالتعرف على ما يلي:

�لعالقة بني ��ستخد�م �لفي�سبوكو�ل�سعادة �لنف�سية لدى طالب �جلامعة ذوي 1 ))
�لإعاقة �لب�سرية.

�لعالق���ة بني عدد �لأ�سدقاء على �سفحة �لفي�سب���وك و�ل�سعادة �لنف�سية لدى 1 ))
طالب �جلامعة ذوي �لإعاقة �لب�سرية.

�لف���روق ب���ني متو�سط���ي درج���ات ط���الب �جلامع���ة ذوي �لإعاق���ة �لب�سري���ةيف 1 ))
�ل�سع���ادة �لنف�سي���ة وفًق���ا لن���وع �لتحديث عل���ى �سفحة �لفي�سب���وك )�إيجابي – 

�سلبي(.
�لف���روق ب���ني متو�سطيدرج���ات ط���الب �جلامع���ة ذوي �لإعاق���ة �لب�سري���ة يف 1 ))

�ل�سعادة �لنف�سية وفًقال�سدة �لإعاقة )كلية – جزئية(. 
ديناميات �ل�سخ�سية لدى طالب �جلامعة ذوي �لإعاقة �لب�سرية )�ملكفوفني– 1 ))

�سعاف �لب�سر( ذوي م�ستوى �ل�سعادة �لنف�سية �ملنخف�سة.

اأهمية البحث:
ت���ربز �أهمي���ة �لبحث �حلايل من �لناحية �لنظري���ة يف تناوله لبع�س �ملتغر�ت 
�لت���ي مل تن���ل �لق���در �لك���ايف م���ن �لهتم���ام – يف ح���دود �إط���الع �لباحث���ة – على نطاق 
�لدر��س���ات �لعربي���ة يف جم���ال �ل�سح���ة �لنف�سية وه���ي ��ستخد�م �لفي�سب���وك و�ل�سعادة 

�لنف�سية لدى طالب �جلامعة ذوي �لإعاقة �لب�سرية.

�أم���ا م���ن �لناحي���ة �لتطبيقي���ة فيمك���ن �أن ي�ستفي���د �لباحث���ون م���ن نتائ���ج هذ� 
�لبحث يف و�سع برناجًما لتنمية �ل�سعادة �لنف�سية لدى طالب �جلامعة ذوي �لإعاقة 
�لب�سري���ة، وكذل���ك �لتنب���وؤ بعم���ل برناجًم���ا لتعلي���م ذوي �لإعاق���ة �لب�سري���ة كيفي���ة 

��ستخد�م �لفي�سبوك.
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كم���ا �أن���ه يق���دم مقايي����س حديث���ة ميك���ن �أن تفي���د �ملتخ�س�سني يف �ملج���ال مثل 
مقيا����س ��ستخ���د�م �لفي�سب���وك، ومقيا�س �ل�سع���اة �لنف�سية لدى ط���الب �جلامعة ذوي 

�لإعاقة �لب�سرية. 

حمددات البحث: 
تتمثل حمدد�ت �لبحث يف:

املح�ددات الب�سرية: تكونت �لعينة م���ن )85( طالًبا جامعًيا من ذوي �لإعاقة ( 1)
�لب�سري���ة، مم���ن تر�وح���ت �أعماره���م ب���ني )19–23( عاًم���ا، ومبتو�سط عمري 

)21(عام.
املح�ددات الزمنية: مت تطبي���ق �لأدو�ت يف �لف�سل �لثاين من �لعام �جلامعي ( 2)

2016- 2017م.
املح�ددات املكاني�ة: طبقت �لأدو�ت بكلي���ات �لآد�ب ود�ر �لعل���وم باجلامعات ( 3)

�مل�سرية )�لزقازيق – �ملن�سورة – طنطا – عني �سم�س - �لقاهرة(.

م�سطلحات البحث االإجرائية:

ا�ستخ�دام الفي�سبوك:يعرف �إجر�ئًيا باأن���ه: »كثافة ��ستخد�م طالب �جلامعة ( 1)
ذوي �لإعاق���ة �لب�سري���ة ملوق���ع �لفي�سب���وك م���ن �أج���ل �لتو��سل م���ع �لأ�سدقاء 
وم�ساركته���م بع����س �ملن�س���ور�ت و�إج���ر�ء �ملحادث���ات �لعامة و�خلا�س���ة ولق�ساء 

وقت فر�غهم مما يدعم لديهم �لنو�يا �مل�ستقبلية ملو��سلة ��ستخد�مه«.
ال�سعادة النف�سية: تعرف �إجر�ئًيا باأنها » متتع طالب �جلامعة ذوي �لإعاقة ( 2)

�لب�سري���ة بتقبلهملذو�تهم ولالآخرين و�إقبالهم عل���ى �حلياة وح�سن �لتفاعل 
مع �ملحيطني ».

ذوي الإعاق�ة الب�سري�ة: ه���م فاق���دي �لق���درة عل���ى �لإب�س���ار للدرج���ة �لت���ي ( 3)
حتت���اج  مهم���ة  لأي  �إجنازه���م  دون  حت���ول  ب�سري���ة  م�سك���الت  عنه���ا  ينت���ج 
ل�ستخ���د�م �لعي���ون، وينق�س���م �ملعاقني ب�سري���اً �إىل مكفوفني و�سع���اف �لب�سر                                           

. )Parveen & Khan, 2016, 178(
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اإطار نظري ودرا�سات �سابقة:
اأوًل: ا�ستخدام الفي�سبوك لدى ذوي الإعاقة الب�سرية

لق���د حق���ق �لفي�سبوك تقدًما هائ���اًل ملفًتا للنظر كاأحد �أه���م مو�قع �لتو��سل 
�لجتماع���ي وذل���ك منذ ظهوره لأول مرة ع���ام 2004م، وقد لوحظ �أنه من بني )500( 
ملي���ون م�ستخ���دم ن�س���ط للفي�سب���وك ي�سك���ل �مل�ستخدم���ني مم���ن ه���م يف عم���ر طلب���ة 
�جلامع���ة �لذين ت���رت�وح �أعمارهم ما بني )18-25( عاًما �أكرب جمموعة عمرية متثل 
ح���و�يل)30%( تقريًبا م���ن �إجماليم�ستخدمي �لفي�سبوك، كما لوحظ �أن �مل�ستخدمني 
من عمر طلبة �جلامعة يخ�س�سون حو�يل)28( دقيقة يوميا للفي�سبوك ويدجمونه 

.)Kim, & Roselyn, 2011, p. 359( ب�سكل وثيق يف حياتهم �ليومية

ويرج���ع ه���ذ� �لإقب���ال �مللح���وظ عل���ى موق���ع �لفي�سب���وك كونهاأح���د �ملد�خ���ل 
�لإر�سادي���ة �لو�ع���دة خلف����س �خلج���ل م���ن خ���الل م���ا يوف���ره مل�ستخدميه م���ن عو�مل 
�فرت��سي���ة بعيًد�ع���ن حما�س���رة �ل�سخ����س �خلج���ول م���ن قب���ل �ملحيط���ني ب���ه �لذين 
يتفح�س���ون وجه���ه ومالحم���ه. ي�ساف �إىل ذلك ع���دم �لك�سف عن �لأ�سم���اء �حلقيقية 
و�نخفا�س م�ساعر �لإ�سفاق من �لرف�س و�ل�سد من قبل �لطرف �لآخر مما يحد من 

م�ساعر �خلجل )�ل�سافعي، 210، �س 441(.

كم���ا �أن �لفي�سب���وك يتي���ح فر�سة �مل�سارك���ة يف تقدمي �ل���ذ�ت وحتديثات �حلالة 
و�إد�رة �ألبوم �ل�سور و�إر�سال �لر�سائل و�إقامة �سد�قات جديدة و�سريعة، تلك �ل�سد�قات 
�لت���ي ل يتطلب �إقامتها جهًد� كبًر�ول ت�ستلزم �لتعلق �لقوى �أو �لرتباطات �لوثيقة 
وم���ع ذل���ك فه���ي متك���ن �مل�ستخدم���ني م���ن تذكره���م بارتباطاته���م �لجتماعي���ة مما 
يدخ���ل �لبهج���ة و�ل�سعادة عليه���م ويعزز من �حرت�مهم لذو�تهم، فق���د �أظهرت در��سة 
)Liu, Tov, Kosinski, & Stillwell, )2015 �أن ��ستخ���د�م �لفي�سب���وك ميك���ن 
م�ستخدميه من �حل�سول على �مل�ساندة �لجتماعية �للكرتونية �لتي قد تفيدهم يف 
حياته���م �لو�قعي���ة كاحل�سول عل���ى بع�س �لهد�يا �لإلكرتونية �لت���ي تعرب عن �لدفء 
م���ن �لآخري���ن دون تكب���د �أي تكالي���ف مما يجعل �لأ�سدق���اء ي�سعرون بالق���رب فتت�سع 

بينهم �سبكة �لعالقات �لجتماعية.
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ونظ���ًر� مل���ا يت�س���م ب���ه موق���ع �لفي�سبوك م���ن ممي���ز�ت فق���د �أ�سب���ح ��ستخد�مه 
�أمًر�مهًم���ا و�س���رورة م���ن �سرور�ت �حلي���اة �لع�سرية لكافة �سر�ئ���ح �ملجتمع مبا فيهم 
ذوي �لحتياجات �خلا�سة ومن بينهم ذوي �لإعاقة �لب�سرية، تلك �لفئة �لتي حرمت 
من �ل�ستك�ساف �لب�سري للبيئة �ملحيطة بهم، فعجزت عن �لتعامل �ملرئي مع مكونات 
بيئته���م �ملادية وقلت لديهم فر�س �لتفاعل �لوجد�ين، مما �أ�سابها بال�سعور بالنق�س 
و�س���ط جمتم���ع �ملب�سرين. ولذلك فقد جلاأ �لكثرون م���ن ذوي �لإعاقة �لب�سرية�إىل 
�إن�س���اء �سفح���ة خا�س���ة به���م على �لفي�سب���وك �أم���اًل يف �لندماج يف جمتم���ع �ملب�سرين 

وق�ساًء لأوقات فر�غهم بحًثا عن �لرفاهة و�ل�سعادة �لنف�سية.

لق���د متك���ن ذوي �لإعاق���ة �لب�سري���ةيف ��ستخد�مهم للفي�سبوك م���ن �حل�سول 
عل���ى معلومات حمددة حول مو�سوعات مهم���ة و�لتعرف على �أهم �لأخبار و�لأحد�ث 
�جلارية، وم�ساركة �ل�سور و�لأفالم و�لنكات و�لوثائق �ملختلفة مع �لآخرين، وكذلك 
يف �لبح���ث ع���ن وظائ���ف تخ����س �إعاقته���م. وق���د حر�س بع����س �مل�ستخدم���ني من ذوي 
�لإعاق���ة �لب�سري���ة عل���ى �لبتع���اد متاًم���ا عن ط���رح �أي �س���وؤ�ل �أو تن���اول �أي���ة معلومات 
تخ����س فق���د�ن �لب�س���ر و�عت���ربو� ك���ف �لب�س���ر �أمر خا�س به���م وحده���م معللني ذلك 
بع���دم ثقته���م يف �لبيئ���ة �لفرت��سية �لت���ي يتعاملون معها؛بالإ�ساف���ة�إىل خوفهم من 
�أل تلق���ى ��ستف�سار�ته���م ��ستجابةم���ن �أ�سدقائه���م �ملب�سرين وحت���ى ل ي�سعرون باأنهم 

عالة عليهم.

وح���ول �لكيفي���ة �لتي ي�ستخدم به���ا ذوي �لإعاقة �لب�سري���ة �سفحة �لفي�سبوك 
فقد �أجرى )Wu&Adamic )2015در��سة �هتما فيها بالتعرف على كل ما يخ�س 
��ستخ���د�م ذوي �لإعاق���ة �لب�سري���ة للفي�سب���وك و�عتم���دو� يف در��ستهم عل���ى عدد كبر 
ج���ًد� م���ن �مل�ستخدم���ني و�لذي قدر بح���و�يل )50( مليون م�س���رتك ذي �إعاقة ب�سرية 
م���ن خمتل���ف �لأماكن، ممن تر�وح���ت �أعمارهم �لزمنية ب���ني )20- �أكر من 40 عام( 
�إن���اث، )8،51%( ذكور،و�أ�س���ارت نتائ���ج �لدر��س���ة  و��ستمل���ت عل���ى �جلن�س���ني )%6،47( 
�إىل �هتم���ام م�ستخدم���ي �لفي�سب���وك من ذوي �لإعاق���ة �لب�سرية مب�سارك���ة �ملن�سور�ت 
وت�سجي���ل �لإعج���اب وكتابة �لتعليقات وحتميل �ل�سور، وحول ما يخ�س �ملحتوى فقد 
رف����س �لبع�س كتابة �أي بيانات تتعل���ق بالإعاقة يف حني ��ستمتع �لبع�س �لآخر بذلك 

للح�سول على �مل�ساندة �لنفعالية و�لجتماعية.
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ولذل���ك يع���د �لفي�سب���وك م���ن �أه���م و�أف�س���ل �لرب�م���ج ل���دى طلب���ة �جلامع���ة 
 Vashistha, Cutrell, Dell, �أكدت���ه در��س���ة  ذوي �لإعاق���ة �لب�سري���ة، وه���ذ� م���ا 
)Anderson, )2015 &�لت���ي هدف���ت �إىل �لتع���رف عل���ى �أك���ر بر�م���ج �لتو��س���ل 
�لجتماع���ي )�لفي�سب���وك- �لو�ت�س- �لتوي���رت( ��ستخد�ًما ل���دى �ملكفوفني منخف�سي 
�لدخ���ل يف �لهن���د يف �ملناط���ق �لريفي���ة و�سب���ه �حل�سري���ة، وكذل���ك �لتع���رف عل���ى �أهم 
�لفو�ئد�لتييح�س���ل عليه���ا �ملكفوفني من ��ستخد�مهم لتل���ك �لرب�مج وتقييم جو�نب 
�لق���وة و�ل�سع���ف له���ا. و�لت���ي �أجري���ت عل���ى عين���ة قو�مه���ا )53(كفيًفا مم���ن تر�وحت 
�أعماره���م م���ا بني )23- 30( عاًما و��ستخدمت �لطرق �ملنهجية �لقائمة على �ملقابالت 
و�ملالحظات، و�أ�سارت �لدر��سة يف نتائجها �إىل �أن �لفي�سبوك كان �أكر بر�مج �لتو��سل 
�لجتماع���ي ��ستخد�ًم���ا و�ل���ذي ��ستخ���دم لغر�س تو�سي���ع د�ئرة �لتو��س���ل �لجتماعي 
و�لرتفي���ه �لنف�س���ي و�حل�س���ول عل���ى �لقبول �لجتماع���ي من �ملب�سري���ن، يف حني �أتى 
�لو�ت����س �آب يف �ملرتب���ة �لثانية من حيث �ل�ستخ���د�م حيث ميكنهم من تبادل �لر�سائل 

�ل�سوتية، �أما �لتويرت فقد كان �أقل ��ستخد�ًما للم�ساركني يف �لدر��سة. 

كم���ا �أق���ر �أح���د �مل�سارك���ني مب���دى �لفائ���دة �لت���ي تع���ود علي���ه م���ن ��ستخد�م���ه 
للفي�سب���وك خا�س���ة فيم���ا يتعل���ق بالتو��سل �لجتماعي م���ع �أ�سدقائ���ه وحمبيه ممن 
يقنط���ون دوًل بعي���دة عنهم فق���د كانو� يتو��سلون معهم هاتفًيا مل���دة 4-5 دقائق فقط 
وبتكلفة باهظة يف �ملنا�سبات فقط، ولكن مع وجود �لفي�سبوك فقد �أتيحت لهم فر�سة 
�حل���و�ر و�لنقا����س غ���ر �ملكل���ف ب�س���ورة �أف�س���ل وملدة �أط���ول. كم���ا �أقر �لبع����س �لآخر 
با�ستخد�م���ه يف �حل�س���ول على معلومات مهمة و�لبحث ع���ن وظائف تنا�سب �إعاقتهم 
و�لوع���ي باأهم �لأح���د�ث �جلارية وكذلك م�ساركة �لأ�سدق���اء لبع�س �ل�سور و�لأفالم 

و�لنكات و�لوثائق �ملختلفة.

م���ن  مل�ستخدمي���ه  ع���دة  فو�ئ���د  م���ن  �لفي�سب���وك  قدم���ه  مم���ا  �لرغ���م  وعل���ى 
�ملكفوف���ني؛ �إل �أن���ه وج���دت بع����س �لتحديات �لتي ق���د تعوقهم ع���ن ��ستخد�مه ب�سكل 
Voykinska, Azenkot, Wu, &Leshed, )2016( جي���د، فقد ك�سف���ت در��س���ة
عنانت�س���ار �ل�س���ور بدون و�س���ف كامل لها، وللتغل���ب على هذه �مل�سكل���ة قامو� بتطوير 
��سرت�تيجي���ات �إبد�عي���ة ت�سم���ل ��ستخ���د�م جمموع���ة متنوع���ة م���ن �لط���رق �ملنهجي���ة 
للو�س���ول �إىل خ�سائ�سSNS)فت���ح موق���ع �لهاتف �ملحمول عل���ى مت�سفح �لكمبيوتر 
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�ملكتبي( و�ل�ستدلل على حمتوى �ل�سورة من خالل �ملوؤ�سر�ت �ل�سياقية و�لتفاعالت 
�لجتماعي���ة، وعندم���ا ف�سلت �ل�سرت�تيجية طلب �مل�سارك���ون �مل�ساعدة من �لأ�سدقاء 

�ملوثوق فيهم.

كم���ا �أ�سارت در��س���ة)Vashistha et al.,)2015�إىل �سعوبة فهم م�ستخدمي 
�لفي�سب���وك م���ن ذوي �لإعاق���ة �لب�سري���ة ل�س���وت ق���ارئ �ل�سا�س���ة فه���و �أقرب م���ا يكون 
لالإن�سان �لآيل وذلك كونه �أحادي �لبعد، مما جعلهم يف�سلون �ل�ستماع �إىل �لر�سائل 
ب�س���وت �ملر�سل���ني كونهالأف�س���ل بالن�سب���ة لهم م���ن �لناحية �لوظيفي���ة و�عتربو� هذه 
�خلا�سي���ة مبثابة �ل�سمعة �مل�س���اءة يف �لظالم لأنها �أف�سل بكثر من �سوت برجميات 
�سا�س���ة �لق���ر�ءة JAWS �لت���ي و�سفوه���ا باأنه���ا تخل���و م���ن �لنفع���الت كونه���ا خا�سة 

بالإن�سان �لآيل.

وعل���ى �لرغ���م م���ن ��ستخ���د�م غالبي���ة ذوي �لإعاق���ة �لب�سرية للفي�سب���وك، �إل 
�أن���ه ق���د تباين���ت طريق���ة �ل�ستخد�م ودرج���ة �ل�ستف���ادة وم���دى �لكف���اءة يف ��ستخد�م 
�لفي�سب���وك ب���ني �لأفر�د ذوي �لإعاقة �لب�سرية وفًقا ل�سدة �لفقد �لب�سري، فقد وجد 
�أن �ملكفوف���ني ي�ستخدم���ون �لفي�سب���وك با�ستخد�م ق���ر�ءة �ل�سا�سة �أو مك���رب�ت �ل�سا�سة 
عل���ى �لهات���ف وبر�م���ج �لكمبيوت���ر �ملكتب���ي وعلى �جلان���ب �لآخر وج���د �أن م�ستخدمي 
�لفي�سب���وك م���ن �سع���اف �لب�س���ر قد �سارك���و� �لوظائ���ف �لرئي�سة للفي�سب���وك مبنتهى 
�لن�س���اط مثل �مل�ستخدمني �ملكفوفينباختالف ف���روق �سئيلة بينهم ل�سالح �ملكفوفني 

.)Voykinska et al., 2016, p. 1585(

ثانًيا: ال�سعادة النف�سية لدى ذوي الإعاقة الب�سرية
�هت���م عل���م �لنف����س من���ذ ن�ساأت���ه �لأوىل بتن���اول �لكثر م���ن جو�ن���ب �لبوؤ�س   
و�ل�سق���اء يف حي���اة �لب�سر وركز يف معظ���م در��ساته على �لأمر�����س �لنف�سية و�لع�سبية 
�لت���ي تع�س���ف بكي���ان �لف���رد وحتوله م���ن �سخ�س �س���وي �إىل جمرد كتلة م���ن �لأحز�ن 
و�لآلم �لت���ي ق���د تدف���ع ب���ه �إىل �لنتح���ار لله���روب م���ن حيات���ه �لبائ�س���ة. �إىل �أن ظهر 
عل���م �لنف����س �لإيجابي يف �لآونة �لأخرة على يد �سليجم���ان )2003( و�لذي بد�أ يهتم 
باجلو�ن���ب �مل�سرق���ة يف حي���اة �لفرد كالتف���اوؤل و�لأم���ل و�لت�سامح و�ل�سم���ود و�ل�سعادة 
�لنف�سي���ة و�لطماأنين���ة �لنف�سي���ة وغره���ا م���ن �ملفاهي���م �لإيجابي���ة �لت���ي جتع���ل م���ن 

ا �سعيًد� قادًر� على �حلياة و�ل�ستمتاع بها.  �ساحبها �سخ�سً
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وي���رى �سيلجم���ان Selgman �أن �ملعنى �ل���دليل ملفهوم �ل�سع���ادة يوحي د�ئًما 
بالعديد من �لتعبر�ت و�مل�ساعر �لإيجابية �لتي ي�سعر بها �لفرد مثل �لفرح، �لبهجة، 
�ل�سرور، و�لنتعا�س...�إلخ، وجميعها ي�سر �إىل معنى �ملز�ج �ل�سار )يف علو�ن، 2016، �س 8(.

وتعرف �ل�سعادة �لنف�سية باأنها جمموعة من �ملوؤ�سر�ت و�لإدر�كات �لتي تعك�س 
�سعور �لفرد بال�ستقاللية، و�لتحكم �لذ�تي، و�لنمو �ل�سخ�سي، وتقبل �لذ�ت، و�إقامة 
عالق���ات �إيجابي���ة م���ع �لآخري���ن، و�ل�سعور بقيم���ة �حلي���اة ومعناها، ور�س���ا �لفرد عن 

حياته ب�سكل عام )عبد�لرحمن، 2012، �س 142(. 

وينبغ���ي عل���ى �لفرد �أن يدرك �أن �ل�سع���ادة و�ل�سقاء ل ميكن �أن يرت�فقا مًعا �إل 
لف���رتة ب�سيط���ة جًد� )�نطالًق���ا من �لفهم �لفل�سفي �لقائم عل���ى قانون وحدة و�سر�ع 
�لأ�سد�د(، ثم ما يلبث �أن ي�سيطر على �لفرد حالة �ل�سعادة �أو �ل�سقاء. �إنهما ��ستجابتان 
متعار�ستان ل ميكن �أن يتعاي�سا مًعا. وميتلك �لفرد ��ستعد�ًد� عاًما لل�سعادة ولل�سقاء، 
وهم���ا كامن���ان يف ك���ل ف���رد ولكن بدرج���ات متفاوت���ة، فال�سع���ادة �إذن ��ستجابة ل ميكن 
�حلك���م عليه���ا باأنها موج���ودة �أو غائبة، ود�ئًما ما توجد بدرج���ات متفاوتة لدى �أفر�د 

خمتلفني �سمن مو�قف متباينة )ح�سن، 2015، �س 662(.

و�ل�سع���ادة من �ملنظور �لفل�سفي عند معظم �لفال�سفة �ليونان يرتبط مباهية 
�خل���ر �لإن�س���اين، فق���د ذه���ب �سق���ر�ط و�فالط���ون �إىل�أن �خل���ر هو �ل�سع���ادة، وخر 
�لإن�س���ان يف حتقي���ق �لف�سيلة، فبالن�سبة ل�سق���ر�ط ر�أى �أن �لغاية �لعليا لالأخالق هي 
حتقي���ق �ل�سع���ادة �لت���ي تقوم على �سيطرة �لعق���ل على جو�مح �ل�سه���وة ونو�زع �لهوى. 
كذل���ك ذه���ب �أفالط���ون �إىل �أن �ل�سع���ادة ه���ي �لغاية �لعظم���ى لالأخ���الق، و�أن �ل�سعادة 
تتحقق بتحقيق �لعد�لة بني قوى �لنف�س �لثالثية : �لعاقلة، و�ل�سهو�نية، و�لأخالقية 

)علو�ن، 2016، �س 3(.

وم���ن �ملنظ���ور �لوج���ودي فق���د ذك���رت ر�س���و�ن )2015( �أن �ل�سع���ادة كامن���ة يف 
م�سادره���ا وه���ي �مل���ال و�لروة و�ملعتق���د�ت �لديني���ة للف���رد و�إ�سباع حاجات���ه �لأولية- 
�لأم���ر �ل���ذي يجعل���ه ي�سع���ر بالف���رح و�لبهج���ة وحي���اة �إن�ساني���ة �أف�س���ل بالإ�سافة �إىل 

�ل�سعور مبعنى �حلياة.



ا�ستخدام الفي�سبوك وعالقته بال�سعادة النف�سية لدى طالب اجلامعة  د. �سماح �سالح حممود 

 131 

�أم���ا �ل�سعادة من �ملنظور �لديني فرتتب���ط باإتباع �لتعاليم �لدينية �لتي يظهر 
�أثرها يف �سعور �ملرء بطيب �حلال و�لطماأنينة و�لر�حة و�ل�سالم �لد�خلي و�خلارجي. 
وم���ن �ملنظ���ور �لنف�س���ي تعني ر�س���ا �لفرد عن ذ�ت���ه وتقبله له���ا وقناعت���ه بحاله، ومن 
�ملنظ���ور �لجتماع���ي ت�س���ر �إىل �سع���ادة �لف���رد يف عالقاته مبن حوله، تل���ك �لعالقات 

�لتي ت�سعره بوجوده وتك�سبه �ل�سعور بالأمان و�ل�سعادة.

وترى عبد�لوهاب )2006( �أن �ل�سعادة ت�سنف �إىل ثالثة �أنو�ع وهى:
ال�سعادة الذاتية Subjective Well-being:وهى �ل�سعور �لذ�تي بال�سعادة - 

وت���دور ح���ول كي���ف يك���ون �لف���رد �سعي���ًد�؟، وكي���ف يك���ون ر��سًي���ا ع���ن حياته؟، 
وتعك����س �ل�سع���ادة �لذ�تية ت�س���ور�ت �لأف���ر�د وتقييمهم حلياتهم م���ن �لناحية 
�لنفعالية �ل�سلوكية، و�لأدو�ر �لنف�سية �لجتماعية �لتي تعترب �أبعاًد� �سرورية               

لل�سحة �لنف�سية.
�ل�سع���ادة -  ع���ن  تتمي���ز   :Psycological Well-being النف�سي�ة  ال�سع�ادة 

�لذ�تي���ة باأنه���ا تزيد عنه���ا بتعلقه���ا و�رتباطه���ا بالإيجابية و�ل�سح���ة �لنف�سية 
�جلي���دة، مث���ل �لقدرة عل���ى متابعة �لأهد�ف ذ�ت �ملغزى، ومن���و وتطور و�إقامة 

رو�بط جيدة مع �لآخرين.
ال�سعادة املو�سوعية Objective Well-being: تت�سمن خم�سة �أنو�ع هى: - 

�ل�سعادة �ملادية و�ل�سحة و�لنمو و�لن�ساط و�ل�سعادة �لجتماعية �لنفعالية. 

ا �إىل �ل�سعادة �ل�سخ�سية �لتي تتمث���ل يف ر�سا �لفرد عن ذ�ته  كم���ا �سنف���ت �أي�سً
ب�سكل عام، و�ل�سعادة �لجتماعية �لتي تت�سح يف ر�ساه عن عالقته بالآخرين ومت�سكه 
بقي���م وعاد�ت �ملجتم���ع، و�ل�سعادة �ملهنية �لتي تظهر يف جناح���ه يف عمله وبلوغه �أعلى 
�مل�ستوي���ات وطموح���ه نحو حتقيق �ملزيد من �لتقدم يف عمل���ه، و�ل�سعادة �لأ�سرية �لتي 
تتمث���ل يف �ل�سع���ور بطي���ب �حل���ال و�لوف���اق ب���ني �لزوجني وجناه���م يف تربي���ة �أبنائهم                     

تربية �ساحلة.

ولقد تعددت النظريات املف�سرة لل�سعادة النف�سية وقد �هتمت �لباحثة بذكر بع�س 
منها كما يلي:
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(1 ) Reciprocity theory النظرية التبادلية

�أ�سارت ر�سو�ن )2015( �إىل �أن م�سمون هذه �لنظرية قائم على روؤية �لعالقات 
ب���ني �لأ�سخا����س. تل���ك �لعالق���ة �لقائمة على تب���ادل �ملنفع���ة، فحينما يج���د �لفرد �أن 
عالقات���ه م���ع �لآخ���ر حتق���ق له ربًح���ا فاإنه ي�سع���ر بال�سع���ادة، و�لعك�س م���ن ذلك ما مل 
حتقق له ربًحا، كما �فرت�ست هذه �لنظرية �أن �لعالقة بني �لأفر�د تتكون من تفاعل 
ب���ني �سخ�سني يتبادل���ون �ملكافاآت كل مع �لآخر، و�أن ��ستمر�ر هذه �لعالقة �أو دح�سها 
متوقف على قيمة تلك �ملكافاأة �سو�ء كانت مادية �أو معنوية، وهنا يتوقف �سعور �لفرد 

بال�سعادة على مدى �سعوره د�خل �لعالقة �لتبادلية بالر�سا و�لطماأنينة و�لأمن.
(2 )Cognitive theoryالنظرية املعرفية

�ل�سع���ادة ح�س���ب وجه���ة �لنظ���ر �ملعرفي���ة تاأتي من وجه���ة نظرة �لف���رد حلياته 
وتقييم���ه له���ا، وه���ذه �لنظرة قد تك���ون من �لقم���ة �إىل �لقاع، فالفرد �ل���ذي يعرب عن 
وجهة نظر متفائلة نتيجة تر�كم �خلرب�ت �لإيجابية يف حياته فاإنه يحكم على حياته 
باأنها �سعيدة، وقد تاأتي �ل�سعادة من �لقاع �إىل �لقمة فيتفاعل �لفرد مع �أحد�ث �حلياة 
م���ن خ���الل �سم���ات �سخ�سيته �لإيجابي���ة؛ كالثقة يف �لنف�س، ووجه���ة �ل�سبط وتقدير 
�لذ�ت، كل ذلك يوجه حكم �لفرد على حياته باأنها �سعيدة )�لعبيدي، 2015، �س 187(.

(3 )Behavioral theory النظرية ال�سلوكية

ه���ذه �لنظري���ة تفرت����س حتق���ق �ل�سع���ادة �لنف�سي���ة �إذ� جن���ح �لف���رد يف تعدي���ل 
�أمناط �سلوكه يف �سوء معطيات �لبيئة، ومن ثم فال�سعادة هنا تف�سر يف �سوء �لعالقة 
�لقائم���ة ب���ني �ملح���دد�ت �لبيئي���ة و�لعو�م���ل �ل�سخ�سي���ة للفرد، ف���اإذ� متك���ن �لفرد من 
�إحد�ث �لتو�زن بني متطلبات �لبيئة �إىل يعي�س فيها وبني قدرته على �لتحكم ف�سلوكه 
وتعديل���ه مب���ا يتنا�س���ب مع تلك �ملح���دد�ت �لبيئية جنح يف حتقيق �لق���در �ملطلوب من 

�ل�سعادة �لنف�سية.
(4 )The theory of the existential نظرية التف�سر الوجودي

توؤك���د )Kwon, )2000 يف هذه �لنظرية عل���ى �حل�سور �لوجودي لالإن�سان، 
فاأ�سارت �إىل �أهمية �حلب و�لرعاية يف حياة �لإن�سان، �إذ يعد �حلب �أحد �لطرق �لبناءة 
ن�سبًي���ا لإثب���ات تاأكيد �حل�سور �لوج���ودي �أي �لكينونة Dasein وه���ي �أ�سا�س �ل�سعادة 
يف وج���ود �ل�سخ����س �لآخ���ر و�لتاأكي���د على قيمته ومن���وه بنف�س �لدرج���ة �لتي يرغبها 

�لإن�سان لنف�سه )ر�سو�ن، 2015، �س 13(.
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(5 )Ryff منوذج ال�سعادة النف�سية لرايف
لق���د جنح���ت ر�يف يف ر�سم حم���دد�ت �ل�سع���ادة �لنف�سية وذلك بع���د مر�جعتها 
لع���دد م���ن �لنظريات �ملختلفة، ومتكنت من و�س���ع �إطار نظري متكامل لكل ما يخ�س 
�ل�سعادة �لنف�سية، و�عتمدت يف منوذجها �ملبتكر على قاعدة مفادها �أن �ل�سحة �لنف�سية 
لي����س جم���رد �خللو من �ملر����س و�أن �ل�سعادة ناجمة عن �حلياة �لت���ي هي على ما ير�م 
وه���ذ� متوق���ف م���ن وجهة نظ���ر ر�يف على قدرة �لف���رد على مو�جه���ة �لتحديات �لتي 
تو�جه���ه ف حيات���ه عن طري���ق تطوير �إمكانات���ه لأق�سى درجة ممكن���ة، ومدى قدرته 
عل���ى �لإ�ستفادة من �لإمكانات �لبيئي���ة �ملتاحة، وح�سن تعامله مع �لآخرين،و�أن يكون 
ل���ه هدًفا و��سًحا ي�سعى لتحقيق���ه، و�أن يتقبل ذ�ته كما هي.وقدخل�ست �أبعاد �ل�سعادة 
�لنف�سي���ة يف �ست���ة �أبع���اد وه���ي: �ل�ستقاللي���ة، و�لتمكن �لبيئ���ي، و�لتط���ور �ل�سخ�سي، 

و�لعالقات �لإيجابية مع �لآخرين، و�حلياة �لهادفة، وتقبل �لذ�ت.

وق���د لحظ���ت �لباحثة �أن منوذج ر�يف هو �لنم���وذج �لأمثل و�لأكر تكاماًل يف 
نظرت���ه لل�سع���ادة �لنف�سي���ة ؛ ولذلك فقد �عتم���دت �لباحثة علي���ه يف ��ستقاقها لبع�س 
�أبعاد �ل�سعادة �لنف�سية مبا يتنا�سب مع طبيعة بحثها وطبيعة �لعينة وملنا�سبته للفئة 
�لعمري���ة حم���ور �هتمام �لبحث �حل���ايل. وقد خل�ست �لباحثة من ه���ذه �لنظرية �إىل 
ثالثة �أبعاد فقط لل�سعادة �لنف�سية وهي: تقبل �لذ�ت و�لإقبال على �حلياة، و�إيجابية 

�لتفاعل مع �لآخرين.

وح���ول م���ا يخ����س �ل�سع���ادة �لنف�سية ل���دى ذوي �لإعاقة �لب�سري���ة فقد �أجرت 
)Eniola, &Ajobiewe, )2013 در��س���ة ح���ول �لبح���ث يف تاأث���ر ك���ال من �لذكاء 
�لوجد�ن���ى ومرك���ز �ل�سب���ط عل���ى �ل�سع���ادة �لنف�سي���ة ل���دى �ملر�هق���ني ذوى �لإعاق���ة 
�لب�سري���ة يف نيجري���ا، وق���د تكون���ت عينة �لدر��سة م���ن )120( مر�هًق���ا ممن يعانون 
من �إعاقات ب�سرية متفاوتة، و�عتمدت �لدر��سة يف جمملها على �لت�سميم �لتجريبي 
لالختب���ار �لقبل���ي و�لبع���دي للمجموع���ة �ل�سابط���ة، و��ستخدم���ت �أد�ت���ني تتمي���ز�ن 
بال�س���دق و�لثب���ات يف تقيي���م �سع���ف �لب�سر و�ل�سع���ادة �لنف�سية. ودل���ت �لنتائج �أن كال 
م���ن �لذك���اء �لوجد�نى ومرك���ز �ل�سبط لهما تاأث���ر فعال يف تعزيز �ل�سع���ادة �لنف�سية 
ا عدم  ب���ني �مل�سارك���ني، ومع ذل���ك كان �لذكاء �لوج���د�ين �أكر تاأثًر�. كما �أثبت���ت �أي�سً
وجود �أي تاأثر ل�سعف �لب�سر على �لتمتع بال�سعادة �لنف�سية للم�ساركني و�سبب ذلك 
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�أن معظم �مل�ساركني يف �لدر��سة كانو� من ذوي �لفقد �لب�سري �لولدي وبالتايل فقد 
تكيف���و� م���ع �إعاقتهم وكل هدفه���م هو �كت�ساب مهار�ت جديدة تع���زز �ل�سعور بال�سعادة 
�لنف�سي���ة لديه���م. بالإ�ساف���ة لذل���ك ف���اإن �لإد�رة �لذ�تية لالنفعالت ميك���ن �أن متكن 
�ملر�هق���ني م���ن �أن يكون���و� عل���ى وع���ي بانفعالته���م، و�أن يكونو� قادرين عل���ى مو�جهة 
�مل�ساعر و�لتحديات �لقوية. كما دلت نتائج �لدر��سة على وجود تاثر �أ�سا�سي ذو دللة 

للجن�س على �ل�سعادة �لنف�سية ل�سالح �لذكور.

ومم���ا ل�سك في���ه �أن م�ستوى �ل�سعادة �لنف�سية يختلف لدى كل من �ملب�سرين 
 Zeeshan, &Aslam )2013(وذوي �لإعاق���ة �لب�سرية وهذ� ماكما �أكدت���ه در��سة
و�لت���ي �أ�س���ارت يف جممله���ا �إىل وج���ود فروق ب���ني �ملب�سري���ن وذوي �لإعاق���ة �لب�سرية 
يف �ل�سع���ادة �لنف�سي���ة ل�سال���ح �ملب�سري���ن ويف �ل�سم���ود �لنف�س���ي ل�سال���ح ذوي �لإعاقة 
�لب�سري���ة، وكذل���ك �رتفاع �ل�سع���ادة �لنف�سية ل���ذوي �لإعاقة �لب�سري���ة �لولدية عنها 
ل���دى ذوي �لإعاق���ة �لب�سري���ة �ملكت�سب���ة، كم���ا �أ�س���ارت �إىل �أن �لذكور �أعلى م���ن �لإناث 
يف �ل�سم���ود �لنف�س���ي و�ل�سع���ادة �لنف�سية، وكان لدور �لتعلي���م و�لوظيفة دوًر� كبًر� يف 
حتقيق �ل�سعادة �لنف�سية لأفر�د �لعينة �لتي تكونت من )150( فرًد� بو�قع )50( فرًد� 
م���ن �ملب�سري���ن و)50( م���ن ذوي �لإعاقة �لب�سرية �لولدية ومثله���م من ذوي �لإعاقة 

�لب�سرية �لطارئة و�لتي طبق عليها مقيا�سي �ل�سعادة �لنف�سية و�ل�سمود �لنف�سي.

وتاأكيًد ملعاناة ذوي �لإعاقة �لب�سرية من �سعف يف م�ستويات �ل�سعادة �لنف�سية 
مقارنة باملكفوفني فقد �أجريت در��سة قاما بها)Halder&Datta )2012 للمقارنة 
بني �ملب�سرين و�ملكفوفني يف عدة جمالت خمتارة من مفهوم �لذ�ت كال�سلوك �ل�سوى، 
و�لو�س���ع �لفك���ري و�ملدر�س���ي و�ملظهر �جل�سمي و�لقل���ق و�ل�سعادة �لنف�سي���ة و�لرتياح، 
وطبق���ت �لدر��سة على عينة قو�مها )160( مر�هًقا بو�قع )100( مب�سر و)60(كفيًفا، 
وطبق���ت عليه���م �لأدو�ت �لآتي���ة : )مقيا�س بر�س- هارت����س Piers- Harts ( ملفهوم 
�ل���ذ�ت، ومقيا����س �ل�سعادة �لنف�سية، وقيا����س �سورة �جل�سم ومقيا����س �لقلق و�ل�سلوك 
�ل�س���وي و�س���ورة �جل�س���م، و�أ�س���ارت �لنتائ���ج لوج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة ب���ني 
�ملر�هق���ني �لذي���ن يعانون من �لإعاقة �لب�سرية يف كل متغ���ر�ت �لدر��سة مبا يف ذلك 

�ل�سعادة �لنف�سية.
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 )178( م���ن  مكون���ة  عين���ة  عل���ى  �أخ���رى  در��س���ة  �أجري���ت  �ل�سي���اق  نف����س  ويف 
مر�هًقاكفيًف���ا و)338( مر�هًقامب�س���ًر� مم���ن تر�وحت �أعماره���م �لزمنية بني 14- 24 
عاًم���ا �أج���رى )Kef &Dekovic )2004 در��س���ة ح���ول �ل�سع���ادة �لنف�سي���ة و�لدع���م 
�لنفع���ايل و�لجتماع���ي من �لو�لدين و�لأقر�ن، وطبق عل���ى �لعينة مقيا�سي �ل�سعادة 
�لنف�سي���ة و�لدع���م �لجتماع���ي و�لنفع���ايل، و�أ�س���ارت �لنتائ���ج يف جممله���ا �إىل حاج���ة 
�ملر�هق���ني ذوي �لإعاق���ة �لب�سري���ة �إىل �ملزيد من �ل�سعادة �لنف�سي���ة عن طريق �لدعم 

�لجتماعي و�لنفعايل من �لو�لدين و�لأقر�ن.

مم���ا �سب���ق يت�سح �أن �ل�سخ�س �لكفيف يعد يف �أم����س �حلاجة لل�سعور بال�سعادة 
�لنف�سي���ة ك���ي يتغل���ب على م�ساعر �لوح���دة و�ل�سعور بالنق�س، ولكي يك���ون ر��سًيا عن 
نف�س���ه وعن عالقاته بالآخري���ن فيقبل على �حلياة وي�سعى من �أجل حتقيق ما يريد.
فال�سع���ادة ب�سف���ة عام���ة تعت���رب �أ�سل���وب حياةمتكن �ساحبها م���ن حتقيق ذ�ت���ه و�إ�سباع 

حاجاته و�ل�سعور بح�سن �حلال و�لأمل يف �لبقاء.

ثالًث�ا: ا�ستخ�دام الفي�سب�وك لدى طالب اجلامع�ة ذوي الإعاقة الب�سري�ة وال�سعادة 
النف�سية:

�عتمد �لنا�س يف بد�ية �لأمر يف عالقاتهم �لجتماعية على �لتفاعالت �ملبا�سرة 
وجًه���ا لوجه كالتو��س���ل عن طريق �لتليفون �أو �لربيد. ولكن قد �ختلف �لأمر كثًر� 
يف �أيامن���ا �حلالي���ة، حيث �أ�سبحت معظم هذه �لعالق���ات حتدث يف �لغالب عن طريق 

�سبكات �لتو��سل �لجتماعي مثل �لفي�سبوك.

فمن���ذ ظه���ور �لفي�سب���وك لأول م���رة ع���ام 2004 م حق���ق تقدًم���ا هائ���اًل ملفًت���ا 
للنظ���ر كاأح���د �أه���م مو�ق���ع �لتو��س���ل �لجتماعي �لب���ارزة يف �لعامل. فم���ن بني )500( 
ملي���ون م�ستخدم ن�سط للفي�سبوك ي�سك���ل �مل�ستخدمني يف عمر طلبة �جلامعة �لذين 
ت���رت�وح �أعماره���م ما ب���ني 18 – 25 �سنة �أك���رب جمموعة عمرية متث���ل )30%( تقريًبا 
م���ن �إجم���ايل م�ستخدمي �لفي�سب���وك. وورد �أن �مل�ستخدمني من عم���ر طلبة �جلامعة 
يخ�س�س���ون حو�يل)28( دقيقة يومًيا للفي�سب���وك ويدجمونه ب�سكل وثيق يف حياتهم 

.)Jung, 2011, p. 359(ليومية�
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لق���د �أ�سبح �لفي�سبوك �أمر مهم و�س���رورة من �سروريات �حلياة لدى خمتلف 
طبق���ات �ملجتمع؛ب���ل �أ�سب���ح بالن�سب���ة للكثري���ن منه���م �أم���ر ل غنى عنه مب���ا يف ذلك 
ذوي �لإعاق���ة مبن فيهم ذوي �لإعاق���ة �لب�سرية، ولعل هذ� ما �أكدته بع�س �لدر��سات 
�ل�سابق���ة �لت���ي تناولت ��ستخ���د�م ذوي �لإعاقة �لب�سرية للفي�سب���وك كدر��سة كل من: 
    Ramayah et al.,)2013(; Shaomei, W & Lada )2015(; Vashistha
)et al., )2015(; Voykinska et al., )2016 �لتي �أكدت جميعها على ��ستخد�م 

ذوي �لإعاقة �لب�سرية للفي�سبوك.

وق���د ذك���ر)Kim & Roselyn )2011 �أن���ه عل���ى �لرغمم���ن تن���وع �لأهد�ف 
�لت���ي تكم���ن خلفا�ستخ���د�م �لفي�سب���وك؛ �إل �أن���ه م���ا كان ليحق���ق �لرو�ج �ل���ذي يحظى 
ب���ه حالًي���ا ل���و مل يكن يف �إمكانه �أن ي���زود م�ستخدميه بالبهجة و�ل�سع���ادة �لنف�سية. يف 
                   Verduyn et al., )2015(ح���ني �أ�س���ار �لبع�س �لآخر يف �إحدى در��سته مثل در��س���ة
�إىل كثًر� من م�ستخدمي �لفي�سبوك يلجاأون ل�ستخد�مه بحًثا عن �لرتفيه و�ل�سعادة 
�لنف�سي���ة ولك���ن يف �ملقاب���ل قد يح���دث �لعك�س كنتيج���ة ل�ستخد�مه ب�س���ورة �سلبية �أو 
ملتابعت���ه لأخب���ار �لآخري���ن �ل���ذي قد يرى يف متابعت���ه لهم �أنهم �أف�س���ل منه مما يثر 

لديه حفيظة �لغرة و�ل�سعور بالنق�س.

مم���ا �سب���ق يت�سح �نق�سام �لدر��س���ات �ل�سابقة �لتي �هتم���ت ببحث �لعالقة بني 
��ستخد�م �لفي�سبوك و�ل�سعادة �لنف�سية �إىل ق�سمني منهم من �أكد على دور �لفي�سبوك 

ف زيادة �ل�سعور بال�سعادة �لنف�سية ومنهم من �أكد �لعك�س.

 Ziv &Kiasi فمن بني �لدر��سات �لتي �أكدت �إيجابية �لعالقة بينهما در��سة
)2016(حيث قاما باإجر�ء �لدر��سة على عينة قو�مها )200( �ساًبا ومر�هًقا�إ�سر�ئيلي، 
وطب���ق عليه���م مقيا����س ��ستخ���د�م �لفي�سب���وك ومقيا����س �ل�سع���ادة �لنف�سي���ة. و�أظهرت 
�لنتائ���ج وج���ود عالقة �رتباطية �يجابية بني ��ستخ���د�م �لفي�سبوك و�ل�سعادة �لنف�سية 
وق���د �ت�سحت هذه �لعالق���ة يف �لأ�سخا�س �لذين كانو� يعان���ون منانخفا�س ملحوظ 
يف �ل�سع���ادة �لنف�سي���ة حي���ث �ساعد ��ستخ���د�م �لفي�سبوك ه���وؤلء �ل�سب���اب على حت�سني 
م�ست���وى �سعادته���م �لنف�سية، كما دعمت �لنتائج �لأثر �لإيجابي ل�ستخد�م �لفي�سبوك 
لدى �لأ�سخا�س �لذين يفتقرون �إىل �ملهار�ت �لجتماعية �لالزمة لتطوير ر�أ�س �ملال 

�لجتماعي و�لثقة من خالل �لت�سالت �لتقليدية.
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ويف نف����س �ل�سي���اق �هتم���ت در��س���ة )Zeeshan & Aslam )2013 مبعرف���ة 
�لعالق���ة ب���ني ��ستخ���د�م �لفي�سب���وك و�ل�سع���ادة �لنف�سي���ة ل���دى �ملر�هق���ني �ملاليزيني، 
و�أجري���ت �لدر��س���ة على عينة قو�مه���ا )401( طالًبا من م�ستخدم���ي �لفي�سبوك ممن 
تر�وح���ت �أعماره���م ب���ني )13 - 16( �سن���ة، وق���د ��ستخ���دم مقيا����س �ل�سع���ادة �لنف�سي���ة          
لع���ام 1996مو�ل���ذي ��ستم���ل عل���ى �لأبع���اد �لآتي���ة: �حلك���م �لذ�ت���ي و�لتمك���ني �لبيئ���ي 
وتقب���ل �ل���ذ�ت و�لهدف م���ن �حلياة و�لعالق���ة �ليجابية م���ع �لآخرين، كم���ا ��ستخدم 
مقيا�س �لفي�سبوك �لذي ��ستخدم لقيا�س �لغر�س من �لرتدد على �لفي�سبوك و�لذي 
��ستم���ل عل���ى ثالثة �أبع���اد وهى �لبحث ع���ن �ملعلوم���ات، �لت�سال بالآخري���ن، وتنظيم 
�لأح���د�ث )تنظي���م �لفعاليات �لجتماعية(. و�أظهرت �لنتائ���ج وجود عالقة �رتباطية 
�إيجابي���ة د�لة �إح�سائًيا بني ��ستخد�م �لفي�سب���وك بغر�س �لت�سال وتنظيم �لفعاليات 
�لجتماعية وبني �ل�سعور بال�سعادة �لنف�سية، كما �أ�سارت �إىل وجود عالقة �سلبية بني 

��ستخد�مه لغر�س �لبحث �لعلمي وبني �ل�سعور بال�سعادة �لنف�سية.

وتدعيًم���ا للنتائ���ج �ل�سابق���ة جن���د در��س���ة )Kim&Roselyn )2013 �لت���ي 
�هتم���ت بالتع���رف عل���ى م���ا �إذ� ك���ان �لفي�سب���وك يزي���د م���ن �ل�سع���ادة �لنف�سي���ة �لذ�تية 
مل�ستخدمي���ه م���ن طلب���ة �جلامع���ة �أم ل، ومدى تاأث���ر ع���دد �لأ�سدقاءو��سرت�تيجيات 
�لتق���دمي �لذ�ت���ي )�لإيجاب���ي مقابل �ل�سادق( عل���ى درجة تلك �ل�سع���ادة. وقد �أجريت 
�لدر��س���ة عل���ى عينة قو�مه���ا )391(طالًبا جامعًي���ا مبتو�سط عم���رى )57،19( وبو�قع 
)1،28( م���ن �لذك���ور،)9،71( من �لإناث. و��ستخدم���ت �لدر��سة ��ستبيان يو�سح كيفية 
��ستخ���د�م �لفي�سب���وك وع���دد �لأ�سدق���اء �مل�سارك���ني ومقيا����س �آخ���ر للتق���دمي �لذ�ت���ي 
و�ل�سع���ادة �لنف�سي���ة. وتو�سل���ت �لدر��س���ة �إىل ع���دة نتائ���ج �أهمه���ا: �أن ع���دد �أ�سدق���اء 
�لفي�سب���وك و�لتقدمي �لذ�تي لهم���ا �رتباطات �إيجابية مع �ل�سع���ادة �لنف�سية، تتو�سط 
�مل�سان���دة �لجتماعية �ملدركة �لرتب���اط �ليجابي بني عدد �لأ�سدقاء على �لفي�سبوك 
و�ل�سع���ور بال�سعادة �لنف�سي���ة، ميكن �ل�ستدلل على �أن �ل�سع���ادة �لنف�سية �مل�ستخل�سة 
م���ن عدد �لأ�سدق���اء يعود �ىل �إ�سعاره���م بتوكيد �لذ�ت و�أن �سد�ق���ات �لفي�سبوك مثل 
�ل�سد�ق���ات �لتقليدي���ة ميكن �أن تفيد كم�سدر ذو معن���ى للم�ساندة �لجتماعية وذلك 
�إذ� متك���ن م�ستخدمي �لفي�سب���وك من تخ�سي�س قدر من �لوقت و�جلهد لتنمية هذه 

�ل�سد�قة، و�ن تقدمي �لذ�ت �ليجابي ميكن �أن يعزز من �ل�سعور بال�سعادة.
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كم���ا وج���دت در��سة )Calpidouet al., )2011�لتي هدفت �إىل �لتعرف على 
كيفي���ة �رتب���اط ��ستخ���د�م �لفي�سب���وك بال�سع���ادة �لنف�سية لدى ط���الب �جلامعة، وقد 
�س���ارك يف �لدر��س���ة )70( طالًباجامعًيا قام���و� جميًعا با�ستكم���ال مقايي�س �لفي�سبوك 
)�رتب���اط �لوق���ت وع���دد �لأ�سدق���اء و�لرتب���اط �لجتماعيو�لنفع���ايل بالفي�سب���وك( 
ومقيا����س تكي���ف �لط���الب م���ع �جلامع���ة. ووج���دت �لدر��س���ة �أن ع���دد �لأ�سدق���اء على 
�لفي�سب���وك يرتبط �سلب���ا بالتو�فق �لنفعاليو�لأكادميي بني طالب �ملرحلة �جلامعية 
�لأوىل ولكن���ة يرتب���ط بالتو�ف���ق �لجتماع���ي و�لتعل���ق باملوؤ�س�س���ة بني ط���الب �ملر�حل 
�جلامعي���ة �لأعل���ى. وتق���رتح نتائ���ج �لدر��سة �أن �لعالق���ة ت�سبح �إيجابي���ة فيما بعد يف 
�حلي���اة �جلامعي���ة وذل���ك عندم���ا ي�ستخ���دم �لط���الب �لفي�سب���وك بكف���اءة يف �لتو��سل 
�لجتماع���ي م���ع �أقر�نهم و�أخ���ًر� فاإن عدد �لأ�سدق���اء على �لفي�سب���وك ولي�س �لوقت 
�لذييق�سيه �لتالميذ على �لفي�سبوك ينبئ عن �لتو�فق �جلامعي، مما ي�سر �إىل �أننا 

يف حاجة �إىل در��سات �إ�سافية عن فكرة �أ�سدقاء �لفي�سبوك.

عل���ى �جلان���ب �لآخ���ر وج���دت بع�س �لدر��س���ات �لتي �أك���دت على �لأث���ر �ل�سلبي 
Kross, et al.,)2013( ل�ستخد�م �لفي�سبوك على �لتمتع بال�سعادة �لنف�سية كدر��سة

و�لت���ي هدف���ت �إىل بح���ث �لعالق���ة بني ��ستخ���د�م �لفي�سب���وك و�لتنب���وؤ بالنخفا�س يف 
م�ست���وى �ل�سعادة �لنف�سية لدى �ملر�هق���ني، و�أجريت �لدر��سة على عينة قو�مها )82( 
ا مبتو�سط عمرى زمنى )25، 19(، وكانت �لأد�ة �مل�ستخدمة جمرد ر�سالة ن�سية  �سخ�سً
�لكرتونية تر�سل خم�س مر�ت يومًيا يف �لوقت من �لعا�سرة �سباًحا حتى منت�سف �لليل 
عل���ى م���دى �أ�سبوعني متو��سل���ني، وكانت حتتوى هذه �لر�سالة عل���ى عدة �أ�سئلة تدور 
حول �لتعرف على �لد�فع من ��ستخد�م �لفي�سبوك و�حلالة �لنف�سية �لتي يكون عليها 
م���ن حيث �سع���وره بالقلق �أو �لكتئاب �أو �ل�سعور بالوح���دة ومدى ر�ساهم عن �حلياة. 
و�أ�س���ارت �لنتائ���ج �إىل ح���دوث حت���ولت �سلبية يف تل���ك �ملتغر�ت مع م���رور �لوقت مما 
يوؤثر �سلبًيا على �ل�سعادة �لنف�سية ب�سكل عام، ومدى �أهمية �لفي�سبوك لتحقيق حاجة 
�إن�سانية �أ�سا�سية لالت�سال �لجتماعي، و�أن كرة ��ستخد�مه يقلل من �ل�سعادة �لنف�سية.

يف ح���ني ق���رر �لبع�س عدم وج���ود تاأثر مبا�س���ر ل�ستخ���د�م �لفي�سبوك على   
�ل�سع���ادة �لنف�سي���ة مل�ستخدمي���ه مث���ل در��س���ة )Liu& Ping )2013 �لت���ي �هتم���ت 
ببحث �لعالقة بني ��ستخد�م �لفي�سبوك و�ل�سعور بالدعم �لجتماعي �ملدرك و�لدعم 
�لجتماع���ي �للك���رتوين و�ل�سعادة �لنف�سية، وقد �أجري���ت �لدر��سة على عينة قو�مها 
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)400( طالًب���ا جامعًي���ا مم���ن تر�وح���ت �أعماره���م م���ا ب���ني )18- 23( عاًم���ا، و��ستخ���دم 
مقيا����س خا����س لقيا�س كثافة ��ستخ���د�م �لفي�سبوك و��ستمل �ملقيا����س علىتقرير ذ�تي 
حول كم من �لوقت يق�سيه �مل�ستخدم يف ت�سفحه للفي�سبوك وعدد �لأ�سدقاء وبع�س 
 )ISEL(لأ�سئل���ة ح���ول م���دى �رتباطه���م بالفي�سب���وك ومقيا�س �لدع���م �لجتماع���ي�
ومقيا����س �لدع���م �لجتماع���ي �للك���رتوين ومقيا����س �ل�سع���ادة �لنف�سية وق���د �أظهرت 
�لنتائ���ج �أن ��ستخ���د�م �لفي�سب���وك ل يزيد ب�سورة مبا�سرة من �ل�سع���ادة �لنف�سية، ومع 
ذل���ك فاإن���ه ميكن م�ستخدميه م���ن �حل�سول عل���ى �مل�ساندة �لجتماعي���ة �لإلكرتونية 

�لتي قد تفيدهم يف حياتهم �لو�قعية.

يت�س���ح من خالل �ل�ستعر�����س �ل�سابق للدر��سات �ل�سابقة �تفاق بع�سها ب�ساأن 
وجود عالقة �إيجابية بني ��ستخد�م �لفي�سبوك و�ل�سعادة �لنف�سية مثل در��سة كل من 
 Kim&Roselyn )2011(; Zeeshan & Aslam )2014(; Ziv&Kiasi
)2015( . يف ح���ني وج���دت بع�س �لدر��سات �لتي �أقرت ب�سلبية �لعالقة بني ��ستخد�م 

 .Krosset al.,)2013( لفي�سبوك و�ل�سعادة �لنف�سية كدر��سة�

و�نطالًق���ا م���ن هذ� �لت�س���ارب يف نتائ���ج �لدر��سات �ل�سابقة ويف �س���وء ما تقدم 
ف���اإن هذ��لبحثي�سع���ى لبح���ث �لعالق���ة ب���ني ��ستخ���د�م ط���الب �جلامع���ة ذوي �لإعاقة 
�لب�سري���ة للفي�سب���وك ومعرفة �أثره عل���ى �سعورهم بال�سعادة �لنف�سي���ة، وقد ��ستفادت 
�لدر��س���ة �حلالي���ة م���ن �لدر��سات �ل�سابق���ة يف �ختيار �لعينة حيث ج���اء ممن تر�وحت 
�أعماره���م ب���ني 21 – 24 وه���و عم���ر ط���الب �جلامع���ة ونهاي���ة �ملر�هق���ة، كم���ا جتلت يف 
حتدي���د �أوج���ه �ل�ستفادة عند ��ستخال�س �ملفاهيم �لإجر�ئية وطرح �لفرو�س و�نتقاء 
و�إعد�د �لأدو�ت �لت�سخي�سية، ف�ساًل عما ميكن ��ستخال�سه من تعزيز�ت للنتائج عند 

مناق�ستها لحًقا.

�أم���ا ع���ن �جلديد �لذي ي�سفيه �لبح���ث، فتزعم �لباحثة باأن ه���ذ� �لبحثيحمل 
بع����س �لإ�ساف���ات �لت���ي ت�سكل م���ربر�ت بحثية ن�سوقها فيم���ا يلي: عدم وج���ود در��سة 
عربي���ة – يف ح���دود علم �لباحث���ة – ت�سطلع ببحث �لعالقة بني ��ستخد�م �لفي�سبوك 
و�ل�سع���ادة �لنف�سي���ة ل���دى ط���الب �جلامع���ة م���ن ذوي �لإعاق���ة �لب�سري���ة. ف�س���اًل عن 
�لإ�سهام يف �إثر�ء مكتبة �لقيا�س �لنف�سي من خالل بناء مقيا�س ل�ستخد�م �لفي�سبوك، 

ومقيا�س �آخر لل�سعادة �لنف�سية لطالب �جلامعة ذوي �لإعاقة �لب�سرية.



املجلد ال�ساد�س - العدد )22( يناير 2018 جملة الرتبية اخلا�سة

 140 

فرو�س البحث:
توج���د عالق���ة �رتباطي���ة موجب���ة ذ�ت دلل���ة �إح�سائية ب���ني متو�سطي درجات 1 ))

��ستخ���د�م �لفي�سب���وك و�ل�سع���ادة �لنف�سية ل���دى طالب �جلامع���ة ذوي �لإعاقة 
�لب�سرية.

توج���د عالق���ة �رتباطية موجبة ذ�ت دللة �إح�سائي���ة بني عدد �لأ�سدقاء على 1 ))
�سفح���ة �لفي�سب���وك و�ل�سع���ادة �لنف�سي���ة ل���دى ط���الب �جلامع���ة ذوي �لإعاقة 

�لب�سرية.
توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة ب���ني متو�سطي درج���ات �ل�سع���ادة �لنف�سية 1 ))

ل���دى طالب �جلامعة ذوي �لإعاقة �لب�سريةوفًقا لنوع �لتحديث على �سفحة 
�لفي�سبوك )�إيجابي – �سلبي( ل�سالح �لتحديث �لإيجابي.

توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطى درجات �ل�سعادة �لنف�سية لدى 1 ))
طالب �جلامعة ذوي �لإعاقة �لب�سرية وفًقا ملتغر �سدة �لإعاقة)�ملكفوفني – 

�سعاف �لب�سر(  ل�سالح �سعاف �لب�سر.
(( 1             – تت�س���ف �سخ�سي���ة ط���الب �جلامع���ة ذوي �لإعاق���ة �لب�سري���ة )�ملكفوف���ني 

�سعاف �لب�سر( ذوي م�ستوى �ل�سعادة �لنف�سية �ملنخف�سة بديناميات �سخ�سية 
مميزة لهما.

منهجية البحث واإجراءاته: 

اأوًل: منهج البحث: �عتمد �لبحثاحلايل على �ملنهج �لو�سفي للك�سف عن �لفروق بني 
مرتفع���ي ومنخف�سي ��ستخد�م �لفي�سبوك يف �ل�سعادة �لنف�سية، بالإ�سافة �إىل معرفة 
تاأث���ر �لن���وع، و�سدة �لإعاقة، وعدد �لأ�سدقاء، و�أ�سل���وب �لتحديث )�إيجابي – �سلبي( 

يف �ل�سعادة �لنف�سية.

ثانًيا : اإجراءات البحث: وت�سمل:

عين�ة البح�ث: ت�سمنت عينت���ني فرعيت���ني، �لأوىل عينة ��ستطالعي���ة، �لهدف ( 1)
منها �لتحقق من �لكفاءة �ل�سيكومرتية ملقيا�س �لبحث، وت�سمنت )44( طالًبا 
جامعًيام���ن ذوي �لإعاق���ة �لب�سرية، �أم���ا �لثانية : فهى عين���ة �لبحثالأ�سا�سية 
وت�سمن���ت )85( طالًب���ا جامعًي���ا م���ن ذوي �لإعاق���ة �لب�سري���ة، م���ن �جلن�س���ني 
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)44ذك���ر و41�أنثي(وخمتلفي �س���دة �لإعاقة)39 كفيًفا و46 من �سعاف �لب�سر( 
وممن تر�وحت �أعمارهم �لزمنية بني )19–23( عاًما، ومبتو�سط عمري )21( 
عام، وهم من �لطالب �مللتحقني بكليتي �لآد�ب ود�ر �لعلوم بجامعات �لقاهرة 
،وعني �سم�س، و�لزقازيق، و�ملن�سورة، وطنطا و�لد�ر�سني بالفرقة �لأوىل حتى 

�لر�بعة، وروعى عند �ختيار �لعينة �أن كما باجلدول �لتاىل :

جدول )1(
توزيع عينة البحث وفقا ملتغريي النوع، و�سدة الإعاقة.

�لعدد�ملتغر

�لنوع
44ذكور
41�إناث

�سدة �لإعاقة
46�سعاف �لب�سر

39�ملكفوفني
85�ملجموع

وقد جاء �ختيار عينة �لبحث من طالب �جلامعة ملربر�ت عدة �أهمها:�أن طالب 
ا عل���ى ��ستخد�م �لفي�سبوك وذل���ك ملتابعة �أخبار  �جلامع���ة ه���م من �أك���ر �لفئات حر�سً
�لدر��س���ة �جلامعية و�لبحث �لعلمي و�أي�سا للرتفيه �لنف�سي و�سغل �أوقات �لفر�غ، �أما 
�ختيار �لعينة من ذوي �لإعاقة �لب�سرية فقد جاء من منطلق �أنها فئة قد حرمت من 
حا�سة �لب�سر وبالتايل فهي عاجزة عن �لتو��سل و�لتفاعل �لب�سري مع �لبيئة �ملادية 
وم���ن ثم فه���ي يف �أم�س �حلاجة للتعرف عل���ى �لبيئة ومكوناته���ا و�أحد�ثها و��ستغالل 
بقي���ة حو��سه���ا من �أجل �لندماج يف �ملجتمع �ل���ذي تعي�س فيه، ف�ساًل عن بحثهم عن 
�لدع���م �لنفع���ايل و�مل�سارك���ة �لوجد�ني���ة من جمتم���ع �ملب�سرين وهذ� م���ا �ستجده يف 
�أ�سدق���اء �لفي�سبوك وه���ذ� ما �أكدته �لدر��سات �ل�سابقة �لتي �أقرت باأهمية �لفي�سبوك 
 Aditya v , et al., )2015(; : ل���ذوي �لإعاق���ة �لب�سري���ة، مث���ل در��س���ة ك���ل م���ن

)Shaome& Lada )2015 وغرهم.
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)2( اأدوات البحث :
لتحقيق �أهد�ف �لبحثتم �إعد�د �ملقيا�سني �لتاليني :

)اأ( مقيا�س ا�ستخدام الفي�سبوك �إعد�د: �لباحثة
لإعد�د هذ� �ملقيا�س �تبعت �لباحثة �خلطو�ت �لتالية:-

مر�جع���ة �لأطر �لنظري���ة �ملتعلقة مبتغر ��ستخ���د�م �لفي�سبوك، وذلك بهدف . )
تعريفه �إجر�ئًيا.

حتدي���د مكون���ات �ملقيا����س عن طريق ��ستق���ر�ء �لأدبيات �لنف�سي���ة، �إذ مل ي�سفر . )
�لبح���ث ع���رب مكتب���ة �لقيا����س �لنف�س���ى �لعربي���ة �س���وى ع���ن وج���ود ��ستم���ارة 
جم���ع �لبيان���ات فقطوهي م���ن �إعد�د عبد�ل�س���ادق ح�س���ن )2015( – يف حدود                

�إطالع �لباحثة.
�سياغة بنود �ملقيا�س يف �سوء ما �أ�سفر عنه حتليل �لرت�ث �لنظرى و�ملقايي�س . )

�ل�سابقة وقد روعى يف �ل�سياغة �لتنوع بني �ل�سلب و�لإيجاب و�لدقة و�لو�سوح 
و�لبع���د ع���ن �لبنود �ملوحية و�ملنفيه، و�ملركبة، ومزدوجة �ملعنى، كما مت حتديد 
�ل�ستجابة يف ثالثة �ختيار�ت تتدرج من �لأعلى �إىل �لأقل �أي من ) 3 �إىل 1(، 
ومت���ت ق���ر�ءة تعليمات �ملقيا�س على �لعينة ب�س���ورة و��سحة ومالئمة لظروف 

�إعاقتها، ومالئمة للهدف من �ملقيا�س.
حتكي���م �ملقيا����س: عر����س �ملقيا����س كمكون���ات م�ستقل���ة عل���ى �أ�سات���ذة �ل�سح���ة . )

�لنف�سي���ة و�لرتبي���ة �خلا�س���ة بكلي���ة �لرتبي���ة جامع���ة �لزقازي���ق لبي���ان م���دى 
�سالحي���ة �لبن���ود لقيا�س �ملك���ون �لذيتنتم���ي �إلي���ه، ومنا�سبتها لعين���ة �لبحث، 
ف�س���اًل ع���ن و�س���وح �لتعليم���ات، ومنا�سب���ة بد�ئ���ل �ل�ستجابة، وكان م���ن نتائج 
�لتحكي���م �لإبق���اء عل���ى �لبن���ود �لت���ي ح���ازت عل���ى ن�سب���ة �تف���اق )87% فاأك���ر( 
بالإ�سافة �إىل تعديل �سياغة بع�س �لبنود، وحذف �لبع�س �لأخر، وبلغت بنود 

�لقيا�س عند �نتهاء هذه �ملرحلة )44( بنًد�.
جتريب مقيا�س من خالل تطبيقه يف �سورته �لنهائية على عينة ��ستطالعية . )

)8 م���ن طالب �جلامع���ة ذوى �لإعاق���ة �لب�سرية( لالطمئن���ان لو�سوح �لبنود 
ف�ساًل عن �سهولة فهم �لتعليمات، و�سالحية بد�ئل �ل�ستجابة.

�لتحقق من �لكفاءة �ل�سيكومرتية للمقيا�س وت�سمل :. )
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اأوًل: الثبات:
مت ح�ساب �لثبات عن طريق ح�ساب :

معام�ل األف�ا )كرونب�اخ(: ح�س���ب معام���ل �ألف���ا لك���ل بع���د وح�سب���ت معام���الت - 1
�ألفالالأبعاد مع حذف درجة �ملفردة وكانت �لنتائج على �لنحو )2(:

جدول )2(
يو�سح معامالت األفا لأبعادمقيا�س ا�ستخدام الفي�سبوك

�لنو�يا �مل�ستقبلية لال�ستخد�م�إيجابية �ل�ستخد�مكثافة وحجم �ل�ستخد�م

معامل �ألفا مع �ملفردة
معامل �ألفا مع �ملفردةحذف �ملفردة

معامل �ألفا مع �ملفردةحذف �ملفردة
حذف �ملفردة

10،84820،89530،216
40،37850،88560،595
70،73880،17590،595

10،068110،075120،985
130،368140،385150،695
160،948170،645180،906
190،358200،275210،685
220،168230،955240،495
250،168260،355270،795
280،278290،416300،365
310،558

معامل �ألفا للبعد �لثاين 
0،206 =

320،916

معامل �ألفا للبعد �لأول = 
0،968

33614،0
معامل �رتباط �ألفا للبعد �لثالث 

0،916 =

يت�س���ح م���ن �جل���دول )2(�أن معام���الت �ألفا يف حال���ة حذف �ملفردة �أق���ل من �أو 
ت�س���اوي معام���ل �ألفا للبعد، ع���د� )3( مفرد�ت �أرقام : )4، 28( م���ن �لبعد �لأول، )29( 
من �لبعد �لثاين حيث كانت معامالت �ألفا )مع حذف درجة �ملفردة( �أكرب من معامل 
�ألف���ا للبع���د، وه���ذ� يعن���ي ثبات جمي���ع �ملفرد�ت ع���د� هذه �ملف���رد�ت غ���ر �لثابتة ويتم 
حذفه���ا. وق���د ح�سب ثبات �لفا كرونباخ بعدما حذفت �ملفرد�ت �مل�سار �إليها يف �جلدول 
فك���ان معام���ل ثبات �لبعد �لأول 879، وللبعد �لث���اين 614،، ومل حتذف �أية مفردة من 

�لبعد �لثالث لثباتها جميًعا.
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ثب�ات الأبع�اد: مت ح�س���اب معام���الت �لرتب���اط بني درج���ات �لأبع���اد و�لدرجة - 2
�لكلية للمقيا�س. و�لنتائج كما يلي: 

جدول )3(
يو�سح معامالت الرتباط بني درجات الأبعاد والدرجة الكلية ملقيا�س ا�ستخدام الفي�سبوك

معامالت �لرتباط مع �لدرجة �لكلية�لأبعاد
939،**كثافة وحجم �ل�ستخد�م

863،**�يجابية �ل�ستخد�م
735،**�لنو�يا �مل�ستقبلية لال�ستخد�م

** د�ل عند م�ستوى 01،
ثانًيا: �سدق املقيا�س:

مت ح�س���اب �س���دق �ملف���رد�ت بح�ساب معام���الت �لرتباط بني درج���ات �ملفرد�ت 
و�لدرجة �لكلية للبعد �لذي تنتمي له )حمذوًفا منها درجة �ملفردة(، باعتبار �أن جمموع 
درج���ات بقي���ة �ملفرد�ت حمًك���ا للمفردة. وكان���ت �لنتائج كما هو مو�س���ح باجلدول )4(

جدول )4(
معامالت الرتباط بني درجات املفردات ودرجات الأبعاد ملقيا�س ا�ستخدام الفي�سبوك )ن = 44(

�لنو�يا �مل�ستقبلية لال�ستخد�م�إيجابية �ل�ستخد�مكثافة وحجم �ل�ستخد�م

�ملفردة
معامل �لرتباط مع 
�لدرجة �لكلية للبعد 

حمذوًفا منها درجة �ملفردة
�ملفردة

معامل �لرتباط مع 
�لدرجة �لكلية للبعد 

حمذوًفا منها درجة �ملفردة
�ملفردة

معامل �لرتباط مع 
�لدرجة �لكلية للبعد 

حمذوًفا منها درجة �ملفردة
1**0،99620،42230،481
4*0،71350،3226*0،003
7**0،8388*0،0039*0،003

01**0،93511*0،62321*0،623
31**0،594410،642510،721
61**0،88671**0،09381*0،003
91**0،54602*0،003120،502
22**0،43532*0،93342*0،163
52**0،33562**0،12472*0،103
82*0،213920،16003*0،003
13*0،606230،571

33**0،324

*د�ل عند م�ستوى 05،0**د�ل عند م�ستوى 01،0
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يت�س���ح م���ن �جل���دول )4( �أن جميع معام���الت �لرتباط بني درج���ات �ملفرد�ت 
ودرجات �لبعد �لذي تنتمي �إليه د�لة �إح�سائًيا عد� �ملفرد�ت �أرقام: )2، 5، 14، 29( من 
�لبع���د �لث���اين، )3، 15، 21، 32( م���ن �لبع���د �لثالث كانت معام���الت �لرتباط لها غر 

د�لة، وهذ� يعني �أن هذه �ملفرد�ت غر �سادقة ويتم حذفها.

م�ن الإج�راءات ال�سابقة للثب���ات و�ل�س���دق يت�سح وج���ود )10( مفرد�ت غ���ر ثابتة �أو 
غ���ر �سادق���ة، و�أرقامه���ا )4، 28( م���ن �لبع���د �لأول، )2، 5،14، 29( م���ن �لبع���د �لثاين،           
)3،15، 21، 32( م���ن �لبع���د �لثال���ث. و�أ�سبحت �ل�سورة �لنهائي���ة للمقيا�س مكونة من 

)23( مفردة ثابتة و�سادقة موزعة كالتايل: 
• كثاف�ة وحج�م ال�ستخدام:وه���و ي�س���ر �إىل ك���م �لوق���ت �ل���ذي يق�سي���ه ط���الب 	

�جلامع���ة ذوي �لإعاقة �لب�سريةيف ��ستخد�مه���م ل�سفحة �لفي�سبوك. وي�سمل 
�أرقام �لعبار�ت �لآتية )1، 2، 3، 5، 8، 10، 12، 15، 21(. 

• اإيجابي�ة ال�ستخ�دام: ي�س���ر �إىل �لكيفي���ة �لت���ي ي�ستخ���دم بها ط���الب �جلامعة 	
�لآتي���ة                                                    �لعب���ار�ت  �أرق���ام  وي�سم���ل  �لفي�سبوك���ذ.  �لب�سري���ة  �لإعاق���ة  ذوي 

.)23 ،18 ،16 ،13 ،6 ،4(
• النواي�ا امل�ستقبلية لال�ستخدام: ي�سر �إىل تطلع طالب �جلامعة ذوي �لإعاقة 	

�لب�سري���ة ل�ستخ���د�م �لفي�سبوك م�ستقباًل وفًقا مل���ا يحققونه من ��ستفادة من 
��ستخد�مه. وي�سمل �أرقام �لعبار�ت �لآتية )7، 9، 11، 14، 17، 19، 20، 22(.

ثالًثا: الت�ساق الداخلي:
حي���ث مت ح�س���اب معام���الت �لرتب���اط بني درج���ات �ملف���رد�ت و�لدرج���ة �لكلية 

لالأبعاد، وكانت �لنتائج كالتايل:
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جدول )5( 
يو�سح معامالت الرتباط بني درجات املفردات والدرجة الكلية لالأبعاد

�لنو�يا �مل�ستقبلية لال�ستخد�م�يجابية �ل�ستخد�مكثافة وحجم �ل�ستخد�م

معامل �لرتباط�ملفردةمعامل �لرتباط�ملفردةمعامل �لرتباط�ملفردة

1**0،6772** 0،9843*0،623
4** 0،8145* 0،4636**0،005
7**0،9788** 0،9059** 0،734

10** 0،33611**0،36412** 0،864
13** 0،77514** 0،714150،742
16** 0،27717** 0،67518** 0،494
19** 0،53720** 0،33521* 0،843
22** 0،41623** 0،05524** 0،484
25** 0،42626** 0،74527** 0،715
28** 0،893290،11230** 0،354
31** 0،69632* 0،443

33** 0،095

يت�س���ح م���ن �جل���دول )5( �أن جمي���ع معام���الت �لرتب���اط د�ل���ة �إح�سائًي���ا 
ع���د� مفردت���ان كان���ت معام���الت �لرتب���اط لها غ���ر د�لة وه���ى �ملفردة رق���م )29( من 
�لبع���د �لث���اين )�يجابي���ة �ل�ستخ���د�م للفي�سبوك(،و�ملف���ردة )15( م���ن �لبع���د �لثال���ث                  
)م���دى �ل�ستف���ادة م���ن �لفي�سبوك و�لنو�ي���ا �مل�ستقبلي���ة ل�ستخد�مه(، وه���ذ� يعني �أن 

هذه �ملفرد�ت غر ثابتة ويتم حذفها.

ت�سحيح املقيا�س: 
��ستخ���د�م  ملقيا����س  للتطبي���ق  �ل�ساحل���ة  �لنهائي���ة  �ل�س���ورة  �إىل  �لتو�س���ل  مت 
�لفي�سبوك. وتت�سمن )23( موقًفا كل موقف له ثالثة �ختيار�ت تتدرج تدرًجا تنازلًيا، 
ف���اإذ� تخ���ر �لطالب �ل�ستجاب���ة �لأوىل وهى �ل�ستجابة �لأك���ر �إيجابية يح�سل على 
ث���الث درجات، و�إذ� تخ���ر �ل�ستجابة �لثانية وهي �ل�ستجاب���ة �ملتو�سطة يح�سل على 
درجتني، و�إذ� تخر �ل�ستجابة �لثالثة �لأقل �إيجابية يح�سل على درجة و�حدة. علًما 

باأن كل �ملو�قف �ملت�سمنة يف �ملقيا�س لها �جتاه و�حد فقط وهو �لجتاه �لتنازيل.
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)ب( مقيا�س ال�سعادة النف�سية �إعد�د: �لباحثة 
ج���اء �إع���د�ده به���دف توف���ر مقيا����س يالئ���م عين���ة �لبحث مب���ا تنط���وى عليه 
م���ن �سم���ات خا�سة تتنا�س���ب مع طبيعة �لعين���ة ذ�ت �لحتياجات �خلا�س���ة، ف�ساًل عن 
�أن���ه بتفنيدبع����س �ملقايي����س �لت���ي �عتمدت عليه���ا �لدر��سات �ل�سابق���ة يف حدود �إطالع 
وتقن���ني                                      )Springer, & Hauser, )2006تعري���ب  مقيا����س  مث���ل   – �لباحث���ة 
�ل�سي���د �أبوها�س���م )2010(. وج���د �أنه���ا �سمم���ت لعين���ات تختلف يف طبيعته���ا عن ذوى 
�لإعاقة �لب�سرية مما يجعلها غر مالئمة خل�سائ�س �لعينة، وفى �سوء ما تقدم مت 
مر�جعة �ملقايي�س �ل�سابقة وتفنيدها، وذلك لال�ستعانة بها يف �إعد�د هذ� �ملقيا�س، �لذى 
تكون يف �سورته قبل �لنهائية من )47( مفردة موزعة على ثالثة مكونات فرعية هى                   
) تقبل �لذ�ت – �لإقبال على �حلياة – �إيجابية �لتفاعل مع �لأخرين( و�أمام كل بند 
منها ثالثة بد�ئل لال�ستجابة ) د�ئما : وتقابلها �لدرجة 3، �أحيانا : وتقابلها �لدرجة 

2، نادر� : وتقابلها �لدرجة 1، وتعك�س هذه �لدرجات يف حالة �لبنود �ل�سلبية (.

التحقق من الكفاءة ال�سيكومرتية للمقيا�س وت�سمل:

اأوًل: الثبات: مت ح�ساب �لثبات عن طريق ح�ساب :
معام���ل �ألف���ا )كرونب���اخ(: ح�س���ب معام���ل �ألف���ا لك���ل بع���د وح�سب���ت معام���الت 	 )

�ألفالالأبعاد مع حذف درجة �ملفردة وكانت �لنتائج على �لنحو �لتايل:
جدول )6( 

معامالت األفا لأبعادمقيا�س ال�سعادة النف�سية
�إيجابية �لتفاعل مع �لآخرين�لإقبال على �حلياةتقبل �لذ�ت

معامل �ألفا مع �ملفردة
معامل �ألفا مع �ملفردةحذف �ملفردة

معامل �ألفا مع حذف �ملفردةحذف �ملفردة
�ملفردة

10،75620،67730،807
40،96650،95760،666
70،22680،46790،826

100،806110،337120،796
130،666140،637150،826
160،746170،737180،166
190،256200،817210،496
220،196230،617240،146
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�إيجابية �لتفاعل مع �لآخرين�لإقبال على �حلياةتقبل �لذ�ت

معامل �ألفا مع �ملفردة
معامل �ألفا مع �ملفردةحذف �ملفردة

معامل �ألفا مع حذف �ملفردةحذف �ملفردة
�ملفردة

250،656260،467270،166
280،236290،627300،556
310،936320،277330،676
340،456350،837360،556
370،046380،327390،556
400،436410،157

معامل �رتباط �ألفا للبعد �لثالث 
0،286 =

420،736430،937

معامل �ألفا للبعد �لأول = 
0،366

440،137
معامل �ألفا للبعد �لثاين = 

0،657

يت�س���ح م���ن �جل���دول )6(�أن معام���الت �ألفا يف حال���ة حذف �ملفردة �أق���ل من �أو 
ت�س���اوي معام���ل �ألف���ا للبع���د، عد� )11( مف���ردة �أرق���ام : )4، 13، 22( م���ن �لبعد �لأول،          
)2، 5، 8، 26، 32( م���ن �لبع���د �لث���اين، )3، 12، 21( م���ن �لبع���د �لثال���ث ؛ حي���ث كان���ت 
معامالت �ألفا )مع حذف درجة �ملفردة( �أكرب من معامل �ألفا للبعد، وهذ� يعني ثبات 
جمي���ع �ملف���رد�ت عد� ه���ذه �ملفرد�ت غ���ر �لثابتة ويت���م حذفها. وقد ح�س���ب ثبات �لفا 
كرونب���اخ بعدم���ا حذفت �ملف���رد�ت �مل�سار �إليه���ا يف �جلدول فاأ�سبح معام���ل ثبات �لبعد 
�لأول 0،695 ولوح���ظ �أن معام���الت �لفا جلميع مفرد�ت هذ� �لبعد �أقل من �أو ت�ساوي 
معام���ل �ألف���ا للبع���د عد� مفردة رقم )25( فت���م حذفها؛ كما �أ�سبح معام���ل �ألفا للبعد 
�لث���اين بع���د �حل���ذف 0،821 كما �أ�س���ارت �لنتائج �إىل �س���رورة حذف �ملف���ردة رقم )41( 
و�لت���ي كان معام���ل ثباتها 0،829 وهو �أكرب من معامل ثبات �لبعد؛ كما �أ�سبح معامل 
�لفا للبعد �لثالث بعد �حلذف 0،735 ومت حذف �ملفردة رقم )33( لكون معامل ثباتها 

0،737 وهو �أكرب من معامل �ألفا للبعد.

ثب���ات �لأبع���اد: مت ح�س���اب معام���الت �لرتب���اط بني درج���ات �لأبع���اد و�لدرجة 	 )
�لكلية للمقيا�س. و�لنتائج كما يلي: 
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جدول )7(
معامالت الرتباط بني درجات الأبعاد والدرجة الكلية ملقيا�س ال�سادة النف�سية

معامالت �لرتباط مع �لدرجة �لكلية�لأبعاد
0،858**تقبل �لذ�ت

0،928**�لإقبال على �حلياة
0،428**�إيجابية �لتفاعل مع �لآخرين

** د�ل عند م�ستوى 01،

ثانًيا: �سدق املقيا�س:
مت ح�س���اب �س���دق �ملف���رد�ت بح�ساب معام���الت �لرتباط بني درج���ات �ملفرد�ت 
و�لدرجة �لكلية للبعد �لذي تنتمي له )حمذوًفا منها درجة �ملفردة(، باعتبار �أن جمموع 
درجات بقية �ملفرد�ت حمًكا للمفردة. وكانت �لنتائج كما هو مو�سح باجلدول �لتايل:

جدول )8(
معامالت الرتباط بني درجات املفردات ودرجات الأبعاد ملقيا�س ال�سعادة النف�سية )ن = 44(

�إيجابية �لتفاعل مع �لآخرين�لإقبال على �حلياةتقبل �لذ�ت

�ملفردة
معامل �لرتباط مع 
�لدرجة �لكلية للبعد 

حمذوًفا منها درجة �ملفردة
�ملفردة

معامل �لرتباط مع 
�لدرجة �لكلية للبعد 

حمذوًفا منها درجة �ملفردة
�ملفردة

معامل �لرتباط مع �لدرجة 
�لكلية للبعد حمذوًفا منها 

درجة �ملفردة
10،70220،20030،310
40،58050،4316*0،003
7**0،06480،9609**0،545

10**0،86511**0،554120،241
130،60114**0،62415**0،865
16*0،00317**0،21418*0،243
19*0،00320**0،906210،420
220،84023**0،51724**0،344
25*0،003260.97027*0،633
28**0،12429**0،82530**0،244
31*0،043320،160330،912
340،13235**0،21436*0،373
37*0،34338**0،32639**0،064
40*0،26341*0،003
42*0،54343*0،693

44*0،305
*د�ل عند م�ستوى 0،05**د�ل عند م�ستوى 0،01
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يت�سح من �جلدول �أن جميع معامالت �لرتباط بني درجات �ملفرد�ت ودرجات 
�لبع���د �ل���ذي تنتم���ي �إلي���ه د�لة �إح�سائًي���ا عد� �ملف���رد�ت �أرق���ام: )1، 4، 13، 22، 34( من 
�لبع���د �لأول، )2، 5، 8، 26، 32( م���ن �لبع���د �لث���اين، )3، 12، 21، 33(م���ن �لبع���د �لثالث 
كان���ت معام���الت �لرتب���اط لها غ���ر د�لة، وه���ذ� يعني �أن ه���ذه �ملفرد�ت غ���ر �سادقة  

ويتم حذفها.

م�ن الإجراءات ال�سابقة للثبات و�ل�سدق يت�س���ح وجود )16( مفردة غر ثابتة �أو غر 
�سادق���ة، و�أرقامه���ا )1، 4، 13، 22، 25، 34( م���ن �لبع���د �لأول، )2، 5، 8، 26، 32، 41( من 
�لبعد �لثاين، )3،12، 21، 33( من �لبعد �لثالث. و�أ�سبحت �ل�سورة �لنهائية للمقيا�س 

مكونة من )28( مفردة ثابتة و�سادقة موزعة كالتايل: 
تقبل الذات: ي�سر �إىل �لقدرة على حتقيق �لذ�ت، و�لجتاهات �لإيجابية نحو - 1

�لذ�ت، وتقبل �لإعاقة �لب�سرية ب�سئ من �لر�سا و�لتكيف معها. وي�ستمل على 
ت�سع مفرد�تاأرقامها كالتايل )1، 2، 4، 6، 14، 17، 22، 24، 27(.

الإقب�ال على احلي�اة: �لتخل�س من ك���ل �لذكريات �لتي ت�سب���ب �لأمل و�حلر�س - 2
عل���ى �ل�ستمت���اع بكل حلظات �حلياة.وي�ستمل على ع�س���ر مفرد�ت)7، 8، 9، 12، 

.)28 ،25 ،21 ،20 ،18 ،15
اإيجابي�ة التفاعل مع الآخرين: ي�سر �إىل ق���درة �لفرد على تكوين عالقات طيبة - 3

مع من حوله على �أ�سا�س من �لود و�لحرت�م ومتني �خلر للجميع.وي�ستمل 
على ت�سع مفرد�ت ) 3، 5، 10، 11، 13، 16، 19، 23، 26(.

ثالًثا: الت�ساق الداخلي 
حي���ث مت ح�س���اب معام���الت �لرتب���اط بني درج���ات �ملف���رد�ت و�لدرج���ة �لكلية 

لالأبعاد، وكانت �لنتائج كالتايل:
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جدول )9( 
معامالت األفا لأبعاد مقيا�س ال�سعادة النف�سية

�لبعد �لثالث�لبعد �لثاين�لبعد �لأول
معامل �لرتباط�ملفردةمعامل �لرتباط�ملفردةمعامل �لرتباط�ملفردة

1*0،45320،44130،981
40 ،51250،3326**0،234
7**0،67580،8719**0،066

10** 0،56611**0،48512*0،253
130،82214**0،14515**0،076
16**0،89317**0،04518**0،735
19**0،26320**0،496210،041
220،16223**0،86724**0،116
25** 0،405260،09127**0،974
28** 0،42529**0،72630**0،925
31** 0،274320،41233*0،453
34**0،58335**0،72536**0،515
37**0،75438**0،09639**0،935
40**0،91541*0،773
42**0،19443**0،905

44**0،395

يت�س���ح من �جل���دول �أن جميع معامالت �لرتباط د�لة �إح�سائًيا عد� 2 مفردة 
كانت معامالت �لرتباط لها غر د�لة وهى �ملفردة رقم )4، 13، 22( من �لبعد �لأول،               
) 2، 5، 8،26، 32( م���ن �لبع���د �لث���اين، )3، 21( م���ن �لبعد �لثالث ؛ وه���ذ� يعني �أن هذه 

�ملفرد�ت غر ثابتة ويتم حذفها.

ت�سحيح املقيا�س
مت �لتو�سل �إىل �ل�سورة �لنهائية �ل�ساحلة للتطبيق ملقيا�س �ل�سعادة �لنف�سية. 
وتت�سم���ن )28( مف���ردة، وك���ل مف���ردة له���ا ثالث���ة �ختي���ار�ت ه���ى ) تنطب���ق متاًم���ا– 
تنطب���ق بدرج���ة متو�سط���ة – ل تنطب���ق �إطالًق���ا(، ف���اإذ� تخ���ر �لطال���ب �ل�ستجاب���ة 
�لأوىل )تنطب���ق متاًم���ا( يح�س���ل عل���ى ثالث درج���ات، و�إذ� تخ���ر �ل�ستجاب���ة �لثانية                                         
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)تنطب���ق بدرج���ة متو�سط���ة( يح�س���ل على درجت���ني، و�إذ� تخ���ر �ل�ستجاب���ة �لأخرة 
)ل تنطب���ق �إطالًق���ا( يح�س���ل عل���ى درجة و�ح���دة. وه���ذه �لتقدير�ت للدرج���ات تكون 

معكو�سة يف �لعبار�ت �ل�سلبية وهي: 2، 4، 9، 10، 11، 13، 14، 16، 17، 24، 27.

الأ�ساليب الإح�سائية امل�ستخدمة: مت ا�ستخدام الأ�ساليب الإح�سائية التالية:
�ألفا كرونباخ	 
�ختبار )ت( للمجموعة �لو�حدة	 
معامل �رتباط بر�سون	 

نتائج البحث:
نتائج الفر�س الأول:

و�ل���ذي ين����س على �أنه:« توجد عالق���ة �رتباطية د�ل���ة �إح�سائًيا بني ��ستخد�م 
�لفي�سبوك و�ل�سعادة �لنف�سية لدى طالب �جلامعة ذوي �لإعاقة �لب�سرية« وللتحقق 
من �سحة هذ� �لفر�س ��ستخدمت �لباحثة معامالت �لرتباط بني متغري ��ستخد�م 
�لفي�سب���وك و�ل�سع���ادة �لنف�سي���ة عل���ى عين���ة قو�مه���ا )85( م���ن ط���الب �جلامع���ة ذوي 
�لإعاق���ة �لب�سري���ة )�لكلية و�جلزئي���ة( ومن �جلن�سني )ذكور و�إن���اث( وجاءت �لنتائج 

كما هو مو�سح باجلدول �لآتي:
جدول )10(

معامل الرتباط بني ا�ستخدام الفي�سبوك وال�سعادة النف�سيةن = 85

 معامالت �لرتباط مع�لفي�سبوك
م�ستوى �لدللة�ل�سعادة �لنف�سية

غر د�ل0،160�لبعد �لأول ل�ستخد�م �لفي�سبوك
غر د�ل0،731�لبعد �لثاين ل�ستخد�م �لفي�سبوك
د�ل عند م�ستوى 0،0820،01**�لبعد �لثالث ل�ستخد�م �لفي�سبوك

غر د�ل0،461�ملجموع

يت�س���ح م���ن �جل���دول )10( �أن معام���الت �لرتباط ب���ني ��ستخ���د�م �لفي�سبوك 
و�ل�سع���ادة �لنف�سي���ة ب�سك���ل عام غ���ر د�ل���ة �إح�سائًيا ماع���د� �لبعد �لثال���ث �لذي كانت 
معامالت �لرتباط بينه وبني �ل�سعادة �لنف�سية د�لة عند م�ستوى 0،01 مما يدل على 

عدم حتقق �لفر�سية �لأوىل للدر��سة. 
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لقد جاءت نتيجة �لبحث �حلايل على غر �ملتوقع حيث �ختلفت نتيجة �لبحث 
�حل���ايل م���ع نتائج �لدر��س���ات �لتي تناولت �لعالق���ة بني �ملتغرين و�لت���ي �أقر بع�سها 
 Kim & Roselyn )2011(;Zeeshan بوج���ود عالق���ة �إيجابية بينهم���ا كدر��س���ة
)Aslam )2014(; Ziv&Kiasi )2015 & ، يف ح���ني �أق���ر �لبع����س �لآخر بوجود 

.Kross et al., )2013( عالقة �سلبية بينهما كدر��سة

فقد اأ�سارتالنتائج �إىل �نعد�م �لعالقة بني �ملتغرين من منطلق �أن �لفكرة �لأ�سا�سية 
�لت���ي يق���وم عليها ��ستخ���د�م �لفي�سبوك ه���و �لتفاعل �ملرئي م���ع �لفيديوهات و�ل�سور 
�لكاريكاتري���ة وكذل���ك �ملن�س���ور�ت �مل�سحوبة ببع����س �لر�سوم �لبياني���ة و�ل�سور �لتي 
يك���ون له���ا تاأثر كبر على ناظريها وخا�سة �ل�سور �لتي تعرب عن �لنكات و�لطر�ئف 
�مل�سحكة و�لتي يلزم روؤيتها للتفاعل معها و�ل�سعور مبحتو�ها؛ �إل �أن هذه �ل�سور يتم 
ترجمتها قر�ئًيا بو��سطة برنامج قارئ �ل�سا�سة للمكفوفني وهذه �لرتجمة وجد �أنها 
تك���ون با�ستخ���د�م �سوت �أحادي �لبعد )�إن�س���ان �آيل( يكون بالطبع خال من �لنفعالت 
وبالت���ايل ل ميكن���ه تف�س���ر �ل�س���ورة بنف����س �لكيفية �لت���ي تف�سر بها عن���د روؤيتها مما 

يقلل من تاأثرها �لإيجابي على �مل�ستخدم ذي �لإعاقة �لب�سرية. 

ولع���ل ه���ذ� م���ا �أ�س���ارت �إلي���ه بع����س �لدر��س���ات �لت���ي تناول���ت �أه���م �لتحدي���ات 
كدر��س���ة للفي�سب���وك  ��ستخد�مه���م  عن���د  �لب�سري���ة  �لإعاق���ة  ذوي  تو�ج���ه  �لت���ي 
)Vashistha, et al. )2015، كم���ا وج���د �أن بع����س �ل�س���ور ق���د ت�س���ل �إليه���م غ���ر 
مرتجم���ة ب�سك���ل كام���ل �أو بها �س���ئ يخد�س �حلياء ك���اأن تكون �ل�س���ورة لفتاة متربجة 
ولك���ن �ملرتج���م مل يف�سح عن ذلكمما ي�سع �مل�ستخدم ذي �لإعاقة �لب�سرية يف موقف 
حم���رج ح���ني ي�سجل �إعجابه �أو يكتب تعليًقا فيفاج���ئ بالنتقاد �ملوجه �إليه من بع�س 
زمالئ���ه �ملب�سري���ن وهذ� ما دعا بع�س م�ستخدم���ي �لفي�سبوك ذوي �لإعاقة �لب�سرية 

�إىل توجيه ند�ء لذويهم �ملب�سرين بعدم �إدر�ج �سور مامل يتم و�سفها لهم بدقة.

كم���ا يو�ج���ه م�ستخدم���ي �لفي�سبوك م���ن ذوي �لإعاقة �لب�سري���ة حتدًيا كبًر� 
يف �لبح���ث ع���ن �لأ�سدقاء، فاملب�سرون ي�ستدلون على �سفحة معينة عن طريق �سورة 
�لربوفي���ل ) �ل�س���ورة �ل�سخ�سية ل�ساحبها ( متبوعة بال�س���م؛ �إل �أن �ملعوقني ب�سرًيا 
يج���دون �سعوب���ة يف ذلك، حيث يكتبون يف خانة �لبحث ��سم �ل�سفحة �ملر�دة فيجدون 
�لعدي���د م���ن �مل�ستخدمني لنف�س �ل�س���م ولكن ل ميكنهم روؤية �س���ورة �لربوفيل، مما 
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يجعله���م يف ح���رة من �أمره���م وي�سعب عليهم تباًعا لذلك �لو�س���ول لل�سفحة �ملر�دة 
في�سعرون باليا�س ول يكون للفي�سبوك �أي تاأثر يذكر على �سعادتهم �لنف�سية.

ومم���ا يف�س���ر �نع���د�م �لرتب���اط ب���ني ��ستخ���د�م �ملعوق���ني ب�سرًي���ا للفي�سب���وك 
و�ل�سع���ور بال�سع���ادة �لنف�سي���ة م���ا �أ�س���ارت �إلي���ه در��س���ة فويكن�سك���ا و�آخ���رون )2016(
.Voykinska، V et al، م���ن وج���ود خم���اوف خا�س���ة بذوي �لإعاق���ة �لب�سرية حول 
تعري���ف �أنف�سه���م يف بيئة �فرت��سي���ة غر م�سمونة بالن�سبة له���م مقارنة باملكفوفني، 
حي���ث �أن فر�سته���م للتحقق م���ن �سخ�سية بع�س �أ�سدقاء �لفي�سب���وك �سعيفة مقارنة 
باملب�سرين ولذلك فهم ل يثقون بالفي�سبوك ول يف�سلون طرح �أ�سئلة حول �إعاقتهم 
�عتقاًد� منهم �أنها لن تلقى �لردود �ملتوقعة بالن�سبة لهم كما قد يتكون لديهم هاج�س 
�ل�ستغ���الل م���ن قبل بع����س �ملب�سرين، ومن ث���م فما فائدة �لفي�سب���وك مامل يتم فيه 

�لتنفي�س فيه عن �لإعاقة وتو�بعها ومعوقاتها.

كم���ا لحظ���ت �لباحث���ة�أن �أغل���ب �ل�سفح���ات �خلا�س���ة باملب�سري���ن �إن مل يك���ن 
جميعه���ا ل تهت���م بتن���اول �لق�سايا �ملتعلقة بالإعاقة �لب�سري���ة، مما يت�سبب يف عزلهم 
�لكرتونًي���ا ع���ن ع���امل �ملب�سرين ولذل���ك ل يوجد تاأثر يف �لبح���ث �حلايل ل�ستخد�م 
ذوي �لإعاقة �لب�سرية من طالب �جلامعة للفي�سبوك على �ل�سعادة �لنف�سية لديهم.

نتائج الفر�س الثاين: 
و�ل���ذي ين�س عل���ى �أنه: » توجد عالقة �رتباطية موجب���ة ذ�ت دللة �إح�سائية 
ب���ني ع���دد �لأ�سدقاءعل���ى �لفي�سب���وك و�ل�سع���ادة �لنف�سي���ة لدى ط���الب �جلامعة ذوي 
�لإعاقة �لب�سرية « وللتحقق من �سحة هذ� �لفر�س مت ح�سامبعامالت �لرتباط بني 
ع���دد �لأ�سدقاء ودرجات �ل�سع���ادة �لنف�سية وكانت قيمته )111،0( وغر د�ل �إح�سائًيا 

وهذ� يعني �أنه ل تتغر درجات �ل�سعادة �لنف�سية بتغر عدد �لأ�سدقاء.

تتعار����س نتيج���ة هذ��لبح���ث م���ع در��س���ة كيمج���اجن )Kim, J)2011 �لت���ي 
�أ�س���ارت يف جممله���ا �إىل �أن���ه كلم���ا ز�د ع���دد �لأ�سدق���اء عل���ى �لفي�سب���وك كلم���ا متكنو� 
م���ن تذكر�مل�ستخدم���ني بارتباطاته���م �لجتماعي���ة وتعزي���ز �حرت�مه���م لذ�تهم وز�د 
م���ن �حتمالي���ة �حل�س���ول عل���ى �مل�سان���دة �لجتماعيةم���ن ه���وؤلء �لأ�سدق���اء؛ �لأم���ر 
�ل���ذي يع���زز من م�ستوى �ل�سع���ادة �لنف�سية. وكذلك مع نتيج���ة �لدر��سة �لتي �أجر�ها            
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)Calpidou )2011 و�لتي �أ�سارت لوجود عالقة �يجابية بني زيادة عدد �لأ�سدقاء 
و�لتو�فق �جلامعي لدى طالب �جلامعة �لأكرب و�سلبًيا لدى طالب �جلامعة �لأ�سغر 
؛ �إل �أن �لدر��س���ة �حلالي���ة �أثبتت �نه ل عالقة بني ع���دد �لأ�سدقاء و�ل�سعادة �لنف�سية 
لدى طالب �جلامعة من ذوي �لإعاقة �لب�سرية وذلكالأن هذه �لفئة تعترب �لفي�سبوك 
جم���رد بيئ���ة �فرت��سي���ة ل ميكن �لوثوق به���ا ول مبعظ���م �لأ�سدق���اء �مل�ساركني فيها 
خا�س���ة �إذ� كان���و� م���ن �ملب�سرين ولذلك فهم يتعاملون م���ع �أ�سدقاء �لفي�سبوك بحذر 
�سدي���د خماف���ة �أن يتم ��ستغاللهم���ول يثقون �إل مبن تربطهم به���م �سد�قة حقيقية، 
كما �أن معظمهم يعدون هذه �ل�سد�قات جمرد �سد�قات وهمية ل وجود لها يف عامل 
�لو�قع و�أنها �سهلة �حل�سول عليها ولكن �سعب توثيقها و�لحتفاظ بها حيث تتطلب 

وقًتا طوياًل وجهًد� كبًر� لذلك وهذ� ما ل يطيقه ذوي �لإعاقة �لب�سرية. 

كم���ا ت���رى �لباحث���ة �أن زيادة ع���دد �لأ�سدقاء على �لفي�سب���وك يزيد من فر�سة 
�ملب�سري���ن  �أ�سدقائه���م م���ن  �لب�سري���ة لأخب���ار  �مل�ستخدم���ني ذوي �لإعاق���ة  متابع���ة 
�لذي���ن ق���د يبال���غ �لبع�س منه���م يف �س���رد تطور�تهم �حلياتي���ة، �لأمر �ل���ذي قد يثر 
حفيظ���ة �حلق���د و�حل�سد لدى �مل�ستخدمني ذوي �لإعاقة �لب�سرية. كما �أن زيادة عدد 
�لأ�سدق���اء عل���ى �لفي�سب���وك ل يعن���ي بال�س���رورة �لتفاعل م���ع �ملن�سور�ت فق���د يكونو� 
جمرد م�ساهدين �سلبيني ل يقومون بت�سجيل �إعجابهم �أو كتابة تعليقاتهم مما يقلل 
من فر�س �لتو��سل �لفعلي بني �أ�سدقاء �لفي�سبوك وهذ� ما �أ�سارت �إليه در��سة يوجن 
كي���م يف �إطاره���ا �لنظ���ري. ولذلك فل���م توجد عالق���ة �رتباطية د�لة بني ك���رة �أعد�د 

�لأ�سدقاء و�ل�سعادة �لنف�سية.

نتائج الفر�س الثالث: 
و�ل���ذي ين����س عل���ى �أن���ه: »توج���د ف���روق د�ل���ة �ح�سائًي���ا يف م�ست���وى �ل�سع���ادة 
�لنف�سي���ة وفًق���ا ملتغر �س���دة �لإعاقة ) كلية – جزئية ( ل�سال���ح �لإعاقة �جلزئية لدى 
طالب �جلامعة ذوي �لإعاقة �لب�سرية«. وللتحقق من �سحة هذ� �لفر�س ��ستخدمت 
�لباحث���ة �ختب���ار ت للف���روق بني �س���دة �لإعاق���ة �لب�سرية )كف كلي – ك���ف جزئي( يف 

�ل�سعادة �لنف�سية وكانت �لنتائج كما هو مو�سح باجلدول �لآتي:
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جدول )11(
دللة الفروق بني �سدة الإعاقة الب�سرية )كلي –جزئي( وال�سعادة النف�سية

 لدى طالب اجلامعة ذوي الإعاقة الب�سرية

 �لنحر�ف�ملتو�سط�لعدد�سدة �لإعاقة
 م�ستوىقيمة ت�ملعياري

�لدللة
كلية

جزئية
38
47

72،08
73،11

7،39
غر د�لة7،24،616

يت�سح من �جلدول �أن �لفروق بني ذوي �لإعاقة �لب�سرية �لكلية وذوي �لإعاقة 
�لب�سرية �جلزئية يف درجات �ل�سعادة �لنف�سية غر د�لة وتتفق نتيجة هذ��لبحث مع 
در��س���ة )Pinquart& Jens )2011 وتف�س���ر �لباحث���ة ذلكنظ���ًر� لك���ون معظم �أفر�د 
�لعين���ة �لذي���ن طب���ق عليهم مقيا�س �ل�سع���ادة �لنف�سية وكانو� ممن يعان���ون من �إعاقة 
كلي���ة كان���ت �إعاقته���م ولدي���ة، وبالتايل فقد تكيف���و� على فقد�ن �لب�س���ر وتو�فقو� مع 
حالته���م و�عت���ادو� عل���ى �حلي���اة ب�سكلها �حل���ايل فهم مل يجرب���و� �لروؤي���ة ومل يعتادو� 
�حلي���اة بنظره���م ث���م حرم���و� منه���ا فجاأةوبالت���ايل مل يلحظ���و� �لف���رق ب���ني �لروؤي���ة 
Muhammed, &Naeem, )2013( وفق���د�ن �لب�سر وه���ذ� ما �أ�سارت �إليه در��سة
�لت���ي �أثبت���ت �رتف���اع م�ستوى �ل�سع���ادة �لنف�سية لدى ذوى �لعاق���ة �لولدية عنه لدى 
�لطارئ���ة. وبالت���ايل مل يكن هناك فروق د�لة بني فاقدي �لب�سر ب�سورة كلية وذويهم 

من ذوي �لفقد �لب�سري �جلزئي.

نتائج الفر�س الرابع:
و�لذي ين�س على �أنه: »توجد فروق د�لة �ح�سائًيا يف م�ستوى �ل�سعادة �لنف�سية 
وفًقا ملتغر نوعية حتديث �حلالة على �لفي�سبوك )حتديث �إيجابي – حتديث �سلبي( 
ل�سال���ح �لتحدي���ث �لإيجابي«.وللتحقق من �سح���ة هذ� �لفر����س ��ستخدمت �لباحثة 
�ختب���ار ت للف���روق ب���ني نوعي���ة �لتحدي���ث عل���ى �لفي�سبوكو�ل�سع���ادة �لنف�سي���ة وكانت 

�لنتائج كما هو مو�سح باجلدول )12(:
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جدول )12(
دللة الفروق بني نوعية حتديث احلالة على الفي�سبوك )حتديث ايجابي – حتديث �سلبي( 

وال�سعادة النف�سية لدى طالب اجلامعة ذوي الإعاقة الب�سرية
 نوعية

 �لنحر�ف�ملتو�سط�لعدد�لتحديث
م�ستوى �لدللةقيمة ت�ملعياري

�إيجابي
�سلبي

67
18

73،64
68،94

7،07
 د�لة عند8،362،39

م�ستوى 0،05

يت�س�ح م�ن اجل�دول ال�ساب�ق �أن �لف���روق ب���ني نوعي���ة �لتحدي���ث �لإيجاب���ي و�ل�سلبي 
يف درج���ات �ل�سع���ادة �لنف�سي���ة د�ل���ة �إح�سائًي���ا عن���د م�ست���وى 0،01 ل�سال���ح �لتحدي���ث 
�لإيجاب���ي مم���ا يدل عل���ى حتقق �سحة �لفر����س، وتتفق نتيجة هذ��لبح���ث مع در��سة 
)Kim &Roselyin )2011 �لت���ي �أثبت���ت �أن �لتحدي���ث وتق���دمي �ل���ذ�ت �لإيجاب���ي 
Liu et al., )2015(ميك���ن �أن يع���زز م���ن م�ستوى �ل�سعادة �لنف�سي���ة وكذلك در��س���ة

�لت���ي قدم���ت �أدل���ة جتريبي���ة تدع���م فك���رة �أن حتديث���ات �أو�س���اع �لفي�سب���وك ميكن �ن 
تنب���ئ بال�سع���ادة �لنف�سية، حيث تعك����س �سلوكيات �مل�ستخدمني عل���ى �لفي�سبوك نطاًقا 
و��سًع���ا من �ل�سمات وت�سمل �ل�سخ�سي���ة و�لأ�سل �لعرقي و�جلن�س و�لعمر و�لتوجهات 
�جلن�سي���ة وتوح���ي ب���اأن �لبيان���ات �ل�سخ�سي���ة على �لفي�سب���وك ميكن �ن تك���ون حمدًد� 
�سادًق���ا ل�ستك�ساف �لعملي���ات �لنف�سية، وبالرغم من �أن معظم �لتحديثات �لنفعالية 
�لإيجابي���ة عل���ى �لفي�سب���وك رمب���ا تع���ود �إىل ��ستخ���د�م ��سرت�تيجي���ات �إد�رة �لنطباع 
لتق���دمي �س���ورة �جتماعي���ة �إيجابي���ة يف و�سائ���ل �لتو��س���ل �لجتماعي و�أنه���ا قد تكون 
�نتقائي���ة مقارن���ة بالتحديث���ات �ل�سلبي���ة �إل �أن �لبح���ث �حل���ايل �أثبت���ت وج���ود عالقة 
�رتباطي���ة �إيجابية ب���ني حتديثات �حلالة �لإيجابية و�ل�سعور بال�سعادة �لنف�سية وذلك 
بغ����س �لنظر عن كونه���ا �إد�رة �نطباع وتزييف للذ�ت �أو كونها حتديث يعرب عن حالة 
�مل�ستخ���دم ب�س���دق، فق���د لحظ���ت �لباحثة حر����س غالبية �أف���ر�د �لعينة عل���ى �لظهور 
ب�سك���ل جي���د ومقب���ول عل���ى �لفي�سب���وك وكذل���ك �حلر����س عل���ى �لإخب���ار ع���ن �أحد�ث 
حياته���م �لإيجابية و�لحتف���اظ لنف�سهم بالأحد�ث �لنفعالي���ة �ل�سالبة لدرجة �أنهم 
يخف���ون �إعاقته���م ول يذكرون �أية بيانات �سخ�سي���ة تدل على كونهم من ذوي �لإعاقة 
�لب�سري���ة وكان تربير معظمهم لذل���ك هو �أنهم موؤمنني باإعاقتهم ومتقبلني لها ول 
ي�سع���رون بف���روق كبرة بينهم وبني �ملب�سرين و�أن �لفي�سب���وك بالن�سبة لهم للرتويح 
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ل لل�سكوى و�عتربو� �أن �أيه �نفعالت �سلبية هى مبثابة �عرت��س منهم على حكم �هلل 
يف �إعاقتهم ولذلك فقد �رتبط �لتحديث �لإيجابي لديهم بال�سعادة �لنف�سية.

ثانًيا: نتائج البحث الكلنيكي:
اختبار �سحة الفر�س اخلام�س ومناق�سة نتائجه:

ين����س �لفر����س �لكلنيكي عل���ى �أنه: » تختل���ف دينامي���ات �ل�سخ�سية باختالف 
درج���ة �ل�سع���ادة �لنف�سي���ة ل���دى ط���الب �جلامع���ة ذوي �لإعاق���ة �لب�سري���ة«. للتحق���ق 
م���ن �سحة ه���ذ� �لفر�س قامت �لباحث���ة باختيار حالتني طرفيتني م���ن ذوي �ل�سعادة 
�لنف�سي���ة �ملنخف�س���ة، �أعقب���ت ذل���ك مقابل���ة �سخ�سي���ة م���ع ك���ل حالة على ح���دة؛ حيث 
��ستخدم���ت �لباحثة��ستم���ارة �ملقابل���ة �ل�سخ�سي���ة )�إع���د�د ح�س���ن عبد�ملعط���ي، 1998( 
جلم���ع �لبيان���ات على ك���ل حالة، ثم قام���ت �لباحثة با�ستخ���د�م �ختب���ار �ساك�س لتكملة 
�جلم���ل �لناق�س���ة �خلا�سة بالختب���ار، و��ستخدمت �لباحثة �ملالحظ���ة �لكلنيكية غر 
�ملبا�س���رة �أثن���اء تطبيق �لختبار لت�سجيل ردود �أفعال ك���ل حالة عند �لإجابة على بنود 
�ملقيا����س، ث���م مت عر����س �ل�ستجابات عل���ى ثالثة حمكمني من بينه���م �لباحثة لو�سع 
درجات لكل حالة، ثم قامت �لباحثة باأخذ �لدرجة �ملنو�لية لكل ثالث درجات و�سعها 
�ملحكمون، �أو �أخذ �ملتو�سط للدرجات يف حالة تعذر �لدرجة �ملنو�لية، ثم �إعطاء درجة 
لك���ل �جتاه من �لجتاهات �خلم�سة ع�سر �خلا�س���ة بالختبار )ملحق:4(، ويف �لنهاية 
قام���ت �لباحث���ة بتف�سر �ل�ستجاب���ات �خلا�سة بكل حالة على ح���دة، ثم �لتعقيب على 

�حلالت منخف�سة �لدرجات على مقيا�س �ل�سعادة �لنف�سية.

احلالت منخف�سة ال�سعادة النف�سية:
وق���د مت �ختيار هذه �حلالت بناًء عل���ى درجاتهم يف مقيا�س �ل�سعادة �لنف�سية، 
حي���ث كان���ت �لدرجة �لعظم���ى للمقيا�س هى )84 ( درجة، وق���د ح�سلت �حلالتني على 
)49(، )52( درج���ة ،وه���ي درجات �أقل من �ملتو�س���ط حيث تعترب درجة )56( هى نقطة 
�لنطالق و�سوًل �إىل )28( �لتي تعرب عن �أقل درجة ميكن �حل�سول عليها يف مقيا�س 

�ل�سعادة �لنف�سية.
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احلالة الأوىل: و.م )اإعاقة ب�سرية كلية مكت�سبة(
�لبيانات �لأولية للحالة:	 )

احلالة:
�لعمر �لزمني )19( �سنة. - �لنوع: ذكر.	 
�حلال���ة �لجتماعي���ة : �أعزب- يعي�س حالًي���ا يف �ل�سكن �جلامعي �خلا�س بذوي 	 

�لإعاقة �لب�سرية.
�ملرحلة �لتعليمية: كلية �لآد�ب �لفرقة �لثانية تاريخ جامعة طنطا.	 

 الوالد:
�لعمر �لزمني: 50 �سنة.	 
�مل�ستوى �لتعليمي: دبلوم معلمني.	 
�لوظيفة: موظف يف �لرتبية و�لتعليم.	 
�لدخل �ل�سهري : متو�سط.	 
�حلالة �ل�سحية: جيدة.	 

الوالدة:
�لعمر �لزمني: 47 �سنة	 
�مل�ستوى �لتعليمي: دبلوم فني جتاري.	 
�لوظيفة : ربة منزل.	 
�حلالة �ل�سحية : جيدة	 

درج���ة �حلال���ة عل���ى مقيا����س �ل�سع���ادة �لنف�سية:ح�سل���ت �حلال���ة يف مقيا����س 	 )
�ل�سعادة �لنف�سية على )49( درجة من )84(، ويالحظ �نخفا�س درجة �حلالة 

على مقيا�س �ل�سعادة �لنف�سية.
ملخ�س �حلالة من خالل ��ستمارة �ملقابلة �ل�سخ�سية	 )

موق���ع �حلال���ة م���ن �لأ�س���رة: �حلالة ه���ي �لثاني���ة يف �لرتتيب �ملي���الدي لأ�سرة 	 
مكون���ة م���ن خم�س���ة �أفر�د، ويلي �حلال���ة بنت عمرها )14( �سن���ة، ويكربها ولد 
عم���ره )24( �سن���ة يعم���ل بال�سعودي���ة، و�حلال���ة ه���ي �لوحي���دة �لت���ي تعاين من 

�إعاقة ب�سرية يف �أ�سرتها.
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�حلال���ة �ل�سكني���ة: ت�سك���ن �حلال���ة مع �لأ�س���رة يف بيت متليك مك���ون من طابق 	 
و�ح���د وه���و عبارة ع���ن ثالث غرف و�سال���ة وتقع يف منطقة مقبول���ة نوًعا ما، 

و�مل�ستوى �لجتماعي و�لقت�سادي لالأ�سرة متو�سط.

بيانات احلالة:-
التاريخ ال�سحي:

تع���اين �حلالة من كف ب�سري كل���ي متدرج منذ عمر �لع�سر �سنو�ت، وذلك �إثر 
تعر�س���ه لل�س���رب من �أمه بلوح خ�سب على مقدمة ر�أ�س���ه فاأ�سيب يف حاجبه ومت نقله 
للمت�سف���ى بع���د نزول �لدم من حاجب���ه ودخوله لعينه �ليمنى وبع���د �إحالته للمت�سفى 
تب���ني فق���د�ن �لروؤية به���ذه �لعني، ثم �أج���رى عملية جر�حية يف عين���ه �لي�سري ففقد 

�لروؤية بها هي �لأخرى يف �ل�سف �لثالث �لإعد�دي.
التاريخ الأ�سري:

�لأب: تذك���ر �حلال���ة �أن �لأب يعم���ل يف �لرتبي���ة و�لتعلي���م، ويتقا�س���ى ر�ت���ب 
متو�س���ط ل يكف���ي لحتياجاته���م ولذلك فه���و يعتمد على م�ساعدة �بن���ه �لأكرب �لذي 
يعم���ل بال�سعودي���ة يف �لزجاج، وذكرت �حلالة �أن �لو�لد يعطف عليه ويحبه ويحرتمه 
�أكر من بقية �خوته وذلك كونه كفيف، ولكن �حلالة غر ر��سية عن طريقة تعامل 

و�لده مع بقية �خوته فهو كما ذكر قا�س جًد� وغر متفاهم معهم.

�لأم: تذكر �حلالة �أن �لأم تت�سم بالع�سبية �ملفرطة وهناك �سحناء بينها وبني 
�حلال���ة ب�سبب ت�سببها يف فقد�نه لب�سره فقد تعر�ست للطالق من �أبيه ولكن تر�جع 
�لأب ع���ن ق���ر�ره و�لآن كما ذكرت �حلالة تعي�س �لأم معهم ول حتب �لتحدث مع �بنها 
�لكفي���ف، وق���د لحظ���ت �لباحثة �أنه مبجرد فت���ح �حلو�ر عن �لأم ظه���رت على �حلالة 
مالم���ح �لتوت���ر و�لقلق و�لنفور م���ن �حلديث، حيث بد�أت �حلال���ة بحركات �سريعة يف 
�لعينني و�أخذت ت�سرب بيديه على �ملقعد رغبة منه يف �إنهاء �حلو�ر وقد �أدىل باأنها ل 

تبايل مبا فعلت ول ت�سعر بتاأنيب �ل�سمر.

�لإخوة: لقد ذكرت �حلالة �أن �لأم حتنو على �إخوته �أكر منه يف مقابل �ملعاملة 
�لعك�سية من �لأب.
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طريق���ة تربيت���ه: كان���ت �لرتبية يف �سغ���ره قائمة عل���ى �أ�سا�س �لعق���اب �ملفرط 
و�ملعاملة �لقا�سية جًد� من �لأم يف مقابل �ملعاملة �ل�سوية من �لأب، �إىل �أن �أحدثت �لأم 
�لإ�سابة باحلالة فبد�أت تهد�أ يف تعاملها نوًعا ما مقابل �ملعاملة �لطيبة جًد� من �لأب.

امل�سكالت الأ�سرية:
ذك���رت �حلال���ة �أن �لأب و�لأم نوًعا ما غر متفاهمني وذلك ب�سبب ع�سبية �لأم 
وتعنته���ا يف بع����س �لأمور �حلياتية ولك���ن �سرعان ما يتن���ازل �لأب وي�سفو لالأم رغبة 

منه يف �إر�ساء �بنه �لكفيف وتخفيًفا من حدة �ل�سغوط �لأ�سرية.

احلياة املدر�سية )اجلامعية(:
تذك���ر �حلال���ة �أنها ت�سكن بال�سك���ن �جلامعي �خلا�س ب���ذوي �لإعاقة �لب�سرية 

وتف�سل هذ� �ل�سكن عن �ملنزل لوجودها بني �لرفقاء من نف�س �لإعاقة.

العالقات الجتماعية:
بالن�سبة للجر�ن:

بالن�سبة لالأ�سدقاء باجلامعة: تذكر �حلالة �أنها تقيم �سد�قات مع �ملب�سرين 
بغي���ة �مل�سلح���ة و�مل�سان���دة فق���ط، ولك���ن �سد�قته���ا م���ع ذوي �لإعاقة �لب�سري���ة قائمة 
عل���ى �أ�سا����س �حلب و�لثق���ة �ملتبادلة بينهم ولذلك فهي تف�س���ل جمال�سة ذوي �لإعاقة 
�لب�سري���ة متاًم���ا ع���ن �ملب�سرين، كم���ا تف�سل �لبق���اء يف مركز ذوي �لإعاق���ة �لب�سرية 

بالكلية ول ترغب �إطالًقا يف �خلروج منه.

�لنوم و�لأحالم: يغلب عليها �أحالم �لطفولة عندما كان مب�سًر�
�سغل �أوقات �لفر�غ: �جللو�س مبفرده

�حلالة �لنفعالية: متقلب �ملز�ج
�مل�ستقبل: تنظر �حلالة للم�ستقبل نظرة ياأ�س

�حلال���ة �جلن�سية:غ���ر مت���زوج - يح���ب �سديقتهالكفيف���ة مع���ه يف �جلامع���ة 
ويرغب يف �لتقدم لها و�لزو�ج منها ولكن �أهله يعار�سون �لفكرة متاًما رغبة منهم يف 
�أن يزوجوه من مب�سرة لتعينه يف �حلياة وتكون �سنًد� لها ولكنه يرف�س ذلك متاًما.

منو�ل درجات �حلالة �لأوىل منخف�سة �ل�سعادة �لنف�سية يف �ملتغر�ت �خلم�سة 	 )
ع�سر على �ختبار �ساك�س:
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يت�س�ح من الر�سم البي�اين ال�سابق �أن �أكر �ملجالت ��سطر�ًب���ا لدى �حلالة �لكفيفة 
بلغ���ت درج���ة �ل�سط���ر�ب  �ملخ���اوف حي���ث  �لأم، و�لجت���اه نح���و  ه���ي �لجت���اه نح���و 
)7 درجات(، تليها �لجتاه نحو م�ساعر �لذنب و�لجتاه نحو �لأهد�ف )6 درجات(، ثم 
�لجت���اه نحو �لأب، و�لجتاه نحو وح���دة �لأ�سرة، و�لجتاه نحو �مل�ستقبل )5 درجات(، 
ث���م �لجتاه نح���و �ملا�سي )4 درجات(، ثم تليها �لجتاه نح���و �لأ�سدقاء و�لجتاه نحو 
زم���الء �لعم���ل )3 درجات(، ث���م �لجتاه نحو �مل���ر�أة و�لجتاه نح���و �لعالقات و�لجتاه 
نح���و �ملروؤ�س���ني )2(، ث���م �لجتاه نح���و روؤ�ساء �لعمل و�لجت���اه نحو �لق���در�ت �لذ�تية 

)درجة و�حدة(.

تف�سر ا�ستجابات احلالة الأوىل )منخف�سة ال�سعادة النف�سية( على اختبار �ساك�س:

الجت�اه نحو الأم: تعت���رب �لأم بالن�سبة له���ذ� �لطالب مبثابة م�س���در للذكريات - 1
�ملوؤمل���ة ،فه���ى م���ن �أ�سابت���ه بالعمي عندم���ا ع�ساه���ا ف�سربته بل���وح خ�سبي على 
جبهت���ه ت�سبب���ت يف ف�س���ل �ل�سبكي���ة وحدوث نزي���ف، ولذلك فاإن جم���رد �سرة 
�لأم �أمام هذ� �لطالب ت�سبب لهاإزعاج ويبكي بحرقة بل ويقاوم �حلديث عنها، 
لق���د ذك���ر �لطال���ب يف حديثه عن �أم���ه �أنها ل حتبه وتنفر كث���ًر� من �حلديث 
مع���ه، كم���ا �أنه���ا مل تعد تبايل باإعاقته ومل ت�سعر ب���اأي تاأنيب لل�سمر جتاه ما 
فعلته جتاهه. وقد ذكر فيما ذكر �أنه لو عاد به �لزمن مل يكن ليغ�سب �أمه �أو 
يزعجه���ا حت���ى ل ت�سربه وتفقده ب�س���ره كما حدث. كما ذك���ر �أثناء ��ستجابته 
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�أن �لأب ق���د �أقب���ل على تطلي���ق �أمه جر�ء ما فعلته به �إل �أنه قد عزف عن ذلك 
وق���د �أب���دى غ�سبه من رد فعل �أبيه وكاأنه كان يرغب يف طالقها عقاًبا على ما 

�أحدثته له من �إعاقة.
الجت�اه نح�و الأب: تظهر ��ستجابات �حلالة تناق����س يف �جتاهها نحو و�لدها ما - 2

ب���ني �حل���ب و�للوم علي���ه، فاحلب يظهر يف قوله���ا �أن �لأب �أعظ���م �أب يف �لدنيا 
وه���و مبثاب���ة �سديق خمل����س ويف لها ي�سجعها على مو�جه���ة �حلياة بظلمتها، 
يحن���و عليه���ا وي�سد من �أزره���ا ويقوي م���ن عز�ئمه���ا، �إل �أن �لأب نف�سه يعامل 
بقي���ة �لإخ���وة بق�سوة وينفرهم من �لقرب من���ه ول يتخذ �أحد منهم �سديق �أو 
حت���ى �ب���ن يف �لتعامل، ولذلك متنت �حلالة ل���و �أن و�لدها يعامل بقية �إخوتها 

كما يعاملها.
الجت�اه نح�و وح�دة الأ�سرة:يع���د �جت���اه �حلالة نح���و �لأ�س���رة �جت���اه �سلبي حيث - 3

ينق�سه���ا �لتع���اون و�لرت�ب���ط و�حلن���ان وخا�س���ة م���ن قب���ل �لأم جت���اه �حلال���ة، 
وكذلك من قبل �لأب جتاه بقية �لإخوة. وكثًر� ما تقارن �حلالة و�سع �لأ�سرة 
بغره���ا م���ن �لأ�سر �ملتعاونة و�ملتحابة وتتمنى �حلالة د�ئًما �أن ي�سود �حلب كل 

�أنحاء �لبيت وخا�سة بينها وبني �لأم �لتي تفتقد حلنانها وعطفها.
الجت�اه نحو املراأة:يظه���ر �ل�سر�ع �لأ�سا�سي لدى �حلال���ة يف هذ� �جلانب حيث - 4

يبدو مرورها بتجربة عاطفية فا�سلة لإحدى �لفتيات �ملب�سر�تو�لتي وعدتها 
بال���زو�ج ث���م خل���ت بها، ولذلك فه���ي ترى �أن ك���ل ن�ساء �لعامل خائن���ات ل �أمان 
لهن، كما ت�سفهن بالكذب، وعلى ما يبدو �أن تلك �لعالقة �لعاطفية قد ف�سلت 
ب�سب���ب فقد�ن���ه لب�س���ره رغ���م علم �لفت���اة بذلك م���ن قبل. ولذل���ك فقد جلاأت 
�حلالة لالإرتباط مبن مياثلها يف �لإعاقة وكان فيما مت ذكره �أثناء �ل�ستجابة 
عل���ى ه���ذ� �لجتاه �أن �حلب �ل�سالف كان بالقلب ولذلك مل يكتمل ؛ �أما �حلب 
�حل���ايل فق���د حكم���ت �حلال���ة عقلها ومل ت���دع للقل���ب باًب���ا ومل ت�ستجب لكالم 
�أ�سرتها يف �لعزوف عن �لرتباط بكفيفة مثلها. كما ذكرت �حلالة �أنها مل تعد 
حتب �أحًد� على �لإطالق و�أن �لزو�ج بالن�سبة لها جمرد �أمر تقليديلبناء ��سرة 

فقط ول جمال للحب �أو �مل�ساعر.
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الجت�اه نح�و العالق�ات اجلن�سي�ة الغرية: هن���ا ظه���رت ��ستجاب���ات معار�سة مع - 5
�جتاه���ه نح���و �ملر�أة وكاأنه كان يرغب يف �إقام���ة عالقة جن�سية ولكن مع �لفتاة 
�ملب�س���رة �لت���ي �أحبه���ا �سالًف���ا و�لتي تخل���ت عنه بعدم���ا وعدته بال���زو�ج وقبول 
�إعاقت���ه و�لت���ي �أ�سبحت �سبًبا يف رف�سه لأي عالقة جن�سية مع غرها، ولذلك 
فق���د كان���ت ��ستجابات���ه له���ذ� �لجت���اه متعار�سة فيم���ا بينها فعل���ى �لرغم من 
قوله �أن حياته �جلن�سية ميتة ومعدومة و�أنه ل �أمل يف �أن يعي�س تلك �حلياة؛ 
�إل �أن���ه ق���د �ت�س���ح كبت���ه حليات���ه �جلن�سية ورغبت���ه فيها حي���ث ي�سقط ذلك يف 
��ستجابت���ه » عندم���ا �أ�ساه���د رجل و�مر�أة مًع���ا نف�سي �أبقى زيه���م، �سعوري نحو 
�حلياة �لزوجية �أنها حياة جميلة، لو كانت يل عالقات جن�سية كنت هح�س �إين 
عاي����س بج���د » ويالحظ هنا �أن كل تلك �ل�ستجابات �لإ�سقاطية تظهر رغباته 

�ملكبوتة يف �حلياة �جلن�سية.
الجت�اه نح�و الأ�سدقاء واملع�ارف: يدل �جتاه �حلال���ة نحو �لأ�سدق���اء و�ملعارف - 6

عل���ى وج���ود ��سط���ر�ب ب�سي���ط لديه���ا. حيث ذك���رت �حلال���ة يف �ملقابل���ة �أنها ل 
تف�س���ل م�ساحب���ة �ملب�سري���ن يف مقاب���ل ذوي �لإعاق���ة �لب�سري���ة �لذي���ن ت�سعر 
ا �نها ل ت�ساحب �ملب�سرين �إل لغر�س  معهم بالأمان و�لر�حة. كما �أت�سح �ي�سً
�مل�سلح���ة �ل�سخ�سي���ة فق���ط ولذلك فقد جعل���ت �مل�ساعدة ه���ي �لدليل �لوحيد 
على �ل�سد�قة �حلقيقية و�آمنت باأن �ل�سديق �حلق هو من ل يتخلى عنها وقت 
حاجتها وي�ساعدها بعزم ما فيها، مما يدل على حاجة �حلالة �ملكبوتة للم�ساندة 
و�لدع���م �لنفع���ايل و�لجتماع���ي ولذلك جع���ل �لأ�سدقاء �ملب�سري���ن م�سدًر� 
لذلك �لدعم. �أما �ل�سديق �لكفيف بالن�سبة للحالة فهو م�سدر �ملرح و�لر�حة 
و�لطمئن���ان ف���ال م�سال���ح جتمعهم���ا ولك���ن جتمعهم���ا �ل�سد�ق���ة �خلال�س���ة.

الجت�اه نحو روؤ�س�اء العمل اأو املدر�سة:ت�س���ر ��ستجابات �حلال���ة �لظاهرية �إىل - 7
وج���ود �جت���اه �يجابي نحو روؤ�ساء �لعمل ويظهر ذلك من خالل عبارة » عندما 
�أرى رئي�س���ي قادًم���ا �أحرتم���ه » ولك���ن لوحظ �ن هذ� �لح���رت�م لل�سلطة ما هو 
�إل كب���ت عن رغب���ات لل�سلطة بد�خلها وهي من باب �حل�س���د و�لغرة. ويت�سح 
ذل���ك م���ن خ���الل عب���ارة » �لنا����س �لذين �أعل���ى من���ي مرتاحني وم����س بيفكرو� 
كت���ر« وكذلك عب���ارة » �لنا�س �لذين �أعدهم �أعلى مني �أح�سدهم على حياتهم 
لأنه���م �سق���و� طريقهم لكن �أنا لزلت يف مركز ذوي �لإعاقة �لب�سرية « وميكن 
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تف�س���ر ذل���ك باأن �حلالة تتمنى �أن ت�سبح ذ�ت �سلط���ة و�لتي تفعل كل ما ت�ساء 
دون عقابنتيج���ة مل���ا وق���ع عليها من �لظلم �ملتمثل يف �سلط���ة �لأم �لتي �أفقدتها 
ا من تلك �ل�ستجابات  ب�سره���ا ومل تلق���ى �أي عقاب من �لزوج. كما يت�سح �ي�سً
عدم تقبل �حلالة لكف ب�سرها ومتنيها �أن يرجع لها ب�سرها لتحقق ما تريد 

دون �أي قيود.
الجتاه نحو املروؤ�سني:تظهر ��ستجابات �حلالة وجود ��سطر�ب يف �لجتاه نحو - 8

�ملروؤ�س���ني، ورغب���ة �سديدة يف ت���ويل �ل�سلط���ة لالنتقام من �ملروؤ�س���ني، ويت�سح 
ذلك من خالل عبارة » لو �أنني كنت �مل�سوؤل �لأول كنت طلعت عينهم « وميكن 
تف�س���ر ذل���ك ب���اأن �حلالة ت�سعر بالنق����س نتيجة ملا وقع عل���ى �حلالة من ظلم 
و��سطه���اد وممار�س���ة خاطئ���ة ل�سلط���ة �لأم وت�سببه���ا يف فق���د�ن ب�سره���ا ف���اإن 
�حلال���ة ق���د تربى بد�خلها رغبة �سدي���دة يف �لنتقام ولع���ب دور �لرئي�س �لذي 
يفع���ل م���ا يريد بالروؤ�س���ني ولذلك تتمنى �حلالة �أن مت�سك ه���ي بزمام �لأمور 
لت�سقط ما بد�خلها من كبت على �ملروؤ�سني وذلك مثلما حدث معها بال�سبط، 
وه���ذ� �إن دل عل���ى �س���ئ فاإمن���ا ي���دل عل���ى م���ر�رة �لتجرب���ة �لقا�سي���ة �لتي مرت 
به���ا �حلال���ة وفقدت به���ا ب�سرها كما ت�س���ر �إىل ما تعانيه من �سع���ور بالك�سرة 

و�لرغبة �ملكبوتة يف �لنتقام.

الجت�اه نحو زم�الء العمل:ت�س���ر ��ستجابات �حلال���ة �إىل وج���ود �عرت��س و��سح - 9
م���ن قب���ل �حلالة على �أ�سلوب زمالئه يف �لعمل خا�سة �ملب�سرين منهم ويظهر 
ذل���ك يف ��ستجابت���ه لعب���ارة » �لنا����س �لذي���ن ي�ستغل���ون معي عادة م���ا يحبونني 
ب�سدق م�س ين�سبو� عليا لأين كفيف » فهذ� يظهر عدم �طمئنانه للمب�سرين 
وت�سكيك���ه يف �سدقه���م و�أمانتهم، ولذلك فقد ظهر ميل �حلالة لالن�سجام مع 
نف�سها يف �لعمل و�لذي قد يحمل يف طياته عدم وجود تو�فق بني �حلالة وبني 
زم���الء �لعم���ل �ملب�سري���ن وقد �ت�سح ذل���ك يف عبارة » عملي �أن���ا �أكر �ن�سجاًما 
م���ع نف�س���ي « ولعل ما �أحدث ع���دم �لثقة بني �حلالة وب���ني �ملب�سرين جتربتها 
�ل�سابقة مع �لفتاة �ملب�سرة �لتي خدعتها وتخلت عنها لإعاقتها �لب�سرية وهذ� 
���ا ق���د ت�سب���ب يف تف�سي���ل م�سادقة ذوي �لإعاق���ة �لب�سرية ع���ن �ملب�سرين  �أي�سً

�سو�ء يف �جلامعة �أو يف �لعمل.
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الجت�اه نح�و املخاوف:تظه���ر ��ستجاب���ات �حلال���ة ��سطر�ًب���ا يف �لجت���اه نح���و - 10
�ملخ���اوف حي���ث يتمث���ل �ل�س���ر�ع �لرئي�سي للحال���ة يف �خلوف م���ن نف�سه وهذ� 
يجرب �حلالة على �جللو�س وحيًد� بعيًد� عنالأ�سدقاء، فقد كان مما ذكره �أنه 
متقل���ب �مل���ز�ج و�سريع �لغ�سب ول يبقي عل���ى �أحد و�أنه م�ستعد لإيذ�ء �أي �أحد 
ي�سايقه ولذلك يف�سل �لن�سحاب بعيًد� عمن يحب وقد ظهر ذلك يف عبارة » 
ت�سطرين خماويف �أحياًنا �إىل �أن �أغلط يف �للي حو�ليا » لذلك يف�سل �لبتعاد.

الجت�اه نح�و م�ساع�ر الذن�ب: يظه���ر �ل�س���ر�ع �لأ�سا�س���ي ل���دى �حلال���ة يف ه���ذ� - 11
�جلان���ب وذل���ك لأمري���ن �أولهما حني ع�س���ب �أمه وخالف �أو�مره���ا فا�سطرها 
لأن تعاقب���ه �أق�سى عقاب يف حيات���ه وذلك حني �سربته باللوح �خل�سبي �أفقدته 
عين���اه ولذل���ك فهو د�ئم �لندم و�ل�سعور بالذنب و�أنه من جلب لنف�سه �لإعاقة 
بالرغ���م م���ن �سغ���ر �سنه وقت �حل���ادث و�ملفرت�س �أل يل���وم نف�س���ه �إل �أنه �أ�سر 
�أن���ه �ل�سب���ب ولذلك يتمنى د�ئًما لو تع���ود �لأيام للور�ء ول يغ�سب �أمه حتى ل 
ي�ساب مبا �أ�سيب به �لآن. ولذلك فقد جاءت ��ستجابته لهذ� �لجتاه كالتايل 
» �أن���ا عل���ى ��ستع���د�د �أن �أقوم باأي عمل ين�سيني ذلك �لوق���ت �لذي �أ�سبحت فيه 
كفي���ف « لك���ون ه���ذ� �لي���وم ق���د �أفقده حيات���ه مبعن���ى �لكلمة وذلك م���ن وجهة 
نظ���ره، وكذل���ك عبارة » كانت �أكرب غلطة �رتكبتها �أين ع�سبت �أمي و�أنا �سغر 
ف�سربتن���ي �سيع���ت ب�س���ري « . كما ج���اءت ��ستجابته يف عبارة » �أ�س���و�أ ما فعلته 
بحيات���ي �أين حبي���ت بقلب���ي ولي�س���ت بعقلي « لتظه���ر تلك �ل�ستجاب���ة تعر�سه 
للخيان���ة �أو �لف�س���ل يف عالقة عاطفية و�لتي كان قد غلب عليها طابع �جلدية 
م���ن قب���ل �حلال���ة مما جعله يندم عل���ى �إقامته عالقات عاطفي���ة مع �ملب�سر�ت 
م���ن �جلن����س �لآخر، وهذ� يتفق مع �ملقابلة �ل�سخ�سية مع �حلالة و�لتي ذكرت 
خاللها �حلالة �لعزم على �لرتباط مبن هي يف نف�س �إعاقته وحتكيم عقله يف 

ذلك �لقر�ر و�أن ل جمال للقلب هنا رغم معار�سة �أ�سرته لذلك �لقر�ر.

الجت�اه نحو الق�درات الذاتية:ت�سر ��ستجابات �حلال���ة �إىل وجود �جتاه �إيجابي - 12
نح���و �لقدر�ت �لذ�تية وخا�س���ة �ل�سرب ولذلك �رتكزت معظ���م �إجابات �حلالة 
عل���ى قدرت���ه على �لتحمل و�ل�سرب وقد �ت�سح ذل���ك يف عبارة » عندما ل تكون 
�لظروف يف جانبي �أ�سربعليها »وعبارة « �أعتقد �أن عندي �لقدرة على �لتحمل 
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و�ل�س���رب » وعبارة عندما تكون �لظ���روف �سدي �ساأ�سرب تاين« وهذ� يتفق مع 
�ملقابل���ة �ل�سخ�سي���ة م���ع �حلال���ة و�لت���ي ذك���رت خالله���ا �حلال���ة �إ�سر�رها على 

�لتحمل و�ل�سرب على فقد�ن �لب�سر من �أجل حتقيق ما يريد.

الجت�اه نحو املا�سي:يظه���ر هنا �ل�سر�ع �لأ�سا�سي يف ��ستجابة �حلالة على هذ� - 13
�لجت���اه، حي���ث تغل���ب عليه م�ساع���ر �حل�سرة و�لن���دم، ويظهر ذل���ك يف عبارة » 
عندم���ا كن���ت طفاًل كن���ت �سقي جًد� » وكذلك عبارة » ل���و �أين عدت �سغًر� كما 
كن���ت ماكنت����س ع�سبت �أمي خال�س ». لقد لحظت �لباحثة �أثناء �ملقابلة مدى 
�لأ�سى و�حلزن �لذي تعانيه �حلالة من جر�ء ذكريات �ملا�سي وحماولة هروبه 
م���ن ��ستدع���اء تلك �لذكريات �لت���ي ل يذكر منها �إل حلظة فقد�ن ب�سره، لقد 
�أب���دى حال���ة م���ن �لتوتر و�ل�سي���ق مبجرد �سوؤ�ل���ه عن ذكري���ات �ملا�سي ودمعت 
عين���اه ح���ني �سئ���ل ع���ن �أو�س���ح ذكري���ات �لطفول���ة فاأج���اب بقوله نظ���ري. لقد 
�رتبط���ت ذكري���ات �لطفولة لدى �حلال���ة باأ�سعب حدث يف حيات���ه وهو فقد�ن 

ب�سره ولذلك جاءت كل ��ستجاباته يف هذ� �لجتاه تنم عن �لأ�سى و�حل�سرة.

الجتاه نحو امل�ستقبل:ت�سر ��ستجابات �حلالة يف هذ� �لجتاه �إىل وجود تعار�س - 14
و��س���ح م���ن قب���ل �حلالة على نظرت���ه للم�ستقبل، فت���ارة ي�سعر باملل���ل و�لتطلع 
نح���و ح���ال �أف�سل، وتارة �أخ���رى ي�سعر بال�سي���اع وعدم �ل�ستق���ر�ر و�لغمو�س، 
ويظه���ر ذل���ك يف عب���ارة » �إنني �أتطل���ع �إىل �حلياة «، يف يوم من �لأي���ام �ساأ�ستقر 
» فه���ذه �ل�ستجاب���ات تن���م ع���ن نظرة تفاوؤلي���ة م�سرقة نحو �حلي���اة وذلك على 
�لنقي����س م���ن �ل�ستجابات �لآتية « يب���دو يل �مل�ستقبل غام�س »، عندما تتقدم 
ب���ي �ل�س���ن م�س هعمل حاجة ». يب���دو �أن �حلالة تعاين م���ن ت�سارب و�سر�ع يف 
�لأفك���ار و�لأه���د�ف وحت���اول �أن تظهر تعلقها وحبها للحي���اة و�أملها ف حت�سن 
�حل���ال ث���م تاأتي ��سقاطات���ه لتبني حقيقة نظرته للحياة وع���دم و�سوح �أهد�فه 
وغمو����س نظرت���ه للم�ستقب���ل كونه غر و�ثًق���ا يف قدر�ته �لتي ل���ن تعينه على 

�حلياة كما يريدها.

الجت�اه نح�و الأهداف: تظه���ر ��ستجابات �حلال���ة يف هذ� �لجت���اه درجة مرتفعة - 15
من �ل�سطر�ب حيث جاءت ��ستجاباته لتنم عن ح�سرته وحزنه �ل�سديد جتاه 
فق���د�ن �لأم���ل يف حتقي���ق ما يريد ب�سب���ب فقد�نه لب�سره، حيث يب���دو �أنه كان 
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يطمح يف �أن ي�سبح �سابًطا �أو طيار ولكن فقد�ن ب�سره حال دون حتقيق ذلك، 
ولذل���ك �أظه���رت ��ستجاباته يف هذ� �لجتاه عدم ر�س���ا ملا هو عليه �لآن ومتنيه 

يف �أن يرجع �إليه ب�سره ليحقق حلمه كطيار �أو ك�سابط. 

احلالة الثانية: ع.م )اإعاقة ب�سرية جزئية ولدية(
�لبيانات �لأولية للحالة:	 )

احلالة:
�لعمر �لزمني )19( �سنة. - �لنوع: ذكر.	 
�حلالة �لجتماعية : �أعزب- يعي�س حالًيا يف �سقة متليك مع �مه و�أبيه و�أثنني 	 

من �لإخوة �لذكور.
�ملرحلة �لتعليمية: كلية �لآدب �لفرقة �لثانية �جتماع جامعة طنطا.	 

الوالد:
�لعمر �لزمني: 47 �سنة.	 
�مل�ستوى �لتعليمي: دبلوم فني.	 
�لوظيفة: معا�س مبكر لظروف نف�سية.	 
�لدخل �ل�سهري : متو�سط.	 
�حلالة �ل�سحية: جيدة.	 

الوالدة:
�لعمر �لزمني: 45 �سنة

�مل�ستوى �لتعليمي: دبلوم فني جتاري.
�لوظيفة : تعمل مب�سغل لل�سيد�ت.

�حلالة �ل�سحية : جيدة

درجة �حلالة على مقيا�س �ل�سعادة �لف�سية. ح�سلت �حلالة يف مقيا�س �ل�سعادة 	 )
�لنف�سي���ة عل���ى )52( درجة م���ن )84(، ويالح���ظ �نخفا�س درج���ة �حلالة على 

مقيا�س �ل�سعادة �لنف�سية.
ملخ�س �حلالة من خالل ��ستمارة �ملقابلة �ل�سخ�سية	 )
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موقع �حلالة من �لأ�سرة: �حلالة هي �لأوىل يف �لرتتيب �مليالدي لأ�سرة مكونة 	 
م���ن خم�س���ة �أفر�د، ويل���ي �حلالة ولد عم���ره )15( �سنة، وولد �آخ���ر عمره)11( 

�سنة، و�حلالة هي �لوحيدة �لتي تعاين من �إعاقة ب�سرية يف �أ�سرتها.
�حلال���ة �ل�سكني���ة: ت�سك���ن �حلال���ة مع �لأ�س���رة يف بيت متليك مك���ون من طابق 	 

و�ح���د وه���و عب���ارة عن �أرب���ع غرف و�سال���ة وتق���ع يف منطقة مقبول���ة نوًعا ما، 
و�مل�ستوى �لجتماعي و�لقت�سادي لالأ�سرة متو�سط.

بيانات احلالة:-
التاريخ ال�سحي:

تع���اين �حلال���ة من كف ب�س���ري جزئي من���ذ �سنال�ست �سن���و�ت، ولز�ل معر�س 
لفقد�ن ب�سره كلًيا.

التاريخ الأ�سري:
�لأب: تذك���ر �حلال���ة �أن �لأب ك���ان يعم���ل يف �إحدى �لوظائ���ف �حلكومية ولكنه 
�لآن معا����س مبك���ر نظ���ًر� ل�سرب���ه �أح���د �أ�سدقائه بالعمل بل���وح ز�جي �أ�ساب���ه يف ر�أ�سه 
�إ�سابة بالغة كادت تودي بحياته، فتم خروجه معا�س مبكر خ�سية تعر�سه للعقاب مما 

�أثر على نف�سيته كونه عاطاًل ل يعمل.

�لأم: تذكر �حلالة �أن �لأم طيبة ومكافحة لأبعد �حلدود فهي من تتوىل �ملهمة 
مكان زوجها و�مل�سئولة عن توفر م�ستلزمات �لبيت فهي تعمل يف م�سغل حرميي.

�لإخوة: لقد ذكرت �حلالة �أن لها �ثنني من �لإخوة �لذكور �أ�سغر منها وهم ل 
يحرتمونها �طالًقا ول ي�سدون لها �أي م�ساعدة، و�إذ� طلبت �حلالة منهم �مل�ساعدة يف 
�خلروج فاإنهما يرف�سان متاًما مما ي�سطر �حلالة �ملعاقة ب�سرًيا للمكوث يف �ملنزل.

طريقة تربيته: كانت �لرتبية يف �سغره قائمة على �أ�سا�س من �حلب و�لتفاهم 
وكانت �لأ�سرة �سعيدة ولكن �سرعان من تغر �حلال وبد�أت �لأ�سرة تعاين من �لتفكك 

وغياب �ملودة بني �أفر�دها.
امل�سكالت الأ�سرية:

ذك���رت �حلال���ة �أن �لأب و�لأم غر متفاهمني وغ���ر متو�فقني لدرجة �أن �لأب 
يد�وم �سرب �لأم مرتني على �لأقل كل �أ�سبوع.
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احلياة املدر�سية )اجلامعية(:
تذك���ر �حلال���ة �أنها حتب حياة �جلامعة كثًر� وتتمن���ى لو �أن كل يومها ووقتها 
تق�سي���ه باجلامع���ة ول تذهب للبيت حيث �لهروب م���ن �مل�ساكل �لأ�سرية و�للجوء �إىل 

�أ�سدقائه �ملقربني.

العالقات الجتماعية: 
بالن�سبة للجر�ن: عالقة طيبة باجلر�ن.

بالن�سبة لالأ�سدقاء باجلامعة: تذكر �حلالة �أن لها �سد�قات مع ذوي �لإعاقة 
�لب�سرية فقط ولكنها تخ�س بال�سد�قة زميل لهامن ذوي �ل�سعف �لب�سري يتفهمها 

ويقدر ظروفها.

�لنوم و�لأحالم: غالًبا ما يحلم بخاله �ملتويف
�سغل �أوقات �لفر�غ: مع �أ�سحابه بعيد عن �ملنزل

�حلالة �لنفعالية: هادئ وم�سامل
�مل�ستقبل: تنتظر �حلالة للم�ستقبل نظرة تفاوؤل و�أمل

�حلالة �جلن�سية:
غر متزوج – ول يفكر يف �جلن�س �إطالًقا.

منو�ل درجات �حلالة �لثانية منخف�سة �ل�سعادة �لنف�سية يف �ملتغر�ت �خلم�سة 	 )
ع�سر على �ختبار �ساك�س:
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يت�س�ح م�ن الر�سم البياين ال�سابق �أن �أك���ر �ملجالت ��سطر�ًبا ل���دى �حلالة �سعيفة 
�لب�س���ر ه���ي �لجت���اه نح���و وحدة �لأ�س���رة، و�لجت���اه نحو �ملخ���اوف حيث بلغ���ت درجة 
�ل�سطر�ب )6 درجات(، تليها �لجتاه نحو �لأب )5 درجات(، ثم �لجتاه نحو م�ساعر 
�لذن���ب، و�لجت���اه نح���و �ملا�س���ي )4 درج���ات(، ث���م �لجت���اه نح���و �لعالق���ات �جلن�سي���ة 
�لغري���ة، و�لجت���اه نح���و �لأ�سدق���اء و�ملع���ارف و�لجت���اه نح���و روؤ�س���اء �لعملو�لجتاه 
نح���و �لأهد�ف)3 درجات(، ثم تليها �لجت���اه نحو �لأم و�لجتاه نحو �لقدر�ت �لذ�تية             
)2 درج���ات(، ث���م �لجت���اه نح���و �مل���ر�أة و�لجت���اه نح���و �مل�ستقبل)درجة و�ح���دة(، بينما 
مل تظه���ر ��ستجاب���ات �حلال���ة �أي ��سطر�ب يف �لجت���اه نحو زمالء �لعم���ل �أو �ملدر�سة، 

و�لجتاه نحو �ملروؤ�سني.

تف�سر ا�ستجابات احلالة الثانية )منخف�سة ال�سعادة النف�سية( على اختبار �ساك�س:

الجت�اه نحو الأم: تظهر ��ستجابات �حلالة درجة كبرة من �لتعاطفو�لت�سامن - 1
مع �لأم، كما تظهر �لعالقة �لوثيقة بينهما يف قوله ) �أنا و�أمي �أ�سدقاء ( وقد 
كانت ��ستجاباته كلها تنم عن �سعوره باحلزن جتاه �أمه وذلك حني ذكر �أن �أمه 
مظلوم���ة و�أنه���م ل ي�ستحقونها كاأم لهم، وقد تطابق ذلك مع ما �أدىل به �أثناء 
�ملقابل���ة حي���ث ذك���ر �أن �أمه هي م���ن تعولهم ول وجود فعلي ل���الأب بينهم كونه 

ل يعمل.
الجتاه نحو الأب:يظهر تعار�س كبر من �حلالة جتاه �لأب يف هذ� �لجتاه، حيث - 2

��سار�إىل كونه ل يعده �أب، ثم �أجاب فيما بعد باأنه �سحية جدته و�أعمامه. وقد 
تب���ني للباحث���ة �أثناء �ملقابل���ة �أن �لأب ل يج���دي نفًعا مادًي���ا �و معنوًيا لالأ�سرة 
كم���ا �أنه ينهر �لأم وي�سربه���ا با�ستمر�ر ولذلك فاحلالة ل تعرتف باأبوته لها؛ 
ولكنها �سرعان ما �أ�سفقت على �لأب و�ختلقت له عذًر� لذلك وهو خروجه على 
�ملعا����س �ملبك���ر وظلم جدته للو�لد حي���ث �خذت منه �سيارت���ه �خلا�سة وكتبتها 
لبنه���ا �لأك���رب. كل ذلك يوحي بالثورة �لد�خلية �لتي يعاين منه �حلالة فتارة 
ي�سخ���ط عل���ى �لأب كون���ه مت�سبًب���ا يف �إي���ذ�ء �لأم وتارة �خرى يلتم����س له �لعذر 
وق���د لحظت �لباحثة تدين �حلال���ة ورمبا كان ذلك �لتدين �سبًبا يف �لتعاطف 

مع �لأب.
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الجت�اه نحو وح�دة الأ�سرة:يع���د �جتاه �حلالة نح���و �لأ�سرة �جت���اه �سلبي بدرجة - 3
كب���رة حي���ث ينق�سها �لتع���اون و�لرت�بط و�حلنان و�لتو�ف���ق �لأ�سري وخا�سة 
من قبل �لأب جتاه �لأم وجميع �أبنائه، وقد لوحظ �أثناء �ملقابلة متني �حلالة 
�لنف�س���ال �لتام عن �لأ�س���رة وتكوين �أ�سرة جدي���دة متما�سكة ومتحابة برفقة 
�أم���ه فقط.لق���د ج���اءت ��ستجاب���ات �حلالة كلها لتع���رب عما تعاني���ة �لأ�سرة من 
تفك���ك و�نق�س���ام وذل���ك كما يف عب���ارة ) �أ�سرت���ي �إذ� قورنت مبعظ���م �لأ�سر غر 
مرت�بط���ة، معظ���م �لأ�سر �لتي �أعرفها �سع���د�ء �أكر منا (، كما �أ�سارت �حللة يف 
�ملقابل���ة �أنه���ا ل تلق���ى �أي �هتمام �أو �حرت�م من �خوته و�أنه���م يعاملونه كما لو 

كان �لأ�سغر ب�سبب �سعف ب�سره.
الجتاه نحو املراأة:ت�سر ��ستجابات �حلالة نحو �ملر�أة على وجود �جتاه �إيجابي - 4

ل���دى �حلال���ة، فق���د ��سارت �حلالة يف ك���ل ��ستجاباتها نحو �مل���ر�أة �إىل �حرت�مه 
ل�سخ����س �ملر�أة وحبه لها ورمبا ين���م ذلك عن حبه لأمه فعمم ��ستجاباته على 

كل ن�ساء �لعامل.
الجت�اه نح�و العالق�ات اجلن�سي�ة الغري�ة: ي���دل �جت���اه �حلال���ة نح���و �لعالقات - 5

�جلن�سي���ة �لغرية على وجود ��سطر�ب لديها، حيث �فتقادها للود و�لحرت�م 
و�لتعاون بني �أفر�دها مما جعل �حلالة ت�سعر بالنق�س �أمام �لعالقات �جلن�سية 

�لغرية ولذلك فهي تتمنى �أن تكون مثل تلك �لعالقات م�ستقباًل.
الجت�اه نح�و الأ�سدقاء واملعارف: يوجد �جت���اه �إيجابي للحالة نح���و �لأ�سدقاء - 6

و�ملعارف، حيث جاءت كل ��ستجاباتها يف هذ� �لجتاه م�سيدة لقيمة �ل�سد�قة، 
ورمب���ا يكون ذل���ك هروًبا مما يعانيه يف �أ�سرته من فق���د�ن لل�سحبة �سو�ء بني 
�حلال���ة وب���ني �لإخوة �أو بني �حلالة وبني �لأب؛ حي���ث ذكرت �حلالة يف �ملقابلة 
�أنها حتب �أ�سدقاءها وخ�ست بالذكر �أحدهم وتتمنى لو تق�سي كل وقتها بني 

هوؤلء �لأ�سدقاء �لذين ر�أت فيهم تخفيًفا من كاآبتها وهمومها �لأ�سرية.
الجت�اه نحو روؤ�ساء العم�ل اأو املدر�سة:ت�سر ��ستجابات �حلالة �إىل وجود �جتاه - 7

�يجاب���ي نح���و روؤ�س���اء �لعم���ل لكن ه���ذ� �لجتاه �يجاب���ي م�سحوًب���ا بدرجة من 
�حل�سرة على حاله ولذلك جاءت ��ستجاباته كالتايل ) �لنا�س �لذين هم �أعلى 
من���ي حياته���م �أح�س���ن مني ( فه���ذه �ل�ستجابة تنم عن حالة م���ن عدم �لر�سا، 
وكذل���ك عب���ارة ) �لنا�س �لذين �أعدهم �أعلى من���ي ظروفهم كانت متاحة �أكر 
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من���ي عل�س���ان كد� تعبو� ولقيو� ( فه���ذه �ل�ستجابة بها ت�سارب فبعد �أن حكمت 
�حلال���ة عل���ى من هم �أعلى منها باأن ظروفهم كان���ت �أف�سل جند �أنه عاد ليلوم 
نف�س���ه بطريق���ة غ���ر مبا�س���رة على تق�س���ره وعدم �جته���اده مبا يكف���ي، وقد 
�ت�سح ذلك �أثناء �ملقابلة حيث �أ�سارت �حلالة �إىل تق�سرها يف �لثانوية �لعامة 

مما حرمها من �للتحاق بكلية �أف�سل.
الجتاه نحو املروؤ�سني: تظهر ��ستجابات �حلالة وجود �جتاه �إيجابي يف �لجتاه - 8

نح���و �ملروؤ�س���ني، ورمب���ا يع���ود ذل���ك ملا يلقاه م���ن ح�س���ن تعامل م���ن روؤ�سائه يف 
�جلامع���ة، ق���د �تفقت معظم ��ستجابات���ه مع ما �أدىل به �أثن���اء �ملقابلة من حبه 

ا. �ل�سديد لأ�ساتذته باجلامعة و�حرت�مه لعلمهم وخلقهم �أي�سً
الجت�اه نح�و زمالء العم�ل: ت�س���ر ��ستجاب���ات �حلالة �إىل وج���ود �جت���اه �إيجابي - 9

نح���و زم���الء �لعمل، وكذل���ك وجود �حرت�م وح���ب متبادل بينهم فق���د �أ�سار�ت 
�حلالة يف ��ستجابتها �أنها تلقى �لر�حة و�لطمئنان حني تلقى �أ�سحابها حيث 
يخرجونه���ا م���ن جوه���ا �لأ�سري �مل�سط���رب �ملل���ئ بامل�ساحنات وع���دم �لحرت�م 
ل�سخ����س �حلال���ة بالرغ���م م���ن �أن �حلال���ة �أكرب �خوته���ا ولذلك ج���اءت �حدى 
�ل�ستجاب���ات لتن���م عما يعانيه من عدم �حرت�م و�نتقا�س من �ساأنه بني �خوته 
فكان���ت ��ستجابت���ه كالت���ايل ) �أح���ب �أن �أ�ستغل م���ع �لنا�س �لذي���ن يحرتمونني 
يعمل���ون يل �سخ�سي���ة ( �أي �أن���ه يبح���ث ع���ن �لتعوي�س، يبحث عم���ن يحرتمه 
ا  ويعو�س���ه عم���ا عاناه من �سوء تعامل وقلة تقدير من قبل ذويه، رمبا دل �أي�سً
على فقد�نه �لثقة بنف�سه و�أمله يف �لبحث عنها بني زمالء �لعمل �أو �لدر��سة.

الجت�اه نح�و املخ�اوف: تظه���ر ��ستجاب���ات �حلال���ة ��سطر�ًب���ا يف �لجت���اه نح���و - 10
�ملخاوف حيث يتمثل �ل�سر�ع �لرئي�س للحالة يف �خلوف من �ملوت، ورمبا كان 
ه���ذ� �خل���وف �سبًب���ا يف تقربه من ربه فه���و �سخ�س متدين بدرج���ة كبرة، كما 
رمب���ا ع���اد ذلك �خلوف �إىل م���ا �أ�سارت �إليه �حلالة م���ن فقد�نها خلالها �ملقرب 
�إليه���ا من���ذ ثالث���ة �أع���و�م و�ل���ذي ت���ويف يف ح���ادث �سر، ومم���ا يدل عل���ى وجود 
��سط���ر�ب ن���اجت ع���ن هذ� �خل���وف �ملر�سي من �ملوت م���ا �أ�سارت �إلي���ه �حلالة يف 
عب���ارة ) ت�سط���رين خماويف �أحياًنا �إىل �أن �أفكر كثًر� ول �أ�ستطيع �لنوم(، كما 
ي���دل هذ� �خلوف على فقد�نه لل�سعور بالأمان فهو يعي�س باأ�سرة مفتقدة لكل 

معاين �ل�سكينة و�ل�سالم.



املجلد ال�ساد�س - العدد )22( يناير 2018 جملة الرتبية اخلا�سة

 174 

الجت�اه نح�و م�ساعر الذنب:  ي�سر هذ� �لجت���اه �إىل �سعور �حلالة بالذنب جتاه - 11
نف�س���ه وو�لدت���ه، ولذلك جاءت ��ستجابته لتعرب عن ذلك كما يف �لعبارة �لآتية 
) كان���ت �أك���رب غلط���ة �رتكبته���ا يف حيات���ي �أين ق�س���رت �لثانوي���ة، حينم���ا كن���ت 
�سغًر� كنت �أح�س بالذنب نحو �أمي لأين كنت �أنقل �أ�سر�رها جلدتي (. يت�سح 
م���ن �ل�ستجاب���ة �لأوىل ع���دم ر�ساه عن نف�س���ه و�سعوره بالتق�س���ر و�إهماله يف 
�لثانوية �لعامة مما حرمه من �للتحاق بالكلية �لتي كان يتمناها، كما يت�سح 
من �ل�ستجابة �لثانية �سعوره بالذنب جتاه و�لدته �لتي ت�سبب لها وهو �سغر 
يف كث���ر م���ن �ملتاع���ب ب�سب���ب نق���ل �أخبارها جلدت���ه، لقد بدت �حلال���ة يف حالة 
م���ن جل���د �لذ�ت فه���و يلوم نف�سه كث���ًر� على ما �قرتفه يف �ل�سغ���ر، كما ت�سر 
�ل�ستجابة لعبارة ) �نا على ��ستعد�د �أن �أفعل �ى �سئ ين�سيني وفاة خايل ( �إىل 
مدى �ل�سر�ع �لد�خلي �لذي ي�سيطر على �حلالة ب�سبب وفاة خاله �ملقرب له.

الجت�اه نحو القدرات الذاتية:  ت�س���ر ��ستجابات �حلالة �إىل وجود �جتاه �إيجابي - 12
نح���و �لقدر�ت �لذ�تية وخا�س���ة �ل�سرب ولذلك �رتكزت معظ���م �إجابات �حلالة 
عل���ى قدرت���ه على �لتحمل و�ل�سرب وقد �ت�سح ذل���ك يف عبارة » عندما ل تكون 
�لظروف يف جانبي �أ�سربعليها »وعبارة » �أعتقد �أن عندي �لقدرة على �لتحمل 
و�ل�س���رب » وعبارة عندما تكون �لظ���روف �سدي �ساأ�سرب تاين« وهذ� يتفق مع 
�ملقابل���ة �ل�سخ�سي���ة م���ع �حلال���ة و�لت���ي ذك���رت خالله���ا �حلال���ة �إ�سر�رها على 

�لتحمل و�ل�سرب على فقد�ن �لب�سر من �أجل حتقيق ما يريد.

الجت�اه نحو املا�سي: يظهر هنا درجة من �ل�سطر�ب يف ��ستجابة �حلالة على - 13
هذ� �لجتاه، حيث تغلب عليه م�ساعر �حل�سرة، ويظهر ذلك يف عبارة » عندما 
كن���ت طف���اًل كن���ت �أ�سعد م���ن �لآن » وكذل���ك عبارة » ل���و �أين عدت �سغ���ًر� كما 
كنت لن �أ�سعر بالهم و�لكاآبة كالآن ». لقد لحظت �لباحثة �أثناء �ملقابلة مدى 
�لأ�س���ى و�حلزن �لذي تعانيه �حلالة ب�سب���ب فقد�نها لل�سعادة �لتي كانت ت�سعر 
ا�سعوره���ا بالعجز �أم���ام �سع���ف ب�سرها �لذي  به���ا يف �ل�سغ���ر، كم���ا يظه���ر �أي�سً

حرمها من لعب �لكرة �لآن. 
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الجتاه نحو امل�ستقبل: ت�سر ��ستجابات �حلالة يف هذ� �لجتاه �إىل وجود تفاوؤل - 14
ا عن رغبة مكبوتة لدى  و�أمل يف م�ستقبل �أف�سل، كما قد تنم �ل�ستجابة �أي�سً
�حلال���ة يف �أن ي�سب���ح دكتور متخ�س����س يف علم �لنف����س �لجتماعي كي يتناول 

�لق�سايا �لجتماعية عامة و�لتي مر بها خا�سة 
الجت�اه نح�و الأه�داف:  تظه���ر ��ستجاب���ات �حلال���ة يف ه���ذ� �لجت���اه درج���ة م���ن - 15

�ل�سطر�ب حيث جاءت ��ستجاباته لتنم عن فقد�نه لل�سعور بال�سعادة ورف�سه 
�لتام لأ�سرته و�لرغبة �لكاملة يف �لنف�سال عنها لذلك جاء ��ستجابته كالتايل 
) �ل�سئ �لذي �أطمح �إليه �سًر� هو �لنف�سال عن �أ�سرتي، �إن �أكر ما �أبتغيه من 

�حلياة هو �إن �أنا نف�سي �أح�س بال�سعادة (.

مقارنة بني ديناميات ال�سخ�سية لدى الكفيف )الكفيف و�سعيف الب�سر( 
طبًقا لدرجة ال�سعادة النف�سية

�سعيف �لب�سركفيفوجه �ملقارنةم

�لجتاه نحو �لأم1
��سطر�ب مرتفع

�لتف�سر: لأن �لأم هي من ت�سببت يف 
كف �لب�سر حيث �سربت �لبن بلوح 
خ�سبي على جبهته �أفقدته ب�سره.

��سطر�ب منخف�س
�لتف�سر: �لأم مكافحة 

حيث �نها �لعائل �لوحيد 
لالأ�سرة بالرغم من وجود 

�لأب.
تعادل درجة �ل�سطر�ب لكال �حلالتني�لجتاه نحو �لأب2

�لجتاه نحو وحدة 3
�لأ�سرة

��سطر�ب مرتفع جًد���سطر�ب مرتفع
كون �لأ�سرة يخلو منها 

�لتاآلف و�لرت�بط
تقارب درجة �ل�سطر�ب�لجتاه نحو �ملر�أة4

�لجتاه نحو �لعالقات 5
تقارب درجة �ل�سطر�ب�جلن�سية �لغرية

�لجتاه نحو 6
تقارب درجة �ل�سطر�ب�لأ�سدقاء و�ملعارف

�لجتاه نحو روؤ�ساء 7
تقارب درجة �ل�سطر�ب�لعمل
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�سعيف �لب�سركفيفوجه �ملقارنةم

�لجتاه نحو �ملروؤ�سني8

وجود ��سطر�ب حيث ��ستدلت �لباحثة 
خالل لقائها مع �لطالب �لكفيف على 

وجود رغبات مكبوتة لديها تتمثل 
يف حب �ل�سيطرة وممار�سة �ل�سلطة 

ورمبا يرجع ذلك ملا وقع عليه من ظلم 
وت�سلط من قبل �لأم

عدم وجود ��سطر�ب

�لجتاه نحو زمالء 9
�لعمل �أو �ملدر�سة

وجود ��سطر�ب حيث يفتقد �لثقة 
مبعظم زمالئه ويف�سل �لبقاء وحيًد�

عدم وجود ��سطر�ب فهو 
يحب زمالئه ويتمنى 

�لبقاء معهم بعيًد� عن جو 
�أ�سرته �مللئ بالنز�عات

وجود ��سطر�ب مرتفع جًد� لدرجة �أنه �لجتاه نحو �ملخاوف10
يخاف من نف�سه

وجود ��سطر�ب مرتفع 
حيث ت�سيطر عليه فكرة 

�ملوت �ملفاجئ وذلك ملروره 
بخربة وفاة خاله يف حادث 

مفاجئ.

�لجتاه نحو م�ساعر 11
�لذنب

��سطر�ب مرتفع
حيث ي�سعر �لكفيف هنا مب�ساعر 

�لذنب نحو نف�سه كونه من ت�سبب يف 
م�سايقة �أمه مما دفعها ل�سربه على 

جبهته فاأ�ساعت ب�سره.

��سطر�ب متو�سط

�لجتاه نحو �لقدر�ت 12
تقارب درجة �ل�سطر�ب�لذ�تية

تعادل درجة �ل�سطر�ب فكالهما يحن لذكريات �لطفولة �لتي مل �لجتاه حو �ملا�سي13
يكن يعاين فيها من �إعاقة ب�سرية

�لجتاه نحو �مل�ستقبل14
��سطر�ب مرتفع

حيث �أ�سار �لكفيف يف مقابلته �إىل 
فقد�نه �أحالمه بفقد�ن ب�سره كونه 
كان يحلم �أن ي�سبح طياًر� �أو �سابًطا

��سطر�ب منخف�س جد�

��سطر�ب متو�سط��سطر�ب مرتفع �لجتاه نحو �لأهد�ف15
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بحوث مقرتحة:
فعالي���ة برنامج �إر�سادي يف تنمي���ة �ل�سعادة �لنف�سية لدى طالب �جلامعة ذوي 1 ))

�لإعاقة �لب�سرية لتح�سني �أ�ساليب مو�جهتهم لل�سغوط �حلياتية.
��ستخ���د�م �لفي�سب���وك وعالقت���ه بتق���دمي �ل���ذ�ت ل���دى ط���الب �جلامع���ة ذوي 1 ))

�لإعاقة �لب�سرية در��سة �سيكومرتية – كلنيكية.
��ستخد�م �لفي�سبوك وعالقته بالرفاهة �لنف�سية لدى طالب �جلامعة در��سة 1 ))

�سيكومرتية – كلنيكية.
فعالي���ة برنامج تدريبي يف تنمي���ة �ل�سعادة �لنف�سية لدى طالب �جلامعة ذوي 1 ))

�لإعاقة �لب�سرية لتح�سني تو�فقهم �جلامعي .
��ستخ���د�م �لفي�سب���وك وعالقت���ه بالكف���اءة �لجتماعية ل���دى م�ستخدميه من 1 ))

طالب �جلامعة ذوي �لإعاقة �لب�سرية.

تو�سيات البحث:
�سرورة تطوير بر�مج تكنولوجية متكن �ملعاقني ب�سرياً من تخطي �لتحديات 1 ))

�لتي تو�جههم عند ��ستخد�مهمللفي�سبوككعمل برنامج حمدد لو�سف �ل�سور 
�لكاريكاترية و�لتغلب على م�سكلة قارئ �ل�سا�سة ذي �ل�سوت �أحادي �لبعد .

�إجر�ء �ملزيد من �لدر��سات �لتي تتناول ��ستخد�م ذوي �لإعاقة �لب�سرية ملوقع 1 ))
�لفي�سبوك و�أثره على �جلو�نب �لنف�سية لديهم.

�لهتمام بق�سايا ذوي �لإعاقة �لب�سرية على �سفحات �لفي�سبوك �لعامة.1 ))
ح���ث �لباحثني على �س���رورة �لهتمام باإجر�ء بر�مج �إر�سادي���ة لتنمية �ل�سعادة 1 ))

�لنف�سية لدى �ملعاقني ب�سرياً .
عم���ل ن���دو�ت لطالب �جلامعة لرت�سيد ��ستخد�مهم ملوق���ع �لفي�سبوك ، وبيان 1 ))

�أثر �ل�ستخد�م �ل�سلبي لهذ� �ملوقع على حياتهم �لنف�سية و�جلامعية.
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امللخ�س: 
ه���دف �لبح���ث حتدي���د �خل�سائ����س �ل�سيكومرتية لل�س���ورة �لعماني���ة ملقيا�س 
نظام تقييم �ل�سلوك �لتكيفي )ABAS-3( ن�سخة �ملعلم )�ملعربة من قبل �لباحثني( 
وتقنين���ه عل���ى �لبيئة �لعمانية ل�ستخال�س �ملعاير عل���ى طلبة ذوي �لإعاقة �لذهنية 
�لب�سيط���ة و�ملتو�سط���ة يف بع����س حمافظ���ات �سلطن���ة عم���ان وق���د بلغ���ت عين���ة �لبحث 
)410( طال���ب وطالب���ة م���ن �ملدر�س���ة �لفكري���ة مب�سق���ط ومد�ر�س دم���ج �لطالب ذوي 
�لإعاق���ة �لذهني���ة. وق���د دلت نتائ���ج �خل�سائ����س �ل�سيكومرتية للمقيا����س �سالحيته 
للبيئ���ة �لعماني���ة ومالئمت���ه لت�سخي�س ذوي �لإعاق���ة �لذهنية يف �س���وء �ملعاير �لتي 
توف���رت يف �ل�س���ورة �لعماني���ة من �ملقيا����س. بالن�سبة ل�سدق �ملقيا����س فقد مت �لتحقق 
منه با�ستخد�م ثالث طرق هي: �ل�سدق �لظاهري و�ل�سدق �ملرتبط مبحك و�ل�سدق 
�لتميي���زي. و��س���ارت نتائ���ج �ل�س���دق �لظاه���ري �إىل مالئم���ة فق���ر�ت �ملقيا����س للبيئ���ة 
�لعمانية، كما �أظهرت نتائج �ل�سدق �لتمييزي قدرة �ملقيا�س يف �لتمييز بني �لأ�سوياء 
و�لأف���ر�د ذوي �لإعاق���ة �لذهنية حيث كان���ت �لنتائج د�لة �إح�سائًي���ا ل�سالح �لأ�سوياء. 
ومت �لتحق���ق م���ن �ل�س���دق �لتالزمي با�ستخ���د�م �ختبار ر�ف���ن للم�سفوف���ات �ملتتابعة 
كمح���ك حي���ث كان���ت �لنتائج د�ل���ة �إح�سائًيا وبلغ معام���ل �لإرتب���اط )0.81(. بالن�سبة 
للثب���ات فق���د مت �لتحقق من���ه بطريقة ثبات �لفاح�س���ني، و�لإت�ساق �لد�خل���ي، و�إعادة 
�لتطبي���ق. وبل���غ معامل �لإرتباط بني درجات �ملعل���م ودرجات ويل �لأمر )0.97(، وبلغ 
معام���ل �ألف���ا كرونباخ )0.99(، يف ح���ني بلغ معامل �لإرتباط ب���ني �لتطبيقني )0.97( 
وه���ي موؤ�سر�ت ثبات عالية. بعد �لتحق���ق من �خل�سائ�س �ل�سيكومرتية للمقيا�س مت 
��ستخ���ر�ج �لرتب �ملئينية للدرجات �خل���ام لكل فئة عمرية وذلك بعدما �أظهرت نتائج 

�لتباين �لأحادي فروق ذ�ت دللة �إح�سائية وفًقا ملتغر �لعمر. 

الكلمــات املفتاحية: مقيا����س تقيي���م نظ���ام �ل�سل���وك )ABAS-3(، �لإعاق���ة �لذهنية، 
�سلطنة عمان. 
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The Omani version of the Adaptive Behaviour 
Assessment System, Third Edition (ABAS-3):

 A Validation Study on Children with 
IntellectualDisability in Oman

Rajaa Salim Saif Al-Nabhani, Humairaa Al-Sulaimani, 
Mahmoud M. Emam

Abstract:
The study aimed to validate the Adaptive Behavior Assessment 

System )ABAS-3) teachers’ form on Omani children with mild and 
moderate intellectual disabilities. The sample consisted of )410( 
students from Muscat school of children with intellectual disabilities 
and from mainstream schools in four governorates in Oman. A cross 
sectional design was used to answer the research questions. The 
findings showed adequate psychometric properties of the Omani 
version of the ABAS-3. Three methods were used to test the scale 
validity: face validity, discriminant validity and concurrent validity. 
Face validity showed the appropriateness of the scale items to the 
Omani context. While the discriminant validity results showed the 
ability of the scale to discriminate between normal and children with 
intellectual disabilities. Furthermore, testing concurrent validity 
involved examining the correlation between children’scores on 
Raven’s Progresssive Matrices and on ABAS-3. The correlation 
coefficient was (0.81). Inter-rater reliability, internal consistency, 
and test-retest were examined to test reliability estimates. The 
correlation coefficient between teacher’s scores and parent’s scores 
was (0.97); internal consistency of Cronbach’s Alpha was (0.99); 
while test-retest produced the correlation coefficient of (0.97), 
these results indicated that the scale is highly reliable. A One Way 
ANOVA revealed significant differences among the sample age 
groups. Omani Norms for the sample of the study were obtained 
using percentile ranks based on the age group.

Keywords: ABAS-3, Intellectual Disability, Sultanate of Oman
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املقدمة:
 م���ن �مل�سلم���ات �لرتبوي���ة �لت���ي تقره���ا �ملو�ثي���ق �لوطني���ة، و�لدولي���ة �أن لك���ل 
طف���ل �حل���ق يف �حل�س���ول عل���ى �لرتبي���ة ل ف���رق يف ذل���ك ب���ني �ل�س���وي وغ���ر �ل�سوي            
)Grant, Goward, Richardson & Ramcharan, 2005(. كم���ا �أن �أغر�����س 
�لرتبي���ة عموًم���ا ت�سرتك يف ه���دف م�ساعدة �لفرد �أًيا كان )بن قي���دة، 2008(؛ وبذلك 
ظه���رت �حلق���وق، و�لت�سريعات �خلا�سة بذوي �لإعاق���ة، كما ظهر عدد من �لجتاهات 
�لجتماعي���ة �لت���ي تنادي ب�سرورة �إ�س���د�ر ت�سريعات خا�سة ب���ذوي �لإعاقة ملا لها من 
�إيجابي���ات )�لقم����س و�ل�سعايدة، 2014(. وقد ن�س قانون رعاي���ة وتاأهيل ذوي �لإعاقة 
يف �سلطنة عمان �ملادة )14( على تب�سر �ملجتمع مب�سكالت �لإعاقة، و�أ�سبابها لتعديل 
�ل�سلوكيات �ل�سلبية نحوها، وتي�سر ح�سول �ملعاقني على �ملعينات، و�لأجهزة �لتاأهيلية، 
و�لتعوي�سي���ة، و�إز�ل���ة م���ا يع���وق �إ�ستفادتهم م���ن �خلدم���ات �لعامة مع متابع���ة تنفيذ 
بر�م���ج �لتاأهي���ل، وت�سجيع �لتقنيات �حلديثة فيه���ا )وز�رة �ل�سوؤون �لقانونية، 2008(. 

ويعت���رب �ل�سل���وك �لتكيف���ي ركًن���ا �أ�سا�سًيا يف حياة ك���ل �لأطفال �س���و�ء �لعاديني 
�أوغ���ر �لعادي���ني، حي���ث �أن���ه ولق���رون عديدة ك���ان ينظر لل�سل���وك �لتكيف���ي كانعكا�س 
للذكاء وكان تطوره يحكم عليه على ما �إذ� كانت مهار�ت �ل�سخ�س متنا�سقة مع �أفر�د 
�لعائل���ة �أو �ملجتم���ع. فالأف���ر�د ذوي �ل�سلوك �ملتكيف �ملت�سابه م���ع �لآخرين كان يعتقد 
باأن لديهم ذكاًء معتدًل، و�أن من لديهم �سلوك تكيفي �أقل كان يعتقد باأن لديهم ن�سبة 
ذكاء منخف�س )Kane & Oakland, 2015( ، لذلك �عتمدت �جلمعية �لأمريكية 
للتخل���ف �لذهن���ي يف �لرب���ع �لثال���ث م���ن �لق���رن �ملا�سي �ل�سل���وك �لتكيف���ي و�حًد� من 
�ملحك���ات �لرئي�س���ة لت�سخي�س ح���الت �لإعاقة �لذهنية )�لعتيب���ي، 2004(، كما و�عترب 
حمًك���ا مهًما يف حتديد �لإعاقة �لذهنية وم�ستوياتها، ولذلك يف �لعلم �حلديث تطور 
�ل�سل���وك �لتكيف���ي، وتط���ورت �ملفاهي���م �ملت�سلة به، فاأ�سب���ح ي�سكل �أ�سا�ًسا لبن���اء �أ�سكال 
�أخ���رى من �مله���ار�ت �ل�سرورية لالأف���ر�د ذوي �لإعاقة �لذهني���ة، و�إ�سر�كهم يف �حلياة 
 . )Taylor, Biklen & Knoll, 2006( ملجتمعية، وتقدمي �لدعم و�لت�سجيع لهم�

وق���د �سه���د �لن�س���ف �لأخر من �لقرن �ملا�س���ي �هتماًما ملحوًظ���ا ومتز�يًد� يف 
�أع���د�د �لبح���وث، و�لختبار�ت، و�لرب�م���ج �لرتبوية �لتي ��ستهدفت فئ���ة ذوي �لإعاقة 
�لذهني���ة )�بر�هي���م، 2013؛ حمم���د، 2008؛ Fish & Evans, 1995(؛ �إل �إنه���ا يف 
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�ل�سلطن���ة قليل���ة ج���ًد� عل���ى �لرغم من �جله���ود �لتي تبذله���ا وز�رة �لرتبي���ة و�لتعليم 
ممثل���ة يف توف���ر �أدو�ت ت�سخي�سية ل���ذوي �ل�سطر�بات �ل�سلوكي���ة و�لنفعالية �إل �أن 
هذه �جلهود ل تز�ل ب�سيطة )�خلرو�سي، 2015(. حيث �أن عمليات ت�سخي�س �لطالب 
ذي �لإعاق���ة �لذهني���ة ل تو�ك���ب �لتط���ور�ت �لتي حدث���ت يف جمال ت�سخي����س �لإعاقة 
�لذهني���ة ب�سك���ل متكام���ل وخا�س���ة م���ن جان���ب �ل�سلوك �لتكيف���ي؛ لذ� ج���اءت �حلاجة 
�إىل وج���ود مقيا����س مق���ن عل���ى �لبيئة �لعمانية ميك���ن به تفادي حمدودي���ة �ملقايي�س 
�لت�سخي�سي���ة �مل�ستخدم���ة يف �ل�سلطن���ة، حي���ث �أن عدده���ا قلي���ل ج���ًد� ول تعتم���د على 
�لجت���اه �لتكامل���ي يف �لت�سخي����س. وبالت���ايل ف���اإن ت�سخي����س طف���ل م���ن ذوي �لإعاقة 
�لذهني���ة عل���ى �سبيل �ملثال يت�سمن بال�سرورة �حل�س���ول على معلومات عن �جلو�نب 
�لأ�سا�سي���ة يف �سل���وك هذ� �لطف���ل، ومعرفة قدرت���ه �لوظيفية عل���ى �أد�ء مهام متنوعة 
�س���و�ء يف �جلو�ن���ب �ملعرف���ة �أو �لإنفعالية �أو �لإجتماعية، ومن ثم ف���اإن قيا�س �ل�سلوك 
�لتكيف���ي جان���ب ل غنى عن���ه يف عملية �لت�سخي����س، لكونه �أحد �جلو�ن���ب �ملهمة �لتي 
ت�ساع���د يف �لتع���رف عل���ى �لإحتياج���ات �خلا�سة بالف���رد، �ملتعلق���ة بالت�سخي�س وغره 
م���ن �خلدم���ات �لأخ���رى مثل �لت�سني���ف وتخطيط �لرب�م���ج، و�حل�سول عل���ى بيانات 
مالئم���ة ومتع���ددة �جلو�ن���ب ت�ستخ���دم لأغر��س ت�سخي����س حالت �لإعاق���ة �لذهنية، 
وت�سنيفه���ا )�ملالك���ي، 2008(. وم���ن هن���ا ج���اءت �حلاج���ة �إىل تقن���ني مقيا����س جدي���د 
ودقي���ق ميك���ن �إ�سافته ب�سكل متكامل مع �لت�سخي����س �لطبي و�ختبار �لذكاء و�لن�سج 
�لجتماع���ي للح�س���ول عل���ى نتائ���ج �أكر دق���ة، ميكن �ل�ستف���ادة منه���ا يف �ل�سلطنة يف 
 )Diagnosis(و�لت�سخي����س  )Special Education( �خلا�س���ة  �لرتبي���ة  جم���ال 
و�لتخطيط �لرتبوي )Educational Planning( بالإ�سافة �إىل م�ساعدة �ملهتمني 
بعل���م �لنف����س يف �ملد�ر����س، و�ملهنيني �لآخري���ن يف �ل�سحة �لذهنية �لذي���ن لديهم دور 
ا عالج �لأطفال  يف �لتقيي���م، و�لت�سخي����س، وحتدي���د �لأهلية للرتبية �خلا�س���ة، و�أي�سً
 ،)Floyd et al., 2015( و�لر��سدين ممن لديهم �إعاقات تربوية و�سلوكية متعددة
ومم���ن لديه���م عجز يف �لأد�ء �لعقلي وعجز يف �ل�سلوك �لتكيفي وغرها من �لعو�مل 

.)Tasse, 2009( خالل مرحلة �لنمو
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م�سكلة البحث:
ت�ستم���ل معاير ت�سخي����س �لإعاقة �لذهنية على �أن يح�سل �لطفل على درجة 
�أقل من �ملتو�سط يف �أي �إختبار ذكاء و�أن يتالزم ذلك مع �إنخفا�س �أو غياب ملحوظ يف 
�ملهار�ت �لتكيفية �أو �ملهار�ت �ملرتبطة بال�سلوك �لتكيفي )حممد، 2008(، وباإعتبار �أد�ء 
�لفرد يف �لأن�سطة �ليومية �ملتعلقة بالوظائف و�ملهام �ل�سخ�سية �أحد جو�نب �ل�سلوك 
�لتكيف���ي، و�لت���ي يتم تنفيذها ب�سك���ل روتيني من قبل �لفرد مث���ل �لتو��سل، ومهار�ت 
�حلي���اة �ليومية، و�لتفاع���ل �لجتماعي، و�لتي يجب ت�سخي�سها للح�سول على تقييم 
.)Tan, Reich, Hart, Thuma & Grigorenko, 2014( للف���رد  منا�س���ب 

 ومب���ا �أن عملي���ة ت�سخي����س �لأف���ر�د ذوي �لإعاق���ة �لذهني���ة ه���ي عملي���ة تنط���وي على 
عملي���ة  �أي  ف���اإن  لذل���ك  �لرتبوي���ة  و�لإجتماعي���ة  و�لذهني���ة،  �لطبي���ة،  �خل�سائ����س 
ت�سخي����س �سحيح���ة يج���ب �أن حتتوي على �لتع���رف على هذه �لأبعاد، وه���ذ� ما �أطلق 
عليه يف �أو�ساط �لرتبية �خلا�سة بالإجتاه �لتكاملي يف ت�سخي�س �لإعاقة �لذهنية. �إذ 
يجم���ع ذلك �لإجتاه ب���ني �خل�سائ�س �ملختلفة للفرد ذي �لإعاقة �لذهنية �لتي تتمثل 
يف �لإجت���اه �لطبي، و�لإجتاه �ل�سيكوم���رتي، و�لإجتاه �لجتماعي، و�لإجتاه �لرتبوي 
)�لقم����س و�لأم���ام، 2006؛ �لع���ربي، 2013(، كم���ا وتتطل���ب عملي���ة قيا����س، وت�سخي�س 
ح���الت �لإعاق���ة �لذهني���ة وف���ق �لإجت���اه �لتكاملي تكوي���ن فريق م�س���رتك من كل من 
�لطبي���ب �ملخت����س، و�لإخ�سائ���ي يف عل���م �لنف����س، و�لإخ�سائ���ي يف �لرتبي���ة �خلا�س���ة، 
تك���ون مهمتهم �إعد�د تقرير م�سرتك عن حال���ة �لطفل �ملحول لأغر��س �لت�سخي�س، 
وم���ن ث���م لأغر��س �لإحال���ة �إىل �ملك���ان �ملنا�سب فيما بع���د )�لرو�س���ان، 2005(. ويجب 
�أن تك���ون �ملقايي�س �مل�ستخدمة مقننة عل���ى �لبيئة �لجتماعية، و�لثقافية �لتي ينتمي 
�إليها �لفرد ذي �لإعاقة �لذهنية، وتتنا�سب مع طرق �لت�سال �لتي يتبعها مع جو�نب 

�لق�سور �ملوجودة لديه، من �أجل �لو�سول �إىل �لت�سخي�س �لدقيق.

وعلى �لرغم من �أهمية عملية �لت�سخي�س �لتكاملي؛ �إل �إنها مل حتظ بالقدر 
�ملنا�سب من �لهتمام يف �ل�سلطنة مما قد يوؤدي يف بع�س �لحيان �إىل نتائج ت�سخي�س 
خاطئ���ة رمب���ا لع���دم وجود مقايي�س موح���دة، �أو لعدم وجود �لفري���ق �خلا�س، و�ملوؤهل 
و�ل���ذي ح�س���ل عل���ى �لتدريب �لكايف للقي���ام بعملية �لت�سخي�س �لتكامل���ي، وخا�سة يف 
يف مد�ر����س �لرتبي���ة �خلا�س���ة و�ملد�ر����س �ملطبق���ة لربنام���ج دمج ط���الب ذوي �لإعاقة 
�لذهنية. لذلك كان من �ل�سروري مو�كبة �ل�سلطنة للتطور�ت �حلديثة �لتي طر�أت 
يف جم���ال ت�سخي����س �لإعاق���ة �لذهني���ة، ويف �إط���ار ه���ذ� �ل�سع���ي، يهت���م �لبحث �حلايل 
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بتعريب وتقنني مقيا�س نظام تقييم �ل�سلوك �لتكيفي على �لبيئة �لعمانية، لي�ستخدم 
م���ع �ملقايي����س �لخرى يف ت�سخي����س ذوي �لعاق���ة �لذهنية ب�س���ورة متكاملة، وبذلك 
ي�سه���م �ىل حتدي���د �لحتياجات �خلا�س���ة و�لو�سائل �ملنا�سبة وتخطي���ط ب�سكل �ف�سل 
للرب�مج �لرتبوية و�لتعليمية لهذه �لفئة. ولعل �ختيار �لباحثني لهذ� �ملقيا�س تكمن 
يف �سموليت���ة للمه���ار�ت �ل�سلوكي���ة �ملختلف���ة، وعدم وج���ود ن�سخة معربة م���ن �لن�سخة 

�لثالثة �حلديثة لهذ� �ملقيا�س ومقننة على �لبيئة �لعمانية.

اأ�سئلة البحث:
م���ا �خل�سائ����س �ل�سيكومرتي���ة للن�سخ���ة �لعربي���ة م���ن مقيا����س نظ���ام تقيي���م 1 ))

�ل�سلوك �لتكيفي )ABAS-3( على عينة من �لأطفال ذوي �لإعاقة �لذهنية 
يف بع�س حمافظات �سلطنة عمان؟

م���ا �ملعاي���ر �مل�ستقة من �لدرجات �خلام ملقيا�س نظ���ام تقييم �ل�سلوك �لتكيفي 1 ))
بع����س  يف  �لذهني���ة  �لإعاق���ة  ذوي  �لأطف���ال  م���ن  عين���ة  عل���ى   )ABAS-3(

حمافظات �سلطنة عمان؟ 

اأهداف البحث:
حتدي���د �خل�سائ����س �ل�سيكومرتية للن�سخة �لعربية م���ن مقيا�س نظام تقييم 1 ))

�ل�سلوك �لتكيفي )ABAS-3( على عينة من �لأطفال ذوي �لإعاقة �لذهنية 
يف �سلطنة عمان.

تف�س���ر �لدرجات �خلام �لتي يح�سل عليها �لتالميذ ذوي �لإعاقة �لذهنية يف 1 ))
�سلطنة عمان و�حل�سول منها على �ملعاير.

توف���ر �أد�ة معرب���ة ومقننة تقيم ت�سعة من جمالت �مله���ار�ت �لأ�سا�سية خالل 1 ))
ثالثة جمالت للتكيف �لرئي�سة )�ملفاهيمية و�لإجتماعية و�لعملية(.

حمددات البحث: 
يتك���ون )ABAS-3( �لن�سخ���ة �حلديث���ة م���ن خم����س ت�سنيف���ات. �إل �أن ه���ذ� 
�لبح���ث تقت�س���ر على تعريب )ن�سخة �ملعلم ون�سخة ويل �لأمر(، وتقنني مقيا�س نظام 
تقيي���م �ل�سلوك �لتكيفي ن�سخة �ملعلم، كما �إقت�سر تطبيق �لبحث لعينة من �لتالميذ 
يف �لفئ���ة �لعمري���ة 5-14 من �لتالميذ ذوي �لإعاقة �لذهني���ة �لب�سيطة و�ملتو�سطة يف 
�سف���وف �حللق���ة �لأوىل 1- 4 يف كل من مدر�سة �لرتبي���ة �لفكرية مب�سقط، و�ملد�ر�س 
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�ملطبقة لربنامج دمج طالب ذوي �لإعاقة �لذهنية يف بع�س حمافظات �سلطنة عمان 
)م�سقط، �لباطنة، �ل�سرقية، �لد�خلية، �لو�سطى(.

م�سطلحات البحث:

(Intellectual Disability): تعري���ف �جلمعي���ة �لأمريكي���ة  الإعاق�ة الذهني�ة 
لعج���ز �لق���در�ت �لذهني���ة و�لنمائي���ة من �أك���ر �لتعريف���ات �لنف�سي���ة �مل�ستخدمة ذ�ت 
�ل�سل���ة �لوثيق���ة حالًي���ا باملربني، و�ملعلمني، و�ل���ذي يو�سح باأنه���ا �إنخفا�س عام و��سح 
يف �لأد�ء �لذهن���ي م�ساحًب���ا بق�س���ور يف �ل�سل���وك �لتكيف���ي يظهر خ���الل مرحلة �لنمو                                                                         
���ا �إىل جو�ن���ب ق�س���ور يف �لأد�ء �لوظيف���ي للف���رد  )�لظاه���ر، 2004(، وه���و ي�س���ر �أي�سً
 )Gorman & Sultan, �لأطف���ال  ل���دى  �لع���دو�ين و�لعن���ف  �ل�سل���وك  �إىل  ت���وؤدي 
�لعقلي���ة                                                                              لالإ�سطر�ب���ات  و�لإح�سائ���ي  �لت�سخي�س���ي  �لدلي���ل  وعرف���ه  كم���ا   2008(
 )Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorders–DSM-5(
باأن���ه يت���م قيا�س �لق���در�ت �لإدر�كية لدى �لف���رد عن طريق �ختب���ار�ت �لذكاء، وميكن 
 ،)IQ( )Townsend, 2008( عتبار �لفرد معاًقا ذهنًيا �إذ� ح�سل على 70 فما �أقل يف�
حيث تت�سف �حلالة باأد�ء عقلي دون �ملتو�سط ب�سكل و��سح يوجد متالزًما مع جو�نب 
ق�سور ذ�ت �سلة يف جمالني �أو �أكر من جمالت �ملهار�ت �لتكيفية �لتالية: �لتو��سل، 
�لعناي���ة بال���ذ�ت، �حلي���اة �ملنزلي���ة، �مله���ار�ت �لإجتماعي���ة، �لتوجي���ه �لذ�ت���ي، �ل�سح���ة 

و�ل�سالمة، �ملهار�ت �لأكادميية، وقت �لفر�غ، ومهار�ت �لعمل )فرج، 2007(. 
ال�سل�وك التكيفي (Adaptive Behavior): جمموعة من �ملفاهيم �لإجتماعية 
و�لعملية و�ملهار�ت �لتي مت تعلمها من قبل �لنا�س يف �أي وظيفة من حياتهم �ليومية 
�ل�سل���وك  مفه���وم  وي�س���ر   .)Coleman, Dowaliby & Cappello, 2007(
�لتكيف���ي �إىل م�ست���وى فعالي���ة �لف���رد يف حتقي���ق معاي���ر �ل�ستقاللي���ة �ل�سخ�سي���ة 
و�مل�سوؤولي���ة �لجتماعي���ة يف حيات���ه �لعام���ة، وه���ذه �ملعاي���ر تتف���ق م���ع ما ه���و متوقع 
 .)Durand & Christodulu, 2006( مم���ن ه���م يف عم���ره �أو جماعت���ه �لثقافي���ة
وق���د ��ستخدمت مقايي�س عدي���دة لقيا�س �ل�سلوك �لتكيفي مثل �ملقيا�س �لذي طورته 
 )Adaptive Behavior جلمعي���ة �لأمريكي���ة لعج���ز �لقدر�ت �لذهني���ة و�لنمائي���ة�
 )Vineland Social Maturity أو مقيا�س فينالند للن�سج �لإجتماعي� -AAIDD(
)Scale وغرهم���ا م���ن �ملقايي����س �لت���ي مت تطويره���ا )�خلطيب و�حلدي���دي، 2005( 

و�أحدثها نظام تقييم �ل�سلوك �لتكيفي)ABAS-3( �لن�سخة �لثالثة.
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 نظ�ام تقيي�م ال�سل�وك التكيف�ي الن�سخة الثالث�ة: �إ�ستم���ارة �جلمعي���ة �لأمريكية 
لالإعاق���ات �لذهني���ة و�لنمائي���ة )AAIDD( وه���ي �لأد�ة �لوحي���دة �لت���ي توفر تقييم 
كام���ل للمه���ار�ت �لتكييفي���ة متكون���ة م���ن ثالث���ة جم���الت عام���ة لل�سل���وك �لتكيف���ي        
)نظ���ري، �جتماع���ي، عمل���ي( )Harrison & Oakland, 2015(. وت�ستم���ل عل���ى 
)ن�سخ���ة �ملعل���م ون�سخ���ة ويل �لأم���ر( حي���ث يت���م يف ه���ذ� �لبح���ث تقنني ن�سخ���ة �ملعلم، 
و�لت���ي ت�سم���ل على ت�سعة �أبع���اد وهي �لتو��س���ل، ��ستخد�م �ملر�فق �لع���ام 15، �لوظائف 
�لأكادميي���ة 21، �حلي���اة �ملدر�سي���ة، �ل�سح���ة و�ل�سالمة، وقت �لف���ر�غ، �لعناية بالنف�س، 

�لتوجيه �لذ�تي، �لإجتماعي.

التقن�ني (Standardization): ر�س���م �س���ورة و��سح���ة و�سامل���ة جلمي���ع خطو�ت 
�لإختب���ار وتف�س���ر نتائج���ه وحتديد �ملك���ان و�لزم���ان �ملنا�سبني وحتدي���د �مل�سطلحات 
�ملنا�سبة، وهذ� ما ي�سمى باملو�سوعية و�إمكانية �ل�ستخد�م، ويتم عن طريق بناء معاير 
�إختب���ار مع���ني، وذل���ك عن طري���ق تطبيق ه���ذ� �لإختبار عل���ى عينة ممثل���ة، بالإ�سافة 
�إىل �إر�س���اد�ت دقيق���ة للتطبي���ق، تو�س���ح زم���ن �لإختب���ار وح���دوده )�حل�س���ني، 2004(.

االإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة:
ت�سخي�س الإعاقة الذهنية:

م���ن �لثاب���ت بحثًي���ا �أن �لإعاق���ة �لذهني���ة درج���ات متع���ددة، و�أمن���اط خمتلف���ة 
و�أ�سبابه���ا كث���رة ج���ًد� لذل���ك ل ميك���ن �لبت ب���ر�أي قاط���ع يف جم���ال ت�سخي�سها، فقد 
يك���ون �سهاًل للوهلة �لأوىل وخا�سة لبع�س �أمناط �ملعاقني كاملنغولني وبع�س درجات 
�لإعاقة كال�سديدة، و�لعميقة �لتي تظهر و��سحة من خالل �ل�سلوك �ملالحظ، ولكن 
يف ح���الت �أخ���رى قد يك���ون �لت�سخي�س يف غاية �ل�سعوب���ة وخا�سة عندما تكون درجة 
�لإعاق���ة هام�سي���ة �أو ب�سيط���ة �إذ حتت���اج �إىل متابع���ة دقيق���ة وتطبيق �إختب���ار�ت �لذكاء 
وخا�س���ة عندم���ا ل يظه���ر عل���ى �لطف���ل �سف���ات ج�سمي���ة ظاه���رة ككرب �جلمجم���ة �أو 
�سغره���ا �أو �لقز�م���ة. وت���زد�د ب�سكل كب���ر جًد� عندما يكون �لطف���ل يف �أ�سهره �لأوىل، 
ولك���ن ق���د تعتمد عل���ى بع�س �ملوؤ�س���ر�ت �لتي تثر �لإنتب���اه يف مثل ه���ذ� �لعمر كف�سل 

�لطفل يف �لإ�ستجابة لبت�سامة �أمه )جعفر، 2001(.
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ال�سلوك التكيفي:
ُيع���د �ل�سل���وك �لإن�ساين حم�سلة تفاعل �لفرد م���ع �لعو�مل �لد�خلية �خلا�سة 
ب���ه، �أو م���ع �لعو�مل �خلارجية، كما �عترب �لتكي���ف موؤ�سًر� مل�سار �لنمو �لطبيعي، �سو�ء 
ك���ان تكيًف���ا بيولوجًي���ا �أو نف�سًي���ا �أو �جتماعًي���ا )ر�غ���ب، 2014( ويعد �ل�سل���وك �لتكيفي 
موؤ�سًر� �أ�سا�سًيا لتقييم قدر�ت ومهار�ت �لفرد يف �إطار �ملعاير �لإجتماعية، و�لنف�سية، 
و�ل�سلوكي���ة مقارن���ة باأقر�ن���ه يف نف����س �لفئة �لعمري���ة، ونف�س �لظ���روف �لجتماعية، 
�هت���م  ول���ذ�   ،  )Walls, Candillac, Perry & Factoe, 2002(،و�لنف�سي���ة
�لعدي���د م���ن �لباحثني مبجال قيا����س �ل�سلوك �لتكيف���ي، و�عتربت مقايي����س �ل�سلوك 
�لتكيف���ي م���ن �أهم �ملعاير �لتي يعتم���د عليها �لباحثون لتقييم ق���در�ت �لأطفال ذوي 
�لإعاقة �لذهنية بجانب مقايي�س �لذكاء )ر�سدي، 2010(. ولذلك توفرت �لعديد من 
�لإختب���ار�ت �ل�سيكومرتي���ة �جلديدة �لت���ي تقيم �ل�سلوك �لتكيفي خ���الل �ل50 �ل�سنة 
�ملا�سي���ة )Tassé et al., 2016(، و�أعط���ت �جلمعي���ة �لأمريكي���ة لالإعاقات �لذهنية 
و�لنمائي���ة )AAIDD( وزًن���ا كبًر� للدور �لذي يلعبه �ل�سلوك �لتكيفي يف حتديد ما 
�إذ� ك���ان �لف���رد معاق ذهنًي���ا �أم ل، و�أ�سبح لل�سلوك �لتكيفي �أهمي���ة قانونية وت�سريعية 
باعتب���اره حمًك���ا رئي�سًي���ا ثانًي���ا يف حتديد ح���الت �لإعاق���ة �لذهنية )�ملالك���ي، 2008(. 
ويعتم���د قيا����س �ل�سلوك �لتكيفي من قبل مقدمي �خلدم���ة �أكر من �لتقرير �لذ�تي 
 )Jacola, Hickey, Howe, Esbensen & ل���ذوي �لإعاق���ة �لذهني���ة �أنف�سه���م

.Shear, 2014(

مقايي�س ال�سلوك التكيفي: 
يوج���د يف �لوقت �حلا�سر �لكثر م���ن مقايي�س �ل�سلوك �لتكيفي، ويقوم غالًبا 
يف ه���ذه �ملقايي����س و�لدي �لطف���ل �أو معلميه بدور مقدمي �ملعلوم���ات عن �أد�ء �لطفل، 
وت�ستخ���دم ع���ادة �ملقابالت م���ع �لو�لدين �أو ويل �أمر �لطفل ، بينم���ا ت�ستخدم �لأ�سئلة 
�لتحريرية مع �ملعلمني، ويو�سح ملحق )1( �أ�سهر �أ�سماء �ملقايي�س �مل�ستخدمة لقيا�س 
�ل�سل���وك �لتكيف���ي كم���ا خل�سها )ماكلوجني ولوي����س، 2010( مع �لأعم���ار �ملنا�سبة لها 
 )ABAS-3( و�لأ�سخا�س �لذين يقومون بدور تقدمي �ملعلومات ونوع �ملقيا�س. ويعد
�لن�سخ���ة �لأح���دث ملقيا����س نظ���ام تقيي���م �ل�سل���وك �لتكيف���ي، و�ل���ذي يع���د م���ن �أق���دم 
مقايي����س �ل�سل���وك �لتكيف���ي و�أكرها �سهرة وفعالية يف جم���ال ت�سخي�س �لأفر�د ذوي                       

�لإعاقة �لذهنية.
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 :)ABAS-3( و�سف مقيا�س نظام تقييم ال�سلوك التكيفي الن�سخة الثالثة
���ا مل�ساع���دة  �إن )ABAS-3( ه���و عب���ارة ع���ن �أد�ة قيم���ة مت ت�سميمه���ا خ�سي�سً
�لأف���ر�د ذوي �لإعاقة �لذهنية، وذلك لو�س���ع �لقر�ر�ت �ملتعلقة بالت�سخي�س، وحتديد 
مك���ان �لف���رد و�لرب�م���ج �خلا�س���ة بالأطف���ال و�لر��سدين مم���ن لديهم �إعاق���ات ذهنية 
و��سطر�ب���ات عاطفي���ة و�سلوكي���ة )Harrison & Oakland, 2015(، ويركز نظام 
تقييم �ل�سلوك �لتكيفي للطلبة ذوي �لإعاقة �لذهنية على طريقة ت�سخي�س م�ستوى 
�لق�سور يف �ل�سلوك �لتكيفي لطلبة �لإعاقة �لذهنية، �أي تركز على �لعنا�سر �لعملية، 
و�لأن�سط���ة �ليومي���ة �لالزمة، وذل���ك للعمل على تلبي���ة �ملتطلبات �لبيئي���ة، و�لرعاية 
�لنف�سي���ة، و�لتفاع���ل مع �لآخرين ب�سكل فعال وم�ستقل. كم���ا �أن هناك ُمعدلت ت�سر 
�إىل م���ا �إذ� ك���ان �لف���رد يوؤدي كل ن�س���اط. ويتكون )ABAS-3( م���ن خم�سة �إ�ستمار�ت 
للت�سنيف، لكل جمموعة وعمر معني لالأفر�د ذوي �لإعاقة �لذهنية، هذه �ل�ستمار�ت 
و�ملتطلب���ات مت���الأ من قب���ل �لو�لدين، و�أف���ر�د �لأ�س���رة، و�ملعلمني، وموظف���ي �لرعاية 
�لنهاري���ة، و�مل�سرفني و�مل�ست�سارين، �أو غرهم ممن هم على در�ية بالأن�سطة �ليومية 
للف���رد �ل���ذي يت���م تقييم���ه )Harrison & Oakland, 2015( وهذ� م���ا مييز هذ� 

�ملقيا�س عن غره من �ملقايي�س، وهذه �ملجموعات هي:

اإ�ستم�ارة الوالدين/مقدم الرعاية الأولية )الأعم�ار0-5( واإ�ستمارة الوالدين 
)�لأعمار21-5( 

 مُت���الأ ه���ذه �لإ�ستم���ار�ت عن طريق �لو�لدي���ن، و�لو�لدي���ن بالتبني، ومقدمي 
�لرعاي���ة �لأولية �لأخرى )مثال: �لأجد�د، �خل���و�ل، �لأعمام، �لأ�سقاء �لكبار(. كذلك 
ميك���ن �أن ت�سم���ل على مقدمي �لرعاية مثل جلي�سة �ملن���زل وم�سوؤولة �ملر�فق �ل�سكنية 

للر�سع، و�لأطفال �ل�سغار، و�ملر�هقني و�ل�سباب �لبالغني.

اإ�ستم�ارة املعلم/مق�دم الرعاية اليومية )الأعم�ار0-5( واإ�ستمارة املعلم 
)�لأعمار21-5( 

مت���الأ ه���ذه �لإ�ستم���ار�ت ع���ن طري���ق �ملعلم���ني، ومقدم���ي �لرعاي���ة �ليومي���ة، 
وم�ساعدي �ملعلمني وموظفي �لتعليم �لآخرين يف مدر�سة �لأطفال �أو برنامج �لرعاية 
ا من قبل م�سريف �سكنات �لتالميذ �لد�خلية،  �ليومية. بالإ�سافة �إىل ذلك فقد متالأ �أي�سً
وموظف���ي �مل�ست�سفي���ات، و�لرب�م���ج �لجتماعي���ة مم���ن هم عل���ى در�ية كافي���ة بالفرد.
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اإ�ستمارة الكبار )الأعمار16 -89(: 
مت���الأ هذه �لإ�ستمارة ع���ن طريق �لأقارب، و�لو�لدي���ن، و�لزمالء، و�لأ�سدقاء 
�ملقرب���ني مقدمي �لرعاية، و�لأ�سخا�س �لأخرين �لذين ي�سكنون معهم يف �ملنزل. كما 
وت�سمل على مقدمي �لرعاية �ملحرتفني، و�لإ�ست�ساريني، وموظفي �لتعليم، وم�سريف 
�لعمل، و�لزمالء، و�مل�ساعدين و�لذين يعملون يف �ملنزل �لذين هم على در�ية مبهار�ت 

�لتكيف للبالغني �لذين يجرى تقيمهم.

و�ملقيا����س �مل�ستخ���دم يف ه���ذ� �لبحث ه���و عبارة ع���ن �إ�ستمارت���ني �لأوىل خا�سة 
باملعل���م ويتك���ون يف �سورت���ه �لنهائي���ة م���ن )173( فقرة موزع���ة على �ملح���اور �لفرعية 
�لت�سع���ة )�لتو��سل، ��ستخد�م �ملر�فق �لعامة، �لوظائ���ف �لأكادميية، �حلياة �ملدر�سية، 
�ل�سحة و�ل�سالمة، وقت �لفر�غ، �لعناية بالنف�س، �لتوجيه �لذ�تي، �جتماعي(. يف حني 
تتكون �لإ�ستمارة �لثانية ن�سخة ويل �لأمر من )210( فقرة موزعة على نف�س �ملحاور 
با�ستثن���اء بع���د �حلياة �ملدر�سية �لذي ُب���ِدل ِبُبعد �حلياة �ملنزلية، وق���د مت �إ�ستبعاد بعد 
�لعمل ب�سبب عدم تنا�سب �لبعد مع عينة �لفئة �لعمرية للدر��سة يف �لبيئة �لعمانية.

درا�سات �سابقة: 
فيم���ا يل���ي م�س���ح للدر��س���ات �لت���ي �إهتمت مبو�س���وع �ل�سل���وك �لتكيف���ي ح�سب 
�لرتتيب �لزمني من �لأقدم �إىل �لأحدث، وعلى �لرغم من �أن �لدر��سات �ختلفت بني 
بع�سه���ا �لبع����س حيث �أن بع����س �لدر��سات قامت بتقنني �ملقيا����س، ودر��سة خ�سائ�سه 
�ل�سيكومرتية يف حني �أن در��سات �أخرى قامت بدر��سة �ل�سلوك �لتكيفي كمتغر �سمن 
بر�مج �ل�سلوك �لتكيفي �لتي مت تطبيقها على �لأفر�د ذوي �لإعاقة �لذهنية، وفاعليتها، 
�إل �أنن���ا ركزن���ا عل���ى جمي���ع �لدر��سات �لت���ي تخ�س �ملقيا����س �أًيا كان �لغر����س منها لأن 
�لغر�س من �لدر��سة هو تقنني �ملقيا�س، ودر��سة خ�سائ�سه �ل�سيكومرتية، وو��ستخر�ج 
�ملعاي���ر �مل�ستق���ة، وبالت���ايل �لإ�ستف���ادة م���ن �لدر��س���ات �ل�سابق���ة ونتائجه���ا يف ذل���ك.

ويف ه���ذ� �ل�س���دد ق���ام �آل مط���ر)2001( بدر��سة منائية مقارن���ة باأبعاد �ل�سلوك 
�لتكيف���ي ل���دى عين���ة م���ن �لأطف���ال �لتوحدي���ني و�لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لذهنية يف 
�ململكة �لعربية �ل�سعودية هدفت �لدر��سة �إىل �لتعرف على �لتغر�ت �لتي تطر�أ على 
م�ست���وى �أد�ء ك���ل من �لأطفال �لتوحديني وذوي �لإعاق���ة �لذهنية على �أبعاد �ل�سلوك 
�لتكيف���ي بازدي���اد �أعمارهم �لزمنية ومن ثم �ملقارنة بني هذه �لتغر�ت، وتكونت عينة 



املجلد ال�ساد�س - العدد )22( يناير 2018 جملة الرتبية اخلا�سة 

 195 

�لدر��سة من 101 طفاًل توحدًيا و87 طفاًل معاًقا �إعاقة ذهنية ب�سيطة من �مللتحقني 
برب�م���ج ومر�ك���ز �لرتبي���ة �خلا�سة، وق���د تو�سلت �لدر��سة �إىل �أن���ه ل يوجد �إطر�د يف 
من���و م�ست���وى �أد�ء �لتوحديني على �أبع���اد �ل�سلوك �لتكيفي و�ملج���الت �لتي تت�سمنها 
بازدي���اد �أعماره���م �لزمني���ة و�أن���ه توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية يف من���و م�ستوى 
�أد�ء �لأطف���ال �لتوحدي���ني عل���ى بع���د �لتو��س���ل، وبعد �حلي���اة �ليومية، وجم���ال �للغة 
�لتعبري���ة، وجم���ال �مله���ار�ت �لذ�تي���ة، وجم���ال �لأن�سط���ة �ملنزلي���ة، بازدي���اد �أعمارهم 
�لزمني���ة و�ن���ه يوجد �طر�د يف من���و م�ستوى �أد�ء �لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لذهنية على 

�أبعاد �ل�سلوك �لتكيفي، و�ملجالت �لتي تت�سمنها بازدياد �أعمارهم �لزمنية. 

كم���ا ق���ام �لعتيب���ي )2004( بالتحق���ق م���ن �خل�سائ����س �ل�سيكومرتي���ة ل�سورة 
�سعودي���ة عل���ى مقيا�س فينالن���د لل�سلوك �لتكيف���ي )در��سة ��ستطالعي���ة( هدفت هذ� 
�لبح���ث �إىل �إ�ستخال����س دللت �س���دق �ل�س���ورة �ملعرب���ة ملقيا����س فينالن���د لل�سل���وك 
�لتكيف���ي وثباته���ا، وق���د ق���ام �لباح���ث برتجمة بن���ود �ملقيا����س وتعريبها حت���ى تتالئم 
م���ع �مل�سم���ون �لثق���ايف للبيئ���ة �ل�سعودية. وق���د بلغت عين���ة �لدر��سة )100( ف���رًد� من 
خمتل���ف مناط���ق �ململكة، تر�وحت �أعمارهم ب���ني �أقل من �سنه و)17( �سنة وكان توزيع 
�لعين���ة كالآت���ي: )95( فرًد� عادًيا و)5( �أفر�د من ذوي �لإعاقة �لذهنية. وقد �أو�سحت 
�لإج���ر�ء�ت و�لأ�سالي���ب �لإح�سائي���ة �لت���ي �إ�ستخدمه���ا �لباحث متتع �ل�س���ورة �ملعربة 
للمقيا����س ب���دللت �س���دق وثب���ات عالي���ة، فق���د �إ�ستخ���دم �لباحث عدة ط���رق حل�ساب 
�ل�س���دق ك�س���دق �ملحكم���ني و�ل�س���دق �لذ�ت���ي و�س���دق �لإت�س���اق �لد�خل���ي، كما حتقق 
�لباح���ث م���ن ثب���ات �ملقيا����س وقد كان���ت معامالت �لثب���ات لل�س���ورة �ل�سعودي���ة عالية، 
حي���ث تر�وحت معامالت �لإرتباط ب���ني �أبعاد �ملقيا�س �ملختلفة يف �ل�سورة �ملعربة بني 
)0،80 و0،90( يف حني تر�وح �لإرتباط يف �ل�سورة �لأ�سلية بني )0،77 و0،98(، وتر�وح 
���ا عند �إ�ستخ���د�م �أ�سلوب �لتجزئ���ة �لن�سفية يف �ل�س���ورة �ل�سعودية بني  �لإرتب���اط �أي�سً
)0،60 و0،95( يف ح���ني ت���ر�وح �لإرتب���اط عن���د �إ�ستخد�م �لتجزئ���ة �لن�سفية يف �سورته 
�لأ�سلي���ة ب���ني )0،73 و0،95( ولذلك فاإن �ل�سورة �ل�سعودي���ة للمقيا�س حققت درجات 

عالية من �لإرتباط �سو�ء كان ذلك على ح�ساب ثبات �ملقيا�س و�سدقه. 

وق���ام �حل�س���ني )2004( بتقنني مقيا�س �ل�سلوك �لتكيف���ي للجمعية �لأمريكية 
لالإعاق���ة �لذهني���ة �جل���زء �لأول )�س���ورة �ملدر�س���ة( عل���ى �لبيئ���ة �ل�سعودي���ة، وتاألف���ت 
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�لعين���ة م���ن 546 ف���رًد� من خمتل���ف مناطق �ل�سعودي���ة، منهم )154( تلمي���ًذ� وتلميذة 
م���ن �لأ�سوي���اء مبد�ر����س �لتعلي���م �لعام، خ���الل �ملرحلة �لعمري���ة 3-15 �سن���ة، و)244( 
تلميًذ� وتلميذة من ذوي �لإعاقة �لذهنية )�إعاقة ذهنية ب�سيطة ومتو�سطة( مبعاهد 
وبر�م���ج �لرتبي���ة �خلا�س���ة، و)148( حال���ة م���ن ذوي �لإعاق���ة �لذهني���ة )�إعاقة ذهنية 
�سدي���دة و�سدي���دة جًد�( مبر�ك���ز �لتاأهيل �ل�سامل، خالل �ملرحل���ة �لعمرية 3-18 �سنة، 
وق���د تو�سل���ت �لدر��س���ة �إىل ع���دم وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية ب���ني متو�سطات 
�لذك���ور، و�لإناث يف جميع �ملج���الت، و�لدرجة �لكلية لل�سورة �ل�سعودية من �ملقيا�س. 
و�أك���دت �لدر��سة على �لقدرة �لتميزي���ة ل�سورة �ل�سعودية من �ملقيا�س بني �ملجموعات 
�لث���الث )�لأ�سوياء، �لإعاقة �لذهنية �لب�سيطة و�ملتو�سطة، �لإعاقة �لذهنية �ل�سديدة 
و�ل�سدي���دة ج���ًد�( وقد كانت دللت �سدق وثبات �ملقيا�س مرتفعه، ود�لة عند م�ستوى 
)0.01( حي���ث تر�وح���ت معامالت �سدق �ملقيا�س ما ب���ني )0.76–0.99( وقد ��ستخدم 
�لباحث ثالث طرق لإيجاد �ل�سدق هي: �سدق �ملحكمني، و�لإت�ساق �لد�خلي، و�ل�سدق 
�لتميي���زي. وتر�وح���ت معامالت ثبات �ملقيا�س ما ب���ني )0.99-1( با�ستخد�م طريقتي 
�إع���ادة �لإختبار وثبات �لفاح�سني، مما جع���ل من �ملقيا�س �أد�ة مالئمة لالإ�ستخد�م يف 

ت�سخي�س ذوي �لإعاقة �لذهنية يف �سوء �ملعاير �ل�سعودية. 

ويف در��س���ة �أجر�ه���ا �ملالك���ي )2008( ح���ول مه���ار�ت �ل�سل���وك �لتكيف���ي عن���د 
تالميذ معاهد وبر�مج �لرتبية �لفكرية يف مدينة �لريا�س و�لتي هدفت �إىل مقارنة 
مه���ار�ت �ل�سل���وك �لتكيفي لدى �لتالمي���ذ �ملعاقني ذهنيا �مللتحق���ني مبعاهد وبر�مج 
�لرتبية �لفكرية، وذلك من خالل �إ�ستخد�م مقيا�س فاينالند لل�سلوك �لتكيفي على 
�ملجموعت���ني للتعرف على �لفرق بينهما حيث مت �إ�ستخد�م �ملنهج �لو�سفي �لتحليلي، 
وتكون���ت عين���ة �لدر��سة م���ن 60 تلميذ� م���ن ذوي �لإعاقة �لب�سيط���ة و�لذين تر�وحت 
�أعمارها �لزمنية 9- 12 �سنة ودرجة ذكائهم من 50-70 درجة. و�أظهرت نتائج �لدر��سة 
�إىل وج���ود ف���روق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سط درج���ات تالميذ �ملعاهد ومتو�سط 
تالمي���ذ بر�مج �لرتبية �لفكري���ة �مللحقة باملد�ر�س �لعادية يف �لدرجة �لكلية لل�سلوك 
�لتكيفي، وذلك ل�سالح تالميذ بر�مج �لرتبية �لفكرية �مللحقة باملد�ر�س �لعادية. و�إىل 
وج���ود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية ب���ني متو�سطات درجات تالميذ �ملعاهد ومتو�سطات 
تالمي���ذ بر�م���ج �لرتبية �لفكرية �مللحقة باملد�ر�س �لعادي���ة يف �لدرجة �لكلية لالأبعاد 
�لرئي�س���ة )بع���د مه���ار�ت �حلي���اة �ليومية، بع���د �لتن�سئ���ة �لجتماعية(، وذل���ك ل�سالح 
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تالمي���ذ بر�مج �لرتبية �لفكرية �مللحق���ة باملد�ر�س �لعادية. كما تو�سلت �لدر��سة �إىل 
ع���دم وج���ود فروق د�ل���ة �إح�سائًيا بني متو�سطات درجات تالمي���ذ �ملعاهد ومتو�سطات 
تالمي���ذ بر�م���ج �لرتبي���ة �لفكري���ة �مللحق���ة باملد�ر����س �لعادي���ة يف �لأبع���اد �لفرعي���ة 

)�للغة �ل�ستقبالية، �للغة �لتعبرية، �لقر�ءة و�لكتابة، وقت �لر�حة و�لرتفيه( .

كما قامت �لعلي )2010( بدر��سة هدفت للتحقق من فاعلية �ل�سورة �لأردنية 
م���ن نظ���ام تقييم �ل�سل���وك �لتكيفي )ABAS-II( يف �لك�سف ع���ن مظاهر �لق�سور يف 
مه���ار�ت �ل�سل���وك �لتكيف���ي لدى فئ���ات �لإعاقات �ملختلف���ة. وبا�ستخد�م �س���ورة �أولياء 
�لأم���ور، و�س���ورة �ملعلمني، للك�سف عن مظاه���ر �لق�سور يف مه���ار�ت �ل�سلوك �لتكيفي 
ل���دى �لأف���ر�د �لعاديني، و�لأفر�د ذوي �لإعاقات �ملختلف���ة، حيث تكونت عينة �لدر��سة 
من 1009 فرد، حيث مت تقدير مهار�ت �ل�سلوك �لتكيفي لديهم من قبل �أولياء �لأمور، 
كما قدرت مرة �أخرى من قبل �ملعلمني و قد مت �ختيار �لعينة بالطريقة �لع�سو�ئية. 

تو�سل���ت �لدر��س���ة �إىل توف���ر دللت عن �ل�سدق �لتطابق���ي للنظام يف �سورته 
�لأردني���ة، وذل���ك بح�ساب معامالت �لإرتباط لكلتا �ل�سورت���ني من �لنظام مع درجات 
�لأد�ء عل���ى مقيا����س �ل�سل���وك �لتكيف���ي ل���ذوي �لإعاق���ة �لذهني���ة �لذي �أع���ده �لبط�س 
و�لكي���الين ع���ام )1981( �إذ بلغ معام���ل �لإرتباط )0،86( على �لدرج���ة �لكلية ل�سورة 
�أولي���اء �لأم���ور م���ن �لنظام، يف حني ك���ان )0،90( على �لدرجة �لكلي���ة ل�سورة �ملعلمني 
من �لنظام، كما تو�سل �إىل دللت عن �سدق �لبناء بدللة �لتغر يف �لأد�ء مع �لتقدم 
يف �لعم���ر و�أظه���رت نتائج �ختبار )توكيTukey( للف���روق �لبعدية، وجود فروق ذ�ت 
دلل���ة �إح�سائي���ة عن���د م�ست���وى �لدلل���ة )0.05( ل�سال���ح �لأف���ر�د �لأك���رب عم���ًر�. كما 
توف���رت دللت ع���ن ثبات �لنظام ب�سورته �لأردنية، فتو�فرت دللت للثبات �ملح�سوبه 
بطريق���ة �لإع���ادة �إذ بلغت قيمة معامل �لإرتب���اط )0.92( على �لدرجة �لكلية ل�سورة 
�أولي���اء �لأم���ور من �لنظام، يف حني كان���ت )0.85( لالأد�ء على �لدرج���ة �لكلية ل�سورة 
�ملعلمني.كما تو�فرت دللت عن ثبات �لنظام �ملح�سوب بطريقة ثبات �لتقدير، فبلغت 
قيم���ة معام���ل �لإرتباط )0.59( عل���ى �لدرجة �لكلية، كما تو�ف���رت دللت عن �لثبات 
�ملح�س���وب بطريق���ة �لإت�ساق �لد�خلي �إذ بلغت قيم���ة معامل �ألفا كرونباخ )0.98( على 
�لدرج���ة �لكلي���ة ل�سورة �أولياء �لأمور من �لنظ���ام، يف حني كانت )0.99( على �لدرجة 

�لكلية لالأد�ء على �سورة �ملعلمني من �لنظام. 
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ويف در��س���ة رحم���ة )2013( ح���ول فاعلي���ة �جل���زء �لأول م���ن مقيا����س �ل�سل���وك 
�لتكيف���ي )ABAS-S:2( يف �لتميي���ز ب���ني �لأعمار يف در��سة ميد�ني���ة على عينة من 
�لأطف���ال �لعادي���ني يف مد�ر����س حمافظة دم�سق �لتي هدف���ت �إىل �لتعرف على فاعلية 
�جل���زء �لأول من �ل�سورة �ل�سورية م���ن مقيا�س �ل�سلوك �لتكيفي للر�بطة �لأمريكية 
للتخلف �لذهني يف �لتمييز بني �لأطفال و�لأعمار �ملختلفة، من خالل در��سة �لفروق 
ب���ني �أد�ء �لأطف���ال م���ن �لأعمار �ملت�سمنة يف �لدر��سة، حي���ث تكونت �لعينة من )490( 
طف���اًل ت���رت�وح �أعمارهم ب���ني 11-15 �سنة، وهم طالب يف �حللق���ة �لثانية من �لتعليم 
�لأ�سا�س���ي يف مد�ر����س حمافظ���ة دم�س���ق �لر�سمي���ة. وقد �أظه���رت �لنتائج ق���درة �جلزء 
�لأول م���ن �ل�س���ورة �ل�سوري���ة من مقيا�س �ل�سل���وك �لتكيفي عل���ى �لتمييز بني �لفئات 
�لعمري���ة، حي���ث �أظهرت �لنتائج وجود فروق د�ل���ة �إح�سائًيا بني درجات �لأطفال على 
�لدرج���ة �لكلي���ة ودرجات �ملج���الت �لفرعية للمقيا����س تبًعا ملتغر �لعم���ر، حيث كانت 
هذه �لفروق ل�سالح �لعمر �لأكرب، و بذلك تو�سلت �لدر��سة �إىل �سالحية �ملقيا�س يف 
�لتمييز يف مهار�ت �ل�سلوك �لتكيفي و�ل�ستقالل �ل�سخ�سي بني �لأطفال من �لأعمار 
11-15 �سن���ة، وفاعليت���ه يف �لتمييزي���ة بني �لأطفال من �لأعم���ار �ملختلفة �ملت�سمنة يف 

عينة �لدر��سة.

كم���ا قامت �لع���ربي )2013( بدر��سة ح���ول �خل�سائ����س �ل�سيكومرتية ملقيا�س 
�ل�سلوك �لتكيفي وتقنينه على عينة من ذوي �لإعاقة �لذهنية و�لأ�سوياء يف حمافظة 
م�سق���ط ب�سلطن���ة عم���ان، حي���ث تاألفت عين���ة �لدر��سة م���ن ذوي �لإعاق���ة �لذهنية من 
طلب���ة مدر�س���ة �لرتبية �لفكرية وطلبة مد�ر�س دمج ط���الب ذوي �لإعاقة �لذهنية يف 
حمافظ���ة م�سق���ط يف �مل���دى �لعم���ري 8-13 �سنة و�لبال���غ عددهم 142 طالًب���ا وطالبة، 
و�أم���ا عين���ة �لتالمي���ذ �لأ�سوي���اء و�لبال���غ عدده���م 160 طالًب���ا وطالبة فت���م �ختيارهم 
بالطريق���ة �لع�سو�ئي���ة متع���ددة �ملر�ح���ل. ويتاأل���ف �ملقيا����س من جزئني، �جل���زء �لأول 
يقي�س مظاهر �ل�سلوك �لتكيفي ويتكون من )�لوظائف �لإ�ستقاللية، �لنمو �جل�سمي، 
�لن�ساط �لإقت�سادي، �لأعد�د و�لوقت، �لنمو �للغوي، �لن�ساط ما قبل �ملهني، �لتوجيه 
�لذ�ت���ي، �مل�سوؤولي���ة، �لتطبيع �لجتماع���ي( يف حني يتاألف �جلزء �لث���اين �لذي يقي�س 
مظاه���ر �ل�سل���وك �لتكيفي م���ن �سبعة �أبع���اد. وقد �أظه���رت نتائج �لدر��س���ة �أن مقيا�س 
�ل�سل���وك �لتكيف���ي للجمعي���ة �لأمريكي���ة يتمت���ع بخ�سائ����س �سيكومرتي���ة مقبولة يف 
�لبيئ���ة �لعمانية و�سالحية �ملقيا����س يف جمال تخطيط وتقومي بر�مج �لتدخل �ملعدة 
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لهذه �لفئة ويف جمال �لت�سخي�س بالإ�سافة �إىل �إختبار�ت �لذكاء للو�سول �إىل عملية 
تقييم �سادقة ودقيقة.

وقام���ت ك���ان و�أوكالن���د )Kane & Oakland, 2015( بدر��سة حول �لفرق 
ب���ني �ل�سلوكي���ات �لتكيفية لالأف���ر�د ذوي �لأد�ء �لع���ايل و�ملنخف�س، وق���د كان �لغر�س 
م���ن ه���ذ� �لبحث ه���و در��سة طبيعة �ل�سلوكي���ات �لتكيفية لهوؤلء �لأف���ر�د، وحتديد ما 
�إذ� كان���ت هن���اك �أمناط �إختالفية ظاهرة. وت�س���ر �لدر��سة �أن �ملهار�ت �لأ�سا�سية �لتي 
ت�ساهم يف عملية �سر �لتكيف غر منظمة ب�سكل موحد يف جميع �أنحاء �أد�ء �لفرد كما 
وج���دت �لدر��س���ة �أن �لتمايز بني �لأفر�د كان �أكر ظه���وًر� يف مهار�ت �لعناية بالنف�س 
بالن�سبة لالأفر�د ذوي �لتكيف �ملنخف�س، حيث مت �حت�سابه 9% من �لفروق �لفردية يف 
�لعناية بالنف�س كما كان �لإختالف ظاهًر� بني جميع �ملهار�ت لدى جمموعة �لتكيف 
�ملنخف�س، و�أن �لنتائج لهذه �لفئة رمبا تدل على �أن �أفر�د هذه �لفئة ميتلكون ب�سكل 
يث���ر �لإهتم���ام مهار�ت فردي���ة متطورة، وذ�تي���ة يف بع�س �ملج���الت، ولي�ست موجودة          

يف �لأخرى. 

ويف در��س���ة ق���ام بها مكاري و�آخرون )Makaryet al., 2015( حول �لعالقة 
ب���ني �ل�سل���وك �لتكيفي و�لعم���ر للر��سدين يف متالزمة د�ون غ���ر �مل�سابني بالعته مت 
��ستخ���د�م �أد�ة نظام �لتقيي���م لل�سلوك �لتكيفي )ABAS-2( للر��سدين، ومت �إكمالها 
عن طريق �أولياء �لأمور ومقدمي �لرعاية لعدد 53 �سخ�س يعاين من متالزمة د�ون 
ت���رت�وح �أعماره���م بني 16- 56 عام، وعدد 20 من �لر��سدي���ن ملن يعانون من متالزمة 
د�ون م���ع �أولي���اء �أموره���م و�ملهتمني بهم وكانو� جزء من در��س���ة طولية قامت بتزويد 
�سعف���ني م���ن �لبيان���ات، بالإ�ساف���ة �إىل 33 م���ن �لر��سدي���ن مل���ن يعانون م���ن متالزمة 
د�ون م���ع �أولي���اء �أموره���م ومقدم���ي �لرعاية وكانو� ج���زء من در��س���ة مقطعية، حيث 
مت �إ�ستخ���د�م �لتحليل �لعاملي لدر��سة �لأمناط يف جمموع تر�بط �لعبار�ت �ملرتبطة 
بالعم���ر، ووج���د كلم���ا ز�د �لعم���ر ك���ان ل���ه دلل���ة �ح�سائية مرتبط���ة بق���در�ت �ل�سلوك 
�لتكيف���ي �ملنخف����س جلمي���ع جمموع مكون���ات �ل�سل���وك �لتكيفي ماعد� �ملك���ون �ملتعلق 
باملمار�سة �لعملية، وتقرتح نتائج �لدر��سة �أن �لر��سدين ملن يعانون من متالزمة د�ون 
�سي�ستفي���دون م���ن �لدعم �لإ�سايف يف كل من �جلو�نب �ملتعلق���ة بالقدر�ت �لجتماعية 

و�ملفاهيمية كلما ز�دت �أعمارهم. 
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وقام ديفي ونيفا�س)Duffy & Navas, 2016( بدر��سة تهدف �إىل تطوير 
وتقييم �لتكيف بني �لثقافات يف نظام تقييم �ل�سلوك �لتكيفي �لن�سخة �لثانية �إ�ستمارة 
�ملعل���م)ABAS-II TF( مل���ن ت���رت�وح �أعماره���م 5-21 �سن���ة، وطبق���ت عل���ى �لتالميذ 
�لأ�سرت�لي���ني �لأ�سلي���ني �لذي���ن ت���رت�وح �أعماره���م 5-14 �سن���ة م���ن خ���الل مقاب���الت 
�سب���ه منظم���ة، وغر �لر�سمية، و�ملالحظ���ات �ملدر�سية، و�لتحلي���الت �لنف�سية لبيانات 
�لتالميذ. ولقد ُدرب �ملعلمني لإجر�ء �ختبار�ت نف�سية لهوؤلء �لتالميذ. ومت �لتحقق 
م���ن �لثب���ات م���ن خالل �لت�س���اق �لد�خلي و�خلط���اأ �ملعياري للقيا�س. كم���ا مت �لتحقق 
م���ن �ل�س���دق م���ن خالل �س���دق �ملحت���وى، و�لبنية �لد�خلي���ة، و�لختالف���ات �لعمرية، 
و�لتحق���ق م���ن �لرتب���اط ب���ني جم���الت �لتكي���ف، و�لعالق���ات �ملتبادل���ة م���ع �ملتغر�ت 
�لأخ���رى. و�أ�س���ارت �لنتائج �ىل �ن �لت�ساق �لد�خلي جيد ملج���الت �لتكيف حيث بلغت 
قيم���ة �ألف���ا يف جمال �لتكيف �لجتماعي، )0.92( وجم���ال �لتكيف �ملفاهيمي، )0.94( 
وجم���ال �لتكيف �ل�سخ�سي، )0.78(، وبلغت قمي���ة �ألفا للدرجة �لكلية )0.94(. و�أ�سار 
معي���ار �خلط���اأ للقيا����س عل���ى �أن دقة �لختبار عالي���ة، حيث مت قيا�س �س���دق �ملحتوى، 
و�سدق �لبناء. و�أظهرت �لبيانات �أن عملية �لتكيف بني �لثقافات كانت د�لة �إح�سائًيا، 
كم���ا �أظهرت �لنتائ���ج �أن �ملقيا�س يتمتع بخ�سائ����س �ل�سيكومرتية جيدة، مما يجعلها 

�ساحلة وموثوقة ل�ستخد�مها لطلبة ��سرت�ليا �لأ�سليني.

التعقيب على الدرا�سات ال�سابقة: 
�أغلب �لدر��سات )�حل�سني، 2004؛ �لعربي، 2013( �إعتمدت يف تقنني تقيم �ل�سلوك 1 ))

�لتكيف���ي على �لن�سخ �لقدمية �لتابعة للجمعية �لأمريكية لالإعاقات �لذهنية 
و�لنمائي���ة بينم���ا ميثل �ملقيا����س �حلايل �لن�سخ���ة �لأحدث لل�سل���وك �لتكيفي.

�مل�ست���وى 1 )) �ملالك���ي، 2008(  �ل�سابق���ة )�لع���ربي، 2013؛  �لدر��س���ات  ��ستخدم���ت 
�لعم���ري بني 8-13 لذلك تعترب ��ستمارة تقييم �ل�سلوك �لتكيفي لهذ� �لبحث 

�أ�سمل حيث ت�سمل �لأفر�د ذوي �لإعاقة �لذهنية 5-14�سنة.
تناول���ت �لدر��س���ات �ل�سابق���ة )�لعل���ي، 2010؛ مكاري و�آخ���رون، 2015( �مل�ستوى 1 ))

�لتقييم���ي لالأف���ر�د ذوي �لإعاق���ة �لذهني���ة فق���ط �أو �لأف���ر�د �لذي���ن لديه���م 
�لتكيف���ي  �ل�سل���وك  تقيي���م  ��ستم���ارة  ولك���ن  �ل�سل���وك،  �نخفا����س يف م�ست���وى 
)ABAS-3( ميك���ن �أن ت�ستخ���دم كتقيي���م ف���ردي ل�سل���وك �لأف���ر�د �لعادي���ني 

�ل�سغار و�لكبار.
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�إن و�س���ع خط���ط تربوي���ة للمعاق ذهنًي���ا تعتمد يف حتقيق جناحه���ا على تو�فر 1 ))
�أكرب قدر ممكن من �ملعلومات عن هذ� �لطفل وعن طبيعة �سلوكه. و�أن ن�سبة 
ذكاء �لفرد ل تقدم �سرًحا خل�سائ�س �لطفل �لإنفعالية، و�ل�سلوكية لذ� �أغلب 
�لدر��سات �حلديثة مل تعترب �لذكاء �ملحك �لوحيد يف ت�سخي�س هوؤلء �لأفر�د 
و�إمن���ا �عت���ربت �ل�سلوك �لتكيف���ي جانب مهم يف حتديد جو�ن���ب �لق�سور �لتي 

يعاين منها �لطفل.

منهجية البحث واإجراءاتها:
عينة البحث:

مت �ختي���ار عين���ة �لبح���ث م���ن )65( مدر�س���ة م���ن مد�ر�س دم���ج �لتالميذ ذوي 
�لد�خلي���ة،  �ل�سرقي���ة،  �لباطن���ة،  )م�سق���ط،  �لتالي���ة  باملحافظ���ات  �لذهني���ة  �لإعاق���ة 
�لو�سط���ى(، ومت �ختي���ار عين���ة �لدر��سة من ه���ذه �ملد�ر�س بالطريق���ة �لع�سو�ئية حيث 
بلغ���ت )364( طالًب���ا وطالبة، بينما يف مدر�سة �لرتبي���ة �لفكرية مت توزيع �لإ�ستمار�ت 
عل���ى جمي���ع �لتالميذ يف �ملجتمع �لأ�سلي، و�لبالغ عددهم )58( طالًبا وطالبة، ولكن 
مت �حل�سول على عدد )46( طالًبا وطالبة من �ل�ستجابات �ملكتملة، و�إ�ستبعاد بع�سها 
لع���دم �إكتماله���ا. وقد طب���ق �ملقيا�س على عدد 410 طالب وطالب���ة. بال�سافة �إىل هذه 

�لعينة �لرئي�سة �سملت هذ� �لبحث عينات فرعية وهي كالتايل: 
)10( من معلمي مدر�سة �لرتبية �لفكرية مت �ختيارهم بالطريقة �لع�سو�ئية 1 ))

�لب�سيطة كعينة �إ�ستطالعية للتحقق من و�سوح �سياغة فقر�ت �ملقيا�س، ومن 
و�سوح �لتعليمات و�لتعرف على �آر�ئهم حول �ملقيا�س.

 )30( طالبا وطالبة من طلبة مدر�سة �لرتبية �لفكرية مب�سقط من خمتلف 1 ))
�لفئ���ات �لعمري���ة 5-14 �سن���ة حي���ث مت �ختياره���م ب�سك���ل ع�سو�ئ���ي حل�س���اب 

معامالت �لثبات. 
)50( طالب���ا وطالب���ة م���ن طلب���ة �ملدر�س���ة �لفكري���ة مت �ختياره���م بالطريق���ة 1 ))

�لع�سو�ئية لتطبيق �إختبار ر�فن للم�سفوفات �ملتتابعة �مللونة. 
�لع�سو�ئي���ة 1 )) بالطريق���ة  �إختياره���م  �لأ�سوي���اء مت  م���ن  وطالب���ة  )50( طالب���ا   

�لب�سيط���ة م���ن �ملد�ر����س �ملطبق���ة لربنامج دمج ط���الب ذوي �لإعاق���ة �لذهنية                             
مبحافظة م�سقط.
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 )70( م���ن عين���ة �أولي���اء �لأم���ور مت �إختيارهم بالطريق���ة �لع�سو�ئية �لب�سيطة 1 ))
م���ن مدر�سة �لرتبية �لفكرية وبع����س �ملد�ر�س �ملطبقة لربنامج دمج �لطالب 

ذوي �لإعاقة �لذهنية مبحافظة م�سقط.

اأدوات البحث: 

1 . (ABAS-3) نظ�ام تقييم ال�سلوك التكيفي للطلب�ة ذوي الإعاقة الذهنية
ن�سخة املعلم ون�سخة ويل الأمر للفئة العمرية 5-14 �سنة. 

��ستخ���دم �لباحث���ون يف ه���ذ� �لبح���ث مقيا����س نظ���ام تقيي���م �ل�سل���وك �لتكيف���ي 
�لأد�ة  م���ن  �لغر����س  وك���ان  �لأم���ر(،  ويل  ون�سخ���ة  �ملعل���م  )ن�سخ���ة   )ABAS-3(
�لأوىل )ن�سخ���ة �ملعل���م( �لتحق���ق م���ن �خل�سائ����س �ل�سيكومرتي���ة للن�سخ���ة �ملعرب���ة 
م���ن �ملقيا����س يف �لبيئ���ة �لعماني���ة، و��ستق���اق معاي���ر عماني���ة لالإ�ستف���ادة منه���ا يف 
جم���ال �إع���د�د �خلط���ط و�لرب�م���ج �لرتبوي���ة لالأف���ر�د ذوي �لإعاق���ة �لذهني���ة، بينم���ا 
ك���ان �لغر����س م���ن �لأد�ة �لثاني���ة )ن�سخ���ة ويل �لأم���ر( �لتاأك���د من ثب���ات �لفاح�سني، 
و�أن م���ا يقيم���ه �ملعل���م وويل �لأم���ر ع���ن نف����س �لطال���ب بنف����س م�ست���وى �لتقيي���م.

اختبار رافن للم�سفوفات املتتابعة امللونة املقنن على البيئة العمانية. . 2
لق���د مت �إختي���ار �ختب���ار ر�ف���ن للم�سفوف���ات �ملتتابعة �مللون���ة ل�سهولت���ه، ولأنه 
ق���د ق���ن �سابًقا عل���ى �لتالمي���ذ ذوي �لإعاقة �لذهني���ة. حيث يتك���ون �لإختبار من 36 
م�سفوف���ة تنق�س���م �إىل ث���الث جمموع���ات، تتكون ك���ل منها م���ن 12 م�سفوفة، ويعترب 
�إختب���ار �مل�سفوف���ات �مللون���ة �سه���ل �لإ�ستخد�م مع �لأطف���ال بني 5-11 �سن���ة من �لعمر 
وم���ع كب���ار �ل�س���ن، ويف �لدر��س���ات �لإنروبولوجي���ة، ويت�سم���ن �لإختب���ار م�سفوف���ات 
ملون���ة ت�سل���ح لالإ�ستخ���د�م م���ع �لأطف���ال �لعادي���ني وذوي �لإعاقة �لذهني���ة. ويعتمد 
�إختبار �مل�سفوفات �ملتتابعة �مللونة على نف�س مبد�أ �إختبار ر�فن للم�سفوفات �ملتتابعة 
�لقيا�سي، �إل �أنه من �ملفرت�س يقيم �لأد�ء لالأفر�د من �لفئة �لأكر جتان�ًسا يف �ملجتمع. 
وه���و يقي���م �لق���درة على �إكت�ساف �مل���و�د �لتي تبدو مربكة، وغ���ر و��سحة عند �لنظرة 
�لأوىل له���ا، �أي يقي���م �لقدرة على �لتمييز و�لتفكر �ملنطقي )كاظم و�آخرون، 2008(.
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اإجراءات البحث: 

اأولً: �س���ر�ء مقيا����س نظام تقييم �ل�سلوك �لتكيفي )ABAS-3( للطلبة ذوي �لإعاقة 
�لذهني���ة من �ملوقع �لإلكرتوين )http://www.pearsonclinical.com( و�لذي 
يحت���وي عل���ى �لإ�ستبانة �خلا�س���ة باملعلمني و�أخ���رى خا�سة بويل �لأم���ر، كما يحتوي 

على كتاب �سرح لتطبيق �ملقيا�س وكيفية ت�سجيل �لدرجات.

ثانًي�ا: �إج���ر�ء بع����س �لتعدي���الت �لالزم���ة يف �ملقيا�س كا�ستب���د�ل �لعملة م���ن �ل�سنت 
�إىل �لبي�س���ة، وتغي���ر بع����س م�سميات �ملناط���ق �ملذكورة يف �ملقيا�س م���ن )و��سنطن �إىل 
�سالل���ة(، كم���ا مت حذف �لفقرة �لأخرة من بع���د )�لوظائف �لأكادميية( وذلك لعدم 
تو�فق �لفقرة مع عينة �لبحث، كما مت حذف بعد �لعمل وذلك لعدم تو�فق �لبعد مع 

طلبة عينة �لبحث.

 )ABAS-3(ثالًث�ا: �إجر�ء�ت ترجمة وتعريب مقيا�س نظام تقييم �ل�سلوك �لتكيفي
ن�سخ���ة �ملعل���م وجتهي���زه ب�سورته �لنهائي���ة حي���ث مت �لتاأكد من م�سد�قي���ة �لرتجمة 
بطريقت���ني هما: �لرتجمة �لعك�سية و�إ�ستخد�م مفحو�س���ني يتقنون �للغتني �لعربية 
و�لإجنليزي���ة وق���د �إ�ستخ���دم �لباحث���ون �لطريقت���ني للتاأك���د م���ن تكاف���وؤ �لن�سخت���ني 

�لأ�سلية و�ملعربة وفيما يلي تف�سيل خطو�ت ذلك : 
ترجم���ة وتعري���ب �ملقيا����س حي���ث قام���ت �لباحث���ة برتجم���ة ��ستم���ارة تقيي���م 1 ))

�ل�سل���وك �لتكيف���ي �خلا�سة باملعلم با�ستخد�م �لأ�سل���وب �لعك�سي للرتجمة من 
�للغ���ة �لإجنليزي���ة �إىل �للغة �لعربية ومن �للغة �لعربية �إىل �للغة �لإجنليزية 
)Back-Translation( وذلك للتاأكد من تكافوؤ �ل�سورتني �لأ�سلية و�ملعربة 
قام���ت  حي���ث   .)Hambleton, Merenda, & Spielberger, 2005(
�لباحث���ة برتجم���ة �ملقيا����س �إىل �للغ���ة �لعربي���ة مب�ساعدة خمت����س، وقد متت 
�لرتجمة لكل �ملقيا�س بجميع فقر�ته وب�سكله �لنهائي، بالإ�سافة �إىل �لتعليمات 
 )ABAS-3 Manual( ملرفق���ة م���ع �ملقيا����س و�لف�س���ل �لث���اين م���ن كت���اب�

�لذي ي�سمل �إجر�ء�ت �لتطبيق وت�سجيل �لدرجات. 
جماع���ة 1 )) م���ن  خمت�س���ني  بو��سط���ة  �لرتجم���ة  و�س���دق  دق���ة  م���ن  �لتاأك���د  مت 

�للغ���ة �لإجنليزي���ة و�لرتجم���ة بجامع���ة �ل�سلط���ان قابو����س و�لقي���ام برتجم���ة 
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�لإ�ستبان���ة م���ن �للغة �لعربية �إىل �للغة �لإجنليزي���ة، وقد مت مر�جعة وتعديل                     
�لفقر�ت جميعها. 

�ملقارنة بني �لن�سخة �لإجنليزية �ملرتجمة و�لن�سخة �لإجنليزية �لأ�سل، حيث 1 ))
ظه���رت بع����س �لفروق �لب�سيطة �لت���ي ل توؤثر على فق���ر�ت �ملقيا�س، ول توؤثر 

جذرًيا على متام �ملقيا�س بال�سورة �لنهائية.
عر����س وحتكي���م �ملقيا����س عل���ى ع���دد م���ن �ملخت�س���ني �لذي���ن يتقن���ون �للغتني 1 ))

�لعربي���ة و�لإجنليزي���ة وبالأخ�س �ملخت�سني يف �للغ���ة �لإجنليزية؛ للتاأكد من 
�سحة ترجمة �ملقيا�س، مع �إبد�ء �أي مالحظات من حذف �أو تعديل للفقر�ت.

طباعة �ملقيا�س وجتهيزه يف �سورته �لنهائية مع �لتعليمات �لتي يقوم �لباحث 1 ))
ب�سرحها للفاح�س.

بالإ�ساف���ة �إىل �لن�سخ���ة �لورقية مت عمل ن�سخ���ة �إلكرتونية للمقيا�س لت�سهيل 1 ))
 .Google Drive لتو��سل مع �ملعلمني يف �ملناطق �لبعيدة با�ستخد�م برنامج�

ت�سمي���م �ملقيا����س �لورق���ي -�لن�سخ���ة �ملعرب���ة- ب�سكل���ه �لنهائ���ي ي�سب���ه متاًم���ا 1 ))
�لت�سميم �ملرفق من �لن�سخة �لأ�سل ملحق)2(.

 )ABAS-3( رابًعا: �إجر�ء�ت ترجمة وتعريب مقيا�س نظام تقييم �ل�سلوك �لتكيفي
ن�سخة ويل �لأمر وجتهيزه ب�سورته �لنهائية، حيث مت �تباع نف�س �خلطو�ت �ل�سابقة 

لن�سخة �ملعلم.

ا: مت ت�سميم �ملقيا�س ب�سكله �لنهائي بحيث ي�سبه �لن�سخة �لأ�سل. خام�سً

اإجراءات التطبيق:
�حل�س���ول عل���ى �ملو�فق���ات �لر�سمي���ة م���ن وز�رة �لرتبي���ة و�لتعلي���م عل���ى �لبدء 1 ))

بتطبيق �ملقيا�س على �لعينة �ملذكورة.
 �لتحديد �لدقيق للعينة من حيث �جلن�س و�لعمر و�ملحافظات و�ملد�ر�س �لتي 1 ))

يطبق فيها �ملقيا�س.
تعري���ف �لفاح�س���ني باملقيا����س و�لغر����س من���ه، و�س���رح �لتعليم���ات و�ل�س���روط 1 ))

�لو�ج���ب �تباعها عن���د تعبئة �ملقيا�س، ومعرفة �إ�ستف�سار�تهم حول �ملقيا�س عن 
طري���ق عقد ور�س تدريبية و�إجتماعات م���ع �ملعلمني و�ملعلمات و�مل�سرفني على 
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�لتالمي���ذ �لذين �سملتهم �لعينة يف خمتل���ف حمافظات �ل�سلطنة، وعند تعذر 
�لو�سول �إىل بع�س �ملعلمني مت �لتو��سل معهم عن طريق �لهاتف وعن طريق 
�مل�سرف���ني عليه���م. كما مت �لتو��س���ل �إىل �أولياء �لأمور عن طريق �لهاتف وعن 
طريق معلمات �لف�سول لتعبئة �ملقيا�س و�إتباع �لتعليمات �ملوجودة يف �ملقيا�س.

للتحقق من و�سوح �سياغة فقر�ت �ملقيا�س، ومن و�سوح �لتعليمات مت تطبيق 1 ))
�ملقيا����س على عينة ��ستطالعي���ة مت �ختيارها بالطريق���ة �لع�سو�ئية �لب�سيطة 
تكون���ت م���ن ع�س���رة معلمني م���ن معلم���ي مدر�سة �لرتبي���ة �لفكري���ة، حيث مت 
�لتعرف على مالحظات �ملعلمني حول �ملقيا�س، وتبني �أن �ملقيا�س منا�سب على 
م���ا ه���و علي���ه. وعلى �لرغ���م من ط���ول �ملقيا�س �إل �أن���ه كان ل���دى �ملعلم �لوقت 

�لكايف لتعبئة �ملقيا�س بكل متهل و�إتباع �لتعليمات �ملرفقة باملقيا�س. 
حتدي���د �لف���رتة �لزمني���ة �لتي يت���م فيه���ا توزيع �ملقيا����س على �ملعلم���ني وعلى 1 ))

�أولي���اء �لأمور و�إعطائهم �لوقت �لك���ايف، ل يتعدى �لأ�سبوع حيث �أن 20 دقيقة 
كافية مللء �لإ�ستبانة كاملة.

بلغ عدد �ملد�ر�س �لتي طبق عليها �ملقيا�س )66( مدر�سة.1 ))
بلغ عدد �ملعلمني و�ملعلمات �لقائمني على تطبيق �ملقيا�س )161( معلم. وهوؤلء 1 ))

�ملعلم���ني مم���ن �أتيحت له���م �لفر�س���ة �لكافي���ة ملالحظة �ملفحو����س يف مو�قف 
خمتلفة ولفرتة زمنية منا�سبة، وبالتايل قامو� بتقدير �سلوك �ملفحو�س على 
�لفق���ر�ت مبا�س���رة، �أم���ا يف حالة مل يكن �ملعل���م على معرفة كافي���ة باملفحو�س 
فعلي���ه مت ��ستبع���اده و�إعتماد تقدير�ت �لآخرين كاملعل���م �مل�ساعد معه يف غرفة 
�ل�س���ف، حي���ث �أن مدر�سة �لرتبي���ة �لفكرية و�أغلب �ملد�ر����س �ملطبقة لربنامج 
دم���ج ط���الب ذوي �لإعاق���ة �لذهني���ة يف �ل�سلطن���ة تطبق نظام �ملعل���م �لرئي�سي 

و�ملعلم �مل�ساعد يف �ل�سف �لو�حد.
تطبي���ق �ملقيا����س عل���ى جمموع���ة معينة م���ن �لأف���ر�د )ن=30( مبع���دل 16 من 1 ))

�لذكور و14 من �لإناث من خمتلف �لفئات �لعمرية حيث مت �ختيارهم ب�سكل 
ع�سو�ئ���ي م���ن طلبة مدر�س���ة �لرتبية �لفكرية مب�سقط ث���م �إعادة تطبيق نف�س 
�ملقيا����س عل���ى نف�س �ملجموع���ة وكان ذلك بفا�سل زمني ق���دره ��سبوعني وذلك 

حل�ساب معامالت �لثبات.
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تطبي���ق �ختب���ار ر�فن للم�سفوف���ات �ملتتابعة �مللونة على عين���ة )ن= 50( طالب 1 ))
وطالبة للتحقق من �ل�سدق �ملرتبط مبحك )�ل�سدق �لتالزمي(.

تطبي���ق �ملقيا����س عل���ى عين���ة م���ن �لأطف���ال �لأ�سوي���اء مكونة م���ن )50( طالب 1 1))
وطالب���ة م���ن �ملدر�����س �ملطبق���ة لربنام���ج دم���ج ط���الب ذوي �لإعاق���ة �لذهنية 
���ا )50( طالب وطالبة م���ن ذوي �لإعاقة �لذهنية وذلك  �لت���ي طب���ق عليها �أي�سً

للتعرف على �ل�سدق �لتمييزي للمقيا�س.
تطبي���ق مقيا����س نظام تقيي���م �ل�سلوك �لتكيف���ي ABAS-3 ن�سخة ويل �لأمر 1 )))

عل���ى عين���ة )ن= 70( م���ن �أولي���اء �لأم���ور مت �إختياره���م بالطريق���ة �لع�سو�ئية 
�لب�سيطة من مدر�سة �لرتبية �لفكرية وبع�س �ملد�ر�س �ملطبقة لربنامج دمج 

�لطالب ذوي �لإعاقة �لذهنية مبحافظة م�سقط.

نتائج البحث ومناق�ستها:

ال�س�وؤال الأول: م���ا موؤ�س���ر�ت �س���دق وثب���ات �ل�س���ورة �لعماني���ة للن�سخ���ة �لعربية من 
مقيا����س نظ���ام تقيي���م �ل�سل���وك �لتكيف���ي)ABAS-3( عل���ى عينة م���ن �لأطفال ذوي 

�لإعاقة �لذهنية يف بع�س حمافظات �سلطنة عمان؟

اأولً: �سدق املقيا�س: 
يتعل���ق �ل�س���دق بامل���دى �لذي تقي����س في���ه �أد�ة معينة ما يفرت�س �أنه���ا تقي�سه، 
وبالت���ايل يجب تقدمي �لأدلة و�لرب�هني �لتي تتعل���ق ب�سالحية �أد�ة �لقيا�س للغر�س 
�ل���ذي ��ستخدم���ت ل���ه )عي���د، 2013( ويت���م ذل���ك با�ستخ���د�م �أن���و�ع لل�س���دق ميكن بها 
�لتحق���ق م���ن �سدق �ملقيا����س، و�حلكم عل���ى �أن �ملقيا�س �سادق فيما يقي����س، ولالإجابة 
ع���ن هذ� �ل�س���وؤ�ل مت �إ�ستخر�ج موؤ�س���ر�ت �ل�سدق �لظاهري و�ل�س���دق �ملرتبط مبحك 

)�لتالزمي( و�ل�سدق �لتمييزي.

ل���دى  مقب���وًل  �لإختب���ار  يب���دو  �أن  ويعن���ي   :(Face Validity) الظاه�ري  ال�س�دق 
�ملفحو�س���ني مل���ا ندعي �أنه يقي�س���ه، ويت�سح ذلك بالنظ���ر �إىل فقر�ته ثم مطابقة ذلك 
بالوظيف���ة �مل���ر�د قيا�سه���ا، ف���اإذ� �إقرتب �لإثنان ك���ان �لإختب���ار �سادًقا �سدًق���ا �سطحًيا 
ظاهرًي���ا )�لكن���اين وجاب���ر، 2010(. وقد قام �لباحثون بالتاأكد م���ن �ل�سدق �لظاهري 
ع���ن طري���ق عر����س �لأد�ة ب�سيغته���ا �لأولية بع���د �لتاأكد من ترجمته���ا على جمموعة 
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م���ن �خل���رب�ء و�ملتخ�س�س���ني)ن=9( م���ن ذوي �لعالق���ة مبو�س���وع �لإ�ستبانة يف جمال 
�لقيا�س وعلم �لنف�س و�لرتبية �خلا�سة، وبناء على �إتفاق �أولئك �خلرب�ء مت �لتو�سل 
�إىل �ل�س���دق �لظاه���ري و�لذي يعرف من خالله �أن �لإ�ستبانة تبدو ظاهرًيا تقي�س ما 

و�سعت من �أجله.

التالزم�ي  ال�س�دق املرتب�ط مبح�ك  (Criterion-Related Validity)ال�س�دق 
(Concurent Validity): �س���رورة �لتاأكد من �س���دق �ملقيا�س، وتقدمي �ل�سو�هد 
عل���ى عالق���ة ه���ذ� �ملقيا����س مبقيا�س �آخر مع���روف، ومت�س���ف ب�سدق وثبات ع���اٍل و�أنه 
يتمتع مبو��سفات وخ�سائ�س �سيكومرتية جيدة )�لز�ملي و�ل�سارمي وكاظم، 2009( 
ويك���ون �ملح���ك عبارة عن �إختباٍر �آخر �سم���م لقيا�س ذ�ت �ل�سلوك �أو �ل�سمة يف �لإختبار 
�ملر�د �لتحقق من �سدقه �أو �أثبتت �لأبحاث �إرتباط �ل�سمة �لتي يقي�سها �إختبار �ملحك 
م���ع �ل�سم���ة �لت���ي يقي�سه���ا �لإختب���ار �ملر�د �لتحق���ق من �سدق���ه )�لع���اين، 2009(. ويف 
�لبحث �حلايل مت �إختيار �ختبار ر�فن للم�سفوفات �ملتتابعة �مللونة �لذي قام بتقنينه 
كاظ���م و�آخ���رون )2009( على �إعتبار �أن���ه ثابت علمًيا وبحثًيا وحمًك���ا منا�سًبا حيث مت 
تقنين���ه عل���ى طلبة �لإعاقة �لذهنية مب�سقط. وق���د مت تطبيق �لختبار )�ملحك( على 
عين���ة طب���ق عليه���ا مقيا�س نظ���ام تقيي���م �ل�سل���وك �لتكيف���ي )ABAS-3(م���ن طلبة 
�لإعاقة �لذهنية مبدر�سة �لرتبية �لفكرية مب�سقط، حيث تاألفت �لعينة من )ن=50( 

طالبا وطالبة مبعدل 25 للذكور و25 لالإناث.

�أ�س���ارت نتائ���ج معام���ل �رتب���اط بر�س���ون للتحقق م���ن �ل�س���دق �لتالزمي بني 
مقيا����س نظ���ام تقيي���م �ل�سل���وك �لتكيف���ي )ABAS-3( و�إختب���ار ر�ف���ن للم�سفوف���ات 
�ملتتابع���ة �مللون���ة �إىل وج���ود �إرتب���اط د�ل �إح�سائًي���ا عن���د م�ست���وى دلل���ة )0،01( ب���ني 
�ملقيا�س���ني، حي���ث بل���غ معامل �لإرتب���ارط )0،807( مما يدل على �س���دق مقيا�س نظام 
تقيي���م �ل�سل���وك �لتكيف���ي، كم���ا تر�وح���ت معام���الت �إرتباط���ات �لأبع���اد �لت�سع���ة ب���ني          

)0،606 و0،844( كما يف جدول )1(
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جدول )1(
معامالت اإرتباط الأبعاد الت�سعة ملقيا�س ال�سلوك التكيفي مع اختبار رافن

 للم�سفوفات املتتابعة امللونة
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0،710،730،640،710،840،680،600،720،77

*جميع معامالت �لإرتباط د�لة عند م�ستوى )0،01(.

وقد جاءت هذه �لنتائج متفقه مع �لبحث �لتي قام بها �لرو�سان )1996( حيث 
ق���ام بح�س���اب معامل �لرتباط بني مقيا�س �ل�سل���وك �لتكيفي ومقيا�س �ستانفورد بينه 
للذك���اء، وتو�سل �إىل وجود �رتب���اط د�ل �ح�سائًيا بني درجات �ملقيا�سني. لذلك ميكن 
�أن نقول باأن مقيا�س نظام تقييم �ل�سلوك �لتكيفي )ABAS-3( ميكن �أن يكون جنًبا 
�إىل جن���ب م���ع مقايي����س �لذك���اء �لتي ت�ستخ���دم لعملي���ات �لت�سخي����س وبالتايل ميكن 

�حل�سول على نتائج �أف�سل وت�سخي�س �أكر دقة.

ال�سدق التمييزي
 �ختبار “ت” للعينات �مل�ستقلة )T Test for Independent Samples(: مت . )

ح�ساب �ل�سدق �لتمييزي لدرجات �أفر�د �لعينة على مقيا�س نظام تقييم �ل�سلوك 
�لتكيف���ي ن�سخة �ملعلم يف �سوء متغ���ر �حلالة �لعقلية )�ملعاقني/�لأ�سوياء( حيث 
طب���ق �ملقيا����س على �لتالميذ ذوي �لإعاقة �لذهني���ة يف حمافظة م�سقط متمثلة 
يف بع����س �ملد�ر����س �ملطبقة لربنامج دمج طالب ذوي �لإعاقة �لذهنية باملحافظة 
عل���ى عين���ة مكون���ة م���ن )50( معاق ذهنًي���ا كما مت �ختي���ار عينة مكون���ة من )50( 
م���ن �لتالميذ �لأ�سوي���اء من نف�س �ملد�ر�س، ويبني جدول )2( نتائج �ختبار “ت” 

للعينات �مل�ستقلة.
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جدول )2(
نتائج �إختبار “ت” للعينات �مل�ستقلة بني متو�سطي درجات ذوي �لإعاقة �لذهنية 

)ABAS-3( و�لأ�سوياء على مقيا�س نظام تقييم �ل�سلوك �لتكيفي

�ملتو�سط�لعدد�لفئة
�حل�سابي

�لنحر�ف 
�لدللة قيمة ت�ملعياري

�إجتاه �لفروق�لح�سائية

50128،1061،57�ملعاقني
ل�سالح �لأ�سوياء17،540،00

50382،5681،98�لأ�سوياء

 ويو�س���ح �جل���دول 2 �ملتو�س���ط �حل�ساب���ي و�لإنح���ر�ف �ملعياري لدرج���ات �أفر�د 
�لعين���ة ل���ذوي �لإعاق���ة �لذهني���ة و�لأ�سوي���اء، حي���ث دل���ت �لنتائ���ج وج���ود ف���روق د�ل���ة 
�إح�سائًي���ا ب���ني متو�سطي درج���ات ذوي �لإعاقة �لذهنية و�لأ�سوي���اء على مقيا�س نظام 
تقيي���م �ل�سل���وك �لتكيف���ي )ABAS-3( عن���د م�ست���وى دلل���ة )0،00( ل�سال���ح فئ���ة 
�لأ�سوي���اء، مم���ا يوؤكد على ق���درة �ملقيا�س �لتمييزي���ة يف �سوء متغر �حلال���ة �لعقلية. 
كم���ا وتت�ساب���ه ه���ذ� �لبحث م���ع �لبحث �لتي قامت به���ا عبد�لرحي���م )2011( يف تنمية 
بع����س مه���ار�ت �ل�سلوك �لتكيفي لالأطفال ذوي �لإعاقة �لذهنية حيث مت �لك�سف عن 
�ل�س���دق �لتميي���زي با�ستخد�م �ختبار “ت” للعين���ات �مل�ستقلة و�أو�سحت �لنتائج وجود 
ف���روق د�ل���ة �إح�سائًيا عن���د م�ستوى دلل���ة )0،001( حيث بلغت قيم���ة “ت” )15،74(. 
مم���ا يوؤك���د عل���ى �إمكاني���ة �إ�ستخ���د�م �ملقيا����س يف �لتميي���ز ب���ني �لأف���ر�د ذوي �لإعاق���ة 
�لذهني���ة و�لأف���ر�د �لأ�سوياء و��ستخد�مه جنًبا بجنب م���ع �ملقايي�س �لأخرى يف عملية 
�لت�سخي����س وبالتايل معرفة �لحتياجات �خلا�س���ة، وجو�نب �لق�سور لدى �لفرد ذي 

�لإعاقة �لذهنيةو�لفرد �ل�سوي. 

حتلي���ل �لتباين �لأحادي )One Way Anova( مت �إ�ستخد�م حتليل �لتباين . )
�لأح���ادي ب���ني متغ���ر �لعم���ر5-14 �سن���ة على جمي���ع �أف���ر�د �لعين���ة )ن=410(، 
ويو�س���ح ج���دول )3( �ملتو�سط���ات �حل�سابي���ة و�لإنحر�ف���ات �ملعياري���ة لدرج���ات 
�أف���ر�د �لعين���ة، كم���ا يبني ج���دول )4( نتائج حتلي���ل �لتباين �لأح���ادي لدرجات 

�أفر�د �لعينة وفًقا ملتغر �لعمر.
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جدول )3( 
�ملتو�سطات �حل�سابية و�لإنحر�فات �ملعيارية لدرجات �أفر�د �لعينة )ن=410( على 

مقيا�س نظام تقييم �ل�سلوك �لتكيفي )ABAS-3( وفًقا ملتغر �لعمر
�لإنحر�ف �ملعياري�ملتو�سط �حل�سابي�لعددمتغر �لعمر

520323،45104،41 �سنو�ت
621322،7174،31 �سنو�ت
720259،70121،85 �سنو�ت
836281،9496،63 �سنو�ت
951270،2192،02 �سنو�ت

1066293،8486،24 �سنو�ت
1159327،4791،74 �سنة
1255338،8194،22 �سنة
1348330،3182،11 �سنة
1434314،5592،595 �سنة

جدول )4(
 حتليل التباين الأحادي بني درجات اأفراد العينة على مقيا�س نظام تقييم ال�سلوك التكيفي للطلبة 

ذوي الإعاقة الذهنية )ABAS-3( وفًقا ملتغري العمر

درجات جمموع �ملربعاتم�سدر �لتباين
�حلرية

متو�سط 
�ملربعات

قيمة ف 
�ملح�سوبة

م�ستوى 
�لدللة

266418،77929602،08بني �ملجموعات
3،48000،

3401008،024008502،52د�خل �ملجموعات

ي�س���ر ج���دول 4 �إىل وج���ود فروق د�ل���ة �إح�سائًيا بني درج���ات �لعينة )ن=410( 
عل���ى مقيا����س نظ���ام تقيي���م �ل�سل���وك �لتكيفي وفًق���ا ملتغر �لعم���ر، حيث بل���غ م�ستوى 
�لدلل���ة )0،000( مم���ا ي���دل عل���ى مقدرة �ملقيا����س على �لتميي���ز بني �لأف���ر�د يف �سوء 
متغ���ر �لعم���ر، وقد ج���اءت نتائج هذ� �لبح���ث م�سابهة للدر��سة �لتي ق���ام بها بلي�س�س 
)2016( بعن���و�ن نظ���ام تقيي���م �ل�سل���وك �لتكيف���ي لل�سك���ان �ل�سرت�لي���ني �لأ�سلي���ني 
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)ABAS-IAAM( حي���ث �أظه���رت �لنتائج وجود ف���روق د�لة �ح�سائًيا عند م�ستوى 
)0،001( عل���ى م�ست���وى خم�س فئ���ات عمري���ة )5-6، 7-8، 9-10، 11-12، 14-15(. كما 
ج���اء ذل���ك مت�سًقا مع در��سة )�حل�سني، 2004( �لت���ي �أكدت على قدرة مقيا�س �ل�سلوك 
�لتكيفي يف �لتمييز بني �لأفر�د يف �سوء متغر �لعمر حيث �أكدت هذه �لدر��سات على 
�أن �لعم���ر مرتب���ط �إرتباًط���ا وثيًق���ا بال�سلوك �لتكيف���ي. وحتى يتم حتدي���د ل�سالح �أي 
عمر تكون هذه �لفروق يف �ملتو�سطات، مت �إ�سخد�م �إختبار LSD للمقارنات �لبعدية، 

وجدول )5( يو�سح نتائج �ملقارنات �لبعدية بني �لأعمار �ملختلفة.

جدول )5(
نتائج املقارنات البعدية بني الأعمار املختلفة والدرجة الكلية على مقيا�س

)ABAS-3( نظام تقييم ال�سلوك التكيفي 
�جتاه �لفروقفروق �ملتو�سطات�لعمر

7 5
9

63،750
ل�سالح �لعمر 53،2345

7 6
9

63،0143
ل�سالح �لعمر52،4996

11
12

13 7
14

67،775-
79،118-
70،613-
54،859-

ل�سالح �لعمر11
ل�سالح �لعمر12
ل�سالح �لعمر13
ل�سالح �لعمر14

11
12 8
13

45،530-
56،874-
48،368-

ل�سالح �لعمر11
ل�سالح �لعمر12
ل�سالح �لعمر13

11
12

13 9
14

57،259-
68،602-
60،097-
44،343-

ل�سالح �لعمر11
ل�سالح �لعمر12
ل�سالح �لعمر13
ل�سالح �لعمر14

11
13 10 12

33،626-
44،969-
36،464-

ل�سالح �لعمر11
ل�سالح �لعمر12
ل�سالح �لعمر13

*جميع فروق �ملتو�سطات د�لة عند م�ستوى دللة 0،05
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وقد �أظهرت نتائج �ملقارنات �لبعدية يف �إختبار LSD كما يو�سحها جدول )5( 
وج���ود ف���روق د�ل���ة �إح�سائًيا عند م�ست���وى دللة )0،05( بني �لأعم���ار 5 و7 و9 ل�سالح 
�لعم���ر5 وب���ني �لأعم���ار 6 و7 و9 ل�سال���ح �لعم���ر 6 وب���ني �لأعم���ار 7 و11 و12 و13 و14 
ل�سالح �لعمر �لأكرب وبني �لأعمار 8 و11 و12 و13 ل�سالح �لعمر �لأكرب وبني �لأعمار 
9 و11 و12 و13 و14 ل�سال���ح �لعم���ر �لأك���رب وب���ني �لأعم���ار 10 و11 و12 و13 ل�سال���ح 
�لعم���ر �لأك���رب و يدل ذل���ك �أن �سلوك �لف���رد �لتكيفي يتح�سن بتقدم �لف���رد يف �لعمر. 
وقد �أ�سارت �لعديد من �لدر��سات �إىل �أثر �لعمر على �ل�سلوك �لتكيفي لدى �لأطفال 
و�ملر�هق���ني و�لر��سدي���ن ذوي �لإعاق���ة �لذهني���ة حي���ث �أك���دت ه���ذه �لدر��س���ات �أنه مع 
 )Ditterline, Banner, تق���دم �لعمر تتح�سن جو�نب عديدة م���ن �ل�سلوك �لتكيفي
 Oakland, & Becton, 2008; De Bildt, Sytema, Kraijer, Sparrow,
 & Minderaa, 2005; Schatz & Hamdan-Allen, 1995; Jacobson,

 .& Ackerman, 1990; Yoshimura & Wakabayashi, 1980(

بينم���ا �أ�س���ارت در��س���ة )Jacobson & Ackerman, 1990( �إىل �أن مهار�ت 
�حلي���اة �ليومي���ة و�مله���ار�ت �حلركي���ة يك���ون منوها �أق���ل يف �لفئة �لعمري���ة 5-12 لدى 
�لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لذهني���ة مقارنة بالأطفال ذوي �لتوحد غ���ر �أن هذه �ملهار�ت 
تت�س���اوي ل���دى �لثن���ني يف �لفئ���ة �لعمرية 13-21. وه���و ما و�سح جزئًي���ا يف نتائج هذ� 
�لبحث. �إما بالن�سبة لظهور �لفروق ل�سالح �لأعمار �لأقل يف بع�س �لنتائج فقد يعود 
ذلك �إىل �أخطاء قيا�س ناجتة عن من قامو� بتقييم هذه �ل�سلوكيات لدى �أفر�د �لعينة 
و�لتحيز يف تقدير هذه �ملهار�ت ب�سورة مبالغ فيها �إعتقاًد� منهم �أن ذلك يعك�س دورهم 
يف تعليمهم هذه �ملهار�ت. وهذ� �لتحيز من �ملقيرِّم و�ملاُلحظ ل�سلوكيات �لأطفال ذوي 

.)White et al., 2011( لإعاقات بوجه عام ما �أكدته در��سة�

ثانًيا: ثبات املقيا�س:
يعت���رب �لثب���ات م���ن �خل�سائ����س �ل�سيكومرتي���ة �ملهم���ة لأي مقيا����س، و�ل���ذي 
ي�س���ر �إىل �أن درج���ات �ملقيا����س يج���ب �أن تك���ون ثابت���ة �إذ� ك���ان �ملقيا����س يقي����س �سم���ه 
معين���ة قيا�ًس���ا مت�سًق���ا يف �لظ���روف �ملتباين���ة �لت���ي ق���د ت���وؤدي �إىل �أخط���اء يف �لقيا����س

 )Mills & Gay ,2016( وقد مت �لتحقق من ثبات �ملقيا�س بثالث طرق وهي:
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ثب���ات �لفاح�س���ني ق���ام �لباحث���ون بح�ساب ثب���ات �لفاح�سني وذل���ك عن طريق . )
ح�س���اب معام���الت �لإرتب���اط ب���ني درج���ات �ملعلم ودرج���ات ويل �لأم���ر حيث مت 
تطبي���ق �ملقيا�سني عل���ى عينة 70 طالب وطالبة فوج���د �أن معامالت �لإرتباط 
ب���ني درج���ات �لفاح�سني تر�وح���ت ما ب���ني )0،69 – 0،88( لالأبع���اد �لت�سعة يف 
ح���ني بل���غ معام���ل �لإرتب���اط للدرج���ة �لكلي���ة ب���ني درج���ات �ملعلم���ني ودرج���ات 
�أولي���اء �لأم���ور )0،96( وهو معام���ل �إرتباط د�ل �إح�سائًيا مم���ا يدل على ثبات 

�لفاح�سني يف �لإجابة على فقر�ت �ملقيا�س. 
�لتاأك���د . ) �لباحث���ون  ق���ام   :)Internal Consistency( �لد�خل���ي  �لإت�س���اق 

م���ن �لإت�س���اق �لد�خل���ي للمقيا�س ككل ولأبع���اده �لت�سعة على كل �أف���ر�د �لعينة 
 )Alpha Cronbach( ع���ن طريق ��ستخد�م معامل �ألف���ا كرونباخ )ن=410(

كما يو�سحه جدول )6(.
جدول )6(

معامالت الثبات بطريقة الإت�ساق للمقيا�س ككل ولالأبعاد الت�سعة
معامل �ألفا كرونباخعدد �لفقر�ت�لبعد

220،94 فقرة�لتو��سل
150،91 فقرة��ستخد�م �ملر�فق �لعامة

210،96 فقرة�لوظائف �لأكادميية
220،95 فقرة�حلياة �ملدر�سية

150،93 فقرة�ل�سحة و�ل�سالمة
160،93 فقرةوقت �لفر�غ

190،93 فقرة�لعناية بالنف�س
210،94 فقرة�لتوجيه �لذ�تي

220،95 فقرة�جتماعي
1730،99 فقرة�لدرجة �لكلية

 ت�س���ر نتائ���ج �جلدول �أع���اله �إىل �أن درجات �ملقيا�س تتمت���ع بثبات عايل، حيث 
بلغت قيمة معامل �لإت�ساق �لد�خلي للمقيا�س )�ألفا = 0،99( بينما تر�وحت معامالت 
�لثبات بني )0،96-0،91( وهي معامالت �إت�ساق عالية تربر ��ستخد�م �ملقيا�س للطلبة 
ذوي �لإعاق���ة �لذهني���ة يف �سلطنة عم���ان و��ستخد�مه كجان���ب ت�سخي�سي لهذه �لفئة، 
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وج���اءت ه���ذه �لنتائ���ج قريب���ة م���ن �لدر��س���ات �ل�سابق���ة �لت���ي قنن���ت مقيا����س �ل�سلوك 
�لتكيف���ي مثل ذلك �لبح���ث �لتي قامت بها )�لعلي، 2010( يف فاعلية �ل�سورة �لأردنية 
م���ن نظ���ام تقييم �ل�سلوك �لتكيف���ي )ABAS- II( يف �لك�سف عن مظاهر �لق�سور يف 
مه���ار�ت �ل�سلوك �لتكيفي لدى �لف���ر�د ذوي �لإعاقة �ملختلفة حيث بلغت قيم معامل 
�ألف���ا كرونب���اخ )0،99( ل���الأد�ء عل���ى �لدرج���ة �لكلية، وتر�وح���ت ما ب���ني )0،97-0،92( 

لالأد�ء على �لأبعاد �لفرعية �لت�سعة.
���ا بالتاأك���د م���ن ثب���ات . ) �إع���ادة �لتطبي���ق )Test- Retest(: ق���ام �لباحث���ون �أي�سً

�ملقيا����س ع���ن طري���ق �إعادة تطبي���ق �ملقيا�س �مل���ر�د ثباته عل���ى جمموعة معينة 
م���ن �لأف���ر�د )ن=30(، وكان ذلك بفا�سل زمني ق���دره �أ�سبوعني حيث مت �إعادة 
تطبي���ق نف����س �ملقيا�س على نف�س �ملجموعة، وبعد ذل���ك ح�ساب معامل �رتباط 
بر�سون �لذي ميثل معامل ثبات �ملقيا�س ونحكم على �ملقيا�س يف �سوء معاير 
دلل���ة قي���م معام���الت �لإرتباط ويو�سح ج���دول )7( معامل �رتب���اط بر�سون 

بني مرتي �لتطبيق للمقيا�س ككل ولالأبعاد �لت�سعة.
جدول )7( 

معامالت �لإ�ستقر�ر ملقيا�س نظام تقييم �ل�سلوك �لتكيفي لطلبة ذوي �لإعاقة 
)ABAS-3( لذهنية�

�إعادة �لختبارعدد �لفقر�ت�لبعد
220،88 فقرة�لتو��سل

150،93 فقرة��ستخد�م �ملر�فق �لعامة
210،79 فقرة�لوظائف �لأكادميية

220،94 فقرة�حلياة �ملدر�سية
150،94 فقرة�ل�سحة و�ل�سالمة

160،95 فقرةوقت �لفر�غ
190،68 فقرة�لعناية بالنف�س
210،96 فقرة�لتوجيه �لذ�تي

220،95 فقرة�جتماعي
1730،97 فقرة�لدرجة �لكلية

*جميع معامالت �لرتباط د�لة عند م�ستوى ) 0،00(
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وق���د ج���اءت نتائج هذ� �لبحث متو�فقة مع نتائج �لبحث �لتي قام بها �حل�سني 
)2004( يف �ململك���ة �لعربي���ة �ل�سعودية و�لتي بعنو�ن تقن���ني مقيا�س �ل�سلوك �لتكيفي 
للجمعية �لأمريكية �ل�سورة �ملدر�سية–�جلزء �لأول على �لبيئة �ل�سعودية حيث تبني 
�أن جمي���ع معام���الت �لإرتباط بني درجات كل جمال من جم���الت �ل�سورة �ل�سعودية 
م���ن �ملقيا����س يف �لتطبي���ق �لأول للفاح����س ودرجات نف����س �ملج���ال يف �لتطبيق �لثاين 
لنف����س �لفاح�س عالية حيث تر�وحت معام���الت �لرتباط )1-0،99( لالأبعاد �لت�سعة 
كما بلغت �لدرجة �لكلية للمقيا�س ككل )0،99( مما يدل على ثبات جميع �ملجالت. 

نتائج ال�سوؤال الثاين ومناق�ستها:
م���ا �ملعاي���ر �مل�ستقة من �لدرجات �خلام ملقيا�س نظ���ام تقييم �ل�سلوك �لتكيفي . )

بع����س  يف  �لذهني���ة  �لإعاق���ة  ذوي  �لأطف���ال  م���ن  عين���ة  عل���ى   )ABAS-3(
حمافظات �سلطنة عمان؟ 

متث���ل �لدرجة �خلام �لتي يتم �حل�سول عليها ع���دد �لإ�ستجابات �لتي �أحرزها 
�ملفحو�س. وبناء على ذلك ميكن �إ�ستقاق �لرتب �ملئينية �لتي تعترب موؤ�سًر� �ح�سائًيا 
ي�ساعد على توفر �إطار مرجعي ي�ستخدم لتف�سر درجات �لفرد من خالل �لتعرف على 
�ملو�س���ع �لن�سبي لدرجت���ه بني بقية �أفر�د جمموعته )يحيى و�بر�هيم وجالل، 2007(
 ومب���ا �أن �ملقيا����س ميت���از مبوؤ�س���ر�ت عالي���ة لل�س���دق و�لثبات، كم���ا �أن فق���ر�ت �ملقيا�س 
مرت�بط���ة فيما بينها لقيا�س �ل�سلوك �لتكيفي للطلبة ذوي �لإعاقة �لذهنية، بالتايل 
ميكن �إ�ستقاق �ملعاير �خلا�سة بالأفر�د من خالل �لرتب �ملئينية �لتي تزودنا ب�سورة 

و��سحة عن ترتيب �لفرد بني �أقر�نه وتدلنا على رتبته �ملئينية.

وقبل ح�ساب �لرتب �ملئينية مت �لتحقق من دللة �لفروق بني �ملتو�سطات وفًقا 
ملتغر �جلن�س و�لعمر، وذلك با�ستخد�م �ختبار “ت” لعينتني م�ستقلتني ملعرفة ما �إذ� 
كان���ت هن���اك فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني �لذك���ور و�لإناث، وكانت �لنتائج غر د�لة 
�إح�سائًي���ا حي���ث بلغ م�ستوى �لدللة )0.67( مما ي���دل على �أنه ميكن �إ�ستقاق معاير 
و�حدة للذكور و�لإناث و�جلدول )8( يو�سح نتائج �إختبار ت للعينة على مقيا�س نظام 

تقييم �ل�سلوك �لتكيفي ح�سب متغر �جلن�س.
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جدول )8(
نتائج اختبار ت للعينة على مقيا�س نظام تقييم ال�سلوك التكيفي ح�سب متغري اجلن�س

قيمة ت �لإنحر�ف �ملعياري�ملتو�سط �حل�سابي�لعدد�لفئة
�ملح�سوبة

م�ستوى 
�لدللة

22215،954،98ذكور
0،510،67

18816،204،89�ناث

بينم���ا مت �لإ�س���ارة �سابًق���ا يف ج���دول )4( �إىل وجود فروق د�ل���ة �ح�سائًيا ح�سب 
متغ���ر �لعم���ر ملقيا�س نظام تقيي���م �ل�سلوك �لتكيف���ي )ن�سخة �ملعل���م( وبالتايل �أ�سبح 
من �ملمكن �إ�ستقاق معاير �لأد�ء على هذ� �ملقيا�س. و�إ�ستخر�ج �لرتب �ملئينية للطلبة 
ذوي �لإعاقة �لذهنية على مقيا�س نظام تقييم �ل�سلوك �لتكيفي للطلبة ذوي �لإعاقة 

�لذهنية )ABAS-3( وفًقا للمتغر �لعمر.

تو�سيات البحث:
يف �سوء نتائج �لبحث ميكن �سياغة �لتو�سيات و�ملقرتحات �مليد�نية �لتالية:

�إعتم���اد �ملقيا����س م���ن قب���ل وز�رة �لرتبي���ة و�لتعلي���م وتوف���ر �لن�سخ���ة �ملعربة 1 ))
مل�س���ريف مد�ر����س �لدمج يف كل حمافظ���ات �ل�سلطنة وم�س���ريف مدر�سة �لرتبية 
�لفكري���ة �خلا�س���ة بطلب���ة ذوي �لإعاق���ة �لذهني���ة يف م�سق���ط، و��ستخد�مه يف 
عملي���ة ت�سخي�س �لتالمي���ذ ذوي �لإعاقة �لذهنية لكون���ه مقيا�ًسا ثبت �سدقه 

وثباته ومت ��ستخرج معاير �لأد�ء عليه.
توف���ر جلنة خم�س�س���ة للت�سخي�س با�ستخد�م �لت�سخي����س �لتكاملي للتعرف 1 ))

على جو�نب �لق�سور �لتي يعاين منها طلبة ذوي �لإعاقة �لذهنية.
�لإ�ستفادة من �ملقيا�س يف در��سة �لإحتياجات �خلا�سة بالتالميذ ذوي �لإعاقة 1 ))

�لذهنية من ناحية �لن�سج �لإجتماعي و�حلياة �ل�سلوكية و�لنمائية للطالب.
�إب���ر�ز �أهمي���ة �ل�سلوك �لتكيفي باعتباره بع���ًد� جوهرًيا ميكن �لإعتماد عليه يف 1 ))

ت�سخي����س حالت �لإعاق���ة �لذهنية، وعدم �لإقت�سار على ن�سب���ة �لذكاء؛ لأنها 
ل تت�سم���ن مبفرده���ا مع���ان كافي���ة ت�ساعد يف فه���م �سلوك �لطف���ل ذي �لإعاقة 
�لذهني���ة، و�ل���ذي يو�ج���ه �سعوب���ات حقيقية يف �للغ���ة، و��ستخ���د�م �لرموز مما 

يجعل �أد�ووؤه على �ختبار�ت �لذكاء حمل �سك.
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�لإ�ستفادة من �ملقيا�س يف تخطيط �لرب�مج �لرتبوية �خلا�سة بالتالميذ ذوي 1 ))
�لإعاقة �لذهنية و�خلطط �لفردية و�لتقوميية.

�لإهتم���ام باجلان���ب �لت�سخي�س���ي لل�سل���وك �لتكيف���ي و�لتع���رف عل���ى دوره يف 1 ))
تنمية قدرة �لأفر�د ذوي �لإعاقة �لذهنية على �لتكيف �لإجتماعي، و�ك�سابهم 
مه���ار�ت �لتعام���ل م���ع �لآخرين، لك���ي ي�سبح ذل���ك �ملدخل �لرتب���وي �ل�سحيح 
و�ملنطقي لو�سع وتنفيذ بر�مج �لأفر�د ذوي �لإعاقة �لذهنية وبالتايل �لتغلب 

على جو�نب �لق�سور �لأ�سا�سية لديهم.
تقن���ني مقيا�س نظام تقييم �ل�سل���وك �لتكيفي )ABAS-3( ن�سخة �ملعلم على 1 ))

بقية حمافظات �ل�سلطنة وعلى عينات �أكرب.
تقن���ني مقيا�س نظام تقييم �ل�سل���وك �لتكيفي )ABAS-3( ن�سخة ويل �لأمر 1 ))

على �لبيئة �لعمانية وعلى عينات كبرة ومقارنة نتائج �لتقنني مبقيا�س نظام 
تقييم �ل�سلوك �لتكيفي )ABAS-3( ن�سخة �ملعلم.
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ملخ�س البحث:
يع���د مقيا�س �أن�سطتي �ل�سفي���ة  )My class Activities, MCA( �أد�ة عاملية 
مهم���ة يف تقيي���م بر�م���ج �ملوهوب���ني و�ملتفوقني، وق���د مت �إعد�د ن�سخ���ة عربية م�سودنة 
من���ه يف در��س���ة �سابق���ة تتمت���ع بدرج���ات عالي���ة من �ل�س���دق و�لثب���ات، ل���ذ� فقد هدف 
�لبح���ث �حل���ايل �إىل ��ستخ���ر�ج معاي���ر �سود�ني���ة ملقيا����س �أن�سطت���ي �ل�سفي���ة بولي���ة 
�خلرطوم،وتكون���ت عين���ة �لبح���ث م���ن )3831( تلمي���ًذ� وتلمي���ذة من تالمي���ذ مرحلة 
�لتعلي���م �لأ�سا�س���ي من ولي���ة �خلرطوم مبحلياته���ا �ل�سبع، من �ل�سف���وف �لثاين �إىل 
�لثام���ن، ومت يف �لبح���ث ��ستق���اق معاي���ر مئينية بن���اء على متغ���ري �جلن�س و�ل�سف 
�لدر��س���ي ومتت مناق�سة نتائج �لبحث، وتقدمي عدد من �لتو�سيات و�ملقرتحات �لتي 

ميكن �ل�ستفادة منها م�ستقبال.

�ل�س���ود�ن،                  و�ملتفوق���ني،  �ملوهوب���ني  �ل�سفي���ة،  �أن�سطت���ي  املفتاحية:مقيا����س  الكلمــات 
تقنني �ملقايي�س.

Abstract
My Class Activities )MCA( is an important international 

instrument in evaluating gifted and talented programs. An Arabic 
version of this instrument was prepared in a previous study and has 
high degrees of validity and reliability. The current study aimed to 
derived Sudanese norms for measuring the activities of the classrooms 
in Khartoum state. The study participantswere )3831( students 
males & females from the basic stage of Khartoum State in its seven 
localities, from grades 2-8. In this study we derived percentile norms 
based on grade & gender, the results of the study were discussed, 
finally a number of recommendations and suggestions have been 
made that can be used in the future.

Keywords:My class Activities instrument )MCA(, gifted & 
talented, Sudan, scales standardization. 
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مقدمة البحث:
ته���دف �لأن�سط���ة �ل�سفي���ة ب�سورة عام���ة �إىل �إك�ساب �لطلبة �حل���د �لالزم من 
�خل���رب�ت �لتطبيقي���ة �ل�سروري���ة لتحقي���ق �أه���د�ف �ملنه���ج، وعرفها �للق���اين و�جلمل 
)1996( يف معجم �مل�سطلحات �لرتبوية و�ملعرفية باأنها: جمموعة من �لأن�سطة �لتي 
توجه �إىل �لتالميذ وتهدف �إىل منو قدر�تهم على فهم �ملادة �لدر��سية و�لتعمق فيها، 
ويت���م ذل���ك حتت �إ�سر�ف وتوجيه �ملعلم، وهي كالألغاز و�لألعاب �لريا�سية و�لطر�ئف 
�لعلمي���ة و�لنو�در �لتاريخية وغرها.  ونقلت مو�سى وحميد )2016( ثالثة تعريفات 
مهمة هي تعريف �للقاين: باأنها �جلهد �لعقلي و�لبدين �لذي يبذله �ملتعلم �أو �ملعلم 
م���ن �جل بلوغ هدف ما، وتعري���ف �خلو�لدة: �لذي يعرفها باأنها �لن�ساطات �لتعليمية 
�لهادف���ة �لت���ي يخط���ط له���ا �ملعل���م �و �لطالب حت���ت �إ�سر�ف���ه د�خل غرف���ة �ل�سف. ثم 
تعري���ف �حليل���ة: هي �لأن�سطة �لتي يقوم بها �ملعلم و�ملتعلم كجزء �أ�سا�سي يف منظومة 

�لتدري�س د�خل �لغرفة �ل�سفية، ويطلق عليها �لبع�س ��سم �لأن�سطة �ملنهاجية. 

تتمث���ل �أهمية �لأن�سطة �ل�سفية يف: �إك�س���اب �ملتعلمني ن�ساط وفاعلية و�إ�سفاء 
�حليوي���ة عل���ى عم���ل �ملعل���م د�خ���ل �ل�س���ف، وت�ساع���د عل���ى تطوي���ر خ���رب�ت �ملتعلم���ني 
�ل�سابقة مما يعني ��ستمر�رية �لتعلم، وحتقق �لتطبيق �لوظيفي للحقائق و�ملعلومات 
و�مله���ار�ت �لأ�سا�سي���ة �لت���ي يكت�سبه���ا �ملتعلم���ون فهي �لقل���ب �لناب�س لتحقي���ق �أهد�ف 
�ملنه���ج و�لإ�سه���ام يف ح���ل �مل�سك���الت �لت���ي تو�ج���ه �لتعل���م �لتقلي���دي، كما �أنه���ا ت�ساعد 
�ملعل���م عل���ى ��ستثمار قدر�ته وتطويرها وتتيح له فر�س���ة �لبتكار و�لإبد�ع، مر�عيا يف 
ذل���ك �لتن���وع و�ل�سمولية �ملنا�سب���ة )عثمان وعمر، 2009(. ولالأن�سط���ة �ل�سفية ثالثة 
�أن���و�ع ه���ي: �لأن�سط���ة �ل�ستهاللية، و�لأن�سط���ة �لتنموية، و�لأن�سط���ة �خلتامية، ولها 
�أ�سالي���ب �إع���د�د معين���ة، وقو�عد خمتلف���ة، ومعاير تنفي���ذ متع���ددة، و�أ�ساليب تقومي 
خا�س���ة، و�أهمه���ا �ملقايي����س و�لختبار�ت.وتفي���د �أ�سالي���ب تق���ومي �لأن�سط���ة �ل�سفي���ة 
يف تزويدن���ا باملوؤ�س���ر�ت �لآتي���ة: ر�س���ا �لطلبة ع���ن �لأن�سطة، وتفاع���ل �لطلبة مع هذه 

�لأن�سطة،و�لنتائج �لأكادميية لهذه �لأن�سطة )عثمان وعمر، 2009(.

وجدت �لأن�سطة �ل�سفية �أهمية كربى يف تربية وتعليم �ملوهوبني و�ملتفوقني، 
وق���د عرف���ت باأنها جمموعة �ملمار�سات �لفعلية – �مل�ستندة �إىل �أ�س�س بر�مج �ملوهوبني 
- و�لإجر�ء�ت و�لأد�ء�ت و�خلرب�ت �لتعليمية �لهادفة لتنمية �سخ�سية �ملتعلم بجميع 
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جو�نبه���ا، و�لت���ي تق���دم يف ف���رتة زمنية حم���ددة للطلب���ة �ملوهوب���ني و�ملتفوقني د�خل 
ف�سوله���م �لدر��سي���ة �لو�قعي���ة �أو �لفرت��سي���ة باأ�ساليب متعددة، ويك���ون �لطالب هو 
حمورها باإ�سر�ف وتوجيه �ملعلم على تطبيقها يف مو�قف تعليمية تت�سح فيه �إيجابية 
�ملتعل���م، �س���و�ء �أكان���ت حم���ددة يف دلي���ل �ملق���رر �أو �لربنام���ج �أو تل���ك �لت���ي تتما�سى مع 
م�سم���ون �مل���ادة �لتعليمي���ة و�ملعدة من قبل �ملعل���م بدًء� بالتخطيط و�نته���اًء بالتقومي 
)بخي���ت، 2015(. وبالإ�ساف���ة لالأدبيات �ملختلفة �خلا�سة بالأن�سطة �ل�سفية، يحر�س 
خرب�ء �ملوهبة و�لتفوق على �سرورة توفر �أربعة جو�نب يف �لأن�سطة �ل�سفية �خلا�سة 
بالطلب���ة �ملوهوب���ني و�ملتفوق���ني وذل���ك لتاأكي���د تفري���د �لتعلي���م �ل���ذي يع���د خا�سي���ة 
�أ�سا�سي���ة يف بر�جمه���م، وهذه �جلو�ن���ب �لأربعة هي: �لهتمام، و�لتح���دي، و�لختيار، 
 )Cash,2011; Frey & Fisher, 2010; Renzulli, Gentry, &و�ملتع���ة

.Reis, 2014; Renzulli & Reis, 2009(

مقيا�س اأن�سطتي ال�سفية
 )My class Activities, MCA( �ل�سفي���ة  �أن�سطت���ي  مقيا����س  يع���د 
�أد�ة عاملي���ة مهم���ة يف تقيي���م بر�م���ج �ملوهوب���ني باأنو�عه���ا �ملختلف���ة، حي���ث م���ن خالله 
له���م  �ملقدم���ة  �ل�سفي���ة  �لأن�سط���ة  ح���ول  �ملوهوب���ني  �لتالمي���ذ  �آر�ء  ��ستط���الع  يت���م 
يف تل���ك �لرب�م���ج، وه���ذه �لأد�ة ه���ي م���ن �إع���د�د مار�سي���ا جين���رتي وروب���رت جيب���ل                                                                       
)Gentry & Gable, 2001a, 2001b (، ولق���د ب���د�أ �لعم���ل يف ت�سمي���م مقيا����س 
�أن�سطت���ي �ل�سفي���ة )My class Activities, MCA( من���ذ ع���ام 1999م، يف در��س���ة 
)Gentry, Gable, & Rezendes, 1999( �لت���ي كان���ت بعن���و�ن تقيي���م ت�س���ور�ت 
طلب���ة �ملد�ر����س �ملتو�سط���ة حول �لن�ساط���ات �ل�سفي���ة: �لأ�سا�س �ملنطق���ي و�لقيا�س، ثم 
�أجريت باملقيا�س در��سة مقارنة بني �ملوهوبني وغر �ملوهوبني حول فعالية �لأن�سطة 
�ل�سفية �ملقدمة لهم )Gentry, Gable, & Springer , 2000(، ثم ن�سر �ملقيا�س 
جتارًي���ا يف ع���ام 2001م )Gentry & Gable, 2001a,2001b(، و�سورته �لنهائية 
 )Gifted Education Resource Institute Instrument من�سورة عام 2016م

.Repository, 2016(

 )My class Activities, تقي����س ه���ذه �لأد�ة )مقيا����س �أن�سطت���ي �ل�سفي���ة
)MCA ت�س���ور�ت و�إدر�ك���ات �لتالمي���ذ �ملوهوب���ني يف �ملرحلة �لبتد�ئي���ة و�ملتو�سطة، 
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�أو �لأ�سا�سي���ة م���ن �ل�س���ف �لثالث حتى �لثامن، حي���ث يفح�س �آر�وؤهم ح���ول �لأن�سطة 
جتميعي���ة ف�س���ول  �أكان���ت  �س���و�ء  �لدر��سي���ة،  ف�سوله���م  يف  له���م  �ملقدم���ة  �ل�سفي���ة 

)pull-out programs(، �أو يف �لف�س���ول �مل�ستقل���ة به���م يف مد�ر�سهم �خلا�سة، �أو يف 
�لرب�م���ج �ل�سيفي���ة، �أو �لرب�مج �لإثر�ئية �مل�سائي���ة. وتتكون �لأد�ة من 31 بنًد� موزعة 
على �أربعة جمالت هي: �لهتمام )8 بنود(، و�لتحدي )9 بنود(، و�لختيار )7 بنود(، 
و�ملتعة )7 بنود(، على مقيا�س من 5 نقاط )يبد�أ من �أبًد� وتعطى درجة و�حدة، ونادًر� 
درجت���ان، و�أحياًن���ا 3 درجات، وغالًبا 4 درج���ات، ود�ئًما 5 درجات(، ويطبق �ملقيا�س على 

�لتالميذ خالل 10 �إىل 15 دقيقة.

ويقي����س �لهتمام م���دى �مل�ساع���ر �لإيجابية وتف�سي���ل مو�سوع���ات در��سية، �أو 
مقرر�ت معينة، �أو �أن�سطة حمددة. بينما �لتحدي ي�سمل �لأن�سطة �لتي ت�سع �لطالب 
يف موق���ف غ���ر �عتي���ادي وتتطل���ب جه���ًد� �إ�سافًي���ا من���ه. ويت�سم���ن �لختي���ار �إعط���اء 
�لطالب �ملوهوب �حلق �أو �ل�سلطة لختيار �خليار�ت �لتعليمية �ملنا�سبة لهم، وتوجيه 
تعلمه���م بالط���رق �ملنا�سب���ة لهم. �أم���ا �ملتع���ة فت�سمل توفر �مل���رح و�ل�س���رور و�لرتياح، 
وه���ذه �لأبع���اد �لأربع���ة هي �لأبع���اد �لرئي�سي���ة لبناء �أو�سع م���ن �لد�فعي���ة و�لت�سور�ت 
ع���ن �ملن���اخ �ل�سفي، وقد مت ��ستخد�م �ملقيا�س ب�سكل رئي����س لقيا�س �لد�فعية يف در��سة 
)Williams, 2009(، ولقيا����س �لهتم���ام، و�لتح���دي، و�لختي���ار، و�ملتع���ة يف در��سة 

.)BlanchardInterest, 2013(

 My class Activities,أن�سطت���ي �ل�سفي���ة� مت تقن���ني ومع���رة )مقيا����س 
) MCA, يف �أمركا على عينة مكونة من )3744( تلميًذ� وتلميذة من تالميذ �ملرحلة 
�لبتد�ئي و�ملتو�سطة من �ل�سف �لثالث وحتى �لثامن، من 18 مدر�سة يف )6( وليات 
�أمريكية ،(Gentry & Gable, 2001b) وكانت دللت ثباته و�سدقه جيدة، لكن 
وج���د� �أن معامل���ي ثب���ات �لتح���دي و�لختيار �أقل من بقي���ة �لأبعاد حيث بلغ���ا 0،63، و 
0،65 على �لتو�يل، يف حني كان ثبات �لهتمام و�ملتعة 0،78، و 0،88 على �لتو�يل، وكان 
ت�سب���ع �لبن���د )17( يف جم���ال �لتح���دي �سعيًف���ا حي���ث بل���غ 0،06، ولكن رغ���م ذلك فقد 
مت �لإبق���اء عل���ى هذ� �لبن���د يف �لنموذج، وذلك لأن زو�له )حذف���ه( ل يزيد �لتقدير�ت 
�لإجمالية وعامل �لثقة من بقية �لبيانات �سو�ء يف �لبعد �أو كامل �ملقيا�س. كما ك�سفت 
در��ستهم عن �رتباطات متبادلة بني جمالت �ملقيا�س �لأربعة، حيث ترت�وح بني 0.39 
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�إىل 0.76، ولبع���دي �لهتم���ام و�ملتعة �أقوى �لرتباط���ات، يف مقابل �أ�سعف �لرتباطات 
لبعدي �لتحدي و�لختيار.

�أجريت بعد ذلك در��سات عديدة حول �ملقيا�س يف �أمريكا ودول جنوب �سرق �آ�سيا 
 )Gentry & Gable, 2001g( وبع�س �لدول �لعربية، ففي �أمريكا �أجريت در��سة
�ل�سفي���ة �أن�سطت���ي  )مقيا����س  تطوي���ر  مت  �ل���ذي  �لنظ���ري  �لأ�سا����س  م���ن  للتحق���ق 
)Gentry,   Rizza,  بناًء عليه، كذلك �سعت در��سة My class Activities, MCA(
)Gable, 2001 & �إىل مزيد من �لتحقق عن �سدق وثبات �ملقيا�س يف �لريف و�حل�سر 
و�ل�سو�حي، ويف در��سة )Gentry, Rizza, & Owen, 2002( مت فح�س �لعالقة 
بني تقرير ما يفعله �ملعلمني يف �سفوفهم، وت�سور�ت طالبهم عن �لن�ساطات �ل�سفية، 
وهدف���ت در��س���ة )Gentry, Gable, & Rizza, 2002( ملعرف���ة ه���ل هن���اك ف���روق 
جن�سي���ة، وف���روق ح�سب �مل�ستوى �لدر��سي يف ت�سور�ت �لطلبة حول �لأن�سطة �ل�سفية 
 )May, Ray, & Montgomery, 2007( ملقدم���ة له���م يف مد�ر�سه���م، و�أج���رى�
 )Pereira, Peters, &  Gentry, 2010( در��سة للتحقق من �سدق �ملقيا�س، ويف در��سة
مت تطبيق���ه يف بر�م���ج ي���وم �ل�سب���ت �لثر�ئي���ة، وذل���ك للتحق���ق من �س���دق و�سالحية 

�ملقيا�س يف هذه �لرب�مج. 

 )Yang, Gentry, & أما يف دول جنوب �سرق �آ�سيا فقد مت تطبيقه يف كوريا�
.)Yang, Gentry, Wu, Jen, & Maeda, 2017( ويف �ل�سني،Choi, 2012(
ويف �ل���دول �لعربي���ة مت تطبيقه يف �ل�سود�ن و�ل�سعودي���ة )بخيت، 2015(، ويف �ل�سود�ن 

.)Pereira, Bakhiet, Gentry, Blahmar, & Hakami, 2017(

يف در��س���ة بخي���ت )2015( مت �لتحق���ق م���ن دللت �سدق وثبات �س���ورة معربة 
م���ن �ملقيا����س و��ستق���اق معاي���ر حملي���ة ل���ه. ُطب���ق �ملقيا����س عل���ى )452( تلمي���ًذ� م���ن 
�لتالمي���ذ �ملوهوب���ني باملرحل���ة �لبتد�ئية يف �ل�سعودي���ة و�ل�سود�ن، م���ن بينهم )166( 
تلمي���ًذ� م���ن مدينة �لريا�س، و )286( تلميًذ� وتلمي���ذة من مدينة �خلرطوم. وُح�سب 
�ل�س���دق بع���دة ط���رق هي: �س���دق �ملحت���وى بتحكيم �ملقيا����س من قبل خ���رب�ء، و�سدق 
�لبناء �لد�خلي، و�سدق �ملفهوم بنوعيه: �ل�سدق �لتالزمي من خالل �إيجاد �لرتباط 
م���ع مقيا����س �ملكونات �لإيجابي���ة للبيئة �ل�سفي���ة، و�ل�سدق �لعاملي باإج���ر�ء �لتحليل 
�لعاملي �ل�ستك�سايف. �أما �لثبات فقد ح�سب مبعامل �لفا كرونباخ، وبطريقة �لتجزئة 
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�لن�سفي���ة. و��ستق���ت معاي���ر موقوت���ة موح���دة لأف���ر�د �لبح���ث، ودلت جمي���ع �لنتائج 
عل���ى متت���ع �ملقيا����س بخ�سائ����س �سيكومرتي���ة جي���دة ت�سم���ح با�ستخد�م���ه يف بر�م���ج                

�ملوهوبني و�ملتفوقني. 

Pereira, Bakhiet, Gentry, Blahmar, & Hakami, )2017( بحثت در��سة
 �خل�سائ����س �ل�سيكومرتي���ة وقيا����س �لثب���ات يف �لن�سخ���ة �لعربي���ة ملقيا����س �أن�سطت���ي 
�ل�سفي���ة يف �ل�س���ود�ن،ومت تطبيق �ملقيا�س على 3516 طال���ب �سود�ين يف �ل�سفوف من 
2 �إىل 8 مبدينة �خلرطوم، مت حتليل �لبيانات با�ستخد�م �لتحليل �لعاملي �لتوكيدي 
)CFA( لتقييم �لبناء �لهيكلي للمقيا�س،و��ستخدمت جمموعة متعددة من موؤ�سر�ت 
�لتحليل �لعاملي �لتوكيدي، ومت حذف �أربعة بنود لتح�سني �ت�ساق �لنموذج و�لت�ساق 
�لد�خل���ي و�لبن���ود �ملحذوفة ه���ي: 14، 17، 19، 24. �أ�سارت �لنتائ���ج �إىل جودة �ملوؤ�سر�ت 
�ل�سيكومرتي���ة للمقيا����س بعد ح���ذف �لبنود �لأربعة،مما ي�س���ر �إىل �إمكانية ��ستخد�م 

�لن�سخة �لعربية من �ملقيا�س مع طلبة �ملد�ر�س �لأ�سا�سية يف �خلرطوم.

املعاير
�ملعاي���ر ه���ي جمموع���ة م���ن �لدرج���ات م�ستق���ة بط���رق �إح�سائي���ة معين���ة من 
�لدرج���ات �خل���ام �مل�ستمدة م���ن تطبيق �ملقيا�س عل���ى عينة ع�سو�ئي���ة ممثلة للمجتمع 
�مل�سته���دف )ع���الم، 2000(. وي�سمى �لدرجة �لتي ح�سل عليها �لطالب درجة معيارية 
بينم���ا يطل���ق عل���ى �ملجموعة �لتي ن���ال فيها هذه �لدرج���ة فئة معياري���ة. �أي �أن �لقيم 
معياري���ة  )Norms( توزي���ع �إح�سائ���ي لقي���م مقنن���ة يح���دد �ملرجعية �لت���ي يتقرر يف 
�سوئه���ا معن���ى درج���ة �لختب���ار �لت���ي يح�س���ل عليها طال���ب �أو جمموعة حم���ددة من 
�لطالب. ويتم �حت�ساب �لقيم �ملعيارية يتم يف �سوء �لأد�ء �حلقيقي لطالب �ملجموعة 
�لقيا�سي���ة من خمتلف �لأعمار و�لف�سول �لدر��سية. ونظر لأنها )�أي �لقيم �ملعيارية( 
تع���رب ع���ن �لأد�ء �ملتو�سط فيجب �أل ينظ���ر �إليها باعتباره���ا �لأد�ء �مل�ستهدف �ملرغوب 
فيه،�أك���ر �لقي���م �ملعيارية �سيوع���ا هي: �لنحر�ف �ملعياري، �لرتب���ة �ملئينية، �ملتو�سط. 
ومن فو�ئدها: حتديد مكانة �أو مركز �لفرد بالن�سبة لعينة �لتقنني، وتقدمي قيا�سات 
ت�سم���ح باملقارنة �ملبا�سرة بني درجات �لأفر�د. ومن �أنو�عها �ملعاير �ل�سفية، و�ملعاير 

�لعمرية، و�لدرجات �ملعيارية، و�لدرجات �ملعيارية �ملعدلة، و�ملعاير �ملئينية.
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و�ملعاي���ر �ملئيني���ة �مل�ستخدم���ة يف �لبح���ث �حل���ايل ه���ي نق���ط معين���ة يف توزيع 
م�ستمر تقع حتتها �أو ت�سبقها ن�سبة مئوية معينة من �ملجموعة �أو عينة �لتقنني �لتي 
نتعامل مع درجاتها، وبالتايل فالرتبة �ملئينية للفرد هي مكان �لفرد على تدريج من 
)100( توؤه���ل ل���ه �لدرجة �لتي يح�سل عليها يف هذ� �لتوزيع )�أبو ها�سم، 2004(. ومن 
مميز�تها �أنها تزودنا برتتيب �سادق للفرد بالن�سبة جلماعته، كما �أنها �سهلة �حل�ساب 
ومي�س���ورة �لفه���م، وتعط���ي مدى مت�س���ع ي�سمح للتمييز ب���ني �لأف���ر�د، وبالإ�سافة �إىل 
ذلك فهي م�ستخدمة يف �لن�سخة �لأ�سلية لهذ� �ملقيا�س، ويف كثر غره من �ملقايي�س. 
�أي �أن �لدرجة �ملئينية )Percentile Rank( هي �لن�سبة �ملئوية من توزيع �لدرجات 
�لتي تقع حتت درجة معينة، وهي درجة تعرب عن م�ستوى �أد�ء �لطالب على �لختبار 
بالن�سب���ة لزمالئ���ه. �لدرج���ة �ملئينية لطالب تعني �لن�سب���ة �ملئوية من �لطالب �لذين 
درجاته���م ت�س���اوي �أو تق���ل عن درجته. فمث���ال،�إذ� وجد �أن 70% م���ن �لدرجات تقل عن 
 )th Percentile 70(لدرج���ة �خل���ام 56 فاإن �لدرجة 56 تقع عند �ل�سبع���ني �ملئينية�
�لطالب �لذي ح�سل على درجة مئنية مقد�رها percentile 63 rd( 63( مثاًل يكون 
ق���د حق���ق �أد�ء م�ساوي���ا �أو �أف�سل من 63% من �لطالب �لذي���ن مت �ختبارهم. �لطالب 
�ملوهوب���ون يحقق���ون عادة رتب مئينية فيح���دود 90 �أو95، �أي �أن درجاتهم تتفوق على 

90% �أو 95% من زمالئهم )31( )عالم، 2000(.

وي�ستف���اد م���ن �ملعاي���ر يف: �لك�سف عن �لف���روق �لفردية حيث تك���ون �لدرجات 
قريب���ا م���ن توزيع �ملنحنى �لعت���د�يل �أي �أد�ء ن�سبي، كما �أنه���ا مالئمة لتخاذ قر�ر�ت 
تت�سل���ب �لتالمي���ذ كاأف���ر�د م���ن حي���ث �لنج���اح و �لف�س���ل، �لق���وة و�ل�سعف،و��ستخد�م 
�إجر�ء�ت �ملقننة فيتطبيق ور�سد درجات �لد�ر�سني يف نف�س �لفئة �لعمرية و�ل�سفية، 
كم���ا يت���م م���ن خالله���ا تف�س���ر �سل���وك �لطال���ب خ�سائ�س ه���و �سفات���ه حي���ث �إن هذ� 

�لختبار ي�ستخدم لقيا�س جمال لهتمام.

�ل�سفي���ة               �أن�سطت���ي  ح���ول مقيا����س  �ل�سابق���ة  �لأدبي���ات  ��ستق���ر�ء  م���ن  يتب���ني 
)My class Activities, MCA(، ن���درة �لدر��س���ات �لت���ي ��ستقت معاير لتف�سر 
�لدرجات على �ملقيا�س، حيث �أنه رغم تعدد �لدر��سات �ل�سيكومرتية عنه يف عدة دول، 
مل تق���م �س���وى در��ست���ني با�ستق���اق معاير ل���ه، �لأوىل منه���م هي �لدر��س���ة �لأمريكية 
)Gentry & Gable, 2001b( �لت���ي قننت���ه يف 6 ولي���ات �أمريكي���ة، و�لثاني���ة ه���ي 
در��س���ة بخي���ت )2015( �لت���ي ��ستق���ت معاير موقته ل���ه على عينات �سغ���رة �سعودية 
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و�سود�نية، وعلى فئة �ملوهوبني فقط، وهذ� بالتايل يوؤكد وجود فجوة بحثية، وحاجة 
ما�س���ة �إىل در��س���ات تكمل ه���ذ� �لنق�س مما يدعم جمال تربي���ة �ملوهوبني و�ملتفوقني، 
كم���ا ي�س���ر ذل���ك �إىل �أهمي���ة �لبح���ث �حل���ايل بتوف���ره ملعاي���ر منا�سب���ة عل���ى عين���ة 
كب���رة ممثل���ة لولية �خلرطوم، وبالت���ايل �لإ�سهام ولو بقدر ي�س���ر يف تطوير عملية 
تربي���ة �ملوهوب���ني و�ملتفوق���ني م���ن خ���الل ه���ذه �لأد�ة ذ�ئع���ة �ل�سيت يف مي���د�ن تربية

 �ملوهوبني و�ملتفوقني.

م�سكلة البحث:
 My class Activities، يالح���ظ �ملتتبع لأدبيات مقيا����س �أن�سطتي �ل�سفية
MCA �ملختلفة ندرة �لدر��سات �لعربية �لتي تناولت �خل�سائ�س �ل�سيكومرتبة لهذ� 
�ملقيا�س �أو ��ستخدمته يف در��سات �أخرى، وخا�سة يف بر�مج �ملوهوبني و�ملتفوقني بحًثا 
�أو تقومًيا، وكذلك رغم ندرة �لدر��سات �ل�سيكومرتية حوله مل تتم ��ستخر�ج معاير 
حملية منا�سبة له ت�ساعد على �لتف�سر و�ملقارنة و�لت�سنيف، مما يعد جانًبا على قدر 
كب���ر م���ن �لأهمي���ة يف �لتغذية �لر�جعة ع���ن بر�مج �ملوهوبني و�ملتفوق���ني، ولعل هذ� 
�لنق�س �لكبر يف �لدر��سات �لعربية و�ل�سود�نية �خلا�سة بهذ� �ملقيا�س، و�سعور فريق 
�لبحث باأهمية هذ� �ملقيا�س و�لدور �لذي ميكن �أن يقدمه يف تطوير بر�مج �ملوهوبني 
و�ملتفوق���ني يف �ل�س���ود�ن، و�إمكانية �ل�ستفادة منه يف خمتل���ف �لأنظمة �لتعليمية، هي 
م���ن جملة �لأ�سباب �لتي دفعت فريق �لبحثلالهتم���ام با�ستقاق معاير لهذ� �ملقيا�س، 
لالإجاب���ة ع���ن �ل�س���وؤ�ل �لرئي�س �لت���ايل: ما �ملعاي���ر �ل�سود�ني���ة  لل�س���ورة �ملعربة من 

مقيا�س �أن�سطتي �ل�سفية,My class Activities, MCA ؟

اأهداف البحث:
ه���دف �لبح���ث �حل���ايل ه���و ��ستق���اق �ملعاي���ر �ملئيني���ة لل�س���ورة �ل�سود�نية من 
مقيا�س �أن�سطتي �ل�سفية ,My class Activities, MCA، لإعد�دها لال�ستخد�م 

يف �ل�سود�ن بولية �خلرطوم.

اأهمية البحث:
تتب���ني �أهمية �لبحث يف توفر معاير �سود�نية منا�سبة لأد�ة مهمة ذ�ت قيمة 
علمية كبرة يف تربية وتعليم �ملوهوبني و�ملتفوقني، مما ميكن من �ل�ستفادة منها يف 

بر�مج تربية �ملوهوبني و�ملتفوقني يف �ل�سود�ن.
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م�سطلحات البحث:

�لأن�سط���ة  معن���ى  تو�س���ح  متكامل���ة  تعريف���ات  ثالث���ة  هن���اك  ال�سفي�ة:  الأن�سط�ة 
�ل�سفية،وه���ي تعري���ف �للقاين: باأنها: »�جلهد �لعقلي و�لبدين �لذي يبذله �ملتعلم �أو 
�ملعل���م م���ن �جل بلوغ هدف م���ا«. وتعريف �خلو�لدة: �لذي يعرفه���ا باأنها: »�لن�ساطات 
�لتعليمي���ة �لهادف���ة �لت���ي يخط���ط له���ا �ملعل���م �أو �لطال���ب حت���ت �إ�سر�فه د�خ���ل غرفة 
�ل�سف«. ثم تعريف �حليلة: »هي �لأن�سطة �لتي يقوم بها �ملعلم و�ملتعلم كجزء �أ�سا�سي 
يف منظوم���ة �لتدري����س د�خ���ل �لغرف���ة �ل�سفية، ويطل���ق عليها �لبع�س ��س���م �لأن�سطة 

�ملنهاجية« )يف مو�سى وحميد، 2016(.

املعاي�ر: »�ملعاي���ر هي جمموعة م���ن �لدرجات م�ستقة بط���رق �إح�سائية معينة من 
�لدرج���ات �خل���ام �مل�ستمدة م���ن تطبيق �ملقيا�س عل���ى عينة ع�سو�ئي���ة ممثلة للمجتمع 
�مل�ستهدف« )عالم، 2000(. و�ملعاير �ملئينية �مل�ستخدمة يف �لبحث �حلايل هي: »نقط 
معين���ة يف توزي���ع م�ستم���ر تقع حتته���ا �أو ت�سبقها ن�سبة مئوية معينة م���ن �ملجموعة �أو 
عين���ة �لتقن���ني �لتي نتعام���ل مع درجاتها، وبالت���ايل فالرتبة �ملئيني���ة للفرد هي مكان 
�لف���رد عل���ى تدري���ج من )100( توؤهل ل���ه �لدرجة �لتي يح�سل عليه���ا يف هذ� �لتوزيع« 

)�أبو ها�سم، 2004(.

مرحل�ة الأ�سا��س: يق�س���د به���ا يف هذ� �لبح���ث مرحلة �لتعلي���م �لأ�سا�س���ي يف جمهورية 
�ل�س���ود�ن، وه���ي �ملرحل���ة �لت���ي تل���ي مرحل���ة �لرو�سة ومتتد م���ن �ل�س���ف �لأول وحتى 

�ل�سف �لثامن.

الطريقة واالإجراءات

منه�ج البح�ث: �عتمد ه���ذ� �لبحث عل���ى �ملنهج �لو�سف���ي �لتحليلي للو�س���ول لغايات 
�لبحث.

اأف�راد البحث: �سارك يف �لبحث )3831( تلمي���ًذ� وتلميذة من تالميذ مرحلة �لأ�سا�س 
�لقت�سادي���ة  �مل�ستوي���ات  مر�ع���اة  فيه���ا  ومت  �ل�سب���ع،  مبحلياته���ا  �خلرط���وم  بولي���ة 
و�لجتماعي���ة و�لثقافي���ة بالولية، ومتثيل �ملد�ر�س �خلا�س���ة و�حلكومية، من �ل�سف 
�لثاين حتى �ل�سف �لثامن �لأ�سا�سي، و�جلدول )1( و)2( يبني توزيعهم ح�سب �لعمر 

و�جلن�س و�ل�سف �لدر��سي:
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جدول )1(
اأعداد عينة البحث ح�سب ال�سف والعمر الزمني ون�سبتهم املئوية

�لن�سبة %�لتكر�ر�لعمر% �لن�سبة�لتكر�ر�ل�سف

263016.4746612.2

33519.2840110.5

443811.4947812.5

550113.11046612.2

652213.61152713.8

765717.11256014.6

873219.11365717.1

---142767.2

يو�سح جدول )1( عينة �لبحث من �ل�سف �لثاين مبرحلة �لأ�سا�س �إىل �ل�سف 
�لثامن.

جدول )2(
عينة البحث ح�سب اجلن�س 

�لن�سبة %�لتكر�ر�جلن�س
202852.9ذكور
180347.1�إناث

يو�سح جدول )2( عينة �لبحث من �لطلبة �لذكور و�لإناث.

اأدوات البحث:
 , My class Activities, MCA(أد�ة �لبحث هي )مقيا�س �أن�سطتي �ل�سفية�
وق���د مت تق���دمي عر����س و�يف له���ا يف �ل�سفح���ات �ل�سابق���ة، و�لن�سخ���ة �لعربي���ة منه مت 
تعريبه���ا يف در��سة )بخيت، 2015(، �لتي �أجري���ت يف �ل�سود�ن و�ل�سعودية،حيث حققت 
درج���ات عالي���ة من �ل�سدق منها �س���دق �لبناء حيث تر�وح �رتباط �لبن���ود مع �أبعادها 
بني )0.0206- 0.783( وهي �رتباطات د�لة عند م�ستوى  0.01.، وبلغ معامل �رتباط 
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�لأبعاد مع بع�سها �لبع�س ومع �لدرجة �لكلية بني )0.403 – 0.866( وهي معامالت 
د�ل���ة عن���د م�ست���وى 0.01، ويف �س���دق �ملفه���وم ك�س���ف �لتحلي���ل �لعامل���ي ع���ن 4 عو�مل 
للمقيا�س م�سابهة للمقيا�س �لأ�سلي، وف�سرت �لعو�مل �لأربعة ) %39.8( من �لتباين 
�مل�ساه���د، ويف �ل�س���دق �لتالزم���ي بل���غ �رتب���اط �ملقيا����س و�أبعاده م���ع مقيا����س �ملكونات 
�لإيجابي���ة للبيئة�ل�سفي���ة م���ا ب���ني )0.530 –0.610(، �أم���ا من حيث �لثب���ات تر�وحت 
معام���الت ثب���ات �لف���ا كرونب���اخ للمقيا����س �لكل���ي و�أبع���اده م���ا ب���ني )0.659- 0.901(، 
ومعام���الت ثب���ات �سبرم���ان ب���ر�ون ب���ني )0.505- 0.890(، و�لن�سخ���ة �لأخ���رة من���ه 
مكون���ة م���ن 27 بنًد�، موزع���ة على �أربعة جمالت ه���ي: �لهتمام )8 بن���ود(، و�لتحدي        
)7 بن���ود(، و�لختي���ار )5 بنود(، و�ملتعة )7 بنود(، عل���ى مقيا�س من 5 نقاط )يبد�أ من 
�أبًد� وتعطى درجة و�حدة، ونادًر� درجتان، و�أحياًنا 3 درجات، وغالًبا 4 درجات، و د�ئًما 

5 درجات(، ويطبق �ملقيا�س على �لطلبة خالل 10 �إىل 15 دقيقة.

االأ�ساليب االإح�سائية امل�ستخدمة يف البحث:
��ستخدم يف �لبحث �لأ�ساليب �لإح�سائية �لتالية: �لتكر�ر�ت، و�لن�سب �ملئوية، 
و�ملتو�سط���ات، و�لنحر�ف���ات �ملعياري���ة، و�ملعاي���ر �ملئيني���ة، وحتليل �لتباي���ن �لأحادي، 
و�ختب���ار )ت( لعينت���ني م�ستقلت���ني غر مرتبطت���ني من خالل �لربنام���ج �لح�سائي 

.IBM SPSS Statistics 24

نتائج البحث:
لالإجابة عن �سوؤ�ل �لبحث �لذي ن�سه: »ما �ملعاير �ل�سود�نية لل�سورة �ملعربة 
م���ن مقيا����س �أن�سطت���ي �ل�سفي���ة My class Activities, MCA؟”، ق���ام فري���ق 
�لبح���ث بالتحقق من �لفروق ب���ني �أفر�د �لعينة ح�سب �لعمر، و�ل�سف، و�جلن�س، لأنه 
بناًء على ذلك يتوقف ��ستقاق معاير موحدة للجميع، �أو معاير منف�سلة خم�س�سة 

�إن وجدت فروق، ونتيجة هذ� �لإجر�ء مو�سحة يف �جلد�ول )3(، و)4(، و)5( �أدناه: 
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جدول )3(
نتائج حتليل التباين الأحادي للفروق ح�سب ال�سف الدرا�سي

 درجاتجمموع �ملربعاتم�سدر �لتباين�ملتغر
�حلرية

 متو�سط
 �لقيمةقيمة ف�ملربعات

�لحتمالية

�لهتمام

2932.8186488.803بني �ملجموعات

13.159.000 142046.080382437.146د�خل �ملجموعات

144978.8983830�لكلي

�لتحدي

7857.41061309.568بني �ملجموعات

42.210.000 118639.480382431.025د�خل �ملجموعات

126496.8903830�لكلي

�لختيار

1865.0046310.834بني �ملجموعات

18.371.000 64701.775382416.920د�خل �ملجموعات

66566.7783830�لكلي

�ملتعة

1417.8336236.306بني �ملجموعات

6.852.000 131885.201382434.489د�خل �ملجموعات

133303.0343830�لكلي

 مقيا�س
 �لأن�سطة
 �ل�سفية
�لكلي

43931.90367321.984بني �ملجموعات

25.538.000 1096389.9943824286.713د�خل �ملجموعات

1140321.8973830�لكلي

يو�س���ح ج���دول )3( وجود فروق يف �ملقيا����س ح�سب �ل�سف �لدر��سي من �لثاين 
�إىل �لثام���ن، يف �لأبع���اد �لأربع���ة ويف �لدرج���ة �لكلي���ة للمقيا�س، وبالتايل ه���ذ� ي�ستلزم 

��ستقاق معاير ح�سب �ل�سفوف �لدر��سية.
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جدول )4(
نتائج حتليل التباين الأحادي للفروق ح�سب العمر الزمني

 درجاتجمموع �ملربعاتم�سدر �لتباين�ملتغر
�حلرية

 متو�سط
 �لقيمةقيمة ف�ملربعات

�لحتمالية

�لهتمام

2197.1237313.875بني �ملجموعات

8.404.000 142781.775382337.348د�خل �ملجموعات

144978.8983830�لكلي

�لتحدي

7028.46971004.067بني �ملجموعات

32.130.000 119468.420382331.250د�خل �ملجموعات

126496.8903830�لكلي

�لختيار

1846.6287263.804بني �ملجموعات

15.583.000 64720.151382316.929د�خل �ملجموعات

66566.7783830�لكلي

�ملتعة

1021.3367145.905بني �ملجموعات

4.217.000 132281.698382334.602د�خل �ملجموعات

133303.0343830�لكلي

 مقيا�س
 �لأن�سطة
 �ل�سفية
�لكلي

39312.51975616.074بني �ملجموعات

19.501.000 1101009.3783823287.996د�خل �ملجموعات

1140321.8973830�لكلي

يو�س���ح ج���دول )4( وجود فروق يف �ملقيا����س ح�سب �ل�سف �لدر��سي من �لثاين 
�إىل �لثام���ن،يف �لأبع���اد �لأربع���ة ويف �لدرج���ة �لكلي���ة للمقيا�س، وبالتايل ه���ذ� ي�ستلزم 

��ستقاق معاير ح�سب �ل�سفوف �لدر��سية.



املجلد ال�ساد�س - العدد )22( يناير 2018 جملة الرتبية اخلا�سة 

 239 

جدول )5(
نتائج اختبار )ت( للفروق ح�سب اجلن�س

 �ملتو�سط�لعدد�جلن�س�ملتغر
�حل�سابي

 �لنحر�ف
�ملعياري

 درجات
 �لقيمةقيمة ت�حلرية

�لحتمالية

�لهتمام
202829.806.441ذكر

38294.167.000
180330.635.782�أنثى

�لتحدي
202823.815.870ذكر

38294.194.000
180324.135.602�أنثى

�لختيار
202817.464.291ذكر

38294.408.002
180318.054.006�أنثى

�ملتعة
202826.816.110ذكر

38293.152.000
180327.415.638�أنثى

 مقيا�س
 �لأن�سطة

�ل�سفية �لكلي

202897.8818.036ذكر
38294.216.000

1803100.2316.248�أنثى

يو�س���ح ج���دول )5( وجود فروق يف �ملقيا�س ح�سب �جلن�سفي �لأعمار من 7 �إىل 
14، يف �لأبع���اد �لأربع���ة ويف �لدرج���ة �لكلي���ة للمقيا����س، وبالتايل هذ� ي�ستل���زم ��ستقاق 
معاي���ر منف�سل���ة لك���ل م���ن �لذك���ور و�لن���اث كُل عل���ى ح���دة. و�نطالًقا م���ن نتيجتي 
�جلدول���ني )3( و)4( و )5( مت ��ستق���اق معاي���ر منف�سل���ة ح�س���ب �ل�س���ف و�لعم���ر، 

و�جلن�س، وهذه �لنتائج يف �جلد�ول)6( و)7( و)8( و)9( �أدناه: 

1/ املعايري املئينية ال�سفية
مت ��ستخ���ر�ج �ملعاي���ر �ملئيني���ة �ل�سفي���ة ح�س���ب �جلن����س، وج���دول )6( و)7( 

يو�سحان هذ� �لجر�ء: 
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جدول )6(
�ملعاير �ملئينية �ل�سفية لأبعاد �ملقيا�س )�لهتمام، �لتحدي، �لختيار(

�ل�سف
�لختيار�لتحدي�لهتمام

�ملئني
50

�ملئني
75

�ملئني
90

�ملئني
95

�ملئني
50

�ملئني
75

�ملئني
90

�ملئني
95

�ملئني
50

�ملئني
75

�ملئني
90

�ملئني
95

ذكور

2303538402226303217202325

3283237402125293116192123

429343840232731.934172123.925

5293438392429313317202325

6303538402429313318212325

7313538392629.25323318202324

8303437392528323418212325

�إناث

2303639402225.25313318202223.45

3263234.6361923272915182021

4313639402428343518222425

5323638.9402529323418212325

63336394026293234.419222425

7323537382629313219222324

831343739242831321821.752324

يو�سح جدول )6(�ملعاير �ملئينية �ل�سفية لأبعاد �ملقيا�س )�لهتمام، �لتحدي، 
�لختيار( لكل من �لذكور و�لناث.
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جدول )7(
املعايري املئينية ال�سفية لبعد املتعة ومقيا�س الأن�سطة ال�سفية الكلي

�ل�سف
مقيا�س �لأن�سطة �ل�سفية �لكلي�ملتعة

�ملئني
50

�ملئني
75

�ملئني
90

�ملئني
95

�ملئني
50

�ملئني
75

�ملئني
90

�ملئني
95

ذكور
22733353595.5106118.9125
32530343588100114121.4
42833353595112.75122127
52833353598113121126.6
628333535100114122129
72730.253335101111119.5124
8273134.135100111121130

�إناث
22832353596105122127.45
3242832348692102108.8
429333535101.5116.25126132
528.5333535101116123127
629333535107116125131
728313435105113119.6123.8
828.5323435101111118125

يو�س���ح ج���دول )7( �ملعاي���ر �ملئيني���ة �ل�سفية لبع���د �ملتعة ومقيا����س �لأن�سطة 
�ل�سفية �لكلي لكل من �لذكور و�لإناث.

2/ املعاير املئينية العمرية
مت ��ستخ���ر�ج �ملعاي���ر �ملئيني���ة �لعمري���ة ح�س���ب �جلن����س، وج���دول )8( و)9( 

يو�سحان هذ� �لإجر�ء: 
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جدول )8(
املعايري املئينية العمرية لأبعاد املقيا�س )الهتمام، التحدي، الختيار(

�ل�سف
�لختيار�لتحدي�لهتمام

�ملئني
50

�ملئني
75

�ملئني
90

�ملئني
95

�ملئني
50

�ملئني
75

�ملئني
90

�ملئني
95

�ملئني
50

�ملئني
75

�ملئني
90

�ملئني
95

ذكور
7303438402226303216202225
830343940222630.234.116202324
929343739232730.53317202324

1029343839.12528313318212325
11313639402529323417212425
12313538392529323418212325
13313538402629323418212325
1430343738.42528313318202325

�إناث
7293539402125313317202224
8283237.539.7520.52428.53116182122.75
931353839.752328323318212324

10333739402629.5333518212325
113336394026.529.25323419222525
12323537392629313319222324
13313437392428313119212324
14323537.83825293132.918222324.9

يو�سح جدول )8(�ملعاير �ملئينية �ل�سفية لأبعاد �ملقيا�س )�لهتمام، �لتحدي، 
�لختيار( لكل من �لذكور و�لناث.
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جدول )9(
املعايري املئينية العمريةلبعد املتعة ومقيا�س الأن�سطة ال�سفية الكلي

�ل�سف
مقيا�س �لأن�سطة �ل�سفية �لكلي�ملتعة

�ملئني
50

�ملئني
75

�ملئني
90

�ملئني
95

�ملئني
50

�ملئني
75

�ملئني
90

�ملئني
95

ذكور
72732353593105119.4125
82732353593110118125.1
92733353594109120.5124

102832.5353598113121.2127
112731.53535102114.5122129
1228323535103112121126.7
1327313535101112122130
1427313335100109118122

�إناث
72732353594104122128
8263034358998112.5123.5
92933353597111123127

1029333535103117126131.5
1129333535106116123131
1229323435104114121125.55
1328313435102110118123
1429313435104113120125

يو�س���ح ج���دول )9(�ملعاي���ر �ملئيني���ة �ل�سفي���ة لبعد �ملتع���ة ومقيا����س �لأن�سطة 
�ل�سفية �لكلي لكل من �لذكور و�لإناث.
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مناق�سة النتائج
ه���دف �لبح���ث �حلايل ��ستق���اق معاير �سود�ني���ة لل�سورة �ملعرب���ة من مقيا�س 
�أن�سطت���ي �ل�سفي���ة My class Activities, MCA،وهي عب���ارة عن درجات ت�سف 
وتف�س���ر �نطباع���ات طلب���ة مرحل���ة �لأ�سا����س نح���و �لأن�سط���ة �ل�سفي���ة �ملقدم���ة لهم يف 
�ملد�ر����س، وتاأت���ي �أهمي���ة �ملعاير من خ���الل منحها للدرج���ات �خلام معن���ى، و�إتاحتها 
�لفر�سة لتف�سر �لدرجة �لتي يح�سل عليها �ملفحو�س، �إ�سافة لكونها من �خل�سائ�س 
�لأ�سا�سي���ة لعملي���ة �لتقنني)Gronlund, 2006(،وقد �أثب���ت �ملقيا�س مو�سع �لبحث 
�حل���ايل درج���ات �سدق وثب���ات عالية بولي���ة �خلرطوم يف در��سة )بخي���ت، 2015(، ويف 
)Pereira, Bakhiet, Gentry, Blahmar, & Hakami, 2017( در��س���ة 
ولع���ل ه���ذ� ه���و �لذي �سجع فريق �لبح���ث با�ستقاق معاير له حت���ى تكتمل خ�سائ�سه 

�ل�سيكومرتية.

وقب���ل �لب���دء يف ��ستقاق �ملعاير قام فريق �لبح���ث بالتحقق من �أنه هل توجد 
ف���روق د�ل���ة �إح�سائًي���ا ح�سب �جلن����س و�ل�سف و�لعم���ر �لزمني، وقد تب���ني با�ستخد�م 
�لأ�ساليب �لإح�سائية �ملنا�سبة وجود فروق د�لة �إح�سائًيا عند م�ستوى ما بني )0.002 
– 0.000( ح�سب �جلن�س و�ل�سف و�لعمر �لزمني، لذ� حتتم ��ستقاق معاير منف�سلة 
ح�سب �جلن�س، وح�سب �ل�سف �لدر��سي وح�سب �لعمر �لزمني،ويتفق ذلك مع ن�سخة 
�ملقيا����س �لأ�سلي���ة. مت ��ستخ���ر�ج �ملعاي���ر �ملئيني���ة للفئ���ات �لعمري���ة للذكورو�لن���اث، 
ولل�سف���وف م���ن �لث���اين وحت���ى �لثامن، ولالأعمار م���ن 7 �إىل 14 �سنة، حي���ث مت �إعد�د 
ج���دول �لدرج���ات �خل���ام وم���ا يقابلها م���ن �لرت���ب �ملئينية �ملناظ���رة، �ملئ���ني 50، �ملئني          
75، �ملئ���ني 90، �ملئ���ني 95، للدرجة �لكلية ملقيا����س �أن�سطتي �ل�سفية، ولالأبعاد �لأربعة: 
�لهتم���ام، و�لتح���دي، و�لختي���ار، و�ملتعة.وبذ� ميكن مل�ستخدم���ي �ملقيا�س �ملقارنة بني 

�لطلبة ح�سب �لدرجات �خلم�س للمقيا�س. 

�لت���ي  له���ا  �ل�سبيه���ة  �لدر��س���ات  م���ع  �حل���ايل  �لبح���ث  نتائ���ج  مقارن���ة  وعن���د 
قنن���ت مقيا����س �أن�سطت���ي �ل�سفي���ةMy class Activities, MCA، مث���ل در��س���ة           
�خت���الف  نالح���ظ   ،)2015 )بخي���ت،  ودر��س���ة   ،)Gentry & Gable, 2001b(
درج���ات �لبحث قلياًل ع���ن درجات �لدر��ستني �ل�سابقتني وذل���ك ب�سبب �أ�سا�سي هو �أنه 
يف ه���ذ� �لبح���ث مت �عتم���اد �لن�سخ���ة �لأخرة �لت���ي ��ستخدم���ت يف �ل�س���ود�ن يف در��سة
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ه���ذه  )Pereira, Bakhiet, Gentry, Blahmar, & Hakami, 2017( ويف 
�ساحًل���ا لال�ستخ���د�م يف                      �ملقيا����س  ي�سب���ح  حت���ى  وذل���ك  بن���ود   4 ح���ذف  �لن�سخ���ة مت 

�لبيئة �ل�سود�نية. 

وختاًم���ا تخل����س �لبحث �إىل �أن �ل�سورة �ملعربة م���ن مقيا�س �أن�سطتي �ل�سفية
My class Activities, MCA،  �أد�ة منا�سب���ة لال�ستخ���د�م يف بر�م���ج �ملوهوب���ني 
و�ملتفوق���ني يف �ل�س���ود�ن مب���ا توف���ر لها م���ن خ�سائ����س �سيكومرتية جي���دة من �سدق 
وثب���ات يف در��ست���ني �سابقت���ني، ومعاي���ر مئيني���ة م�ستقة م���ن عينية كب���رة ممثلة يف 
�لبح���ث �حل���ايل، ولع���ل ه���ذه �لنتائج ت�سج���ع عل���ى ��ستخ���د�م �ل�س���ورة �ل�سود�نية من 
مقيا����س �أن�سطت���ي �ل�سفي���ة لالأغر��س �ملختلف���ة �لتي �أعدت لها، كم���ا ميكن ��ستخد�م 
درج���ات �أبعاده���ا ب�س���ورة منف�سل���ة لتقيي���م ك���ل بعد عل���ى ح���دة. �إذ �أنها تعتم���د ب�سكل 
�أ�سا�س���ي عل���ى ��ستجابة �لتالميذ مم���ا ي�سيف بعًد� نوعًيا م���ن �ملعلومات حول برنامج 
�ملوهوب���ني، كم���ا ميك���ن ملطبقي �ملقيا����س ر�سم �ل�سفح���ة �لبيانية لالأد�ء عل���ى �ملقيا�س 
ب�سورت���ه �ل�سود�ني���ة، وتوفر ه���ذه �لن�سخة من �ملقيا�س ي�سي���ف �أد�ة مهمة للقائمني 

على بر�مج �ملوهوبني و�ملتفوقني يف �ل�سود�ن.  

التو�سيات واملقرتحات
يف �س���وء �لنتائ���ج �لتي تو�سل �إليه���ا �لبحث �حلايل يو�سي �لبح���ث با�ستخد�م 
�ل�س���ورة �ملعرب���ة يف بر�م���ج �ملوهوب���ني، كم���ا يو�س���ي �لبح���ث با�ستخد�مه���ا يف �لبح���ث 
�لعلم���ي يف جم���ال �ملوهبة و�لتفوق،وتقرتح �لبحث تطبيقه���ا للمقارنة بني �ملوهوبني 
و�لعادي���ني ملزي���د م���ن �ملعلومات ح���ول �نطباعاتهم ع���ن �لأن�سطة �ل�سفي���ة �لتي تقدم 
لهم يف بر�جمهم �لدر��سية، كما تقرتح �لقيام باختبار مدى مطابقة �ل�سورة �ملعربة 
م���ن �ملقيا����س لنم���اذج نظرية �ل�سم���ة �لكامنة، و�أخ���ًر� تقرتح �لبح���ث تعريب وتقنني 
مقايي����س �لأن�سط���ة �ل�سفي���ة �لأخ���رى لطلب���ة �ملرحل���ة �لثانوي���ة مم���ا يغط���ي مرحلة 

در��سية مل يتناولها �لبحث �حلايل. 
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امللخ�س:
للياق���ة  �لعاملي���ة  �لبني���ة  عل���ى  �لتع���رف  �إىل  �حلالي���ة  �لدر��س���ة  هدف���ت 
�لذهني���ة، و�لتع���رف عل���ى �لف���روق ف���ى �للياق���ة �لذهني���ة تبع���اً للم�ست���وى �لتعليم���ى                                           
)�لأول – �لثان���ى - �لثال���ث(، و�لفئ���ة )موهوب���ات – عادي���ات( ل���دى طالب���ات �ملرحل���ة 
�ملتو�سط���ة. ولتحقي���ق ه���ذه �لأهد�ف قامت �لباحث���ة باإعد�د مقيا����س للياقة �لذهنية، 
وتطبيق���ه على عين���ة قو�مها )500( طالبه م���ن طالبات �ملتو�سط���ه �لثالثة بالظهر�ن 
باململك���ة �لعربي���ة �ل�سعودي���ة، وذل���ك بع���د �لتحق���ق م���ن �سدق���ه وثبات���ه. و��ستخدمت 
�لباحث���ة �لأ�ساليب �لإح�سائي���ة �لبار�مرتية مثل �ملتو�سط���ات و�لإنحر�فات �ملعيارية، 
و�ختب���ار »ت«، �لتحلي���ل �لتحليل �لعامل���ي �لإ�ستك�سايف و�لتوكي���دي با�ستخد�م برنامج 
لي���زر�ل )LLSERL 8.8(، وبرنام���ج �أمو����س»Amos 4.01«  للتحق���ق من فرو�س 

�لدر��سة. وتو�سلت �لدر��سة �إىل �لنتائج �لتالية: 
�أن �للياقة �لذهنية لدى طالبات �ملرحلة �ملتو�سطة عبارة عن عامل كامن عام . 1

تنتظم حوله �لعو�مل �مل�ساهدة �ل�سبع.
ع���دم وجود فروق د�ل���ة �إح�سائياً فى �للياقة �لذهنية تبعاً للم�ستوى �لتعليمى . 2

)�لأول – �لثان���ى - �لثال���ث(، و�لفئ���ة )موهوب���ات – عادي���ات( ل���دى طالب���ات 
�ملرحلة �ملتو�سطة.

الكلمات املفتاحية: 
�لبنية �لعاملية – �للياقة �لذهنية – طالبات �ملرحلة �ملتو�سطة.
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Factor Structure of Mental Fitness among 
Middle School Female Students
Dr. Mashael Rashid Al Buainain

Abstract:
The current study aimed at identifying the factor structure 

of mental fitness, as well as identifying the differences in mental 
fitness according to the middle school female student’s educational 
level (first, second or third grade( and category )gifted or normally 
developing(. To fulfill these aims, the researcher prepared a mental 
fitness scale. After verifying its validity and stability, the researcher 
applied the scale to a sample of )500( female third stage middle school 
students in Dhahran, Saudi Arabia. The researcher used parametric 
statistical tools such as arithmetic mean, standard deviations, T-test, 
confirmatory factor analysis (CFA) and exploratory factor analysis 
)EFA( using LISREL 8.8 program, and Amos 4.01program to verify 
the hypotheses of the study. The study found the following results: 
The mental fitness of middle school female students is a general 
latent factor around which the seven given factors are organized. 
There are no statistically significant differences in mental fitness 
according to the educational level (first, second or third grade). There 
are no statistically significant differences in mental fitness according 
to the middle school female students’ category (gifted or normally 
developing(. 

Keywords: Factor structure, mental fitness, middle school female 
students.
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مقدمة:
و��سع���ة  �لنف�سي���ة  �لختب���ار�ت  م���ن  و�ل�ستع���د�د�ت  �لق���در�ت  �ختب���ار�ت  ُتع���د 
�ل�ستخد�م فى حياتنا �ليومية، وت�سهم بفاعلية فى �تخاذ قر�ر�ت علمية تتعلق بفئات 
كث���رة من �ملجتمع. وب�سف���ة عامة ميكن �لنظر �إىل �ختبار�ت �لقدر�ت و�ل�ستعد�د�ت 
عل���ى �أنها طرق مقننة لتقييم �لأد�ء �حل���اىل �أو �مل�ستقبلى للفرد عن طريق ��ستجابته 
على مهام �أو م�سكالت حمددة ت�سرتك فيما بينها فى قيا�سها �جلانب �لعقلى �ملعرفى. 
وق���د �أ�سهم���ت �لتط���ور�ت يف مي���د�ن علم �لنف����س �ملعرفى ف���ى تنام���ى معلوماتنا حول 
�لكيفي���ة �لتى يقوم به���ا �لأفر�د فى حل �مل�سكالت �ملعرفي���ة �ملختلفة. ومن �لجتاهات 
�حلديث���ة ف���ى تطوير �لختب���ار�ت �لنف�سية هو �لجتاه �لذى يعم���ل على �لتكامل بني 

علم �لنف�س �ملعرفى و�لقيا�س �لنف�سى معاً )ه�سام جاد �لرب، 2016، 484(. 

�إن م���ن �أه���م �خل�سائ����س �ل�سيكومرتي���ة �لت���ى يهت���م به���ا �لباحث عن���د تقنني 
�لختب���ار�ت و�ملقايي����س �لنف�سي���ة �لتحق���ق م���ن �س���دق وثب���ات �لدرج���ات �مل�ستق���ة من 
�ملقيا����س با�ستخ���د�م عين���ات م�سابه���ة للفئ���ة �مل�ستهدف���ة م���ن �لقيا�س. وب���دون تقدمي 
مث���ل تل���ك �لأدل���ة فاإنه م���ن �ل�سع���ب �لوثوق ف���ى نتائج ��ستخ���د�م �ملقيا����س و�لعتماد 
عليه���ا ف���ى �تخ���اذ �أية قر�ر�ت. ل���ذ� فاإن معاي���ر �إع���د�د �ملقايي�س �لرتبوي���ة و�لنف�سية                               
 )American Educational Research Association, American
 Psychological Association, & National Council on Measurement
)in Education, 1999  حتدد �سرورة تو�فر �ل�سروط �لأتية فى �ملقيا�س �لنف�سى 
�أو �لرتب���وى: �أ( يعك����س بدقة �خلا�سية �أو �لتكوين �لفر�س���ى �لذى يدعى �أنه يقي�سه، 
ب( لديه �أدلة �سدق تتعلق بالغر�س �لذى ي�ستخدم فيه، ج( يجب �أل يقي�س خ�سائ�س 

�أخرى غر تلك �لتى يفرت�س �أن يقي�سها )ه�سام جاد �لرب، 2006، 438(.

 Confirmatory factor �لتوكي���دى  �لعامل���ى  �لتحلي���ل  ع���ادة  وي�ستخ���دم 
)analysis )CFA ف���ى �ختب���ار �لفرو����س �ملتعلقة بالبناء �لعامل���ى و تكافوؤ �لقيا�س. 
و�لتحليل �لعاملى �لتوكيدى هو �إجر�ء لختبار �لفرو�س حول �لعالقة بني متغر�ت 
معين���ة تنتم���ى لعو�م���ل فر�سي���ة م�سرتك���ة و�لتى يتح���دد عدده���ا وتف�سره���ا مقدما 
)ف���وؤ�د �أب���و حط���ب، �أمال �س���ادق، 1991(. ويتميز هذ� �لأ�سل���وب �لح�سائى بقدر كبر 
م���ن �ملرون���ة و�لفعالية و�لق���وة عند �إختبار فرو����س تتعلق بالبنية �لعاملي���ة �أو ثباتها 
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ع���رب جمموع���ات خمتلف���ة. فب���دل م���ن ��ستخ���د�م �لتحلي���ل �لعامل���ى �ل�ستك�ساف���ى 
تك���ون  ق���د  عو�م���ل  �أي���ة  ل���رى    Exploratory factor analysis �لتقلي���دى 
موج���ودة خل���ف جمموع���ة م���ن �ملتغ���ر�ت، مًيكنن���ا �لتحلي���ل �لعامل���ى �لتوكي���دى من 
�ختب���ار م���دى دق���ة من���اذج حم���ددة ف���ى و�سفه���ا �لتف�سيلى للعالق���ات ب���ني �ملتغر�ت 
و �لعو�م���ل �لكامن���ة Latent factors م���ن �لدرج���ة �لأوىل �أو م���ن درج���ات �أعل���ى                                                                                                          
 .Hierarchical latent factors )Schumacker & Lomax, 1996(
بالإ�سافة �إىل ذلك، يتيح �لتحليل �لعاملى �لتوكيدى �لفر�سة للمقارنات �لإح�سائية 
ب���ني جمموع���ة من �لنم���اذج �لتى ت�س���ف �لبن���اء �لعاملى �لكام���ن ملقيا�س م���ا و�ل�سور 

�ملختلفة لالختبار )ه�سام جاد �لرب، 2006، 442(.

ت�ساع���د  �لت���ي  �لعو�م���ل  م���ن   Mental fitness �لذهني���ة  �للياق���ة  وُتَع���دُّ 
�لأف���ر�د عل���ى �لتو�ف���ق مع �ملو�ق���ف �ملختلفة �لتي يتعر�س���ون لها يف حياته���م �ليومية                                      

)نوره �لرئي�سى، 2016، 418(.

ويهت���م عل���م �لنف����س بدر��س���ة �للياق���ة �لذهني���ة لتاأثره���ا �لو��سح عل���ى كافة 
جو�ن���ب �ل�سخ�سي���ة؛ فالإن�س���ان كرم���ه �هلل و�سخ���ر له كل م���ا فيها لي�سمو ه���و بنف�سه 
ومبعاني���ه عل���ى �سائ���ر �ملخلوق���ات، وم���ن �لغري���ب يف �لأمر �هتم���ام �لباحث���ني وعلماء 
�لنف����س باجلو�ن���ب �ل�سلبي���ة ب�س���ورة كب���رة ج���د� �أك���ر م���ن �هتمامه���م باجلو�ن���ب 
�لإيجابي���ة، حيث �إنهم يدر�سون �خلوف و�لقل���ق و�لعدو�ن و�لغ�سب �أكر ما يدر�سون 
�لف���رح و�لبهج���ة و�ل�سع���ادة، وق���د يك���ون هن���اك م���ربر لديه���م لذلك وهو ه���دف نبيل 
غايت���ه تخلي����س �لب�سريه منها ، ولكن �لأك���ر �أهمية �أن ُتدر�س �جلو�نب �لإيجابية يف 
�لإن�س���ان و�ل�سل���وك �لإيجاب���ي، للتعرف على �جلو�نب �مل�سيئة لدي���ه وحتقيق �لتو�زن 
يف �لنف����س �لب�سري���ه، ولك���ن ه���ذه �مل���رة عن طري���ق تعليمهم كي���ف ي�ستثم���رون �أق�سى 
طاقاته���م و�إمكانياته���م �لذهنية دون قلق �أو عدو�ن �أو خ���وف ملمار�سة �حلياة و�لك�سف 

عن معانيها و�لعي�س باإيجابية و�لبعد عن �ل�سلبية.

ولذ� �هتمت �لإد�رة �لعامة للتعليم باملنطقة �ل�سرقية بالدمام باململكة �لعربية 
�ل�سعودية بو�سع م�سروع للياقة �لذهنية يهتم بتحقيق هدف هام وهو �إمتالك �لفرد 
مله���ار�ت �إتخ���اذ �لق���ر�ر، �ملقارنة و�لت�سني���ف، �لتتاب���ع، �ل�ستنتاج، ح���ل �مل�سكالت، طرح 
�لأ�سئل���ة، وذل���ك خ���الل تعر�سه للم�سك���الت �ملختلفة �س���و�ء كانت حياتي���ة �أو مدر�سية 
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�لأم���ر �لذى يجعله يت�سم بالعقالني���ة و�حلكمة. حيث ي�ستهدف هذ� �مل�سروع طالبات 
�ملر�ح���ل �لدر��سي���ة من مرحلة ريا�س �لأطفال بو�ق���ع خم�س مد�ر�س من كل مرحلة، 
بال�ساف���ة �إىل �ملرحل���ة �لبتد�ئية يف �ملرحلت���ني �لعليا و�لدنيا، وقد ظهر هذ� �مل�سروع 
نتيج���ة �إىل حاج���ة �ملي���د�ن �لرتب���وي وطالب���ات �ملر�ح���ل لريا�س���ة �لعق���ل و�س���رورة 
تن�سيطه، حيث ي�ستهدف هذ� �مل�سروع تنمية �لعقل وقدر�ته و�إك�سابه �للياقة �لالزمة 
لأد�ء عملياته �لذهنية من خالل منهج �إبد�عي على هيئة �سل�سلة تعليمية مرت�بطة، 
كمنه���ج تعليم���ي تتخلله ور�س ودور�ت تاأهيلية باأ�سل���وب تقني حديث لبناء جيل مبدع 

)�لإد�رة �لعامة للتعليم باملنطقة �ل�سرقية(.

م�سكلة الدرا�سة:
بالرغم من �سرورة تو�فر �لأدلة �لتقليدية لثبات و�سدق �لختبار �أو �ملقيا�س 
قبل �لعتماد على درجاته و�لثقة فى نتائجه، �إل �أن هذه �لأدلة وحدها ل تعد كافية. 
فبالإ�ساف���ة �إىل �أهمية �لتحقق م���ن ثبات �لدرجات �مل�ستقة من �ملقيا�س، يجب �أن يتم 
�لتحق���ق م���ن �لبناء �لعاملى للمقيا�س عند تقنني �ملقايي�س. حيث يعد �لبناء �لعاملى 
�أحد �أهم �أدلة �سدق �لتكوين، وي�سر �إىل �لتو�فق بني �لتعريف �لنظرى للخا�سية �أو 
�لتكوين �لفر�سى �لذى يقي�سه �ملقيا�س و�لبيانات �لو�قعية �مل�ستمدة من �مل�ستجيبني 
عل���ى �ملقيا����س )Hoyle & Smith, 1994; Messick, 1995( و�لبن���اء �لعامل���ى 
يرتب���ط ب�سدق �لتكوي���ن �لفر�سى �أو �سدق �ملفهوم و�لذى يعت���ربه بع�س �لعلماء من 
�أه���م �أدلة �س���دق �ملقايي�س �لنف�سية، بل ويعتربوه مفهموم���ا �سامال لل�سدق ي�سم فى 

            .)Byrne & Campbell, 1999( طياته �أدلة �ل�سدق �لأخرى

وترج���ع �أهمي���ة فح�س �لبناء �لعاملى وثبات �لقيا����س �إىل �أنهما يوؤثر�ن ب�سكل 
مبا�سر فى ح�ساب �لدرجة �لكلية على �ملقيا�س، وكذلك ب�سكل غر مبا�سر فى تف�سر 
تل���ك �لدرج���ات �لتى نح�س���ل عليها بعد تطبيق �ملقيا�س خا�سة تل���ك �ملتعلقة بالفروق 
ب���ني �ملجموع���ات. فم���ن �ل�سع���ب �أن جنم���ع درج���ات �ل�ستجاب���ات على �ملف���رد�ت بدون 
�لتاأك���د م���ن وج���ود عام���ل و�ح���د تت�سب���ع عليه جمي���ع مف���رد�ت �ملقيا�س وم���ن �ل�سعب 
تف�سر �لدرجات �مل�ستقة من �ملقيا�س دون �لتعرف على �لأبعاد و�لعو�مل �لتى تت�سبع 
عليه���ا مف���رد�ت �ملقيا����س �ملختلف���ة. وم���ع ذل���ك ف���اإن �لقلي���ل م���ن �لدر��سات-وخا�س���ة 
�لعربي���ة منها-�هتم���ت مبثل ه���ذ� �لنوع من �لدر��سات و�لبح���وث بعد ترجمة وتقنني 
�ملقايي����س �لنف�سي���ة ف���ى ثقافة جديدة. وق���د يرجع ذلك �إىل ع���دم �أدر�ك �أهمية �إجر�ء 
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مث���ل تل���ك �لدر��سات قبل �لوث���وق فى نتائج ��ستخ���د�م �ملقايي�س �لنف�سي���ة من ناحية، 
و�رتب���اط مث���ل ه���ذ� �لنوع م���ن �لدر��سات ف���ى �أذهان كث���ر من �لباحث���ني بالتعقيد�ت 
�لإح�سائي���ة و�لريا�سي���ة عند �سياغ���ة �لفرو�س و�ختبارها وتف�س���ر �لنتائج �خلا�سة 
به���ا؛ خا�س���ة �أنه���ا متث���ل بالفعل نوع���ا غر تقلي���دى فى �لبح���وث �لنف�سي���ة �لعربية. 
و   CFA �لتوكي���دى  �لعامل���ى  كالتحلي���ل  �أح�سائي���ة  �أ�سالي���ب  �أن ظه���ور  و�حلقيق���ة 
�لتحلي���ل �لتوكي���دى متعدد �ملجموع���ات Multisample CFA و ظهور جيل جديد 
                                                    AMOS 5.0 )Arbuckle, 2003)، EQS 6.0 م���ن �لرب�م���ج �لإح�سائي���ة مث���ل
)LISREL 8.5 (Joreskog, & Sorbom, 2002 ، (Bentler, 2004) مُتكن 
�لباحث من �لقيام بالأ�ساليب �لإح�سائية �لالزمة لختبار مثل هذه �لفرو�س ب�سكل 
�أي�س���ر بكثر مما �سبق، قد �سهل بالفعل �لقيام بالدر��سات �لتى تتناول �لبناء �لعاملى 

�لتوكيدى.

و�لدر��س���ة �حلالي���ة تتن���اول �كت�س���اف طبيعة �لبني���ة �لعاملية للياق���ة �لذهنية 
حي���ث �إنن���ا ل ز�لن���ا يف حاج���ة �إىل �لتعمق يف فهم �لعو�مل �ملكون���ة لها. ومن هنا تظهر 

م�سكلة �لدر��سة �حلالية و�لتي تتطلب �لإجابة عن �لت�ساوؤلت �لتالية:
ما طبيعة �لبنية �لعاملية للياقة �لذهنية لدى طالبات �ملرحلة �ملتو�سطة؟.. 1
ه���ل توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�سائي���اً ف���ى �للياق���ة �لذهنية ب���ني طالب���ات �ملرحلة . 2

�ملتو�سطة تبعاً للم�ستوى �لتعليمى )�لأول – �لثانى - �لثالث(؟.
ه���ل توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�سائي���اً ف���ى �للياق���ة �لذهنية ب���ني طالب���ات �ملرحلة . 3

�ملتو�سطة تبعاً للفئة )موهوبات – عاديات(؟.

اأهداف الدرا�سة: 
تتلخ�س �أهد�ف �لدر��سة �حلالية فيما يلي:

�لتع���رف عل���ى طبيعة �لبني���ة �لعاملية للياق���ة �لذهنية لدى طالب���ات �ملد�ر�س . 1
�ملتو�سطة.

�لك�س���ف عن �لفروق ف���ى �للياقة �لذهنية بني طالب���ات �ملد�ر�س �ملتو�سطة تبعاً . 2
للم�ستوى �لتعليمى )�لأول - �لثانى – �لثالث(.

�لك�س���ف عن �لفروق ف���ى �للياقة �لذهنية بني طالب���ات �ملد�ر�س �ملتو�سطة تبعاً . 3
للفئة )موهوبات – عاديات(.
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اأهمية الدرا�سة:
تتحدد �أهمية �لدر��سة �حلالية من خالل ما يلي:

متغ���ر�ً                   ( 1 باعتب���اره  �لذهني���ة  للياق���ة  �لعاملي���ة  �لبني���ة  ع���ن  �لك�س���ف  �أهمي���ة 
حديث ن�سبياً.

�أهمية متغر �للياقة �لذهنية وحد�ثة در��سة هذ� �ملتغر لدى طالبات �ملد�ر�س ( 2
�ملتو�سط���ة، و�ل���ذي يعترب من �ملو�سوعات �حلديثة ن�سبي���اً �لتي مل تتطرق لها 

�أي در��سة عربية ب�سورة مبا�سرة - يف حدود �إطالع �لباحثة.      
�أهمي���ة تو�ف���ر مقيا�س - ي�ساف �إىل �ملكتبة �لعربية - لتحديد م�ستوى �للياقة ( 3

�لذهنية لدى طالبات �ملد�ر�س �ملتو�سطة. 

م�سطلحات الدرا�سة:

1 -:The Factor structure  البنية العاملية
ه���و �سك���ل من �أ�سكال �سدق �لبن���اء Construct validity  يتم �لو�سول �إليه 
م���ن خالل �لتحليل �لعاملى Factor analysis و�لتحليل �لعاملى �أ�سلوب �إح�سائى 
ميث���ل عدد�ً كبر�ً م���ن �لعمليات و�ملعاجلات �لريا�سياتية ف���ى حتليل �لرتباطات بني 
�ملتغ���ر�ت )بن���ود �ملقيا�س �أو �لختبار( ومن ثم تف�سر هذه �لرتباطات و�ختز�لها فى 

عدد �أقل من �ملتغر�ت ت�سمى �لعو�مل )فوؤ�د �لبهى �ل�سيد، 2008(.

2 - :Mental fitness  اللياقة الذهنية
تعن���ي حال���ة من �لتكامل �لذهن���ى �لتي تتطلب �أن يكون �لف���رد ممتلكاً ملهار�ت 
�إتخ���اذ �لق���ر�ر، �ملقارنة و�لت�سنيف، �لتتاب���ع، �ل�ستنتاج، حل �مل�سك���الت، طرح �لأ�سئلة، 
�إ�ساف���ة �إىل �لذ�ك���رة وذلك خ���الل تعر�سه للم�سكالت �ملختلفة �س���و�ء كانت حياتية �أو 

مدر�سية �لأمر �لذى يجعله يت�سم بالعقالنية و�حلكمة.

�لت���ي  »�لدرج���ة  باأنه���ا  �حلالي���ة  �لدر��س���ة  يف  �إجر�ئي���اً  �لباحث���ة  وتعرفه���ا 
حت�س���ل عليه���ا �لطالب���ة باملرحل���ة �ملتو�سط���ة يف �لأد�ء عل���ى مقيا�س �للياق���ة �لذهنية                                    

�إعد�د/ �لباحثة«.
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االإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة:
ُيع���د �لتحلي���ل �لعامل���ي Factor Analysis �إ�سل���وب �إح�سائ���ى ي�ستخ���دم فى 
تناول بيانات متعددة �رتبطت فيما بينها بدرجات خمتلفة من �لرتباط ، لتلخ�س فى 
�س���ورة ت�سنيفات م�ستقلة قائمة على �أ�س�س نوعية للت�سنيف. ويتوىل �لباحث فح�س 
ه���ذه �لأ�س����س �لت�سنيفية و��ست�سفاف م���ا بينها من خ�سائ�س م�سرتك���ة وفقاً لالإطار 
�لنظ���رى و�ملنط���ق �لعلمى �لذى بد�أ ب���ه )�سفوت ف���رج، 1991، 17(. ولذ� ميثل �أ�سلوب 
�لتحلي���ل �لعامل���ي خط من �لبحث خمتلف متاماً ع���ن �لطرق �لريا�سية �لأخرى فى 
�لعل���وم �لجتماعي���ة، حيث �أنه يعتم���د على �فرت��سات �إح�سائي���ة، وهى نظرية �سائعة 
ومف�سل���ة ل���دى كثري���ن ، لأنها حت���اول �أن جتيب عن �ل�سوؤ�ل �لذى طامل���ا �ساأله �لعلم 
: م���ا ه���و �أقل عدد من �ملفاهي���م �لتى ميكن �أن تنظم تعقد �لظاهرة وت�سفها؟ ويعك�س 
ه���ذ� �ل�س���وؤ�ل قانون �لإيجاز �لذى يدفع �لعلم �إىل جتنب تعدد �ملفاهيم �لتى ل حاجة 
ل���ه به���ا . ويطبق �لتحليل �لعاملي مب���د�أ �لإيجاز هذ� بالبحث عن �لعنا�سر �لأ�سا�سية 
للظو�ه���ر �أو �ملفاهي���م . وي���رى �ملحلل���ون �لعاملي���ون �أن ه���ذ� �ملنه���ج �سي���وؤدى بنا حتما 
�إىل �أن ن�س���ع �أيدين���ا عل���ى �خل�سائ�س �لأ�سا�سية للطبيع���ة �لب�سرية كما هو �حلال فى 

�جلدول �لدورى للعنا�سر فى �لكيمياء )�أحمد عبد �خلالق، 1994، 91(. 

وقد �أ�سبح �لتحليل �لعاملى يحتل مكانة هامة فى �لبحوث مبختلف �نو�عها ، 
حيث �ن هذة �لعلوم تخ�سع لكثر من �ملتغر�ت �ملتد�خلة ، �لتى يكون بينها جمموعة 
م���ن �لرتباط���ات �ل�سلبي���ة �أو �ليجابية. فالتحلي���ل �لعاملى �أ�سل���وب �ح�سائى ي�ساعد 
�لباح���ث ف���ى در��س���ة �ملتغ���ر�ت �ملختلفة بق�سد �رجاعه���ا �ىل �أهم �لعو�م���ل �لتى �ثرت 
فيها ، فمن �ملعروف �ن �أى ظاهرة من �لظو�هر تنتج من عدة عو�مل كثرة ، وتعترب 

�لظاهرة حم�سلة لهذة �لعو�مل جميعا )م�سطفى باهى و�آخرين، 2006، 187(.

وي���رى حمم���د فر�ج )2002، 196( �أن �لتحلي���ل �لعاملى �أ�سلوب �ح�سائى يعمل 
عل���ى جتميع متغر�ت ذ�ت طبيعة و�ح���دة فى تركيبة متجان�سة مرتبطة د�خليا فيما 
بينه���ا ف���ى تكوي���ن ي�سمى عامل ) ( بحي���ث يرتبط كل متغر من ه���ذة �ملتغر�ت بهذ� 
�لعام���ل، �أى �ن ك���ل متغ���ر من هذة �ملتغ���ر�ت يت�سبع على هذ� �لعام���ل بقيم متفاوتة 
تو�سح �لهمية �لن�سبية لكل متغر من هذة �ملتغر�ت �ملرتيطة بالن�سبة لهذ� �لعامل.
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�إذن فال�ستخ���د�م �ملبا�س���ر للتحلي���ل �لعامل���ي يتج���ه نح���و فح����س �لعالق���ات 
�لرتباطي���ة بني ع���دد من �ملتغ���ر�ت و��ستخال�س �لأ�س����س �لت�سنيفي���ة �لعامة بينها. 
كم���ا �أن  �لتحلي���ل �لعاملي �أ�سلوباً منا�سب���اً ي�ستطيع �لباحث ��ستخد�مه فى �سعيه نحو 
ح�س���ن ت�سنيف �لظو�هر �لإن�سانية، و�خلروج منها بالقو�نني �خلا�سة بهذه �لظو�هر           

)بدر �لأن�سارى، 1999، 1 – 2(.

و�لتحلي���ل �لعامل���ى يب���د�أ بح�س���اب �لرتباط���ات ب���ني ع���دد من �ملتغ���ر�ت مثل                  
�أ ، ب،ج ، د ، ه �أو �لذك���اء ، �لقل���ق ، �لنط���و�ء ، �لتح�سي���ل ، و �لكتئ���اب مث���ال ، ونح�س���ل 
عل���ى م�سفوف���ة م���ن �لرتباط���ات ب���ني ه���ذه �ملتغر�ت ل���دى عينة م���ا ، ثم نتق���دم بعد 
ذل���ك لتحلي���ل هذه �مل�سفوف���ة �لرتباطية حتلي���ال عاملياً لن�س���ل �إىل �أقل عدد ممكن 
م���ن �ملح���اور �أو �لعو�م���ل متكنن���ا م���ن �لتعب���ر ع���ن �أكرب ق���در م���ن �لتباين ب���ني هذه 
�ملتغ���ر�ت ، ذل���ك �أن توقفن���ا عن���د فح�س هذه �مل�سفوف���ة �لرتباطية �لت���ى تتكون من 
ع�س���رة معامالت �رتباط ل ي���وؤدى �إىل فهم كامل للمجال �مل�سرتك فيما بينها جميعا 
، حي���ث يب���ني ك���ل معام���ل من معام���الت �لرتباط ف���ى �مل�سفوفة عالق���ة ب�سيطة بني 
متغري���ن فق���ط من متغر�ته���ا دون �أن ينبئ باأهمية �أو دور ه���ذه �لعالقة بني هذين 
�ملتغري���ن ومتغ���ر ثال���ث ، وعلى ذلك ل ن�ستطيع عند هذ� �مل�ست���وى �أن ن�سل لتقدير 
للعالق���ة �مل�سرتك���ة بني ثالثة متغر�ت معاً �أو ب���ني متغر�ت �مل�سفوفة �خلم�س �إذ �أن 
ح�سولنا على معامل لالرتباط بني �أ ، ب قدره 0.7 ومعامل �آخر بني ب ، ج قدره 0.7 
�أي�س���ا ل يعن���ى بال�س���رورة �أن �لرتب���اط بني �أ ، ج ي�ساوى 0.7 كذل���ك فقد يكون ما هو 
م�س���رتك ب���ني �أ ، ب غ���ر ما هو م�سرتك ب���ني ب ، ج ، ول ت�سلح �لعالق���ة �لثنائية بني 
ب و�أي م���ن �ملتغري���ن �أ ، ج لتقدير �لعالقة بينهما ف���ى معامالت �لرتباط �لب�سيطة               

)�سفوت فرج، 1991، 18(. 

وحدد بدر �لأن�سارى )1999، 5 – 6( �لطرق �حل�سابية �مل�ستخدمة فى �لتحليل 
�لعاملي فى: �لطريقة �لفطرية ، و�لطريقة �ملركزية ، و�لطريقة �ملركزية باإ�ستخد�م 

متو�سط �لرتباطات ، وطريقة �ملكونات �ل�سا�سية ، وعر�سها على �لنحو �لتاىل: 
الطريق�ة القطري�ة Diagonal method: وتع���د �لطريق���ة �لقطري���ة م���ن . 1

�لط���رق �ملبا�س���رة و�ل�سهلة فى �لتحلي���ل �لعاملي ، وميك���ن ��ستخد�مها �إذ� كان 
لدين���ا ع���دد قليل م���ن �ملتغر�ت وت���وؤدى �إىل ��ستخال�س �أك���رب عدد ممكن من 
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�لعو�مل وتتطلب هذه �لطريقة معرفة �سابقة ودقيقة بقيم �سيوع �ملتغر�ت ، 
وب���دون هذه �ملعرفة لميك���ن ��ستخد�مها . وت�ستمد �لطريقة �لقطرية ��سمها 
من كونها تقوم على ��ستخد�م �لقيم �لقطرية فى �مل�سفوفة �لرتباطية مبا�سرة 
. وتبد�أ �لطريقة �لقطرية با�ستخال�س هذه �لقيمة بكاملها فى �لعامل �لأول 
، وبذل���ك يك���ون ج���ذر هذه �لقيم���ة هو ت�سبع �ملتغ���ر �لأول عل���ى �لعامل �لأول 
، ويطل���ق علي���ه ��س���م �لت�سب���ع �لقط���ري وهك���ذ� )�سف���وت ف���رج ، 1991 -157(.

�ملركزي���ة                                . 2 �لطريق���ة  كان���ت   :Centroid method املركزي�ة  الطريق�ة 
“لر�ست���ون” �أك���ر ط���رق �لتحلي���ل �لعامل���ي ��ستخد�م���ا و�سيوع���ا �إىل عهد 
قري���ب نظر� ل�سهول���ة ح�سابها ف�سال عن ��ستخال�س ع���دد قليل من �لعو�مل 
�لعام���ة . غر �أن ه���ذه �لطريقة تفتقر �إىل عدد من �ملز�يا �لهامة ، �أهمها �أنها 
ل ت�ستخل����س �ل ق���در� حم���دود�  من �لتباين �لرتباط���ي ، تتحدد قيم �ل�سيوع 
ف���ى �مل�سفوف���ة �لإرتباطي���ة وف���ق تقدير�ت غر دقيق���ة حيث ت�ستخ���دم �أق�سى 
�رتب���اط ب���ني �ملتغ���ر و�أى متغ���ر فى �مل�سفوف���ة وهو �جر�ء ي���وؤدى �إىل خف�س 

رتبة �مل�سفوفة.
3 .          :Averoid method الطريق�ة املركزي�ة با�ستخدام متو�س�ط الرتباط�ات

ل تختل���ف ه���ذه �لطريق���ة ع���ن �لطريقة �ملركزي���ة �ملعتادة �إل ف���ى ��ستخد�مها 
تقدي���ر �ل�سي���وع عب���ارة ع���ن متو�س���ط �رتباط���ات �ملتغ���ر ببقي���ة �ملتغ���ر�ت فى 
�مل�سفوفة ثم ح�ساب �لعو�مل بعد و�سع �ملتو�سط �خلا�س بارتباطات كل متغر 
ف���ى خليت���ه �لقطرية وله���ذ� �ل�سب���ب يطلق على ه���ذ� �ل�سلوب ��س���م �لطريقة 
�ملركزي���ة باإ�ستخ���د�م �ملتو�سطات . غ���ر �أن هذه �لطريق���ة ل توفر نف�س �لدقة 
�لت���ى جتده���ا ف���ى �لطريقة �ملركزية �لتام���ة ، �إذ ت���وؤدي �إىل خف�س حمدود فى 
ن�سب���ة �لتباي���ن �لتى تعرب عنها �لعو�مل �لناجتة. غ���ر �أن هذه �لطريقة تبدو 
مفي���دة ف���ى حالة وجود عدد كبر من �ملتغر�ت دون توفر و�سائل �آلية لجر�ء 

�لعمليات �حل�سابية. 
طريق�ة املكون�ات الأ�سا�سي�ةPrincipal componants : تع���د طريق���ة . 4

�ملكونات �لأ�سا�سية �لتى و�سعها “هويتلنج” Hottelling عام 1933 من �أكر 
ط���رق �لتحلي���ل �لعاملي دقة و�سيوع���اً يف بحوث �ل�سخ�سي���ة ، ولهذه �لطريقة 
مز�ي���ا ع���دة منه���ا �أنه���ا ت���وؤدي �إىل ت�سبع���ات دقيق���ة . وكذل���ك “ فاإن ك���ل عامل 
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ي�ستخ���رج �أق�س���ى كمية من �لتباي���ن )�أى �أن جمموع مربع���ات ت�سبعات �لعامل 
ت�س���ل لأق�س���ى درج���ة لك���ل عامل(، وت���وؤدى �إىل �أقل ق���در ممكن م���ن �لبو�قي، 
كم���ا �أن �مل�سفوف���ة �لرتباطي���ة تخت���زل �إىل �أق���ل ع���دد م���ن �لعو�م���ل �ملتعامدة                  

.)103  ،1994 �خلالق  عبد  �ملرتبطة” )�أحمد  “غر 

 Mental fitness وعلى جانب �آخر ترى �لباحثة �حلالية �أن �للياقة �لذهنية
حال���ة م���ن �لتكامل �لذهنى �لتي تتطلب �أن يكون �لف���رد ممتلكاً ملهار�ت �إتخاذ �لقر�ر، 
�ملقارن���ة و�لت�سني���ف، �لتتاب���ع، �ل�ستنتاج، ح���ل �مل�سكالت، ط���رح �لأ�سئل���ة، �إ�سافة غلى 
�لذ�ك���رة وذل���ك خ���الل تعر�س���ه للم�سك���الت �ملختلفة �سو�ء كان���ت حياتي���ة �أو مدر�سية 
�لأم���ر �ل���ذى يجعله يت�سم بالعقالنية و�حلكمة، وتفرت��س اأن اللياقة الذهنية تتكون 

من �سبع مكونات اأ�سا�سية هى: 

1 - :Decision Taking Skills مهارة اتخاذ القرار
وتع���د �لق���درة على �تخاذ �لق���ر�ر Decision-taking Ability عاماًل مهما 
م���ن �لعو�م���ل �لأ�سا�سي���ة يف حي���اة �لطال���ب ، فه���ي �لت���ي ت�ساع���ده على توجي���ه �حلياة 
وتقدمه���ا، كم���ا ت�ساع���د ه���ذه �لقدرة على ح���ل كثر م���ن �مل�سكالت وجتن���ب كثر من 
�لأخطار ، وبها ي�ستطيع �لفرد �ل�سيطرة و�لتحكم يف �أمور كثرة وت�سيرها ل�ساحله 

.)Tong et al., 2010(

وُيع���رف �تخ���اذ �لق���ر�ر باأن���ه عملية عقلي���ة عميق���ة ومركبة يتم فيه���ا تف�سيل 
و�ختي���ار بدي���ل م���ا م���ن بني ع���دة بد�ئل مطروح���ة ملو�جهة موق���ف ما �أو ح���ل م�سكلة 
معين���ة وذل���ك بعد تاأمل وتقييم �لبد�ئل �ملطروح���ة، وتت�سمن هذه �لعملية جمموعة 
من �ملهار�ت �لفرعية هي: فهم �مل�سكلة وحتديدها، جمع �ملعارف و�ملعلومات و�لتفكر 
مبتطلب���ات �تخ���اذ �لق���ر�ر، �يج���اد �لبد�ئ���ل و�ملفا�سلة بينه���ا، �ختيار �لبدي���ل �لأف�سل 

وتنفيذه ومتابعته.

مهارة املقارنة والت�سنيف: - 2
ت�سر مهارة �لت�سنيف: �إىل �لعمل على و�سع �لفقر�ت و�ملفرد�ت فى جمموعات 
بن���اء عل���ى خ�سائ�سه���ا �مل�سرتكة. بينما ت�س���ر مهارة �ملقارنة �إىل حتدي���د �أوجه �ل�سبه 
و�لخت���الف ب���ني �ملعلومات �ملعط���اة، �أو �ملعلومات �لتى يتم �لبح���ث و�ل�ستق�ساء عنها 

)�ُسليمان عبد�لو�حد، 2013، 463 – 464(.
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مهارة التتابع: - 3
يرى �ُسليمان عبد�لو�حد )2011، 77( �أن مهارة �لتتابع تعتمد على �لتعاقب يف 
تعامل �لفرد مع �ملثر�ت �أثناء معاجلة �ملعلومات وتكون �لعنا�سر يف ت�سل�سل وترتيب 
معين���ني، وتت�سمن قيام �لف���رد بعمل بحث يف قائمة �لأ�سكال �أو �لكلمات �أو �لأعد�د �أو 
�لرموز و�حدة تلو �لأخرى؛ لذ� فهي حتتاج �إىل وقت �أطول من مهارة �لتز�من �أو �لتاآنى.

مهارة ال�ستنتاج:- 4
ي�س���ر من���دور فت���ح �هلل )2008، 147( �إىل �نه���ا ��ستخ���د�م �ملعلوم���ات �ل�سابق���ة 
لإ�سافة معلومات جديدة وت�ستمل على �أربع مهار�ت فرعية هى )�ل�ستدلل، �لتنبوؤ، 

�لتف�سيل، و�لتمثيل(.

وتعرف���ه �أم���ل غن���امي )2015، 95( باأن���ه نتيج���ة ي�ستخل�سها �لف���رد من حقائق 
معينة لوحظت �أو �فرت�ست.

مهارة حل امل�سكالت: - 5
تعت���رب مهارة ح���ل �مل�سكلة �لنو�ة �لأ�سا�سية لتنمي���ة �لتفكر، فال�سخ�س �لقادر 
عل���ى ح���ل �مل�سكلة مبه���ارة و�إتقان هو �ل���ذى يتمتع مب�ست���وى عال من �لتفك���ر، قادر�ً 
عل���ى �إتخاذ �لقر�ر وعلى �ملفا�سلة ب���ني �لبد�ئل �ملطروحة للحل، وتعانى مد�ر�سنا فى 
�لوقت �حلاىل من ق�سور فى تدريب وتنمية مهار�ت حل �مل�سكالت لدى �ملتعلمني فى 

�ملقرر�ت �لتعليمية �ملختلفة.

وُتعرفه���ا �أم���ل �لزغب���ى )2012، 208( باأنه���ا �لعمليات �ملعرفي���ة �لتى يرتجمها 
�لف���رد ف���ى مر�ح���ل وخط���و�ت ي�ستخدمه���ا للتعام���ل م���ع �مل�سك���الت �لت���ى يو�جهونها             

فى حياتهم.

مهارة طرح الأ�سئلة: - 6
هى �ملهارة �لتى ت�ستخدم لدعم نوعية �ملعلومات، من خالل ��ستق�ساء طالبى، 
يتطل���ب ط���رح �لأ�سئلة �لفاعل���ة �أو �سياغتها �أو �ختيار �لأف�س���ل منها. ومن ثم تهدف 
ه���ذه �مله���ارة �إىل تعمي���ق �لنظ���ر ف���ى �ملعلوم���ات، به���دف فهمه���ا فهم���اً عميق���اً، مُيّك���ن 
�ملتعل���م م���ن �لتع���رف عل���ى �لعالقات ب���ني �ملفاهيم و�لعنا�س���ر �ملكونة له���ذه �ملعلومات                      

)وليد �لعيا�سرة، 2011، 163(.
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7 - :Memory Skills مهارة الذاكرة
تعت���رب �لذ�ك���رة �سرط �أ�سا�س���ى للحياة �لنف�سية وحجر �لز�وي���ة للنمو �لنف�سى 
. فه���ى تل���ك �لق���وة �لت���ى تكم���ن ور�ء �لنم���و �لنف�س���ى بدونه���ا ل ن�ستطي���ع �أن نخطط 
للم�ستقبل ��ستناذ� �إىل �خلربة �ملا�سية، وبدونها يدرك �لفرد �أى �إح�سا�س يتكرر ملر�ت 
عدي���دة كم���ا �أدرك���ه فى �مل���رة �لأوىل وبالت���اىل ل يحدث �لتعل���م، وبدون ه���ذه �لعملية 
�لعقلية ل يتحقق �لنمو �لإن�سانى. حيث يظل �لفرد �أبد�ً عند م�ستوى �لطفل �لوليد 

)�ُسليمان عبد�لو�حد، 2017، 141 – 142(.

ولق���د �أجري���ت �لعديد م���ن �لدر��سات و�لبح���وث �لتى تناولت �مله���ار�ت �ملكونة 
للياقة �لذهنية كل على حدة ميكن عر�سها على �لنحو �لتاىل:

اأولً: درا�سات تناولت اتخاذ القرار:
 �أج���رى �إ�سفه���اين و�آخ���رون )Esfahani et al, 2012( در��س���ة، ع���ن تاأث���ر 
�ل�سم���ات �ل�سخ�سي���ة على �تخاذ �لقر�ر �لبتكاري وذل���ك على عينة قو�مها )160( من 
ط���الب �جلامعة �لإير�نيني، وبتطبيق مقيا�ساً للعو�مل �خلم�سة �لكربى لل�سخ�سية، 
ومقيا�س���اً لتخ���اذ �لق���ر�ر �لبتك���اري �أو�سح���ت نتائ���ج �لدر��س���ة �أن �سم���ات �ل�سخ�سي���ة 
توؤث���ر تاأثر�ً د�ًل على �تخاذ �لقر�ر �لبتك���اري وخا�سة �ل�سمر �حلي، و�لنب�ساطية، 
و�ملقبولي���ة. وق���د �أو�س���ح �لباحث���ون يف مناق�س���ة �لنتائ���ج �أن �لطالب �لذي���ن يتميزون 

بال�سمر �حلي و�لنب�ساطية و�ملقبولية �أكر قدرة على �تخاذ �لقر�ر �لبتكاري، 

)Rahaman, 2014( در��س���ة ع���ن �ل�سخ�سي���ة  �أج���رى ر�هم���ان  ويف �لهن���د 
و�أمن���اط �تخاذ �لق���ر�ر، وذلك على عينة قو�مها )360( طالباً من باملرحلة �جلامعية، 
وبا�ستخ���د�م مقيا�س���ني للعو�مل �خلم�سة �لكربى لل�سخ�سي���ة، و�أمناط �تخاذ �لقر�ر. 
�أو�سح���ت نتائ���ج �لدر��س���ة �أن���ه توج���د عالق���ة د�ل���ة �إح�سائي���اً ب���ني �لعو�م���ل �خلم�سة 
�لك���ربى لل�سخ�سية و�أمن���اط �تخاذ �لقر�ر، كما تبني وجود عالق���ة �رتباطية موجبة 
ب���ني �ل�سم���ر �حلي و�لنفت���اح على �خل���ربة و�تخاذ �لق���ر�ر، و�أو�سح���ت نتائج حتليل 
�لنح���د�ر �أن �ل�سم���ر �حلي يتنب���اأ �سلبياً بنمط �لت�سويف و�لتاأجي���ل يف �تخاذ �لقر�ر، 
و�لع�سابي���ة تنب���اأت �إيجابي���اً بالنمط �حل���ذر يف �تخاذ �لق���ر�ر، كما تنب���اأت �لنب�ساطية 

و�لنفتاح على �خلربة �يجابياً بنمط �تخاذ �لقر�ر �لعقالين.
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ثانيًا: درا�سات تناولت مهارات التفكر
�أج���رى �ُسليم���ان عبد�لو�ح���د )2013(  در��س���ة به���دف �لتعرف عل���ى بروفيالت 
مه���ار�ت �لتفك���ر لدى �ملر�هق���ني يف �سوء �ليد �ملف�سلة، و�أي�س���اً �لتعرف على �أثر نوع 
�جلن����س و��ستخ���د�م �لي���د �ملف�سل���ة وتفاعالتهم���ا يف مه���ار�ت �لتفك���ر، وك���ذ� �لك�سف 
ع���ن �لف���روق يف مهار�ت �لتفكر تبعاً مل�ست���وى �ل�سف �لدر��س���ي، بالإ�سافة �إىل در��سة 
�أث���ر �لتدري���ب عل���ى �خلر�ئ���ط �لعقلي���ة يف مه���ار�ت �لتفك���ر طبق���اً لنم���وذج مارز�ن���و، 
وتكون���ت عين���ة �لدر��س���ة �لأ�سا�سي���ة م���ن )70( طالب���اً وطالب���ة من �ملر�هق���ني ترت�وح 
�أعماره���م �لزمني���ة م���ا ب���ني )13 – 15( عام���اً ، منه���م )35( م�ستخدمي �لي���د �ليمنى،                       
)35( م�ستخدمي �ليد �لي�سرى. وبا�ستخد�م مقيا�س مهار�ت �لتفكر فى �إطار منوذج 
مارز�ن���و، مقيا����س �أف�سلية ��ستخد�م �ليد، وبرنامج تدريب���ى قائم على خر�ئط �لعقل 
لتنمية مهار�ت �لتفكر وجميعها من �إعد�د/ �لباحث، �أ�سارت �لنتائج �إىل عدم �ختالف 
بروفي���الت مه���ار�ت �لتفك���ر مو�س���وع �لدر��س���ة باخت���الف ��ستخ���د�م �لي���د �ملف�سل���ة 
)مينى – ي�سرى( لدى �ملر�هقني باملرحلة �لإعد�دية، وعدم وجود تاأثر�ت د�لة لنوع 
�جلن����س عل���ى مهار�ت �لتفك���ر �لتالي���ة )�لرتكيز، �لتولي���د، و�لتكام���ل و�لدمج( عند 
م�ست���وى )0.05(، وكان حجم �لتاأثر يف حال���ة �لتاأثر�ت �لد�لة لنوع �جلن�س �سغر، 
وجمي���ع �لف���روق ذ�ت �لدللة ل�سالح �لذكور. بينما مل توجد تاأثر�ت د�لة ملتغر نوع 
�جلن����س عل���ى مهار�ت �لتفك���ر �لتالية )جم���ع �ملعلوم���ات، �لتذكر، تنظي���م �ملعلومات، 
�لتحلي���ل، و�لتق���ومي(، �إ�ساف���ة �إىل عدم وج���ود تاأثر�ت د�لة ملتغ���ر �أف�سلية ��ستخد�م 
�لي���د عل���ى مه���ار�ت �لتفك���ر �لثماني���ة ل���دى �أف���ر�د عين���ة �لدر��س���ة �حلالي���ة، ووجود 
تاأث���ر�ت د�لة للتفاعل بني نوع �جلن�س و�أف�سلية ��ستخد�م �ليد على مهار�ت �لتفكر 
�لتالي���ة )�لرتكي���ز، تنظي���م �ملعلوم���ات( فق���ط عن���د م�ست���وى )0.05(، وكان���ت �لفروق 
ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة ل�سال���ح م�ستخدم���ي �ليد �لي�س���رى، يف حني مل توج���د تاأثر�ت 
د�ل���ة للتفاع���ل بني نوع �جلن�س و�أف�سلية ��ستخد�م �لي���د على مهار�تي )�لتذكر، جمع 
�ملعلوم���ات، �لتحلي���ل، �لتوليد، �لتكام���ل و�لدمج، و�لتقومي(، وع���دم وجود فروق د�لة 
�إح�سائي���اً يف بروفي���الت مه���ار�ت �لتفك���ر ترج���ع �إىل م�ستوى �ل�س���ف �لدر��سي لدى 
�ملر�هق���ني م�ستخدمي �لي���د �ليمنى وم�ستخدمي �ليد �لي�س���رى، و�أخر�ً وجود فروق 
د�ل���ة �إح�سائياً بني متو�سطي درجات �ملر�هقني م�ستخدمى �ليد �ليمنى وم�ستخدمى 

�ليد �لي�سرى يف �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي يف مهار�ت �لتفكر ل�سالح �لبعدي.
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وكذل���ك �أج���رى �أحمد �لفق���ى )2015( در��سة هدفت �إىل �لتع���رف علي فاعلية  
برنام���ج قائ���م على نظرية �لتعل���م �مل�ستند �إىل �ملخ فى تدري����س �لتاريخ لتنمية �لذكاء 
�لوجد�ن���ى ومه���ار�ت �لتفك���ر �لناقد لدى ط���الب �ملرحلة �لثانوي���ة، وذلك على عينة 
قو�مه���ا )35( طالب���اً فى �سورة جمموع���ة جتريبية و�حدة، وبتطبي���ق مقيا�س �لذكاء 
�لوجد�ن���ى، و�ختبار مه���ار�ت �لتفكر �لناقد ك�سفت نتائج �لبحث �أن �لربنامج �لقائم 
عل���ى نظري���ة �لتعل���م �مل�ستن���د �إىل �ملخ ف���ى تدري�س �لتاريخ ك���ان له فاعلي���ة  فى تنمية 

�لذكاء �لوجد�نى و مهار�ت �لتفكر �لناقد لدى طالب �ل�سف �لأول �لثانوى.

ثالثًا: درا�سات تناولت التتابع:
ق���ام ناجل���رى )Naglieri, 2000( بدر��س���ة  ��ستهدف���ت حتلي���ل بروفي���الت 
�لتالمي���ذ عل���ى �ختب���ار مق���ن ملعرفة م�ست���وى �لقدر�ت �لعقلي���ة و�لعملي���ات �ملعرفية 
لنم���وذج  �ملكون���ة  و�ملتز�من���ة(  �ملتتابع���ة  �ملعرفي���ة  �ملعاجل���ة   ، �لنتب���اه   ، )�لتخطي���ط 
)PASS( وعالقت���ه بالتح�سي���ل �لدر��س���ي ، وذلك على عينة قو�مه���ا )1597( تلميذ�ً 
ممن ترت�وح �أعمارهم ما بني )5 – 17( �سنة ، وبا�ستخد�م بطارية �ختبار�ت منظومة 
�لتقدير �ملعريف CAS �أظهرت �لنتائج ت�سابه م�ستوى درجات �لتالميذ يف �لتح�سيل 
�لدر��سي ، كما �أظهرت �لنتائج من خالل �لربوفيالت �إمكانية �لرتباط بني �لق�سور 

يف �أ�سلوبي �ملعاجلة �ملعرفية �ملتتابعة و�ملتز�منة و�لق�سور يف �لتح�سيل �لدر��سي. 
�ُسليم���ان عبد�لو�ح���د )2011 �أ( باإج���ر�ء در��سة هدف���ت �إىل �لتحقق من فعالية 
�لتدري���ب �لقائ���م على منوذج �ملعاجل���ة �ملعرفية �ملتتابعة و�ملتز�من���ة لتكامل �ملعلومات 
بامل���خ يف تنمي���ة وظائ���ف منط معاجل���ة �ملعلومات �ملتكام���ل للن�سف���ني �لكرويني باملخ، 
وك���ذ� �أث���ر ه���ذه �لتنمي���ة يف زي���ادة وحت�س���ني م�ست���وى �لتح�سي���ل �لدر��س���ي يف م���ادة 
�لعل���وم لتالمي���ذ �ملرحل���ة �لإعد�دي���ة ذوى �سعوب���ات �لتعلم، وذلك عل���ى عينة قو�مها 
)40( تلمي���ذ�ً وتلمي���ذة م���ن تالمي���ذ �ل�س���ف �لأول �لإع���د�دي مبدر�س���ة �لت���ل �لكب���ر 
�لإعد�دي���ة �جلدي���دة �مل�سرتكة باإد�رة �لت���ل �لكبر �لتعليمية مبحافظ���ة �لإ�سماعيلية 
بجمهوري���ة م�سر �لعربية، مت تق�سيمهم �إىل جمموعتني �أحدهما جتريبية و�لأخرى 
�سابط���ة وقو�م كل جمموعة )11 ذكور، 9 �إناث(، وبتطبيق برنامج تدريبي با�ستخد�م 
�لكمبيوت���ر لتنمية وظائف منط معاجلة �ملعلومات �ملتكامل للن�سفني �لكرويني باملخ 
لذوى �سعوبات �لتعلم �إعد�د/ �لباحث، وباإتباع �ملنهج �سبه �لتجريبي وكذ� با�ستخد�م 
�أ�ساليب �ملعاجلة �لإح�سائية �ملنا�سبة �أ�سفرت �لنتائج عن فعالية �لتدريب �لقائم على 



املجلد ال�ساد�س - العدد )22( يناير 2018 جملة الرتبية اخلا�سة

 268 

من���وذج �ملعاجل���ة �ملعرفية �ملتتابعة و�ملتز�منة لتكام���ل �ملعلومات باملخ يف تنمية وظائف 
من���ط معاجل���ة �ملعلومات �ملتكام���ل للن�سفني �لكروي���ني باملخ، كما �أ�س���ارت �لنتائج �إىل 
�أن تنمي���ة وظائ���ف منط معاجلة �ملعلوم���ات �ملتكامل �أدت �إىل زي���ادة وحت�سني م�ستوى 

�لتح�سيل �لدر��سي يف مادة �لعلوم لتالميذ �ملرحلة �لإعد�دية ذوى �سعوبات �لتعلم

رابعًا: درا�سات تناولت حل امل�سكالت:
وج���اءت در��س���ة �أم���ل �لزغب���ى )2012( به���دف �لتعرف عل���ى عالق���ة �لذكاء�ت 
�ملتع���ددة ومه���ار�ت حل �مل�سكالت �لعام���ة بفاعلية �لذ�ت �لعام���ة مب�ستوياتها �ملختلفة 
)مرتف���ع – متو�س���ط – منخف����س( وذل���ك عل���ى  عين���ة مكون���ه م���ن )200( طالب���ا 
وطالب���ة م���ن ط���الب �ل�س���ف �لأول �لثان���وي طبق عليه���م مقيا����س �لذك���اء�ت �ملتعددة 
م���ن �إع���د�د �لباحث���ة ، وك���ذ� مقيا�س���ي ح���ل �مل�سك���الت �لعام���ة وفاعلي���ة �ل���ذ�ت �لعامة 
م���ن �إع���د�د �لباحث���ة، وتو�سل���ت �لدر��س���ة �ىل وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة بني 
متو�سط���ات �لط���الب  يف �لأبع���اد �ملختلفة ملقيا����س �لذكاء�ت �ملتعددة ل���دى �ملجموعات 
�لثالث���ة م���ن فاعلي���ة �لذ�ت �لعام���ة )�ملرتفعة – �ملتو�سط���ة – �ملنخف�سة( عد�  بعدى 
)�لذك���اء �جل�سم���ي– �لذكاء �ملو�سيقى(، حيث �أظه���رت �لنتائج �أنه ل توجد فروق ذ�ت 
دلل���ة �إح�سائي���ة يف هذي���ن �لبعدين  لدى جمموعتي �لط���الب ذوى م�ستويي فاعلية 
�ل���ذ�ت )متو�سط���ة – منخف�س���ة(، كم���ا تو�سلت �لدر��س���ة �أي�ساً �إىل وج���ود فروق ذ�ت 
دللة �إح�سائية يف �أبعاد مقيا�س حل �مل�سكالت �لعامة بني متو�سطات درجات �لطالب 
ذوى م�ستوي���ات فاعلي���ة �ل���ذ�ت �لعام���ة )مرتف���ع – متو�س���ط – منخف����س( ل�سال���ح 

�لطالب ذوى فاعلية �لذ�ت �ملرتفعة. 

و�أج���رى قابيل حمم���د و�آخرين )2013( در��سة هدفت �إىل �لتحقق من فعالية 
تدري����س  ف���ى  �مل�سك���الت(  ��ستخ���د�م ��سرت�تيجيت���ى )خر�ئ���ط �ل�سك���ل “V”– ح���ل 
�لفيزي���اء عل���ى تنمي���ة مه���ار�ت ح���ل �مل�سك���الت �لفيزيائية ل���دى طالب �ل�س���ف �لأول 

�لثانوى، وذلك على عينة مكونة من جمموعتني جتريبيتني

وجمموعة �سابطة، وبتطبيق كل من �ختبار قيا�س �لعمليات �لعقلية �ملت�سمنة 
يف ح���ل �مل�سك���الت �لفيزيائية و�ختبار مهار�ت حل �مل�سكالت �أ�سارت نتائج �لدر��سة �إىل 
�لفيزياء  �مل�سكالت( فى تدري�س  فعالي���ة ��سرت�تيجيتى )خر�ئط �ل�سكل “V”– حل 

على تنمية مهار�ت حل �مل�سكالت �لفيزيائية لدى �أفر�د �ملجموعتني �لتجريبيتني.
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ودر��سة حممد �لعطار و�آخرين )2015( و�لتى هدفت �إىل �لتحقق من فاعلية 
��ستخ���د�م �إ�سرت�تيجية �لتعلم �مل�ستند للم�سكل���ة يف تنمية مهار�ت حل �مل�سكلة يف مادة 
�لعل���وم ل���دى تالميذ �ل�سف �لثاين �لعد�دي، وذلك عل���ى عينة قو�مها )65( تلميذة 
مت تق�سيمه���م �إىل جمموعت���ني: �ملجموعة �لتجريبية وعدده���ا )31( تلميذة مبدر�سة 
�سندي���ون �لإعد�دية بنات، و�ملجموعة �ل�سابطة وعددها )34( تلميذة  مبدر�سة طنان 
�لإعد�دي���ة بن���ات مبحافظ���ة �لقليوبي���ة بجمهوري���ة م�س���ر �لعربية، وبتطبي���ق �ختبار 
مهار�ت حل �مل�سكلة يف �لعلوم، �أ�سارت نتائج �لدر��سة �إىل وجود فرق ذو دللة �إح�سائية 
عن���د م�ست���وي دلل���ة ≥ 0.01  ب���ني متو�س���ط درج���ات تالمي���ذ �ملجموع���ة �ل�سابط���ة 
و�ملجموعة �لتجريبية يف �لتطبيق �لبعدي ملهار�ت حل �مل�سكلة يف �لعلوم، ويف �لختبار 
ككل، وي�سر ذلك �إىل فاعلية ��ستخد�م �إ�سرت�تيجية �لتعلم �مل�ستند للم�سكلة يف تنمية 

مهار�ت حل �مل�سكلة.

خام�سًا: درا�سات تناولت الذاكرة:
كم���ا �أج���رى ك���ل م���ن �أوت���ل وكيربي���ب )Uttl & Kibreab, 2011( در��س���ة 
ك���ان م���ن ب���ني �أهد�فه���ا �ختب���ار �رتب���اط �أد�ء�ت �لذ�ك���رة �مل�ستقبلي���ة بعدد م���ن �سمات 
�ل�سخ�سي���ه عل���ى ع���دد م���ن ط���الب �جلامع���ة، وطبق���ت �لدر��سة ع���دًد� م���ن �لقيا�سات 
�ملو�سوعي���ة للذ�كرت���ني �ملا�سي���ة و�مل�ستقبلي���ة، و�ختب���ار �سخ�سي���ة )بع���دي �لع�سابية، 
ويقظ���ة �ل�سمر(. وقد �أظهرت نتائج �لدر��س���ة �رتباطات �سعيفة جًد� بني �لقيا�سات 

�ملو�سوعية للذ�كرة �مل�ستقبلية وكال من �لع�سابية ويقظة

وج���اءت در��س���ة زينب �سعب���ان )2016( بهدف بحث �لذ�ك���رة �مل�ستقبلية �ملُدركة 
ذ�تًي���ا، و�ملُقا�سه مو�سوعًيا، و�لك�س���ف عن عالقتها بكل من: ذ�كرة �ملا�سي، وخ�سائ�س 
�إملاع���ة �لتذك���ر �مل�ستقبل���ي “�لأهمي���ة و�ل���ربوز”، و�لن���وع، وبع����س �سم���ات �ل�سخ�سية. 
وذلك من خالل عينة )ن=281( من طالب وطالبات كلية �لرتبية )ن1=27، ن2=254 
عل���ى �لرتتي���ب(. مت ��ستخد�م كل من: ��ستبيان �لذ�ك���رة �مل�ستقبلية و�ملا�سية، ومهمة 
�لذ�ك���رة �مل�ستقبلي���ة، وقائمة �لعو�مل �خلم�سة لل�سخ�سية. وقد �أظهرت نتائج �لبحث 
ق���درة ذ�ك���رة �ملا�سي عل���ى �لتنبوؤ بالذ�ك���رة �مل�ستقبلية، وبالن�سبة لإملاع���ات �لتذكر؛ مل 
توج���د تاأث���ر�ت د�ل���ة �إح�سائًي���ا لأهمي���ة �لإملاعة على �لتذك���ر �مل�ستقبل���ي، يف حني �أثر 
ب���روز �لإملاعة على نح���و د�ل على �لتذكر �مل�ستقبلي د�خ���ل �ملفحو�سني. بالإ�سافة �إىل 
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ما�سب���ق، بالن�سب���ة ل�سم���ات �ل�سخ�سي���ة؛ مل توج���د فروق د�ل���ة �إح�سائًيا ب���ني كل من: 
مرتفع���ي ومنخف�سي يقظة �ل�سم���ر، و�لع�سابية يف �أد�ء�ت مهمة �لذ�كرة �مل�ستقبلية 
)�لذ�ك���رة �مل�ستقبلي���ة �ملُقا�سة مو�سوعًيا(، يف حني ظه���رت تاأثر�ت د�لة لبعدي يقظة 
�ل�سمر، و�لع�سابية على �ل�ستجابات �خلا�سة با�ستبيان �لذ�كرة �مل�ستقبلية و�ملا�سية 
)�لذ�ك���رة �مل�ستقبلي���ة �ملدركة ذ�تًي���ا(. وبالن�سبة للنوع؛ تفوقت �لإن���اث على �لذكور يف 
�أد�ء�ت مهم���ة �لذ�ك���رة �مل�ستقبلي���ة، يف حني مل توجد فروق د�ل���ة �إح�سائًيا بني �لإناث 

و�لذكور يف �ل�ستجابات �خلا�سة با�ستبيان �لذ�كرة �مل�ستقبلية و�ملا�سية.

    وحي���ث �إن���ه توج���د ن���درة ف���ى �لبح���وث �ل�سابقة �ملرتبط���ة باللياق���ة �لذهنية 
حيث �إنه ل توجد در��سة �إمربيقية عربية – يف حدود �إطالع �لباحثة – بحثت �لبنية 
�لعاملي���ة للياق���ة �لذهنية لذ� كان �أحد �أهد�ف �لدر��س���ة �حلالية �لتعرف على طبيعة 
�لبناء �لعاملي لهذ� �ملفهوم- �للياقة �لذهنية، �إ�سافة �إىل �إلقاء �ل�سوء على �لفروق فى 
�للياقة �لذهنية تبعاً للم�ستوى �لتعليمى )م�ستوى �أول – م�ستوى ثان - م�ستوى ثالث(،
 و�لفئ���ة )موهوب���ات – عادي���ات( ل���دى طالبات �ملرحل���ة �ملتو�سطة وهو حم���ور �هتمام 

�لدر��سة �حلالية. 

فرو�س الدرا�سة: 
من خالل �لإطار �لنظري و�لدر��سات �ل�سابقة ميكن تقدمي �لفرو�س �لتالية 

للدر��سة �حلالية:
تتو�فر بنية عاملية للياقة �لذهنية لدى طالبات �ملرحلة �ملتو�سطة من خالل . 1

�سبع عو�مل.
ل توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�سائي���اً ف���ى �للياق���ة �لذهني���ة ب���ني طالب���ات �ملرحل���ة . 2

�ملتو�سطة تبعاً للم�ستوى �لتعليمى )�لأول - �لثانى – �لثالث(.
ل توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�سائي���اً ف���ى �للياق���ة �لذهني���ة ب���ني طالب���ات �ملرحل���ة . 3

�ملتو�سطة تبعاً للفئة )موهوبات – عاديات(.
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الطريقة واالإجراءات: 
اأولً: منهج الدرا�سة: 

مت ��ستخد�م �ملنهج �لو�سفي وذلك با�ستخد�م �لأ�سلوب �لعاملي حيث �إنه �أكر 
مالءم���ة لأه���د�ف �لدر��سة �حلالية، حيث ي�ستخدم هذ� �لأ�سلوب للتعرف على �لبنية 

�لعاملية للمتغر�ت.

ثانيًا: عينة الدرا�سة:

عينة اخل�سائ�س ال�سيكومرتية: قامت �لباحثة بتطبيق مقيا�س �للياقة �لذهنية أ. 
عل���ى عين���ة قو�مه���ا )100( طالب���ة م���ن طالب���ات �ملد�ر����س �ملتو�سط���ة مبنطقة 

�لدمام باململكة �لعربية �ل�سعودية.
العين�ة الأ�سا�سي�ة: تكون���ت عين���ة �لدر��س���ة �لأ�سا�سي���ة م���ن )500( طالب���ة من ب. 

طالب���ات �ملتو�سط���ة �لثالث���ه بالظهر�ن باململك���ة �لعربية �ل�سعودي���ة. و�جلدول 
�لتايل يو�سح بيانات �لعينة تبعاً ملتغر�ت �مل�ستوى �لدر��سى و�لفئة.

جدول )1(
 بيانات عينة الدرا�سة تبعًا للم�ستوى الدرا�سى والفئة

�لعدد�لت�سنيف�لعدد �لكلى�ملتغر

500�مل�ستوى �لدر��سى

170�ل�سف �لأول
165�ل�سف �لثانى
165�ل�سف �لثالث

80 �لفئة
40موهوبات
40عاديات

يت�سح من جدول )1(  �أعد�د عينة �لدر��سة من طالبات �ل�سف �لأول �ملتو�سط 
بلغ���ت )170( طالب���ة، يلي���ه عدد طالب���ات �ل�سف �لثان���ى متو�سط بلغ���ت)165( طالبة، 
�لت���ى ت�س���اوت مع  �أع���د�د طالبات �ل�س���ف �لثالث متو�س���ط حيث بلغ���ت )165( طالبة. 
�إ�ساف���ة �إىل ت�ساوى عدد �أف���ر�د �لعينة من �لطالبات �ملوهوبات و�لعاديات بن�سبة بلغت 
)50%( لك���ل منهم���ا حي���ث متى �حل�سول عل���ى 40 طالبة موهوبة و�أُخ���ذ عدد م�ساوى 

لهم من �لأفر�د �لعاديني من �لعينة �لكلية وذلك بهدف �ملقارنة بينهن.
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ثالثًا: اأدوات الدرا�سة:
 لتحقي���ق �أه���د�ف �لدر��س���ة قام���ت �لباحثة بتطبي���ق مقيا�س �للياق���ة �لذهنية 
)�إع���د�د/ �لباحثة(. وفيم���ا يلي تو�سيح خلطو�ت و�إج���ر�ء�ت �لتحقق من �خل�سائ�س 

�ل�سيكومرتية من �سدق وثبات لالأد�ة.

مقيا�س اللياقة الذهنية )�إعد�د/ �لباحثة(:
يه���دف �ملقيا����س �حل���ايل �إىل قيا����س �للياق���ة �لذهني���ة ل���دى طالب���ات �ملرحل���ة 
�ملتو�سطة، ويتكون �ملقيا�س يف �سورته �لنهائية )ملحق 1( من )70( عبارة موزعة على 
�ست )7( �أبعاد رئي�سية هى )�إتخاذ �لقر�ر، �ملقارنة و�لت�سنيف، �لتتابع، �ل�ستنتاج، حل 
�مل�سكالت، طرح �لأ�سئلة، و�لذ�كرة(، موزعة توزيعاً ع�سو�ئياً وجميع �ملفرد�ت موجبة، 
و�أمام كل مفردة ثالث ��ستجابات هى: تنطبق علّى د�ئماً، تنطبق علّى �أحياناً، تنطبق 
عل���ّى ن���ادر�ً، وتق���در باإعط���اء �لدرج���ات )3، 2، 1( �ملقابل���ة لال�ستجاب���ات �ل�سابق���ة على 

�لرتتيب ويتم �لتعامل مع درجات كل عامل كبعد م�ستقل.

اخل�سائ�س ال�سيكومرتية للمقيا�س:

اأولً: الثبات: ومت �لتحقق من ذلك با�ستخد�م بع�س موؤ�سر�ت �لثبات ومنها:  

معام�ل األف�ا كرونب�اخ: و�نح�س���رت قي���م معامالت �لثب���ات ب���ني )0.68 ، 0.87( اأ( 
وكان���ت جميعه���ا د�لة �إح�سائياً عن���د م�ستوى )0.01( مما يوؤك���د متتع �ملقيا�س 

بدرجة مرتفعة من �لثبات.
طريق�ة التجزئ�ة الن�سفي�ة: و�نح�س���رت قي���م معام���الت �لثبات بع���د �لت�سحيح )ب( 

مبعادل���ة �سبرمان- ب���ر�ون بني )0.61 ، 0.89( وكانت جميعه���ا د�لة �إح�سائياً 
عند م�ستوى )0.01( مما يوؤكد متتع �ملقيا�س بدرجة مرتفعة من �لثبات.

ثانيًا: ال�سدق:
 �سدق املحكمني- 1

     للتحق���ق م���ن �س���دق مقيا����س �للياقة �لذهنية، قام���ت �لباحثة بعر�سه على 
جمموع���ة م���ن �ملحكم���ني  �ملتخ�س�س���ني باملجال)ملح���ق 2(، وذلك للحك���م على مدى 
�نتماء �ملفرد�ت لكل مهارة، وكذلك �لوقوف على و�سوح �ل�سياغة �للغوية ومالءمتها 
للفئ���ة �لعمري���ة لالأف���ر�د، وح���ذف م���ا يرون���ه غ���ر منا�سب منه���ا، و�قرت�ح م���ا يرونه 
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منا�سب���ا م���ن تعديل �أو �إ�سافة مفرد�ت. وبعد عر�س �ملفرد�ت على جلنة �لتحكيم ذوي 
�لتخ�س����س، مت  �عتم���اد �ملقيا����س، لت�سبح �أد�ة �لبحث يف �سورته���ا �لنهائية مكونة من 

)70( مفردة، بو�قع )10( مفرد�ت لكل مهارة. 

�سدق الإت�ساق الداخلي:- 2
قام���ت �لباحث���ة باإيج���اد معام���ل �لرتب���اط ب���ني كل عام���ل و�لعو�م���ل �لأخرى 

و�ملقيا�س ككل على �عتبار �أن �لأخر حمك د�خلي و�جلدول �لتايل يو�سح ذلك.
جدول )2(

 الرتباط بني كل عامل من عوامل املقيا�س والعوامل الأخرى وللمقيا�س ككل
�ملقيا�س ككل�ل�سابع�ل�ساد�س�خلام�س�لر�بع�لثالث�لثاين�لأول�لعامل

*0.85-�لأول
*0.80-*0.81�لثاين
*0.83-*0.79*0.78�لثالث
*0.84-*0.80*0.82*0.85�لر�بع

*0.80-*0.75*0.82*0.81*0.86�خلام�س
*0.81-*0.86*0.78*0.85*0.71*0.87�ل�ساد�س
*0.88-*0.89*0.66*0.84*0.88*0.72*0.75�ل�سابع

* د�لة �إح�سائياً عند م�ستوى )0.01(،     
يت�س���ح م���ن �لنتائ���ج �أن معامالت �لرتباط ب���ني كل عام���ل و�لعو�مل �لأخرى 
و�ملقيا����س كك���ل تر�وحت ب���ني 0.66 و 0.89 وجميع �ملعامالت د�ل���ة عند م�ستوى 0.01، 
وت���دل هذه �لنتائج �إىل �أن �ملقيا�س يتمت���ع بدرجة مقبولة من �لتما�سك �لد�خلي مما 

يدعم �سدق �لبناء للمقيا�س.

ال�سورة النهائية للمقيا�س:
بع���د �لتاأكد من �خل�سائ�س �ل�سيكومرتي���ة للمقيا�س من ثبات و�سدق، �أ�سبح 
�ساحل���اً لال�ستخ���د�م ف���ى �لدر��س���ة �حلالي���ة لقيا����س �للياق���ة �لذهني���ة ل���دى طالبات 
�ملد�ر����س �ملتو�سط���ة، و�أ�سب���ح يف �سورته �لنهائي���ة يتكون من )70( عب���ارة موزعة على 

�ست )7( �أبعاد رئي�سية كما يو�سح �جلدول �لناىل:
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جدول )3( 
اأبعاد مقيا�س اللياقة الذهنية واأرقام املفردات املنتمية لكل بعد

�ملجموع�أرقام �ملفرد�ت�لبعد

110، 8، 15، 22، 29، 36، 43، 50، 57، 64�إتخاذ �لقر�ر

210، 9، 16، 23، 30، 37، 44، 51، 58، 65�ملقارنة و�لت�سنيف

310، 10، 17، 24، 31، 38، 45، 52، 59، 66�لتتابع

410، 11، 18، 25، 32، 39، 46، 53، 60، 67�ل�ستنتاج

510، 12، 19، 26، 33، 40، 47، 54، 61، 68حل �مل�سكالت

610، 13، 20، 27، 34، 41، 48، 55، 62، 69طرح �لأ�سئلة

710، 14، 21، 28، 35، 42، 49، 56، 63، 70�لذ�كرة

70�ملجموع

نتائج الدرا�سة وتف�سريها:
 نتائج الفر�س الأول: - 1

ين����س �لفر�س �لأول على �أنه »تتوافر بنية عاملية للياقة الذهنية لدى طالبات 
املرحل�ة املتو�سط�ة م�ن خ�الل �سب�ع عوام�ل«. ولختب���ار �لفر����س �لأول مت ��ستخ���د�م 
�لتحلي���ل �لعامل���ي �ل�ستك�سايف بطريقة �ملكونات �لأ�سا�سية مع تدوير �ملحاور بطريقة 
 ،SPSS لفارمياك����س لدرج���ات �لطالب���ات يف �للياقة �لذهنية بالربنام���ج �لإح�سائي�
 LISREL وبع���د ذل���ك ��ستخدم���ت �لباحث���ة �لتحلي���ل �لعاملي �لتوكي���دي بربنام���ج

8.50، وكانت �لنتائج كما يلى: 

التحليل العاملي ال�ستك�سايف:   )اأ( 
�أ�سف���رت نتائ���ج �لتحلي���ل �لعامل���ي �ل�ستك�س���ايف ملقيا�س �للياق���ة �لذهنية عن 

ت�سبعها جميعاً على عامل عام و�حد وجاءت �لنتائج على �لنحو �لتايل: 
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جدول )4(
 م�سفوفة الرتباط بني العوامل املكونة للياقة الذهنية

 �إتخاذ�لعامل
�لقر�ر

 �ملقارنة
 حل�ل�ستنتاج�لتتابعو�لت�سنيف

�مل�سكالت
 طرح

�لذ�كرة�لأ�سئلة

�إتخاذ �لقر�ر
 �ملقارنة

*0.28و�لت�سنيف

*0.41*0.42�لتتابع
*-0.57*0.43*0.45�ل�ستنتاج

*-0.36*-0.59*0.26*0.69حل �مل�سكالت

*0.49*-0.47*-0.50*0.43*0.53طرح �لأ�سئلة
*0.59*0.72*0.50*0.58*0.66*0.51�لذ�كرة

* د�لة �إح�سائياً عند م�ستوى )0.01(.                  
يت�س���ح م���ن ج���دول )4( م�سفوف���ة �لرتب���اط �ل�سابق���ة �أن قي���م معام���الت 
�لرتب���اط بني �لعو�مل �ملكونة للياقة �لذهنية �نح�سرت بني )0.26، 0.72( وجميعها 

د�لة �إح�سائياً عند م�ستوى )0.01(.  

جدول )5(
 نتائج التحليل العاملي ال�ستك�سايف للياقة الذهنية

 �إتخاذ�لعو�مل
�لقر�ر

 �ملقارنة
 حل�ل�ستنتاج�لتتابعو�لت�سنيف

�مل�سكالت
 طرح

�لذ�كرة�لأ�سئلة

0.520.600.580.550.610.650.59�ل�سرت�كيات
0.750.730.480.740.790.850.46�لت�سبعات

يت�س���ح م���ن ج���دول )5( ت�سبع �للياق���ة �لذهنية على عامل ع���ام و�حد بجذر 
كام���ن ) 5.77(، ويف�س���ر ه���ذ� �لعام���ل )57.66( م���ن �لتباي���ن �لكل���ي، و�نح�س���رت قيم 

�لت�سبعات بني )0.46( لعامل �لتتابع، )0.85( لعامل طرح �لأ�سئلة. 
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 )ب( نتائج التحليل العاملي التوكيدي:
 ��ستخدم���ت �لباحث���ة �لتحلي���ل �لعاملي �لتوكي���دي للتاأكد م���ن بنية �للياقة 
�لذهنية، وذلك عن طريق �ختبار منوذج �لعامل �لعام لدى عينة �لدر��سة، وبناء على 
نتائ���ج �لتحلي���ل �ل�ستك�سايف مت �فرت��س �أن جميع �لعو�م���ل تنتظم حول عامل كامن 

عام و�حد كما بال�سكل �لتايل: 

 

اللياقة  0.53
 الذهنية

 االستنتاج

 التتابع طرح األسئلة

 إتخاذ القرار
0.51 0.85 

0.36 0.99 

 0.61 حل المشكالت المقارنة والتصنيف

 الذاكرة

0.73 

�سكل )1( 
منوذج العامل الكامن العام الواحد للياقة الذهنية

وق���د �أ�س���ارت �لنتائ���ج �إىل �س���دق ه���ذ� �لنم���وذج حيث حق���ق موؤ�س���ر�ت ح�سن 
مطابق���ة، وكان���ت قيم���ة »ك���ا2« غ���ر د�ل���ة �إح�سائي���اً، وموؤ�سر �ل�س���دق �لز�ئ���ف �ملتوقع 
للنم���وذج �حل���ايل �أقل من نظره للنم���وذج �مل�سبع، كما �أن قيم بقي���ة �ملوؤ�سر�ت و�سلت 
�إىل �لقيم���ة �ملثالي���ة لك���ل موؤ�س���ر، مم���ا يدل عل���ى مطابقة �لنم���وذج �جلي���دة للبيانات 
مو�س���ع �لختب���ار. وجدول )7( يو�سح ت�سبعات �لعو�مل �ل�سبع بالعامل �لكامن �لعام، 
ويت�سح منه �أن كل �لت�سبعات �أو معامالت �ل�سدق د�لة �إح�سائياً عند م�ستوى )0.01( 

مما يدل على �سدق هذ� �لنموذج.
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جدول )6(
 الت�سبعات وقيمة ت واخلطاأ املعيارى للعوامل ال�سبع بالعامل الكامن العام

 �خلطاأ�لت�سبع�لعو�مل
�ملعيارى

 قيمة »ت«
 �خلطاأ�لت�سبع�لعو�ملودللتها

�ملعيارى
 قيمة »ت«
ودللتها

*0.610.106.03حل �مل�سكالت*0.510.114.48�إتخاذ �لقر�ر

*0.990.166.07طرح �لأ�سئلة*0.530.114.96�ملقارنة و�لت�سنيف

*0.360.0596.08�لتتابع
0.730.126.02�لذ�كرة

*0.850.146.08�ل�ستنتاج

* د�لة �إح�سائياً عند م�ستوى )0.01(.               
�أى �أن �لتحليل �لعاملى �لتوكيدى قدم دلياًل �آخر على �سدق �لبناء �لعاملى 
للعو�مل �ل�سبع، و�أنها عبارة عن عامل كامن عام تنتظم حوله �لعو�مل �ل�سبع للياقة 

�لذهنية، وبذلك يتحقق �لفر�س �لأول. 

وميك���ن تف�س���ر ه���ذه �لنتيج���ة فى �س���وء وجود عو�م���ل م�ستقل���ة عن طريق 
�لتحلي���ل �لعامل���ي �ل�ستك�س���ايف، ث���م �لتحق���ق من ه���ذه �لعو�م���ل با�ستخ���د�م �لتحليل 
�لعاملي �لتوكيدي و�لذى �أ�سفر عن وجود عامل عام تتجمع حوله هذه �لعو�مل؛ �أى 
�أن���ه ميك���ن �لقول ب���اأن �للياقة �لذهنية تعمل �إىل حد ما ب�س���ورة م�ستقلة وكلها ت�سهم 

يف عامل عام و�حد.

نتائج الفر�س الثاين: - 2

ين�س �لفر�س �لثاين على �أنه »ل توجد فروق دالة اإح�سائيًا فى اللياقة الذهنية 
ب�ني طالبات املدار�س املتو�سط�ة تبعًا للم�ستوى التعليمى )الأول – الثانى – الثالث(«. 
وللتحق���ق من �سح���ة هذ� �لفر�س فق���د مت ح�ساب �ملتو�سط���ات و�لنحر�فات �ملعيارية 
وقيم���ة »ف« للياق���ة �لذهنية ل���دى طالبات �ملد�ر����س �ملتو�سطة بامل�ستوي���ات �لتعليمية 

�لثالثة كما هو مو�سح باجلدول �لتاىل:
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جدول)7(
 حتليل التباين الأحادى للفروق بني املتو�سطات تبعًا للم�ستوى التعليمى يف اللياقة الذهنية.

�للياقة 
جمموع م�سدر �لتباين�لذهنية

�ملربعات
درجة 
�حلرية

متو�سط 
�ملربعات

قيمة 
»ف«

م�ستوى
�لدللة

�إتخاذ �لقر�ر
17.8128.90بني �ملجموعات

غر 1.365
د�لة 1155.181776.52د�خل �ملجموعات

1173179�ملجموع

�ملقارنة 
و�لت�سنيف

3.6721.83بني �ملجموعات
غر 0.217

د�لة 1497.321778.45د�خل �ملجموعات
1501179�ملجموع

�لتتابع
8.5124.26بني �ملجموعات

غر 0.487
د�لة 1547.121778.74د�خل �ملجموعات

1555.64179�ملجموع

�ل�ستنتاج
10.4325.17بني �ملجموعات

غر 0.540
د�لة 1694.461779.57د�خل �ملجموعات

1704.80179�ملجموع

حل �مل�سكالت
2.0621.03بني �ملجموعات

غر 0.121
د�لة 1504.851778.50د�خل �ملجموعات

1506.91179�ملجموع

طرح �لأ�سئلة
3.1521.58بني �ملجموعات

غر 0.200
د�لة 1400.151777.91د�خل �ملجموعات

1403.31179�ملجموع

�لذ�كرة
12.7726.38بني �ملجموعات

غر 0.975
د�لة 1159.471776.55د�خل �ملجموعات

1172.24179�ملجموع
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يت�س���ح من ج���دول )7(، عدم وجود ف���روق د�لة �إح�سائياً ف���ى �للياقة �لذهنية 
ب���ني طالب���ات �ملد�ر�س �ملتو�سط���ة ترجع �إىل �مل�ستوى �لتعليمى، حي���ث كانت قيمة »ف« 
غر د�لة عند م�ستوى )0.01( مما ي�سر �إىل �أن  طالبات �مل�ستويات �لثالثة باملد�ر�س 

�ملتو�سطة ل يختلفن عن بع�سهن يف لياقتهن �لذهنية.

وترى �لباحثة �أن �أ�سباب عدم وجود فروق د�لة �إح�سائياً بني طالبات �مل�ستويات 
�لثالثة باملرحلة �ملتو�سطة يف �للياقة �لذهنية ميكن �أن يرجع �ىل �لأ�ساليب �حلديثة 
و�ل�سرت�تيجي���ات �ملتنوع���ة �مل�ستخدم���ة يف �لتدري����س، و�لت���ى ت�سج���ع �لطالب���ات عل���ى 
�لتفكر وحل �مل�سكالت حيث ت�ساوى �لطالبات فى قدرتهن على �تخاذ �لقر�ر، وكذلك 
فى مقارنتهن وت�سنيفهن لالأ�سيياء، ومعاجلتهن �ملتتابعة للمعلومات، و��ستخد�مهن 
للمعلوم���ات �ل�سابقة لإ�سافة معلوم���ات جديدة، وقدرتهن على �ملفا�سلة بني �لبد�ئل 
�ملطروح���ة حلل �مل�سكالت �لتى يو�جهونها، وطرحه���ن لالأ�سئلة �لفاعلة �أو �سياغتها 

�أو �ختيار �لأف�سل منها، وقدرتهن على �لتذكر.

نتائج الفر�س الثالث: - 3

ين����س �لفر����س �لثالث على �أنه »ل توجد فروق دال�ة اإح�سائيًا فى اللياقة الذهنية 
ب�ني طالب�ات املدار�س املتو�سط�ة تبعًا للفئ�ة )موهوب�ات – عادي�ات(«. وللتحقق من 
�سح���ة ه���ذ� �لفر����س فق���د مت ح�س���اب �ملتو�سط���ات و�لنحر�ف���ات �ملعياري���ة وقيمة »ت« 
للياق���ة �لذهني���ة ل���دى طالب���ات �ملد�ر����س �ملتو�سط���ة بتام�ستوي���ني �لتعليمي���ني �لأول، 

و�لثالث كما هو مو�سح باجلدول �لتاىل:
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جدول )8(
 املتو�سطات والنحرافات املعيارية وقيمة »ت« لدللة الفروق بني متو�سطات درجات اأفراد 

العينة تبعًا للفئة )موهوبات – عاديات( يف اللياقة الذهنية.

 �مل�ستوى�للياقة �لذهنية
 درجةعمن�لتعليمى

م�ستوىقيمة »ت«�حلرية
�لدللة

�إتخاذ �لقر�ر
4021.928.80موهوبات

غر د�لة780.00
4022.18.88عاديات

 �ملقارنة
و�لت�سنيف

4024.227.90موهوبات
غر د�لة-780.06

4024.167.60عاديات

�لتتابع
4023.808.78موهوبات

غر د�لة-780.12
4023.718.67عاديات

�ل�ستنتاج
4019.509.33موهوبات

غر د�لة-780.38
4020.708.82عاديات

حل �مل�سكالت
4020.428.95موهوبات

غر د�لة-780.05
4020.948.86عاديات

طرح �لأ�سئلة
4023.018.39موهوبات

غر د�لة-780.07
4022.958.80عاديات

�لذ�كرة
4019.409.30موهوبات

غر د�لة-780.35
4020.308.65عاديات

يت�سح من جدول )8(، عدم وجود فروق د�لة �إح�سائياً فى �للياقة �لذهنية بني 
طالب���ات �ملد�ر����س �ملتو�سطة ترجع �إىل �لفئة )موهوبات – عاديات(، حيث كانت قيمة 
»ت« غ���ر د�ل���ة عند م�ستوى )0.01( مما ي�س���ر �إىل �أن �لطالبات �ملوهوبات و�أقر�نهن 

�لعاديات باملد�ر�س �ملتو�سطة ل يختلفن عن بع�سهن �لبع�س يف لياقتهن �لذهنية.

وت���رى �لباحث���ة �أن �أ�سب���اب ع���دم وج���ود ف���روق د�ل���ة �إح�سائي���اً ب���ني �لطالب���ات 
�ملوهوب���ات و�أقر�نه���ن �لعاديات باملد�ر�س �ملتو�سطة يف �للياقة �لذهنية ميكن �أن يرجع 
�إىل تلقى �لطالبات فى كال �لفئتني  �ن�سطة تعليمية تنمى �لتفكر وتنمى عالقاتهن 

مع �لآخرين، �أو �إىل تكافوؤ �لفر�س �ملتاحة �أمامهن يف �لتعليم و�لرتبية.
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تو�سيات تربوية وبحوث مقرتحة:
      يف �س���وء نتائ���ج �لدر��س���ة وتف�سرها ميكن تقدمي جمموعة من �لتو�سيات 

و�لبحوث كما يلي:
�لتو�س���ع يف در��س���ة �للياق���ة �لذهنية لدى عينات متنوعة م���ن خمتلف �ملر�حل - 1

�لتعليمية باململكة �لعربية �ل�سعودية.
در��س���ة �لعو�م���ل �ملوؤث���رة يف �للياق���ة �لذهني���ة كدر��س���ة تنبوؤي���ة مث���ل عو�م���ل - 2

�لطماأنينة �لنف�سية و�ملناخ �ملدر�سى و�ل�سغوط �لنف�سية �ملدر�سية.
�لتو�سي���ة بعق���د موؤمت���ر وطن���ى “نح���و لياقة ذهني���ة �أف�س���ل” لكاف���ة �ملر�حل - 3

�لتعليمي���ة لتاأم���ني م�ستقبل �ملتعلمني وحتقيق �أق�سى قدر ممكن من ��ستثمار 
طاقاتهم �ملخية و�لذهنية وخا�سة باملرحلة �ملتو�سطة.

�للياق���ة �لذهني���ة ل���دى فئ���ات متباين���ة م���ن طالب���ات �ملرحل���ة �ملتو�سط���ة ذو�ت - 4
�ل�ستثناء �ملزدوج.

فعالي���ة برنام���ج تدريب���ى قائ���م عل���ى نظري���ة جتهيز ومعاجل���ة �ملعلوم���ات فى - 5
حت�سني �للياقة �لذهنية لدى �لطالبات �ملوهوبات باملرحلة �ملتو�سطة.
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ملحق )1( 
مقيا�س اللياقة الذهنية لطالبات املرحلة املتو�سطة

اإعداد
 الدكتورة/ م�ساعل را�سد اآل بوعينني

• بيانات عامة:	

��سم �لطالبة: ....................             ��سم �ملدر�سة: ...............................                       
�مل�ستوى �لدر��سى: ...............            �ل�سن: .......................................

• تعليمات تطبيق املقيا�س:	
عزيزتي الطالبة:

يعر����س عليك فيما يل���ي جمموعة من �لعبار�ت تدور ح���ول قدر�تك �لذهنية، 
و�لتي تنطبق على بع�س �لأفر�د مب�ستوى معني. وكل عبارة من هذه �لعبار�ت يتبعها 

ثالثة �ختيار�ت وهى )تنطبق علّى د�ئماً، تنطبق علّى �أحياناً، تنطبق علّى نادر�ً(.

م���ن ف�سل���ك، �أق���ر�أ كل عب���ارة جيد�ً، ث���م �سع عالم���ة )√( �أمام �أح���د �خليار�ت 
�لثالثة �لتي ترى �أنها تنطبق عليك، ول ت�سع �أكر من عالمة �أمام �لعبارة �لو�حدة. 
ولحظ �أنه ل توجد ��ستجابات �سحيحة و�أخرى خاطئة؛ ولكن �ل�ستجابات �ملالئمة 

هي �ل�ستجابات �ل�سادقة و�ملعربة عن �سخ�سيتك �حلقيقية. 

مع �لعلم باأن جميع ��ستجاباتك �سوف تكون �سرية ولن يّطلع عليها �أحد، ولن 
ت�ستخدم �إل لأغر��س �لبحث �لعلمي فقط.

والباحثة اإذ ت�سكر لك ح�سن تعاونك وم�ساركتك.

دكتورة/ م�ساعل را�سد اآل بوعينني
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�لعبار�تم
تنطبق 

علّى 
د�ئماً

تنطبق 
علّى 
�أحياناً

تنطبق 
علّى 
نادر�ً

�حتمل م�سوؤولية �لقر�ر �لذي �تخذه1

و�ختار 2 �حللول  بت�سنيف  �أقوم  فاإننى  م�سكلة  تو�جهنى  عندما 
�أف�سلها.

�أقر�أ �لكلمات ب�سكل متتابع �أو مت�سل�سل حتى �لنتهاء من قر�ءتها.3
�أفح�س �ملعطيات �ملقدمة يل للو�سول حلل �مل�سكلة.4
�أ�سع جمموعة من �حللول �ملنا�سبة حلل �أي م�سكلة تو�جهني.5
لدى رغبة ملحة فى �لت�ساوؤل و�ل�ستف�سار عما �أجهله.6

بحفظها 7 قمت  �لتى  �لعلمية  و�حلقائق  �ملفاهيم  تذكر  �أ�ستطيع 
بالأم�س.

لدي �لقدرة على تقييم نتائج قر�ر�تي.8
�أ�ستطيع مقارنة �خليار�ت �ملطروحة حلل م�سكلة تو�جهنى.9

عندما �أنظر للكلمات �أتعامل مع كل كلمة على حدة.10
�أتنبئ بحل �مل�سكلة �أثناء تنفيذ خطو�ت �حلل.11
�أعتمد على نف�سي يف حل بع�س �مل�سكالت �لتي تو�جهني.12
�أتعمق باملعلومات �جلديدة �ملقدمة يل و�أ�ستف�سر عن �أدق تفا�سيلها.13

م�ساحة 14 �أو  �ل�سكان  �أعد�د  مثل  �لرقمية  �ملعلومات  تذكر  �أُجيد 
منطقة ما.

لدي �لقدرة على �تخاذ �ي قر�ر يتعلق مب�ستقبلي �لدر��سي.15
�أقوم بجمع �ملعلومات وت�سنيفها قبل �ن �تخذ قر�ر بحل م�سكلة ما.16
�أحب �أد�ء �لأعمال �لتى يحتاج �إجنازها �إىل تتابع خلطو�تها.17

باملبادئ 18 معرفتى  خالل  من  تو�جهنى  �لتى  �مل�سكالت  �أف�سر 
و�لقو�نني �لعلمية.

��ستخدم �لطريقة �لعلمية يف حل �مل�سكلة �لتي تو�جهني.19
�أ�سعى للبحث عن �مل�سكالت و��ستمتع بحلها.20

�أ�ستطيع ربط �ملعلومات �لتى در�ستها يف �ل�سنة �ملا�سية مع �ملعلومات 21
�جلديدة.
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�لعبار�تم
تنطبق 

علّى 
د�ئماً

تنطبق 
علّى 
�أحياناً

تنطبق 
علّى 
نادر�ً

�أتخذ قر�ر�تي بعد �لتاأكد من �ملعلومات �ملتعلقة بها.22

يف 23 �لبدء  قبل  و�أهميتها  �أولويتها  ح�سب  �لأفكار  بت�سنيف  �أقوم 
تنفيذ �أي قر�ر.

�أحب تنظيم �لأ�سياءح�سب ت�سابهها و�ختالفها..24
�أحتقق من �لبد�ئل �ملطروجة �أمامي للتو�سل �ىل حل للم�سكلة.25

�لبدء يف 26 �أحدد نوعها قبل  �لتى تو�جهنى ثم  �مل�سكلة  �أتعرف على 
حلها.

�أميل �ىل �لتق�سي عن �حلقائق بالبحث و�لتحري.27

ذ�كرتى 28 يف  �أحفظها  �لتى  للمعلومات  ذهنية  �سورة  �أر�سم 
لإ�سرتجاعها عند �حلاجة.

ل �أتردد يف �ختيار قر�ر �سحيح �آخر عندما �أخفق يف قر�ري �ل�سابق.29
�أميل �إىل ت�سنيف �أ�سئلة �متحانى من �لأ�سهل �ىل �لأ�سعب. 30
�أف�سل قر�ءة �لق�سة جزء جزء من �أن �قر�أها مرة و�حدة .31

�أناق�س زميالتى باحللول �ملمكنة مل�سكلة تو�جهني.32

�أختار �حلل �ملنا�سب فور�ً لأي م�سكلة تو�جهني.33
�أف�سل �أن �أ�ساأل عن جميع �جلو�نب �ملتعلقة بحل م�سكلة تقابلنى.34
�أ�ستطيع ��سرتجاع معلوماتي �ل�سابقة ب�سهولة.35
�أتخذ �لقر�ر �ملنا�سب يف �لوقت �ملنا�سب.36
�أقارن بني طريقتى يف حل �مل�سكلة وطريقة حل زميالتى لها.37

ميكنني �أن �أحتفظ ب�سورة �ل�سكل  �لذي �أمامي يف ذهني متكاملة، 38
ثم �أنظر �إىل كل جزء يف �ل�سورة على حدة. 

من 39 �مل�سكلة  حلل  �ملطروحة  �لبد�ئل  من  �ملنا�سب  �لبديل  �أخمن 
خالل مالحظاتي.

�أقوم بتق�سيم حل �مل�سكلة �ىل خطو�ت حتى ي�سهل علي حلها.40
�أ�سف نف�سى باأننى �أتعلم مدى �حلياة.41
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�لعبار�تم
تنطبق 

علّى 
د�ئماً

تنطبق 
علّى 
�أحياناً

تنطبق 
علّى 
نادر�ً

من 42 �أف�سل  مفاهيمية  خر�ئط  ب�سكل  �مل�سحوبة  �ملعلومات  �أتذكر 
غرها.

�أ�سع �أمامي عدة خيار�ت كلها قابلة للتطبيق قبل �تخاذ �لقر�ر.43
�أحب �أن �أجمع �لأ�سياء على �أ�سا�س ما مييزها يف جمموعات.44

�أر�عى ترتيب �لكلمات ول �نتقل �إىل �لكلمة �لتالية قبل �أن �نتهى 45
من �لكلمة �لتي ت�سبقها.

�أ�ستدل على حل �مل�سكلة �لتى تو�جهنى من خالل مقارنتها بحلول 46
م�سكالت م�سابهه لها.

حل 47 يف  �ملدر�سة  من  �كت�سبها  �لتي  خربتي  ��ستخد�م  �إىل  �أجلاأ 
م�سكالتي خارج �ملدر�سة.

عندما �أ�ستف�سر عن �سوؤ�ل ما فال �أ�سعر بالقلق ول �لإحر�ج. 48
�أ�ستطيع تذكر كمية كبرة من �ملعلومات فى وقت ق�سر.49
�أحدد فو�ئد و�أ�سر�ر �أى قر�ر �أتخذه.50
�أ�ستطيع �إيجاد �لفروق بني �لبد�ئل �ملطروحة على ّ حلل م�سكلة ما.51
ميكنني عمل �سيء و�حد يف وقت و�حد.52
��ستخل�س �حللول �ملمكنة للم�سكلة من خالل خرب�تي.53
�أبادر �لآخرين باأر�ئي يف حل م�ساكلهم حتى لو مل يطلبو� مني.54
ل �أتاأثر من ردود فعل �لآخرين عندما �أقوم بحل م�سكلة تو�جهني.55

غر 56 �ملعلومات  تذكر  من  �أكر  �ملنظمة  �ملعلومات  تذكر  �أجيد 
�ملنظمة.

�أتبع خطو�ت منظمة يف �تخاذ �لقر�ر�ت.57
�أتفح�س �لأ�سياء لأجد �أوجه �لتفاق و�لختالف بينهم.58
ميكنني �أن �أرتب �أفكاري �أثناء حلي للم�سكلة.59

�أ�ستطيع ربط �لأفكار بع�سها ببع�س من �أجل ��ستنتاج حل �مل�سكلة  60
تو�جهننى.

�أ�سعر بال�سعادة يف حل �مل�سكالت �لعلمية �لتى تطرحها �ملعلمة. 61
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�لعبار�تم
تنطبق 

علّى 
د�ئماً

تنطبق 
علّى 
�أحياناً

تنطبق 
علّى 
نادر�ً

 �أطرح �لكثر من �لأ�سئلة عندما �أكت�سف حاجتى للمعلومات.62
�أتذكر �ل�سرت�تيجيات و�لآليات �ملنا�سبة حلل �أي م�سكلة تو�جهني.63
�أف�سل تاأييد زميالتى يل عند �تخاذي �أي قر�ر.64

و�سلبياتها ليجاد �حلل 65 �يجابيات �حللول  �أقارن بني  �أن  �أ�ستطيع 
�لأمثل للم�سكلة.

ل �أ�ستطيع �لنتقال من جملة �ىل جملة �أخرى قبل فهمها.66
��ستدل على حل م�سكلة تو�جهنى من خالل روؤيتى لتفا�سيلها.67
�أ�ستطيع حتديد �سبب �مل�سكلة �لتى تو�جهنى مع زميالتي.68
�أ�ساأل د�ئما كل من له عالقة بحل �مل�سكلة �لتى تو�جهنى.69
�أحب حفظ �لن�سو�س و�لق�سائد لأن ذ�كرتى قوية.70
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ملخ�س:
��سته���دف �لبح���ث �إىل �لتحق���ق من فعالي���ة برنامج تكامل ح�س���ي يف �لتخفيف 
م���ن بع�س �مل�سك���الت �ل�سلوكية �حل�سية لدى �لأطف���ال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد، 
وق���د تكون���ت عين���ة �لبحث من )12( طف���اًل م���ن ذوي ��سطر�ب طي���ف �لتوحد، حيث 
ت���ر�وح �مل���دى �لعم���ري للعين���ة ب���ني )3،5 - 6،6( �سن���ة مبتو�س���ط عم���ري )5،2( �سن���ة 
و�نحر�ف معياري )0،913(، وتوزعت عينة �لبحث على جمموعتني؛ �لأوىل جتريبية 
مت تطبي���ق برنام���ج �لتكام���ل �حل�س���ي عليه���ا و�سم���ت )6( �أطف���ال، و�لأخ���رى �سابطة 
و�سم���ت )6(�أطف���ال وق���د ق���ام �لباحث بت�سمي���م مقيا����س لتقييم �مل�سك���الت �ل�سلوكية 
�حل�سي���ة ل���دى �لأطفال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوح���د، وقد �أ�سارت �لنتائج �إىل فعالية 
برنام���ج �لتكامل �حل�س���ي يف تخفيف �مل�سكالت �ل�سلوكية �حل�سي���ة �ملرتبطة باملعاجلة 
�للم�سي���ة و�لإح�سا����س بو�س���ع �جل�س���م يف �لف���ر�غ، و�لإح�سا����س �لعمي���ق باحلركة لدى 
�أطف���ال �ملجموع���ة �لتجريبي���ة، بينما مل توجد ف���روق ذ�ت دللة ذ�ت دلل���ة �إح�سائية 
ب���ني �ملجموعة �لتجريبية و�ل�سابطة يف �ل�سلوكي���ات �حل�سية �لب�سرية، كما �أو�سحت 
�لنتائج ��ستمر�ر �لتح�سن �لذي �أحرزه �أطفال �ملجموعة �لتجريبية يف كل من �مل�سكالت 
�ل�سلوكي���ة �حل�سي���ة �ملرتبطة باملعاجلة �للم�سية و�لإح�سا����س بو�سع �جل�سم يف �لفر�غ، 
و�لإح�سا����س �لعمي���ق باحلركة . وق���د ُنوق�ست نتائج �لبحث وم���ا تعك�سه من دللت يف 

�سوء فرو�س �لبحث ومدى �تفاقها و�ختالفها مع نتائج �لدر��سات �ل�سابقة.

الكلمــات املفتاحية: �لتكام���ل �حل�سي، ��سطر�ب طي���ف �لتوحد، �ل�سلوكي���ات �حل�سية، 
�لعالج �لوظيفي.
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مقدمة البحث:
لق���د �زد�د �هتم���ام �لباحث���ني و�لأخ�سائيني خالل �لآونة �لأخ���رة با�سطر�ب 
طي���ف �لتوح���د؛ مم���ا �أدى �إىل تغي���ر �لعدي���د من �لأفك���ار �لتي تر�سخت ع���رب �سنو�ت 
عدي���دة ع���ن ��سط���ر�ب طي���ف �لتوح���د، م���ن حي���ث �لأ�سب���اب، و�أ�سالي���ب �لت�سخي����س، 
و�ل�سم���ات، و�أ�سالي���ب �لتدخل.  وقد يرجع هذ� �لهتم���ام �ملتز�يد �إىل �لن�سبة �ملتز�يدة 
م���ن ��سطر�ب طي���ف �لتوحد بني �لأطف���ال، وما يفر�سه هذ� �ل�سط���ر�ب من حتدًيا 
كب���ًر� لالأخ�سائي���ني و�ملعلم���ني يف �لبح���ث ع���ن �أ�سالي���ب تعليمية وعالجي���ة منا�سبة 
للتغل���ب عل���ى �أوجه �لق�سور �ملختلف���ة �ملرتبطة بهذ� �ل�سط���ر�ب. ويتطلب ��سطر�ب 
طي���ف �لتوح���د باعتب���اره م���ن �ل�سطر�بات �لنمائي���ة �لع�سبي���ة ذ�ت �لتاأث���ر �ل�سامل 
�لنمائي���ة؛ �لجتماعي���ة، و�للغوي���ة، و�لنفعالي���ة، و�حلركي���ة،  عل���ى كاف���ة �جلو�ن���ب 
و�حل�سي���ة ت�ساف���ر جهود جميع �لأخ�سائيني و�لأ�س���رة يف فريق عمل متكامل ملو�جهة                          

هذه �لحتياجات.

وتع���د �مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة �حل�سي���ة كال�سلوكي���ات �لنمطية �ملرتبط���ة بحركة 
�لأط���ر�ف و�جل�س���م م���ن �لأعر�����س �لأ�سا�سي���ة �لت���ي متي���ز �لأطف���ال ذوي ��سط���ر�ب 
طي���ف �لتوح���د؛ وترج���ع �لكث���ر م���ن ه���ذه �ل�سلوكي���ات �إىل �ل�سعوب���ة �لكب���رة �لت���ي 
يجده���ا �لأطف���ال يف ت�سجي���ل ومعاجل���ة �ملث���ر�ت �حل�سي���ة �لت���ي ت�ستقبله���ا �ملد�خ���ل 
�حل�سي���ة �ملختلف���ة، وبالت���ايل �لتف�س���ر �خلاطئ له���ذه �ملعلومات؛ ويرتت���ب على ذلك 
زي���اد �ل�سعوب���ات �لتي يعاين منها �لأطف���ال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد؛ حيث تزد�د 
م�سك���الت �لتفاع���ل �لجتماعي و�لقدرة على �لتو��سل �ليجاب���ي مع �لآخرين نتيجة 
ع���دم �لرغب���ة يف �لق���رت�ب �أو �لتالم�س �جل�سمي معهم، كما تتاأث���ر قدرة �لطفل على 
�لتعل���م و�ل�ستف���ادة من �خل���رب�ت �لتعليمية نتيج���ة عدم �لقدرة عل���ى �سبط �ملثر�ت 
�ملختلف���ة يف �لبيئ���ة �لتعليمي���ة؛ فعل���ى �سبي���ل �ملث���ال ق���د ي�ستجيب �لطفل �ل���ذي لديه 
م�سكل���ة ح�سي���ة �سمعية لالأ�س���و�ت �لتي ينزعج منها من خالل و�س���ع يديه على �أذنيه 

لتقليل درجة هذه �لأ�سو�ت وعزل نف�سه عن �لبيئة �ملحيطة.

وعل���ى �لرغم من �أهمي���ة �لأ�ساليب �لتعليمية و�لعالجي���ة �ملتبعة مع �لأطفال 
ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد، مثل �لتدخل �ل�سلوكي كما يف حتليل �ل�سلوك �لتطبيقي 
يف �حلد من �أوجه �لق�سور لديهم؛ �إل �إن �مل�سكالت �ل�سلوكية �حل�سية تتطلب تدخاًل 
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���ا ملو�جه���ة �لحتياج���ات �حل�سية له���وؤلء �لأطفال، ويلع���ب �لتكامل �حل�سي   متخ�س�سً
)Sensory Integration )SI دوًر� �أ�سا�سًي���ا يف مو�جه���ة هذه �لحتياجات حيث يتم 
�لتقيي���م �لدقيق للم�سكالت �حل�سية و�إع���د�د برنامج عالجي ح�سي للتغلب على هذه 
�مل�سك���الت؛ مب���ا ي�سه���م يف حت�سني ق���درة �لأطف���ال ذوي ��سطر�ب طي���ف �لتوحد على 
�ل�ستف���ادة م���ن �خلرب�ت �لتعليمية �لت���ي تقدم لهم. ومن هذ� �ملنطل���ق ي�سعى �لبحث 
�حل���ايل �إىل �لتحق���ق م���ن برنام���ج للتكامل �حل�س���ي يف �حلد من �مل�سك���الت �ل�سلوكية 

�حل�سية لالأطفال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد

م�سكلة البحث: 
تنت�س���ر �مل�سك���الت ل�سلوكي���ة �حل�سي���ة �ملرتبط���ة بق�س���ور �ملعاجل���ة �أو �لتنظي���م 
�حل�س���ي ب���ني �لأطف���ال ذوي ��سط���ر�ب طي���ف �لتوح���د ب�س���ورة كب���رة. وتوؤث���ر ه���ذه 
�مل�سك���الت يف قدرته���م عل���ى �لتكيف مع �ملجتم���ع و�ل�ستفادة من �خل���رب�ت �لتعليمية، 
�لتكيف���ي �ل�سل���وك  م���ن  ب���ني �ل�ستجاب���ات �حل�سي���ة وك���ل  د�ل  �رتب���اط  حي���ث وج���د 

 ،)Parham, 1998(   و�لأد�ء �لأكادميي ،)Rogers, Hepburn, & Wenner, 2003(
 ،)Hilton, Graver, & La Vesser, 2007(   و�ملهار�ت �حلياتية ومهار�ت رعاية �لذ�ت
 )Foss-Feig, Heacock, Cascio, 2012;و�لتفاعل �لجتماعي ومهار�ت �لتو��سل
Sanz-Cervera, Pastor-Cerezuela, Fernandez-Andres, Tarraga-

.Mınguez, 2015)

 ومتث���ل �ل�سلوكي���ات �حل�سي���ة �ل�سلوكي���ات كال�سلوكيات �لنمطي���ة حتدًيا كبًر� 
لأ�سر ومعلمي �لأطفال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد، حيث ي�سعب تف�سر �ل�سلوكيات 
�حل�سي���ة �لت���ي يظهرها �لأطفال ك�سلوك ه���ز �جل�سم لالأمام وللخل���ف، وبالتايل عدم 
�لق���درة عل���ى �لتعام���ل مع ه���ذه �ل�سلوكيات وتلبي���ة �حتياجات �لأطف���ال �حل�سية، وما 
يرتت���ب عل���ى ذل���ك م���ن �لعدي���د م���ن �مل�سك���الت يف �لتفاع���ل و�لتو��سل م���ع �لآخرين 
و�لق���درة عل���ى �لتعل���م، وم���ن ث���م ف���ان مو�جه���ة �لحتياج���ات �حل�سية لالأطف���ال ذوي 
��سط���ر�ب طي���ف �لتوح���د م���ن خالل بر�م���ج متخ�س�س���ة للتكام���ل �حل�س���ي ي�سهم يف 
توف���ر �لدع���م �ملنا�سب لالآباء و�ملعلمني من �أج���ل م�ساعدة �أطفالهم على �لتغلب على 
جو�نب �لق�سور يف �ملعاجلة �حل�سية، وبذلك ميكن �سياغة م�سكلة �لبحث يف �ل�سوؤ�ل 
�لتايل: ما هي فعالية برنامج للتكامل �حل�سي يف �لتخفيف من حدة بع�س �مل�سكالت 

�ل�سلوكية �حل�سية لدى �لأطفال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد؟.
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هدف البحث:
ي�سع���ى �لبح���ث �حل���ايل �إىل �لتحقق من فعالية �إحدى ه���ذه �لأ�ساليب، و�لذي 
تت�سم���ن ت�سمي���م برنامج تكامل ح�سي للتخفيف من ح���دة بع�س �مل�سكالت �ل�سلوكية 
�حل�سي���ة لالأطف���ال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد، وب�سف���ة خا�سة �ل�سلوكيات �حل�سية 
�ملرتبط���ة بحو��س �للم�س و�لإب�سار، و�لإح�سا�س بو�سع �جل�سم يف �لفر�غ، و�لإح�سا�س 
�لعميق باحلركة من خالل تقدمي جمموعة من �لأن�سطة �حل�سية �ملتنوعة و�ملتدرجة.

اأهمية البحث:

الأهمي�ة النظرية: ي�سهم �لبحث �حلايل يف زي���ادة ر�سيد �ملعلومات عن �لأطفال ذوي 
��سطر�ب طيف �لتوحد يف حماولة لتحقيق فهم �أف�سل خل�سائ�س و�حتياجات هوؤلء 
�لأطف���ال وخا�سة �حتياجاتهم �حل�سية وما يرتتب عليها من م�سكالت �سلوكية توؤثر 
عل���ى قدرته���م عل���ى �لتفاع���ل �أو �ل�ستف���ادة من �خل���رب�ت �لتعليمية، كما ت���ربز �أهمية 
�لبح���ث يف �لتاأك���د م���ن فعالية �لتكامل �حل�س���ي يف �لتخفيف من �مل�سك���الت �ل�سلوكية 
�حل�سي���ة ل���دى �لأطف���ال ذوي ��سط���ر�ب طيف �لتوح���د يف �سوء تعار����س بع�س نتائج 

�لدر��سات �ل�سابقة حول دور بر�مج �لتكامل �حل�سي. 

الأهمي�ة التطبيقي�ة: يق���دم �لبح���ث من���وذج عمل���ي لربنام���ج تكامل ح�س���ي يت�سمن 
�لعديد من �لفنيات و�لأن�سطة �حل�سية �لتي ت�ستخدم للتغلب على �مل�سكالت �ل�سلوكية 
�حل�سي���ة لدى �لأطف���ال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد، حيث ميك���ن للمعلمني و�لأ�سر 
�ل�ستفادة من هذه �لأن�سطة؛ مبا ي�سهم يف حت�سني قدرة هوؤلء �لأطفال على �لنتباه 

و�لتفاعل �لجتماعي �ليجابي مع �لأ�سخا�س و�لبيئة �ملحيطة.

م�سطلحات البحث:

ُيع���رف   :Autism Spectrum Disorder )ASD( التوح�د  طي�ف  ا�سط�راب 
�لباحث ��سطر�ب طيف �لتوحد يف �لبحث �حلايل على �أنه: »��سطر�ب منائي ع�سبي 
يظه���ر يف �س���ورة ق�س���ور و��س���ح يف مه���ار�ت �لتفاع���ل �لجتماع���ي و�لتو��س���ل ب�سقي���ه 
�للفظي وغر �للفظي، بالإ�سافة �إىل �ملحدودية �ل�سديدة يف �لن�ساطات و�لهتمامات، 
و�ل�سلوكي���ات �لت���ي تعك�س ق�س���وًر� يف �ملعاجلة �حل�سية، وتظهر ه���ذه �لأعر��س خالل 

�سنو�ت �لطفولة �ملبكرة«.
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ُتع���رف   :  Behavioral Sensory Problemsاحل�سي�ة ال�سلوكي�ة  امل�سك�الت 
�ملرتبط���ة  �ل�سلوكي���ات  »باأنه���ا  �حل���ايل:  �لبح���ث  يف  �حل�سي���ة  �ل�سلوكي���ة  �مل�سك���الت 
باحل�سا�سي���ة �لز�ئ���دة �أو �ملنخف�س���ة للمثر�ت �حل�سي���ة و�لناجتة عن ق�س���ور �ملعاجلة 
�حل�سي���ة للمث���ر�ت �لب�سرية، و�للم�سية، وتلك �ملت�سل���ة بالإح�سا�س بو�سع �جل�سم يف 
�لفر�غ، و�لإح�سا�س �لعميق باحلركة.  ويعد �ل�سلوك �لنمطي مثل هز �جل�سم لالأمام 
وللخل���ف، وع���دم تقب���ل بع����س �ملالم����س �أو مالم�سة �لآخري���ن، ومترير �ليدي���ن �أمام 
�لعين���ني م���ن �أبرز هذه �مل�سك���الت �ل�سلوكية �حل�سي���ة �لتي يعاين منه���ا �لأطفال ذوي 

��سطر�ب طيف �لتوحد«.     

برنام�ج التكام�ل احل�س�ي Sensory Integration Program: ويع���رف �لباحث 
برنامج �لتكامل �حل�سي يف �لبحث �حلايل باأنه: »جمموعة من �لإجر�ء�ت و�لأن�سطة 
�حل�سية �لوظيفية �ملتدرجة �لتي مت ت�سميمها يف �إطار ��ستخد�م �لعديد من �لفنيات؛ 
مث���ل: �لتح�س���ني �ملنهج���ي، و�سب���ط �ملث���ر، و�لتعزي���ز �لتفا�سل���ي، حي���ث تلع���ب ه���ذه 
�لإجر�ء�ت و�لأن�سطة دوًر� �أ�سا�سًيا يف حت�سني ��ستقبال ومعاجلة �ملثر�ت �حل�سية مبا 
ي�سه���م يف تف�سر ودمج �أف�سل للمعلومات �حل�سية و��ستجابة �أكر مالئمة للمثر�ت 

�حل�سية«. 

االإطار النظري
ا�سطراب طيف التوحد:

لقد �سهدت �ل�سنو�ت �لأخرة تز�يًد� ملحوًظا يف ن�سبة حدوث ��سطر�ب طيف 
 Center of Disease لتوحد بني �لأطفال. حيث ي�سر مركز �لتحكم يف �لأمر��س�
)CDC, 2014( Control �إىل �أن �نت�س���اره بن�سب���ة 1 لك���ل 68 طف���ل )1لك���ل 42 ذكر،          
و1 لك���ل 189 �أنث���ي(. ويظه���ر ��سط���ر�ب طيف �لتوح���د بدرجات �سديدة ل���دى �لإناث، 
ويك���ون م�سحوًب���ا باإعاقة ذهنية �سدي���دة )�ل�سامي، 2004، ����س 19(، ويف حدود �إطالع 
�لباح���ث ل توج���د در��س���ات م�سحية دقيقة عن ن�سب �نت�س���ار �لتوحد يف �لعامل �لعربي 

�أو جمهورية م�سر �لعربية. 

 Diagnostic and Statistical وقد �أ�سهم �لدليل �لت�سخي�سي و�لإح�سائي
)Manual )DSM �ل�س���ادر عن �جلمعية �لأمريكي���ة لالأطباء �لنف�سيني باإ�سد�رته 
�ملختلف���ة دوًر� كب���ًر� يف توجي���ه تعريف���ات ��سطر�ب طيف �لتوحد م���ن خالل حتديد 
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�ملحك���ات �لت�سخي�سي���ة لهذ� �ل�سط���ر�ب، فعلى �سبيل �ملثال ح���دد �لدليل �لت�سخي�سي 
و�لإح�سائ���ي �لر�ب���ع ثالث���ة �أبع���اد مثل���ت �لركي���زة �لأ�سا�سي���ة يف تعري���ف وت�سخي����س 
��سط���ر�ب طي���ف �لتوح���د؛ حي���ث متث���ل �لبع���د �لأول ق�س���ور ق���درة �لأطف���ال ذوي 
��سط���ر�ب طيف �لتوحد على �لتفاع���ل �لجتماعي، وت�سمن �لبعد �لثاين �لق�سور يف 
�لتو��س���ل �للفظ���ي وغر �للفظي، بينما ت�سمن �لبعد �لثالث يف حمدودية �لن�ساطات 
و�لهتمام���ات، وق���د حدد �لدليل عمر �لثالث �سنو�ت �لأوىل من عمر �لطفل حلدوث 

��سطر�ب طيف �لتوحد.

بينما عرف �لدليل �لت�سخي�سي و�لإح�سائي �خلام�س )DSM-V( ��سطر�ب 
طي���ف �لتوح���د على �أنه: “��سط���ر�ب يت�سم بالق�سور �لو��س���ح يف �لتو��سل، و�لتفاعل 
�لجتماع���ي مع �لبيئ���ة، بالإ�سافة �إىل �لأمن���اط �ل�سلوكية و�لهتمام���ات �أو �لأن�سطة 

�ملحدودة و�ملتكررة، وتظهر هذه �لأعر��س خالل مرحلة �لنمو �ملبكر”.

وبذلك فقد حدد �لدليل �لت�سخي�سي �لإح�سائي �خلام�س بعدين �أ�سا�سيني يف 
ت�سخي�س ��سطر�ب طيف �لتوحد وهما: ق�سور مهار�ت �لتفاعل و�لتو��سل �لجتماعي، 
وحمدودي���ة �أو منطي���ة �ل�سلوكي���ات و�لهتمام���ات. وو�سع���ت �ملعاي���ر �جلدي���دة �ملدى 
�لعمري �لذي تظهر فيه �أعر��س ��سطر�ب طيف �لتوحد لت�سمل �لطفولة �ملبكرة، بدل 
ع���ن عم���ر �لثالث �سنو�ت كما كان يف �لإ�سد�ر �لر�بع من �لدليل. وبذلك فقد دجمت 
�لن�سخة �خلام�سة من �لدليل �لت�سخي�سي و�لإح�سائي بني بعدي �لتفاعل �لجتماعي 
و�لتو��س���ل �للفظ���ي وغ���ر �للفظ���ي �للذي���ن كان���ا بعدي���ن م�ستقل���ني يف �لإ�س���د�ر�ت 
.)American Psychiatric Association, 2013( �لدلي���ل  م���ن  �ل�سابق���ة 

 وعل���ى �لرغ���م من �إ�س���ارة �لأدل���ة �لت�سخي�سي���ة �ل�سابقة للدلي���ل �خلام�س �إىل 
بع����س �ل�سلوكي���ات �لتي تعك����س م�سكالت ح�سية ل���دى �لأطف���ال ذوي ��سطر�ب طيف 
�لتوح���د كال�سل���وك �لنمط���ي، �إل �أن �لدليل �خلام����س ت�سمن وللم���رة �لأوىل �لإ�سارة 
�ل�سريح���ة �إىل �حل�سا�سي���ة �ملنخف�سة �أو �لز�ئدة للمدخ���الت �حل�سية، �أو �لهتمامات 
غ���ر �ملعتادة ببع�س �ملظاه���ر �حل�سية يف �لبيئة �ملحيطة )على �سبيل �ملثال �لالمبالة 
�لو��سح���ة لالأمل/ درجة �حل���ر�رة، و�ل�ستجابة �ل�سلبية لبع����س �لأ�سو�ت و�ملالم�س، 
و�س���م �لأ�سي���اء ومل�سها ب�سورة ز�ئ���دة، وكذلك �لنبهار بالأ�س���و�ء و�حلركة( كموؤ�سر �أو 

حمك من �ملحكات �لأ�سا�سية يف ت�سخي�س ��سطر�ب طيف �لتوحد.
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وُيعرف �لباحث ��سطر�ب طيف �لتوحد يف �لبحث �حلايل على �أنه: “��سطر�ب 
منائ���ي ع�سب���ي يظهر يف �سورة ق�سور و��سح يف مهار�ت �لتفاعل �لجتماعي ومهار�ت 
�لتو��س���ل ب�سقي���ه �للفظ���ي وغ���ر �للفظ���ي، بالإ�ساف���ة �إىل �ملحدودي���ة �ل�سدي���دة يف 
�لن�ساطات و�لهتمامات، و�ل�سلوكيات �لتي تعك�س ق�سوًر� يف �ملعاجلة �حل�سية، وتظهر 

هذه �لأعر��س خالل �سنو�ت �لطفولة �ملبكرة”.

امل�سكالت ال�سلوكية احل�سية:
ت�س���ر �مل�سك���الت �ل�سلوكية �حل�سية �إىل �ل�سلوكي���ات �ملرتبطة بق�سور �ملعاجلة 
�حل�سي���ة للمعلوم���ات �لت���ي ت�ستقبله���ا �لقن���و�ت �أو �لأنظم���ة �حل�سي���ة �ملختلف���ة، حيث 
متث���ل �لأنظم���ة �حل�سي���ة �ملختلف���ة �لأ�سا����س يف عملي���ة �لتعل���م و�لتكي���ف م���ع �لبيئ���ة 
�ملحيطة، ومن خالل ��ستخد�م �ملعلومات �حل�سية ن�ستطيع �تخاذ �لقر�ر�ت عن كيفية 
�ل�ستجاب���ة للع���امل �ملحي���ط )Luce, 2003(. وتنت�س���ر �مل�سك���الت �ل�سلوكية �حل�سية 
�ملرتبط���ة بق�س���ور �ملعاجل���ة �أو �لتنظي���م �حل�س���ي ب���ني �لأطف���ال ذوي ��سط���ر�ب طيف 
 Aquilla, Yack & Sutton  )2005( لتوح���د بن�س���ب مرتفع���ة حي���ث �أو�سح���ت�
�نت�س���ار �مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة �حل�سي���ة بن�سبة تق���رتب من 42-88% ب���ني �لأطفال ذوي 
��سط���ر�ب �لتوح���د، كما ي�سر )Walting & Hauer )2015  �إىل �نت�سار �مل�سكالت 
�ل�سلوكي���ة �حل�سية بن�سب���ة )80%( بني هوؤلء �لأطفال. ويف در��سة �أكر تف�سياًل وجد                     
)1997( Greenspan & Wide  �أن )39%( م���ن )200( طف���ل م���ن ذوي ��سط���ر�ب 
طيف �لتوحد �لذين �أجري عليهم در��سة عن �مل�سكالت �ل�سلوكية �حل�سية يعانون من 
ح�سا�سي���ة منخف�س���ة، و)19%( يعانون ح�سا�سية ز�ئدة، و)36%( كانت لديهم ح�سا�سية 
متنوع���ة )مرتفعة يف بع�س �حلو�����س ومنخف�سة يف �أخرى(، بينما �أظهر جميع �أفر�د 

�لعينة م�سكالت يف �ملعاجلة �ل�سمعية.

بوج���ود  يرتب���ط  �حل�سي���ة  �لوظائ���ف  �أد�ء  �أن  �إىل   Rinz )2002( وي�س���ر 
م�ستقب���الت �أو خالي���ا متخ�س�س���ة يف جمي���ع �أنحاء �جل�س���م، ومتثل ه���ذه �مل�ستقبالت 
نقطة �لنطالق لإي�سال ر�سائل �لقنو�ت �حل�سية �إىل �جلهاز �لع�سبي �ملركزي، حيث 
تت���م �ملعاجل���ة و�لدمج و�ل�ستجابة للمث���ر�ت �حل�سية �ملختلفة، وتكم���ن �مل�سكلة لدى 
�لأطفال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد يف هذه �لعمليات �لثالث. ويو�سح �جلدول )1( 

�لأنظمة �حل�سية �ل�سبعة ومو��سع �ل�ستقبال �حل�سي و�لوظيفة �ملنوطة بكل نظام.
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جدول )1(
الأنظمة احل�سية وموا�سع ال�ستقبال احل�سي والوظيفة املنوطة بكل نظام 

�لوظيفةمو�سع �ل�ستقبال �حل�سي�لنظام �حل�سيم

�لنظام �للم�سي       1
Tactile System

خاليا �جللد �ملوزعة يف 
جميع �أجز�ء �جل�سم، ومن 
�أكر �ملناطق كثافة بهذه 
�خلاليا �لفم و�ليدين 
و�لأع�ساء �لتنا�سلية.

متدنا باملعلومات عن �لبيئة 
وخ�سائ�س �لأ�سياء )�مللم�س 

و�ل�سغط و�لليونة و�حلدة و�حلر�رة 
و�لربودة و�لأمل.

�لإح�سا�س بو�سع 2
�جل�سم يف �لفر�غ 
 Vestibular

 system

�جلهاز �لدهليزي ويوجد 
يف �لأذن �لد�خلية ويتم 

��ستثارته من خالل �حلركة 
و�ملدخالت �حل�سية �لأخرى 

وخا�سة �لب�سرية.

متدنا باملعلومات عن و�سع �جل�سم 
يف �لفر�غ وما �إذ� كنا نتحرك/ �أو 

تتحرك �لأ�سياء من حولنا. وميدنا 
هذ� �لنظام �حل�سي باملعلومات عن 

�ل�سرعة و�لجتاه و�حلركة.

�لإح�سا�س     �لعميق 3
باحلركة          
Proprioception

�لع�سالت و�ملفا�سل 
وتن�سط من خالل تقل�سات 

�لع�سالت و�حلركة

وميدنا باملعلومات عن و�سع جزء 
حمدد من �جل�سم وكيف يتحرك.

�لنظام �لب�سري 4
Visual )�لروؤية(

�سبكية �لعني وحتفز من 
خالل �ل�سوء

ميدنا باملعلومات عن �لأ�سياء 
و�لأ�سخا�س و�لعالقات �ملكانية، 

وت�ساعدنا يف معرفة �لعو�ئق بينما 
نتحرك خالل �لوقت و�ملكان          

�لنظام �ل�سمعي 5
Auditory

�لأذن �لد�خلية وحتفز 
حا�سة �ل�سمع من خالل 
�لهو�ء و�ملوجات �ل�سوتية

ميدنا باملعلومات عن �لأ�سو�ت يف 
�لبيئة )�ملرتفعة و�لهام�سة و�لقريبة 

و�لبعيدة(.
نظام �لتذوق 6

Gustatory
م�ستقبالت كيميائية يف 

�لل�سان وتت�سابك مع حا�سة 
�ل�سم.

متدنا باملعلومات عن �لأنو�ع 
�ملختلقة من �ملز�قات )�حللو، و�ملر، 

و�لالذع ......(
�لنظام �ل�سمي 7

Olfactory
م�ستقبالت كيميائية يف 

�لتجويف �لأنفي وترتبط 
بحا�سة �لتذوق.

ميدنا باملعلومات عن �لأنو�ع 
�ملختلفة من �لرو�ئح مثل �لرو�ئح 

�لكريهة، �أو �ملريحة، �أو �حلم�سية �أو 
�حلريفة.

)Myles, Cook, Miller, Rinner, & Robbins, 2000(
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وت�س���ر متب���ل جر�ندي���ن Grandien �لت���ي عان���ت م���ن ��سط���ر�ب �لتوح���د   
�إىل جتربته���ا �خلا�س���ة ع���ن �مل�سكالت �ل�سلوكي���ة �حل�سية قائل���ة : �أن �ملثر�ت �حل�سية 
�ل�سمعي���ة و�لب�سري���ة �لتي يتعر�س لها �لطفل �لعادي ب�سكل طبيعي روتيني يف حياته 
�ليومي���ة ق���د ت�سب���ب �سيًق���ا و�إزعاج���ا وتوت���ًر� ع�سبًي���ا �أو �حباًط���ا وخوًفا عن���د �أطفال 
��سط���ر�ب �لتوح���د ، وتختل���ف درج���ة ح�سا�سية �لأطف���ال لتلك �ملثر�ت م���ن �لب�سيط 
�إىل �ل�سدي���د ، فق���د ن�ساه���د �أح���د �أطف���ال ��سط���ر�ب �لتوح���د ي�س���ع يدي���ه عل���ى �أذنيه 
ب�سك���ل متك���رر مم���ا يدل عل���ى �أن ه���ذ� �لطفل يعان���ى من ح�سا�سي���ة ل�سم���اع �لأ�سو�ت، 
بينم���ا طف���ل �آخر ي�س���ع �أ�سابعه �أمام عينيه وينظ���ر �إىل �إمامه من ب���ني تلك �لأ�سابع 
�أو يح���رك �أ�سابع���ه �أم���ام عيني���ه مما يوحى ب���اأن هذ� �لطف���ل يعانى ح�سا�سي���ة ب�سرية 
، وكث���ًر� م���ا يفاج���ئ �لطف���ل �ل���ذي يعان���ى م���ن ح�سا�سي���ة �سدي���دة م���ن حول���ه بث���ورة 
غ�س���ب عارم���ة نتيج���ة مث���ر�ت ب�سري���ة �أو �سمعي���ة ف���وق ما تتحم���ل طاقت���ه �حل�سية                                 
 Sensory overload ويحت���اج ه���وؤلء �لأطف���ال �إىل تغير�ت جذرية يف جو �لف�سل 
�لدر��سي لتجنب حدوث تلك �ملثر�ت عالية �لدرجة، وما يرتتب عليها من �سلوكيات 
غ���ر مرغوب���ة و�لتي قد تعرقل عملية �لتعلم، وجدير بالذكر �أنه توجد فروق فردية 
ب���ني �لأطف���ال ذوي ��سطر�ب �لتوح���د يف �ل�ستجابة للمثر�ت �حل�سي���ة؛ فعلى �سبيل 
�ملث���ال ق���د يوؤدى مثر �سوتي �أو ب�سري حلال���ة من �لتوتر و�لأمل لأحد �لأطفال ذوي 
��سطر�ب �لتوحد بينما جند طفل �أخر ل يتاأثر بنف�س �ملثر )يف فر�ج ، 2001 ، �س 19

 .Aquilla, et al., 2005(

وت�س���ر �مل�سك���الت لل�سلوكي���ة �حل�سي���ة �للم�سي���ة �إىل ق�س���ور �ملعاجل���ة �حل�سية 
�للم�سية �لتي قد يظهرها �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد و�لتي تتمثل يف �حل�سا�سية 
�ملنخف�سة لال�ستثارة �للم�سية فقد يتحمل م�ستويات عالية من �لأمل حتى لو ت�سببت 
يف تل���ف �لأن�سج���ة )�لطبقة �ل�سطحية للجلد( بدون رد فع���ل؛ وقد يع�س طفل نف�سه 
�إىل �لدرجة �لتي يجرح بها �جللد �أو ي�سبب ندبة يف �لن�سيج. وقد توؤذي طفلة نف�سها 
ك���اأن ت�س���رب ر�أ�سه���ا بقب�س���ة يده���ا بق���وة كافي���ة لإح���د�ث كدم���ات �أو �إ�ساب���ة �لعني �أو 
ت�س���رب ر�أ�سه���ا يف �حلائ���ط �أو �لأر�س، وب�سب���ب �رتفاع معدل حدوث ه���ذه �ل�سلوكيات 
فاإن���ه ميك���ن �فرت��س �أن �لأمل ل ميكن �أن يكون منف���ًر� �أو عقاًبا ملثل �أولئك �لأطفال، 
كم���ا ميك���ن مالحظ���ة �حل�سا�سي���ة �لز�ئ���دة لال�ستث���ارة �للم�سية ل���دى �أطف���ال �آخرين 
ل يحب���ون �أن يلم�سه���م �أح���د وينف���رون م���ن �للم�س حت���ى و�ن كان خفيًف���ا مثل �لربت 
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عل���ى �لكت���ف �أو �مل�سافحة بينم���ا يتقبلون �ل�سغ���ط �لقوى على �جل�س���م وي�سعون �إليه
�ملوؤ�س���ر�ت �لد�ل���ة عل���ى �لق�س���ور يف �ملعاجل���ة  ، وم���ن   )Aquilla, et al., 2005(
�للم�سية لالأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد رف�س مالم�سة �لآخرين له، وجتنب تقبيل 
�لآخرين، و�حل�سا�سية �ملفرطة لت�ساخ �ليدين، وتف�سيل بع�س �ملالم�س مثل �ملالم�س 
�خل�سن���ة، و�لنف���ور من بع�س �ملالم�س وخا�سة �ملالم�س �للزجة، وجتنب �لألعاب �لتي 

يحدث فيها مل�س كاللعب بالكرة )�ل�سامي، 2004، �س 310(.

�مل�ستقب���الت  تق���وم  باحلرك���ة  �لعمي���ق  لالإح�سا����س  �حل�سي���ة  �ملعاجل���ة  ويف 
�خلا�س���ة بالإح�سا�س باحلرك���ة و�ل�سكون و�ملوجودة يف �لع�س���الت و�ملفا�سل و�لأربطة 
باإمد�دن���ا باملعلوم���ات �خلا�س���ة بو�س���ع �جل�سم، كم���ا ت�ساعدن���ا على �لقي���ام باحلركات 
�لبدني���ة �ملنا�سب���ة، و�حلك���م على و�سع �لب���دن و�أو�س���اع �أجز�ئه �ملختلف���ة، و�إذ� تعطلت 
 ،)Larkey, 2007(  ه���ذه �لإح�سا�س���ات ��سطرب���ت حرك���ة �لإن�سان وعج���ز عن �مل�س���ي
وق���د ي�سع���ي �لأطف���ال �لذي���ن يعانون من ق�س���ور يف ه���ذه �حلا�س���ة �إىل �حل�سول علي 
�سغ���ط عل���ى �أج�سامه���م عن���د معانق���ة �لآخري���ن، وهن���اك بع����س �لأطف���ال يقوم���ون 
بالزح���ف حت���ت فر�����س �ل�سري���ر �أو �لو�س���ادة، �أو �لتم�س���ح باأركان �لغرفة حت���ى ي�سعرو� 
بال�سغ���ط �لق���وى عل���ى �أج�سامهم وع���ادة ما ي�سعر ه���وؤلء �لأطف���ال بال�سرتخاء عند 
دل���ك �أج�سامه���م، وق���د كتب���ت )Grandin )1995  �لت���ي عان���ت من ��سط���ر�ب طيف 
�لتوحد عن “�سندوق �ل�سغط �أو �حل�سن Squeeze Box  �لذي �سممته ليعطيها 
�سغ���ط عمي���ق على �جل�س���م مبا ي�ساعد عل���ى تهدئتها عندما حتب���ط �أو ت�سعر باحلزن                                                      

 .)Scott, et al, 2000, p. 28(

ويطلق علي �ملعاجلة �حل�سية لو�سع �جل�سم يف �لفر�غ �ملعاجلة �لدهليزية ن�سبة 
�إىل �جلهاز �لدهليزي يف �لأذن �لد�خلية، وهو �جلهاز �مل�سئول عن �لإح�سا�س باحلركة 
وتو�زن �جل�سم �أو و�سع �جل�سم يف �لفر�غ، من خالل حركة �ل�سائل �ملوجود يف �لقنو�ت 
�لهاللية )�لدهليزية( )Aquilla, et al., 2005(، فاإذ� غرت �لر�أ�س من �سرعة �أو 
حركته���ا، حترك �ل�سائ���ل و�سغط علي �خلاليا �ل�سعرية �ملوجودة يف �لقنو�ت، فتنبعث 
منه���ا نب�س���ات ع�سبي���ة ت�س���ل �إىل �مل���خ وت���وؤدي �إىل �لإح�سا����س بحركة �لر�أ����س، وو�سع 
�جل�سم يف �لفر�غ )حممود، وعبد �حلميد، و�ل�سبوة، 1989، �س 164(. ومن �ملوؤ�سر�ت 
�ل�سلوكي���ة لق�س���ور �جله���از �لدهلي���زي خ���وف �لطف���ل من بع����س �لأن�سط���ة �حلركية 
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كالأرجوح���ة، وعدم �لرغبة يف رفع قدميه عن �لأر�س )يبدو وكاأن قدميه ملت�سقتان 
بالأر�س(، وعدم �لتمتع بالر�ساقة �لكافية عند �لقفز، وم�سكالت �لتخطيط �حلركي، 
و�ل�ستمت���اع به���ز �جل�سم ول���ف �لأ�سياء، �أو �لرفرف���ة وحتريك �لر�أ����س ب�سكل م�ستمر، 
و�ل���دور�ن ح���ول �لأ�سياء �أو حول نف�س���ه )Larkey, 2007(، وميكن تف�سر  �ل�سلوك 
�لنمط���ي لالأطف���ال ذوي ��سطر�ب �لتوحد، �لذي  ي�س���ر �إىل حركات �جل�سم �ملتكررة 

لالأطفال يف �سوء �لق�سور يف �ملعاجلة �حل�سية �ملرتبطة بو�سع �جل�سم يف �لفر�غ. 

وُتع���رف �مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة �حل�سي���ة يف �لبحث �حل���ايل باأنه���ا: »�ل�سلوكيات 
�ملرتبط���ة باحل�سا�سي���ة �لز�ئدة �أو �ملنخف�س���ة للمثر�ت �حل�سي���ة و�لناجتة عن ق�سور 
�ملعاجل���ة �حل�سي���ة للمثر�ت �لب�سري���ة، و�للم�سية، وتل���ك �ملت�سل���ة بالإح�سا�س بو�سع 
�جل�س���م يف �لف���ر�غ، و�لإح�سا����س �لعمي���ق باحلرك���ة. ويع���د �ل�سل���وك �لنمط���ي مثل هز 
�جل�س���م لالأم���ام وللخلف، وع���دم تقبل بع�س �ملالم�س �أو مالم�س���ة �لآخرين، ومترير 
�ليدي���ن �أم���ام �لعين���ني من �أب���رز هذه �مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة �حل�سية �لت���ي يعاين منها 

�لأطفال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد«.     

التكامل احل�سي:
ت�س���ر )Stalling-Sahler )1998  �إىل �لتكام���ل �حل�س���ي باعتب���اره عملي���ة 
ع�سبي���ة ت�سم���ح با�ستقب���ال وتنظي���م ومعاجل���ة �ملث���ر�ت �حل�سي���ة بغر����س �ل�ستجابة 
�ملنا�سبة للمثر�ت �لبيئية لالأطفال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد. ويف تعريف م�سابه 
يع���رف )Little )1990 �لتكام���ل �حل�سي على �أنه عملية ��ستقب���ال ومعاجلة و�إر�سال 
�ملعلوم���ات �ملرتبط���ة باحلالة �حلالي���ة للبيئ���ة �لد�خلية و�خلارجي���ة للج�سم. وتعرف 
مو�سى )2013( �لتكامل �حل�سي باعتباره عملية تت�سمن تنظيم �ملدخالت )�ملثر�ت( 
�لد�خل���ة للمخ م���ن �أجل حتليلها و�إعطاء معنى لالأ�سياء، حيث يعمل �لتكامل �حل�سي 
على تنظيم حو��س �لطفل ذو ��سطر�ب طيف �لتوحد لت�سله �ملعلومة وحتلل بطريقة 
�سحيحة عن طريق �ملخ، ومن جهة �أخرى يربط بني �حلو��س �ملختلفة لتقوم بعملها 

كنظام متكامل.

بينما ي�سر برنامج �لتكامل �حل�سي �إىل جمموعة من �لإجر�ء�ت �ملنظمة �لتي 
يت���م ت�سميمها ملو�جهة �لحتياجات �حل�سي���ة لالأطفال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد، 
حيث يتم تقدمي �أن�سطة لتح�سن م�ستوى �ملعاجلة �حل�سية ومهار�ت �لتخطيط �حلركي 
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 .)Watling,  & Hauer, 2015( كالتنظي���م و�لتتاب���ع و�لتوقي���ت وح���ل �مل�سك���الت
باعتب���اره  �حل�س���ي  �لتكام���ل   Yack, Sutton, & Aquilla )2004( ويع���رف 
جمموع���ة من �لأن�سط���ة �حل�سية و�حلركية �لتي ت�ساعد �لف���رد يف ��ستيعاب ومعاجلة 
ح�سي���ة �أف�س���ل للمعلوم���ات.  ويع���د �لإح�سا����س و�ملعاجل���ة �حل�سي���ة متطلب���ات �سابق���ة 
�سروري���ة لنم���و �لإدر�ك �ل�س���وي و�ل�ستجاب���ات �ل�سلوكية �لتكيفي���ة، وقد يرتتب على 
�خللل �لوظيفي يف �لتكامل �حل�سي درجات خمتلفة من �مل�سكالت �ملوؤثرة على �لنمو، 

 .)Ayres, 1979; Kay, 2001( ومعاجلة �ملعلومات، و�ل�سلوك �لتكيفي

ويع���رف �لباح���ث برنامج �لتكامل �حل�سي يف �لبح���ث �حلايل باأنه: “جمموعة 
م���ن �لإج���ر�ء�ت و�لأن�سط���ة �حل�سي���ة �لوظيفية �ملتدرج���ة �لتي مت ت�سميمه���ا يف �إطار 
��ستخ���د�م �لعدي���د م���ن �لفني���ات مث���ل �لتح�س���ني �ملنهج���ي و�سب���ط �ملث���ر و�لتعزي���ز 
�لتفا�سل���ي، حيث تلع���ب هذه �لإج���ر�ء�ت و�لأن�سطة دوًر� �أ�سا�سًي���ا يف حت�سني ��ستقبال 
ومعاجل���ة �ملث���ر�ت �حل�سي���ة مب���ا ب�سه���م يف تف�سر ودم���ج �أف�سل للمعلوم���ات �حل�سية 

و��ستجابة �أكر مالئمة للمثر�ت �حل�سية”. 

م�ستويات املعاجلة احل�سية:
تلع���ب �ملعاجل���ة �حل�سية �لناجح���ة دوًر� �أ�سا�سًيا يف عملي���ة �لتعلم و�ل�ستجابات 
�لتكيفي���ة �لت���ي ت�سدر ع���ن �لفرد، فال يكف���ي �أن تعمل و�سائل �لنتب���اه لدينا بطريقة 
مالئم���ة، ب���ل ينبغ���ي �أن تتلق���ى �أع�س���اء �حل����س معلوم���ات دقيق���ة تو�سله���ا �إىل �مل���خ 
�ل���ذي يق���وم ب���دوره يف معاجلته���ا. وحت���دث �ملعاجل���ة �حل�سي���ة يف ثالث���ة م�ستوي���ات                                     

رئي�سية كالتايل:

امل�ست�وى الأول: �لت�سجي���ل. ويت�سم���ن ه���ذ� �مل�ست���وى ت�سجيل �ملث���ر�ت �حل�سية من 
خ���الل �لقن���و�ت �أو �لأع�س���اء �حل�سي���ة �ملنا�سب���ة، فعندم���ا نوج���ه �نتباهن���ا �إىل �س���ورة 
معين���ة عل���ى �سبي���ل �ملث���ال، يت���م ت�سجيل �سك���ل �ل�س���ورة يف �لدم���اغ. ول ٌيظه���ر معظم 
�لأ�سخا����س ذوي ��سط���ر�ب طي���ف �لتوحد �سعوب���ات يف هذ� �مل�ست���وى، حيث يظهرون 
نتائ���ج طبيعي���ة يف �ختب���ار�ت وفحو�س���ات �ل�سم���ع )90%( و�لنظ���ر )97-99%(. مبعنى 
�أخر �إذ� عر�سنا �سورة على �سخ�س لديه ��سطر�ب طيف �لتوحد، وعلى �فرت��س �أنه 
وج���ه �نتباه���ه �إىل مكونات �ل�سورة، فاإن عينيه ت�سج���الن �ل�سورة وتر�سالنها �إىل �ملخ                           

)�ل�سامي، 2004، �س 303(.
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امل�ست�وى الثاين: �لتف�س���ر. يت�سمن هذ� �مل�ست���وي تف�سر �ملعلوم���ات �حل�سية �لتي 
��ستقبلته���ا �حلو�����س و�أر�سلته���ا �إىل �لدم���اغ، وتطبيًقا عل���ى �ملثال �ل�سابق ف���اإن �لدماغ 
يف�س���ر حمتوي���ات �ل�سورة. وتظه���ر �ل�سعوبات �لأكرب لدى �لكث���ر من �لأطفال ذوي 
��سط���ر�ب طي���ف �لتوح���د يف ه���ذ� �مل�ستوى، حي���ث يف�سر �لدم���اغ �لر�سال���ة �حل�سية يف 
بع����س �لأحي���ان باعتباره���ا قوي���ة للغاية مث���ل �سماع �س���وت مثر بدرجة �س���وت �أعلى 
كثًر� من �ل�سوت �لذي ي�سمعه �ل�سخ�س �لعادي، بينما قد تف�سر �لر�سالة �حل�سية يف 
مو�ق���ف �أخ���رى �أو ل���دى �أ�سخا�س �آخرين باعتبارها �سعيفة للغاي���ة، مثل �سماع �سوت 
بدرج���ة �أ�سعف كثًر� من �ل�سوت �حلقيق���ي و�لذي ي�سمعه �ل�سخ�س �لعادي؛ وبذلك 
يك���ون لديهم تف�سر مبالغ فيه ملثر�ت معين���ة، وتف�سر �سعيف ملثر�ت �أخرى، حتى 
و�إن كان���ت �آتي���ة م���ن نف����س �حلا�سة، وتظهر ه���ذه �ل�سعوب���ات بدرجة �أك���رب يف مرحلة 
 )Baranek, Foster, &لر�ساعة و�لطفولة ثم تخف درجة �سدتها مع علية �لنمو�
)Berkson, 1997، كم���ا ترتب���ط ه���ذه �ل�سعوبات بدرجة كب���رة بالإعاقة �لذهنية، 
وكلما ز�دت درجة �لإعاقة �لذهنية كلما ز�دت �ل�سعوبات يف تف�سر �ملعلومات �حل�سية، 
وبذل���ك تنخف����س ه���ذه �ل�سعوب���ات ل���دى �لأطف���ال ذوي ��سط���ر�ب طي���ف �لتوح���د 
م���ن �سعوب���ة مم���ن يظه���رون �أد�ًء وظيفًيا مرتف���ع �أو ممن لديه تط���ور �إدر�كي متقدم 

)�ل�سامي، 2004، �س 304(.

امل�ست�وى الثالث: �لدمج و�لتحليل. ويت�سمن ه���ذ� �مل�ستوى دمج �ملعلومات �لتي مت 
معاجلتها لإك�سابها دللة ومعنى �أ�سمل و�أكرب، و�ملق�سود بذلك �أن جميع �ملعلومات �سو�ء 
جاءت من حا�سة و�حدة �أو �أكر )ب�سرية ومل�سية، �أو �سمعية وب�سرية على �سبيل �ملثال( 
تت���م معاجلته���ا و�إحد�ث �لتكام���ل بينها لنح�سل عل���ى �سورة كاملة ع���ن �ل�سيء �لذي 
نري���د تعلمه، وتطبيًق���ا على �ملثال �ل�سابق فقد نرى �ل�س���ورة، ون�سمع و�سًفا لل�سورة، 
وق���د نلم�سه���ا كذلك، وعلى �لدم���اغ �أن يدم���ج �ملعلومات �لآتية م���ن �حلو��س �ملختلفة 
لتكوي���ن معن���ى كام���ل لل�س���ورة، ويف حال���ة �لأطف���ال ذوي ��سط���ر�ب طي���ف �لتوح���د 
فق���د يتمك���ن ه���وؤلء �لأطفال م���ن ت�سجيل �ل�س���ورة و�إر�ساله���ا �إىل �لدم���اغ، وقد يقوم 
�لدم���اغ بتف�سر مكونات �ل�سورة و�لو�نه���ا؛ �إل �أن �ل�سعوبات تظهر يف دمج �ملعلومات 
وحتلي���ل مكون���ات �ل�س���ورة لتكوي���ن معن���ى متكامل له���ا )�ل�سام���ي، 2004، ����س 312(.
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 Multi-dimensional منوذج متعدد �لأبعاد Dunn )1997( وقد �قرتحت
model لال�ستجاب���ات �حل�سي���ة يق���وم عل���ى �لتفاع���ل ب���ني �حلال���ة �لع�سبي���ة 
 Behavioral response و�أمن���اط �ل�ستجاب���ة �ل�سلوكي���ة Neurological state
�لع�سبي���ة  �لعتب���ة  مفه���وم  عل���ى  �لنم���وذج  ه���ذ�  ببن���اء  قام���ت  وق���د  patterns؛ 
Neurological threshold، حيث ي�سر مفهوم �لعتبة �لع�سبية �إىل درجة �أو �سدة 
�ملث���ر �ل���ذي يحفز �جله���از �لع�سبي عل���ى �ل�ستجاب���ة، ويتحدد منو �لعتب���ة �لع�سبية 
                ،Sensitization و�لتوعي���ة �حل�سي���ة Habituation م���ن خ���الل عمليت���ي �لتع���ود
حي���ث ت�س���ر عملية �لتعود �إىل �لعملية �لتي يتعرف من خاللها �جلهاز �لع�سبي على 
�ملث���ر باعتب���اره مثًر� ماألوًفا، بينم���ا تت�سمن عملية �لتوعي���ة �حل�سية تعرف �جلهاز 
�لع�سبي علي �ملثر�ت �حل�سية �ل�سارة �ملحتملة؛ مبا ي�سهم يف ��ستجابة �أكر فعالية. 

وتلعب �ملو�زنة بني �لتعود و�لتوعية دوًر� �أ�سا�سًيا يف ظهور �ل�ستجابات �لتكيفية.

وبالإ�ساف���ة �إىل ذل���ك فق���د و�سف���ت )Dunn )1999 �لعتب���ة �لع�سبي���ة عل���ى 
مت�س���ل ممت���د بني �لدرج���ة �ملرتفعة �إىل �لدرجة �ملنخف�س���ة؛ ويف حني تتطلب �لعتبة 
�لع�سبي���ة �ملرتفع���ة ق���دًر� �أك���رب م���ن �ل�ستث���ارة �حل�سي���ة، جن���د �أن �لعتب���ة �لع�سبي���ة 
�ملنخف�س���ة تت�سب���ب يف ��ستجابة �جله���از �لع�سبي ب�سكل متكرر للمث���ر، حتى و�إن كان 
عل���ى �أق���ل درج���ة من درج���ات �ل�ستث���ارة. ويتفاع���ل م�ست���وى �لعتبة �لع�سبي���ة ب�سورة 
كب���رة م���ع �ل�ستجابات �ل�سلوكية، حيث ميكن تف�سر �سلوكيات مثل �سعف �لت�سجيل 
�حل�س���ي و�لبحث عن �لإ�سباع �حل�سي يف �سوء م�ستوى �لعتبة �لع�سبية �ملرتفع، بينما 
ُتف�س���ر �سلوكي���ات؛ مث���ل: �حل�سا�سية �لز�ئ���دة �أو �لتجنب �حل�سي عل���ى خلفية �مل�ستوى                          

�ملنخف�س للعتبة �لع�سبية.

وبذل���ك ف���ان �لأطف���ال ذوي ��سطر�ب طي���ف �لتوحد م�ست���وى �لعتبة �حل�سية 
�ملرتفع���ة )�حل�سا�سية �ملنخف�سة للمث���ر�ت �حل�سية( ي�ستجيبون وكاأنهم ل ي�ستمعون 
�إىل �لعدي���د م���ن �لأ�س���و�ت �لبيئية مثل �س���وت �لو�لدين، كما �أنهم ق���د ل ي�ستجيبون 
لال�ستث���ارة �للم�سي���ة على �سبي���ل �ملثال حيث ل ي�سع���رون بالإح�سا�س���ات �ملوؤملة )فمثال 
ق���د ل ي�سرخ���ون �أو يظهرون �حلزن عندم���ا يجرحون(. بينم���ا ي�ستجيب �لأطفال يف 
�لعتبة �حل�سية �ملنخف�سة )�حل�سا�سية �لز�ئدة للمثر�ت �حل�سية( مب�ستوى ��ستجابة 
�أعلى من م�ستوى �ل�ستجابة �لعادي لال�ستثارة �حل�سية؛ فقد يغطى هوؤلء �لأطفال 
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�أذ�نه���م وي�سرخ���ون عن���د ت�سغيل مكيف �له���و�ء، �أو يظهرون حزًن���ا �سديد عند حدوث 
��سط���د�م �أو خد����س �سيء ب�سيط، وكال من �حل�سا�سية �لز�ئدة �أو �ملنخف�سة للمثر�ت 
ميك���ن مالحظته���ا ل���دى نف����س �لف���رد ملث���ر�ت و�أ�سياء خمتلف���ة ويف مو�ق���ف خمتلفة 

.)Scott, Clark & Bradley,  2000 : 27(

درا�سات �سابقة:
املحور الأول: التكامل احل�سي

Polatajko, Law, Miller, Schaffer, & Macnab, )1991( سعى كل من�
 �إىل �لتحق���ق م���ن �أث���ر ��ستخد�م برنام���ج �لتكامل �حل�سي عل���ى �لتح�سيل �لأكادميي، 
و�لأد�ء �حلركي، وتقدير �لذ�ت لدى عينة تكونت من 67 من �لأطفال ذوي �لإعاقات 
�لنمائي���ة و�لتعليمي���ة، تر�وحت �أعمارهم بني 6 �سنو�ت و8 �سنو�ت وثالثة �أ�سهر، حيث 
مت تق�سي���م عني �لدر��سة �إىل ثالث جمموع���ات؛ �ملجموعة �لأويل ��ستخدمت برنامج 
�لتكام���ل �حل�س���ي، و�ملجموع���ة �لثانية ��ستخدم���ت برنامج �إدر�كي حرك���ي، و�ملجموعة 
�لثالثة مثلت �ملجموعة �ل�سابطة. وقد ��ستخدم �لباحثون بطارية وودكوك جون�سون 
 Woodcock Johnson Psycho-educational Battery �لنف�س-تعليمي���ة 
 Bruininks-Oseretsky �حلركي���ة  للكف���اءة  روينينك�س-�أوزيريت�سك���ي  �ختب���ار 
Test of Motor Proficiency، ومقيا����س تقدي���ر �ل���ذ�ت �ل�سلوك���ي و�لأكادمي���ي                  
وقائم���ة   ،The Behavioral Academic Self-Esteem Rating Scale
�ل�سخ�سية لالأطفال  the Personality Inventory for children، وقد ��ستمر 
�لربنام���ج مل���دة �ستة �أ�سهر بو�قع �ساع���ة و�حدة ��سبوعًيا. وقد �أظه���رت �لنتائج حت�سن 
�مله���ار�ت �لأكادميية و�ملهار�ت �حلركية، بالإ�ساف���ة �إىل تقدير �لذ�ت لدى �لأطفال يف 
ك���ال �ملجموعت���ني �لتجريبيت���ني مقارنة باملجموع���ة �ل�سابط���ة، ومل توجد فروق بني 
�ملجموع���ة �لتي خ�سعت لربنامج �لتكامل �حل�س���ي و�ملجموعة �لتي خ�سعت للتدريب 
�لإدر�ك���ي �حل���ر كي. و�أ�سارت نتائج �لقيا�س �لتتبع���ي �إىل ��ستمر�ر �لتح�سن بعد ثالثة 

�أ�سهر من �لقيا�س �لبعدي.

وق���د هدفت در��س���ة )Luce )2003  �إىل تقييم فعالية �لعالج �حل�سي حركي 
عل���ى مظاه���ر �ل�سلوك �لنمط���ي يف مرحلة ما قب���ل �ملدر�سة لالأطف���ال ذوي ��سطر�ب 
طي���ف �لتوح���د. وق���د �أجري���ت �لدر��س���ة يف برناجمني خا�س���ني للتعليم قب���ل �ملدر�سي 
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لالأطف���ال ذوي ��سط���ر�ب طيف �لتوحد، وقد تكونت عين���ة �لدر��سة من جمموعتني، 
تاألف���ت ك���ل منهما م���ن 12 طف���ل وتر�وح���ت �أعمارهم بني �سنت���ني وثماني���ة �أ�سهر �إىل 
خم����س �سن���و�ت. حيث تلقت �ملجموع���ة �لأوىل جل�سات �لتكامل �حل�س���ي، بينما �ساركت 
�ملجموع���ة �لأخ���رى يف ن�س���اط منظ���م وغ���ر عالجي. وق���د �أ�س���ارت �لنتائ���ج �إىل �لأثر 
�لإيجاب���ي للتكام���ل �حل�س���ي يف حت�س���ني �ملعاجل���ة �ملرتبط���ة بو�س���ع �جل�س���م يف �لفر�غ 

و�نعكا�س ذلك على �نخفا�س �ل�سلوكيات �لنمطية لدى �لأطفال.

وق���د ق���ام )Ludwig )2006 بتقيي���م �لتدخ���ل با�ستخ���د�م �لتكام���ل �حل�س���ي 
�ل���ذي يت���م تقدمي���ه باملدر�س���ة �ملتو�سط���ة و�ملدر�س���ة �لعلي���ا م���ن قب���ل معلم���ي �لرتبية 
�خلا�س���ة للط���الب ذوي ��سط���ر�ب طيف �لتوحد. وق���د تكونت عين���ة �لدر��سة من 63 
)49 معلم���ة و14 معل���م(، م���ن معلم���ي �لرتبي���ة �خلا�س���ة يف ولية ميني�سوت���ا، وقد مت 
حتلي���ل بيان���ات �لدر��سة �مل�سحية �ملتمثل���ة يف �لتكر�ر�ت، و�لن�س���ب �ملئوية، و�ملتو�سطات 
و�لنحر�ف���ات �ملعياري���ة، لتحديد �لتدخل �لأكر فعالية للتكامل �حل�سي، وكم �لوقت 
�ل���ذي ت�ستغرقه جل�سات �لتكام���ل �حل�سي، وقد �أ�سارت �لنتائج �إىل �ن �لتنوع يف بر�مج 
�لتدخ���ل �حل�سي يف �ملدر�سة �ملتو�سطة و�ملدر�س���ة �لعليا، وتاأثره �لإيجابي يف مو�جهة 
�لحتياج���ات �حل�سي���ة للط���الب ذوي ��سطر�ب طي���ف �لتوحد و�حلد م���ن �ل�سلوكيات 

�مل�سطربة لديهم.

)Faziloglu & Baron )2008 بدر��س���ة هدف���ت للتحق���ق م���ن  و�أج���رى 
فعالي���ة �لتكام���ل �حل�س���ي عل���ى عين���ة تكونت م���ن 30 طفل م���ن ذوي ��سط���ر�ب طيف 
�لتوح���د، تر�وح���ت �أعماره���م �لزمنية ب���ني 7-11 �سنة، مت توزيعهم���ا على جمموعتني 
جتريبي���ة و�سابطة، حي���ث ��ستخدم �لباحث���ان قائمة من �إعد�دهم���ا لتقييم �مل�سكالت 
�ل�سلوكي���ة �حل�سي���ة، وق���د ت�سم���ن �لربنام���ج �لعدي���د م���ن �أن�سط���ة �لتكام���ل �حل�س���ي 
عل���ى  و�ل�سغ���ط  �جل�س���م،  تفري����س  مث���ل  للحرك���ة  �لعمي���ق  بالإح�سا����س  �ملرتبط���ة 
�ملفا�س���ل. يتبع���ه تنفي���ذ جمموعة من �لأن�سط���ة �لتي مت ت�سميمها لك���ل طفل لتقابل 
�حتياجات���ه �حل�سي���ة وبحي���ث تك���ون ج���زء م���ن ن�ساط���ه �ليومي، وق���د �أ�س���ارت �لنتائج 
�إىل حت�س���ن �مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة �حل�سي���ة ل���دى �أفر�د �ملجموع���ة �لتجريبي���ة مقارنة                                                        

باملجموعة �ل�سابطة.
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 Van Rie, & Heflin (2009) بينم���ا �أ�س���ارت نتائ���ج �لدر��سة �لتي �أجر�ه���ا
ع���ن طبيع���ة �لعالقة ب���ني �لتكامل �حل�س���ي ومع���دل �ل�ستجابات �ل�سحيح���ة �إىل دور 
�لتكام���ل �حل�س���ي يف حت�س���ني م�ست���وى �لنتب���اه �ل�ستجابات �ل�سحيحة ل���دى 2 من 4 
�أطف���ال م���ن ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد �لذي���ن �ساركو� يف �لدر��سة و�لذين تر�وحت 
�أعماره���م ب���ني 6-7 �سن���و�ت. مم���ا ي�س���ر �إىل �أن هذ� �لتدخ���ل قد يكون مفي���ًد� لبع�س 

�لأطفال بينما قد ل يكون كذلك للبع�س �لأخر. 

ويف در��سة �أخرى �سعت )Devlin, Leader & Healy )2009 �إىل �لتحقق 
م���ن �لتاأث���ر �ملحتمل لكل م���ن �لتكامل �حل�س���ي و�لتدخالت �ل�سلوكي���ة على معدلت 
�ل�سل���وك �إي���ذ�ء �لذ�ت لطفل لديه ��سطر�ب طيف �لتوحد ويبلغ من �لعمر 9 �سنو�ت. 
وق���د مت �إج���ر�ء حتليل وظيفي لتحديد �ملتغر�ت �لتي ت�سهم يف ��ستمر�ر �سلوك �إيذ�ء 
�لذ�ت. و�أظهر هذ� �لتحليل �أن ��ستمر�ر �سلوك �إيذ�ء �لذ�ت يرجع �إىل �لتعزيز �ل�سلبي 
كنتيج���ة لله���روب �أو جتن���ب مو�ق���ف �لطلب. ومت���ت مقارنة برنام���ج �لتكامل �حل�سي 
 .Alternating Treatments و�لتدخل �ل�سلوكي �سمن ت�سميم �لعالجات �ملتبادلة
وقد �أو�سحت �لنتائج �أن �لتدخل �ل�سلوكي كان �أكر فعالية يف �حلد من �سلوك �إيذ�ء 
�ل���ذ�ت م���ن �لتكامل �حل�سي. وبعد �إق���ر�ر �لتدخل �ل�سلوكي للطف���ل باعتباره �لتدخل 

�لأمثل لوحظ مزيد من �لنخفا�س يف وترة �سلوك �إيذ�ء �لذ�ت.

وهدف���ت در��س���ة )Kopacz )2010 للتحق���ق م���ن فعالي���ة برنام���ج للتكام���ل 
�حل�س���ي يف �حل���د من �ل�سلوك �لنمط���ي �للفظي )�للزمات �ل�سوتي���ة( لدى ذكر لديه 
��سط���ر�ب طي���ف �لتوح���د عم���ره 21 �سن���ة، ولدي���ه م�ستوى �جلي���د من مه���ار�ت �للغة 
�ل�ستقبالي���ة و�لتعبري���ة، �إل �أنه يظهر �سلوك منط���ي لفظي يوؤثر علي ��ستفادته من 
�لأن�سط���ة �لتعليمي���ة و�مل�سارك���ة �لجتماعي���ة م���ع �لآخري���ن، وقد مت �إج���ر�ء �جلل�سات 
لعالجي���ة يف غرف���ة جمهزة وم���زودة بكامر� فيديو، ومر�آة ت�سم���ح بالروؤية من �جتاه 
و�حد )لل�سماح مبالحظة �ل�سلوك(، وقد قام �لباحث بت�سجيل �خلط �لقاعدي حلدوث 
�ل�سلوك )�لزمن وعدد مر�ت ظهور �ل�سلوك( خالل �لأوقات �ملختلفة من �ليوم، وقد 
�أظه���رت �لنتائج عدم وجود ف���روق ذ�ت دللة قبل وبعد �لربنامج يف �ل�سلوك �لنمطي 
�للفظي يف كل من �جلل�سات �ل�سباحية و�جلل�سات �مل�سائية، حيث كان متو�سط حدوث 
�ل�سل���وك �لنمط���ي �للفظ���ي يف �لقيا����س �لقبل���ي يف �جلل�سات �ل�سباحي���ة )40.8%( ويف 
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�جلل�س���ات �مل�سائية )40%(، يف حني ك���ان متو�سط حدوثه يف �لقيا�س �لبعدي )%40.2( 
يف �جلل�سات �ل�سباحية، و)39.7%( يف �جلل�سات �مل�سائية.

وقام���ت )Klyczek )2009 بتقيي���م برنام���ج للتكامل �حل�سي على جمموعة 
 ،Asperger )AS( Syndrome تاألف���ت م���ن 9 �أطفال من ذوي متالزمة ��سربج���ر
 Pervasive Developmental �ملح���دد  غ���ر  �ل�سام���ل  �لطفول���ة  و��سط���ر�ب 
Disorder-Not Otherwise Specified (PDD-NOS) تر�وح���ت �أعماره���م 
 The Sensory بني 5-9 �سنو�ت. وقد ��ستخدمت �لباحثة مقيا�س �لربوفيل �حل�سي
)Profile (Dunn, 1999 لتقيي���م �لحتياج���ات �حل�سي���ة لدى عين���ة �لدر��سة. وقد 
�تبع���ت �لباحث���ة �لت�سمي���م �لتجريب���ي ذو �ملجموع���ة �لو�ح���دة حي���ث ��ستم���ر برنام���ج 
�لتكام���ل �حل�س���ي مل���دة 10 �أ�سابيع بو�ق���ع جل�ستني �أ�سبوعًيا، وقد ت���ر�وح عدد �جلل�سات 
�لت���ي ح�س���ل عليه���ا �لأطفال بني 17-20 جل�س���ة تدريبية. وقد �أظه���رت نتائج �لقيا�س 
�لبع���دي حت�سًنا ذ� دللة يف �ملعاجلة �حل�سي���ة للمثر�ت �حل�سية بالإ�سافة �إىل حت�سن 

مهار�ت �لتو�زن مقارنة بالقيا�س �لقبلي.

 Devlin, Healy, Leader, & �أ�س���ارت  و�ت�ساًق���ا م���ع ه���ذه �لنتائ���ج فق���د 
)Hughes )2011 يف در��س���ة قام���ت بها ملقارنة �لتدخل �حل�س���ي و�لتدخل �ل�سلوكي 
�لقائم على فنيات �لتعزيز �لتمييزي و�لإطفاء وجد�ول �لتعزيز يف حت�سني �ل�سلوكيات 
�مل�سطرب���ة مب���ا فيها �سلوك �إيذ�ء �لذ�ت لدى �لأطف���ال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد، 
حي���ث تكون���ت عين���ة �لدر��س���ة م���ن 4 �أطفال م���ن ذوي ��سط���ر�ب طيف �لتوح���د كانت 
�أعماره���م عل���ى �لت���و�يل 6.7 �سن���و�ت، و11 �سن���ة، و10.1 �سنة، و9.11 �سن���ة. وقد �أجرى 
�لباحث���ون تقييًم���ا وظيفًي���ا ل�سلوكيات كل طف���ل ملعرفة �ملتغ���ر�ت �ملرتبطة مبمار�سة 
�ل�سلوكي���ات �مل�سطربة، وقد قام �أخ�سائي ع���الج وظيفي بتقييم �لحتياجات �حل�سية 
لدى �لأطفال. وقد �أظهرت �لنتائج �أن �لأثر �لأكرب يف حت�سني �ل�سلوكيات �مل�سطربة 

كان للتدخل �ل�سلوكي.

وقد قام )Lang, et al. )2012 بتحليل نتائج 25 در��سة تناولت �لتحقق من 
فعالي���ة بر�م���ج �لتكامل �حل�سي لالأطفال ذوي ��سطر�ب طي���ف �لتوحد، حيث �أ�سارت 
�لنتائ���ج �إىل تاأكي���د ث���الث در��س���ات على فعالي���ة �أ�سالي���ب �لتدخل �حل�س���ي يف حت�سني 
وظائ���ف ومه���ار�ت �لأطفال و�لتخفيف من �مل�سكالت �ل�سلوكية �حل�سية، بينما �ختلف 
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�لأث���ر �لذي �أحدثه �لتدخل �حل�سي بني حت�س���ني بع�س �ملهار�ت وعدم حت�سن �لبع�س 
�لأخر يف 8 در��سات، بينما �أو�سحت 14 در��سة عدم وجود �أثر د�ل للتدخل �حل�سي على 

�لأطفال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد.

وق���د قام���ت مو�سى )2013( بت�سمي���م برنامج تدخل مبكر قائ���م على �لتكامل 
�حل�سي لتنمية مهار�ت �لأمن �جل�سدي لعينة تكونت من 10 �أطفال من ذوي ��سطر�ب 
طي���ف �لتوح���د )تر�وح���ت �أعماره���م بني 4-6 �سن���و�ت( مت تق�سيمه���م �إىل جمموعتني 
جتريبي���ة و�سابط���ة ق���و�م كل منهما م���ن 5 �أطفال، وق���د ��ستخدم���ت �لباحثة مقيا�س 
�لأم���ن �حل�سي لالأطفال )�إعد�د �لباحثة(، وت�سمن �لربنامج �لتدريبي �أربعة حماور 
تدريبية وهي �لوعي باأجز�ء �جل�سم، و�لوعي �ملكاين، و�لتحكم و�لن�سباط، ومهار�ت 
�لتغذي���ة �حل�سي���ة، حي���ث ��ستمر �لربنام���ج ملدة ثم���اين �أ�سابيع بو�قع �أرب���ع جل�سات يف 
�لأ�سبوع )زمن �جلل�سة �لتدريبية 30 دقيقة(. وقد �أ�سارت �لنتائج �إىل فعالية برنامج 
�لتكام���ل �حل�سي يف تنمية مهار�ت �لأمن �جل�سدي لدى �ملجموعة �لتجريبية مقارنة 
باملجموعة �ل�سابطة. وقد �أو�ست �لباحثة ب�سرورة �لهتمام بالرتبية �حل�سية �ملبكرة 

لالأطفال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد.

و�أج���رى )Schaaf, et al. )2014 در��س���ة لتقيي���م دور �لتدخ���ل �حل�س���ي يف 
حت�س���ني بع����س مه���ار�ت �ل�سل���وك �لتكيف���ي ل���دى عينة تكون���ت من 32 طف���ل من ذوي 
��سط���ر�ب طي���ف �لتوح���د مت توزيعهما عل���ى جمموعتني؛ �ملجموع���ة �لتجريبية )17 
طف���ل؛ 14 ذك���ور و3 بن���ات( و�ملجموعة �ل�سابطة )15 طفل؛ 12 م���ن �لذكور و3 بنات(، 
وتر�وح���ت �أعم���ار �لعينة بني 4-8 �سنو�ت. وقد مت تقيي���م �مل�سكالت �ل�سلوكية �حل�سية 
م���ن خ���الل ��ستخ���د�م مقيا����س �لربوفي���ل �حل�س���ي )Dunn, 1999(، كم���ا �ُسجل���ت 
�جلل�س���ات �لعالجي���ة للربنام���ج، ومت �عتماد �لثب���ات �لد�خلي للقائم���ني على �لتقييم 
Inter-Rater Reliability بن�سب���ة �تف���اق 80% عل���ى �لأقل كمحك لإقر�ر �لتح�سن 
ل���دى �أطفال �ملجموعة �لتجريبية. و�أ�سارت �لنتائ���ج �إىل حت�سن �ملجموعة �لتجريبية 
بع���د 30 جل�س���ة عالجية يف �لنتب���اه ومهار�ت رعاية �لذ�ت و�مله���ار�ت �لجتماعية عند 
مقارنته���ا باملجموع���ة �ل�سابط���ة، وق���د �أكدت هذه �لنتائ���ج تقارير �لآب���اء عن م�ستوى 

�أطفالهم يف �ملهار�ت �ل�سابقة.
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وهدف���ت )Preis, & McKenna )2014 �إىل �لتحق���ق م���ن �أث���ر ��ستخ���د�م 
برنام���ج للتكام���ل �حل�سي يف حت�سني مه���ار�ت �لتو��سل لدى �لأطف���ال ذوي ��سطر�ب 
طي���ف �لتوح���د، وب�سف���ة خا�س���ة مه���ار�ت �لتو��س���ل �لتلقائي���ة، وم�ست���وى �لرت�كي���ب 
و�لقو�ع���د �للغوي���ة، و�مل�سارك���ة �للفظي���ة، وق���د ��ستخ���دم �لباحث���ان من���وذج �ملجموع���ة 
�لو�ح���دة لتقيي���م م�ستوى �أد�ء �لأطفال قبل و�أثناء وبعد �لربنامج، حيث تكونت عينة 
�لدر��سة من 4 ذكور من ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد تر�وحت �أعمارهم بني 3.5- 10 
�سن���و�ت، وق���د �أظه���رت �لنتائج �لأث���ر �لإيجابي لربنام���ج �لتكامل �حل�س���ي يف حت�سني 
مه���ار�ت �لتو��سل و�ل�ستجابات �للفظية لدى �لأطفال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد، 

وب�سفة خا�سة �لتلقائية يف �لتعبر �للفظي.

�لتكام���ل  فعالي���ة  لتقيي���م    Iwanaga, et al, )2014( �سع���ى  وق���د 
�لوظيف���ي                                                    �لأد�ء  مرتفع���ي  �لتوح���د  طي���ف  ��سط���ر�ب  ذوي  لالأطف���ال  �حل�س���ي 
حي���ث   High Functioning Autism Spectrum Disorder )HFASD(
تكون���ت عين���ة �لدر��س���ة 20 طف���ل )ن�سبة �لذك���اء �أعلى من 70( تر�وح���ت �أعمارهم بني 
4 �سن���و�ت-5.5 �سن���و�ت، ومت تق�سيمه���م �إىل جمموعت���ني؛ �ملجموع���ة �لتجريبي���ة �لتي 
تلقت �لعالج �حل�سي وتكونت من 8 ذكور، و�ملجموعة �ل�سابطة وتكونت من 12 طفل 
)10 ذكور وبنتني( حيث تلقت عالج جماعي ت�سمن �لتدريب على �ملهار�ت �لجتماعية، 
و�لتو��س���ل و�للعب مل���دة 8-10 �سهور. وقد �أظهرت �لنتائج �ن برنامج �لتكامل �حل�سي 
ك���ان �أك���ر فعالي���ة م���ن برنامج �لع���الج �جلماع���ي يف تنمية مه���ار�ت �لت���اآزر �حلركي، 
و�لذك���اء غ���ر �للفظي، و�لقدر�ت �ملرتبطة ب���الإدر�ك و�لأد�ء �حل�س حركي، بينما كان 

تاأثره حمدوًد� على �لقدر�ت �للفظية.

لتقيي���م  در��س���ة    Abdel Karim & Mohammed )2015( �أج���رت 
فعالي���ة برنام���ج للتكام���ل �حل�سي على �مله���ار�ت �حلركية لدى عين���ة تكونت من )34( 
طف���اًل م���ن ذوي ��سط���ر�ب طي���ف �لتوح���د، )21 ول���د و13 بن���ت( تر�وح���ت �أعماره���م 
�حلركي���ة  �مله���ار�ت  من���و  مقيا����س  �لباحث���ان  ��ستخ���دم  وق���د  �سه���ًر�   )65  -40( ب���ني 
)Peabody Developmental Motor Scale )PDMS-2 لتقيي���م �مله���ار�ت 
�حلركية �لكربى و�لدقيقة لدى �لأطفال؛ حيث مت تقييم �لأطفال يف خم�س مقايي�س 
فرعي���ة وه���ي �لقب�س، و�لتاآزر �لب�سري �حلركي، ومعاجلة �لأ�سياء، و�أد�ء �ملهار�ت من 
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و�س���ع �لثب���ات و�أد�ء �ملهار�ت من و�سع �حلركة، وقد ت�سمن �لربنامج �أن�سطة للتكامل 
�حل�س���ي ��ستم���رت مل���دة ثالثة �سه���ور بو�قع ثالث جل�س���ات يومية،  و�أو�سح���ت �لنتائج 
حت�س���ن �مله���ار�ت �حلركية وخا�سة �ملهار�ت �حلركية �لكربى لدى �أفر�د �لعينة نتيجة 

�لأن�سطة �حل�سية �ملت�سمنة يف �لربنامج.

املحور الثاين: امل�سكالت ال�سلوكية احل�سية
هدف���ت در��س���ة �لربدين���ي )2006( �إىل حتدي���د طبيع���ة �لعالق���ة ب���ني �لتكامل 
�حل�س���ي وك���ل من �ملهار�ت �للغوي���ة و�ل�سلوك �لتكيفي و�س���دة �أعر��س ��سطر�ب طيف 
�لتوحد لدى �لأطفال. وتكونت عينة �لدر��سة من 30 طفاًل من ذوي ��سطر�ب طيف 
�لتوح���د تر�وح���ت �أعماره���م ب���ني 6-12 �سنة. وقد ��ستخ���دم �لباحث مقيا����س �ل�سلوك 
�لتو�فقي، ومقيا�س تقييم �لأعر��س �ل�سلوكية �مل�ساحبة للتوحد، ومقيا�س ��سطر�ب 
�لتكام���ل �حل�س���ي عند �لأطفال ذوي ��سط���ر�ب �لتوحد. وقد �أو�سح���ت �لنتائج وجود 
عالقة �رتباطية �سالبة بني ��سطر�ب �لتكامل �حل�سي وتطور مهار�ت �للغة و�ل�سلوك 
�لتكيف���ي ل���دى �لأطف���ال ذوي ��سط���ر�ب طي���ف �لتوح���د، كم���ا �أظهرت �لنتائ���ج وجود 
عالق���ة �رتباطي���ة موجب���ة ب���ني ��سط���ر�ب �لتكامل �حل�س���ي و�سدة �أعر�����س ��سطر�ب 

طيف �لتوحد.

�أج���رت حمم���د )2011( در��س���ة ��ستهدف���ت �لتع���رف عل���ى �س���دة �ل�سطر�ب���ات 
�حل�سي���ة ل���دى �لأطفال ذوي ��سط���ر�ب طيف �لتوحد، و�لتحقق م���ن طبيعة �لعالقة 
ب���ني �ل�سلوكي���ات �حل�سي���ة و�لتفاع���ل �لجتماع���ي، وم���دى وج���ود ف���روق يف م�ست���وى 
�ل�ستجاب���ات �حل�سي���ة تبًع���ا ملتغ���ر �لعم���ر. وق���د تكون���ت عين���ة �لدر��سة م���ن )80( �أًبا 
و�أًم���ا لع���دد )80( طف���اًل م���ن ذوي ��سط���ر�ب طي���ف �لتوح���د، وق���د تر�وح���ت �أعم���ار 
�لأطف���ال ب���ني )4-9( �سن���و�ت، وق���د ��ستخدم���ت �لباحث���ة مقيا����س �لربوفي���ل �حل�سي                                                     
)Dunn, 1999(، مقيا����س �لتفاع���ل �لجتماع���ي )�إع���د�د �لباحث���ة(. وق���د �أو�سح���ت 
�لنتائ���ج وج���ود ��سط���ر�ب ذ� دللة يف �ملعاجلة �حل�سية �لتذوقي���ة، مع وجود ��سطر�ب 
حمتم���ل يف �ملعاجل���ة �للم�سي���ة و�ملعاجلة �حل�سي���ة لو�سع �جل�سم يف �لف���ر�غ و�لتحمل، 
وو�سع �جل�سم وحركته، بينما مل يكن هناك ��سطر�ب يف �ملعاجلات �حل�سية �ل�سمعية 
و�لب�سرية و�ل�سمية. كما �أظهرت �لنتائج �ختالف �لتاأثر �لن�سبي للمعاجلة �حل�سية 
عل���ى �ملج���ال �لجتماع���ي بن�س���ب تر�وح���ت ب���ني )8.8%( للمعاجل���ة �حل�سي���ة �ل�سمي���ة 
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و�ملعاجل���ة �حل�سية لو�سع �جل�سم يف �لف���ر�غ �إىل 20% ن�سبة تاأثر للمعاجلة �للم�سية. 
بالإ�ساف���ة �إىل تاأث���ر �خل�سائ����س �حل�سية على جم���ال �لتو��سل ل���دى �لأطفال ذوي 
��سط���ر�ب �لتوح���د بن�س���ب تر�وح���ت ب���ني )6.3%( ن�سب���ة تاأث���ر للمعاجل���ة �حل�سي���ة 
�ل�سمي���ة �إىل 31.3% ن�سب���ة تاأث���ر �ملعاجل���ة �حل�سي���ة �ل�سمعية. �أما فيم���ا يتعلق بتاأثر 
�خل�سائ����س �حل�سي���ة عل���ى �ملجال �ل�سلوك���ي لالأطف���ال ذوي ��سطر�ب طي���ف �لتوحد 
فق���د تر�وح���ت �لن�سب ب���ني 12.5% للمعاجلة �حل�سية �ل�سمي���ة �إىل 37.5% ن�سبة تاأثر 
�ملعاجل���ة �حل�سي���ة �لتذوقية. كم���ا بينت �لنتائج وجود عالقة �رتباطي���ة د�لة �إح�سائًيا 
ب���ني �خل�سائ����س �حل�سي���ة و�لتفاعل �لجتماع���ي لدى �لأطف���ال ذوي ��سطر�ب طيف 
�لتوح���د، فكلم���ا ز�د �نخف�ست �مل�سكالت �ل�سلوكية �حل�سية كلم���ا ز�د م�ستوى �لتفاعل 
�لجتماع���ي. و�أو�سح���ت �لنتائج وجود فروق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية يف م�ستوى �ملعاجلة 
�للم�سي���ة ل���دى عين���ة �لدر��سة ُتع���زى �إىل متغر �لعم���ر �لزمني ل�سال���ح ذوي �ملرحلة 
�لعمري���ة م���ن 7-9 �سن���و�ت، بينم���ا مل توجد ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة يف �ملعاجلات 

�حل�سية �لأخرى تعزى ملتغر �لعمر.

�حل�سي���ة  �حل�سا�سي���ة  بدر��س���ة   Minshew & Hobson )2008( وق���ام 
Sensory sensitivity لدى عينة تكونت من 61 من �لأطفال ذوي ��سطر�ب طيف 
�لوحد مرتفعي �لأد�ء �لوظيفي )HFASD( حيث تر�وحت �أعمارهم بني 4-14 �سنة 
)49 ذكور، و12 �إناث(. وقد �أو�سحت �لنتائج �أن �لأطفال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد 
يظهرون ح�سا�سية مفرطة يف جميع �لأبعاد �حل�سية على ��ستبيان �حل�سا�سية �حل�سية 
)Sensory Sensitivity Questionnaires )SSQ، نتيج���ة �لق�س���ور يف عملي���ة 
�ل�ستقب���ال و�ملعاجل���ة �حل�سية، كما �أو�سح���ت �لنتائج �لتاأثر �ل���د�ل للق�سور �حل�سي 
عل���ى �لتفاع���ل و�لتو��س���ل �لجتماع���ي ل���دى �لأطف���ال ذوي ��سطر�ب طي���ف �لتوحد، 

و�رتباط �مل�سكالت �ل�سلوكية �حل�سية طردًيا مع �لتقدم يف �لعمر �لزمني.

وق���د �أ�س���ارت )Ben-Sasson, et al. )2009 بع���د مر�جع���ة نتائج 14 در��سة 
تناول���ت م�سك���الت �ملعاجل���ة �حل�سية ل���دى �لأطفال ذوي ��سطر�ب طي���ف �لتوحد �إىل 
وج���ود ف���روق ذ�ت دللة كبرة بني �لأطف���ال ذوي ��سطر�ب طي���ف �لتوحد و�لأطفال 
�لعادي���ني يف وج���ود وتكر�ر �مل�سكالت �ل�سلوكية �حل�سي���ة. وقد كانت �لفروق ذ�ت دللة 
�أكرب يف �جتاه �سعف �ل�ستجابة �حل�سية، تليها �ل�ستجابة �لز�ئدة للمثر�ت �حل�سية. 
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وقد �أو�سحت �لنتائج �لدور �ملحوري لثالثة من �ملتغر�ت �لتي تلعب �لدور �لرئي�سي يف 
 ،chronological age لتباين �لو��سح لنتائج هذه �لدر��سات وهي؛ �لعمر �لزمني�
 Severity Level of Autism Spectrum �لتوح���د  طي���ف  ��سط���ر�ب  و�س���دة 
Disorder، ون���وع جمموع���ة �ملقارن���ة �أو �ملجموع���ة �ل�سابط���ة. وق���د كان���ت �لف���روق 
�حل�سي���ة �أعل���ي يف �لدر��سات �لتي تناولت �لأطفال �لذي���ن تر�وحت �أعمارهم بني 9-6 
�سن���و�ت، وق���د �سخ�ست �أكر من 80% من عينات �لدر��س���ات �لتي مت ت�سمينها يف هذه 
�لدر��س���ة عل���ى �أنهم لديهم ��سط���ر�ب توحد، كما ��ستمل���ت �لدر��سات على جمموعات 
�سابط���ة م���ن �لأطف���ال �لعادي���ني �أو ذوي �لتاأخ���ر �لنمائ���ي. وق���د �أك���د �لباحث���ني على 
�سرورة مر�عاة هذه �ملتغر�ت يف ت�سميم �لدر��سات و�لتدخالت �لتي تتناول �مل�سكالت 

�ل�سلوكية �حل�سية.

عل���ى  �لتع���رف  �إىل   Hochhauser & Engel-Yeger )2010( وه���دف 
ق���در�ت �ملعاجل���ة �حل�سية لدى �لأطف���ال ذوي ��سطر�ب طيف �لوح���د مرتفعي �لأد�ء 
�لوظيفي. وعالقة هذه �لقدر�ت بامل�ساركة يف �لأن�سطة �لرتفيهية حيث تكونت عينة 
�لدر��سة من 50 طفال تر�وحت �أعمارهم بني 6-11 �سنة )25 طفال من ذوي ��سطر�ب 
طيف �لوحد مرتفعي �لأد�ء �لوظيفي و25 من �لأطفال �لعاديني(. ومت تقييم قدر�ت 
 ،)Dunn, 1999( ملعاجل���ة �حل�سية با�ستخ���د�م مقيا�س �لربوفيل �حل�سي �ملخت�س���ر�
وقد �أظهرت �لنتائج خلاًل و��سًحا لدى �لأطفال ذوي ��سطر�ب طيف �لوحد مرتفعي 
�لأد�ء �لوظيفي يف قدر�ت �ملعاجلة �حل�سية، كما �أو�سخت �لنتائج �لعالقة �لرتباطية 
ب���ني ق�س���ور �أمن���اط �ملعاجل���ة �حل�سي���ة و�نخفا����س �مل�سارك���ة، ول �سيم���ا يف �لأن�سط���ة 
�لجتماعي���ة غ���ر �لر�سمي���ة. وق���د �أو�س���ت �لدر��س���ة ب�س���رورة مو�جه���ة �لحتياجات 
�حل�سي���ة لالأطف���ال ذوي ��سط���ر�ب طي���ف �لوحد مرتفع���ي �لأد�ء �لوظيف���ي من �أجل 

تي�سر �إدماجهم يف �ملجتمع.

وهدف���ت در��سة �لكويتي، و�حلو�مدة، و�خلمي�س���ي )2013( �إىل تقييم �لعالقة 
ل���دى �لأطف���ال ذوي ��سط���ر�ب  ب���ني �ل�سطر�ب���ات �حل�سي���ة، و�حلرك���ات �لنمطي���ة 
طي���ف �لتوح���د وكذلك �لتعرف �إىل �سك���ل �لربوفيل �لنف�س���ي لال�سطر�بات �حل�سية، 
و�حلرك���ات �لنمطي���ة لدى �لأطفال، وتكونت عين���ة �لدر��سة من )30( طفاًل من ذوي 
��سط���ر�ب طي���ف �لتوحد تر�وحت �أعمارهم بني )6-10( �سنو�ت، �خترو� من برنامج 
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�لتوح���د مبعهد �لرتبي���ة �لفكرية �لتابع لالإد�رة �لعام���ة للرتبية و�لتعليم مبحافظة 
�لإح�س���اء يف �ململك���ة �لعربي���ة �ل�سعودي���ة. و�ُ�ستخ���دم مقيا�س �حلرك���ات �لنمطية )من 
�إعد�د �لباحثني(، ومقيا�س �لربوفيل �حل�سي )Dunn, 1999(. وقد ُطبرِّقا على �أفر�د 
�لدر��س���ة بطريق���ة فردية. وقد �أ�سارت �لنتائج �إىل �أنه وجود تفاوت يف �سكل �لربوفيل 
�لنف�س���ي لال�سطر�ب���ات �حل�سية، حي���ث �إن �ل�سطر�بات �حل�سية �لفمي���ة )�ل�سفوية( 
كان���ت �أك���ر �ل�سطر�ب���ات �نت�س���اًر� ل���دى �لأطف���ال ذوي ��سطر�ب طي���ف �لتوحد، ثم 
تلته���ا على �لت���و�يل �ل�سطر�بات �حل�سية �ل�سمعية، و�ملتع���ددة، وتلك �ملرتبطة بو�سع 
�جل�س���م يف �لف���ر�غ، و�للم�سي���ة، و�لب�سري���ة. وفيم���ا يتعل���ق بال�سل���وك �لنمط���ي كان���ت 
�حلرك���ات �لنمطية �خلا�سة بالأطر�ف �أك���ر �نت�ساًر� من �حلركات �لنمطية �خلا�سة 
باجل�س���م. كما �أ�س���ارت �لنتائج �إىل وج���ود عالقة �رتباطية موجبة د�ل���ة �إح�سائًيا بني 
�لدرج���ة �لكلية ملقيا�س �حلركات �لنمطية و�لدرجة �لكلية ملقيا�س �لربوفيل �حل�سي، 
كم���ا �أّن �حلركات �لنمطية �خلا�سة بالأط���ر�ف ح�سلت على �أعلى درجات يف �رتباطها 
بال�سطر�ب���ات �حل�سية �ل�سمعي���ة، ثم تلتها على �لتو�يل �لفمية، �ملتعددة، و�لح�سا�س 
بو�س���ع �جل�س���م يف �لف���ر�غ، �للم�سي���ة، �لب�سرية. بينم���ا مل ترتبط �حلرك���ات �لنمطية 
�خلا�س���ة باجل�سم بك���ل من �ل�سطر�بات �حل�سي���ة �لب�سري���ة، و�ل�سطر�بات �حل�سية 

�للم�سية، و�ل�سطر�بات �حل�سية �ملتعددة.

�إىل  در��س���ة هدف���ت    Tomchek,  Little, & Dunn )2015( و�أج���رى 
حتدي���د م���دى �رتب���اط �أمن���اط �ملعاجل���ة �حل�سي���ة باجلو�ن���ب �لنمائي���ة �ملختلفة مثل 
�ل�سل���وك �لتكيف���ي، و�للغ���ة �لتعبري���ة و�ل�ستقبالي���ة، و�مله���ار�ت �حلركي���ة �لدقيق���ة 
و�لكربى، و�ل�سلوك �لجتماعي لدى عينة من �لأطفال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد 
يف �س���ن م���ا قب���ل �ملدر�سة )400 طفل من ذوي ��سطر�ب طي���ف �لتوحد(.  و��ستخدمت 
�لر�س���وم �لبياني���ة باأثر رجعي جلم���ع �لبيانات �ملرتبطة باجلو�ن���ب �لنمائية �ملحتفلة. 
وقد �أو�سحت �لنتائج �أن �لتاأثر �لد�ل لأمناط �ملعاجلة �حل�سية على خمتلف �ملهار�ت 
�لنمائي���ة لالأطف���ال وكذلك �ل�سلوك �لتكيفي. كما �أ�س���ارت �لنتائج �إىل �إمكانية �لتنبوؤ 
بتطور �لأطفال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد يف مهار�ت �للغة و�ملهار�ت �لتكيفية من 

خالل �أمناط �ملعاجلة �حل�سية.
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 Thye, Bednarz, Herringshaw, Sartin, & Kana )2017(  ق���ام
بدر��س���ة نظري���ة هدف���ت �إىل در��س���ة �ملعاجل���ة �حل�سي���ة كاأح���د �لأعر�����س �لأ�سا�سية يف 
��سطر�ب طيف �لتوحد. حيث �أوردت �لدر��سة �لعديد من �لأدلة على ظهور �لق�سور 
يف �ملعاجل���ة �حل�سي���ة يف وقت مبكر من تط���ور ��سطر�ب طيف �لتوحد؛ مبا يوؤثر على 
�لأد�ء �لجتماع���ي لالأطف���ال. و��ستعر����س �لباحث���ون كي���ف ميك���ن �أن يوؤث���ر �لق�س���ور 
�حل�سي عرب �لو�سائط �حل�سية �ملتعددة )�لروؤية، و�ل�سمع، و�للم�س، و�ل�سم، و�لهدوء، 
و�لتكام���ل متع���دد �حلو�����س( على �لوظائ���ف �لجتماعية يف ��سط���ر�ب طيف �لتوحد. 
كم���ا ناق�س���و� �لنم���اذج �لنظرية ل�سط���ر�ب طيف �لتوح���د، و�آثارها عل���ى �لعالقة بني 

�ملعاجلة �حل�سية و�ملهار�ت �لجتماعية.

تعليق على الدرا�سات ال�سابقة:
نف���ت �لدر��س���ات �ل�سابق���ة يف �س���وء حموري���ن �أ�سا�سي���ني؛ �ملح���ور �لأول وهو  �سُ
�لدر��س���ات �لت���ي بر�م���ج �لتكامل �حل�س���ي، و�ملحو �لث���اين وتناول �مل�سك���الت �ل�سلوكية 
�حل�سي���ة ل���دى �لأطفال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد، وق���د �تفقت �لدر��سات �ل�سابقة 
عل���ى �لتاأث���ر �لو��سح لق�سور �ملعاجل���ة �حل�سية على جو�نب �ل�سل���وك �لتكيفي؛ مثل 
�للغ���ة �لتعبري���ة و�ل�ستقبالي���ة، و�مله���ار�ت �حلركي���ة �لدقيق���ة و�لك���ربى، ومه���ار�ت 
 Minshew & Hobson, 2008;  ;2006 )�لربدين���ي،  �لجتماع���ي  �لتفاع���ل 
)Tomchek,  et al, 2015، كما �أكدت بع�س �لدر��سات على �لعالقة بني �مل�سكالت 
�ل�سلوكية �حل�سية و�ل�سلوكيات �لالتكيفية مثل در��سة �لكويتي و�آخرون )2013( �لتي 
�أك���دت على �لعالقة بني �ل�سطر�ب���ات �حل�سية و�ل�سلوك �لنمطي لدى �لأطفال ذوي 

��سطر�ب طيف �لتوحد.

وعل���ى �لرغم من تاأكي���د �لعديد من �لدر��سات على �نت�س���ار م�سكالت �ملعاجلة 
�حل�سي���ة بدرج���ات متفاوت���ة ل���دى �لأطفال ذي ��سط���ر�ب طيف �لتوحد، فق���د �أ�سارت 
حمم���د )2011( �إىل ع���دم وج���ود ق�س���ور يف �ملعاجل���ات �حل�سي���ة �ل�سمعي���ة و�لب�سري���ة 
و�ل�سمي���ة لدى �لأطفال ذوي ��سطر�ب طي���ف �لتوحد، بينما كان �ل�سطر�ب و��سًحا 
يف �ملعاجل���ة �حل�سي���ة �لتذوقية، و�ملعاجل���ة �للم�سية و�ملعاجلة �حل�سي���ة لو�سع �جل�سم            

يف �لفر�غ.
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و�أختلف �ملدى �لزمني لرب�مج �لتكامل �حل�سي لالأطفال ذوي ��سطر�ب طيف 
�لتوحد، فبينما ��ستمر برنامج �لتكامل �حل�سي يف در��سة مو�سى )2013( مدة ثمانية 
�أ�سابيع بو�قع �أربع جل�سات يف �لأ�سبوع )زمن �جلل�سة �لتدريبية 30 دقيقة(، و�قرتبت 
در��س���ة  )Klyczek )2009 م���ن ه���ذه �مل���دة �لزمني���ة، حيث كانت م���دة �لربنامج 10 
�أ�سابيع بو�قع جل�ستني �أ�سبوعًيا، حيث تر�وح عدد �جلل�سات �لتي ح�سل عليها �لأطفال 
بني 17-20 جل�سة تدريبية، ��ستمر برنامج �لتكامل �حل�سي مدة 30 جل�سة عالجية يف 
در��س���ة )Schaaf, et al. )2014 ، كم���ا كانت مدة برنامج �لتكامل �حل�سي يف در��سة 
وحمم���د )2015( 3 �أ�سه���ر بو�قع جل�ست���ني �أ�سبوعًيا، وو�سلت �مل���دة �لزمنية للربنامج 
.Polatajko, et al. )1991( إىل �ستة �أ�سهر بو�قع �ساعة و�حدة �أ�سبوعًيا يف در��سة�

وقد �أ�سارت نتائج �لدر��سات �لتي ��ستخدمت بر�مج �لتكامل �حل�سي �إىل فعالية 
تل���ك �لرب�م���ج يف حت�س���ني مه���ار�ت �للغ���ة و�لتعب���ر �للفظ���ي، و�مله���ار�ت �لجتماعية، 
و�لنتب���اه، و�مله���ار�ت �حلركية، رعاية �ل���ذ�ت، و�لأد�ء �لأكادميي، وحت�س���ن �ل�سلوكيات 

�حل�سية مثل �ل�سلوك �لنمطي، و�سلوك �إيذ�ء �لذ�ت.

كم���ا قارن���ت بع����س �لدر��س���ات ب���ني بر�م���ج �لتكام���ل �حل�س���ي وبر�م���ج �لع���الج 
�ل�سلوك���ي؛ فبينم���ا �أ�س���ارت )Iwanaga, et al. )2014   �إىل �أن برنام���ج �لتكام���ل 
�حل�س���ي ك���ان �أك���ر فعالي���ة م���ن برنام���ج �لع���الج �جلماع���ي يف تنمي���ة مه���ار�ت �لتاآزر 
�حلرك���ي، و�لذكاء غر �للفظ���ي، و�لقدر�ت �ملرتبطة ب���الإدر�ك و�لأد�ء �حل�س حركي، 
�أ�س���ارت نتائ���ج در��س���ة )Devlin, et al. )2011  �إىل �أن �لتدخ���ل �ل�سلوك���ي �لقائ���م 
عل���ى فني���ات �لتعزيز �لتمييزي و�لإطفاء وجد�ول �لتعزيز ك���ان له �لفعالية �لأكرب يف 
حت�س���ني �ل�سلوكي���ات �مل�سطربة مب���ا فيها �سلوك �إي���ذ�ء �لذ�ت عن���د مقارنته بالتدخل 
�حل�س���ي، كم���ا تو�سل���ت )Devlin, et al. )2009  �إىل نف����س �لنتيجة حيث �أو�سحت 
�لنتائ���ج �أن �لتدخ���ل �ل�سلوك���ي ك���ان �أكر فعالي���ة يف �حلد من �سلوك �إي���ذ�ء �لذ�ت من 
�لتكام���ل �حل�س���ي. وق���د ��ستف���اد �لباح���ث م���ن �لدر��س���ات �ل�سابقة يف ت�سمي���م برنامج 
�لتكام���ل �حل�س���ي لأطف���ال �ملجموع���ة �لتجريبي���ة، وحتدي���د �مل���دة �لزمني���ة للربنامج 

)�أربعة �سهور بو�قع جل�ستني �أ�سبوعًيا(، وكذلك �ختيار عينة �لبحث.
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فرو�س البحث:
توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة ب���ني متو�سط���ي رت���ب درج���ات �ملجموع���ة 1 ))

�لتجريبي���ة و�ملجموع���ة �ل�سابط���ة يف �لقيا����س �لبع���دي عل���ى مقيا����س تقيي���م 
�مل�سكالت �ل�سلوكية �حل�سية يف �جتاه �ملجموعة �لتجريبية.

توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي رتب درجات �لقيا�سني �لقبلي 1 ))
و�لبع���دي للمجموع���ة �لتجريبي���ة عل���ى مقيا����س تقيي���م �مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة 

�حل�سية يف �جتاه �لقيا�س �لبعدي.
ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة ب���ني متو�سطي رت���ب درج���ات �لقيا�سني 1 ))

�لبع���دي و�لتتبع���ي للمجموع���ة �لتجريبي���ة عل���ى مقيا����س تقيي���م �مل�سك���الت 
�ل�سلوكية �حل�سية.

منهج البحث:
عينة البحث:

تكون���ت �لعين���ة �ملبدئي���ة للبح���ث م���ن )16( طف���اًل م���ن ذوي ��سط���ر�ب طي���ف 
�لتوح���د. وق���د مت ��ستبع���اد )4( �أطفال نتيجة عدم ��ستكم���ال �لبيانات �أو �ل�ستمر�ر يف 
برنام���ج �لتكام���ل �حل�سي لأربع���ة �أطفال، وبذل���ك تاألفت �لعين���ة �لنهائية للبحث من 
)12( طف���اًل م���ن ذوي ��سط���ر�ب طي���ف �لتوح���د )9 ذك���ور و3 �إن���اث(، وتتنا�س���ب ن�سبة 
�لذك���ور �إىل �لإن���اث يف �لدر��سة مع ن�سبة �نت�سار ��سطر�ب طيف �لتوحد �لذي ينت�سر 
ب���ني �لذك���ور �إىل �لإن���اث بن�سب���ة )4،5: 1(، وق���د �خت���رت عين���ة �لبحث م���ن �جلمعية 
�مل�سري���ة لتق���دم �لأ�سخا����س ذوي �لإعاقة و�لتوحد، وقد تر�وح �مل���دى �لعمري للعينة 
ب���ني 3،5- 6،6 �سن���ة مبتو�سط عمري 5،2 �سنة و�نحر�ف معياري 0،913، وتوزعت عينة 
�لبح���ث عل���ى جمموعتني �لأوىل جتريبية مت تطبي���ق برنامج �لتكامل �حل�سي عليها، 
و�سمت )6( �أطفال )5 ذكور وبنت و�حدة( مبتو�سط عمري 5،3 �سنة و�نحرف معياري 
1،026، و�لأخ���رى �سابط���ة و�سم���ت 6 �أطف���ال )4 ذك���ور وبنتني( مبتو�س���ط عمري 5،1 
�سنة و�نحر�ف معياري 0،88. وقد ر�عى �لباحث تكافوؤ �أطفال �ملجموعتني �لتجريبية 
و�ل�سابط���ة م���ن حي���ث �لعم���ر �لزمن���ي و�س���دة ��سط���ر�ب طي���ف �لتوح���د، و�مل�ست���وى 
�لجتماع���ي �لقت�س���ادي، وع���دم وجود �إعاق���ات ح�سية )ب�سرية �أو �سمعي���ة( �أو حركية 

م�ساحبة للتوحد، وذلك كما يو�سح �جلدول )2(.
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جدول )2(
الفروق بني متو�سطي رتب درجات اأطفال املجموعتني التجريبية وال�سابطة يف القيا�س القبلي 

ملتغريي العمر الزمني و�سدة ا�سطراب طيف التوحد، وامل�ستوى 
الجتماعي القت�سادي اختبار مان ويتني )ن=12(

 متو�سطات�لعدد�ملجموعة�ملتغر
�لرتب

 جمموع
�لرتب

 قيمة
Z

 م�ستوى
�لدللة

�لعمر �لزمني
66،3338�لتجريبية

 غر0،160
د�لة 66،6740�ل�سابطة

 ��سطر�ب طيف
�لتوحد

65،8335�لتجريبية
 غر0،643

د�لة 67،1743�ل�سابطة
 �مل�ستوى

 �لجتماعي
�لقت�سادي

66،6740�لتجريبية
 غر0،161

د�لة 66،3338�ل�سابطة

يت�سح من �جلدول )2( عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني �ملجموعتني 
�لتجريبي���ة و�ل�سابط���ة مما يعني تكافوؤهم يف كل م���ن �لعمر �لزمني و�سدة ��سطر�ب 
طي���ف �لتوح���د، و�مل�ست���وى �لجتماع���ي �لقت�س���ادي. كما ق���ام �لباحث بح�س���اب دللة 
�لف���روق ب���ني متو�سط���ي رتب درج���ات �أطف���ال �ملجموعت���ني �لتجريبي���ة و�ل�سابطة يف 
�لقيا�س �لقبلي على مقيا�س �مل�سكالت �ل�سلوكية �حل�سية كما يت�سح من �جلدول )3(
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جدول )3(
الفروق بني متو�سطي رتب درجات اأطفال املجموعتني التجريبية وال�سابطة يف القيا�س القبلي 

على مقيا�س امل�سكالت ال�سلوكية احل�سية با�ستخدام اختبار مان ويتني )ن=12(

متو�سطات �لعدد�ملجموعة�أبعاد �ملقيا�س
�لرتب

جمموع 
�لرتب

قيمة
Z 

م�ستوى 
�لدللة

�ل�سلوكيات �حل�سية 
�للم�سية

66،3338�لتجريبية
غر د�لة0،162

66،6740�ل�سابطة
�ل�سلوكيات �حل�سية 
لالإح�سا�س �لعميق 

باحلركة

6742�لتجريبية
غر د�لة0،487

6636�ل�سابطة

�ل�سلوكيات �حل�سية 
لو�سع �جل�سم يف �لفر�غ

66،8341�لتجريبية
غر د�لة0،325

66،1737�ل�سابطة

�ل�سلوكيات �حل�سية 
�لب�سرية

6636�لتجريبية
غر د�لة0،484

6742�ل�سابطة

�ل�سلوكيات �حل�سية 
�ل�سمعية

66،9241،5�لتجريبية
غر د�لة0،405

66،0836،5�ل�سابطة

�ل�سلوكيات �حل�سية 
�ل�سمية و�لتذوقية

66،6740�لتجريبية
غر د�لة0،161

66،3338�ل�سابطة

يت�س���ح م���ن �جل���دول )3( ع���دم وجود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة على جميع 
�أبع���اد مقيا����س �مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة �حل�سي���ة؛ مم���ا ي�س���ر �إىل تكاف���وؤ �ملجموعت���ني                        

�لتجريبية و�ل�سابطة.

اأدوات البحث:
مقيا��س امل�سك�الت ال�سلوكية احل�سية لالأطف�ال ذوي ا�سطراب طيف التوحد ( 1)

)�إعد�د �لباحث(
يه���دف مقيا����س �مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة �حل�سي���ة لالأطف���ال ذوي ��سط���ر�ب طي���ف 
�لتوح���د �إىل تقيي���م �مل�سك���الت �ل�سلوكية �حل�سية لدى �لأطف���ال ذوي ��سطر�ب طيف 
�لتوح���د. وق���د مت �إع���د�د �ملقيا�س بعد �ط���الع �لباحث على �لعديد م���ن �ملقايي�س �لتي 
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هدف���ت �إىل تقيي���م �مل�سك���الت �ل�سلوكية �حل�سية ل���دى �لأطف���ال ذوي ��سطر�ب طيف 
 Short Sensory Profile �ملخت�س���ر  �لتوح���د مث���ل مقيا����س �لربوفي���ل �حل�س���ي 
 Sensory Sensitivity و��ستبي���ان �حل�سا�س���ة �حل�سي���ة ،)SSP( )Dunn, 1999(
��سط���ر�ب  ومقيا����س   ،Questionnaire )SSQ( )Aron and Aron, 1997(
�لتكام���ل �حل�س���ي عند �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوح���د )�أمين �لربديني، 2006(. كما 
�طل���ع �لباحث على �لعديد من �لدر��سات �لتي تناولت �ل�سلوكيات �حل�سية و�مل�سكالت 
 )Aquilla, et al, 2005; ملرتبطة بها لدى �لأطفال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد�
 Lang, et al, 2012; Minshew & Hobson, 2008; Sanz-Cervera,

2015; Stallings-Sahler, 1998(

ويتك���ون مقيا����س �مل�سك���الت �ل�سلوكية �حل�سية لالأطف���ال يف �سورته �لنهائية من 
63 عبارة موزعة على �ستة �أبعاد كالتايل:

البعد الأول: �ل�سلوكيات �حل�سية �للم�سية: )12 بند(
البعد الثاين: �ل�سلوكيات �حل�سية لالإح�سا�س �لعميق باحلركة )10 بنود(

البعد الثالث: �ل�سلوكيات �حل�سية لو�سع �جل�سم يف �لفر�غ: )12 بند(
البعد الرابع: �ل�سلوكيات �حل�سية �لب�سرية: )9 بنود(

البعد اخلام�س: �ل�سلوكيات �حل�سية �ل�سمعية )8 بنود(
البعد ال�ساد�س: �ل�سلوكيات �حل�سية �ل�سمية و�لتذوقية )12 بند(

ويجم���ع �ملقيا����س بني �لتقدير �لكم���ي للم�سكالت �حل�سية �لت���ي يعاين منها 
�لأطفال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد، مع �عتبار �ملالحظات �لكيفية �لتي قد يبديها 
�ملعلمني �أو �لو�لدين عن �سلوك �لطفل �حل�سي، وتتم �ل�ستجابة على كل بند من بنود 
�ملقيا�س من خالل خم�سة بد�ئل لالإجابة، ويعتمد �لختيار من بني هذه �لبد�ئل على 

معدل تكر�ر حدوث �ل�سلوكيات �حل�سية كما يلي:
• دائًما: يحدث �ل�سلوك ب�سفة م�ستمرة يف جميع �لأوقات وجميع �لأماكن. 	
• كثًرا: يظهر ب�سورة متكررة يف معظم �لأوقات و�لأماكن. 	
• اأحياًنا: يظهر ب�سورة متقطعة �و غر منتظمة من �أن لأخر خالل �ليوم. 	
• نادًرا: يقت�سر حدوث �ل�سلوك على مر�ت حمدودة خالل �لأ�سبوع.	
• اأبًدا: ل يحدث على �لإطالق.	
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اخل�سائ�س ال�سيكوميرتية للمقيا�س:

اأوًل: �سدق املقيا�س

�سدق املحكمني اأ= 
للتاأك���د م���ن مالئم���ة �ملقيا����س و�سياغ���ة عبار�ت���ه ومنا�سبت���ه لتحقيق هدف 
�لبح���ث مت عر����س �ملقيا����س يف �سورت���ه �لأولي���ة �ملكونة م���ن 68 عبارة عل���ى ع�سرة من 
�ملحكم���ني �ملتخ�س�س���ني يف جم���ال �لرتبي���ة �خلا�س���ة و�لع���الج �لوظيفي، حي���ث �أبدو� 
ر�أيه���م يف �سالم���ة �ل�سياغ���ة �للغوية وم���دى �ت�ساق �لعب���ار�ت مع �لأبع���اد �لتي تنتمي 
�إليها، و�إ�سافة �أي مالحظات من �ساأنها تعديل �ملقيا�س مبا يحقق �لهدف من �لبحث، 
ويف �سوء مالحظات �ملحكمني �أجريت �لتعديالت �ملقرتحة وكان �أبرزها حذف خم�سة 
عب���ار�ت ب�سب���ب ت�ساب���ه م�سمون �لعب���ار�ت مع عب���ار�ت �أخرى، وتعدي���ل �سياغة بع�س 
�لعبار�ت لت�سبح �أكر و�سوًحا، ودمج بعد �ل�سلوكيات �حل�سية �ل�سمية مع �ل�سلوكيات 
�حل�سي���ة �لتذوقي���ة. وبذلك تكونت �ل�س���ورة �لنهائية للمقيا�س م���ن 63 عبارة موزعة 
عل���ى �ست���ة �أبع���اد ه���ي �ل�سلوكي���ات �حل�سية �للم�سي���ة )12 بن���د(، و�ل�سلوكي���ات �حل�سية 
لالإح�سا����س �لعمي���ق باحلرك���ة )10 بن���ود(، و�ل�سلوكي���ات �حل�سي���ة لالإح�سا����س بو�س���ع 
�جل�س���م يف �لف���ر�غ )12 بن���د(، و�ل�سلوكيات �حل�سية �لب�سرية: )9 بن���ود(، و�ل�سلوكيات 

�حل�سية �ل�سمعية )8 بنود(، و�ل�سلوكيات �حل�سية �ل�سمية و�لتذوقية )12 بند(.

�سدق املحك ب- 
ق���ام �لباح���ث بح�س���اب معام���ل �لرتب���اط ب���ني �لدرج���ة �لكلية عل���ى مقيا�س 
�لتوح���د،  طي���ف  ��سط���ر�ب  ذوي  �لأطف���ال  ل���دى  �حل�سي���ة  �ل�سلوكي���ة  �مل�سك���الت 
�لتوح���د  ��سط���ر�ب  ذوي  �لأطف���ال  عن���د  �حل�س���ي  �لتكام���ل  ��سط���ر�ب  ومقيا����س 
)�أمين �لربديني، 2006(، وذلك لتمتع مقيا�س ��سطر�ب �لتكامل �حل�سي عند �لأطفال 
ذوي ��سط���ر�ب �لتوح���د بدرجة عالية من �لثب���ات و�ل�سدق، بالإ�سافة �إىل عدم متكن 
�لباحث من �حل�سول على مقايي�س �أخري تتناول تقييم �مل�سكالت �ل�سلوكية �حل�سية، 

وقد كان معامل �لرتباط م�ساوًيا 0.745، وهو د�ل �إح�سائًيا عند م�ستوى 0.01.
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ثانًيا: ثبات املقيا�س
اأ-            طريقة الفا كرونباخ

ق���ام مع���د �لختب���ار بح�ساب ثب���ات �ملقيا����س بح�ساب معام���ل »�ألف���ا كرونباخ« 
عل���ى عين���ة مكونة م���ن 43 طفل من ذوي ��سط���ر�ب طيف �لتوحد، حي���ث كان معامل 
�ألف���ا لأبعاد �ملقيا�س و�لدرج���ة �لكلية على �لنحو �لتايل؛ �ل�سلوكيات �حل�سية �للم�سية 
)0.912(، و�ل�سلوكي���ات �حل�سي���ة لالإح�سا����س �لعمي���ق باحلرك���ة )0.87(، و�ل�سلوكيات 
�حل�سية لو�سع �جل�سم يف �لفر�غ: )0.924(، و�ل�سلوكيات �حل�سية �لب�سرية: )0.89(، 
و�ل�سلوكي���ات �حل�سي���ة �ل�سمعي���ة )0.836(، و�ل�سلوكي���ات �حل�سي���ة �ل�سمي���ة )0.844(، 

و�لدرجة �لكلية على �ملقيا�س )0.89(.

ب-     طريقة التجزئة الن�سفية:
ق���ام �لباح���ث با�ستخ���د�م طريق���ة �لتجزئ���ة �لن�سفي���ة م���ن خ���الل معادل���ة 
�سيربمان-ب���ر�ون، حي���ث كان معامل �لرتباط بني جزئي �لختبار )0.856( مما يدل 

على ثبات �ملقيا�س.

 مقيا�س ت�سخي�س ا�سطراب طيف التوحد )�جلارحي، 2004(( 2)

و�س�ف املقيا��س: يتك���ون مقيا����س ت�سخي����س ��سط���ر�ب طي���ف �لتوحد م���ن 37 عبارة 
موزع���ة عل���ى �أربعة �أبع���اد �أ�سا�سية هي �لعالق���ات و�ملهار�ت �لجتماعي���ة )10 عبار�ت(، 
مه���ار�ت �لتو��س���ل �للفظ���ي وغ���ر �للفظ���ي )10 عب���ار�ت(، �ل�سلوكي���ات و�لهتمام���ات        

)12 عبارة(، �لتكامل �حل�سي )5 عبار�ت(.

الكفاءة ال�سيكوميرتية للمقيا�س
ثبات مقيا�س ت�سخي�س التوحد

اأ-  طريقة الفالكرونباخ: قام �جلارحي )2004( بالتحقق من ثبات �ملقيا�س عن طريق 
ح�س���اب معامل �لفا كرونب���اخ على عينة مكونة من 37 طفل من ذوي ��سطر�ب طيف 
�لتوح���د، حي���ث ك���ان معام���ل �ألفا للدرج���ة �لكلي���ة )0.71( وهو معامل ثب���ات �ملقيا�س 
مرتفع ن�سبًيا، كما �أجرت نور�ن �أحمد طه )2014( مبر�جعة ثبات �ملقيا�س عن طريق 
ح�س���اب معامل �لفا كرونب���اخ على عينة مكونة من 32 طفل من ذوي ��سطر�ب طيف 
�لتوح���د، حي���ث كان معامل �ألف���ا لأبعاد �ملقيا�س و�لدرجة �لكلي���ة )0.85( وهو معامل 

ثبات مرتفع ن�سبًيا.
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ب-   طريق�ة اإع�ادة الختبار: ق���ام �جلارحي )2004( با�ستخد�م طريق���ة �إعادة �لختبار 
حل�س���اب معام���ل �لثب���ات للمقيا����س؛ حي���ث مت تطبي���ق �ملقيا�س على عين���ة تكونت من          
30 طف���ل م���ن ذوي ��سط���ر�ب طي���ف �لتوحد ) 21 ولد – 9 بن���ات ( تر�وحت �أعمارهم 
ب���ني 5 – 16 �سن���ة ، ومت �إع���ادة  �لتطبي���ق بع���د �نق�س���اء ثالث���ة �أ�سابي���ع م���ن �لتطبيق 
�لأول، ومت ح�س���اب معام���ل �لرتب���اط بني �لتطبيق���ني با�ستخد�م طريق���ة بر�سون ؛ 
حي���ث كان���ت قيمة معام���ل  �لرتباط )0.854( وهو د�ل �إح�سائي���ا عند م�ستوى 0.01، 
وقد قامت نور�ن �أحمد طه )2014(  بح�ساب معامل �لثبات �ملقيا�س على عينة تكونت 
م���ن 32  طف���ل م���ن ذوي ��سطر�ب طي���ف �لتوحد، ومت �إعادة  �لتطبي���ق بعد �أ�سبوعني 
م���ن �لتطبي���ق �لأول، ومت ح�ساب معامل �لرتباط بني �لتطبيقني با�ستخد�م طريقة 
بر�سون؛ حيث تر�وحت قيم معامل �لثبات لالأبعاد و�ملقيا�س �لكلي بني 0.96- 0.99 

وجميعها د�لة �إح�سائيا عند م�ستوى 0.01؛ مما ي�سر �إىل ثبات �ملقيا�س.

ج.   ثب�ات الت�س�اق الداخلي للمقيا�س: قامت نور�ن �أحمد طه )2014( بح�ساب �لت�ساق 
�لد�خلي للمقيا�س من خالل �رتباط كل مفردة من مفرد�ت �ملقيا�س بالدرجة �لكلية 
على عينة مكونة من 32 طفاًل من ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد، وقد كانت معامالت 

�لرتباط بني 0.79-0.92، وجميعها د�لة عند م�ستوى 0.01

�سدق مقيا�س ت�سخي�س ا�سطراب طيف التوحد:

م���ن  جمموع���ة  عل���ى  �ملبدئي���ة  �سورت���ه  يف  �ملقيا����س  عر����س  مت  املحكم�ني:  اأ.�س�دق 
�ملتخ�س�س���ني و�ملدر�س���ني و�لأخ�سائيني �لعامل���ني مع �لأطف���ال ذوي ��سطر�ب طيف 
�لتوح���د )12(، وق���د مت تعديل بع�س عبار�ت �ملقيا�س )�لعب���ار�ت �لتي مل حت�سل على 

ن�سبة �تفاق 85%( يف �سوء ما �أبد�ه هوؤلء �ملدر�سون و�لأخ�سائيون من مالحظات.
�لف���روق  دلل���ة  بح�س���اب   )2004( �جلارح���ي  ق���ام  الطرفي�ة:   املقارن�ة  طريق�ة  ب- 
�ملنخف�س���ة                          و�لدرج���ات  �لأعل���ى(  )�لرباع���ي  �ملرتفع���ة  �لدرج���ات  متو�سط���ي  ب���ني 
)�لإرباع���ي �لأدن���ى(، حي���ث كان���ت �لفروق بني �ملتو�سط���ات يف جميع �لأبع���اد د�لة عند 
م�ستوى 0.01، و�تبعت نور�ن �أحمد طه )2014( نف�س �لطريقة يف �لتحقق من �سدق 
�ملقيا����س عل���ى عين���ة مكون���ة م���ن 32 طفاًل م���ن ذوي ��سط���ر�ب طيف �لتوح���د، حيث 
كان���ت �لف���روق بني �لإرباعي �لأعلى و�لإرباع���ي �لأدنى د�لة عند م�ستوى 0.01، �أي �أن 
�ملقيا����س ق���ادر على متييز �أ�سحاب �لدرجات �ملرتفع���ة و�أ�سحاب �لدرجات �ملنخف�سة؛ 

مما ي�سر �إىل �سدق �ملقيا�س.
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ج- �س�دق املح�ك: ق���ام �لباحث بح�س���اب معامل �لرتب���اط بني درج���ات �لأطفال ذوي 
��سط���ر�ب طيف �لتوحد عل���ى مقيا�س مهار�ت ت�سخي�س ��سطر�ب �لتوحد �مل�ستخدم 
يف �لبح���ث ودرجاته���م عل���ى مقيا����س ت�سخي����س ��سط���ر�ب �لتوح���د ل���دى �لأطف���ال            
)عب���د �لعزي���ز �ل�سخ����س، 2013(، حي���ث يتكون هذ� �ملقيا����س من �أربعة �أبع���اد م�سابهة 
لتل���ك �ملكون���ة للمقيا�س �مل�ستخدم يف �لبحث �حلايل وهي م�سكالت �لتو��سل �للفظي 
وغ���ر �للفظ���ي، وم�سك���الت �لتفاع���ل �لجتماع���ي، و�لنمطي���ة و�لإ�س���ر�ر عل���ى ثبات 
�لبيئ���ة، و�مل�سكالت �خلا�س���ة باحلركة و�لدر�ك �حل�سي. وقد تر�وح معامل �لرتباط 

لأبعاد �ملقيا�س و�لدرجة �لكلية بني 0.83، و0.894.

 مقيا�س امل�ستوى الجتماعي القت�سادي لالأ�سرة )ال�سخ�س، 2013(   ( 3)
��ستخ���دم �لباحث مقيا�س �مل�ست���وى �لجتماعي �لقت�سادي لالأ�سرة للتحقق 
م���ن تكافوؤ �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة، حيث �مل�ستوى �لجتماعي �لقت�سادي 
لالأ�س���رة م���ن �لعو�مل �لبيئية �لتي تلع���ب دوًر� كبًر� يف حياة �لفرد وميتد تاأثر هذه 
�لعو�م���ل عل���ى �سخ�سي���ة �لفرد يف جمي���ع جو�نبها �جل�سمي���ة، و�لعقلي���ة، و�لنفعالية، 
و�لجتماعي���ة. كم���ا يوؤث���ر �مل�ست���وى �لجتماع���ي �لقت�س���ادي لالأ�سرة عل���ى �خلدمات 
�لت���ي ميك���ن �أن يقدمه���ا �لو�لدين لالأطفال و�لتي توؤثر بدوره���ا يف �لرتقاء مبهار�ت 
وقدر�ت هوؤلء �لأطفال، ومن ثم فقد �هتم كثر من �لعلماء و�لباحثني باإعد�د �أدو�ت 
لتحدي���د �مل�ست���وي �لجتماعي و�لقت�س���ادي لالأ�سرة؛ مبا ي�ساعده���م يف در��سة تاأثر 
ه���ذ� �ملتغ���ر �ملهم عل���ى �سخ�سية �لأف���ر�د و�سلوكياته���م بطريقة علمي���ة دقيقة ميكن 

�لعتماد عليها يف �لبحوث و�لدر��سات �لعلمية )عبد �لعزيز �ل�سخ�س، 2013(   

ويت�سم���ن مقيا����س �مل�ست���وى �لجتماعي �لقت�س���ادي ثالثة �أبع���اد �أ�سا�سية وهي؛ 
بع���د �لوظيفة �أو �ملهن���ة )للجن�سني( ويت�سمن ت�سعة م�ستوي���ات، بعد م�ستوى �لتعليم 
)للجن�سني( ويت�سمن ثمانية م�ستويات، بعد متو�سط دخل �لفرد يف �ل�سهر ويت�سمن 
�سب���ع فئات )م�ستويات(، وميكن �حل�س���ول على �سبعة م�ستويات وفًقا للمقيا�س وهي: 
منخف����س ج���ًد� -منخف����س – دون �ملتو�س���ط – متو�س���ط -ف���وق �ملتو�س���ط – مرتف���ع 

-مرتفع جد�.
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 برنامج التكامل احل�سي:( 4)
��ستخ���دم �لبحث �حلايل �ملنه���ج �لتجريبي للتحقق من فعالية برنامج تكامل 
ح�سي يف �لتخفيف من بع�س �مل�سكالت �ل�سلوكية �حل�سية لدى �لأطفال ذوي ��سطر�ب 
طي���ف �لتوحد. حي���ث مت توزيع عينة �لبحث )12( طفاًل على جمموعتني متكافئتني 
)جتريبي���ة و�سابط���ة(، وميثل برنام���ج �لتكامل �حل�سي �ملتغ���ر �مل�ستقل �لذي تدربت 
علي���ه �ملجموع���ة �لتجريبي���ة، بينما �أتبع���ت �ملجموعة �ل�سابطة �لربنام���ج �لذي يقدم 
لالأطفال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد دون تعديل، ويتمثل �ملتغر �لتابع يف �مل�سكالت 
�ل�سلوكي���ة �حل�سية كما يقي�سها مقيا�س تقيي���م �مل�سكالت �ل�سلوكية �حل�سية لالأطفال 

ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد.

Parham, et al., وي�ستن���د �لربنام���ج �لتدريب���ي �إىل �ملب���ادئ �لت���ي حدده���ا
)2009 ,2007( للتدخل �حل�سي وهي:

�لتاأكيد على �ل�سالمة �لبدنية.1 ))
تق���دمي م���دى و��س���ع م���ن �خل���رب�ت �حل�سي���ة وخا�س���ة �للم�سي���ة، و�لب�سري���ة، 1 ))

و�ملرتبط���ة مبعاجل���ة �لإح�سا�س بو�س���ع �جل�سم يف �لف���ر�غ، و�لإح�سا�س �لعميق 
باحلركة؛ لدعم �لتنظيم �لذ�تي و�لوعي �حل�سي.

��ستخد�م �لأن�سطة �ملتنوعة وتنظيم �لبيئة مل�ساعدة �لطفل ذو ��سطر�ب طيف 1 ))
�لتوحد على �حلفاظ على تنظيم �لذ�ت و�لنتباه.

�لتحكم يف و�سع �جل�سم يف �لفر�غ، و�لتحكم �حلركي بني ن�سفي �جل�سم.1 ))
�لتطبي���ق �لعمل���ي و�لوظيف���ي لتنفي���ذ �مله���ار�ت �جلدي���دة �ملتعلم���ة يف �لوق���ت 1 ))

و�لفر�غ، وتعميم �لأد�ء يف �لبيئة �لطبيعية.
�إتاح���ة بد�ئل م���ن �لأن�سطة حت���ى ي�ستطيع �لطفل �لختي���ار بينها؛ مبا يدعم 1 ))

تعاونه و��ستمر�ر د�فعيته �أثناء �أد�ء �لأن�سطة.
تعدي���ل/ تكيي���ف �لأن�سط���ة ملخاطب���ة �لحتياج���ات �حل�سية �ملختلف���ة لدى كل 1 ))

طفل.
�لتاأكيد على �لأد�ء �لناجح للطفل مبا ينعك�س على �أد�ءه وثقته بنف�سه.1 ))
تفهم وتدعيم حاجة �لطفل للعب كحاجة �أ�سا�سية.1 ))
حتقيق �لتكامل مع �أ�ساليب �لتدخل �لأخرى.1 1))
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وق���د ��ستع���ان �لباح���ث يف �إع���د�د �لربنام���ج �مل�ستخ���دم يف �لبح���ث بالعدي���د 
)Emmons & Anderson, 2005; �حل�س���ي  للتكام���ل  �لتدريبي���ة  �لأدل���ة  م���ن 

)Larkey, 2007; Kimball, 1993 ، وق���د عم���د �لباح���ث �إىل حتدي���د طبيع���ة 
�مل�سك���الت �لت���ي يع���اين منها �لطفل من خ���الل �ملالحظة �لدقيقة ل�سل���وك �لطفل يف 
جل�س���ات تدريبي���ة وبيئ���ات خمتلفة )من خ���الل �ملالحظة �ملبا�سرة يف �ملرك���ز �أو تقرير 
�لأمه���ات ع���ن �سل���وك �لأطف���ال(، وت�سجيل �سلوكي���ات �لنزعاج �أو �لتوت���ر �لتي يبديها 
�لطف���ل يف �أي موق���ف يتعر����س ل���ه، وم���ن �لإجر�ء�ت �لت���ي مت �إتباعه���ا ب�سفة عامة يف 

�لتعامل مع �مل�سكالت �ل�سلوكية �حل�سية يف �لربنامج �حلايل ما يلي:
�لتحدي���د �لدقي���ق لالأدو�ت و�لألع���اب �لتي يف�سله���ا �أو ل يف�سلها �لطفل من 1 ))

�لناحية �حل�سية. 
يف حال���ة رف����س �لطفل �ل�سدي���د لأد�ء حرك���ات حم���ددة �أو ��ستك�ساف مالم�س 1 ))

بعينه���ا، ويب���دو عليه �لنزعاج من ذلك؛ فال يجب �لإ�س���ر�ر على قيام �لطفل 
بهذه �ملهام.

يع���د �لتقري���ب �لتدريج���ي م���ن �ملث���ر�ت �لت���ي ينزعج من���ه �لطف���ل دون �إرغام 1 ))
�لطفل علي ذلك من �لأمور �جليدة يف هذ� �ل�سدد.

ع���دم �لإ�س���ر�ر عل���ي توق���ف �لأطف���ال ذوي ��سط���ر�ب �لتوح���د �لف���وري ع���ن 1 ))
�ل�سلوكي���ات �لنمطي���ة، حي���ث �أنه �أ�سبح م���ن �ملعلوم �أن ه���ذه �ل�سلوكيات تعك�س 

�حتياجا ح�سًيا لدى �لطفل.
حماول���ة �لبحث ع���ن �أن�سطة و�لع���اب وظيفية مقبولة �جتماعًي���ا للتقليل من 1 ))

�لحتياج���ات �حل�سي���ة لالأطف���ال ذوي ل�سط���ر�ب �لتوحد، فعل���ي �سبيل �ملثال 
ركوب �لأرجوحة قد يقلل من �سلوك هز �جل�سم لالأمام وللخلف.

تق���دمي وجب���ات ح�سي���ة لالأطف���ال �لذي���ن يعان���ون م���ن م�سك���الت ح�سية حتت 1 ))
�إ�س���ر�ف �ملتخ�س�س���ني، وتتمث���ل �لوجب���ة �حل�سي���ة يف تدريب���ات حم���ددة لفرتة 
زمني���ة، �أو لعدة ف���رت�ت وجيزة خالل �لروتني �ليوم���ي للطفل، بحيث ت�ستبق 

هذه �لوجبات �حل�سية حدوث �سلوكيات �ل�ستثارة �حل�سية لدى �لأطفال.
يجب مر�عاة �أن ما ي�سلح لطفل حمدد من تو�سيات قد ل ي�سلح لطفل �أخر، 1 ))

نظًر� للفروق �لفردية �لكبرة بني �لأطفال.
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الفنيات امل�ستخدمة:
تنط���وي �ملب���ادئ �ل�سابق���ة عل���ى �لعديد من �لفني���ات �لتي ت�ستخ���دم يف �حلد 
من �مل�سكالت �ل�سلوكية �حل�سية لدى �لأطفال ومن هذه �لفنيات �لتعزيز �لتفا�سلي، 

و�لتح�سني �ملنهجي، و�سبط �ملثر
�لتح�س���ني �ملنهج���ي: تطل���ب ��ستخ���د�م �لتح�س���ني �ملنهج���ي ح�س���ر باملث���ر�ت 1 ))

�حل�سي���ة �لت���ي ينزع���ج منه���ا �لأطف���ال ذوي ��سط���ر�ب طي���ف �لتوح���د �لذي���ن 
ميثل���ون عين���ة �لبح���ث وترتيبها وفًقا لدرج���ة �نزعاج �لأطف���ال منها. وجتنب 
�لتعر����س �ملفاجئ �أو �حلاد للمثر�ت �لتي ينزعج منها �لأطفال، حيث ُيعر�س 
�لطف���ل تدريجًي���ا ويف خط���و�ت �سغ���رة م���ن ه���ذه �ملث���ر�ت �أو �ملو�سوع���ات، 
�أو  خم���اوف  عل���ى  �لتغل���ب  يف  يحقق���ه  جن���اح  لأي  �لطف���ل  �سل���وك  و�مت���د�ح 
�نزعاج���ه م���ن هذه �ملثر�ت، وجتنب �لعبار�ت �لد�ل���ة على �خلوف �أو �لنزعاج 
)�إبر�هيم، و�لدخيل، و�إبر�هيم، 1990، �س 226(. وقد �أ�سار �لعديد من �لباحثني 
�إىل دور فني���ة �لتح�س���ني �ملنهج���ي يف �حل���د من �مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة �حل�سية 
ل���دى �لأطف���ال؛ وعل���ى �سبيل �ملثال فق���د ��ستخدمها كل من كوج���ل و�أوبندين 
وكوج���ل )Koegel, Openden, & Koegel )2004 يف حت�س���ن �مل�سكالت 
�ل�سلوكي���ة �حل�سي���ة �ل�سمعي���ة ل���دى �لأطف���ال ذوي ��سط���ر�ب طي���ف �لتوحد.

�سب���ط �ملث���ر: ي�س���ر �خلطي���ب )2010( �إىل �سب���ط �ملث���ر باعتب���اره �سب���ط 1 ))
�ل�سل���وك �لإجر�ئ���ي م���ن خ���الل �ملث���ر�ت �لتمييزي���ة �لت���ي ت�سبق���ه. فرغ���م �أن 
�ل�سل���وك �لإجر�ئ���ي تتحك���م به �ملث���ر�ت �لبعدية، ف���اإن تعزيز �ل�سل���وك بوجود 
مث���ر�ت قبلي���ة معينة وعدم تعزي���زه يف غيابها ي���وؤدي �إىل حدوثه يف �مل�ستقبل 
عن���د ظه���ور �ملثر�ت �لت���ي مت تعزيزه يف وجودها فقط، كم���ا �سعى �لباحث �إىل 
�سب���ط �ملث���ر�ت �أو �لبيئة �لتي يتعام���ل معها �لطفل، وتكييفه���ا مبا ل ي�ستر 
�لطف���ل ح�سًي���ا، من خالل حماولة �لتحكم يف �لأ�سو�ت �أو �لألو�ن، �أو �ملالم�س 

�لتي يتعر�س لها �لطفل.
�لتعزيز �لتفا�سلي: يعد �لتعزيز �لتفا�سلي لل�سلوك �لأخر مدخاًل مهًما ي�ساعد 1 ))

على تقليل حدة �مل�سكالت �ل�سلوكية �لتي يعانيها �لأطفال ذوي ��سطر�ب طيف 
�لتوح���د. وي�سم���ى هذ� �لإج���ر�ء بالتعزي���ز �لتفا�سل���ي لن �لتعزيز هن���ا يتوفر 
ب�سك���ل تفا�سل���ي عن���دم ينخ���رط �لطف���ل يف منط معني م���ن �ل�سل���وك �ملالئم، 
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�أو يبتع���د ع���ن �لنخر�ط يف �سلوك غ���ر مالئم )�أبو �لفت���وح، 2011، �س 489(
 وميك���ن �أن يفي���د هذ� �لإجر�ء يف �لتعامل مع �مل�سكالت �ل�سلوكية �حل�سية من 
خ���الل تعزيز �لطف���ل على عندما يقرتب من �ملث���ر�ت �حل�سية �و ي�ستخدمها 

ب�سورة منا�سبة، وعدم تعزيزه يف حالة �لنزعاج.

م�دة الربنامج: تكون برنام���ج �لتكامل �حل�سي من )36( جل�سة تدريبية ��ستمرت ملدة 
�أربعة �سهور بو�قع جل�ستني �أ�سبوعًيا، مدة كل جل�سة )40( دقيقة، حيث تخ�س�س �خلم�س 
دقائ���ق �لأوىل للحدي���ث مع �لطفل و�لقيام ببع����س �لأن�سطة �لب�سيطة و�ملحببة لديه 
ل�ستث���ارة د�فعيت���ه، كما تخ�س�س �خلم�س دقائق �لأخ���رة لأن�سطة �ل�سرتخاء وجمع 
�لأدو�ت، وقد مت مر�عاة تقدمي �أن�سطة ح�سية متنوعة ملخاطبة �لحتياجات �ملختلفة 
�ملرتبط���ة بالأنظم���ة �حل�سية يف كل جل�س���ة، وقد ��ستملت �جلل�س���ة �لتدريبية �لو�حدة 
على �لعديد من �لأن�سطة �حل�سية وعدم �لتقيد بهدف و�حد �أثناء �لربنامج �لعالجي. 
ا لأهد�ف و�أن�سطة �لتكامل �حل�سي �ملت�سمنة يف �لربنامج. ويو�سح �جلدول )4( ملخ�سً

جدول )4(
ملخ�س برنامج التكامل احل�سي

عدد مناذج من �إجر�ء�ت �جلل�سات�أهد�ف �لربنامج
�جلل�سات

�لتعارف و�إقامة عالقة 
�إيجابية.

�لتع���رف عل���ى �أطفال �ملجموعة �لتجريبي���ة، وقد جاءت هذه 
�خلط���وة بع���د �لط���الع عل���ى ملف���ات �لأطف���ال وبر�جمه���م 

�لتعليمية �لفردية.
2

��ستك�ساف �ملالم�س �حل�سية
وحتديد درجة �لنزعاج 

من �ملالم�س �حل�سية.

��ستك�س���اف ومل����س �أ�سي���اء ذ�ت �ملالم����س �ملختلف���ة م���ع مر�عاة 
��ستخ���د�م �أل���و�ن متع���ددة مب���ا يتف���ق م���ع �لتف�سي���ل �حل�سي 

لالأطفال.
2

�لتقبل �لتدريجي 
للمالم�س �حل�سية.

يت���م ذلك من خ���الل ترتيب �ملثر�ت �حل�سي���ة �للم�سية �لتي 
ينزع���ج منها �لأطفال مع �لتقري���ب و�ل�ستك�ساف �لتدريجي 
يف خط���و�ت �سغ���رة من هذه �ملالم�س ويت���م ذلك من خالل 

�لتعامل مع مدرج �لقلق �أو �لنزعاج من �ملثر�ت �للم�سية.

6

�ملطابقة �لب�سرية وفرز 
�لأ�سياء.

�ملتماثل���ة  �لب�سري���ة  و�لرم���وز  و�ل�س���ور  �لأ�سي���اء  مطابق���ة 
و�ملت�سابه���ة، وت�سني���ف �لأ�سي���اء و�ل�س���ور وفًق���ا لالأل���و�ن �أو 
�خل�سائ����س �لب�سرية، ترتي���ب �للون �لو�ح���د وفًقا لتدرجه 
م���ن �لف���احت �إىل �لغام���ق �أو �لعك�س، مبا ينعك����س على �لتقبل 

�لتدريجي لالألو�ن �لتي ينفر منها �لأطفال.

3
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عدد مناذج من �إجر�ء�ت �جلل�سات�أهد�ف �لربنامج
�جلل�سات

فرز �لأ�سياء من خالل 
�مللم�س.

ت�سني���ف �لأدو�ت و�لألعاب �ملو�سوع���ة يف �سلة �أو كي�س قما�س 
2وفًقا للملم�س.

تتبع �ملثر�ت �لب�سرية يف 
�جتاهات خمتلفة.

مث���ل تتب���ع �ل�س���وء �ل���ذي يظه���ر بدرج���ات ل���ون خمتلف���ة يف 
2�جتاهات خمتلفة د�خل غرفة معتمة.

�لتكامل �حل�سي �لب�سري 
�حلركي، و�ل�سمعي 

�لب�سري.

مت �لتدري���ب عل���ى ه���ذ� �لإج���ر�ء من خالل رب���ط ظهور لون 
حم���دد بحرك���ة يوؤديه���ا �لأطف���ال مث���ل �لوقوف عن���د ظهور 
�للون �لأحمر، و�مل�سي عند ظهور �للون �لأخ�سر، �أو �لدور�ن 
ح���ول �ملقاع���د عن���د �سم���اع �ملو�سيق���ى، و�جللو�س عن���د توقف 

�ل�سوت.

3

عمل �أ�سكال خمتلفة من 
خالل عجينة �لبليدو 

)�ل�سل�سال(

ت�سمي���م �أ�سكال خمتلفة من خالل ��ستخد�م عجينة �لبليدو 
)�ل�سل�سال( �لتي ي�سنعها �لأطفال با�ستخد�م �لدقيق و�مللح 

و�ملاء �ل�ساخن و�لألو�ن �ملختلفة.
2

تنبيه �ملفا�سل و�لع�سالت 
من خالل �ل�سغط.

تنظيم �لقوة �ملطلوبة لدفع 
�أو �سحب �لأ�سياء

يت�سم���ن حتقي���ق ه���ذ� �له���دف �لعديد م���ن �لإج���ر�ء�ت مثل 
�ل�سغ���ط �ملبا�س���ر عل���ى �لأط���ر�ف، و�أن�سط���ة �ل�سح���ب لزميل 
ل���ه يجل����س عل���ى �ل�سكوت���ر، �أو �سح���ب عرب���ة كب���رة بالق���وة 
و�ل�سرعة �ملنا�سبة، �أن�سطة �لدفع: مثل دفع عربة �أطفال، �أو 

�سلة كبرة �أو �سندوق به بع�س �لأحمال.

3

متية �لتاآزر �لب�سري 
�حلركي و�لت�سويب على 

�أهد�ف ثابتة بقوة منا�سبة.

�لت�سوي���ب عل���ى �أه���د�ف ثابت���ة عل���ى �حلائط )مرب���ع قطره 
30 �س���م× 30 �س���م( م���ن م�ساف���ات خملف���ة وب���اأدو�ت ذ�ت ثقل 
خمتل���ف(، وتت�سم���ن ت�سوي���ب �أكيا����س �حلبوب عل���ى �سلة �أو 
هدف ثابت )د�ئرة مر�سومة على �لأر�س( من على م�سافات 
خمتلف���ة م���ن 2-5 م���رت. كم���ا ت�سم���ن ه���ذ� �لن�س���اط رم���ي 

و��ستالم كور ذ�ت �أحجام و�أثقال خمتلفة.

3

��ستثارة �جلهاز �لدهليزي 
من خالل �حلركة

م���ن خ���الل �أن�سطة �لقف���ز من �أعل���ى �إىل �أ�سف���ل، �أو �لقفز يف 
�ملك���ان �أو �لقف���ز فوق حبل، وكذلك �لقف���ز على �لرتمبولني، 
و�أن�سط���ة �لتاأرج���ح لالأم���ام و�خلل���ف لف���رت�ت ق�س���رة م���ع 
�لتاأكي���د عل���ى �إح�سا����س �لطف���ل بالأم���ان م���ع زي���ادة �لزم���ن 

تدريجًيا، و�أن�سطة �لتو�زن.

3

تنظيم و�سع �جل�سم يف 
�لفر�غ

�مل�س���ي يف م�س���ار�ت حم���ددة د�خ���ل متاه���ة كب���رة م�سنوع���ة 
م���ن �حلب���ال، وتنظي���م حركته يف �لف���ر�غ وتخط���ي �حلو�جز 

و�لعقبات للو�سول �إىل هدف حمدد.
5
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نتائج البحث:
اأوًل: اختبار الفر�س الأول

ين����س �لفر����س �لأول م���ن �لبحث �حلايل على �أنه: »توج���د فروق ذ�ت دللة 
�إح�سائية بني متو�سطي رتب درجات �أطفال �ملجموعتني �لتجريبية و�ملجموعة �ل�سابطة 
يف �مل�سكالت �ل�سلوكية �حل�سية بعد تطبيق �لربنامج يف �جتاه �ملجموعة �لتجريبية«.

وللتحق���ق م���ن ه���ذ� �سح���ة �لفر����س ق���ام �لباح���ث باملقارن���ة ب���ني متو�سطي 
مقيا����س  عل���ى  �لبع���دي  �لقيا����س  يف  و�ل�سابط���ة  �لتجريبي���ة  �ملجموعت���ني  رت���ب 
�مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة �حل�سي���ة �مل�ستخ���دم يف �لبح���ث با�ستخ���د�م �ختب���ار م���ان ويتن���ى                                                    

Mann-Whitney U test كم هو مبني باجلدول )5( 

جدول )5(
دللة الفروق بني متو�سطي رتب درجات اأطفال املجموعتني التجريبية 

واملجموعة ال�سابطة يف القيا�س البعدي )ن=12(

متو�سطات �لعدد�ملجموعة�لأبعاد
�لرتب

جمموع 
م�ستوى قيمة Z�لرتب

�لدللة

�ل�سلوكيات �حل�سية 
�للم�سية

64،1725�لتجريبية
2،2740،05

68،8353�ل�سابطة
�ل�سلوكيات �حل�سية 
لالإح�سا�س �لعميق 

باحلركة

64،5027�لتجريبية
1،9740،05

68،5051�ل�سابطة

�ل�سلوكيات �حل�سية 
لالإح�سا�س بو�سع 
�جل�سم يف �لفر�غ

64،4226،50�لتجريبية
2،0160،05

68،5851،50�ل�سابطة

�ل�سلوكيات �حل�سية 
�لب�سرية

6530�لتجريبية
غر د�لة1،472

6848�ل�سابطة

يت�س���ح م���ن �جل���دول )5( �أن هن���اك فروقا د�ل���ة �إح�سائًيا ب���ني متو�سطي رتب 
درج���ات �أطف���ال �ملجموعت���ني �لتجريبي���ة و�ل�سابطة يف �لقيا�س �لبع���دي على مقيا�س 
تقييم �مل�سكالت �ل�سلوكية �حل�سية لالأطفال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد، يف كل من 
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�ل�سلوكيات �حل�سية �للم�سية، و�ل�سلوكيات �حل�سية لالإح�سا�س باحلركة، و�ل�سلوكيات 
�حل�سي���ة �ملرتبط���ة بالإح�سا�س بو�سع �جل�سم يف �لف���ر�غ، حيث كانت قيمه Z د�لة عند 
م�ستوى 0،5، بينما مل تكن هناك فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني �ملجموعة �لتجريبية 
و�ل�سابط���ة يف �ل�سلوكي���ات �حل�سي���ة �لب�سري���ة. ومتث���ل ه���ذه �لنتيج���ة حتقًق���ا جزئًيا 

للفر�س �لأول من �لبحث.

ثانًيا: اختبار الفر�س الثاين 
ين����س �لفر����س �لثاين م���ن �لبحث �حلايل عل���ى �أنه: »توجد ف���روق ذ�ت دللة 
�إح�سائي���ة ب���ني متو�سطي رتب درجات �أطفال �ملجموع���ة �لتجريبية قبل وبعد تطبيق 
�لربنام���ج يف �مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة �حل�سي���ة يف �جتاه �لقيا�س �لبع���دي«. وللتحقق من 
هذ� �لفر�س قام �لباحث مبقارنه متو�سطي رتب درجات �أطفال �ملجموعة �لتجريبية 
يف �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي على �ملقيا�س �مل�ستخدم يف �لبحث، كما ��ستخدم �لباحث 
�ختبار ويلكوك�سون  Wilcoxon test  لتحديد وجهة ودللة �لفروق بني �لقيا�سني 

�لقبلي و�لبعدي كما هو مو�سح باجلدول )6(
جدول )6(

دللة الفروق بني القيا�سني القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية على اأبعاد مقيا�س تقييم 
امل�سكالت ال�سلوكية احل�سية لالأطفال ذوي ا�سطراب طيف التوحد )ن=6(

�لقيا�س �لقبلي/ �لبعد
متو�سطات �لعدد�لبعدي

�لرتب
جمموع 

م�ستوى قيمة Z�لرتب
�لدللة

�ل�سلوكيات 
�حل�سية �للم�سية

6�لرتب �ل�سالبة

3،5
�سفر

21
0،05-2،271�سفر

�سفر�لرتب �ملوجبة

�سفر�لت�ساوي

6�لإجمايل

�ل�سلوكيات 
�حل�سية 

لالإح�سا�س 
�لعميق باحلركة

6�لرتب �ل�سالبة

3،5
�سفر

21
0،05-2،33�سفر

�سفر�لرتب �ملوجبة

�سفر�لت�ساوي

6�لإجمايل
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�لقيا�س �لقبلي/ �لبعد
متو�سطات �لعدد�لبعدي

�لرتب
جمموع 

م�ستوى قيمة Z�لرتب
�لدللة

�ل�سلوكيات 
�حل�سية 

لالإح�سا�س بو�سع 
�جل�سم يف �لفر�غ

6�لرتب �ل�سالبة

3،5
�سفر

21
0،05-2،232�سفر

�سفر�لرتب �ملوجبة

�سفر�لت�ساوي

6�لإجمايل

�ل�سلوكيات 
�حل�سية �لب�سرية

3�لرتب �ل�سالبة

3،67
2

11
غر د�لة-40،966

2�لرتب �ملوجبة

1�لت�ساوي

6�لإجمايل

يت�س���ح م���ن �جل���دول )6( وج���ود فروق د�ل���ة �إح�سائي���ا بني متو�سط���ي درجات 
�أطف���ال �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف ك���ل م���ن �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبع���دي عل���ى مقيا�س 
تقييم �مل�سكالت �ل�سلوكية �حل�سية لالأطفال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد، يف كل من 
�ل�سلوكيات �حل�سية �للم�سية، و�ل�سلوكيات �حل�سية لالإح�سا�س باحلركة، و�ل�سلوكيات 
�حل�سي���ة �ملرتبط���ة بالإح�سا�س بو�سع �جل�سم يف �لف���ر�غ، حيث كانت قيمه Z د�لة عند 
م�ست���وى 0،5، بينم���ا مل تك���ن هناك فروق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية ب���ني �لقيا�سني �لقبلي 
و�لبعدي يف �ل�سلوكيات �حل�سية �لب�سرية. ومتثل هذه �لنتيجة حتقًقا جزئًيا للفر�س 

�لثاين من �لبحث.

ثالًثا: اختبار الفر�س الثالث
ين����س �لفر����س �لثالث من �لبحث �حلايل على �أنه: »ل توجد فروق ذ�ت دللة 
�إح�سائية بني متو�سطي رتب درجات �أطفال �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�سني �لبعدي 

و�لتتبعي )بعد �سهرين من تطبيق �لربنامج( يف �مل�سكالت �ل�سلوكية �حل�سية«.

وللتحقق من هذ� �لفر�س قام �لباحث مبقارنه متو�سطي رتب درجات �أطفال 
�ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي على �ملقيا�س �مل�ستخدم يف �لبحث، 
كم���ا ��ستخ���دم �لباحث �ختبار ويلكوك�س���ون Wilcoxon test  لتحديد وجهة ودللة 

�لفروق بني �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي كما هو مو�سح باجلدول )7(.
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جدول )7(
دللة الفروق بني متو�سطي رتب درجات اأطفال املجموعة التجريبية يف القيا�سني البعدي والتتبعي 
عل��ى مقيا���س تقييم امل�سكالت ال�سلوكية احل�سية لالأطف��ال ذوي ا�سطراب طيف التوحد )ن= 6(

�لقيا�س �لقبلي/ �لبعد
متو�سطات �لعدد�لبعدي

�لرتب
جمموع 

م�ستوى قيمة Z�لرتب
�لدللة

�ل�سلوكيات 
�حل�سية �للم�سية

3�لرتب �ل�سالبة

3،33
2،5

10
غر د�لة-50،707

2�لرتب �ملوجبة
1�لت�ساوي
6�لإجمايل

�ل�سلوكيات 
�حل�سية 

لالإح�سا�س 
�لعميق باحلركة

1�لرتب �ل�سالبة

3
3

3
غر د�لة-121،342

4�لرتب �ملوجبة
1�لت�ساوي
6�لإجمايل

�ل�سلوكيات 
�حل�سية 

لالإح�سا�س بو�سع 
�جل�سم يف �لفر�غ

2�لرتب �ل�سالبة

3
3

6
غر د�لة-90،647

3�لرتب �ملوجبة
1�لت�ساوي
6�لإجمايل

�ل�سلوكيات 
�حل�سية �لب�سرية

5�لرتب �ل�سالبة

3،9
1،5

19،5
غر د�لة-1،50،903

1�لرتب �ملوجبة
0�لت�ساوي
6�لإجمايل

يت�س���ح م���ن �جلدول )7( عدم وج���ود فروق د�لة �إح�سائيا ب���ني متو�سطي رتب 
درج���ات �أطف���ال �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف ك���ل م���ن �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبعي على 
مقيا����س �مل�سكالت تقيي���م �حل�سية لالأطفال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد، حيث كانت 

قيمة Z �أقل من 0،05، وهذه �لنتيجة حتقق �لفر�س �لثالث للدر��سة



املجلد ال�ساد�س - العدد )22( يناير 2018 جملة الرتبية اخلا�سة

 337 

مناق�سة النتائج:
�أو�سح���ت نتائ���ج �لبح���ث فعالي���ة برنامج �لتكام���ل �حل�س���ي يف �لتخفيف من   
ح���دة بع����س �مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة �حل�سية �ملرتبط���ة باملعاجل���ة �للم�سي���ة، و�لإح�سا�س 
�لعمي���ق باحلرك���ة، و�لإح�سا�س بو�سع �جل�سم يف �لفر�غ ل���دى �لأطفال ذوي ��سطر�ب 
طيف �لتوحد يف �ملجموعة �لتجريبية مقارنة باملجموعة �ل�سابطة، وعلى �لرغم من 
�لتح�س���ن �لذي �أحرزه �أطف���ال �ملجموعة �لتجريبية يف �ل�سلوكي���ات �حل�سية �لب�سرية 
�إل �أن �لف���روق ب���ني �ملجموعة �لتجريبية و�ملجموعة �ل�سابطة مل تكن د�لة �إح�سائًيا. 
وميك���ن ع���زو �لتح�س���ن يف �ل�سلوكيات �حل�سي���ة �للم�سي���ة، وتلك �ملرتبط���ة بالإح�سا�س 
�لعمي���ق باحلرك���ة، و�لإح�سا�س بو�س���ع �جل�سم يف �لفر�غ �إىل برنام���ج �لتكامل �حل�سي 
و�لأن�سط���ة �حل�سي���ة �لت���ي مت ت�سميمه���ا لتنا�س���ب �لحتياج���ات �لفردي���ة لك���ل طف���ل، 
حي���ث مت مر�ع���اة �ملب���ادئ �لأ�سا�سي���ة يف �لتعامل م���ع �مل�سكالت �حل�سية مث���ل �لتقريب 
�ملت���درج م���ن �ملث���ر�ت �لت���ي ينزع���ج منه���ا �لأطف���ال، وتعزي���ز ��ستك�ساف���ه للمث���ر�ت 
�حل�سي���ة �ملختلف���ة، و�سب���ط �ملث���ر�ت �حل�سية يف �لبيئ���ة �لتعليمية �لت���ي يتعامل فيها 
�لأطف���ال. وميك���ن تف�سر عدم وجود فروق د�لة بني �ملجموعة �لتجريبية و�ل�سابطة 
يف �ل�سلوكي���ات �حل�سي���ة �لب�سري���ة يف �س���وء عدم كفاي���ة �جلل�س���ات و�لأن�سطة �حل�سية 
�لب�سرية �لتي ت�سمنت يف �لربنامج لتح�سني �ملعاجلة �لب�سرية، وخف�س �ل�سلوكيات 

�حل�سية �لب�سرية لدى �أطفال �ملجموعة �لتجريبية. 

�ل�سابق���ة  �لدر��س���ات  م���ن  �لعدي���د  م���ع  �لبح���ث �حل���ايل  نتائ���ج  �تفق���ت  وق���د 
مث���ل در��س���ة )Klyczek )2009 �لت���ي �أظه���رت فعالي���ة برنام���ج �لتكام���ل �حل�س���ي 
ودر��س���ة �لف���ر�غ،  يف  �جل�س���م  بو�س���ع  �ملرتبط���ة  �حل�سي���ة  �ل�سلوكي���ات  حت�س���ني  يف 

�أ�س���ارت �إىل حت�س���ن �مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة  )Faziloglu & Baron )2008 �لت���ي 
�حل�سية �ملرتبطة بالإح�سا�س باحلركة، وو�سع �جل�سم يف �لفر�غ لدى �أفر�د �ملجموعة 
�لتجريبي���ة مقارن���ة باملجموعة �ل�سابطة، ودر��سة لو����س )Luce )2003 �لتي �أكدت 
عل���ى �لأث���ر �لإيجاب���ي للتكام���ل �حل�س���ي يف حت�سني �ملعاجل���ة �ملرتبطة بو�س���ع �جل�سم 
يف �لف���ر�غ، و�نعكا����س ذل���ك عل���ى �نخفا����س �ل�سلوكي���ات �لنمطية ل���دى �لأطفال ذوي 
 Kopacz )2010( سط���ر�ب طي���ف �لتوحد، ينما تختل���ف نتائج �لبحث مع در��س���ة��
�لت���ي مل ت�س���ر �إىل دور و��سح لربنامج �لتكام���ل �حل�سي يف تخفي�س �ل�سلوك �لنمطي 

�للفظي لأحد �ملر�هقني ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد.
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كم���ا تت�س���ق ه���ذه �لنتائ���ج مع نتائ���ج بع����س �لدر��س���ات �ل�سابقة �لت���ي �أو�سحت 
�ل���دور �لفع���ال للتكامل �حل�سي يف حت�س���ني �ل�ستجابات �لتكيفية ل���دى �لأطفال ذوي 
��سط���ر�ب طي���ف �لتوحد مثل در��سة مو�سى )2013( �لتي �أو�سحت دور �لتدخل �ملبكر 
�لقائ���م عل���ى �لتكام���ل �حل�س���ي يف حت�س���ني �لوع���ي باأج���ز�ء �جل�س���م، و�لوع���ي �ملكاين، 
و�لتحك���م و�لن�سباط، ومهار�ت �لتغذية �حل�سية لدى �لأطفال ذوي ��سطر�ب طيف 
 Tomchek,  et al. )2015( ودر��سة ،Schaaf, et al. )2011(  لتوحد، ودر��سة�
�للت���ان �أكدت���ا عل���ى دور �لتكام���ل �حل�س���ي يف حت�س���ني �لنتباه ومه���ار�ت رعاي���ة �لذ�ت 
ودر��س���ة  �لتوح���د،  طي���ف  ��سط���ر�ب  ذوي  �لأطف���ال  ل���دى  �لجتماعي���ة  و�مله���ار�ت 
�لتو��س���ل  مه���ار�ت  حت�س���ن  �إىل  �أ�س���ارت  �لت���ي   Preis، & McKenna )2014(
و�ل�ستجاب���ات �للفظية ل���دى �لأطفال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوح���د نتيجة �لأن�سطة 
)Abdel Karim & Mohammed )2015  �لت���ي �أظه���رت  �حل�سي���ة. ودر��س���ة 
فعالي���ة �لتكام���ل �حل�س���ي يف حت�سني �مله���ار�ت �حلركية لدى �لأطف���ال ذوي ��سطر�ب 

طيف �لتوحد. 

وجت���در �لإ�س���ارة �إىل تكامل �لتدخل �حل�س مع �لتدخ���الت �لعالجية �لأخرى 
لالأطف���ال ذوي ��سط���ر�ب طي���ف �لتوح���د، حي���ث ل ي�ستخ���دم مبع���زل ع���ن �لتدخ���ل 
�ل�سلوكي �أو حتليل �ل�سلوك �لتطبيقي على �سبيل �ملثال، ولذلك تختلف نتائج �لبحث 
�حلايل مع ما تو�سل �إليه )Devlin, et al )2011 من عدم فعالية برنامج �لتكامل 
�حل�سي مقابل �لتدخل �ل�سلوكي يف حت�سني �ل�سلوكيات �مل�سطربة لدى �لأطفال ذوي 

��سطر�ب طيف �لتوحد.

كم���ا �أ�سارت �لنتائج �إىل ��ستمر�ر �لتح�س���ن �لذي �أحرزته �ملجموعة �لتجريبية 
يف �لقيا����س �لتتبع���ي حي���ث مل يك���ن هن���اك ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة ب���ني �لقيا����س 
�لبع���دي و�لقيا����س �لتتبع���ي، مما ي�س���ر ��ستمر�رية حت�سن �ملجموع���ة �لتجريبية بعد 
�سهري���ن م���ن تنفي���ذ برنامج �لتكام���ل �حل�سي، وميك���ن تف�سر ه���ذه �لنتيجة يف �سوء 
�ل�ستم���ر�ر يف تق���دمي �لأن�سط���ة �ملت�سمن���ة يف برنام���ج �لتكام���ل �حل�س���ي لالأطفال يف 
�ملجموعة �لتجريبية باعتبارها جزء من �لربنامج �لتاأهيلي لالأطفال ذوي ��سطر�ب 

طيف �لتوحد.
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التطبيقات الرتبوية:
ميكنن���ا �أن نخل����س م���ن �لبحث �حل���ايل �إىل �لعديد من �لتطبيق���ات �لرتبوية 
�لتي ميكن �ل�ستفادة منها يف �لتعامل مع �مل�سكالت �ل�سلوكية �حل�سية لالأطفال ذوي 

��سطر�ب طيف �لتوحد كما يلي:
تنظيم �لبيئة �ملادية لالأطفال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد )�لف�سل و�ملنزل( 1 ))

مبا يتفق مع �لربوفيل �حل�سي لكل طالب.
�لتعام���ل م���ع �لحتجاج���ات �حل�سية لالأطف���ال ذوي ��سطر�ب طي���ف �لتوحد 1 ))

كاحتياجات �أ�سا�سية.
�س���رورة تقييم �لحتياج���ات �حل�سية لالأطفال ذوي ��سط���ر�ب طيف �لتوحد 1 ))

من خالل �ملتخ�س�سني يف �لعالج �لوظيفي.
�إدخ���ال جل�سات/ �أن�سط���ة �لتكامل �حل�سي �سمن �لربنام���ج �ليومي لالأطفال 1 ))

ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد.
�لبحث عن �لوظيفة �حل�سية يف بع�س �ل�سلوكيات �لتي قد ميار�سها �لأطفال 1 ))

ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد وي�سعب تف�سرها.
تدري���ب �لآباء على �أن�سطة ب�سيطة للتكام���ل �حل�سي و��ستثارة �حلو��س ميكن 1 ))

تنفيذها باملنزل.
�لتقري���ب �ملت���درج لالأطف���ال ذوي ��سطر�ب طي���ف �لتوحد م���ن �ملثر�ت �لتي 1 ))

تت�سبب يف �لنزعاج �حل�سي.
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امللخ�س:
��سته���دف �لبح���ث للتحق���ق م���ن فعالي���ة برنام���ج تدريب���ي لتح�س���ني مه���ار�ت 
�لق���ر�ءة �ل�سامت���ة ل���دى تالمي���ذ ذوي �سعوب���ات �لتعلم يف �للغ���ة �لعربي���ة با�ستخد�م 
��سرت�تيجيت���ي �لكت�س���اف �ملوج���ه و�ل�سرتخاء باملرحل���ة �لبتد�ئية باململك���ة �لعربية 
�ل�سعودي���ة. ��ستخ���دم �لباحث���ان �ملنه���ج �سب���ه �لتجريب���ي طبق���ت عل���ى عين���ة قو�مه���ا

)32( تلمي���ًذ� �ق���ل م���ن متو�س���ط �أقر�نه���م يف �لق���ر�ءة �ل�سامتة، ق�سم���ت �إىل عينتني: 
)16( تلمي���ًذ� عين���ة جتريبية، )16( تلمي���ًذ� عينة �سابطة، ومت �لتكاف���وؤ بني �لعينتني 
م���ن خالل ح�ساب دللة �لفروق بني متو�سطي درج���ات �لعينة �لتجريبية و�ل�سابطة 
يف �لق���ر�ءة �ل�سامت���ة يف �لتطبيق �لقبلي، ��ستخدم���ت �لأدو�ت �لتالية: قائمة مهار�ت 
�لق���ر�ءة �ل�سامت���ة �لالزم���ة لتالمي���ذ �ملرحل���ة �لبتد�ئية )�إع���د�د �لباحث���ان(، �ختبار 
حت�سيل���ي مله���ار�ت �لق���ر�ءة �ل�سامتة لتالميذ �ملرحل���ة �لبتد�ئية )�إع���د�د �لباحثان(، 
برنام���ج تدريب���ي لتح�س���ني مهار�ت �لق���ر�ءة �ل�سامتة ل���دى �لتالمي���ذ ذوي �سعوبات 
�لتعل���م با�ستخ���د�م ��سرت�تيجيت���ي �لكت�س���اف �ملوج���ه و�ل�سرتخ���اء يف �للغ���ة �لعربي���ة 
باملرحل���ة �لبتد�ئي���ة )�إع���د�د �لباحثان(. خل�س���ت �لنتائج �إىل وجود ف���روق ذ�ت دللة 
�إح�سائي���ة بني متو�سطي درج���ات �لتالميذ �ملجموعة �لتجريبي���ة يف �لتطبيق �لقبلي 
و�لبع���دي مله���ار�ت �لق���ر�ءة �ل�سامتة ل�سال���ح �لتطبيق �لبعدي.كما وج���دت فروق ذ�ت 
دلل���ة �إح�سائي���ة ب���ني متو�سطي درج���ات �لتالميذ �ملجموع���ة �لتجريبي���ة و�ملجموعة 
�ل�سابط���ة ل�سال���ح �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف جمي���ع �مله���ار�ت مم���ا ي�س���ر �إىل فاعلي���ة 
��سرت�تيجيت���ي �لكت�س���اف �ملوج���ه و�ل�سرتخ���اء لتح�سني مه���ار�ت �لق���ر�ءة �ل�سامتة.
كم���ا �ت�س���ح �أن���ه ل توجد فروق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية بني متو�سط���ي درجات �ملجموعة 
�لتجريبي���ة يف �لق���ر�ءة �ل�سامت���ة يف �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبع���ي مم���ا ي�س���ر �إىل 

��ستمر�رية فاعلية �لربنامج �مل�ستخدم.

الكلمــات املفتاحية: �لكت�ساف �ملوجه – �ل�سرتخاء – �لق���ر�ءة �ل�سامتة – �سعوبات 
�لتعلم.
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The effectiveness of a training program using strategies 
guided discovery and relax primary to improve 

the reading skills of the silent pupils with learning 
difficulties school in Saudi Arabia 

Prepaation
Prof.Abdel Basit Khadr                           Dr.Saif Al-Amiry 

Abstract: 
The study aimed to verify the effectiveness of the training program to 
improve the silent reading skills of students with learning difficulties 
in the Arabic language using strategies guided discovery and relax 
primary school in Saudi Arabia. The researchers used the method 
quasi-experimental applied to a sample of )32( pupil less than the 
average of their peers in silent reading, divided into two samples: 
)16( pupil experimental sample, (16) a pupil sample officer, and has 
homogenizing between the two samples by calculating significance 
of differences between the averages experimental sample and the 
control degrees in silent reading in the tribal application. I used the 
following tools: List the skills of silent reading required for primary 
school students )prepare researchers(, achievement test the skills of 
silent reading for primary school students )prepare researchers(, a 
training program to improve the silent reading skills among students 
with learning difficulties using strategies guided discovery and relax 
in the Arabic language stage elementary )prepare researchers(. Results 
concluded that the presence of statistically significant differences 
between the mean scores of the students in the experimental group 
pre and post application of the skills of silent reading in favor of 
the dimensional application. It also found significant differences 
between mean scores of students of the experimental group and 
the control group for the experimental group in all skill differences 



فعالية برنامج تدريبي با�ستخدام ا�سرتاتيجيتي الكت�ساف املوجه وال�سرتخاءاأ.د. عبد البا�سط متويل و د. �سيف بن �سرحان

 353 

which indicates the effectiveness of strategies guided discovery 
and relaxation to improve the silent reading skills. As it turns out 
that there are no statistically significant differences between the 
average scores of the experimental group in silent reading in the two 
measurements and dimensional iterative indicating continuity of the 
effectiveness of the program the user.

Keywords: training program - guided discovery - relax - silent 
reading - Learning Disabilities.
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مقدمة:
�سعوب���ات �لتعل���م هي م���ن �أحدث ميادي���ن �لرتبي���ة �خلا�سة و�أ�سرعه���ا تطوًر� 
ب�سب���ب �هتم���ام �لأه���ل و�ملهتمني مب�سكل���ة �لأطفال �ل���ذي يظهرون م�سك���الت تعلمية 
و�لت���ي ل ميكن تف�سرها بوج���ود �لإعاقات �لعقلية و�حل�سي���ة و�لنفعالية، بالإ�سافة 

�إىل �أن م�سطلح �سعوبات �لتعلم قد لقى قبوًل �أكر من قبل �لأهل.

�لأ�سخا�س �لذين يظهرون �سعوبات يف �لتعلم ل تبدو عليهم �أعر��س ج�سمية 
غ���ر عادي���ة ب���ل ه���م عاديون م���ن حي���ث �لق���درة �لعقلي���ة ول يعان���ون م���ن �أي �إعاقات 
�سمعي���ة، �أو ب�سري���ة، �أو ج�سمية، �أو �سحية، �أو ��سطر�ب���ات �نفعالية، �أو ظروف �أ�سرية 
غ���ر عادي���ة، ومع ذلك فاإنهم غ���ر قادرين على تعلم �مله���ار�ت �لأ�سا�سية و�ملو�سوعات 
�ملدر�سي���ة مث���ل �لنتباه �أو �ل�ستم���اع �أو �لكالم �أو �لقر�ءة �أو �لكتابة �أو �حل�ساب، وحيث 
�إن���ه مل يق���دم ملثل ه���وؤلء �لأطفال �أي خدم���ات تربوية وعالجية يف ب���ادئ �لأمر، فقد 

طالب �أهل هوؤلء �لأطفال م�ساعدة �ملتخ�س�سني  من �أجل حل م�سكلة �أبنائهم.

���ة بحي���ث يكت�س���ب يف ك���ِلّ مرحل���ة  مي���ُرّ �لإن�س���ان خ���الل حيات���ه مبر�ح���ل هاَمّ
دة ت�ساع���ده على حتدي���د �سخ�سيته،  م���ن ه���ذه �ملر�ح���ل ع���اد�ٍت معَيّنة، ومه���ار�ٍت حمَدّ
و�سياغة �سكل م�ستقبله، فهذه �لعاد�ت و�ملهار�ت لها �لقدرة على �لتاأثر يف حياته ما 
د�م عل���ى قي���د �حلي���اة، ومن �أهم �لجو�نب �لنمائي���ة يف تلك �لمرحلة كما �أ�سار كل من:          
)خ�س���ر، 2005؛ عبد �هلل، 2007؛ كمال،2009؛ Mercer,2005( �لنمو �للغوي، حيث 
تقوم �للغة بدور مهم يف حياة �لطفل ب�سفة خا�سة و�لر��سد ب�سفة عامة، فعن طريق 
�للغ���ة ي�ستطي���ع �لإن�س���ان �أن يع���رب عن �أفك���اره ورغبات���ه وميوله، كما �أن���ه من خاللها 
ي�ستطي���ع فه���م �لبيئ���ة �ملحيطة به وكذ� �لتو��س���ل �لجتماعي م���ع �لآخرين، حيث �إن 
نمو �لطفل يف هذه �لمرحلة يك���ون �سريع���ا، ولدي���ه ��ستعد�د للتعلم؛ وخا�سة يف مجال 
�لتفاعل �للفظي، حي���ث تعتبر �للغة من �أهم �لعنا�سر يف عملي���ات �كت�ساب �لمعلومات 
فر�د؛ فهي �أ�سا����س تعلم �لعدي���د من �لمهار�ت، وتكوي���ن �لمفاهمي  و�لت�سال بي���ن �لأ

خرى. �لمرتبطة بالعلوم �لأ

�سم���ن  ي�سنف���ون  ل  تعلمي���ة  �سعوب���ات  م���ن  يعان���ون  �لذي���ن  �لأطف���ال  �إن 
فئ���ات �لأطف���ال �ملعوق���ني ولكنه���م ب���ال �س���ك بحاج���ة �إىل ف�س���ول خا�س���ة لكت�س���اب                                                  

�ملهار�ت �ملدر�سية.
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نالحظ �أن �لأطفال ذوي �سعوبات �لتعلم يت�سابهون يف �لو�سع �لتعليمي ولكن 
�لتفا�سيل وطبيعة �خللل �لتكويني تختلف من طفل �إىل �أخر، فقد ي�سكو �أحدهم من 
�سعوب���ات يف م���ادة و�ح���دة �أو ع���دة مو�د، ومم���ا ل ريب في���ه �أن �سعوب���ة �لتعلم تعر�س 

�لطفل لال�سطر�ب �لنف�سي وخلل يف �لتو�فق �إذ� ما قارناه بزمالئه.

�لمهار�ت  لتنمي���ة  �لالزمة  �لمهار�ت  �أهم  �إحدى  �للغوي���ة  �لمهار�ت  تعد  ل���ذ� 
�لرو�س���ان،2000؛  ج���ودة،2000؛  و�أب���و  )�ل�سرط���اوي،  م���ن:  ك���ل  �أ�س���ار  كم���ا  خرى،  �لأ
�لزريق���ات،2005؛ حمم���ود،2005، ����س 149( وخا�سة يف مرحلة �لطفولة؛ حي���ث يب���د�أ 
خرين و�لتفاعل معهم لغويا، ي�ستمع �إليهم ويركب �لجمل  �لطفل يف �لتوجه نحو �لآ
ليو�سل �أفكاره �إليهم، وبدون هذه �لمهار�ت �لتي تت�سمن �لقدرة على �لتعبر و�لفهم، 

فاإن �إفادة �لطفل من خبر�ته تبقى محدودة.

�لمعلم،  ي�ستخ���دمها  �لتي  �لفعالة  �لو�سائل  من  �لق���ر�ءة  مه���ار�ت  وتنمي���ة 
وت�ستع���ني بها �لمدر�سة �لحديث���ة يف تحقي���ق �أهد�ف تعلم �للغة �لعربي���ة كم���ا �أ�س���ار كل 
م���ن: )طعيم���ة و�آخرون،2005، ����س 11، علي، 2008؛ �لبح���ري، و�آخرون،2010( حيث 
�أ�سبح م�سلما به �أن �للغة ل تعلم بقو�عد وقو�لب منطقي���ة منظمة وحدها، بقدر ما 
يت���م تعلمها بالتقلي���د و�لمحاكاة و�لممار�سة �ل�سليم���ة يف مو�قف حي���ة ت�سبه مو�قف 
ن�سطة �للغوية بمجالتها �لمتنوعة لتمثل �أف�سل  �لحياة �إىل حد كبر، وهنا تاأتي �لأ

�لو�سائل لبلوغ هذه �لغ�يات �لمن�سودة.

عن���د  يتوقف  و�ل���ذي  للقر�ءة  ول  �لأ �مل�ستوى  من  �لنتقال  ه���مية  لأ ونظ���ر� 
�لذي ينظر  �لثاين  �مل�ستوى  �إىل  �ملكتوبة  للكلمات  �ل�سحيح  و�لنطق  �لرموز  معرفة 
�إىل �لقر�ءة باأنه���ا عملية عقلية تف�سر �لرموز يف �سوء �خلربة وتتطلب �لتفكر يف 
�لرموز �ملكتوبة وكيفية تف�سرها )م�سطف���ى، 2005، ����س 65(. و�إذ� نظرنا �إىل و�قع 
ول �لذي ينظر �إىل �لقر�ءة على �أنها  �لقر�ءة يف مد�ر�سنا، فاإنها تتوقف عند �ملفهوم �لأ
جمرد معرفة �لرموز، و�أن �لتلميذ �لذي ي�ستطيع �أن ينطق �لكلمات ب�سورة �سحيحة 
يكون قارئا جي���د�، لك���ن �حلقيق���ة �أن �لتلمي���ذ �لذي يتعرف عل���ى �لكلم���ات و�لعبار�ت 
فقط  يف�سل غالبا يف فهم ما يقر�أ، وهناك عالقة وثيقة بني �لقر�ءة �جليدة و�لفهم، 
�سا�سية للقارئ �ل�سعيف باملرحل���ة �لبتد�ئي���ة هي فقد �ملعن���ى ملا  وبالتايل فامل�سكلة �لأ

يقر�أ من كلمات ومن هنا فاملعنى ي�سبح �سرورة لتنمية �لفهم يف �لقر�ءة.
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تعليمها،  �أهد�ف  فتغرت  �لقر�ءة،  مفهوم  يف  حدث  �لذي  للتطور  ونتيجة 
هد�ف، ل���ذ� �هت���م  ويتم بناء بر�مج قر�ئية فعالة تعمل على حتقيق جمموعة من �لأ

�لباحثان يف �لدر��سة �لر�هنة بتحقيق �أهد�ف �لقر�ءة �ل�سامتة ومنها: 
�إك�ساب �لطالب مهارة �لقر�ءة بالعني دون ��ستخد�م �أجهزة �لنطق.1 ))
�إك�ساب �لطالب مهارة �لقر�ءة �ل�سامتة �ل�سريعة.1 ))
�إك�ساب �لطالب عادة �لقر�ءة �ل�سامتة �ل�سريعة و�لفهم �ل�سريع يف مطالعاتهم 1 ))

�حلرة �لتي ت�ستمر معهم مدى �حلياة.
�إك�س���اب �لطالب �لق���درة على �لتعب���ر و�لكتابة �لفعالة، وذل���ك بالتعرف على 1 ))

�لأ�ساليب �ملختلفة يف �لتعبر، و��ستعمال �لرت�كيب �للغوية �ملتنوعة.
زيادة مفرد�ت �لقامو�س �للغوي للطالب.1 ))

فالطال���ب ل  �لقر�ءة،  �لفهم يف  وتنمية  �ل�سامتة  بالقر�ءة  �لهتمام  ل���ذ� مت 
يجيد �لأد�ء �حل�سن �إل �إذ فهم �لن�س حق �لفهم، ولذلك وجب �أن يبد�أ �لطالب بتفهم 
�ملعن���ى �لإجم���ايل للن����س عن طريق �لق���ر�ءة �ل�سامتة، ومناق�س���ة �ملعلم للطالب قبل 
 Chua,2008; Gilliam,2011; لق���ر�ءة  �جلهري���ة، فاأ�سار كل من: )ج���اد، 2003؛�
لدى  �لعالجية  و�لقر�ءة  �لفردية  بالفروق  �لهتمام  �إىل   Sullivan, 2010(
فعالية  على  تركز  �لت���ى  �لتدري�س  باأ�ساليبو��سرت�تيجيات   و�لهتمام  �لتالميذ 
ون�ساط �لتلميذ على طريقني هم���ا: �جلزئي���ة ويطل���ق عليه���ا �أحيان���ا �لرتكيبة وهي 
ينتهي  ث���م  �ملقطع،  �أو  �ل�سوت  �أو  �إما �حلرف  �لكلمة و�جلزء  �أجز�ء  �أول على  تق���وم 
�أو �لق�سة،  �أو �جلملة  �أو �لعبارة  �إما �لكلمة  باجلملة، و�لكلية تبد�أ بالكل وهذ� �لكل 
وتطورت طرق تعليم �لقر�ءة فظهرت �لطريقة �لتكاملي���ة �لت���ي جمع���ت بني مز�يا 

�لطريقة �جلزئية و�لطريقة �لكلية.

ت�س���ر �لبح���وث �حلديثة يف تط���ور �لفهم �لقر�ئ���ي �إىل �أن عملي���ات �لفهم هي 
�إج���ر�ء�ت عقلي���ة حت���دث �أثناء قيام �لف���رد بالق���ر�ءة و تنطوي على �ملعاجل���ة �ملعرفية 
للغ���ة وم���ن جمل���ة �ملعطي���ات �لرتبوي���ة �ملتعلقة بالفه���م وطبيعت���ه �أن �لفه���م �لقر�ئي 
ينم���و تدريجي���ا ل���دى �لتالمي���ذ �لعادي���ني بد�ي���ة م���ن �ملرحل���ة �لأوىل وحت���ى �ملرحلة 
�لثانوي���ة، حي���ث �أن  ق���درة �لتلمي���ذ على �لتق���اط �حلقائق �ملعرو�سة تك���ون �أف�سل من 
قدرت���ه تقومي تل���ك �حلقائق وذلك لأن �لأعمال �ملعرفية تبلغ قدر� عاليا من �لتو�زن 
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و�لتنظي���م و�لرتتي���ب، فالفه���م �لقر�ئي لأي تلميذ يرتبط بعم���ره �لزمني . كما �أ�سار 
�ساليب  ك���ل م���ن: )Nouvelle,2010؛ زه���ر�ن، 2007، ����س 92( فتم �لرتكيز على �لأ
من  فتبد�أ  لهتمامها  بوؤرة  �لتلميذ  من  جتعل  �لت���ى  �لتدري�سية  و�ل�سرت�تيجيات 
ر�ساد من قبل �ملعلم  �لتلميذ وتنتهي به ومن �لبد�ية حت���ى �لنهاية فيتم �لتوجيه و�لإ
ومن تلك �ل�سرت�تيجيات �لتدري�سية �لكت�ساف �ملوجه �لذي يقوم عىل ن�ساط �ملتعلم 
هد�ف �لتعليمية �ملطلوب و�سول �لتلميذ �إليها  و�لتوجيه من �ملعلم للو�سول �إىل �لأ
�لتالميذ  يو�جه  عندما  بالكت�ساف  �لتعل���م  ويح���دث  �لتعليمي،  �ملوقف  خالل  من 

جمموعة من �خلرب�ت �جلديدة.
ق�سم �ل�سهر�ين، �ل�سعيد )2004، �س 58( �أهد�ف �لكت�ساف �ملوجه �إىل نوعني: 

�أهد�ف عامة و�أخرى خا�سة.
ميكن تركيز �لأهد�ف �لعامة لهذه �لطريقة �لتعليمية يف �أربع نقاط �أ�سا�سية وهي:

دف���ع �ملتعلم���ني �إىل حب �لتعل���م و�ل�سعور باملتعة وحتقيق �ل���ذ�ت عند �لو�سول 1 ))
�إىل �كت�ساف ما.

تعويد �لطلبة على �ختيار �لطرق و�لأن�سطة �ل�سرورية للبحث و�لو�سول �إىل 1 ))
�ملعرفة.

متك���ني �لط���الب من زي���ادة قدر�تهم على حتلي���ل وتركيب وتق���ومي �ملعلومات 1 ))
بطرق مو�سوعية وغر مرجتلة.

تنمية ��سرت�تيجيات �لبحث وحل �مل�سكالت و�لبحث.1 ))

�أما �لأهد�ف �خلا�سة فهي كثرة ن�سرد بع�سا منها:
توفر �لفر�سة للطالب للتفاعل مع �لدرو�س ب�سكل �إيجابي.1 ))
تدريب �ملتعلم على �سياغة �لأ�سئلة و��ستخد�مها للح�سول على �ملعلومات.1 ))
�إيجاد طرق فعالة للعمل �جلماعي وم�ساركة �ملعلومات.1 ))
تكوين متعلم ن�سيط ومفكر ومبادر.1 ))

�أم���ا بالن�سبة ملمار�سة �لف���رد لال�سرتخاء كما �أ�سار �لر�سي���دي و�ل�سهل )2000، 
����س ����س 304-305( يخف����س �لتوت���ر و�لتعام���ل �ل�سحيح م���ع �ل�سغ���وط يف كثر من 
مو�قف �حلياة �ليومية عند �لأفر�د، خا�سة �لذين يت�سفون باأنهم �سريعو �ل�ستثارة، 
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�س���و�ٌء �أكان���ت �ل�ستثارة نتيجة ت�سرف���ات �لآخرين �أو نتيجة مو�ق���ف �حلياة �ليومية، 
ويف ه���ذه �حلال���ة تك���ون �أم���ام �لإن�س���ان �ملت���درب عل���ى فني���ة �ل�سرتخاء فر�س���ة كبرة 
ل�سب���ط حالت���ه �لبدني���ة و�لنفعالي���ة، وم���ن ث���م �لتحك���م يف �لتوت���ر �لن���اجت ع���ن هذه 
�ملو�ق���ف وجتن���ب �تخاذ �لق���ر�ر�ت �لناجتة ع���ن �لتوتر �أو غر �ملرغوب���ة، كما �أن هناك 
�أه���د�ف عالجي���ة حيث ت�ساعد تدريبات �ل�سرتخاء كث���ر�ً كو�سيلة �أولية �أو ثانوية يف 
ع���الج كثر من �مل�سك���الت �لتي تو�جه �لإن�سان يف حياته �ليومية، ومن �أهم �مل�سكالت 
�لتي ميكن �أن يتم عالجها با�ستخد�م فنية �ل�سرتخاء: �لقلق، �ملخاوف �لجتماعية، 

�سعوبة �لتعلم. 

م���ن هن���ا ج���اء �هتم���ام �لدر��س���ة �لر�هن���ة بفعالي���ة برنامج تدريبي لتح�س���ني 
مهار�ت �لق���ر�ءة �ل�سامت���ة ل���دى �لتالمي���ذ ذوي �سعوب���ات �لتعل���م يف �للغ���ة �لعربي���ة 
باملرحل���ة �لبتد�ئي���ة باململكة �لعربي���ة �ل�سعودية با�ستخ���د�م �إ�سرت�تيجيتي �لكت�ساف 

�ملوجه و�ل�سرتخاء.

م�سكلة البحث:
تتحدد م�سكلة �لبح���ث �لر�هنة يف ع���الج �سعوبات �لتعلم يف �للغة �لعربية من 
خالل حت�سني مهار�ت �لقر�ءة �ل�سامتة لدى �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم باملرحلة 
�لبتد�ئية با�ستخ���د�م �إ�سرت�تيجيت���ي �لكت�ساف �ملوجه و�ل�سرتخ���اء، وميكن �سياغة 

تلك �مل�سكلة من خالل �لأ�سئلة �لآتية: 
ه���ل توج���د ف���روق ب���ني درج���ات �لق���ر�ءة �ل�سامت���ة للمجموع���ة �لتجريبية يف 1 ))

�لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي؟
هل توجد فروق بني درجات �لقر�ءة �ل�سامتة للمجموعة �ل�سابطة و�ملجموعة 1 ))

�لتجريبية يف �لقيا�س �لبعدي؟
ه���ل توج���د ف���روق ب���ني درج���ات �لق���ر�ءة �ل�سامت���ة للمجموع���ة �لتجريبية يف 1 ))

�لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي؟
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اأهداف البحث:
ي�سعي �لبحث لتحقيق �لأهد�ف �لتالية:

�لتع���رف على فعالية ��ستخ���د�م ��سرت�تيجيتي �لكت�س���اف �ملوجه و�ل�سرتخاء 1 ))
يف حت�س���ني مهار�ت �لق���ر�ءة �ل�سامت���ة ل���دى �لتالمي���ذ ذوي �سعوب���ات �لتعل���م 

باملرحلة �لبتد�ئية.
�لتعرف على ��ستمر�رية فعالية �لربنامج يف حت�سني مهار�ت �لقر�ءة �ل�سامتة 1 ))

لدى �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم باملرحلة �لبتد�ئية.

اأهمية البحث:
تكمن �أهمية �لبحث �حلايل من �لعتبار�ت �لآتية:

�أهمي���ة مرحل���ة �لطفول���ة يف تاأ�سي����س �لف���رد لإن�س���ان م���ن جمي���ع �لنو�ح���ي 1 ))
�ل�سخ�سية و�لعقلية و�للغوية و�لجتماعية و�لنفعالية.

�أهمي���ة �للغة �لعربية كمدخل جلميع �لعل���وم وجميع و�سائل �لتو��سل �للغوي 1 ))
و�لجتماع���ي و�لنف�س���ي و�لنفع���ايل، و�إذ� مت �إتقانه���ا و�إجادته���ا �أدى ذل���ك �إىل 

�إتقان وجودة باقي نو�حي �حلياة للفرد.
�أهمية �لتدخل �لتدريبي و�لإر�سادي و�لعالجي لهوؤلء �لأطفال ذوي �سعوبات 1 ))

�لتعل���م يف �للغ���ة �لعربي���ة وذلك من خالل برنامج للق���ر�ءة �ل�سامتة وهو من 
جن����س �للغة ولكن با�ستخ���د�م ��سرت�تيجية �لكت�ساف �ملوجه وهي فنية عقلية 
و�ل�سرتخاء وهي فنية نف�سية �سائدة يف معظم �ملد�ر�س �لإر�سادية و�لعالجية 
وتاأتي هذه �ملز�وجة بني �ل�سرت�تيجيتني لأول مرة يف �أدبيات �لبحث �لرتبوي 

لتعظم م�ستوى �لتدخل �لعالجي.
يك���ون �لتدخ���ل يف نهاي���ة �ملرحل���ة �لبتد�ئي���ة مبثابة �لتدخ���ل �ملنا�س���ب ليوؤتي 1 ))

ثماره يف �ملر�حل �لتالية.

م�سطلحات البحث:
�سعوبات التعلم :

يعرفه���ا �لباحث���ان �إجر�ئيا باأنه���ا: »خلل يف �لعمليات �لعقلية �ملت�سلة بالقر�ءة 
�أو  عقلية  عمليات  باأية  تت�سل  ول  �لقر�ئي  للن�س  بالفهم  تت�سل  و�لت���ي  �ل�سامتة 

ج�سمية �أخرى مرتبطة بالقر�ءة«.
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Guided Discovery الكت�ساف املوجه
يعرف �لباحثان �لكت�ساف �ملوجه يف �لبحث �حلايل با�ستخد�م �لتلميذ خرب�ته 

و�إمكاناته و��ستعد�د�ته �ل�سابقة لكت�ساف ما ميكن تعلمه من خالل �لربنامج

ال�سرتخاء :
يع���رف �لباحث���ان �ل�سرتخ���اء يف �لبح���ث �لر�ه���ن باأن���ه ه���و �سع���ور بال�ستقر�ر 
�لنف�س���ي و�لذهن���ي عن طري���ق �إرخاء ع�سالت و�أع�س���اب �جل�سم متام���ا، وهو �لتوقف 
�لكام���ل لك���ل �لنقبا�س���ات و�لتقل�س���ات �لع�سلي���ة �مل�ساحب���ة للتوت���ر م���ع ��ستح�س���ار                        

خرب�ت �سارة.

الربنامج التدريبي:
و�لممار�سات  �لخبر�ت  مجموعة  باأنه:  �إجر�ئي���ا  �لبرنامج  �لباحث���ان  يع���رف 
�إ�سر�ف �لمعمل، وتت�سمن  طفال باملرحل���ة �لبتد�ئي���ة تحت  �لعملي���ة �لتي تقدم لالأ
لعاب �للغوية و�لدر�ما و�لم�سرح �لتعليم���ي بهدف تنمية مهارة �لقر�ءة  �لق�س����س و�لأ

�ل�سامتة لديهم.

االإطار النظري:
�سعوبات التعلم:

�ل�سعوب���ات �لقر�ئي���ة هي و�حدة من م�سكالت �سعوبات �لتعلم و�لتي ميكن �أن 
ي�س���اب به���ا بع����س �لأطفال مما يوؤثر ب�سك���ل ملحوظ على م�ستو�ه���م �لدر��سي، حيث 
يكون متاأخر عن �أقر�نه وتعترب تلك �مل�سكلة من �مل�سكالت �لتي يجب �لهتمام باملبادرة 
و�مل�سارع���ة �إىل حله���ا، حي���ث متثل �للغة و�لق���ر�ءة �أهمية �أ�سا�سي���ة يف �حلياة فهي �لتي 
ت�ساع���د عل���ى �لنمو �لعقلي و�لجتماعي كما �أنه���ا تعترب �أد�ة �لتفكر �لتي يتعامل بها 
�لف���رد م���ع خمتلف �لأمور و�لق�سايا يف �حلياة كما �أنها متثل �لو�سيلة لبناء �لعالقات 
مع �لآخرين، كما �أو�سح )�لوقفي،2009( �أن هناك م�سكلة نف�سية تربوية و�جتماعية، 
توؤث���ر عل���ى �لطفل �لذي يعاين منها، كما توؤثر على �أ�سرت���ه وعلى عالقاته بزمالئه.

ظهر م�سطل���ح �سعوب���ات �لتعل���م كم���ا �أ�س���ار عب���د هلل )2006، ����س 30( على يد 
�لتاأخ���ر  ب���ني م�سطلح���ات  �ملا�س���ي ليفرق  �لقرن  م���ن  �ل�ستينات  )Kirk( يف مطل���ع 
�لعقلي وب���طء �لتعلم و�ل�سعوبات �لتعليمية �لتي قد يع���اين منه���ا بع����س �لتالمي���ذ 
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نتيج���ة لعو�م���ل د�خلية �أو �إمنائية رغم متتع���ه بالذكاء �لعادي تقريبا ولكنه ل ميكنه 
�لتح�سيل بامل�ستوى �لذي يتفق مع قدر�ته �لعقلية. 

ويعرفه���ا �سي���د )2001، �س 33( باأنها: تاأخر �أو ��سطر�ب �أو تخلف يف و�حدة �أو 
�أك���ر م���ن عمليات �لكالم مث���ل �للغة- �لقر�ءة - �لكتاب���ة - �لعمليات �حل�سابية نتيجة 
طفال �لذي���ن  خللل وظيفي يف �لدماغ �أو م�سك���الت �سلوكي���ة، وي�ستثن���ى م���ن ذل���ك �لأ

يعانون من �سعوبات �لتعلم ناجتة عن حرمان ح�سي �أو تخلف عقلي �أو حرمان.

ويف �سوء التعريفات ال�سابقة �سنف الباحثان �سعوبات التعلم اإىل جمموعتني:

اأول: �سعوبات التعلم النمائية
ت�سمل �سعوبات �لتعلم �لنمائية  �ملهار�ت �ل�سابقة �لتي يحتاجها �لطفل بهدف 
�لتح�سي���ل يف �ملو�سوع���ات �لأكادميي���ة، مث���ال يتعل���م �لطف���ل كتاب���ة ��سمه ع���ن طريق 

تطوير �لكثر من �ملهار�ت مثل �لإدر�ك، تاآزر �لب�سري �حلركي، �لذ�كرة...
فح���ني ت�سط���رب ه���ذه �لوظائف بدرجة كب���رة ويعجز �لطفل ع���ن تعوي�سها 
م���ن خ���الل وظائف �أخرى ينتج عنها �سعوبة لدى �لطفل يف تعلم �لكتابة �أو �لتهجئة 

�أو �إجر�ء �لعمليات �حل�سابية.

ثانيا: �سعوبات التعلم الأكادميية 
هي �مل�سكالت �لتي تظهر من قبل �أطفالنا يف �ملد�ر�س وت�ستمل على: 

�سعوبات بالقر�ءة. 	 
�سعوبات بالكتابة.	 
�سعوبات بالتهجئة و�لتعبر �لكتابي.	 
�سعوبات باحل�ساب.	 

اأ�سباب �سعوبات التعلم:
   تتاأثر عملية �لتعلم كغرها من مظاهر �ل�سلوك و�لبناء �لنف�سي و�ل�سخ�سية 
و�ل�سح���ة، بالعدي���د م���ن �لعو�م���ل �جل�سمي���ة و�لفردية و�لنف����س �جتماعي���ة، منها ما 
ي�سبق ولدة �لفرد، ومنها ما يحدث بعد ولدة �لفرد و�أثناء عملية �لنمو، �لأمر �لذي 
يحت���م �أن توؤخ���ذ ك���ل حالة م���ن حالت �سعوب���ات �لتعل���م ب�سكل فردي ح�س���ب �لعو�مل 
�لت���ي �أ�سهم���ت يف تكوي���ن تل���ك �ل�سعوبات، كما �أ�س���ار كل من: )خ�س���ر، 2005، �س 25؛               

عبد �هلل، 2007، �س �س 98- 125(.
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اأول: العوامل الفردية امل�سببة ل�سعوبات التعلم: 

ن�سان فاإما �أن يكون �جل���ني متنحيا  اأ- عوامل وراثية: تتمثل يف �جلين���ات �لور�ثية لالإ
ويكون �لفرد حاماًل لال�ستعد�د �أو �سائد�ً ك�سلوك ظاهر يبدو يف �أوجه �لق�سور �ملختلفة.
ب- الغ�دد: �إن ��سط���ر�ب �إفر�ز بع�س �لغ���دد �ل�سماء مثل �لغ���دة �لنخامية و�لدرقية 
و�جل���ار درقي���ة ميكن �أن يوؤثر �سلبا يف منو �جل�سم ب�سك���ل عام و�جلهاز �لع�سبي ب�سكل 
خا�س، �لأمر �لذي يعك�س هذ� �ل�سطر�ب �أثره �ملبا�سر على حدوث �سعوبات �لتعلم.

ج - الإ�سابات واخللل الدماغي: يكون قبل �أو �أثناء �أو بعد �لولدة ويظهر ��سطر�بات يف 
�ملخ، ويظهر �أثرها يف �ل�سلوك ويف �لعمليات �لعقلية �مل�ستخدمة يف �لتعلم.

�لفرد يف مرحلة  لدى  �ل�سعوبات  تلك  الكيمي�ائية واحليوي�ة: تظهر   د -الع�وامل 
�سعاع لفترة طويلة. دوية و�لتعر�س لالإ عمرية معينة، وتكون نتيجة لالأ

ثانيا: العوامل البيئية:

اأ- البيئ�ة الرحمي�ة: ه���ي تلك �لبيئة �لتي يب���د�أ فيها �لفرد من���وه �جلنيني د�خل رحم 
�لأم، ونق����س ظ���روف �لتغذي���ة �أو �حلماي���ة �أو �لتاأث���ر�ت �لناجم���ة ع���ن �لنفع���الت 
�ل�سدي���دة م���ن �لأم قد تنعك�س �سلبا على �لبناء �جل�سمي �ل�سليم للجنني وخا�سة ذلك 
�لبن���اء �خللوي و�لوظيفي لالأجهزة �لع�سبي���ة و�حل�سية مما يعك�س �أثره على �لطفل 

بعد ولدته وبد�يات تعلمه.

ب- البيئ�ة الطبيعي�ة: ي�س���ود �عتق���اد ق���وي ب���اأن �لبيئ���ات �لطبيعية �خل�سب���ة �لنقية 
�خلالي���ة م���ن عو�مل �ل�سو�س���اء و�ل�سجي���ج و�لتلوث �لبيئ���ي ت�سهم ب�سك���ل مبا�سر يف 

مناخ تعليمي جيد.

ج – البيئ�ة الجتماعي�ة والنف�سي�ة: رمب���ا تك���ون م���ن �أه���م �لبيئ���ات �لفعال���ة يف عملية 
�كت�س���اب �مله���ار�ت �ملعرفية، �سو�ء �أكان يف �لجتاه �لإيجابي عند �لر�ء �أم �ل�سلبية عند 

�لفتقار �إىل هذ� �لر�ء.
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طرق ت�سخي�س �سعوبات التعلم:
  تو�سلت نتائج �لبحوث و�لدر��سات يف جمال �سعوبات �لتعلم كما �أ�سار كل من: 
)خ�سر، 2005، �س 23؛ عبد �حلميد،2003، �س 49؛ عبد �هلل، 2007، �س �س 98- 125(
 �إىل وجود حمك���ات يتم على �سوئها ت�سخي�س �لتلميذ باأن لديه �سعوبات تعلم وتلك 

�ملحكات. 

  Discrepancy Criterion حمك التباعد
وه���و تباع���د �مل�ستوى �لتح�سيلي للطالب يف مادة ما ع���ن �مل�ستوى �ملتوقع منه 

ح�سب حالته وله مظهر�ن:

اأ- التفاوت بني القدرات العقلية والتح�سيلية للطالب:
حي���ث تكون �لقدرة �للغوي���ة للطالب عالية ح�سب �ختبار�ت هذه �لقدرة بينما 
يك���ون �لتح�سي���ل �للغ���وي للطالب ذ�ت���ه يف م�ستوى متدين �إىل حد كب���ر، �أو �أن تكون 
�لق���درة �لعقلية �لعام���ة و�لقدرة �ملكانية للطالب عالية بينم���ا يكون حت�سيله يف مادة 

�لريا�سيات منخف�سا.

ب- التفاوت يف امل�ستوى التح�سيلي للمواد املختلفة:
فق���د يك���ون �لطال���ب متفوقت���ا يف �لريا�سي���ات وعادي���ا �أو متو�سط���ا يف �مل���و�د 
�لدر��سية �للغوية ولديه �سعوبات يف مادة �لعلوم �أو �لدر��سات �لجتماعية، وقد يكون 
�لتف���اوت يف �لتح�سي���ل ب���ني �أجز�ء مق���رر در��سي و�ح���د، ففي �للغة �لعربي���ة قد يكون 
�لطال���ب م�ست���و�ه ممت���از يف �لق���ر�ءة و�لهجاء و�لتعب���ر بينما يعاين م���ن �سعوبات يف 

درو�س �لنحو �أو حفظ �لن�سو�س �لأدبية.

1 .  Exclusion Criterion حمك ال�ستبعاد
  حي���ث يت���م بو��سط���ة ه���ذ� �ملح���ك  ��ستبعاد بع����س �لفئ���ات عن���د ت�سخي�س فئة 

�سعوبات �لتعلم، ومن هذه �لفئات نذكر:
عاقات �لعقلية.)(1  �خلالت �لتي ترجع �إىل �لإ
حالت �لعاقة �حل�سية )�لعميان و�سعاف �لب�سر و�ل�سم و�سعاف �ل�سمع(.)(1 
ذوي �ل�سطر�بات �لنفعالية �ل�سديدة ) مثل: �لندفاعية و�لن�ساط �لز�ئد()(1 
حالت نق�س فر�س �لتعلم �أو �حلرمان �لثقايف.)(1 
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2 .Matvration Criterion حمك الن�سج
  تختل���ف مع���دلت �لنمو من طفل لآخر، بل �إن معدلت �لن�سج تختلف ح�سب 
�خت���الف �جلن����س �أو �ل�سالل���ة، وعل���ى ه���ذ� �لأ�سا����س يج���ب مر�ع���اة �ملعاي���ر �خلا�سة 
بالن�س���ج لكل مرحلة عمرية، وكذلك بالن�سبة لكل جن�س ح�سب �ملعاير �خلا�سة بكل 
جمتم���ع و��ستبع���اد �حل���الت �خلا�س���ة بالتاأخر �ل�سدي���د �ملرتبط بعو�م���ل �لن�سج عند 

�لت�سخي�س حلالت �سعوبات �لتعلم.
3 .Neurological Criterion سرات النرولوجية� حمك املوؤ

حي���ث ميك���ن �ل�ست���دلل عل���ى �سعوب���ات �لتعل���م م���ن خ���الل مالحظ���ة �لتلف 
�لع�س���وي �أو �لوظيف���ي يف �ملخ، �أو �لإ�سابات �لب�سيطة يف �ملخ، وميكن �ل�ستدلل عليها 
با�ستخ���د�م ر�س���ام �ملخ �لكهربائ���ي �أو �لأ�سع���ة �ملقطعية وتتبع �لتاري���خ �ملر�سي للطفل، 

وتنعك�س �ل�سطر�بات �لب�سيطة يف وظائف �ملخ يف:
�ل�سطر�بات �لإدر�كية )�لإدر�ك �لب�سري، �ل�سمعي، �ملكاين()(1 
�لأ�سكال غر �ملالئمة من �ل�سلوك �لن�ساط �لز�ئد)(1 
�ل�سطر�بات �لعقلية.)(1 
�سعوبات �لأد�ء �لوظيفي �حلركي.)(1 

ويف �سوء ما �سبق �أمك���ن �أن تعرف �سعوبات �لتعلم يف �لقر�ءة �ل�سامتة على 
فر�د د�خل �لف�سل �لدر��سي  �أنه���ا “مفهوم ي�سر �إىل جمموعة غ���ر متجان�سة من �لأ
�لعادي ذوي ذكاء متو�سط �أو فوق �ملت���و�سط يظهرون ��سطر�با يف �لعمليات �لنف�سية 
�ملت���وقع  �لتح�سيل  ب���ني  �لو��سح  �لتباعد  خالل  من  �أثرها  يظهر  و�لت���ي  �سا�سية  �لأ
وجود  �إىل  ترجع  و�لت���ي  �ل�سامتة  �لقر�ءة  مهار�ت  يف  لديهم  �لفعلي  و�لتح�سيل 
خلل �أو تاأخر يف من���و �جله���از �لع�سب���ي ول ترجع �إىل وجود �إعاقة ح�سية �أو بدنية �أو 

��سطر�بات نف�سية.
القراءة ال�سامتة وخ�سائ�س تالميذ املرحلة البتدائية:

يف  تنطل���ق  �أن  �لرتبي���ة  وعل���ى  �لتعليمي���ة،  �لعملي���ة  حم���ور  ه���و  �لطف���ل  �إن 
��سرت�تيجياته���ا من و�قعه، و�أن ت�ستجيب خل�سائ�س منوه و�حتياجاته يف كل مرحلة 
م���ن مر�ح���ل هذ� �لنمو. وللطفول���ة يف �لإ�سالم منزلتها �حلبيب���ة، و�أهميتها �لدقيقة 
ولق���د عن���ى �لإ�س���الم به���ذه �ملرحلة من عم���ر �لإن�س���ان، فحباها بالكثر م���ن �لرحمة 

و�لعطف، �إىل جانب �ل�سقل و�لرتبية.
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وترتبط �لقر�ءة �ل�سامتة ومهار�تها باملرحلة �لعمرية �لتي مير بها �لتالميذ 
حت���ى تكون تلك �مله���ار�ت �نعكا�سا للنم���و �لعقلي لدى �لتالميذ يف تلك �مل���رحلة من 
وتقابل  �لنمو  مر�حل  من  �ملت���اأخرة  �لطفولة  مرحلة  تعت���رب  و�لت���ي  �لنمو  مر�حل 

�ملرحلة �لعمرية )6- 12( �سنة.

طفال يف تلك �مل���رحلة كم���ا �أو�س���ح )�سليم���ان، 2004: 216( بالنمو  ويتميز �لأ
�لعقلي �ملتز�يد نظر� ملرورهم باخلرب�ت يف مرحلة �لطفولة �ملبكرة ومن �أهم مظاهر 

�لنمو �لعقلي لهذه �ملرحلة: 
در�ك اأ(  دراك: يالحظ يف تلك �مل���رحلة من مر�حل �لنمو من���و �لإ املالحظة والإ

�سياء كتحليل  لدى �لتالميذ بدرجة كب���رة متكنه���م من حتلي���ل مكونات �لأ
�لن�س �إىل كلمات �أو �أفكار فرعية.

�ملف���اهيم لدى �لتالميذ )ب(  �مل���رحلة من���و  اكت�ساب املفاهيم: يالحظ يف تلك 
�سو�ء فردية �أم كلية ولكن يج���ب �أن نقدم له���م �ملف���اهيم �ل�سحيحة حت���ى ل 

يتاأثرون باملفاهيم �خلاطئة.
التفكر: يتميز �لطفل يف هذه �ملرحلة بقدرته على �لتفكير �ملجرد و�لت�سنيف )ج( 

�سياء و�لترتيب و�لتنظيم �ملنطقي و�ل�ستدلل. لالأ

وبالتايل ي�سبح �لطفل قادر� على �كت�ساب مهار�ت �لقر�ءة �ل�سامتة وحت���ديد 
فكار �لعامة و�لفرعية  حمت���ويات �لن�س و�لبحث عن معاين �ملف���رد�ت و��ستخر�ج �لأ
للن�س، و�لوقوف على هدف �لكاتب وغي���رها من مهار�ت �لقر�ءة �ل�سامتة، فالقر�ءة 
�ل�سامتة ن�ساط لغوي يتم بالعينني دون ��ستخد�م �أجهزة �لنطق لي�س فيها �سوت ول 
هم����س ول حتري���ك لل�سفت���ني؛ غايته فهم �مل���ادة �ملقروءة، ويتم ذل���ك �لن�ساط بالنظر 
بالع���ني �إىل �ملادة �ملق���روءة، و�لتعرف على �أ�سكال �حل���روف و�أ�سو�تها )قر�ءة �لكلمات 
و�جلم���ل(، وي�ساح���ب ذلك ن�ساط ذهني؛ لرتجم���ة �ملادة �ملق���روءة �إىل دللت ومعاٍن، 

ومن ثم فهمها.

خطوات تعليم القراءة ال�سامتة باملرحلة البتدائية:
ي�سي���ر تعليم �لقر�ءة �ل�سامتة كم���ا �أ�س���ار جعفر )2003، ����س 126( يف �مل���رحلة 

�لبتد�ئية وفقا ملا يلي:
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و�لنف�سي 1 )) �لعقلي  �لتالميذ  من���و  مل���رحلة  �ملن���ا�سب  للمو�سوع  �ملعل���م  �ختيار 
و�لجتماعي.

�سئلة حول �أهد�ف �لدر�س �لرئي�سة.1 )) يلقي �ملعلم �لأ
يحدد �لوقت �ملنا�سب لقر�ءة �لتالميذ للدر�س قر�ءة �سامتة.1 ))
لفاظ �ل�سعبة بالدر�س.1 )) يناق�س �ملعلم �لتالميذ يف �لعبار�ت و�لأ
فكار �لفرعية �ملرتبطة 1 )) يناق�س �ملعلم �لتالميذ يف �لفكرة �لعامة للدر�س ثم �لأ

بالفكرة �لعامة.
يطلب �ملعل���م من �لتالميذ قر�ءة �لدر����س مرة ثانية قر�ءة �سامتة مل���زيد من 1 ))

�لفهم للتفا�سيل.
مناق�سة جزئيات كل فكرة رئي�سية وحتليله���ا وتف�سره���ا ملعرف���ة مدى ت�سل�سل 1 ))

فكار. ومنطقية �لأ
مناق�سة جو�نب �لقوة و�ل�سعف يف �مل���و�سوع �ملق���روء من حيث �أ�سلوبه �لذي 1 ))

عر�س به و�ملعاين �لتي وردت فيه. 
تقومي �ملو�سوع و��ستنتاج �لقيم و�ملبادئ �لتي ميكن تعلمها منه ويالحظ على 1 ))

تلك �خلط���و�ت �أن �ملعل���م موجه ومر�سد ملا يقوم به �لتالميذ من �أن�سطة �أثناء 
تدري�س �لقر�ءة.

واقع تعليم القراءة باملرحلة البتدائية باململكة العربية ال�سعودية:
  من خالل متابعة �لباحث���ان ملد�ر����س �ململك���ة وخا�سة يف مكان تطبيق �لبحث 
مدر�س���ة �لأحن���ف �بن قي�س باحلرة �ل�سرقية �لبتد�ئية باملدينة �ملنورة وجد �أن توزيع 

خطة تعليم �للغة �لعربية ب�ملرحلة �لبتد�ئية �لعليا يو�سحها �جلدول �لتايل:
جدول )2(

�سبوعية باملرحلة البتدائية باململكة العربية ال�سعودية خطة تعليم اللغة العربية الأ
�إمالءخطتعبرحمفوظاتقر�ءةقو�عد�لفرع
عدد 

231111�حل�س�س

�لن�سبة 
11.1%11.1%11.1%11.1%33.4%22.2%�ملئوية
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�ت�سح من �جلدول �ل�سابق ما يلي:
�سبوعية 1 )) �رتفاع �لهتمام بالقر�ءة على م�ستوى خطة تدري�س �للغة �لعربية �لأ

حيث و�سلت ن�سبة �لهتمام به���ا �إىل 33.4% وهي �أعلى ن�سبة باملق���ارنة بفروع 
خرى. �للغة �لعربية �لأ

متث���ل �لقو�عد �لنحوية �ملن���زلة �لثانية بعد �لقر�ءة؛ حيث و�سل �لهتمام بها 1 ))
هميتها يف ت�سويب كالم وكتابات �لتالميذ. �إىل22.2% نظر� لأ

مالء و�خلط حيث و�سل �لهتمام 1 )) يت�ساوى �لهتمام باملحفوظات و�لتعبر و�لإ
بكل فرع منهم �إىل%11.1

بامل���رحلة 1 )) �لقر�ءة  بتعليم  �إليه  �سارة  �لإ �ل�سابق  �لبالغ  �لهتمام  وبالرغم من 
�لبتد�ئية �إل �أن �لتالميذ يف هذه �مل���رحلة يعانون �سعفا م���ن �لفهم �لقر�ئي 
ول ملفه���وم �لقر�ءة و�لذي يقت�سر على �لتعرف  و�أنه���م يقفون عند �مل�ستوى �لأ
و�لنقد  و�ل�ستنتاج  �لفهم  �إىل  يتعدى  �أن  دون  فقط  و�لكلمات  �لرموز  على 

و�لتحليل يف �لقر�ءة.

�ملعل���م و�لتلمي���ذ  با�ستخ���د�م  �ل�سامت���ه �جر�ئي���ا  �لق���ر�ءة  �لباحث���ان  ويع���رف 
��سرت�تيجيت���ي �لكت�س���اف �ملوج���ه و�ل�سرتخ���اء لتحقي���ق م�ست���وى �أف�س���ل يف مهار�ت 

�لقر�ءة �ل�سامتة.

Guided Discovery الكت�ساف املوجه
�ختلف���ت �لآر�ء و�ل���روؤى ح���ول مفه���وم �لتعل���م بالكت�س���اف �ملوج���ه، لك���ن ه���ذ� 
�لخت���الف ظ���ل طفيفا لكونه مفهوما ي�سرح نف�سه بنف�س���ه، ول ي�ستوجب �إملاما كبر� 
بعل���وم �لرتبي���ة حت���ى ن�ستوعب���ه، ويرى )�لنجدي و�آخر�ن، 2003: 156( �أن �لكت�ساف 
�ملوج���ه كم���ا عرف���ه “ جانييه” ي�ستمل على ربط �ملب���ادئ �ملتعلم���ة �سابقا لتحل �مل�سكلة 
�لتي يو�جهها �لتلميذ ثم يعممها حلل م�سكالت جديدة من نف�س �لنوع، ثم ي�ستخدم 
�لتلميذ مهارته �لعقلية يف �كت�ساف �ملفهوم �أو �ملبد�أ بدل من �إخباره به من قبل �ملعلم، 
وبالتايل يتبع �لتلميذ يف تعلمه بالكت�ساف م�سلك �لعلماء عند بحثه���م مل�سكل���ة من 

�مل�سكالت، وخل�س �لباحثان من هذه �لتعاريف:
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�لتعلم بالكت�ساف ��سرت�تيجية وعملية تفكر تتطلب من �لفرد �إعادة تنظيم 1 ))
معلومات���ه وتكييفه���ا ب�سكل ميكنه من روؤية عالقات جدي���دة مل تكن معروفة 

لديه من قبل.
تعل���م يح���دث كنتيجة ملعاجلة �لطال���ب للمعلومات وتركيبه���ا وحتويلها، حتى 1 ))

ي�س���ل �إىل معلومات جديدة با�ستخد�م عمليات �ل�ستقر�ء �أو �ل�ستنباط �أو �أي 
طريقة �أخرى .

عملي���ة تنظي���م للمعلوم���ات بطريق���ة متك���ن �ملتعل���م م���ن �أن يذه���ب �أبع���د من 1 ))
�ملعلومات �ملكت�سبة �سابقا.

حماول���ة �لف���رد للح�س���ول على �ملعرف���ة بنف�سه دون م�ساعدة م���ن �ملدر�س عرب 1 ))
��ستعمال معلومات �سابقة للو�سول �إىل معلومات جديدة.

م���ن �لطرق �لتي ت�ساعد �لطلبة على �كت�س���اف �لأفكار و�حللول باأنف�سهم مما 1 ))
يولد عندهم �سعور� بالر�سى و�لرغبة يف مو��سلة �لتعلم.

مزايا التعلم بالكت�ساف املوجه:
لعل �أهم فائدة يوفرها �لتعلم بالكت�ساف �ملوجه هي حتويل �لتلميذ من متلق 
�سلب���ي للمعلوم���ات �إىل متعلم ن�سي���ط باحث عن �ملعرفة، كم���ا يتميز �لكت�ساف �ملوجه 

مبجموعة من �ملز�يا كما �أو�سح )�لنجدي و�آخر�ن،2003: 159، 160( �أهمها:
تنمية �لكفايات �لفعلية للتلميذ.1 ))
يقدم تعزيز� م�ستم���ر� للتلميذ بعد �لتقدم من خطوة �إىل �أخرى، مم���ا يوؤدي 1 ))

�إىل زيادة �لد�فعية و�لرغبة يف �ل�ستمر�ر، مم���ا يجع���ل �لتعزيز لدى �لتلميذ 
د�خليا ولي�س خارجيا. 

يقلل من ظاهرة �لن�سيان ويجعل �ملادة قابلة للفهم و�ل�ستيعاب.1 ))
يزيد من �لثقة لدى �لتلميذ ويوجهه �إىل �لتعلم �لذ�تي.1 ))
ي�ساعد �لتلميذ على تعلم كيف يتعلم و��ستعمال �ملهار�ت �لعقلية �لعليا.1 ))
ينمي لدى �لتالميذ �ل�ستقاللية و�لعتماد على �لنف�س.1 ))
يحول �لتلميذ من متلقي للمعرفة �إىل �سانعها.1 ))
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وي�سيف )�ل�سهر�ين، و �ل�سعيد،2004، �س 262( �إىل �ملز�يا �ل�سابقة لالكت�ساف 
ويتحمل  بنف�سه  يتعلم  �لتلميذ  ن  لأ ذ�ته؛  عن  �ل�سخ�س  مفهوم  ينمي  �أنه  �مل���وجه 
�خلط���اأ حت���ى ي�سل �إىل �حللول �ل�سحيحة، وكذلك يزود �لتلميذ باملعلومات و�ملعارف 
�مل���وقف  جعل  �إىل  �سافة  بالإ �ملختلف���ة،  وقدر�ته���م  مهار�ته���م  تنمية  �إىل  �سافة  بالإ

�لتعليمي �أكر متعة وت�سويقا.

خطوات التدري�س با�ستخدام باكت�ساف املوجه:
هناك جمم���وعة من �خلط���و�ت يجب �إتباعها كما �أ�سار )�ل�سهر�ين، و �ل�سعيد، 
2004، ����س ����س 264- 265(  عند �إعد�د �لدر����س با�ستخد�م �لكت�ساف �مل���وجه نلخ�سها 

فيما يلي: 
يحدد �ملعلم �ملعلومات �لعلمية �ملر�د تقدميها للطالب.1 ))
حتديد �مل�ستوى �لدر��سي لكل در�س من �لدرو�س.1 ))
حتديد �ملفاهيم و�ملبادئ �لعلمية �ملرتبطة بالدر�س �ملر�د تعليمه.1 ))
ن�سطة �لالزمة للدر�س.1 )) دو�ت و�لأ حتديد �لأ
�لتمهيد للدر�س.1 ))
�ل�ستعانة باملر�جع و�مل�سادر �ملرتبطة بالدر�س.1 ))
تعلمه 1 )) ما  تطبيق  �إىل  ته���دف  �لت���ي  �ملفت���وحة  جابة  �لإ ذ�ت  �سئلة  �لأ �سياغة 

�لتالميذ.
حتديد م�سادر �لدر�س للتالميذ.1 ))

تدري�س القراءة با�ستخدام الكت�ساف املوجه:
قام �لباحثان بتدري�س �لقر�ءة با�ستخد�م �لكت�ساف �ملوجه على �لنحو �لتايل:

حتديد �لفكرة �لعامة للمو�سوع.1 ))
فكار �لفرعية.1 )) توجيه �أ�سئلة عن �لأ
قر�ءة �لتالميذ �ملو�سوع قر�ءة �سامتة.1 ))
و�سع �أ�ساليب �لتقومي �ملنا�سبة.1 ))
تقدمي �لتغذية �لر�جعة على �سوء �لتقومي.1 ))
توجيه �لتالميذ �إىل حل �أ�سئلة �لكتاب.1 ))
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ال�سرتخاء:
�أ�سار �لباحثان �إىل �أنه �أ�سلوب عالجي نف�سي ميكننا به �لتخل�س من �ل�سغوط 
�لنف�سي���ة �ليومي���ة، و�ل�سرتخ���اء كما و�س���ح )Melemis, 2008( عبارة عن �لتحكم 
�لذ�ت���ي لع�س���الت �جل�س���م يه���دف لوق���ف توتره���ا، كم���ا �أن �لتحك���م �لذ�ت���ي و�لكامل 

لالأفكار �ل�سلبية �لتي تعتمر باأذهاننا وت�سعرنا بالإجهاد �مل�ستمر.

يح���دث �ل�سرتخ���اء كم���ا ي�س���ر)Schneider,2005( عن طري���ق �لنقبا�س 
�ل�سدي���د لع�س���الت �جل�س���م يلي���ه �نب�س���اط بط���يء لنف����س �لع�س���الت، ينت���ج ع���ن هذ� 
�لنقبا�س و�لنب�ساط �آلف من �ل�سحنات �لكهربية، تنتقل هذه �ل�سحنات �إىل جزء يف 
�ملخ ي�سمى )�لهايبوثالمو�س(، هو �مل�سئول عن تقدمي �ل�ستجابات �ملنا�سبة لل�سغوط، 
�س���و�ء كان���ت هذه �ل�ستجابات نف�سية �أو �سلوكية، فتق���وم �لأجهزة �لف�سيولوجية بنقل 
�ل�سحن���ات �لكهربي���ة �إىل �لهايبوثالمو�س و�لذي ي�سبح يف توت���ر �سديد ب�سببها، و�أي 
تغر يف حياة �لإن�سان )�سغط - ��سرتخاء( يعمل على تقليل هذه �ل�سحنات �لكهربائية 
�ملتتالي���ة و�إرج���اع �جل�سم و�لهايبوثالمو�س �إىل حالة �لت���ز�ن وهذ� ما حتققه عملية 

�ل�سرتخاء.     

و�أ�سار )Castillo,2000( �إىل �أن هناك �لعديد من فو�ئد �ل�سرتخاء منها:
تنمية قوة �لتحكم يف �لذ�ت و�لتخل�س �ل�سريع من �لنفعالت و�لقلق �لنف�سي .1 ))
بث �لهدوء و�ل�ستقر�ر و�لتز�ن �لنف�سي.1 ))
زيادة �لرتكيز وجالء �لذهن وقوة �لذ�كرة باأنو�عها.1 ))
زيادة �لقدرة عل حتمل �لإحباطات �ليومية و�سغوط �حلياة.1 ))
�لتمكن من مو�جهة �مل�ساعر �ل�سلبية و�لتحكم فيها.1 ))
�رتفاع معدلت �لتقدير �لذ�تي لدى �لفرد.1 ))
عالج بع�س �حلالت �ملر�سية )مثل: �ل�سد�ع �لن�سفي- زيادة خفقان �لقلب - 1 ))

�لقولون �لع�سبي- ...وغرها(
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كم���ا ر�أى )Mehling,2005( �أن هن���اك جمموع���ة م���ن �ل�س���روط �لو�ج���ب 
تو�فرها للقيام بال�سرتخاء منها:

يج���ب جتن���ب �لقي���ام بال�سرتخ���اء بع���د تناول �لطع���ام مبا�س���رة �أو قب���ل �لنوم 1 ))
مب�سرة ويف�سل �أن يتم �ل�سرتخاء قبل �لنوم بثالث �ساعات.

�أن يكون �ملكان �ملعد لال�سرتخاء هادئ جيد �لتهوية متو�سط يف �سدة �لإ�ساءة.1 ))
ي�ساح���ب متاري���ن �ل�سرتخ���اء مو�سيقى هادئة ج���د� ورقيقة و�رتف���اع �ل�سوت 1 ))

�أقرب للهم�س من �ل�سوت �مل�سموع.
يف�س���ل �لقي���ام بال�سرتخاء ب�س���ورة فردية وبدون �أي �إزعاج م���ن �أفر�د �لأ�سرة 1 ))

لأن �لقيام بالتمرين ب�سكل �سحيح ي�ساحبه حاله �نفعاليه قد تكون �لبت�سام 
�أو �ل�سحك �أو �لبكاء يف حالت كثرة.

يج���ب عل���ى �ملتم���رن �أن يحر����س عل���ى تركي���ز �لنتب���اه و�لرغب���ة �ل�سدي���دة يف 1 ))
�ل�سع���ور بال�سرتخ���اء و�لنف�س���ال عقليا وج�سديا عن كل م���ا يوترنا يف �حلياة 

فرتة �ل�سرتخاء.
ولق���د �أ�سار كل من )Craske & Barlow,2006:53( �إىل بع�س �خلطو�ت 1 ))

لتمرين لال�سرتخاء منها:
�حر�س على توفر �ملكان �ملنا�سب بعد توفر �ل�سروط �ل�سابقة.1 ))
�لتخل�س من �ملالب�س �ل�سيقة �أو �ل�ساغطة على �جل�سم و�ل�سعر.1 ))
�أخ���ذ و�سعي���ة مريحة ج���د� للج�سم - �جللو�س �أو �لتمدد- كم���ا يف�سل �ملتمرن 1 ))

بال�ستعانة بو�سائد مريحة.
�سب���ط �لتنف�س �له���ادي و�لعميق و�ملتزن عن طريق مل���ئ �لرئتني بالأك�سجني 1 1))

ثم حب�س �لهو�ء د�خل �لرئتني بقدر ما ت�ستطيع وتفريغه ببطء �سديد �ساعر� 
بالهو�ء وهو يخرج من رئتيك مار� بالق�سبتني و�لبلعوم و�لفم.

ممار�س���ة مترين���ات �سد ع�س���الت �ليدين حت���ى �ل�سعور بالأمل وزي���ادة �لنب�س 1 )))
على طول �لذر�ع ثم �إرخائها وكذ� يف �لقدمني و�لرقبة. 

�غل���ق عيني���ك وفى و�س���ع مريح جد� وم�ستق���ر حاول تذكر موقف���ا ووقتا كنت 1 )))
في���ه �سعي���د جد� وفرح ج���د�، تذكر من كان معك، ماذ� كن���ت ترتدى، ماذ� قلت 
وم���اذ� �سمع���ت، م���اذ� كانت �أمال���ك و�أحالمك تذك���ر �لتفا�سي���ل �لدقيقة، كيف 
كن���ت تتح���رك كيف كن���ت تت�سرف م���اذ� كانت �أمال���ك و�أحالم���ك وقتها، تذكر 
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�سع���ورك و�أحا�سي�سك، ح���اول �أن ت�سعر كما كنت وقتها كيف كنت �سحك �بت�سم 
للذك���رى، ع����س هذه �للحظ���ات مرة �أخرى بكل خلجه م���ن خلجاتك، حاول �أن 

يت�سبع ج�سدك وم�ساعرك باإحياء �لذكرى.
مت���ى �أردت �فت���ح عينيك بب���طء ��سعر مبحيط���ك بهدوء وب���طء �سديد ،حترك 1 )))

متى رغبت يف ذلك. 

درا�سات وبحوث �سابقة:

تعددت �لدر��سات يف هذ� �ملجال نذكر منها على �سبيل �ملثال ل �حل�سر:
در��سة �سعد )2007( �إىل �لتعرف و�قع م�سكلة �سعوبات �لتعلم مهار�ت �ل�سرعة 
و�لطالقة وحجمها لدى تالميذ �ل�سف �لر�بع من �لتعليم �لأ�سا�سي مبدينة ترهونة، 
وتعرف مدى فاعلية برنامج تربوي بهدف �ىل عالج �سعوبات �لتعلم مهار�ت �ل�سرعة 
و�لطالق���ة و�لتخفي���ف م���ن حدته���ا ومعرف���ة م���ا �إذ� كان���ت هن���اك ف���روق ب���ني �لذكور 
و�لإن���اث م���ن حي���ث �سعوب���ات مه���ار�ت �لق���ر�ءة �جلهرية، وتكون���ت عين���ة �لبحث من 
)80( طال���ب وطالب���ة بال�سف �لر�بع من �لتعلي���م �لأ�سا�سي من ذوي �سعوبات �لتعلم، 
و�أ�س���ارت نتائ���ج �لدر��س���ة �إىل �أن �سعوبات تعل���م �لقر�ءة �جلهري���ة تنت�سر بني تالميذ 
�ل�س���ف �لر�بع �لبتد�ئي م���ن �لتعليم �لأ�سا�سي بن�سبة )10.5%(، ول توجد فروق بني 
�لذك���ور و�لإن���اث، وتاأك���دت �لدر��س���ة م���ن فاعلي���ة �أ�سلوب �لع���الج �ل�سلوك���ي �ملتمثل يف 
) �لتعزي���ز �ملوج���ب( يف �لتقلي���ل من �سعوبة تعلم يف مه���ار�ت �ل�سرعة و�لطالقة لدى 

�لأطفال ذوي �سعوبات �لتعلم يف �ل�سف �لر�بع من �لتعليم �لأ�سا�سي. 

و�أو�سحت نتائج در��سة )Williams, 2006( �أنه ميكن تنمية �أد�ء �لتالميذ يف 
�لقر�ءة �ل�سامتة با�ستخد�م  �لكت�ساف �ملوجه من خالل عر�س �لن�س على �لتالميذ 
وتوجيههم �إىل كيفية �لو�سول �إىل �ملعنى �لعام للن�س وكذلك معاين �ملفرد�ت وكذلك 
�لقر�ءة  �عتماد  وبالتايل  �لقر�ءة  مو�سوع  �لن�س  يف  �لثانوية  فكار  �لأ �إىل  �لو�سول 
�ل�سامتة على �لتوجيه من قبل �ملعل���م يعمل على تنمية مهار�ته���ا لدى �لتالميذ.

طفال ذوي �سعوبات يف �ل�سلوك  و�أجريت در��سة )Samules, 2005( على �لأ
لتعلم  �ملبكر  �لتدخل  إذ� كان   � �إىل تحديد ما  �لدر��سة  �لفونولوجي، وهدفت  در�ك  و�لإ
�لقر�ءة بو��سطة منوذج )بر�ديل وبر�ينت،1983-1985( له تاأثر على مهار�ت �لقر�ءة 
و�فرت�س���ت �أن �لوع���ي �ل�سوت���ي لالأطف���ال �ل�سغ���ار �لذي���ن ظهرت لديه���م متاعب يف 
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�لقر�ءة �سوف يظهرون حت�سنا �أكر يف مهار�ت �ل�سجع وتكافوؤ �حلروف بعد �لتطبيق، 
وتكون���ت عينة �لدر��س���ة �لذين ظهرت لديهم م�ساك���ل يف �لوعي �ل�سوتي و�ل�سلوك من 
�ستة �أطفال، ومن �أدو�ت �لدر��سة مت ��ستخد�م �ملوؤ�سر �لديناميكي للمهار�ت �لأ�سا�سية 
للقر�ءة �ملبكرة، و�أ�سارت �لنتائج �إىل فعالية �لنموذج يف تنمية مهار�ت �لوعي �ل�سوتي 

يف �لقر�ءة و�ل�سلوك وتكافوؤ �حلروف.

و�تفقت نتائج در��سة )Karen & Erin, 2003( حيث هدفت �إىل توظيف 
�لتكنولوجيا يف �ملدر�سة �لبتد�ئية من �أجل تنمية مهار�ت �لقر�ءة �ل�سامتة، ومتكنت 
ت���دريب ��ستخد�م �لكمبيوتر يف تنمية مهار�ت �لقر�ءة من  من خالل �لدر��سة من 
خالل عر����س �لن�س على �لكمبيوتر وترك �لتالميذ يتعاملون مع �لن�س �لقر�ئي 
ر�ساد من �ملعل���م، وتو�سلت يف �لنهاية �إىل �أن  يف فت���رة زمنية حم���ددة مع �لتوجيه و�لإ
��ستخد�مه  �ق���رت�ن  ب�سرط  �ل�سامتة  �لقر�ءة  مهار�ت  تنمية  على  يعمل  �لكمبيوتر 

بتوجيه و�إر�ساد �ملعلم.

كما هدفت در��سة )Chow,2002( �إىل �لوقوف على مدى متك���ن �لتالميذ 
من ��ستخد�م �لقر�ءة �ل�سامتة د�خل �لف�سول، وتو�سلت �إىل �أن جناح �ملعلم يف �لتوجيه 
ر�ساد و�إد�رة درو����س �لقر�ءة ب�سكل جيد يعمل على جن���اح  �لتالميذ ومتكنه���م من  و�لإ
ر�ساد حت���ى تنمو  مهار�ت �لقر�ءة �ل�سامتة؛ نظر� حل���اجة �لتالميذ �إىل �لتوجيه و�لإ

لديهم �ملهار�ت �خلا�سة بالقر�ءة �ل�سامتة و�لتي حتتاج �إىل تدريب لفرتة طويلة.

يكون  �لذين  �لطالب  �أن  �إىل   )Williams, 2000( در��سة  وتو�سلت 
�أد�وؤهم منخف�سا �لفهم قد ل تكون لديهم م�سكالت تعليمية، ولكن قد يكون ذلك 
نخفا����س من نتائج �سعف نظام �لتعليم، مل���ا جعلها توؤكد على كفاءة �ملعل���م وطرق���ه  �لإ
فه���م  يف  عجز�  يظهر  �لذي  فالتلميذ  �لقر�ءة  تعليم  يف  �لتدري�س  وطرق  �لتعليمية 
�لفكرة �لرئي�سية و�لتف�سيالت وعالقة �ل�سبب بالنتيجة، و�ل�ستنتاج و�ل�ستدلل قد 
يكون عجزه ر�جعا �إىل ع���دم تلقي���ه �أ�سلوب���ا تعليمي���ا يهتم به���ذه �مله���ار�ت وحتت���اج �إىل 

برنامج للتنمية فقط.
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تعليق عام على الدرا�سات ال�سابقة:
ذوي 1 )) �لتالميذ  لدى  �ل�سامتة  �لقر�ءة  بتنمية  �لكايف  �لهتمام  وجود  عدم 

�سعوبات �لتعلم، مل���ا يدل �أن �ملي���د�ن بح���اجة �إىل �لعديد من �لدر��سات يف هذ� 
�ملجال.

مهار�ت 1 )) يف  �لتعليم  �سعوبات  وذوي  �لعادي���ني  �لتالميذ  لدى  �سعف  وجود 
�لقر�ءة �ل�سامتة.

�أظهرت �ل���در��سات قلة �لهتمام باإ�س���رت�تيجية �لكت�ساف �ملوجه و�ل�سرتخاء 1 ))
يف تعليم �للغة �لعربية ب�سفة عامة  و�لقر�ءة �ل�سامتة ب�سفة خا�سة.

تختلف البحث احلايل عن الدرا�سات ال�سابقة يف النواحي التالية:
��ستخد�مها لالكت�ساف �ملوجه و�ل�سرتخاء يف تنمية مهار�ت �لقر�ءة �ل�سامتة 1 ))

وكذلك يف عينة �لبحث وهم �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم  .
�لقر�ءة 1 )) مه���ار�ت  �لقبلي  �لختبار  خالل  من  �لتعلم  ل�سعوبات  ت�سخي�سها 

�ل�سامتة؛ حيث مت �لتو�سل �إىل تلك �لفئة من �لتالميذ من خالل �لدرجات 
�لت���ي ح�سلو� عليها يف �لختبار وفقا لنتائج �لدر��سات و�لبحوث �ل�سابقة يف 

جمال �سعوبات �لتعلم. 

 تتفق البحث احلايل مع الدرا�سات ال�سابقة يف النواحي التالية:
وجود تدن يف م�ستوى �لتالميذ يف مهار�ت �لقر�ءة �ل�سامتة.1 ))
عدم جدوى �لطرق �ل�سائدة يف تعليم �لقر�ءة يف مد�ر�سنا يف تنمية مهار�ت 1 ))

�لقر�ءة �ل�سامتة.

 اأفادت البحث احلايل من الدرا�سات ال�سابقة فيما يلي:
ح�سا�س بامل�سكلة. 1 )) تاأكيد �لإ
طار �لنظري ملتغر�ت �لبحث.1 )) تكوين �لإ
ح�سائية �ملنا�سبة.1 )) �ساليب �لإ بناء �أدو�ت �لبحث وحتديد منهجيته و�لأ
تف�سر �لنتائج.1 ))
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فرو�س البحث:
  يف �سوء نتائج �لدر��سات و�لبحوث �ل�سابقة ي�سع �لبحث �حلايل �لفرو�س �لتالية:

توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية ب���ني متو�سط���ي درجات تالميذ �ملجموع���ة 1 ))
�لتجريبي���ة يف �لتطبي���ق �لقبلي و�لبعدي مله���ار�ت �لقر�ءة �ل�سامتة ل�سال���ح 

�لتطبيق �لبعدي.
توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية ب���ني متو�سط���ي درجات �ملجموعة �لتجريبية 1 ))

و�ملجموعة �ل�سابطة ملهار�ت �لقر�ءة �ل�سامتة ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية.
ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي درجات �ملجموعة �لتجريبية 1 ))

يف �لقر�ءة �ل�سامتة للقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي.

اإجراءات البحث:
منهج البحث:

  تنتمي هذه �لبحث �إىل فئة �لدر��سات �سبه �لتجريبية ذ�ت �ملجموعتني؛ حيث 
هدف���ت �إىل معرفة فعالية ��ستخد�م �إ�سرت�تيجيت���ي �لكت�ساف �مل���وجه و�ل�سرتخ���اء 
يف حت�س���ني مهار�ت �لقر�ءة �ل�سامتة لدى �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم بامل���رحلة 

�لبتد�ئية.  

عينة البحث: 
تكون���ت �لعين���ة من تالميذ �ل�سف �ل�ساد����س �لبتد�ئي مبدر�س���ة �لأحن���ف �بن 
قي����س باحل���رة �ل�سرقي���ة �لبتد�ئي���ة بامل���دينة �ملن���ورة باململك���ة �لعربية �ل�سعودية، مت 
تطبيق �لختبار على )20( تلميذ� كعينة ��ستطالعية، ثم مت �لتطبيق على عينة كلية 
قو�مه���ا )83( تلمي���ذ كعينة ع�سو�ئية لختي���ار �لتالميذ �لذين يعان���ون من �سعوبات 
تعل���م يف �لق���ر�ءة �ل�سامت���ة، ث���م طبق���ت �لبح���ث عل���ى )32( تلمي���ذ �قل م���ن متو�سط 

�أقر�نهم يف �لقر�ءة �ل�سامتة، ق�سمت �إىل عينتني:
)16( تلميًذ� عينة جتريبية.1 ))
)16( تلميًذ� عينة �سابطة.1 ))

ومت���ت �لتكاف���وؤ ب���ني �لعينتني من خالل ح�س���اب دللة �لفروق ب���ني متو�سطي 
درج���ات �لعين���ة �لتجريبي���ة و�ل�سابطة يف �لق���ر�ءة �ل�سامت���ة يف �لتطبيق �لقبلي، من 

خالل �جلدول �لتايل:
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جدول )1(
املتو�سط والنحراف املعياري يف الختبار القبلي ملهارات القراءة ال�سامتة )ن=32(

�لنحر�ف �ملعياري�ملتو�سط�ملهارةم

0.340.48�سابطة��ستخر�ج �لفكرة �لعامة1
0.370.46جتريبية

0.410.49�سابطة�ختيار �ملعنى �ملنا�سب2
0.400.47جتريبية

0.340.48�سابطةفهم �لكلمات من �ل�سياق3
0.330.47جتريبية

0.310.47�سابطة��ستنتاج غر�س �لكاتب4
0.300.45جتريبية

0.210.42�سابطةربط �ل�سبب بالنتيجة5
0.200.40جتريبية

0.50.50�سابطةحتديد معاين �ملفرد�ت6
0.40.4جتريبية

0.410.49�سابطةحتديد �لأفكار �لفرعية7
0.400.47جتريبية

0.340.48�سابطةحتديد خ�سائ�س �لكاتب8
0.330.47جتريبية

2.780.75�سابطة�ملجموع
2.770.73جتريبية

  �ت�سح من �جلدول �ل�سابق عدم وجود فروق بني تالميذ �ملجموعة �لتجريبية 
و�ل�سابط���ة يف مهار�ت �لقر�ءة �ل�سامتة، و�لدليل على ذلك هو تقارب قيمة �ملتو�سط 
�حل�ساب���ي و�لنح���ر�ف �ملعي���اري، وهذ� يدل على جتان����س �ملجموعت���ني وتقاربهم���ا يف 

�مل�ستوى قبل تطبيق �لربنامج، وميكن �إرجاع ذلك �لتجان�س �إىل ما يلي:
وحدة �ملكان و�لعمر �لزمني بالن�سبة لعينة �لدر��سة.)(1 
تقارب �مل�ستوى �لتح�سيلي للتالميذ �لذين يعانون من �سعوبات �لتعلم.)(1 
�لتالميذ )(1  �سخ�ست  �لت���ي  �ل�سابقة  �لدر��سات  نتائج  مع  �لنتيجة  تلك  �تفاق 

�لذين يعانون من �سعوبات �لتعلم من حيث �مل�ستوى �لتح�سيلي.
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مواد املعاجلة التجريبية
�مل���وجه  �لكت�ساف  لإ�سرت�تيجيت���ي  وفق���ا  درو����س  خم����س  �إعد�د  يف  متثل���ت 
و�ل�سرتخ���اء من كتاب لغت���ي �جلميل���ة �ملق���رر لل�سف �ل�ساد����س �لبتد�ئي باململك���ة 
�لعربية �ل�سعودية يف �لعام �لدر��سي �لأول 1437ه -1438ه وتلك �ملو�سوعات هي: �أول 
�سف���ر يف �لإ�س���الم، ل���ن �أركع لغ���ر �هلل، �أكمل �لنا����س خلقا وخلقا، ذكري���ات �ملها، حب 

�لقر�ءة عن �مل�سلمني.

اأدوات البحث )اإعدادها- تطبيقها(
البتدائية  امل�رحلة  لتالميذ  الالزمة  ال�سامتة  القراءة  مبه�ارات  قائمة  اإعداد  اأول: 

ومتت وفق اخلطوات التالية:
بالقر�ءة 	  �ل�سلة  �لوثيقة  و�لكتابات  �ل�سابقة  و�لبحوث  �لدر��سات  ��ستقر�ء 

�ل�سامتة.
�مل���رحلة 	  لتالميذ  �لالزمة  �ل�سامتة  �لقر�ءة  مبه���ار�ت  مبدئية  قائمة  بناء 

�لبتد�ئية وتكونت من:   
مقدمة: وت�سمل مو�سوع �لدر��سة ومتطلباته���ا و�لهدف منها وكذلك طريقة 	 )

جابة عن بنود �لقائمة. �لإ
�سافة 	 ) قائمة مهار�ت �لقر�ءة �ل�سامتة �لالزمة لتالميذ �ملرحلة �لبتد�ئية بالإ

�إىل �أربع ��ستجابات للتحكيم هي: 
 لزمة جد�: وتعني �أن هذه �ملهارة يحتاج �إليها �لتالميذ بن�سبة 75% فاأكر.)(1 
لزمة: وتعني �أن هذه �ملهارة لزمة للتالميذ بن�سبة 50% �إىل �أقل من %75.)(1 
غر لزمة: وتعني �أن هذه �ملهارة غر لزمة للتالميذ بن�سبة �أقل من %50.)(1 
�لتعديل: وتعني �حتياج �ملهارة �إىل تعديل يف �ل�سياغة.)(1 
مهار�ت ترون �إ�سافتها: وتعني حاجة �لتالميذ �إىل تلك �ملهار�ت.)(1 

�سبط �لقائمة: ومت عن طريق عر�سها على جمموعة من �ملحكمني من ذوي 	 )
�لتخ�س�س ويف �سوء �آر�ء �ملحكمني مت تعديل ما �أ�سارو� �إليه من تعديالت مثل 
تعديل بع�س �مله���ار�ت وتعديل �سياغة �ملق���دمة من كلمة �ملن���ا�سبة  للتالميذ 
�ل�ستغناء  ميك���ن  �لذي  �لتنا�سب  تعن���ي  �ملن���ا�سبة  ن  لأ نظر�  �لالزمة؛  �إىل 
ر�ء  عنه، �أما �للزوم فيعن���ي �ل�سرورة �مللح���ة لتلك �مله���ارة، ومت جم���ع هذه �لآ
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و�سياغة �لقائمة �لنهائية ملهار�ت �لقر�ءة �ل�سامتة �لالزمة لتالميذ �ملرحلة 
�لبتد�ئية، و�لت���ي تاألف���ت من ثمان مهار�ت للقر�ءة �ل�سامتة لزمة للتالميذ 

ذوي �سعوبات �لتعلم باملرحلة �لبتد�ئية وهي:
ب���ني 1 )) يربطو�  ح���ني  �إليها  �لتالميذ  وتظهر حاجة  �لعامة:  �لفكرة  ��ستخر�ج 

عنو�ن �ملو�سوع وم�سمونه.
ن �لتالميذ بحاجة �إىل 1 )) �ختيار �ملعن���ى �ملن���ا�سب: تظهر �حل���اجة �إليها، نظ���ر� لأ

�إدر�ك مدى �ختالف معنى �لكلمة باختالف �ل�سياق �لذي توجد فيه. 
فهم �لكلمات من �ل�سياق: ويحت���اج �إليها �لتالميذ ح���ني يربطو� ب���ني �لكلمة 1 ))

و�ل�سياق �لذي توجد فيه.
��ستنتاج غر�س �لكاتب: ويحتاج �لتالميذ يف �لقر�ءة �إىل �لوقوف على �لهدف 1 ))

من �ملو�سوع �أو �لغر�س �لذي ي�سعى �لكاتب �إىل تو�سيله من خالل �ملو�سوع.
ربط �ل�سبب بالنتيجة: ويحتاج �لتالميذ يف �لقر�ءة لربطو� بني ما يقروؤون 1 ))

و�ل�سبب حتى يتكون لديهم �لتفكر �ملنطقي من خالل �لقر�ءة. 
حت���ديد معاين �ملف���رد�ت: ويحت���اج �لتالميذ يف �لقر�ءة �إىل �أن يتعرفو� على 1 ))

معاين �ملفرد�ت و�لكلمات �لتي يحتوي عليها مو�سوع �لقر�ءة. 
فكار �لفرعية: وتعن���ي �حل���اجة �ل�سديدة من جانب �لتالميذ �إىل 1 )) حت���ديد �لأ

فكار �لفرعية بالفكرة �لعامة للمو�سوع، وبالتاىل تنمو لديهم قدرة  ربط �لأ
�لتحليل، و�لرتكيب. 

حت���ديد خ�سائ�س �أ�سلوب �لكاتب: وتع���د حاجة �لتالميذ �إىل �أن يتعرفو� على 1 ))
دب���ي وما يتميز به �لكاتب من دقة و�أ�سلوب يف عر�سه  �سلوب �لأ خ�سائ�س �لأ

مو�سوع �لقر�ءة.

ثانيا: اإعداد اختبار حت�سيل�ي مله�ارات القراءة ال�سامتة لتالميذ املرحلة البتدائية 
ومت على النحو التايل:

حتديد �ملهار�ت �لتي يقي�سها �لختبار.1 ))
�سئلة �لت���ي تقي�س كل مهارة، 1 )) و�سع جدول مو��سفات لتوزيع �مله���ار�ت عن �لأ

وفيما يلي توزيع �أ�سئلة �لختبار على �ملهار�ت:
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جدول )3(
جدول موا�سفات اختبار مهارات القراءة ال�سامتة

%�لعدد�أرقام �لأ�سئلة �لتي تقي�سها�ملهارةم
1316.7)�أ(،4)�أ(،5)�أ(��ستخر�ج �لفكرة �لعامة1
1316.7)ج-1(،2)�أ(،6�ختيار �ملعنى �ملنا�سب2
4211.1)ج(،8)�أ(فهم �لكلمات من �ل�سياق3
1211.1)ب-4(،2)ج(��ستنتاج غر�س �لكاتب4
115.6)ج(ربط �ل�سبب بالنتيجة5
8211.12)ب(،4)ج-3(حتديد معاين �ملفرد�ت6
2422.2)ب(،4)ب(،3،7حتديد �لأفكار �لفرعية7
215.5)د(حتديد خ�سائ�س �لكاتب8

18100�ملجموع

و�سع �ختبار حت�سيلي �سامل لكل �خلم�س مو�سوعات حمل �لدر��سة.1 ))
�لتاأك���د م���ن �س���دق �لختب���ار بعر�س���ه عل���ى ع�سرة م���ن �ملحكم���ني ن�سفهم من 1 ))

�أع�س���اء هيئ���ة �لتدري����س بجامع���ة طيبة، و�لن�س���ف �لآخر من �أه���ل �خلربة يف 
�لتدري�س للغة �لعربية باملرحلة �لبتد�ئية.

�سئلة يف �سوء �آر�ء �ملحكمني.1 )) مت تعديل �سياغة بع�س �لأ
مبدر�س���ة 1 )) تلمي���ذ�   )20( عددها  ��ستطالعية  عينة  على  �لختبار  تطبيق  مت 

�لأحن���ف بن قي�س باحل���رة �ل�سرقية باملدينة �ملنورة باململكة �لعربية �ل�سعودية 
تي:  من �أجل �لآ

• جابة عن �أ�سئلة �لختبار.	 ح�ساب �لزمن �ملنا�سب لالإ
• �سئلة. 	 �لتاأكد من و�سوح �لتعليمات و�لأ
• مت ح�ساب �لزمن �ملنا�سب لالختبار.	
• �سئلة 	 لأ �لن�سفية  �لتجزئة  طريق  عن  ومت  �لختبار  ثبات  ح�ساب 

�لختبار �لفردية )1،3،5،7(، و�لزوجي���ة )2،4،6،8(، ومت �حل�سول على 
معامل �لرتباط �لن�سفي )ر1(، وو�سل �إىل 0.54، وبذلك يكون معامل 

�لثبات=0.7وهو معامل منا�سب لالختبار.
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تطبيق �لختبار على عينة �لبحث قبليا و�لت���ي ��ستمل���ت عل���ى )83( تلميذ� مت 1 ))
�ختيارهم ع�سو�ئياً م���ن مدر�س���ة �لأحن���ف بن قي�س �لبتد�ئي���ة باملدينة �ملنورة 
باململكة �لعربية �ل�سعودية، ممن مت حتديدهم من قبل �ملعلمني باأنهم لديهم 

�سبه �سعوبات تعلم.
مت توزي���ع درجات �أ�سئلة �لختبار وت�سحيحه ور�سد �لنتائج وح�ساب �ملت���و�سط 1 ))

�حل�سابي فكان توزيع �لطالب وفقا للمتو�سط �حل�سابي كما يلي:

جدول )4(
توزيع التالميذ وفقا للمتو�سط احل�سابي على اختبار القراءة ال�سامتة

�قل من 
�أعلى من %�ملتو�سط%�ملتو�سط

%�ملتو�سط

1330.21944.21125.6

 �ت�سح من �جلدول �ل�سابق ما يلي:
• تدين م�ستوى �لتالميذ يف مهار�ت �لقر�ءة �ل�سامتة، مما يدل على حاجة تلك 	

�لفئة من �لتالميذ �إىل �لتدريب �ملتنوع على �أمناط مهار�ت �لقر�ءة �ل�سامتة 
نها �سرورة من �سروريات �حلياة، وعدم  �سافة �إىل �سرورة �لهتمام بهم لأ بالإ
ول من �لقر�ءة �لذي يقف ًبالقر�ءة �ل�سامتة؛  �ل���رتكيز فقط على �مل�ستوى �لأ
�سيادة  �إىل  ذل���ك  ويرج���ع  فقط،  و�لكلمات  �لرموز  على  �لتعرف  عند  نظر� 
�أ�سلوب تدري�س و�حد يف تعليم �لقر�ءة يف �ملد�ر����س �لعربية، وهو �لذي يركز 
ول للقر�ءة، ويبحث يف مع���اين �لرموز و�لكلمات دون �أن يهتم  على �ملفه���وم �لأ
على، وهو �لفهم، مم���ا جعل �لتالميذ يظهرون م�ستوى متدن يف  بامل�ست���وى �لأ

مهار�ت �لقر�ءة �ل�سامتة.
• �لعينة 	 تلك  من  �لتعلم  �سعوبات  من  يعانون  �لذين  �لتالميذ  حتدي���د  مت 

وعددهم )32( تلميذ�، وميثل���ون �أ�سح���اب �ملت���و�سط و�أقل من �ملت���و�سط على 
�ل�سابقة  و�لدر��سات  �لبحوث  لنتائج  وفقا  �ل�سامتة  �لقر�ءة  مهار�ت  �ختبار 

�لتي �سخ�ست ذوي �سعوبات �لتعلم.
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ا�سرتاتيجيت�ي  با�ستخدام  ال�سامتة  القراءة  لتدري�س  للمعلم  دليل  بناء  ثالثا: 
الكت�ساف املوجه وال�سرتخاء ومت وفقا للخطوات التالية:

حتديد �أهد�ف �لدليل.	 )
حتديد مكونات �لدليل و��ستمل على ما يلي:	 )

مقدمة: و��ستملت على �لتعريف ب��سرت�تيجتي الكت�ساف �ملوجه و�ل�سرتخاء (	 
�مل���وجه  �لكت�ساف  فنيت���ي  و�أهمي���ة  �لتعلم  �سعوبات  ذوي  �لتالميذ  وطبيعة 
با�ستخد�م  �لقر�ءة  تدري�س  وخطو�ت  تدري�سه،  وخطو�ت  و�ل�سرتخ���اء 

ب��سرت�تيجتي �لكت�ساف �ملوجه و�ل�سرتخاء.
حمت���وى �لدليل: و��ستمل على خم����س درو����س من كتاب لغت���ي �جلميلة �ملقرر (	 

على تالميذ �ل�سف �ل�ساد����س �لبتد�ئ���ي وكانت ه���ذه �لدرو����س )�أول �سف���ر 
يف �لإ�س���الم، ل���ن �أرك���ع لغر �هلل، �أكم���ل �لنا�س خلقا وخلقا، ذكري���ات �ملها، حب 

�لقر�ءة عند �مل�سلمني(.
��ستمل كل در�س من تلك �لدرو�س على �خلطو�ت �لتدري�سية �لتالية:(	 

• �لأهد�ف )�ملهارية – �لوجد�نية- �ملعرفية(.	
• �لتمهيد للدر�س.	
• خطو�ت �لتدري�س.	
• �لتقومي.	

 3- عر����س �لدليل على جمم���وعة من �ملحكم���ني للتاأكد من �سالمته �لعلمية، ومت 
توجيه �ملحكمني �إىل بيان �ملحاور �لآتية:

مدى منا�سبة �أهد�ف �لدليل للتحقيق.)(1 
هد�ف.)(1  مدى منا�سبة �ملحتوى وخطو�ت �لتدري�س لتحقيق �لأ
�لتدري�سية )(1  جر�ء�ت  �لإ للتطبيق وو�سوح  �لتدري�سية  قابلية �خلط���و�ت  مدى 

للمعلم.
مدى منا�سبة �لزمن �ملنا�سب لتدري�س �لدليل.)(1 

4- بعد �لنتهاء من �لتحكيم على �لدليل مت تدريب معلمي �للغة �لعربية مبدر�س���ة 
�لأحنف بن قي�س �لبتد�ئية باملدينة �ملنورة على �لتدري�س وفقا للدليل. 

�مل�ستم���رة من  �ملت���ابعة  مع  للدليل  وفقا  بالتدري�س  �لعربي���ة  �للغ���ة  معلم���ي  قام   -5
�لباحثني ليتاأكد من �سالمة خطو�ت �لتجربة علميا.
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من  يعانون  �لذين  �لتالميذ  على  �ل�سامتة  �لقر�ءة  مهار�ت  �ختبار  تطبيق  مت   -6  
تلميذ�   )32( عددهم  وكان  �لقبلي  �لختبار  لنتائج  وفقاً  �لتعلم  �سعوبات 

للمجموعتني �ل�سابطة و�لتجريبية.

ثالث�ا: برنامج تدريبي لتح�س�ني مهارات الق�راءات ال�سامت�ة ل�دى التالمي�ذ ذوي 
�سعوب�ات التعلم با�ستخدام اإ�سرتاتيجيتي الكت�س�اف املوجه وال�سرتخاء يف اللغة 

العربية باملرحلة البتدائية باململكة العربية ال�سعودية

م�سادر بناء الربنامج :
�لدر��س���ات �ل�سابق���ة و�لأدبي���ات �ل�سيكولوجي���ة �لت���ي تناول���ت مه���ار�ت �لقر�ءة 1 ))

��سرت�تيجيت���ي  ��ستخ���د�م  خ���الل  م���ن  �للغوي���ة  �مله���ار�ت  وتنمي���ة  �ل�سامت���ة 
�لكت�ساف �ملوجه و�ل�سرتخاء 

�لدر��س���ة �ل�ستطالعية �لتي قاما به���ا �لباحثان باجر�ءها و��ستهدفت �لك�سف 1 ))
ع���ن م�س���ادر و�أ�سالي���ب �لتنمي���ة �للغوية وع���الج �سعوبات �لتعل���م يف �للغة عن 
عل���ى  و�لتع���رف  و�ل�سرتخ���اء  �ملوج���ه  �لكت�س���اف  �إ�سرت�تيجيت���ي  با�ستخ���د�م 
�لأن�سط���ة �ملف�سل���ة لدى ه���وؤلء �لتالمي���ذ ��ستخد�مها يف �إج���ر�ء�ت �لربنامج 
و�ل���ذي مت من خالل تطبيق ��ستبانه �حتوت على �سوؤ�ل مفتوح للتعرف عليها 
عل���ى عين���ة �خل���رب�ء يف جم���ال �سعوب���ات �لتعل���م و�ل�سح���ة �لنف�سي���ة و�ملناهج 
وطرق �لتدري�س �للغة �لعربية يف �لتعامل مع �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم. 

�خلرب�ت �لعلمية �ل�سابقة للباحثان يف جمال علم �لنف�س �للغوي و��سطر�بات 1 ))
�للغ���ة و�لتو��س���ل و�سعوب���ات �لتعل���م �لت���ي �أ�سهم���ت ب�سك���ل مبا�س���ر يف حتدي���د 
�مل�سكل���ة و�لإج���ر�ء�ت و�ختي���ار �لعين���ة و�لأدو�ت �ملنا�سب���ة ومن �أهمه���ا ت�سميم 

وتقنني �لربنامج.
�ل�سرت�تيجيات و�لفنيات �مل�ستخدمة: 1 ))

��سرت�تيجي���ة �لكت�س���اف �ملوج���ة �لقائم���ة عل���ى رب���ط �ملب���ادئ �ملتعلم���ة �سابق���ا )(1 
و��ستخد�م �لتلميذ مهار�ته �لعقلية يف �كت�ساف �ملفهوم �أو �ملبد�أ.

��سرت�تيجي���ة �ل�سرتخ���اء �لقائم���ة على �جللو����س �ملريح و�ل�سرتخ���اء �لكامل )(1 
�أثناء تطبيق �لربنامج.
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و��ستف���اد� �لباحث���ان م���ن بع����س �ل�سرت�تيجي���ات و�لفنيات �لأخ���رى يف جمال 
�لتدريب و�لإر�ساد و�لعالج �لنف�سي و�ل�سلوكي و�لجتماعي و�للغوي مثل: 

��سرت�تيجي���ات �جتماعي���ة، تت�س���ح يف �حل���ث و�لت�سجي���ع، �لنمذج���ة، �مل�سارك���ة 1 ))
�جلماعي���ة، لع���ب �لأدو�ر، �ل�سيكودر�م���ا، �ل�ستم���اع �جلي���د، �لتوج���ه �للفظ���ي، 
تعب���ر�ت �لوجه، �لتقاء �لعينني )�لتو��سل �لب�سري(، ��ستخد�م �لإ�سارة �أثناء 

�حلديث، ودرجة علو �ل�سوت.
��سرت�تيجيات معرفية تت�سح يف �حلو�ر و�ملناق�سة، �لتحليل، �ملقارنة، �لتخيل، 1 ))

توجيه �لأ�سئلة، �ملحا�سرة، طرح �لبد�ئل و�لن�ساط �ملنزيل.
��سرت�تيجي���ات �سلوكي���ة تت�س���ح يف �لتعزي���ز �لإيجابي، ت�سجي���ع �لتالميذ على 1 ))

�ملقاطعة �أثناء �إلقاء �لق�سة، وتقييم �لتعليم.
��سرت�تيجيات وجد�نية تت�سح يف �إظهار �مل�ساعر، �لإف�ساح عن �لذ�ت.1 ))
��سرت�تيجيات مت جتنبها تت�سح يف �لنقد، �ملديح �لز�ئد، �ملرح �لز�ئد.1 ))

 اإعداد وبناء الربنامج وحتكيمه: مر �إعد�د �لربنامج وحتكيمه باملر�حل �لآتية:

الأوىل: ��ستق�ساء �أدبيات �لبحث �لعلمي يف هذ� �ملجال

ثانيا: حتديد �أهم �ل�سرت�تيجيات و�لفنيات �لالزم �إتباعها يف �لربنامج.

ثالث�ا: �أخ���ذ �أر�ء عدد من �ملحكمني و�خلرب�ء و�ملهتمني بهذ� �ملجال يف �لبحث �لعلمي 
و�لرتبية و�لتعليم

رابعا: و�سع ت�سور مبدئي للربنامج

خام�سا: عر�س هذ� �لت�سور على عدد منا�سب من �ملحكمني و�خلرب�ء يف �ملجال.

�ساد�س�ا: ح�ساب ن�سب �لتفاق بني �ملحكمني و�خلرب�ء على مفرد�ت ومهار�ت وفنيات 
و��سرت�تيجيات �لربنامج.

�سابع�ا: �لإبق���اء على م���ا �تفق عليه �ملحكمني و�خلرب�ء بن�سب���ة ت�سل �إىل 90 % فاأكر 
و��ستبعاد ما دون ذلك، وتعديل ما يلزم تعديله. 
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جل�سات الربنامج :
     قام �لباحثان مب�ساركة كاملة من معلمي �للغة �لعربية باإجر�ء )17( جل�سة 
جماعية، بو�قع جل�ستني �أ�سبوعيا مدة �جلل�سة)45(دقيقة وذلك ملدة �سهرين تقريبا، 
حيث كانت �جلل�سة يح�سرها على �لأقل �أحد �لباحثني مع �أحد معلمي �للغة �لعربية 

�لذين مت تدريبهم من قبل �لباحثان على �لربنامج.

تقييم الربنامج:
   مت تقيي���م �لربنام���ج ع���ن طري���ق �لقيا����س �لقبل���ي �أي قب���ل تطبي���ق �إجر�ء�ت 
�لربنامج حيث مت تطبيق �ختبار مهار�ت �لقر�ءة �ل�سامتة على �ملجموعة �لتجريبية 
و�ل�سابط���ة، وع���ن طريق �لقيا�س �لبعدي �أي بعد �نته���اء �لربنامج كذلك ثم �لقيا�س 

�لتتبعي بعد فرتة متابعة ملدة �سهرين طبق نف�س �ملقيا�س على �لعينة �لتجريبية.

خطوات البحث:
ق���ام �لباحث���ان با�ستعر�����س �أدبيات �لبح���ث يف جمال �سعوب���ات �لتعلم وخا�سة 1 ))

يف جم���ال �للغ���ة �لعربي���ة وكيفي���ة �لتدريب على �لق���ر�ءة �ل�سامت���ة با�ستخد�م 
��سرت�تيجيت���ي �لكت�س���اف �ملوج���ه و�ل�سرتخ���اء على حت�سني مه���ار�ت �لقر�ءة 
لعينة من تالميذ �ل�سف �ل�ساد�س من ذوي �سعوبات �لتعلم يف �للغة �لعربية.

وبع���د ��ستعر�����س �لط���ار �لنظ���ري و�لدر��س���ات و�لبحوث �ل�سابق���ة مت حتديد 1 ))
��سرت�تيجيت���ي �لكت�س���اف �ملوج���ه و�ل�سرتخ���اء كا�سرت�تيجيت���ني �أ�سا�سيت���ني 

لربنامج �لقر�ءة �ل�سامتة.
مت �إع���د�د �لربنام���ج يف �س���وء منهج �للغ���ة �لعربية باململكة �لعربي���ة �ل�سعودية 1 ))

يف �ل�س���ف �ل�ساد����س للغ���ة �لعربي���ة من كتاب لغت���ي �جلميلة م���ع �لرتكيز على 
مو�سوعات �لقر�ءة وتدريب معلمي �للغة �لعربية مبدر�سة �لأحنف �بن قي�س 
على ��ستخد�م ��سرت�تيجيتي �لكت�ساف �ملوجه و�ل�سرتخاء للقر�ءة �ل�سامتة.

االأ�ساليب االإح�سائية امل�ستخدمة :
ح�سائي T.Test من خالل برنامج �حل���زمة  �سلوب �لإ ��ستخدم �لباحث���ان �لأ
ح�سائية SPSS، ملعاجل���ة �لبيانات وبيان �لف���روق ب���ني �ملجموعت���ني �لتجريبي���ة  �لإ
و�ل�سابطة و�لتطبيق �لقبلي و�لبعدي و�لتتبعي على �ختبار مهار�ت �لقر�ءة �ل�سامتة، 
وبي���ان �لف���روق ب���ني �ملجموعة �لتجريبي���ة و�ل�سابط���ة وكذلك �ملجموع���ة �لتجريبية 
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قب���ل وبع���د �لتطبيق وك���ذ� �لقيا�س �لتتبعي بعد �سهرين من �نته���اء �لربنامج، كما مت 
��ستخد�م �ملتو�سطات و�لنحر�فات �ملعيارية و�لن�سب �ملئوية.

عر�س نتائج الدرا�سة وتف�سريها:
اأول نتائج الفر�س الأول وتف�سرها:

 وين�س على: توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية  بني متو�سطي درجات تالميذ 
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لتطبيق �لقبلي و�لبعدي مله���ار�ت �لقر�ءة �ل�سامتة ل�سالح 
�لتطبيق �لبعدي. وللتحقق من �سحته قام �لباحثان بح�ساب  T.Test بني متو�سطي 

درجات �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س �لقبلي و�لبعدي.
جدول )5(

املتو�سط والنحراف املعياري )T.Test( ملهارات القراءة ال�سامتة يف التطبيقني
 القبلي والبعدي )ن=16(

�لنحر�ف �ملتو�سط�لتطبيق�ملهارةم
�ملعياري

درجات �حلرية 
قيمة ت)ن-1(

��ستخر�ج �لفكرة 1
�لعامة

11.81*0.340.4815قبلي 1.840.67بعدي

�ختيار �ملعنى 2
�ملنا�سب

10.35*0.400.4915قبلي 1.780.65بعدي

فهم �لكلمات من 3
�ل�سياق

10.06*0.340.4815قبلي 2.090.68بعدي

��ستنتاج غر�س 4
�لكاتب

8.65*0.310.4715قبلي 1.900.92بعدي

ربط �ل�سبب 5
بالنتيجة

12.11*0.210.4215قبلي 2.000.76بعدي

حتديد معاين 6
�ملفرد�ت

6.43*0.50.5015قبلي 1.560.66بعدي

حتديد �لفكار 7
�لفرعية

8.01*0.400.4915قبلي 1.560.61بعدي

حتديد خ�سائ�س 8
�لكاتب

9.05*0.340.4815قبلي 1.660.70بعدي

33.24*2.880.7515قبلي�ملجموع 14.401.74بعدي

)*( د�لة عند م�ستوى )0.005(
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ب���ني متو�سط���ي درجات تالميذ �ملجم���وعة 	  �إح�سائية  وجود فروق ذ�ت دللة 
يف  �لبعدي  �لتطبيق  ل�سال���ح  و�لبعدي  �لقبلي  �لختبار  يف  �لتجريبية 
�لكت�ساف  ��سرت�تيجيت���ي  فعالية  �إىل  �لفروق  تلك  وترجع  �مله���ار�ت  جمي���ع 
تالميذ                                     لدى  �ل�سامتة  �لقر�ءة  مهار�ت  لتح�س���ني  و�ل�سرتخ���اء  �مل���وجه 

�ملجموعة �لتجريبية.
حت�سن �أد�ء �لتالميذ يف كل مهارة على حدة مما يدل على �أن �ل�سرت�تيجيتني 	 

�ملقرتحت���ني �أدت �إىل من���و مهار�ت �لقر�ءة �ل�سامتة لدى �لتالميذ يف جمي���ع 
�مله���ار�ت ومل تقت�سر على مهارة دون �أخرى، مما يجعلنا نقبل �لفر�س �لثاين 
تالميذ  درجات  متو�سطي  ب���ني  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  “توجد  وهو: 
�ملجموع���ة �لتجريبية ب���ني �لتطبيق �لقبلي و�لبعدي لختب���ار مهار�ت �لقر�ءة 
�ل�سامتة ل�سالح �لتطبيق �لبعدي، وهذه �لنتيجة حتقق �سحة �لفر�س �لأول.

وجود فروق ب���ني متو�سط درجات �لتالميذ يف �لختبار �لقبلي و�لبعدي لكل 	 
�لتح�سن  ذلك  على  و�لدليل  �لبعدي،  �لتطبيق  �سال���ح  يف  حدة  على  مهارة 
 )0.05( �إح�سائيا  د�لة  م�ستوى  عند  “ت”  قيمة  �أن  مهارة  كل  يف  �لنمو  يف 
�إ�سرت�تيجي���ة �لكت�ساف �مل���وجه  �أن يرجع ذلك �لتح�سن �إىل فعالية  وميك���ن 
�لتعلم                               �سعوبات  ذوي  �لتالميذ  لدى  �ل�سامتة  �لقر�ءة  مهار�ت  تنمية  يف 

باملرحلة �لبتد�ئية.
�رتبط 	  عامة  ب�سفة  �مله���ار�ت  يف  �لتح�سن  �أن  نالحظ  ذلك  �إىل  �سافة  بالإ

د�ء يف  بالتح�سن يف كل مهارة على حدة �أي �أن من���و �مله���ار�ت �أدى �إىل من���و �لأ
�لقر�ءة �ل�سامتة.

 Karen &  :وج���اءت نتائ���ج ه���ذ� �لفر����س متفقة مع ما تو�س���ل �إليه كل م���ن
 ;Erim, 2003;  Samules, 2005; Williams, 2000; Williams, 2006
�سع���د،2007( كم���ا تاأت���ي ه���ذه �لنتيج���ة �أي�س���ا متفق���ة م���ع �ملنط���ق �ملتفق علي���ه يف علم 
�لنف����س �للغ���وي و�لذي م���وؤد�ه �أن �أي تدريب يعتمد على ��ستخ���د�م �لتوجيه و�لتفكر 
وكذلك �لر�حة �لنف�سية ي�ساعد على حت�سني �لأد�ء و�ملهارة وحت�سني �ل�سحة �لنف�سية 

وحت�سني �لعملية �لرتبوية.
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نتائج الفر�س الثاين وتف�سره:
�ل���ذي ين����س عل���ى: توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية  ب���ني متو�سط���ي درجات 
�ملجموعة �لتجريبية و�ملجموعة �ل�سابطة ملهار�ت �لقر�ءة �ل�سامتة ل�سالح �ملجموعة 

�لتجريبية.
وللتحق���ق م���ن �سح���ة هذ� �لفر�س ق���ام �لباحث���ان بح�س���اب )T.Test( لدللة 
�لف���روق ب���ني متو�سط���ي درجات �لق���ر�ءة �ل�سامت���ة للمجموعة �ل�سابط���ة و�ملجموعة 

�لتجريبية يف �لقيا�س �لبعدي.
جدول)6(

املتو�سط والنحراف املعياري )T.Test( ملهارات القراءة ال�سامتة
للمجموعة التجريبية واملجموعة ال�سابطة يف القيا�س البعدي )ن=16(

�لنحر�ف �ملتو�سط�لتطبيق�ملهارةم
�ملعياري

درجات 
قيمة ت�حلرية )ن-1(

��ستخر�ج 1
�لفكرة �لعامة

11.81*0.240.4515�سابطة 1.840.67جتريبية

�ختيار �ملعنى 2
�ملنا�سب

10.35*0.380.4715�سابطة 1.780.65جتريبية

فهم �لكلمات 3
من �ل�سياق

10.06*0.310.4315�سابطة 2.090.68جتريبية

��ستنتاج غر�س 4
�لكاتب

8.65*0.290.4215�سابطة 1.900.92جتريبية

ربط �ل�سبب 5
بالنتيجة

12.11*0.250.3815�سابطة 2.000.76جتريبية

حتديد معاين 6
�ملفرد�ت

6.43*0.320.3515�سابطة 1.560.66جتريبية

حتديد �لفكار 7
�لفرعية

8.01*0.370.3215�سابطة 1.560.61جتريبية

8
حتديد 

خ�سائ�س 
�لكاتب

0.340.46�سابطة
15*9.05 1.660.70جتريبية

33.24*2.660.7215�سابطة�ملجموع 14.401.74جتريبية

)*( د�لة عند م�ستوى )0.005(



املجلد ال�ساد�س - العدد )22( يناير 2018 جملة الرتبية اخلا�سة

 388 

�ت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�ساب���ق وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية ب���ني متو�سط 
ل�سال���ح  �لبعدي  �لختبار  يف  و�لتجريبي���ة  �ل�سابط���ة  �ملجم���وعة  تالميذ  درجات 
�ملجموعة �لتجريبية يف جميع �ملهار�ت وترجع تلك �لفروق �إىل فعالية �إ�سرت�تيجيتي 
تالميذ  لدى  �ل�سامتة  �لقر�ءة  مهار�ت  لتح�س���ني  و�ل�سرتخ���اء  �مل���وجه  �لكت�ساف 

�ملجموعة �لتجريبية.

حت�سن �أد�ء �لتالميذ يف كل مهارة على حدة مما يدل على �أن �ل�سرت�تيجيتني 
�ملقرتحت���ني �أدت �إىل من���و مهار�ت �لقر�ءة �ل�سامتة لدى �لتالميذ يف جمي���ع �ملهار�ت 
ومل تقت�سر على مهارة دون �أخرى، مم���ا يجعلن���ا نقبل �لفر����س �لثاين وهو: توجد 
فروق ذ�ت دللة �إح�سائية  ب���ني متو�سط���ي درجات �ملجموع���ة �لتجريبي���ة و�ملجموع���ة 
�أن  ونالحظ  �لتجريبي���ة،  �ملجموع���ة  ل�سال���ح  �ل�سامتة  �لقر�ءة  مله���ار�ت  �ل�سابط���ة 
�لتح�سن يف �مله���ار�ت ب�سفة عامة �رتبط بالتح�سن يف كل مهارة على حدة �أي �أن من���و 

د�ء يف �لقر�ءة �ل�سامتة ب�سفة عامة. �ملهار�ت �أدى �إىل منو �لأ

حيث تتجلى �أهمية �لتعلم بالكت�ساف �ملوجه كذلك يف �أنه:
ي�ساع���د �ملتعلم على تعل���م كيفية تتبع �لدلئل وت�سجيل �لنتائج، ومنه �كت�ساب 1 ))

مهار�ت �لتعامل مع �مل�سكالت �جلديدة ملو�جهتها وحلها.
�أو 1 )) �ل�ستقر�ئ���ي  �س���و�ء  �ملنطق���ي  �لتفك���ر  ��ستخ���د�م  فر����س  للمتعل���م  يتي���ح 

�ل�ستنباطي للو�سول �إىل ��ستدللت.
ي�سجع �لتفكر �لنقدي ويعود �ملتعلم على �لتحليل و�لرتكيب و�لتقومي.1 ))
ينمي �لبتكار و �لإبد�ع.1 ))
ي�ساع���د عل���ى �نتقال �ملتعلم من �لتعامل م���ع �ملح�سو�س �إىل �لتعامل مع �ملجرد 1 ))

�ملعقد.
يعطي �ملدر�س �إمكانية �لتحقق من مدى فهم �لطالب.1 ))
يعطي للمتعلم �لفر�سة للتعلم ح�سب وترته �خلا�سة.1 ))
ي���درب �لطالب عل���ى مو�جهة حتديات �لع�سر، عرب �لعتم���اد على �أنف�سهم يف 1 ))

مر�حل �لو�سول �إىل �ملعلومة.
يحف���ز �لط���الب ويثر حما�سهم و يزيد م���ن د�فعيتهم نحو �لتعلم، مبا يوفره 1 ))

لهم من ت�سويق �أثناء �كت�سافهم للمعلومات.
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�مل���رحلة 	  تالميذ  درجات  متو�سطي  ب���ني  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  وجود 
�لقر�ءة  مهار�ت  يف  و�لبعدي  �لقبلي  �لختبار  يف  �لتعلم  �سعوبات  ذوي  �لبتد�ئية 
�ل�سامتة ب�سفة عامة يف �سالح �لتطبيق �لبعدي، حيث و�سلت قيمة “ت” �لجمالية 
)33.24( وهي د�لة �إح�سائيا عند م�ستوى )0.05( وهذ� يدل على فعالية �لكت�ساف 
�لتعلم  �سعوبات  ذوي  �لتالميذ  لدى  �ل�سامتة  �لقر�ءة  مهار�ت  تنمية  يف  �مل���وجه 

�سباب �لتالية:  	 باملرحلة �لبتد�ئية لالأ

�لت���ي 1 )) �ل�سامتة  �لقر�ءة  مهار�ت  طبيعة  مع  �ل�ست���ر�تيجية  طبيعة  تنا�سب 
ر�ساد من قبل �ملعلم.  تتطلب �جلهد من قبل �لتلميذ و�لتوجيه و�لإ

�رتباط مهار�ت �لقر�ءة �ل�سامتة بتنمية �لتفكي���ر يف �لقر�ءة وكذلك �لفهم 1 ))
بطبيعة ��ستر�تيجيت���ي �لكت�ساف �مل���وجه و�ل�سرتخ���اء �لت���ي تتطلب تنظيم 
�ملعل���ومات من قبل �لتلميذ حت���ى يكت�سف بنف�سه كل ما يتعلق بالن�س �لقر�ئي 

ر�ساد�ت وقت �حلاجة. دون �لعتماد على �ملعلم �إل يف �لتوجيهات و�لإ

كم���ا تاأتي نتائج �لفر�س �لثاين متناغم���ة مع نتائج �لفر�س �لأول وتف�سر�ته 
مما يدعم كل منهما �لآخر.

نتائج الفر�س الثالث: 
وين����س عل���ى: “ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية ب���ني متو�سط���ي درجات 
�ملجموعة �لتجريبية يف �لقر�ءة �ل�سامتة يف �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي”. وللتحقق 
من �سحة هذ� �لفر�س قام �لباحثان بح�ساب )T.Test( لدللة �لفروق بني متو�سطي 

درجات �ملجموعة �لتجريبية يف �لقر�ءة �ل�سامتة للقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي.
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جدول )7(
حل�ساب )T.Test( لدللة الفروق بني متو�سطي درجات املجموعة التجريبية

يف القراءة ال�سامتة للقيا�سني البعدي والتتبعي

�لنحر�ف �ملتو�سط�لتطبيق�ملهارةم
�ملعياري

درجات �حلرية 
قيمة ت)ن-1(

��ستخر�ج �لفكرة 1
�لعامة

1.800.65�لتتبعي
151.421

1.840.67�لبعدي

�ختيار �ملعنى 2
�ملنا�سب

1.750.63�لتتبعي
150.245

1.780.65�لبعدي

فهم �لكلمات من 3
�ل�سياق

2.050.65�لتتبعي
151.421

2.090.68�لبعدي

��ستنتاج غر�س 4
�لكاتب

1.880.90�لتتبعي
150.245

1.900.92�لبعدي

ربط �ل�سبب 5
بالنتيجة

1.980.75�لتتبعي
150.790

2.000.76�لبعدي

حتديد معاين 6
�ملفرد�ت

1.540.63�لتتبعي
150.436

1.560.66�لبعدي

حتديد �لأفكار 7
�لفرعية

1.540.60�لتتبعي
150.643

1.560.61�لبعدي

حتديد خ�سائ�س 8
�لكاتب

1.670.69�لتتبعي
150.610

1.660.70�لبعدي

�ملجموع
14.31.73�لتتبعي

150.436
14.401.74�لبعدي

�ت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�ساب���ق �ن���ه ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة ب���ني 
متو�سط���ي درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لق���ر�ءة �ل�سامتة يف �لقيا�س���ني �لبعدي 
و�لتتبعي، وهذ� �إن دل على �سيء فاإمنا يدل على ��ستمر�ر فاعلية �لربنامج �مل�ستخدم 
حي���ث مل يظه���ر فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي بعد مرور 

�سهرين من �لزمن.
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ج���اءت ه���ذه �لنتيج���ة متم�سي���ة م���ع �لو�ق���ع �لنف�س���ي �لقائ���ل �أن �أي حت�س���ن يف 
م�ست���وى �لأد�ء ميك���ن �أن ي�ستم���ر �إذ� ك���ان قائ���م عل���ى �أ�س����س عملي���ة وعقلي���ة ونف�سية، 
وق���د ��ستخدم �لباحثان �أ�سلوب �ملز�وجة بني �جلان���ب �لعقلي �ملبني على ��سرت�تيجية 
�لكت�س���اف �ملوج���ه و�جلانب �لنف�سي �لقائم على ��سرت�تيجية �ل�سرتخاء وما لها من 
ب���ث روح �لر�ح���ة و�لهدوء يف جان���ب �ملتعلم ليتلقى ما يتلقاه وكل���ه �آذ�ن �ساغية وعقل 

متفتح وذ�كرة متوقدة.

وتاأت���ي ه���ذه �لنتيج���ة متم�سي���ة م���ع م���ا تو�س���ل �إليه معظ���م �لباحث���ني يف هذ� 
�ملج���ال وغ���ره من �ملجالت �للغوية و�لنف�سية من ��ستمر�ر �أثر �لتدريب بعد �نق�ساء 

�لربنامج.

تو�سيات البحث:
  من خالل �لنتائج �لتي مت �لتو�سل �إليها، يو�سي �لباحثان مبا يلي:

��ستخد�م �لكت�ساف �ملوجه و�ل�سرتخاء يف تنمية مهار�ت �لقر�ءة �ل�سامتة يف 1 ))
جميع مر�حل �لتعليم.

�لرتكيز من خالل �لكت�ساف �ملوجه و�ل�سرتخاء على تنمية �ملهار�ت �خلا�سة 1 ))
بالفهم �لقر�ئي، وعدم �لقت�سار على �جلانب �ل�سكلي يف تعليم �لقر�ءة و�لذي 

يتوقف عند �لتعرف على �لرموز و�لكلمات فقط.
خرى 1 )) ��ستخد�م �لكت�ساف �ملوجه و�ل�سرتخاء يف تعليم فروع �للغة �لعربية �لأ

مالء و�خلط �لعربي. دب و�لقو�عد �لنحوية و�لتعبر و�لإ كالأ
و�لدور�ت 1 )) �لندو�ت  �ل�سامتة من خالل  �لقر�ءة  �لتدريب على مهار�ت  كرة 

�لقر�ءة  مهار�ت  تنمية  يف  تالميذهم  يفيدو�  حت���ى  للمعلم���ني  تعقد  �لت���ي 
�ل�سامتة لديهم.
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