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�أ.د/ عب���د �هلل �لو�بل���ي )جامع���ة �ملل���ك �س���عود – �ل�س���عودية(�أ.د/ �ل�سناوي عبد �ملنعم �ل�سناوي )جامعة �لزقازيق – م�سر(
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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�س���لة بالرتبية �خلا�س���ة، و�لتي مل ي�سبق ن�سرها �أو 

تقييمها يف جهة �أخرى.
ُتعربرِّ �لأعمال �لتي تن�س���رها �ملجلة ع���ن �آر�ء كاتبيها، . 2

ول تعرب بال�سرورة عن ر�أي �ملجلة.
تخ�س���ع �لبح���وث و�لدر��س���ات للتحكي���م �لعلم���ي من . 3

قب���ل نخبة م���ن �لأ�س���اتذة �ملخت�س���ني يف مو�س���وعات 
هذه �لبحوث.

لهيئ���ة �لتحري���ر �حل���ق يف حتدي���د �أولوي���ات �لن�س���ر . 4
لالأبح���اث �ملقدمة للمجلة ح�س���ب معايريها، وترتب 
�لبحوث و�لدر��س���ات باملجل���ة وفق �عتبار�ت تنظيمية 
�أو  وفني���ة خا�س���ة، ول عالق���ة له���ا مبكان���ة �لبح���ث 

�لباحث.
يع���د �إر�س���ال �لبح���ث للمجل���ة تعه���د�ً م���ن �لباح���ث / . 5

�لباحثني يفيد باأن �لبحث مل ي�سبق ن�سره، و�أنه غري 
مقدم للن�س���ر، ولن يقدم للن�سر يف وجهة �أخرى حتى 

تنتهي �إجر�ء�ت حتكيمه، ون�سره يف �ملجلة.
�أو . 6 ل يج���وز ن�س���ر �لبح���ث يف �أي منف���ذ �آخ���ر ورقي���اً 

�إلكرتوني���اً، دون �إذن كتاب���ي م���ن رئي����س هيئة حترير 
�ملجلة وبعد مرور �س���نة على �لأقل من تاريخ �س���دور 

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

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

يعط���ي �لباحث )�لباحثون( ن�س���خة و�حدة من �لعدد . 8
�ملن�سور فيه �لبحث، و)5( م�ستالت منه.

توؤول كل حقوق �لن�سر للمجلة يف حالة قبول �لبحث . 9
للن�س���ر، حي���ث يت���م حتويل ملكية �لن�س���ر م���ن �ملوؤلف 
�إىل �ملجل���ة، كم���ا يح���ق للمجل���ة �إع���ادة ن�س���ر �لبح���ث 

�إلكرتونيا. 

�لعرب���ي، . 3 للملخ�س���ني:  �ل�س���فحة  �أ�س���فل  يف  يك���ون 
و�لإجنلي���زي، كلم���ات مفتاحي���ة )Key Words( ل تزي���د 

على �ست كلمات، تعرب عن حماور �لبحث بدقة.
يرف���ق بالعمل �ملر�س���ل للن�س���ر بيان يت�س���من ��س���م �لباحث . 4

 ، �لإلك���رتوين  و�لربي���د  �لت�س���ال  و�أرق���ام  عمل���ه  وجه���ة 
وعنو�نه كاماًل.

ب - قواعد الكتابة:

ال�سفحات واخلطوط: 

يكون مقا�س �ل�س���فحة A4، �أن تكون م�س���احة �لكتابة على . 1
�لورق مبقا�س 12 × 19 �سم.

كتاب���ة م���ن �لبح���ث بخ���ط Traditional Arabic مقا����س . 2
)16(، �مل�س���افة مف���ردة ب���ني �ل�س���طور، وم���رة ون�س���ف ب���ني 

�لفقر�ت.
3 . PT Bold Heading بخ���ط  �لرئي�س���ة  �لعناوي���ن  كتاب���ة 

مقا����س )14(، و�لعناوين �لفرعية بنف�س �خلط مقا�س 12. 
و�لعناوي���ن حت���ت �لفرعية بنف����س �خلط مقا����س )10( مع 

ترك م�سافة بني �لعناوين وما قبلها.
كتاب���ة �مل�س���تخل�س �لعرب���ي بنف����س خط �مل���ن مقا�س )12( . 4

 Times New Roman وكتابة �مل�س���تخل�س �لأجنبي بخط
مقا�س )12(.

كتاب���ة �جلد�ول بنف�س خ���ط من �لبحث مقا�س )10( على . 5
�أل يخ���رج �أي  ج���دول ع���ن ح���دود هو�م����س �ل�س���فحة، و�أل 
ينق�س���م �جلدول على �س���فحتني �أو �أكرث ، وميكن ت�س���غري 

حجم خط �جلدول �إىل مقا�س )9( �إذ� لزم �لأمر.
كل �ل�س���ور و�لر�س���وم �لتو�س���يحية و�لبياني���ة � �إن وج���دت . 6

� باللون���ني �لأبي����س و�لأ�س���ود دون �خل���روج ع���ن هو�م����س 
�ل�سفحة.

�لعربي���ة         . 7 �لأرق���ام  با�س���تخد�م  �لباحث/�لباحث���ني  يلت���زم 
)Arabic....3 -2 -1( �س���و�ء يف م���ن �لبح���ث، �أو �جلد�ول 
و�لأ�سكال، �أو �ملر�جع، ول تقبل �لأرقام �لهندية، �أو غريها.

�أ�س���فل . 8 منت�س���ف  يف  �لبح���ث  ل�س���فحات  �لرتقي���م  يك���ون 
�ل�س���فحة، �بتد�ًء من �س���فحة �مللخ�س �لعربي ثم �مللخ�س 
�لإجنلي���زي، وحت���ى �آخ���ر �س���فحة م���ن �س���فحات �لبح���ث 

ومر�جعه.
��ستخد�م �لرتقيم �لتلقائى بدل من �لرتقيم �ليدوى .. 9

10 .. Textbox بدل من  Table ستخد�م��

�سروط وقواعد الن�سر باملجلة
اأ. ال�سروط الالزمة لقبول البحث يف املجلة ) ال�سروط الفنية ( :

تر�س���ل �لبحوث و�لدر��س���ات مكتوبة عل���ى �لكمبيوتر . 1
و�ح���دة  ون�س���خة  ورقي���ة،  ن�س���خة   )2( ع���دد  م���ن 
�إلكرتوني���ة عل���ى CD با�س���م رئي����س حتري���ر جمل���ة 

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

باللغ���ة �لعربي���ة و�لآخر باللغ���ة �لإجنليزي���ة ل يزيد 
عدد كلمات كل منهما عن )200( كلمة.





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�سابع - العدد )23( ج1 اأبريل 2018 جملة الرتبية اخلا�سة

حمتـــــويـــــات العـــــدد

فعالي�ة نظ�ام بارت�ون للق�راءة والتهج�ي القائ�م على منح��ى اورت�ون – جلنجهام يف 
حت�سني تف�سري الرموز لدي التالميذ من ذوي �سعوبات التعلم الأكادميية .

د. هالة رم�سان عبد احلميد 
Doi: 10.12816/ 0045191

1

 QR Code فعالي�ة برنام�ج لل�كالم امللقن مع�زز بتقنية رم�وز ال�س�تجابة ال�س�ريعة
لتي�سري تعلم القراآن الكرمي للتالميذ ال�سم و�سعاف ال�سمع مبدينة جدة .

د. فتيحة احمد بطيخ                                         د. اأحمد نبوي عبده عي�سى
Doi: 10.12816/ 0045193

67

فعالي�ة برنام�ج قائ�م عل�ى التغذي�ة الراجعة ال�س�معية الب�س�رية يف حت�س�ني الذاكرة 
العاملة لدى التالميذ ذوي �سعوبات التعلم .

رانيا �سعد بدران البعلي  
Doi: 10.12816/ 0045194

123

فعالي�ة برنام�ج تدريبي با�س�تخدام جداول الن�س�اط امل�س�ورة يف خف�س �س�لوك اإيذاء 
الذات لدى الأطفال ذوي الإعاقة الفكرية الب�سيطة .

د. م�سطفى خليل حممود عطا اهلل
Doi: 10.12816/ 0045195

163

النموذج البنائي لعالقة حالة قلق املناف�س�ة بكل من ا�سطراب الأرق واأمناط ال�ستثارة 
الفائقة لدى طالب اجلامعة املوهوبني )ريا�سًيا/ اأكادميًيا( .

د. حممد م�سطفى عبد الرازق م�سطفى                   د. هالة احمد �سليمان ح�سنني
Doi: 10.12816/ 0045196

203

ا�س�تخدام اإ�س�راتيجية ال�سخ�س�ية العتباري�ة اأفاتار يف اإك�س�اب مه�ارة اإدراك الوجوه 
لالأطفال ذوي ا�سطراب التوحد .

اأ.د. عادل عبداهلل حممد حممد                           د. اأمال اأحمد م�سطفى حممد
Doi: 10.12816/ 0045197

279



فعالية نظام بارتون للقراءة والتهجي القائم على منحـى
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ملخ�س البحث:
��س���تهدف �لبحث �حل���ايل �لتحقق من فعالية نظام بارت���ون للقر�ءة و�لتهجي 
�لقائ���م عل���ى منح���ى �ورت���ون – جلنجهام يف حت�س���ني تف�س���ري �لرموز ل���دى �لتالميذ 
���ا  م���ن ذوي �س���عوبات �لتعل���م �لأكادميي���ة. �س���ارك يف �لدر��س���ة خم�س���ة ع�س���ر مفحو�سً
ث���الث جمموع���ات جتريبي���ة  �إىل  تق�س���يمهم  �لبتد�ئي���ة، مت  �ملرحل���ة  م���ن تالمي���ذ 
و�س���ابطة، تكون���ت كل منها من خم�س���ة مفحو�س���ني. و�ملجموع���ة �لتجريبية �لأوىل: 
تكون���ت م���ن )5( تالميذ ذوي �س���عوبات قر�ءة، و�لثانية تكونت م���ن )5( تالميذ ذوي 
ع�س���ر قر�ئي. �أما بالن�س���بة للعم���ر فبلغ متو�س���ط �لعمر �لزمن���ي )10،214( بانحر�ف 
معي���اري ق���دره )1،03( للمجموعتني �لتجريبية و�ل�س���ابطة. مت �ختبار �ملفحو�س���ني 
ر�س���مًيا عل���ى مقيا����س �لقدرة �لعقلي���ة �لعامة، و�ختبار �مل�س���ح �لنريولوج���ي، ومقيا�س 
ع�س���ر �لقر�ءة، ومقيا�س �لتقدير �لت�سخي�س���ي ل�س���عوبات �لقر�ءة، ومقيا�س �مل�س���توى 
�لجتماع���ي �لقت�س���ادي �ملعدل و�لوعي �ل�س���وتي وغري ر�س���مًيا على مهم���ات �لقر�ءة 
�جلهري���ة، �ل�س���امتة، �لتع���رف و�إدر�ك لكلم���ات، متيي���ز �لكلم���ات، �لكلمات �لب�س���رية، 
�لي���د �ملف�س���لة وتقييم �لتهجي �س���من ه���ذه �ملهمات. ك�س���فت نتائج �لبح���ث عن وجود 
ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا ب���ني �ملجموع���ات �لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة يف �لقيا����س �لبع���دي 
ل�سالح �ملجموعتني �لتجري بيتني. كما وجدت فروق د�لة �إح�سائًيا بني �ملجموعتني 
�لتجريبيتني يف �لقيا�س �لقبلي و�لبعدي ل�س���الح �لقيا�س �لبعدي. كما وجدت فروق 
د�ل���ة �إح�س���ائًيا ب���ني جمموعة �س���عوبات �لقر�ءة وع�س���ر �لق���ر�ءة يف �لقيا����س �لبعدي 
ل�س���الح جمموع���ة �س���عوبات �لق���ر�ءة. وت�س���ري دللة ه���ذه �لف���روق �إىل فعالي���ة نظام 
بارتون للقر�ءة و�لتهجي يف حت�سني تف�سري �لرموز لدى �لتالميذ من ذوي �سعوبات 

�لتعلم �لأكادميية.

الكلمــات املفتاحيــة: نظ���ام بارت���ون للق���ر�ءة و�لتهج���ي - منح����ى �ورت���ون جلنجهام -           
تف�سري �لرموز - ذوي �سعوبات �لتعلم �لأكادميية.  
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Reading and Spelling System which is based on the 
Orton – Gillingham Approach in Improving Symbols 

decoding in Pupils with Academic
 Learning Disabilities

Dr. Hala R. Abdelhameed
Assistant professor of Special Education

Faculty of Education- Ismailia
Suez Canal University

This study investigates the effectiveness of the Barton reading 
and spelling system which is based on the Orton – Gillingham 
approach in improving symbols decoding in Pupils with academic 
learning disabilities. Fifteen primary school›s pupils were divided 
into three groups: a reading disability experimental group, a dyslexia 
experimental group and control group. The mean of their chronological 
age was 10.412 and 1.03 standard deviation. They tested formally on 
the general intellectual ability scale, neurological scan test, dyslexia 
scale, diagnostic rating scale for reading disability, socioeconomic 
scale and phonological scale. Regarding informal assessment, they 
were tested on loud reading, silent reading, recognizing words, 
distinguishing between words, sight word and spelling tasks. The 
main finding of this study was that the Barton reading and spelling 
system is effective. There was a significant difference between the 
experimental and control groups in the post test in favor of the two 
experimental groups. Furthermore, there was a significant difference 
between the two experimental groups between pre and post tests 
in favor of post test. In addition, there was a significant difference 
between the reading disability group and the dyslexia group between 
post tests in favor of reading disability group.

Keywords: Reading and Spelling System - Orton  Gillingham 
Approach - Symbols decoding - Academic Learning Disabilitie 
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مقدمة البحث: 
بالرغ���م م���ن كل �جله���ود �ملبذولة لتح�س���ني �لق���ر�ءة لدى �لتالمي���ذ من ذوي 
�س���عوبات وع�س���ر �لق���ر�ءة يف �ل�س���نو�ت �لأخ���رية؛ �إل �أن قلياًل من �لتق���دم �أُحرز جتاه 
حت�سني كفاءة هذه �ملجموعة  من �لأطفال يف �لقر�ءة وكذلك تقلي�س �لفجوة بينهم 

وبني �أقر�نهم. 

و�لأبع���د م���ن ذلك هو ما �أ�س���ار �إلي���ه Fritts (2016) من �أن���ه بالرغم من كل 
حم���اولت �لتدخ���الت �لعالجية �لقر�ئية لهذه �لفئة يف �لولي���ات �ملتحدة �لأمريكية 
بغر����س تقلي����س �لفج���وة بينهم وب���ني �أقر�نه���م؛ �إل �أن ه���ذه �لفجوة تت�س���ع. ويو�جه 
ح���و�يل 17% - 22% م���ن �لأطف���ال يف �ملرحل���ة �لبتد�ئية �س���عوبات وع�س���ر يف �لقر�ءة، 
مم���ا يدف���ع �لعديد م���ن �لرتبويني �إىل �بتكار وت�س���ميم بر�مج نوعية لتح�س���ني قدرة 
ه���وؤلء �لأطف���ال على �لقر�ءة، وتعد �س���عوبات �لقر�ءة نوع من �أنو�ع �س���عوبات �لتعلم 
�لأكادميي���ة، و�لتي ت�س���ري �إىل جمموعة من �مل�س���كالت �لتي تو�ج���ه �لطفل يف مرحلة 
�لتعلم، يف �لقر�ءة و�لتهجي و�لكتابة و�حل�ساب، وهي قد تكون ناجتة عن ��سطر�بات 
يف �لعملي���ات �لعقلي���ة �ملعرفي���ة مث���ل �لنتب���اه و�لذ�ك���رة، وتختلف من طف���ل �إىل �آخر، 
 (Haager & فق���د يو�ج���ه طف���ل �إحدى هذه �ل�س���عوبات �أو يجم���ع بني �ثنتني منه���ا
 .Vaughn, 2013, Roberts, 2012, Wei, Blackorby, & Schiller, 2011)

وتتباين قدرة �لتالميذ من ذوي �سعوبات وع�سر �لقر�ءة على تف�سري �لرموز 
مل���ا يتمي���زون ب���ه من ق�س���ور لغوي يوؤدي �إىل �س���عف منو �لق���ر�ءة لديهم. ولقد ق�س���م 
Firth (1983) ع�س���ر �لق���ر�ءة �إىل نوع���ني �أحدهم���ا منائي و�لآخر مكت�س���ب. فع�س���ر 
�لق���ر�ءة �لنمائي ينتج عن ��س���طر�بات و�س���عوبات مت�س �لقدرة على حتليل وتف�س���ري 
�لرموز �لكتابية، �أما ع�س���ر �لقر�ءة �ملكت�س���ب فيحدث لدى �لر��س���دين �لذين يعانون 
من �إ�سابات دماغية. ويعد ع�سر �لقر�ءة �لنمائي هو ق�سور يف ��سرت�تيجيات �كت�ساب 
�مل���و�د �لب�س���رية، �أو �حل���روف �لأبجدي���ة �أو �لن�س���و�س �ملكتوبة. ويوؤدي �س���عف �لوعي 
�ل�س���وتي �إىل عرقلة منو عملية تف�س���ري �لرموز �لفعالة وهذ� �لق�سور يوؤثر على منو 
�لتعرف على �لكلمات �ملكتوبة. ولقد ف�س���ر Firth (1983) ثالثة �أ�س���باب تكمن ور�ء 
ع�س���ر �لقر�ءة �لنمائي. �لأول هو �س���عوبة �لقدرة على ت�س���مية �ملثري�ت، و�لتي ت�س���ري 
�إىل قدرة �لفرد على �س���رعة ت�س���مية �لأ�س���ياء �مل�س���ورة، و�لألو�ن، و�لأعد�د، و�حلروف 
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و�لكلم���ات عدمي���ة �ملعن���ى وهو ما يعك�س خل���ال يف تنظيم �ملف���رد�ت يف �لذهن، و�لثاين 
ه���و �س���عوبة �لق���درة عل���ى �لتذكر عن طري���ق �لرتميز �ل�س���وتي للمثري�ت �لب�س���رية 
�لب�سيطة و�ملعقدة مثل �لقطع �لقر�ئية. و�لثالث هو �لق�سور يف �لقدرة على توظيف 
�لوع���ي �ل�س���وتي و�ل���ذي يهت���م با�ست�س���عار مكون���ات �للغ���ة �ل�س���فهية وحتليله���ا ذهنًيا 
وف���ق م�س���تويات �أ�س���و�ت �ملقاطع، و�لكلمات وع���ن طريق �لتجزئة، و�مل���زج، و�لتعوي�س 

و�لتحويل فيما بني هذه �ملكونات. 

 Oakland, Black, Stanford, Nussbaum & Balise (1998)  و�أ�سار
�إىل �أن منو مهار�ت �لقر�ءة و�لتهجي لدى �لطالب من ذوي �سعوبات وع�سر �لقر�ءة، 
تك���ون متاأخ���رة وتظ���ل متاأخ���رة بالرغم من �س���نو�ت �لتعلي���م �لعدي���دة. وهناك ثالث 
خ�س���ائ�س م���ن �ملمك���ن �أن ت�س���هل منو �لق���ر�ءة لدى ه���وؤلء �لأطف���ال، برنامج تدريب 
ا ليتنا�س���ب مع طبيعة �مل�سكالت �لقر�ئية مع  �س���وتي عايل �لتفريد وم�س���مم خ�سي�سً
�لتاأكيد �ل�س���ديد على نظام حروف �لتهجي. �أما عن �خلا�س���ية �لثانية فهي �ملمار�س���ة 
و�لتك���ر�ر لتعوي����س �لق�س���ور يف �لذ�كرة ق�س���رية �لأم���د، وثالث هذه �خل�س���ائ�س هو 
��س���تخد�م �أ�س���لوب تع���دد �حلو��س حلث تعزيز ومن���و �لتمثيالت �لعقلي���ة غري �للغوية 
non-language mental representation، �أي متثيل �ملعلومات غري �للفظية.

�إن �لأد�ء غري �جليد يف �ل�س���نو�ت �لدر��سية �لأوىل مييل �إىل �ل�ستمر�ر خالل 
تق���دم �لأطف���ال يف �لنظ���ام �لرتب���وي، حي���ث وج���د �أن �لأطف���ال �لذين ل ي�س���تطيعون 
�لق���ر�ءة يف �ل�س���ف �لأول يظل���ون ل ي�س���تطيعون �لقر�ءة حتى �ل�س���ف �لر�ب���ع و�إذ� مل 
يح�سل �لتلميذ يف �ل�سف �ل�ساد�س على �أكرث من �ساعتني من �لتدخل يوميا ملدة �سنة 
للعالج من ع�سر �لقر�ءة فان تطور منو �لقر�ءة يو�جه �سعوبات قد ت�ستمر وتتفاقم. 
وبالت���ايل ف���اإن �لأطف���ال م���ن ذوي �ل�س���عف �لقر�ئ���ي يحتاج���ون �إىل تعلي���م عالج���ي 
ع���ايل �جل���ودة ومكث���ف يف �ملرحل���ة �لبتد�ئي���ة، وخا�س���ة يف �ل�س���نو�ت �لأوىل �أكرث من 
�ل�س���نو�ت �ملتقدم���ة، حيث يحدث حت�س���ن د�ل يف قدرة �لأطفال عل���ى �لقر�ءة وبالتايل 
حت�س���ن د�ل يف �لنم���و �لأكادمي���ي لالأطفال �ملعر�س���ني للخطر �لذين تلق���و� �لدعم يف 
 (Foorman, Francies, Fletcher, مرحل���ة ريا�س �لأطفال و�ملرحل���ة �لبتد�ئية

 .Schatschneider & Metha, 1998; Torgesen, 2000)
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ع���دد م���ن �لدر��س���ات �أظه���ر �أن �لتعلي���م �ملنظم، و�مل�س���فر، و�لو��س���ح، و�ملرت�كم 
cumulative، و�ملبا�س���ر، و�ملتتاب���ع sequential و�ل���ذي يوؤك���د عل���ى م���زج وتاألي���ف 
�لأ�سو�ت يوؤدي �إىل نتائج �أف�سل مع �لأطفال من ذوي �سعوبات �لتعلم �لأكادميية من 
�لأ�ساليب �لتعليمية �لأخرى، وهذ� ما يت�سمنه منحى �ورتون – جلنجهام و�لرب�مج 
 (Rayner, Foorman, Perfetti, Pesetsky & Seidenberg, لقائم���ة علي���ه�

.2001, 2002; Torgesen, et al. 2001)

ه���و  عميق���ة  تاريخي���ة  ج���ذور  له���ا  �لت���ي  �لعالج���ي  �لتعلي���م  �أ�س���اليب  وم���ن 
منح���ى �ورت���ون –جلنجه���ام. ولق���د ظه���ر ه���ذ� �ملنح���ى من���ذ ع���ام 1930، حي���ث ق���در              
 child neurologist �لطفول���ة  �أع�س���اب  عل���م  يف  �ملتخ�س����س   Samuel Orton
�أن ح���و�يل 10% م���ن �أطف���ال �ملد�ر����س لديهم �س���عوبات تعل���م ويو�جهون م�س���كالت يف 
�لق���ر�ءة ناجتة عن ق�س���ور ع�س���بي neurological deficits. �لنتائ���ج �ملبكرة �لتي 
��ستخل�س���ها �ورت���ون كون���ت �ثن���ني م���ن �ملب���ادئ �لرئي�س���ة خل�س���ائ�س ع�س���ر �لق���ر�ءة. 
�أوله���ا، �س���عوبات يف �لق���ر�ءة ب�س���بب �لق���ر�ءة �ملقلوب���ة strephosymbolia �أو عك�س 
�لرموز twisted symbols وثانيها، ق�س���ور يف �ل�سيطرة �ملخية موؤدية �إىل معاجلة 
غ���ري دقيق���ة للمعلوم���ات يف كال �لن�س���فني �لكروي���ني للم���خ موؤدي���ة �إىل �س���ور �مل���ر�آة
 mirror images مث���ل عك����س �حل���روف. بالإ�س���افة �إىل �أ�س���باب �أخرى ل تعد �س���ببا 
ت�سخي�سًيا لع�سر و�سعوبات �لقر�ءة �لنوعية مثل خلفية �لأ�سرة، نق�س م�سادر �لقر�ءة 
�ملتاح���ة باملن���زل، نق����س �لد�فعية لدى �ملتعلم، وبع�س �لق�س���ور �ملع���ريف غري �ملعروف، 
كذل���ك ج���ودة �لتعليم �ملقدم لالأطفال يف بد�ية تعلمهم و�لذي يكون له تاأثري مبا�س���ر 
على �لأد�ء �لقر�ئي لدى �لأطفال يف �ملرحلة �لبتد�ئية �أكرث منه يف �ل�سنو�ت �لتالية 
.(Hughes, 2014; Joshi, Dahlgren & Boulware – Gooden , 2002)

مل يوث���ق وين�س���ر ه���ذ� �ملنح���ى �إل عل���ى يد �أن���ا جلنجه���ام �لتي كان���ت تعمل مع 
�س���موئيل �ورت���ون وبي����س �س���تلمان حيث ن�س���رت مب���ادئ ه���ذ� �ملنحى ع���ام 1960، ومن 
�أه���م م���ا ميي���ز منح���ى �ورت���ون – جلنجه���ام ه���و �إقام���ة تر�ب���ط ب���ني �للغ���ة �ملطبوعة 
وعنا�س���ر �ل�س���وت لها. �أن�س���ار هذ� �ملنح���ى يزعمون �أن �لفهم �لقر�ئ���ي يحدث عندما 
ت�س���فر �مله���ار�ت ومعلوم���ات �حل�س���يلة �للغوي���ة وتنم���ى جي���د�، كذل���ك م���ن �ملمك���ن �أن 
ت�س���بح مه���ار�ت �لتع���رف �ل�س���عيف عل���ى �لكلم���ات عائق���ا ع���ن �لفه���م، موؤدي���ة �إىل �أن 
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يق�س���ي �لق���ارئ وق���ت غ���ري ع���ادي وطاق���ة غ���ري عادي���ة يف تف�س���ري �لرم���وز وت�س���فري 
�لكلم���ات و�لت���ي ق���د تفق���د معناها يف �لقطع���ة. ويعد منح���ى �ورت���ون – جلنجهام هو 
�أحد �أ�س���اليب تعدد �حلو��س �لذي يهتم بتعليم �ملهار�ت �للغوية ويركز على ��س���تخد�م 
 written discourse  لأ�س���و�ت، و�ملقاط���ع، و�لكلم���ات، و�جلم���ل، و�حل���و�ر �ملكت���وب�

 . (Gillingham & Stillman, 1997)

مث���ل جلنجه���ام   – �ورت���ون  منح���ى  �لباحث���ني  م���ن  ع���دد  ط���ور  ولق���د 
Cox (1992) و�س���مى برناجم���ه �أ�س���و�ت �لتهج���ي Aliphatic phoenix، وقر�ءة 
�مل�سروع Project Read ل� Enfield (1987) ، وغريها من �لرب�مج �لتي �عتمدت 
ب�س���كل �أ�سا�س���ي على منحى �ورتون – جلنجهام، مع وجود بع�س �لختالفات �لتي قد 
تكون يف عمر �لعينة، و�لو�س���ع �لتعليمي، و�لأدو�ت �أو �أي �ختالفات �أخرى. و�س���ممت 
بارتون )Barton )2000 نظام للقر�ءة و�لتهجي وهو �أحد �أنو�ع �لتدخالت �لعالجية 
�لتي �سممت للطالب من ذوي �سعوبات وع�سر �لقر�ءة، و�لذي يوظف �أكرث من حا�سة 
لتح�سني �لقدرة على �لقر�ءة و�لتهجي و�لقائم على منحى �ورتون - جلنجهام. ويعد 
نظام بارتون للقر�ءة و�لتهجي من �أحدث �لرب�مج و�لأنظمة �لتي �عتمدت على منحى 
�ورت���ون - جلنجه���ام و�ل���ذي �أجري عليه عدد قليل من �لبح���وث للتحقق من فعاليته 
يف حت�س���ني �لق���درة عل���ى �لق���ر�ءة و�لتهج���ي لدى �لأف���ر�د من ذوي �س���عوبات وع�س���ر 
�لق���ر�ءة، و�لذي قد يفتح باًبا جديد� لعالج �س���عوبات وع�س���ر �لق���ر�ءة لدى �لأطفال. 
وم���ن هن���ا �نطل���ق هذ� �لبح���ث للتحقق م���ن فعالي���ة نظام بارت���ون للق���ر�ءة و�لتهجي 
يف حت�س���ني ق���درة �لأطف���ال م���ن ذوي �س���عوبات وع�س���ر �لق���ر�ءة على تف�س���ري �لرموز.

م�سكلة البحث:
نبع���ت م�س���كلة هذ� �لبحث م���ن مالحظة �لباحثة للتالمي���ذ يف بع�س مد�ر�س 
�لتعلي���م �لع���ام، و�لتي تبنت �سيا�س���ة دمج ذوي �لإعاقة بها، خالل فرتة �لإ�س���ر�ف على 
�لرتبية �لعملية و�لتي ت�سل �إىل �أكرث من �ست �سنو�ت. وكما هو معروف للعاملني يف 
جمال �لرتبية �خلا�س���ة �أن �لأطفال من ذوي �س���عوبات �لتعلم �لأكادميية، وبالأخ�س 
�لتالميذ من ذوي �سعوبات وع�سر �لقر�ءة، عدم توفر بر�مج �سعوبات تعلم يف مد�ر�س 
�لتعليم �لعام، كما �أن هناك نق�س �سديد يف غرف �مل�سادر يف هذه �ملد�ر�س. ويوؤكد قانون 
 (NCLB, 2002) No Child Left Behind »ل ي���رتك �لطف���ل ب���دون تعلي���م«
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عل���ى �أهمي���ة توفري بر�مج عالجي���ة لالأطفال من ذوي �س���عوبات �لتعل���م �لأكادميية، 
حي���ث يدع���م ه���ذ� �لقانون مب���ادر�ت �لق���ر�ءة �أوًل، و�لت���ي تتطلب م���ن �ملد�ر�س توفري 
نظ���م لتعلي���م �لقر�ءة قائمة على دليل علمي منبثق م���ن �لبحوث �لقائمة على �لأدلة 
�لعلمية وهو �لبحث �لذي يطبق ب�سر�مة، ومنظم، وذو �إجر�ء�ت مو�سوعية للح�سول 
على معلومات ذ�ت معنى مرتبطة بنمو �لقر�ءة، وتعليم �لقر�ءة، و حت�س���ني �س���عوبات 

 .(Ritchey & Goeke, 2006) لقر�ءة�

كم���ا �أن هن���اك بع�س �لق�س���ور يف �لرب�مج �لنوعية �لتي تقدم لعالج �س���عوبات 
وع�س���ر �لق���ر�ءة. ويعد منحى �ورت���ون - جلنجهام من �لأ�س���اليب �لعالجية �ملقرتحة 
�أ�س���ار                    ولق���د  �لأطف���ال.  م���ن  �لفئ���ة  ه���ذه  ل���دى  �لق���ر�ءة  خلف����س �س���عوبات وع�س���ر 
�أن���ه بالرغ���م م���ن ��س���تخد�م �لأ�س���لوب �ملتع���دد  Moates & Farell (1999) �إىل 
�حلو�����س عل���ى نطاق و��س���ع يف �لرب�م���ج �لعالجية للطالب من ذوي �لع�س���ر �لقر�ئي، 
�إل �أن���ه ق���د ل توج���د نتائج �إمربيقية كافية تدعم �لفر�س���يات �لنظري���ة لهذ� �ملنحى. 
وبالرغ���م م���ن �أن �لعدي���د م���ن �لرب�م���ج دجمت و�س���منت ��س���رت�تيجيات ه���ذ� �ملنحى 
عل���ى �أنه���ا فعالة معتمدي���ن على �لتقارير �لعيادية؛ �إل �أن �لإ�س���هام �لنوعي لأ�س���اليب 
تعدد �حلو��س لنجاح هذه �لرب�مج مل يوثق ب�س���كل معتدل خالل �ملعاجلات �ل�س���ارمة 

لظروف �لتعليم و�لقيا�س �لبعدي �مل�ستخدم لتقييم �ملخرجات.

ولق���د مت تطوي���ر منح���ى �ورت���ون - جلنجه���ام ببن���اء جمموع���ة م���ن �لرب�م���ج 
�لقائم���ة عل���ى �ملنحى مثل نظام بارتون للقر�ءة و�لتهجي.  وعلى �لرغم من �أن معيار 
حتديد و��س���تخد�م �أف�س���ل �ملمار�س���ات �لتعليمية هو مبد�أ �أ�سا�سي يف �لرتبية �خلا�سة، 
و�أن ��ستخد�م منحى �ورتون – جلنجهام قد دعمته بع�س �لأدلة �لق�س�سية و�خلربة 
�ل�سخ�س���ية، ومقارنت���ه مع �أ�س���اليب تعليم �لق���ر�ءة يف �لتعليم �لع���ام، وبر�مج �لقر�ءة 
�لأ�سا�سية �ل�سائعة �لأخرى، وحماولت �ملعلمني �لنتقائية ملعاجلة �سعوبات �لقر�ءة، 
ق���د �أنتج فعالية ن�س���بية �إيجابية لهذ� �ملنح���ى، �إل �أنه ل توجد �أدلة علمية كافية توؤكد 
على فعالية منحى �ورتون – جلنجهام �أو �لرب�مج �لقائمة على هذ� �ملنحى يف حت�سني 

 .(Ritchey & Goeke, 2006) سعوبات وع�سر �لقر�ءة�
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ومما يدعم �لحتياج �إىل �أدلة علمية قائمة على �لبحث �لعلمي، وجود بحوث 
قليل���ة تناول���ت فعالي���ة منح���ى �ورت���ون – جلنجه���ام �أو �لرب�م���ج �لقائم���ة عليه. حيث 
ر�ج���ع  Bhat, Rapport & Griffin (2000)  بع����س طلب���ات �لآب���اء للح�س���ول 
عل���ى خدم���ات تعليم خا�س لأبنائهم يف �لفرتة من 1989-1998م، ووجدو� �أن �لرب�مج 
�لقائم���ة عل���ى منح���ى �ورت���ون - جلنجهام ه���ي �لأكرث طلًب���ا ومع ذل���ك مل يكن هناك 
دلي���ل و��س���ح يف ه���ذه �لفرتة عل���ى فعالية ه���ذ� �ملنحى. كما ت�س���اربت نتائ���ج �لبحوث 
حول فعالية منحى �ورتون – جلنجهام و�لرب�مج �لقائمة عليه، حيث ظهرت فاعلية 
��س���تخد�م ه���ذ� �ملنح���ى يف �ل�س���فوف �لدر��س���ية �لأوىل و�لأطف���ال �ملعر�س���ني للخط���ر 
                              (Guyer, Banks & و�لأطف���ال م���ن ذوي �س���عوبات �لقر�ءة يف �ملد�ر����س و�لعي���اد�ت
(Guyer, 1993; Guyer & Sabatino, 1989. كم���ا وج���دت فعاليت���ه يف تعلي���م 
�لط���الب م���ن ذوي ع�س���ر �لق���ر�ءة و�س���عوبات �لتعلم و�ملعر�س���ني خلطرهم���ا، وتعليم 
�للغة �لثانية غري �لإجنليزية لغتهم �لأم، حيث وجد �أنهم يعممون �س���عوبات �لقر�ءة 
و�لتهج���ي �لت���ي يعان���ون منه���ا يف لغتهم �لأ�س���لية على تعلمه���م قو�عد �للغ���ة  �لثانية 
�أثناء تعلمهم لها، وبا�س���تخد�م منحى – �ورتون جلنجهام ��س���تطاعو� حت�سني تعلمهم 
 (Sparks, Ganschow, للغة �لأجنبية �لثانية و�لتغلب على م�سكالت تعلمهم لها

 . Kenneweg & Miller, 1991)

وعل���ى �لنقي����س م���ن ذل���ك، مل جت���د بع����س �لدر��س���ات فعالي���ة له���ذ� �ملنح���ى 
 Chandler, Munday, Tunnell & در��س���ة  مث���ل  علي���ه  �لقائم���ة  �لرب�م���ج  �أو 
�لتعلي���م  �أ�س���اليب  �أن  �إىل  نتائ���ج در��س���تهم  . حي���ث تو�س���لت   Windham (1993)
�لبديل���ة كانت �أف�س���ل و�أك���رث فعالية من �أ�س���اليب تعليم منحى �ورت���ون – جلنجهام. 
كم���ا وج���دت بع����س �لدر��س���ات فعالي���ة له���ذ� �ملنحى مع بع����س �ملفحو�س���ني ومل جتد 
 Kline & Kline, (1978);:لبع����س �لآخ���ر مث���ل در��س���ة كل م���ن� فعالي���ة م���ع 
Stoner, (1991); Westrich-Bond, (1993)  حيث وجدو� �أن من 92 مفحو�س 
من ذوي ع�س���ر �لقر�ءة در�س���و� با�س���تخد�م منح���ى �ورتون – جلنجه���ام، حو�يل 4،4 % 
ف�س���لو� يف �إظه���ار حت�س���ن، وعدم فعاليته يف حت�س���ني بع����س �ملكونات �لنوعي���ة للقر�ءة 
مث���ل مه���ار�ت �لوعي �ل�س���وتي كم���ا يف در��س���ة Oakland, et, al. (1998)  �أو �أنه ل 
فرق بينه وبني �لأ�ساليب �لأخرى مثل �لتدري�س �ملبا�سر �أو �لرب�مج �مل�سممة من قبل 

.Fritts (2016) معلمي �لتالميذ من ذوي �سعوبات وع�سر �لقر�ءة كما يف در��سة
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ومبر�جع���ة �لأدبيات �لرتبوية �لعالجية يف جمال ع�س���ر �لق���ر�ءة �لنمائي، مت 
�لك�س���ف ع���ن عدد قليل م���ن �لبحوث �لعيادي���ة و�لعلمية �ملرتبط���ة بالتاأثري �لإيجابي 
للرب�م���ج للعالجي���ة. ولق���د �تفق���ت معظ���م �لآر�ء ب���ني �لدر��س���ات يف ه���ذ� �ملجال على 
تف�س���يل منحى �لت�س���فري ع���ن منحى �لكلم���ة �لكلية، و�قرتح���ت �أن �لطالب من ذوي 
ع�س���ر �لق���ر�ءة من �ملمكن �أن يكت�س���بو� مهار�ت �لتعرف على �لكلم���ات عندما يتعلمون 
م�س���تخدمني تقني���ات �لتعليم �لقائمة على منحى �ورت���ون – جلنجهام ولكن ماز�لت 
هذه �لدر��سات حتتاج �إىل مزيد من �لبحوث �لتي تخترب مدى �لتحيز لدى �ملعلمني 
�مل�س���تخدمني لهذ� �ملنحى، خا�سة و�أن بع�س �ملهنيني ماز�لو� يت�سككون يف �أن �لق�سور 
�ل�س���وتي يف ع�س���ر �لقر�ءة ي�ستجيب ب�س���ورة �إيجابية لتعليم مهار�ت �ل�سوت �مل�ستقلة 
 phonemic �لأ�س���و�ت  حتلي���ل  مت�س���منا   phonology-dependent skills
blending ون���ادت باإج���ر�ء �ملزي���د م���ن �لبح���وث للتع���رف عل���ى  analysis و�مل���زج 
خ�سائ�س �لطالب من ذوي �لع�سر �لقر�ئي �ملرتبطة بنجاحهم يف �لرب�مج �لعالجية 
و�أي �أج���ز�ء يف ه���ذه �لرب�م���ج يحدث فيه حت�س���ن �أك���رث. وما ز�ل �ملزيد من �لدر��س���ات 
مطل���وب للتحق���ق م���ن فعالي���ة �لرب�مج �لقائم���ة على منح���ى �ورت���ون - جلنجهام  يف 

�لقر�ءة و�لتهجي.

كم���ا ن���ادت بع����س �لدر��س���ات باإج���ر�ء بح���وث تتبعي���ة طولي���ة لتحدي���د فعالية 
ومدى ��س���تمر�رية فعالية �لرب�مج �لقائم���ة على منحى �ورتون – جلنجهام وغريها 
 (Clark, 1988; Mather, 1992; Ritchey & Goeke, 2006; من �لرب�مج
(Wise, 1991. وم���ا �س���بق ينطب���ق عل���ى �لقلي���ل م���ن �لدر��س���ات  �ل���ذي حتققت من 
 Bugge (2015); Geiss (2005);  : فعالية نظام بارتون للقر�ءة و�لتهجي؛ مثل
Geiss, Rivers, Kennedy & Lombardino (2012) وميكن �ل�ستنتاج مما 
�س���بق �أن���ه م���از�ل هناك حاج���ة للتحقق م���ن فعالية �لرب�م���ج و�لأنظم���ة �لقائمة على 
���ا �إىل �لإ�س���افة �إىل �لأدبي���ات �لرتبوية  �أ�س���لوب تع���دد �حلو�����س، و�أن هناك حاجة �أي�سً
ا �أن هناك ندرة يف  برب�مج و�أنظمة نوعية لتح�سني �سعوبات وع�سر �لقر�ءة وخ�سو�سً
ا يف �لأدبيات �لرتبوية  هذ� �لنوع من �لدر��سات – يف حدود �طالع �لباحثة – خ�سو�سً

�لعربية. وبناًء على ذلك فاإن �لبحث �حلايل حتاول �لإجابة على �ل�سوؤ�ل �لتايل: 
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م���ا فعالي���ة نظ���ام بارت���ون للق���ر�ءة و�لتهج���ي �لقائ���م عل���ى منح����ى �ورت���ون – 
جلنجه���ام يف حت�س���ني تف�س���ري �لرم���وز ل���دي �لتالمي���ذ م���ن ذوي �س���عوبات �لتعل���م 

�لأكادميية؟

اأهداف البحث:
��س���تهدف �لبحث �حل���ايل �لتحقق من فعالية نظام بارت���ون للقر�ءة و�لتهجي 
�لقائم على منح�ى �ورتون – جلنجهام يف حت�سني تف�سري �لرموز لدي �لتالميذ من 

ذوي �سعوبات �لتعلم �لأكادميية يف �ملرحلة �لبتد�ئية. 

اأهمية البحث:
تتمث���ل �لأهمية �لنظري���ة لهذ� �لبحث يف توفري �إطار� نظريا ملنحى �ورتون – 
جلنجهام و�لرب�مج �لقائمة عليه مثل نظام بارتون للقر�ءة و�لتهجي، مما قد يرثي 
�ملج���ال يف �لرتبي���ة �خلا�س���ة. كما �أن هذ� �لبحث قد مت���د �لباحثني يف جمال �لرتبية 
�خلا�س���ة مبزي���د م���ن �لبح���وث �ملنبثق���ة منها و�لتي ق���د ت�س���يف �إ�س���افات فكرية �إىل 
ه���ذ� �ملجال. وتكمن �أهمية هذ� �لبحث �أي�س���ا يف كونه قد ي�س���د فج���وة نق�س �لرب�مج 
�لنوعي���ة �ملتخ�س�س���ة يف خف�س �س���عوبات �لتعل���م �لأكادميية وعلى �لأخ�س �س���عوبات 
وع�س���ر �لق���ر�ءة.  كم���ا تتمث���ل �لأهمي���ة �لتطبيقي���ة له���ذ� �لبح���ث يف �إمكاني���ة تطبيق 
نظ���ام بارت���ون للقر�ءة و�لتهج���ي على �لأطفال من ذوي �س���عوبات �لتعل���م �لأكادميية 
مبا يت�س���منه من ��س���رت�تيجيات تعليم عالجية نوعية يف �ملد�ر�س و�ملر�كز �لتي تهتم 
ب�سعوبات �لتعلم �لأكادميية؛ مما يدعم تقليل �لفروق بينهم وبني �لأطفال من ذوي 

�لطالقة �لقر�ئية. 

م�سطلحات البحث:

�س�عوبات التعل�م  Learning Disabilities: حدث���ت �للجنة �لقومية �مل�س���رتكة 
 (NJCLD)National Joint Committee on Learning ل�س���عوبات �لتعل���م
Disabilities تعري���ف �س���عوبات �لتعل���م �ل���ذي تبنت���ه ع���ام )1990( يف ع���ام )2016( 
كالتايل: �س���عوبات �لتعلم هي م�س���طلح عام ي�س���ري �إىل جمموعة غري متجان�س���ة من 
�ل�سطر�بات �لتي تتجلى يف �سعوبات د�لة يف �كت�ساب و��ستخد�م �ل�ستماع، و�لتحدث، 
و�لقر�ءة، و�لكتابة، و�ل�س���تدلل، �أو �لقدر�ت �لريا�س���ية. هذه �ل�سطر�بات جوهرية 
وحت���دث د�خ���ل �لف���رد، ويفرت����س �أنه���ا ناجتة عن خل���ل وظيف���ي يف �جلهاز �لع�س���بي 
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�ملركزي، وميكن �أن حتدث مدى �حلياة. قد تظهر م�سكالت يف �ل�سلوكيات �لتنظيمية 
�لذ�تي���ة، و�لت�س���ور �لجتماع���ي، و�لتفاع���ل �لجتماع���ي مع �س���عوبات �لتعل���م ولكنها 
ل ت�س���كل يف ح���د ذ�تها �س���عوبة تعل���م. على �لرغم م���ن �أن �س���عوبات �لتعلم قد حتدث 
ب�س���كل متز�من مع �لإعاقات �لأخرى )مثل �لإعاقة �حل�س���ية، �أو �لإعاقة �لفكرية، �أو 
�ل�س���طر�بات �لنفعالي���ة( �أو مع �ملوؤث���ر�ت �خلارجية )مثل �لختالف���ات �لثقافية، �أو 
�للغوية، �أو عدم كفاية �لتعليم �أو غري منا�سبته(، ولكنها لي�ست نتيجة لتلك �لظروف 

.(NJCLD, 2016) أو �ملوؤثر�ت�

ه���ي   :Academic Learning Disabilities الأكادميي�ة  التعل�م  �س�عوبات 
�مل�س���كالت �لت���ي تظه���ر لدى �أطف���ال �ملد�ر�س �خلا�س���ة بالق���ر�ءة، و�لكتاب���ة، و�لتهجي 

و�لتعبري �لكتابي، و�حل�ساب )كريك وكالفنت، 1988(.

منح�ى اورت�ون – جلنجه�ام    Orton – Gillingham Approach: ه���و �أح���د 
�أ�س���اليب تع���دد �حلو�����س VAKT �ل���ذي يهت���م بتعلي���م �لق���ر�ءة و�لكتاب���ة و�لتهج���ي 
 tactile و�للم�س auditory و�ل�س���مع visual با�س���تخد�م �أربعة حو��س وهي �لب�س���ر
و�لإح�س���ا�س باحلرك���ة kinesthetic، ويوؤكد على �أهمي���ة �لرت�بط بني هذه �حلو��س 
عن���د تف�س���ري �لرم���وز مثل رم���وز �لكلمات ويع���رف �ملنحى �أي�س���ا بالطريقة �ل�س���وتية 

 .(Gillingham & Stillman 1997) لهجائية�

 :Barton reading and spelling system نظ�ام بارت�ون للق�راءة والتهج�ي
ه���و نظ���ام للقر�ءة �لعالجي���ة طورته �س���وز�ن بارت���ون Susan Barton  عام )2000( 
قائم على منحى �ورتون - جلنجهام متعدد �حلو��س، يلبي حمتوى ومعايري �ملجل�س 
 the International تع���دد �حلو�����س  باأ�س���لوب  �للغ���ة  لتعلي���م  �ل���دويل  �لأكادمي���ي 
ولق���د   .Multisensory Structured Language Academic Counsel
�س���مم نظام بارتون للق���ر�ءة و�لتهجي ليتالءم مع �لأطف���ال و�ملر�هقني و�لبالغني يف 
جل�س���ات عالجي���ة فردية، �لذين يو�جهون �س���عوبات يف �لق���ر�ءة و�لهجاء �لناجتة عن 

.(Geiss, 2005; Barton, 2000) ع�سر �لقر�ءة �أو �سعوبات �لتعلم

�س�عوبات الق�راءة Reading Disabilities  : ه���ي �س���عف �أو ق�س���ور يف �لق���درة 
عل���ى �لتعرف على �حل���روف، و�لكلمات، و�جلم���ل، و�لفهم �لقر�ئي ملعاين وم�س���امني 

�لن�سو�س �لقر�ئية )�لزيات، 2009(.
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ع�س�ر الق�راءة    Dyslexia: هو ��س���طر�ب تعل���م لغوي يوؤدي �إىل ق�س���ور يف �لقر�ءة، 
و�لهج���اء، ويف �لغال���ب �للغ���ة �ملكتوب���ة (Oakland, et al. 1998). وه���ي �س���عوبة 
تعلم نوعية ع�س���بية �ملن�س���اأ، وتتميز مب�س���كالت يف دقة �أو �سرعة �لتعرف على �ملفرد�ت 
و�لتهجي �ل�سيئة. وهذه �ل�سعوبات تن�ساأ يف �لعادة من م�سكلة ت�سيب �ملكون �ل�سوتي 
للغ���ة وتع���د غري متوقعة عند �لأفر�د �إذ� قورنت بقدر�تهم �ملعرفية �لأخرى، و�لنتائج 
�لثانوي���ة له���ذه �ل�س���عوبات ق���د تت�س���من م�س���كالت يف �لق���ر�ءة و�لفه���م و�لت���ي تعي���ق 
 (International Dyslexia بدوره���ا من���و �ملف���رد�ت وت���الزم �لف���رد م���دى �حلي���اة

 .Association, 2003)

الوع�ي ال�س�وتي Phonological Awarness: ه���و علم �لأ�س���و�ت وهو مكون من 
مكونات �أي لغة، حيث يخت�س بدر��سة كل ما يتعلق باأ�سو�ت �للغة. وهو يعني �متالك 
�لق���درة عل���ى معرف���ة �أماك���ن �إنت���اج �لأ�س���و�ت �للغوي���ة، و�آلية �إخ���ر�ج هذه �لأ�س���و�ت، 
و�لكيفية �لتي تت�س���كل فيها هذه �لأ�س���و�ت مع بع�س���ها لتكوين �لكلمات و�لألفاظ مع 
�لقدرة على �إدر�ك �لت�سابه و�لختالف بني هذه �لأ�سو�ت، �سو�ء جاءت هذه �لأ�سو�ت 
���ا ق���در�ت ما ور�ء  مف���ردة �أو يف �لكلم���ات و�لتعاب���ري �للغوي���ة �ملختلف���ة. ويت�س���من �أي�سً
�للغ���ة، مثل �لقدرة على �لتنغيم، وتق�س���يم �جلملة �إىل كلم���ات، و�لكلمات �إىل مقاطع، 

و�ملقاطع �إىل �أ�سو�ت �إ�سافة �إىل مزج �لأ�سو�ت لتكوين �لكلمات )�ل�سيد، 2006(. 

ح���روف  مث���ل  �لرم���وز  وت�س���فري  �إدر�ك  �لباحث���ة  ب���ه  وتق�س���د  الرم�وز:  تف�س�ري 
�لتهج���ي، وعالم���ات �لرتقي���م، و�لأرق���ام وغريه���ا م���ن �ملكون���ات �لرمزي���ة �لأ�سا�س���ية                                               

للغة �ملكتوبة. 

االإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة
اأولً: �سعوبات وع�سر القراءة

تع���د �لق���ر�ءة هي �أ�س���ا�س عملي���ة �لتعلم وخا�س���ة يف فرت�ت �لدر��س���ة �ملختلفة، 
حيث �أنها تعد بابا للمعارف و�خلرب�ت من �س���تى �لبقاع، وعندما يو�جه �ملرء �س���عوبة 
يف �لق���ر�ءة، فاإن���ه يو�ج���ه تاأخر� در��س���يا يتبعه �أثر� نف�س���يا غري مرغ���وب فيه وفقد�ن 
مرت�كم للمعارف و�خلرب�ت مبرور �ل�س���نو�ت �لدر��س���ية �ملختلف���ة. و�لقر�ءة مرتبطة 
�رتباط���ا وثيق���ا بالتهجي فف���ي �أثناء تعرف �لطف���ل على �لكلمات و�جلم���ل يحتاج �إىل 
تهجيها. و�لقر�ءة ن�ساط عقلي فكري يهدف �إىل ربط لغة �لتحدث بلغة �لكتابة. كما 
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�أن �لق���ر�ءة و�لكتابة و�لتهج���ي و�لتعبري �لكتابي مرتبطني �رتباًطا وثيًقا، وعليه فاإن 
�لأطفال �لذين يعانون من �سعوبة يف �لقر�ءة يكون لديهم �سعوبة يف �لتهجي و�لتي 

تعني نطق �لأ�سو�ت �لتي متثل �حلروف )�حل�سن، 2007(. 

تنم���و مه���ار�ت �لق���ر�ءة ب�س���رعة �أثناء �ملرحل���ة �لبتد�ئي���ة ويكت�س���بها �لأطفال 
�لعاديون مبجهود ب�سيط، حيث يبد�أ �لأطفال بفهم مبادئ حروف �لتهجي و�أ�سو�تها 
�لكلم���ات  وي�س���فرون  ويرم���زون  و�للو�ح���ق  �لب���و�دئ  فه���م  يف  ويتقدم���ون  �ملرتبط���ة 
عدمي���ة �ملعن���ى. ويتح�س���ن �لأطفال يف مهار�ت �لفهم من خالل �لإجابة على �لأ�س���ئلة 
�ملرتبطة بالقطع �لكتابية �مل�س���ورة. ويف نهاية �ملرحلة �لبتد�ئية، ي�س���تطيع �لأطفال 
�لندماج يف عرو�س قر�ئية ويقر�أون من قطع حتتوي على مالحظات وي�س���تطيعون 
                                     (Burns, Griffin & Snow, 1999; �ملدر�س���ية  �ملج���الت  يف  �أعماله���م  ن�س���ر 

 .Moats, 2000; Snowling & Bishop, 2000)

ويع���د �لوع���ي �ل�س���وتي ر�ب���ط وظيفي ب���ني �للغة �ل�س���فهية و�لكتابي���ة، �للتني 
تعتم���د� عل���ى بع�س���هما �لبع����س من حي���ث �لنم���و ومن حي���ث �لتوظيف وف���ق �لآليات 
�لع�س���بية �ملعرفية، و�لتي تت�س���من قر�ءة �لن�سو�س �ملكتوبة، حيث يحدث فك ترميز 
م���زدوج يب���د�أ م���ن حتويل �لرم���وز �ملكتوبة �إىل رموز �س���وتيه ثم تتحول ه���ذه �لرموز 
�ل�س���وتية �إىل مع���ان ودللت. و�أثن���اء �لق���ر�ءة يت���م �لتع���رف عل���ى �لكلم���ات يف �س���ورة 
منعزل���ة معتم���دة عل���ى �لنتباه �لب�س���ري، حتى يتم حتلي���ل ومعاجلة �لرم���وز �ملكونة 
���ا على ذ�ك���رة �لكلمات  للن�س���و�س �ملكتوب���ة وم���ن ث���م �لتميي���ز بينه���ا، كما تعتم���د �أي�سً
و�لأح���رف �لت���ي تتح���ول من رم���وز مكتوب���ة �إىل �أ�س���و�ت لغوي���ة. ويعد ع�س���ر �لقر�ءة 
�س���عوبة لغوي���ة تن�س���اأ ع���ن عج���ز يف �لرتمي���ز �ل�س���وتي �أي ع���دم �ملق���درة عل���ى متثي���ل 
�أ�س���و�ت �لكلم���ة، و�لو�س���ول �إليها �أو عجز يف �لتجزئة �ل�س���وتية �أي ع���دم �لقدرة على 
تقطي���ع �لكلمات �إىل مكوناتها �ل�س���وتية �أو �س���عف يف منو �ملفرد�ت و�س���عوبة �لتمييز 
ب���ني �لكلم���ات و�جلم���ل. كم���ا �أنه���ا عب���ارة ع���ن �س���عف ��س���تخد�م �للغ���ة لرتمي���ز �أنو�ع 
.(Vellutino, Fletcher, Snowling & Scanlon, 2004) ملعلومات �لأخرى�

 Olson, Wise, Conners, Rack, & Fulker (1989) و�أ�س���ارت در��س���ة
�إىل �أن �مل�س���كالت �ملرتبطة برتجمة �لن�س �ملطبوع �إىل �أ�سو�ت يفرت�س �أنها مرتبطة 
بق�س���ور يف �لوع���ي �ل�س���وتي phonemic awareness، مث���ل �لق���درة عل���ى ع���د �أو 
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معاجل���ة �أ�س���و�ت �ل���كالم �لأق���ل من م�س���توى �ملقط���ع.  �إن �لوعي �ل�س���وتي يعد �أقوى 
منب���ئ مرتب���ط باللغ���ة يف �لق���ر�ءة وذو �رتب���اط ع���ال بالق���درة �للغوي���ة حت���ى �ملرحل���ة 
�لثانوي���ة. كم���ا �أن���ه يوج���د �رتباط بني �لوعي �ل�س���وتي و�لت�س���فري �ل�س���وتي يف �للغة 
�ل�سفهية و�ملكتوبة، و�لق�سور يف هذ� �لرت�بط يوؤدي �إىل ظهور ق�سور قوي �أو حموري 
يف �لقر�ءة بالإ�س���افة �إىل �لق�س���ور يف �لذ�كرة ق�س���رية �ملدى و�لقدرة على ��س���رتجاع 
�أ�س���ماء �لأ�س���ياء، فلق���د �أظه���ر عدد كبري م���ن �لطالب من ذوي ع�س���ر �لق���ر�ءة �لذين 
لديه���م ق�س���ور يف �لوع���ي �ل�س���وتي خل���اًل وظيفًي���ا يف جم���الت �أخرى يف من���و �لكالم 
و�للغ���ة. ه���ذه �لنتيج���ة دفعت بع�س �لباحثني لقرت�ح �أن ع�س���ر �لقر�ءة من �لأف�س���ل 
 (Torgesen, Wanger, Simmon & أن يفه���م عل���ى �أن���ه ��س���طر�ب لغ���ة منائ���ي�

 .Laughon, 1990; Wolf, 1991)

كلم���ا �فتق���رت �لرم���وز �ملعق���دة �أي �لكلمات عدمي���ة �ملعنى لأي �رتب���اط لغوي، 
حيث ل يوجد �أثر للمعنى �أو �ل�س���وت فاإن �لتذكر �لب�س���ري لهذه �لرموز ي�س���بح من 
�ل�س���عوبة مب���كان ل���دى �لعاديني وذوي �س���عوبات وع�س���ر �لقر�ءة، حي���ث تتحد معاين 
�لكلم���ات و�أ�س���و�تها لت�س���اعد عل���ى تذكر �لرم���وز �لب�س���رية �لد�لة عليه���ا. كما توجد 
لدى �لأطفال من ذوي �س���عوبات وع�س���ر �لقر�ءة �س���عوبة �س���ديدة يف جتزئة �لكلمات 
�ملق���روءة �إىل �أ�س���و�ت منف�س���لة، وه���ذ� يجع���ل م���ن �ل�س���عب �أن يتعلم���و� �لتعرف على 
�لكلم���ات م���ن خ���الل �مل�س���ح �لأبجدي وتركيب �أ�س���و�ت �حل���روف وهو ما ي�س���مى بفك 
�لرتميز �ل�سوتي حيث يتم تخزين رموز� عقيمة لأ�سو�ت �حلروف و�ألفاظ �لكلمات 

يف �لذ�كرة )لعي�سى، 2009(.

ويتمت���ع �لط���الب م���ن ذوي �لع�س���ر �لقر�ئ���ي بق���درة عقلي���ة طبيعي���ة ولكنه���م 
يظهرون �س���عوبات ذ�ت �عتبار يف تعلم �لقر�ءة با�س���تخد�م �أ�ساليب �لتعليم �لتقليدية. 
 National Joint Committee وتبعا للجنة �لوطنية �مل�س���رتكة ل�س���عوبات �لتعلم
for learning disability ف���اإن ه���ذ� �ل�س���طر�ب يك���ون جوهري���ا ويح���دث د�خ���ل 
م���ن  �لعدي���د  �إن  �ملرك���زي.  �لع�س���بي  �جله���از  يف  وظيف���ي  خل���ل  ع���ن  ون���اجت  �لف���رد، 
�لبح���وث حاول���ت �لتحقق من �لأ�س����س �لع�س���بية �ملعرفية لع�س���ر �لقر�ءة مثل در��س���ة                            
Pennigton, (1991) ولق���د �أظه���رت نتائجه���ا �أن �لتعرف على �لكلمات هو �أ�س���ا�س 
�ل�س���عوبة يف ع�س���ر �لق���ر�ءة ومتنبئ ق���وي للفهم �لقر�ئ���ي. وترتكز �ل�س���عوبة �لأولية 
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يف �لتع���رف عل���ى �لكلم���ات ل���دى �لطالب من ذوي �لع�س���ر �لق���ر�ءة �لنمائي على عجز 
وق�س���ور يف �لت�سفري �ل�س���وتي Phonological coding ويف عملية ترجمة وحد�ت 
�لكالم �لال�س���وتي )�لأ�سو�ت �لد�خلية( sub-vocal للكلمات �ملطبوعة �إىل �أ�سو�ت 
منطوقة، ويحدث ذلك متثيل �سعيف يف مركز �لقر�ءة باملخ �خلا�س برت�بط �حلروف 

.(Van Orden, 1991; Vellutino, et al 2004) بالأ�سو�ت

و�أ�سار  Shaywitz, (2003) �إىل �أن �لأفر�د من ذوي �لع�سر �لقر�ئي يعرفون 
�إكلينيكي���ا باأنه���م �لأف���ر�د �لذي���ن لديه���م ذكاء متو�س���ط ولي����س لديه���م �إعاق���ة عقلي���ة 
ول ميكن تف�س���ري م�س���كالت �لق���ر�ءة لديهم بعو�م���ل خارجية مثل �لتدري�س �ل�س���يئ، 
�أو نق����س فر����س �لتعل���م، �أو �لق�س���ور يف �حلو�����س �أو عو�م���ل ع�س���بية. وه���م يتميزون 
مبه���ار�ت فه���م قر�ئي جي���دة بالرغم من �س���عف قدرتهم عل���ى قر�ءة �لكلم���ات. ولقد 
���ا �إىل �ملفارقة يف كون �لفرد من ذوي �لع�س���ر �لقر�ئي جيدين  �أ�س���ار Shaywitz �أي�سً
و�أحيان���ا جيدي���ن جًد� يف مهار�ت �لفهم �لقر�ئي ولكن يظهر لديهم �س���عف �س���ديد يف 

تف�سري �لرموز وبالأخ�س قر�ءة �لكلمات �ملفردة. 

كم���ا �أن �لط���الب م���ن ذوي �لع�س���ر �لقر�ئ���ي لديه���م �س���عوبة يف �لتع���رف عل���ى 
�لأ�س���و�ت و�لق���درة عل���ى �لتلفظ بها، مم���ا يوؤدي �إىل �أن ت�س���بح �لقر�ءة غ���ري تلقائية 
و�أبطاأ. �أي�س���ا �لق�س���ور يف �لتهجي يجعلها �أقل دقة وتلقائية، ونظًر� لأن هناك عالقة 
وثيقة بني �لقر�ءة و�لتهجي، فاإن �لطالب من ذوي �لع�س���ر �لقر�ئي يظهرون ق�س���ور� 
يف �لتهجي ب�س���بب ��ستخد�مهم �ل�سفرة �ل�سوتية يف �جتاهات متعددة عندما يقر�أون، 
خا�سة و�أن يف �لقر�ءة يتحرك �ملرء بني �حلروف �إىل �لتمثيالت �ل�سوتية، ولكن عند 
  phonological representation لتهجي، �لفرد يتحرك من �لتمثيالت �ل�سوتية�

.(Oakland, et al. 1998) إىل �حلروف�

تطبيقات �لتعليم �لعالجي للطالب من ذوي �س���عوبات وع�س���ر �لقر�ءة ت�س���ري 
�إىل �أنه���م يحتاج���ون تدري���ب مف�س���ل ومنظ���م ع���ايل �لتنظي���م عل���ى �أ�س���و�ت �لرم���وز

phonetic – instruction ، م���ع �لتاأكي���د �ل�س���ديد عل���ى نظ���ام �لأح���رف �لهجائية، 
لتعوي����س �لق�س���ور يف �لذ�ك���رة �للفظي���ة �لعامل���ة، و�لتدريب �ملتكرر و�ملكث���ف. كما �أن 
�لعر����س �ملتعدد �حلو��س multisensory presentation قد ي�س���اعد على تر�س���يخ 
�ملعلوم���ات �للفظي���ة من خ���الل �لتمثيل �لعقلي غري �للغوي. كما يجب و�س���ع �أهد�ف 
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تف�س���يلية عالية �لرتباط بال�س���عوبة ويج���ب �أن تكون متتابع���ة، لأن منطق تركيبات 
���ا يجب تعليمه���م عمليات �لفهم  �للغ���ة م���ن �ملمك���ن �أن يغيب عن هوؤلء �لطالب. �أي�سً
وم���ا ور�ء �ملعرف���ة مل�س���اعدتهم يف ��س���تخد�م �أنظمة قو�ع���د �للغة لإر�س���ادهم �إىل قر�ءة 
و�عي���ة، وه���و م���ا يتوفر يف منحى �ورتون - جلنجه���ام  �لتعليمي �لعالجي �ملرتكز على 

.(Oakland, et al. 1998) هذه �لفر�سيات �لنظرية

كما �إن تقدم �لطالب �ملع�س���رين قر�ئًيا قد يعتمد ب�سورة جزئية على قدرتهم 
على ��س���تخد�م �ملعلومات �لب�س���رية – �لهجائي���ة Visual – orthographic، حيث 
 Visual-Perceptual deficiency وجد �أن �لق�س���ور �ملعتدل يف �لإدر�ك �لب�سري
ق���د يكون �س���بب يف حدوث �س���عوبات وع�س���ر �لق���ر�ءة، و�لذي يدعم م�س���اهمة �ملعاجلة 
�لب�سرية يف ع�سر �لقر�ءة هو �لوقوع يف �أخطاء �لتهجي عن طريق �إعاقة ��سرتجاع �أو 
��ستخد�م �لتفا�سيل �لب�سرية للكلمات. وعلى �جلانب �لآخر، فاإن �لقدرة على ترتيب 
�لعمليات �ملعرفية �لعليا higher order cognition، مثل �لقدرة على �لتعبري عن 
�لتفكري �لذ�تي و�لتعلم وتطبيق �لقو�عد مبرونة، من �ملتوقع �أن ت�ساعد �لطالب من 
ذوي ع�سر �لقر�ءة على تعوي�س �لق�سور �ل�سوتي  Phonological deficit لديهم 

 .(Firth, 1983)

�لعالمات �ملحذرة لع�سر �لقر�ءة يف �ملرحلة �لبتد�ئية هي بطء وعدم تلقائية 
يف �لكتاب���ة و�س���عوبة يف �لق���ر�ءة، و�أخط���اء عك�س���ية تب���د�أ يف �ل�س���ف �لأول وت�س���تمر، 
و�س���عوبة �س���ديدة يف تعلم �ملنحني���ات cursive، وبطء يف �لقر�ءة وق���ر�ءة غري دقيقة 
وجمز�أة، وتخمني بناء� على �لقطعة و�ل�سكل، و�لقفز بني �لكلمات وعدم قر�ءة �أحرف 
�جلر ب�س���ورة �س���حيحة، جتاهل �لبادئات، ل ي�س���تطيع تهجي �لكلمة ب�س���وت مرتفع، 
هج���اء �س���يئ جد�، ل ي�س���تطيع تذكر �لكلمات �لب�س���رية ل ي�س���تطيع �لإخب���ار بالوقت 
بينما �ل�س���اعة يف يديه، وم�س���كلة يف �حل�س���اب مثل عدم حفظ جدول �ل�سرب ومعرفة 

.(Barton, 2002) لجتاهات، و�سعوبة يف �إيجاد �لكلمات �ل�سحيحة�

تباينت �آر�ء �لباحثني حول ت�س���نيف ع�س���ر �لقر�ءة وتق�س���يم �سعوبات �لقر�ءة 
���ا يف كون ع�س���ر �لقر�ءة يتبع �س���عوبات  �لنوعية �إىل جمموعات د�خلية، و�ختلفو� �أي�سً
�لقر�ءة �لنوعية �أم ��س���طر�بات �للغة �لنمائية. ت�س���ري  Stanovich (1988) �إىل �أن 
�س���عوبات �لقر�ءة هي نوع من �أنو�ع �س���عوبات �لتعلم �لأكرث �س���يوعا ويف نف�س �لوقت 
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م���ن �أكرث �ملجالت بحثا ودر��س���ة. و�أن �لتدري����س �لعالجي مبني على �فرت��س مفد�ة 
�أن م�س���كالت �لقر�ءة لدى �ملتع�س���رين قر�ئيا تختلف يف طبيعتها عن �أولئك من ذوي 
�س���عوبات �لقر�ءة. وهناك �فرت��س �آخر موؤد�ه �أن ع�س���ر �لقر�ءة هي �س���عوبات قر�ءة 
�س���ديدة �أي �أن �لخت���الف يف �لدرج���ة �أو �ل�س���دة و�لدليل على ذلك �أن يف �لت�س���ميمات 
�لتجريبي���ة يجان�س���ون �ملجموع���ة �لأك���رب �س���نا م���ن ذوي ع�س���ر �لق���ر�ءة م���ع �لأطفال 

�لأ�سغر �سنا ملن لي�س لديهم ع�سر قر�ءة. 

كم���ا �أ�س���ارت Moats & Tolman , (2009) �إىل �أن �لباحث���ني تعرف���و� على 
ثالث���ة �أن���و�ع م���ن �س���عوبات �لق���ر�ءة �لنمائي���ة و�لت���ي ق���د تتد�خ���ل ولكن م���ن �ملمكن 
ف�س���لها يف ثالث جمموعات: �لق�س���ور �ل�س���وتي phonological deficit وق�س���ور 
 processing speed/ orthographic �لهجائي���ة  �ملعاجل���ة  �أو  �ملعاجل���ة  �س���رعة 
processing deficit و�لق�س���ور يف �لفه���م comprehension deficit و�ل���ذي 
�أ�س���ار                        �لرم���وز. كم���ا  ل���ه ط���رق عالجي���ة تختل���ف ع���ن �لط���رق �لعالجي���ة لتف�س���ري 
�لأطف���ال  ه���م  �أنه���م  �إىل   Fletcher, Lyon, Fuchs & Barnes , (2007)
�لذي���ن يح�س���لون على درجة �أق���ل من 30% على �ختبار�ت مهار�ت �لقر�ءة �لأ�سا�س���ية. 
ود�خ���ل ه���ذه �لن�س���بة يوجد حو�يل 70-80% م���ن �لأطفال من ذوي �س���عوبات �لقر�ءة 
�لنمائي���ة لديه���م م�س���كالت م���ع دقة وطالق���ة �لتعرف عل���ى �لكلمات �لتي ين�س���اأ معها 
�س���عف يف معاجلة �لأ�س���و�ت، ويف �لغالب تتحد هذه �مل�س���كالت مع �لطالقة و�لفهم. 
ه���وؤلء �لأطف���ال لديه���م م�س���كالت و��س���حة يف تعلم �لرتب���اط بني �لرمز – و�س���وته          
 sound – symbol correspondence، و�إ�س���د�ر �أ�س���و�ت �لكلمة و�لتهجي وهي 

�لتي يطلق عليها م�سطلح دي�سليكيا �أي ع�سر �لقر�ءة.

وهن���اك ح���و�يل 10-15 % د�خ���ل ه���ذه �لن�س���بة يب���دو وكاأنه���م قارئ���ني جيدين 
ولكنه���م يف �حلقيقة لي�س���و� كذلك، فهم لديهم بطء �س���ديد يف �لتع���رف على �لكلمات 
وقر�ءة �لقطع، كما لديهم �س���عف نوعي يف �س���رعة �لتعرف على �لكلمات و�ل�س���تدعاء 
�لتلقائ���ي للكلم���ات و�لتهج���ي، وبالرغ���م م���ن ذلك ف���اإن �أد�ئهم مقبول عل���ى �ختبار�ت 
�لوع���ي �ل�س���وتي، كم���ا �أن لديه���م م�س���كالت يف تنمية �لتع���رف �لتلقائ���ي للكلمات عن 
طريق �لب�س���ر ومييلون �إىل �لتهجي �ل�س���وتي غري �لدقيق. ه���ذه �ملجموعة �لفرعية 
من �ملعتقد �أنها لديها بع�س �لقوة يف �ملعاجلات �ل�سوتية ولكن طبيعة �ل�سعف �ملرتبط 
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 .(Fletcher, et al. 2007; Wolf & Bowers, 1999) لديهم ما ز�ل يتم بحثه
�لبع����س يق���رتح �أن �مل�س���كلة ل���دى هذه �ملجموع���ة �لفرعي���ة تكمن يف �س���رعة �ملعاجلة، 
 orthographic �لهجائ���ي  �ملعال���ج  يف  نوع���ي  ق�س���ور  هن���اك  �أن  يدع���ون  و�آخ���رون 
processor �لذي يوؤثر على تخزين و��س���تدعاء تتابع حروف معينة. هذه �ملجموعة 
 speed/orthographic �لهج���اء  �أو  �ل�س���رعة  ق�س���ور  ت�س���مى جمموع���ة  �لفرعي���ة 
Deficit وهي لديها �س���عوبات معتدلة يف �لقر�ءة عن �لطالب من ذوي �لق�س���ور يف 
 (Katzir, Kim, Wolf, O›Brien, ملعاجلة �ل�سوتية �أي جمموعة �لع�سر �لقر�ئي�

.Kennedy et al., 2006)

 �أم���ا �ل� 10-15% �ملتبقني من ن�س���بة �لثالثني باملائ���ة، فيبدو �أنهم قادرين على 
ت�س���فري وتف�س���ري �لكلمات �أكرث من قدرتهم على فهم معانيها د�خل �لقطع �لقر�ئية. 
هوؤلء �لقارئني �ل�س���عاف ميكن �لتفرقة بينهم وبني �لقارئني من ذوي �لع�س���ر لأنهم 
ي�س���تطيعون قر�ءة �لكلمات بدقة وب�س���رعة ولكنهم ل ي�ستطيعون تهجيها. كما تظهر 
لديه���م �س���عوبات توؤثر على �ل�س���تنتاج و�لتفك���ري �ملنطقي. هذه �مل�س���كالت قد حتدث 
ب�سبب ��سطر�بات يف �ل�ستدلل �لجتماعي disorders of social reasoning و 
abstract verbal reasoning �أو �لفهم �للغوي. و�إذ� ظهر لدى �لطالب �سعف بارز 
ونوعي يف معاجلة �لكلمات �ل�س���وتية �أو �ملطبوعة )�س���رعة �لت�س���مية(،  يقال �أن لديه 
 single deficit in word recognition ق�س���ور �أح���ادي يف �لتعرف على �لكلم���ات
و�إذ� كان لديه خليط �أو مزيج من �لق�س���ور يف �س���رعة �لت�سمية و�لوعي �ل�سوتي يقال 

.(Wolf & Bowers, 1999) أن لديه ق�سور مزدوج فيهما�

ويت�سح مما �سبق �أن �سعوبات �لقر�ءة هو م�سطلح عام ينطوي على جمموعات 
د�خلية غري متجان�س���ة. وقد ي�سنف ع�سر �لقر�ءة على �أنه جمموعة د�خلية منف�سلة 
ذ�ت زمل���ة م���ن �لأعر��س �لو��س���حة و�ملختلفة عن باقي �س���فات �ملجموعات �لد�خلية 
�لأخ���رى و�لت���ي جتعله���ا جمموع���ة قائم���ة بذ�ته���ا وه���ذ� م���ا �أكدت���ه معظ���م �لبح���وث 
(Moats and Tolman, 2009). �أو �أن �لختالف بينها وبني �ملجموعات �لد�خلية 
�لأخ���رى ه���و �ختالف يف �لدرجة و�ل�س���دة وهو ما دعمت���ه Stanovich, (1988) �أو 
�أنه���ا ��س���طر�ب لغ���ة منائي ول تنتمي ل�س���عوبات �لق���ر�ءة وهذ� هو �لت�س���نيف �لأقدم 
�ل���ذي مت ��س���تبعاده يف �لتحدي���ث �حل���ايل لقان���ون �لرتبي���ة �خلا�س���ة �لفي���در�يل يف 
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�لوليات �ملتحدة �لمريكية، وت�سنف يف �لوقت �حلايل حتت �سعوبات �لتعلم �لنوعية           
 (Bleasdale, 2014; orgesen, Wanger, Simmon & Laughon, 1990;
(Wolf, 1991. و�أميا كان �لر�أي فمن �لو��س���ح �أن ع�س���ر �لقر�ءة جمموعة منف�سلة 
وقائم���ة بذ�ته���ا تختل���ف ع���ن باق���ي جمموع���ات �س���عوبات �لق���ر�ءة �لد�خلي���ة وميك���ن 

در��ستها على �أنها جمموعة جتريبية منف�سلة. 

Orton – Gllingham Approch ثانًيا: منحى اورتون – جلينجهام
منح���ى �ورت���ون - جلنجهام  هو منحى منظ���م متتابع متعدد �حلو��س ومركب 
و�ل�س���ريح  �لو��س���ح  �لتعلي���م  �لق���ر�ءة.  لتعلي���م  �س���وتي  منح���ى  ويع���د   synthetic
explicit instruction يق���دم يف �س���ورة �أ�س���و�ت ع���ن طري���ق ربط �لرمز بال�س���وت، 
 .symantic �لألف���اظ  ودللت  معن���ى،  وذ�   syntax ظاه���ري،  و�س���كل  ومقاط���ع، 
ومم���ا ميي���ز منح���ى �ورتون – جلنجه���ام �أنه منح���ى لتعليم �لقر�ءة متع���دد �حلو��س، 
يوظ���ف �لب�س���ر، �ل�س���مع، �لإح�س���ا�س باحلركة، �للم����س و�لتي تعرف مب�س���ار�ت �لتعلم                                    
 learning pathways. �ملنح���ى موج���ه �إىل تعلي���م مكون���ات �للغ���ة، ويت���م تقدمي���ه 
ب�س���ورة منظم���ة ومرت�كم���ة cumulatively، ويتطل���ب متك���ن وتعل���م ز�ئ���د قبل �أن 
يتحرك �لطالب لتعلم �س���ئ جديد وقائم على معلومات �لتقييم و�لت�س���خي�س ومفرد 

.(Clark & Uhry 1995) تبًعا لحتياجات كل طالب

�أ�س���ار هف )Hughes  )2014 �إىل �أن �ملنحى قد مت �بتكاره من قبل �س���موئيل 
�ورت���ون طبي���ب �لأع�س���اب بجامع���ة كولومبي���ا و�أنا جلينجه���ام �لأخ�س���ائية �لرتبوية 
و�لنف�سية يف كلية �ملعلمني بنف�س �جلامعة. ولقد خل�ست Ansara, (1982) منحى 
�ورت���ون - جلنجه���ام كالتايل: �إن من �أهم مبادئ منحى �ورتون - جلنجهام هو �لتاأكد 
من دقة �لت�س���فري �لب�سري، وت�س���حيح �لرت�بطات �ل�سوتية، و�لرتكيز على تعبري�ت 
�لوجه. وي�س���مل �لت�سفري �لب�س���ري �أو �ل�سمعي �لتقدم من �أ�سو�ت �لأحرف �لهجائية 
�إىل �ملقاط���ع �إىل �لكلم���ات ذ�ت �ملقاط���ع �ملتع���ددة م�س���حوبة مبعناه���ا وبالت���ايل يك���ون 
�لرتكي���ب �للغوي و��س���ح. �لتدري���ب �لكايف يف �لقر�ءة و�لكتابة مت�س���من د�خل �ملنحى 
وبالتايل �أحدهم يعزز �لآخر بينما يكون �لتحرك نحو �لهدف �لنهائي وهو �لت�سفري 

�لتلقائي للرموز. 
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من���ذ ع���ام 1960 ن�س���رت �لعدي���د من �لإ�س���د�ر�ت �لتي تخ�س منح���ى �ورتون - 
جلنجه���ام وذل���ك بع���د تطويره���ا، مث���ل قي���ام �أحد م�س���اعدي �س���موئيل �ورت���ون وهي 
Romalada Spalding بتطوي���ر برنام���ج يدعى �لكتابة طري���ق للقر�ءة �أو طريقة 
 (Splading & Splading, 1990)  the unified phonics لأ�س���و�ت �ملوحدة�
method وبالرغ���م م���ن �أن �لعدي���د م���ن �لأدو�ت و�مل�س���ادر مت ��س���تعارتها من منحى 
�ورتون - جلنجهام �إل �أن هذ� �لأ�س���لوب يختلف عنه يف عن�س���رين هامني هما �لتاأكيد 
على �س���وت �حلرف �أكرث من �إ�س���مه و�لتاأكيد على هجائه �أثناء ن�س���خه. كما �أن هناك 
بر�مج �أخرى قائمة على من منحى �ورتون - جلنجهام مثل برنامج �أ�سو�ت �حلروف 
(Cox, 1992)، وق���ر�ءة �مل�س���روع Project Read (Enfield, 1987)، و�أ�س���لوب 
ويل�س���ون Wilson approach (Wilson, 1996) وغريه���ا م���ن �لرب�م���ج، ه���ذه 
�لرب�مج ت�ساركت يف نف�س �لفل�سفة �لتي ت�سمى �أهمية �لتعرف على �لكلمات من �أجل 
�لق���ر�ءة وم���ن �ملمك���ن �أن يتم جتميعها حتت مظلة �أ�س���اليب �لتعلي���م متعدد �حلو��س. 
ومتي���زت ه���ذه �لرب�مج بتم�س���كها باملب���ادئ �لأ�سا�س���ية يف �ملنحى و�أكدت عل���ى �إجر�ء�ت 
تعليمي���ة منظم���ة، متتابعة، و��س���حة، ومبا�س���رة يف نقل �لتعليمات و��س���تخد�م حا�س���ة 

�لب�سر، �ل�سمع ، �حلركة، و�للم�س لتعليم �لقر�ءة.

بالرغم من �أن منحى �ورتون - جلنجهام مل ين�سر قبل عام 1960، لكن مبادئه 
��س���تخدمت يف �ملد�ر����س قب���ل ذلك ب�س���نو�ت عدي���دة. وبالرغم من عدم توفر در��س���ات 
 Monoroe, (1946) مربيقية عن هذ� �ملنحى �أجريت قبل هذ� �لتاريخ �إل �أن در��سة�
من �لدر��سات �ملبكرة و�لقليلة عن هذ� �ملنحى. حيث حتقق من فعالية منحى �ورتون 
بفح�س ثالث جمموعات من �مل�ساركني من �سفوف خمتلفة �ساركو� يف  – جلنجهام 
�لدر��سة. حيث تلقى 99 مفحو�س تعليم فردي با�ستخد�م منحى �ورتون - جلنجهام. 
���ا تلقو� تعليما با�س���تخد�م منحى �ورتون  �ملجموع���ة �لثانية تكونت من )50( مفحو�سً
- جلنجهام يف ف�س���ولهم مع زمالءهم بو��س���طة معلمني مدربني على هذه �لطريقة 
وجمموع���ة ثالث���ة تكون���ت م���ن )50( طالًب���ا كونو� جمموعة �ل�س���ابطة وتلق���و� تعليم 
عادي. مت تعليم �لأطفال ملدة �سبعة �أ�سهر. و�أظهرت �لنتائج �أن �ملجموعة �لتي در�ست 
با�ستخد�م منحى �ورتون - جلنجهام  فرديا �سجلت �أف�سل حت�سن بزيادة �سنة و�أربعة 
�أ�س���هر عم���ر قر�ئ���ي، بينم���ا حت�س���نت �ملجموع���ة �ل�س���ابطة ثالثة �أ�س���هر عم���ر قر�ئي. 
�أم���ا ع���ن �ملجموع���ة �لثاني���ة �لتي تلق���ت منحى �ورت���ون - جلنجهام  د�خل �لف�س���ل مع 

زمالءهم، فقد حت�سنت ثمانية �أ�سهر عمر قر�ئي.
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وم���ن �لدر��س���ات �لت���ي قارن���ت �أ�س���اليب �لتعلي���م با�س���تخد�م منح���ى �ورت���ون- 
 ، Foorman, et al. , (1998) جلنجه���ام برب�م���ج تعلي���م �لقر�ءة �لأخ���رى، در��س���ة
حيث قارنو� بني ثالث �أ�ساليب تعليم يف ثمان مد�ر�س �بتد�ئية يف ه�ستون يف �أمريكا. 
 ،whole – language instruction أمناط �لتعليم �لثالث هي �لتعليم �لكلي للغة�
 direct – و�لتعليم �لرتميزي �ملبا�سر ،embedded phonics و�لأ�سو�ت �ل�سمنية
code. يف �أ�سلوب تعليم �للغة �لكلية، كان �لتاأكيد على ربط �لنطق بتعلم �حلروف مع 
تعليم قو�عد �للغة �لأخرى من خالل �لن�س، يف �أ�سلوب �لتعليم بالأ�سو�ت �ل�سمنية، 
�أمن���اط تهج���ي �لأ�س���و�ت مت �لتاأكي���د عليها با�س���تخد�م قطع ن�س���ية مرتبط���ة بها. يف 
�لتعليم �لرمزي �ملبا�سر direct – code instruction يتم تعليم تر�بطات �حلرف 
– �ل�س���وت مت تعليمه���ا وممار�س���تها م���ن خالل �لعديد من �لقط���ع �لقر�ئية، �لكتابة، 
و�لع���اب �للغ���ة، ويع���د ه���ذ� �لأ�س���لوب قائم على منح���ى �ورت���ون - جلنجهام. تو�س���لت 
نتائج �لدر��س���ة �إىل �أن �لأطفال حت�س���نو� با�ستخد�م �أ�سلوب �لتعليم �ملبا�سر – �لرمزي 
يف ق���ر�ءة �لكلم���ات مبعدل �أ�س���رع و�أ�س���بحو� �أكرث ق���درة يف �لتعرف عل���ى �لكلمات من 

�لأطفال �لذين در�سو� عن طريق �لتعليم �للغوي – �لكلي. 

ولقد هدفت در��سة Joshi, et, al. , (2002) �إىل �لتحقق من فعالية �أ�سلوب 
تع���دد �حلو�����س يف تعلي���م مهار�ت �لقر�ءة �لأ�سا�س���ية مثل �لوعي �ل�س���وتي، �لت�س���فري، 
و�لفه���م عندم���ا يقارنون بالأطفال �لذين يدر�س���ون بالط���رق �لعادية على 24 طفل يف 
�ملجموعة �لتجريبية و32 طفل يف �ملجموعة �ل�س���ابطة يف �ل�س���ف �لأول �لبتد�ئي يف 
مدينة �أوكالهوما باأمريكا. حيث ��ستخدم �لباحثون برنامج قائم على منحى �ورتون 
Cox , (1992). ومتثلت �أدو�ت �لدر��سة  �لتهجي  �أ�سو�ت  – جلنجهام وهو برنامج 
يف �ختب���ار �لوع���ي �ل�س���وتي، و�ختب���ار �لفه���م �لقر�ئ���ي، و�ختب���ار �لكلم���ات �لهجومية         
Word attack �ل���ذي يقي����س مه���ار�ت �لت�س���فري. وتو�س���لت نتائ���ج �لدر��س���ة �إىل �أن 
�ملجموعة �لتجريبية و�لتي در�ست با�ستخد�م منحى �ورتون - جلنجهام  كانت �أف�سل 
م���ن �ملجموع���ة �ل�س���ابطة يف �لوع���ي �ل�س���وتي، و�لت�س���فري، و�لفه���م �لقر�ئ���ي، كما �أن 
�ملجموعة �ل�س���ابطة مل تظهر �أي حت�س���ن د�ل يف �لوعي �ل�سوتي �أو مهار�ت �لت�سفري، 
وف�سر �لباحثني ذلك باأن �لأطفال يف �ملجموعة �ل�سابطة مل يدر�سو� �ملهار�ت �ل�سوتية 

بطريقة و��سحة ومنظمة ول متعددة �حلو��س. 
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ولقد �أجرى  Oakland et, al. , (1998) در��س���ة تقوميية لربنامج ع�س���ر 
�لق���ر�ءة �لتدريب���ي Dyslexia Training Program وه���و برنام���ج مع���دل حديًثا 
قائ���م على منحى �ورتون – جلنجه���ام. ويتكون �لربنامج من 350 در�س مرت�كم مدة 
�لدر����س �س���اعة، يب���د�أ من �لق���در�ت �لقر�ئي���ة �لأ�سا�س���ية، مثل �لتعرف عل���ى �حلروف 
وميت���د متتابع���ا مل�س���تويات �أك���رث تعقي���د� للمعلوم���ات �للغوي���ة، مث���ل تق�س���يم �ملقاطع 
وت�س���فري �لكلم���ات �ملتع���ددة �ملقاط���ع. كم���ا �أن���ه �أثن���اء تقدمه���م يف �لربنام���ج، �لطالب 
يتعلم���ون ح�س���يلة لغوية مكثفة لتطبيقها يف تعلمهم �للغ���وي، كما يتعلمون عالمات 
�لرموز �لتي ت�س���ري �إىل �أ�سو�ت �لرموز و�لكالم، بالإ�سافة �إىل �لخت�سار�ت �ملرتبطة 
بت�س���فري �لكلمات و�لتي تكون �أق�سام �ملقاطع و�لهجاء. ويبد�أ �لفهم �لقر�ئي �لتدخلى 

بعد �أن ت�سل مهار�ت �لت�سفري �إىل �أقل م�ستوى من �لدقة وعدم �لتلقائية.

يوج���د �إ�س���د�ر فيدي���و لربنام���ج ع�س���ر �لق���ر�ءة �لتدريب���ي و�أ�س���بح متاحا عام 
1985، ولقد �س���مم لي�س���بح م�سرًفا عليه من قبل معلم مل يح�سل على تدريب مكثف 
يف ع�س���ر �لق���ر�ءة. تر�وح���ت م���دة �لربنامج بني �س���نة و�س���نتني ح�س���ب فرتة ��س���رت�ك 
�ملفحو�س���ني يف �لربنام���ج، حي���ث كان ع���دد �ملفحو�س���ني يف �لربنام���ج 48 طال���ب م���ن 
ذوي �لع�س���ر �لقر�ئي ق�سمو� على ثالث جمموعات. عدد طالب �ملجموعة �لتجريبية 
كان 22 طالًب���ا وع���دد ط���الب �ملجموع���ة �ل�س���ابطة كان 26 طالًب���ا، ولق���د ق�س���م طالب 
�ملجموعة �لتجريبية على جمموعتني، �أحد�هما تلقت �لربنامج د�خل ف�س���ل در��س���ي 
ع���ادي و�لثاني���ة تلقت �لربنام���ج عن طريق �إ�س���د�ر �لفيديو. بعد �س���نتني من تطبيق 
�لربنام���ج، �أظه���ر �لط���الب من ذوي �لع�س���ر �لقر�ئي ق���درة �أعلى يف �لتع���رف �لقر�ئي 
و�لفه���م مقارن���ة باملجموع���ة �ل�س���ابطة، ولكنه���م مل يتح�س���نو� يف �لهجاء. بال�س���افة 
�إىل �أن درجة �لتح�س���ن يف �لقر�ءة مل تختلف بني �لطالب �لذين تلقو� �لربنامج عن 

طريق �لفيديو �أو عن �لذين مت تعليمهم يف �لف�سل �لدر��سي �حلقيقي.

�أما در��سة Fritts , (2016) فقد هدفت �إىل �لتحقق من فعالية ثالث بر�مج 
لتح�سني �لتح�سيل �لقر�ئي لدى طالب �ملرحلة �لبتد�ئية من ذوي �سعوبات �لتعلم. 
�لربنامج �لأول مبني على �لتدري�س �ملبا�سر، و�لثاين هو برنامج ويل�سون �لقائم على 
منح���ى �ورت���ون - جلنجه���ام و�لثالث هو برنام���ج �لتدري�س �ملعد من قب���ل �ملعلمني يف 
�لف�س���ل �لدر��س���ي. مت تقيي���م �لتق���دم �لأكادمي���ي ل���� )90( تلمي���ًذ� ق�س���مو� على ثالث 
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جمموع���ات، �ثن���ني جتريبي���ة و�لثالثة �س���ابطة عل���ى مقايي�س �لتح�س���يل �لأكادميي، 
فرتة �لتدري�س للمجموعات �لثالث ��س���تغرقت )10( �أ�س���ابيع و��س���تغرق �لدر�س )40( 
دقيقة ملدة خم�س���ة �أيام �أ�س���بوعيا. وتو�سلت نتائج �لدر��سة �إىل �أنه ل توجد فروق د�لة 
�إح�س���ائًيا ب���ني �لرب�مج �لثالثة وبالتايل مل يحق���ق برنامج فعالية �أكرث من �لرب�مج 
�لأخ���رى؛ �إل �أن جمي���ع �لرب�مج �أثبتت فعاليتها يف حت�س���ني �أد�ء �لتالميذ �لأكادميي 
ل�س���الح بر�مج �ملعلمني تليها �لتدري�س �ملبا�س���ر و�آخرها برنامج ويل�س���ون �لقائم على 
منح���ى �ورت���ون – جلنجه���ام ولقد تو�س���ل �لباحث لهذه �لنتيجة ع���ن طريق مقارنته 

ملتو�سطات درجات �لتالميذ.

ومن �لدر��سات �لعربية �لقليلة �لتي �ختربت فعالية �لرب�مج �لقائمة على منحى 
�ورتون – جلنجهام، در��س���ة �لهر�س و�لإمام )2009( يف �لأردن. حيث حتقق �لباحثان 
 Luis Woord Brazeau و�لذي طورته Brazeau , (2000) من فعالية برنامج
�أخ�س���ائية �س���عوبات �لتعلم �لتي �لتحقت باأكادميية �ورتون – جلنجهام يف بريطانيا 
لتعال���ج �لع�س���ر �لقر�ئي ل���دى �إبنها. ولقد طب���ق �لربنامج عل���ى 20 تلميذ كمجموعة 
جتريبي���ة ومل يطب���ق على �ملجموعة �ل�س���ابطة �لتي تكونت م���ن 20 تلميذ. مت تقييم 
�لتالميذ قبل وبعد �لربنامج على �ختبار مهارة قر�ءة �لقطع، �ختبار قر�ءة �لكلمات، 
�ختبار قر�ءة �جلمل. وتو�سلت نتائج �لدر��سة �إىل فعالية �لربنامج يف خف�س �لع�سر 
�لقر�ئ���ي حي���ث وجدت فروق د�لة �إح�س���ائًيا ب���ني �ملجموعة �لتجريبية و�ل�س���ابطة يف 

�لقيا�س �لبعدي وبني �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س �لقبلي و�لبعدي.

كما حتققت در��سة عبده )2016( من فعالية ��ستخد�م �ملدخل �ملتعدد �حلو��س 
لعالج �س���عوبات �لتعلم وحتديد� �س���عوبات �لقر�ءة لدى تلمي���ذ�ت �ملرحلة �لبتد�ئية 
مبحافظة عقلة �ل�سقور بالق�سيم باململكة �لعربية �ل�سعودية. مت تقييم 16 تلميذة يف 
�ملرحلة �لبتد�ئية على عدد من �لأدو�ت، منها قائمة مهار�ت �لقر�ءة وقائمة مهار�ت 
�لكتاب���ة. ث���م طبقت �لباحثة خطة عالجي���ة متعددة �حلو��س من �إعد�دها، وتو�س���لت 
نتائ���ج �لدر��س���ة �إىل �أن���ه توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا بني �لقيا����س �لقبل���ي و�لبعدي 
للمجموع���ة �لتجريبي���ة حيث �عتم���دت �لباحثة على �لت�س���ميم �لقائم على جمموعة 

جتريبية و�حدة، مما ي�سري �إىل فعالية �لربنامج. 
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ا و�لتي �ختربت �أ�سلوب تعدد �حلو��س يف  ومن �لدر��س���ات �لعربية �لقليلة �أي�سً
خف�س ع�س���ر �لقر�ءة، در��س���ة زهري )2013(. حيث حاول �لباحث �لتحقق من فعالية 
برنام���ج فرينال���د يف �لتخفي���ف من ع�س���ر �لقر�ءة، وهو �أحد �أ�س���اليب تع���دد �حلو��س، 
ل���دى عين���ة قو�مها 10 تالميذ من �ل�س���ف �خلام�س �لبتد�ئي يف �جلز�ئر. وتو�س���لت 
�لدر��س���ة �إىل وج���ود ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا بني �لقيا����س �لقبلي و�لبع���دي للمجموعة 
�لتجريبي���ة، مم���ا ي���دل على فعالية �لربنام���ج �لذي �أعده �لباحث �لقائم على �أ�س���لوب 

تعدد �حلو��س يف خف�س ع�سر �لقر�ءة لدى �لتالميذ. 

ثالًثا: نظام بارتون للقراءة والتهجي
Barton reading and spelling system (BRSS)

نظ���ام بارتون للقر�ءة و�لتهجي طور من منحى �ورتون – جلنجهام بو��س���طة 
�سوز�ن بارتون Susan Barton عام )2000(. بارتون تعمل كمدر�سة للوعي �ل�سوتي 
وتقنيات تعدد �حلو��س لذوي �سعوبات �لتعلم يف كلية وي�ست فايل بجامعة كاليفورنيا، 
كما تنظم دور�ت على م�س���توى �لدر��س���ات �لعليا يف �لك�س���ف عن ع�س���ر �لقر�ءة، وفرط 
�حلركة وت�ستت �لنتباه وتقوم بتعليم �لأفر�د �لذين يعانون من ع�سر �لقر�ءة بجامعة 
�س���ان دييج���و، كم���ا �أنها خبري دويل يف ع�س���ر �لقر�ءة. ركزت �ل�س���يدة بارت���ون خرب�تها 
يف جم���ال ع�س���ر �لقر�ءة، تعليم �لق���ر�ءة، �لتدخل �ملبكر، ومنح���ى �ورتون جلنجهام يف 
�إع���د�د نظ���ام للق���ر�ءة و�لتهجي. يوظف هذ� �لنظ���ام �لتعليمي متع���دد �حلو��س �أربعة 
حو��س هي �لب�س���ر visual، �ل�سمع auditory، �للم�س tactile، �لإح�سا�س باحلركة 
kinesthetic. يتق���دم �لطال���ب في���ه من مهارة �إىل مه���ارة ول ينتقل �إىل �ملهارة �لتي 
تليه���ا �إل بعد �إتقانها. وبالتايل فالنظام ي�س���تمل على تعليم مبا�س���ر ومف�س���ل يوظف 
�لأ�سو�ت �ملركبة synthetic phonics، ويبني �لطالب كلمات من �أ�سو�ت وحروف، 
ويحلل �لأ�س���و�ت بينما يتعلم �لطالب تق�س���يم �لكلمات �لطويلة �إىل مقاطع وحروف 
و�أ�س���و�ت م���ع تقدمي تغذية ر�جعة بع���د تقييم �أد�ه، كما توجد ن�س���خة �لكرتونية منه 

.(Barton, 2000)

يتك���ون نظ���ام بارت���ون للق���ر�ءة و�لتهج���ي م���ن ع�س���رة م�س���تويات، ه���ي �لوع���ي 
�ل�س���وتي و�حل���روف �ل�س���اكنة وح���روف �لعل���ة �لق�س���رية و�ملقاط���ع �ملغلق���ة و�ملوح���دة 
و�ملقاطع �ملتعددة للكلمات وفريق �حلروف �ملتحركة و�لبادئة و�لالحقة و�س���ت �أ�سباب 
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لل���� E �ل�س���امتة وح���رف �لعل���ة- R وفري���ق �حلروف �ملتحرك���ة �ملتقدم وتاأث���ري �للغات 
�لأجنبية و�جلذور �لالتينية ومناذج �جلمع �ليونانية، وفيما يلي عر�س للم�س���تويات 
 ،brak apart  لأربع �لأوىل: �مل�ستوى �لأول �لذي يحتوي على �أ�سلوب ف�سل �لكلمات�
 ،compare two words مقارنة كلمتني ،Break replace لف�س���ل و�ل�س���تبد�ل�
ف�س���ل و��س���تبد�ل وحذف break – replace – remove مزج �س���وتني وثالثة يف 
كلم���ة حقيقي���ة blend two and three sounds into real words ، م���زج – 
تغيري – تغيري – تغيري blend – change – change – change.  �أما �مل�ستوى 
�لث���اين ففي���ه يت���م تعلي���م �أ�س���و�ت جدي���دة، وتعليم �أ�س���و�ت جدي���دة �إ�س���افية، وقر�ءة 
�لأ�س���و�ت عل���ى �لقر�ميد )و�لقرمي���دة �أو �لبالطة عبارة عن قطعة على �س���كل مربع 
م�س���نوعة من �خل�س���ب �أو �لبال�س���تيك �أو غريها من �ملو�د ح�سب �ملعنى �للغوي لكلمة 
tile �لتي �ختارتها بارتون لت�سمية هذ �لنوع من �أدو�تها، ملحق 1(، وتهجي �لأ�سو�ت 
عل���ى �لقر�مي���د، وقر�ءة كلمات ذ�ت معنى على �لقر�ميد، وقر�ءة كلمات عدمية �ملعنى 
بالقر�مي���د، وتهج���ي كلم���ات عدمي���ة �ملعنى بالأ�س���ابع ث���م بالقر�ميد، وق���ر�ءة كلمات 
خ���الل �إط���ار �لكلم���ة word frame، وتهج���ي �لكلمات بالأ�س���ابع ثم �ل���ورق، وقر�ءة 
�لكلم���ات �لطويلة معا، ومر�جعة �حلروف �ملعروفة و�لأ�س���و�ت، و�س���فحات بها �ملزيد 
م���ن �لتدري���ب و�ملر�جع���ة، ومتهيد �لوعي �ل�س���وتي، وق���ر�ءة �لعبار�ت وق���ر�ءة �جلمل 

.(Barton, 2000; Geiss, 2005)

كم���ا يهت���م �مل�س���توى �لثال���ث بتعلي���م �أ�س���و�ت جدي���دة، وتعليم �أ�س���و�ت جديدة 
�إ�س���افية، وتهجي كلمات ذ�ت معنى بالأ�س���ابع وعلى �لقر�ميد، وقر�ءة كلمات عدمية 
�ملعنى بالقر�ميد، وتهجي كلمات عدمية �ملعنى بالأ�سابع ثم بالقر�ميد، وقر�ءة كلمات 
خ���الل �إط���ار �لكلمة word frame، وتهجي �لكلمات بالأ�س���ابع ثم �لورق، ومر�جعة 
�حلروف �ملعروفة و�لأ�س���و�ت، و�س���فحات بها �ملزيد من �لتدري���ب و�ملر�جعة، ومتهيد 
�لوعي �ل�س���وتي، وقر�ءة �لعبار�ت وقر�ءة �جلمل، وقر�ءة �لكلمات �لب�س���رية، وتهجي 
�لكلم���ات �لب�س���رية، وتهجي �لعبار�ت عل���ى �لورق �ملقوى، وتهج���ي �جلمل على �لورق 
�ملقوى، وقر�ءة �لق�س���ة. كما يت�س���من �مل�س���توى �لر�بع: تعليم �أ�سو�ت جديدة، وتعليم 
�أ�سو�ت جديدة �إ�سافية، وتهجي �لكلمات ذ�ت �ملعنى بالقر�ميد، وقر�ءة كلمات عدمية 
�ملعن���ى بالقر�مي���د، وتهج���ي كلم���ات عدمية �ملعن���ى بالأ�س���ابع ثم بالقر�مي���د، وتهجي 
 ،word frame كلم���ات عدمي���ة �ملعنى بالقر�مي���د، وقر�ءة كلمات خالل �إط���ار �لكلمة
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وتهجي �لكلمات بالأ�س���ابع ثم �لورق �ملقوى، ومر�جعة �حلروف �ملعروفة و�لأ�س���و�ت، 
و�س���فحات به���ا �ملزي���د م���ن �لتدري���ب و�ملر�جع���ة، ومتهي���د �لوع���ي �ل�س���وتي، وق���ر�ءة 
�لعب���ار�ت، وق���ر�ءة �جلم���ل، وق���ر�ءة �لكلم���ات �لب�س���رية، وتهج���ي �لكلمات �لب�س���رية، 
وتهج���ي �لعب���ار�ت عل���ى �ل���ورق �ملق���وى، وتهج���ي �جلمل عل���ى �ل���ورق �ملق���وى، وقر�ءة 

 .(Barton, 2000) لق�سة�

تبًع���ا لنظ���ام بارت���ون للق���ر�ءة و�لتهج���ي يج���ب �أن يت���م تقيي���م �لطال���ب قب���ل 
�مل�س���اركة يف �لربنام���ج ع���ن طري���ق م�س���ح يتك���ون من ثالث���ة �أج���ز�ء هما ع���د �لكلمات               
counting words و�لت�س���فيق للجمل���ة clapping sentences ومقارن���ة ثالث���ة 
�أ�سو�ت معزولة بقر�ميد ملونة. يف �جلزء �لأول: يقر�أ �ملعلم بع�س �لكلمات يف �سورة 
جمل���ة ويق���وم �لطال���ب باإعادتها ور�ءه، وعندما يعيد �لطال���ب �لكلمات يقوم بعد عدد 
كلماتها باأ�سابعه. وعلى �ملعلم �أن يالحظ �إذ� عد �لطالب �لعدد �ل�سحيح من �لكلمات 
�أول م���رة، و�لتع���رف عل���ى �لكلم���ات �خلاطئة �لتي كرره���ا �لطالب، و�إع���ادة �جلملة يف 
تتاب���ع خاط���ئ. ه���ذ� �لتقيي���م يحتوي عل���ى جملتني تتكون من �س���ت �إىل �س���بع كلمات. 
�إذ� �أخط���اأ �لطال���ب يف هذ� �لختبار ي�س���بح غري موؤهل لال�س���رت�ك يف برنامج بارتون 
 ،clapping syllable للق���ر�ءة و�لتهج���ي. يف �جل���زء �لث���اين: �لت�س���فيق للمقاط���ع
�ملعل���م يق���ر�أ �لكلم���ة و�لطال���ب يعيدها م���رة �أخرى وي�س���فق تبعا لع���دد �ملقاطع يف كل 
كلم���ة. يتك���ون ه���ذ� �لتقيي���م من �س���ت كلم���ات، �أربعة كلم���ات بها ثالث مقاط���ع وكلمة 
به���ا مقطع���ان وكلم���ة به���ا �أربع���ة مقاطع وي�س���مح للطالب ب���اأن يخطاأ يف كلم���ة و�حدة 
فق���ط. و�أخ���ري� يف �جل���زء �لثال���ث: يت���م مقارن���ة ثالث���ة �أ�س���و�ت منف�س���لة بقر�مي���د 
ملون���ة، �ملعل���م ينط���ق �لأ�س���و�ت و�لطال���ب ي�س���تخرج ث���الث قر�مي���د ملون���ة لعر����س 
كل �س���وت. يحت���وي ه���ذ� �لختب���ار عل���ى 15 تتابع تتكون م���ن ثالثة �أحرف وم�س���موح 
للطالب �أن يخطاأ يف تتابعني ويكرر تتابعني. كما ميكن للطالب �لأكرب �س���ًنا تخطي 
بع�س �مل�س���تويات وخا�س���ة �لأول و�لثاين �إذ� جنحو� يف مهمات تقييم هذه �مل�س���تويات

.(Barton, 2000; Geiss, 2005)

هدفت در��سة Bugge , (2015) �إىل �لتحقق من فعالية نظام بارتون للقر�ءة 
و�لتهج���ي م���ن وجهة نظ���ر �ملعلمني يف �لرنويج. حيث مت تدري���ب ثالثة معلمني على 
��ستخد�م �لنظام مع تالميذ �ملرحلة �لبتد�ئية من ذوي �لع�سر �لقر�ئي، مت ��ستخد�م 
�ملقاب���الت �س���به �ملنظم���ة للمعلم���ني يف مدر�س���ة دولي���ة ل�س���عوبات �لقر�ءة. وتو�س���لت 
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�لدر��س���ة �إىل �أن �ملعلم���ني كانو� متحم�س���ني لتطبيق نظام بارتون للق���ر�ءة و�لتهجي. 
ا �أن �ملعلمني �مل�ساركني فيها قد �كت�سبو� خرب�ت متنوعة  و�أظهرت نتائج �لدر��سة �أي�سً
ع���ن �لنظ���ام، ويرون �أن���ه �أد�ة جيدة ميكن �ل�س���تفادة منها. �ملعلم���ني كانو� متطوعني 
وهم معلمي �للغة �لإجنليزية حيث لغة �لتحدث يف �ملدر�سة هي �لإجنليزية. �ملعلمني 
�أخ���ربو� ب���اأن �لنظام فعال مع �لأطفال من ذوي �لع�س���ر �لقر�ئ���ي، ولكن �أحدهم �أخرب 
باأن���ه م���ا ز�ل يحت���اج �إىل تدريب وعلى �أية حال كان �لربنامج فع���ال يف مدة �لعام �لتي 
��س���تخدمه فيه���ا، و�أحده���م ق���ال �أنه منظم ومنهج���ي و�أنه غري جي���د لتعليم �لأطفال 
�لطالق���ة يف �لق���ر�ءة ولكنه منا�س���ب متاما لتف�س���ري �لرم���وز، و�أفاد �ملعل���م �لثالث باأن 
نظ���ام بارت���ون للق���ر�ءة و�لتهجي ما هو �إل عر�س مب�س���ط ملنحى �ورت���ون – جلنجهام 

وهو منهجي ومبا�سر ومتعدد �حلو��س وهو �سهل �لتدرب عليه و�قت�سادي وفعال.

ولق���د هدف���ت در��س���ة Geiss, (2005) �إىل �لتحقق من فعالي���ة نظام بارتون 
للق���ر�ءة و�لتهج���ي متعدد �حلو��س يف حت�س���ني �لقر�ءة لدى ط���الب �ملد�ر�س �لثانوية 
م���ن ذوي �س���عوبات �لق���ر�ءة. مت تقيي���م �لطالب عل���ى �لتعرف على ح���روف �لكلمات، 
و�لتهج���ي، و�لوع���ي �ل�س���وتي، و�س���رعة ق���ر�ءة �لكلم���ات �لب�س���رية، و�س���رعة ت�س���فري 
�لوحد�ت �ل�سوتية للكلمات عدمية �ملعنى. كانت عينة �لدر��سة 18 طالب من مدر�سة 
�سارتر ل�سعوبات �للغة و�لقر�ءة بفلوريد�. ق�سمت �لعينة على ت�سعة طالب جمموعة 
جتريبية وت�سعة طالب جمموعة �سابطة و�أظهرت �لنتائج وجود فروق د�لة �إح�سائًيا 
بني �لقيا�س �لقبلي و�لبعدي على �ملهمات �لتي مت تقييمهم عليها يف �لقيا�س �لقبلي.

�أما عن در��سة Geiss, et al. , (2012)  و�لتي هدفت �إىل �لتحقق من فعالية 
نظام بارتون للقر�ءة و�لتهجي �لقائم على منحى �ورتون – جلنجهام و�لذي ��ستخدم 
 supplemented reading instruction program كربنام���ج تعليم���ي تكميل���ي
لتح�سني م�ستوى مهار�ت �لقر�ءة �ملتدين لدى �ملر�هقني �لذين يعانون من �سعوبات 
�لق���ر�ءة. �س���ارك يف �لدر��س���ة ت�س���ع ط���الب مت تقييمه���م عل���ى بطاري���ة تقيي���م �للغ���ة 
�ملنطوقة و�ملكتوبة، و�لتي ��ستخدمت �أي�سا يف تقييم �لطالب يف �لقيا�س �لبعدي. كل 
طالب �أظهر بع�س �لتح�س���ن بعد �لربنامج على كل مقايي�س �لبطارية، بحجم تاأثري 
متو�س���ط �إىل مرتفع وبالتايل فنتائج هذ� �لبحث تدعم نتائج �لدر��س���ات �لتي �أثبتت 

فعالية �لنظام مع �لقارئني �ملر�هقني من ذوي �سعوبات �لقر�ءة.
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فرو�س البحث:
رت���ب درج���ات تالمي���ذ 1 )) ب���ني متو�س���طي  �إح�س���ائية  ف���روق ذ�ت دلل���ة  توج���د 

�ملجموعتني �لتجريبيتني و�ملجموعة �ل�سابطة يف �لقدرة على تف�سري �لرموز 
ل�سالح �ملجموعتني �لتجريبيتني.

رت���ب درج���ات تالمي���ذ 1 )) ب���ني متو�س���طي  �إح�س���ائية  ف���روق ذ�ت دلل���ة  توج���د 
�ملجموعت���ني �لتجريبيتني يف �لقيا�س �لقبلي و�لبعدي يف �لقدرة على تف�س���ري 

�لرموز ل�سالح �لقيا�س �لبعدي.
توج���د فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طي رتب درج���ات �لتالميذ ذوي 1 ))

�س���عوبات �لقر�ءة و�لتالميذ ذوي ع�سر �لقر�ءة يف �لقدرة على تف�سري �لرموز 
ل�سالح �لتالميذ ذوي �سعوبات �لقر�ءة. 

اإجراءات البحث:
منهج البحث: 

تبن���ي ه���ذ� �لبح���ث �ملنه���ج �س���به �لتجريب���ي للتحقق م���ن فعالية نظ���ام بارتون 
للقر�ءة و�لتهجي )متغري م�س���تقل( على �لقدرة على تف�س���ري �لرموز )�ملتغري �لتابع( 
على عينة ق�س���دية من تالميذ �ملرحلة �لبتد�ئية من ذوي ع�س���ر و�سعوبات �لقر�ءة. 
�إحد�هم���ا �س���ابطة وجمموعت���ان جتريبيت���ان                 مت تق�س���يمهم �إىل ث���الث جمموع���ات 

)ع�سر �لقر�ءة، و�سعوبات �لقر�ءة(.

عينة البحث:
تكونت �لعينة �لق�سدية للدر��سة من 15 تلميذ )12 ذكور، 3 �إناث( من �ل�سف 
�لر�ب���ع و�خلام����س و�ل�س���اد�س �لبتد�ئ���ي من مدر�س���ة �أر�س �مل�س���تل للتعليم �لأ�سا�س���ي 
ومدر�س���ة جمال �لدين �لأفغ���اين �لبتد�ئية مبحافظة �لإ�س���ماعيلية وكالهما يتبنى 
نظ���ام دم���ج ذوي �لإعاقة. مت توزيع �ملفحو�س���ني على ثالث جمموعات بو�قع خم�س���ة 
تالميذ يف كل جمموعة. كما ق�سمت �ملجموعة �لتجريبية �إىل جمموعتان، جمموعة 
�لع�س���ر �لقر�ئ���ي وجمموع���ة �س���عوبات �لق���ر�ءة، و�أخ���ذت م���ن مدر�س���ة �أر����س �مل�س���تل 
للتعليم �لأ�سا�س���ي بو�قع )8 ذكور، 2 �إناث(، متو�س���ط �لعمر �لزمني للمفحو�س���ني يف 
�ملجموع���ات �لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة )10،214( بانح���ر�ف معي���اري ق���دره )1،03( ومت 
��س���تخد�م �ختبار كرو�س���كال و�لي�س Kruskal - Wallis �لالبار�مرتي للتحقق من 
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�لف���روق ب���ني �ملجموع���ات يف �لعمر �لزمني، و�ختب���ار �لقدرة �لعقلي���ة �لعامة، و�ختبار 
�مل�س���ح �لنيورولوجي ومقيا�س ع�س���ر �لقر�ءة ومقيا�س �لتقدير �لت�سخي�سي ل�سعوبات 
�لق���ر�ءة ومقيا�س �لوعي �ل�س���وتي ومقيا�س �مل�س���توى �لجتماعي �لقت�س���ادي  وذلك 

للتحقق من جتان�س �لعينة.

بلغ �إجمايل عدد تالميذ �ل�س���ف �لر�بع و�خلام�س و�ل�س���اد�س بكال �ملدر�س���تني 
)486( تلمي���ًذ� وتلمي���ذة. ونظ���ًر� ل�س���عوبة تقيي���م ه���ذ� �لع���دد م���ن �لتالمي���ذ، قامت 
�لباحثة مبقابلة معلمني ومعلمات �للغة �لعربية باملدر�س���تني للتعرف على �لتالميذ 
�لذين تو�جههم �سعوبات �سديدة يف �لقر�ءة و�لتهجي، وذلك لتفادي تر�سيح تالميذ 
يقعون يف �مل�س���توى �لتعليمي ول يحتاجون �سوى �لقر�ءة �لت�سحيحة حتى يتح�سنو�، 
ولقد ر�س���ح �ملعلمون يف كال �ملدر�س���تني 39 تلميًذ� وتلميذة قيمو� ر�س���مًيا وغري ر�سمًيا 

وذلك للو�سول �إىل عينة �لبحث. 

ومت تق�س���يم �ملجموع���ة �لتجريبية �إىل جمموعة �س���عوبات �لقر�ءة وجمموعة 
ع�سر �لقر�ءة با�ستخد�م مقيا�س ع�سر �لقر�ءة لالأطفال و�ملر�هقني، �إعد�د: عادل عبد 
�هلل )2009( ومقيا�س �لتقدير �لت�سخي�سي ل�سعوبات �لقر�ءة، �إعد�د: �لزيات )2009(. 
وبالرغم من �أن تقييم �مل�س���توى �لجتماعي �لقت�س���ادي لالأفر�د، يالقي تر�جًعا من 
�لباحثني يف �لآونة �لأخرية  نظًر� للتقارب �لو��س���ح بني م�ستوى �لتالميذ و�لطالب 
يف �ملد�ر�س؛ �إل �أن �لباحثة وجدت �أن قيا�س �مل�ستوى �لجتماعي �لقت�سادي �سروري 
يف ه���ذه �لدر��س���ة، نظ���ًر� لأن���ه �أحد حمكات ت�س���خي�س �س���عوبات �لتعل���م �لنوعية، و�أن 
�ملدر�س���تني �للت���ني �أخذت منهما عينة �لدر��س���ة تق���ع �إحد�ها يف مدخ���ل �ملحافظة من 
جه���ة طريق حمافظة بور�س���عيد و�لثانية تق���ع يف مدخل �ملحافظة من جهة حمافظة 
�س���يناء، �أي �أن �ملنطقت���ني �جلغر�فيت���ني ق���د تكون���ان خمتلف���ة بع����س �ل�س���ئ ولذل���ك 
ف�س���لت �لباحث���ة تقييم �مل�س���توى �لجتماعي �لقت�س���ادي لأ�س���ر �لتالميذ �مل�س���اركني 
يف �لدر��س���ة. �أم���ا يف �لتقيي���م غري �لر�س���مي، مت تقييم �لتالميذ عل���ى مهمات �لقر�ءة 
�جلهري���ة و�لق���ر�ءة �ل�س���امتة و�لتع���رف و�إدر�ك �لكلم���ات ومتيي���ز �لكلم���ات وتهج���ي 
�لكلم���ات و�لكلمات �لب�س���رية وتقييم �ليد �ملف�س���لة. ويو�س���ح �جلدول���ني )1،2( نتائج 
�لتقييم �لر�سمي وغري �لر�سمي للمفحو�سني يف �ملجموعات �لتجريبية و�ل�سابطة.
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جدول )1(
نتائج التقييم الر�سمي للمفحو�سني يف املجموعات التجريبية وال�سابطة.

�لعمر/ �لختبار/
�ملقيا�س

�ملجموعة 
�لتجريبية �لأوىل 
)�سعوبات �لقر�ءة(

�ملجموعة 
�لتجريبية �لثانية 

)ع�سر �لقر�ءة(
�ملجموعة 
�ل�سابطة

X2لدللة�

متو�سط�لعدد
متو�سط�لعدد�لرتب

متو�سط�لعدد�لرتب
�لرتب

0،530**56،9059،8057،301،271�لعمر �لزمني
�لقدرة �لعقلية 

0،748**59،1057،0057،900،580�لعامة

0،174**57،30510،9055،803،497�مل�سح �لنريولوجي
�مل�ستوى �لجتماعي 

0،662**57،7056،9059،400،825�لقت�سادي

0،854**58،6057،1058،300،316ع�سر �لقر�ءة

0،569**58،7056،3059،001،129�سعوبات �لقر�ءة

0،524**58،3056،3059،401،293�لوعي �ل�سوتي

** غري د�لة
ويت�س���ح من �جل���دول )1( عدم دلل���ة �لفروق بني �ملفحو�س���ني يف �ملجموعات 
�لتجريبية و�ل�س���ابطة على مقايي�س �لدر��س���ة �ملختلفة مما ي�س���ري �إىل جتان�س �أفر�د 
�لعينة. ولتق�سيم �ملجموعتني �لتجريبيتني، �ختارت �لباحثة �أقل درجات على مقيا�س 
�س���عوبات �لقر�ءة لتكوي���ن �ملجموعة �لأوىل وهي جمموعة �س���عوبات �لقر�ءة، و�أعلى 
درجات على مقيا�س �لع�سر �لقر�ئي لتكوين �ملجموعة �لتجريبية �لثانية وهي جمموعة 
ع�س���ر �لق���ر�ءة، وم���ا تبق���ى من �خلم�س���ة ع�س���ر مفحو�س���ا ك���ون �ملجموعة �ل�س���ابطة.

مت �ختب���ار �لف���روق ب���ني متو�س���ط رت���ب �أعل���ى درج���ات عل���ى مقيا����س ع�س���ر 
�لق���ر�ءة و�أق���ل درج���ات عل���ى مقيا�س �س���عوبات �لقر�ءة با�س���تخد�م �ختبار م���ان ويتني                 
Mann-Whiteny، حت���ى ل يك���ون هن���اك تقارب بني �ملجموعت���ني وذلك للتاأكد من 
كونهما جمموعتني خمتلفتني، علما باأن جمموعة ع�س���ر  �لقر�ءة ح�س���لت على �أعلى 

درجات على مقيا�س �سعوبات �لقر�ءة و�أقل درجات على مقيا�س �لوعي �ل�سوتي.  
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جدول )2(
دللة الفروق بني املجموعتني التجريبيتني على مقيا�س ع�سر القراءةومقيا�س �سعوبات القراءة

�لدللةZجمموع �لرتبمتو�سط �لرتب�لعدد�ملجموعة

58.0040.00�سعوبات �لقر�ءة
2.694 -*0.008

53.0015.00ع�سر �لقر�ءة

* د�لة
م���ن �جل���دول )2( يت�س���ح �أن���ه توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية عالي���ة بني 
�ملجموعة �لتجريبية �لأوىل وهي جمموعة �س���عوبات �لقر�ءة، و�ملجموعة �لتجريبية 

�لثانية وهي جمموعة ع�سر �لقر�ءة مما ي�سري �إىل �أنهما جمموعتني خمتلفتني.
�أما عن �لتقييم غري �لر�سمي للمفحو�سني يف هذ� �لبحث فقد مت ��ستعر��سه  

يف �جلدول �لتايل:
جدول )3(

 نتائج التقييم غري الر�سمي للمفحو�سني يف املجموعات التجريبية وال�سابطة.

�ملهمة

�ملجموعة 
�لتجريبية �لأوىل 
)�سعوبات �لقر�ءة(

�ملجموعة 
�لتجريبية �لثانية 

)ع�سر �لقر�ءة(
�ملجموعة 
�ل�سابطة

X2لدللة�

متو�سط�لعدد
متو�سط�لعدد�لرتب

متو�سط�لعدد�لرتب
�لرتب

0،155**56،3056،60511،103،728�لقر�ءة �جلهرية

0،146**57،0055،90511،103،851�لقر�ءة �ل�سامتة
�لتعرف و�إدر�ك 

0،166**55،60510،8057،603،594�لكلمات

0،116**54،70510،1059،204،308متييز �لكلمات

0،063**54،4058،90510،705،521تهجي �لكلمات

0،838**57،3058،9057،800،355�لكلمات �لب�سرية

** غري د�لة
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يت�س���ح م���ن �جل���دول )3( ع���دم دلل���ة �لف���روق ب���ني �ملجموع���ات �لتجريبي���ة 
و�ل�س���ابطة عل���ى مهم���ات �لتقييم غ���ري �لر�س���مي. �أما عن تقيي���م �ليد �ملف�س���لة لدي 

�ملفحو�سني يف هذ� �لبحث فكانت �ليد �ليمنى.

وبالن�س���بة لتقييم ��سرت�تيجيات �لتدري�س �مل�ستخدمة مع تالميذ �ملجموعات 
�لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة د�خ���ل �لف�س���ول �لدر��س���ية، فلقد تلقى �ملفحو�س���ني تدري�ًس���ا 
يع���زز من���ط �لتعلم �ل�س���معي، حيث يق���ر�أ �ملعلمون م���ن �لكتاب ويكتبون على �ل�س���بورة 
ويردد ور�ءهم �لتالميذ ثم �أحيانا يكتبون يف كر�ري�سهم. مل ير�سب �أحد �أفر�د �لعينة 
ول يوج���د ل���دى �أحده���م �إعاق���ة عقلية �أو م�س���كالت يف �لإب�س���ار �أو م�س���كالت �س���معية 
ومو�ظبني على �حل�س���ور �إىل �ملدر�س���ة. مت تطبيق نظام بارتون للقر�ءة و�لتهجي يف 
غرفة هادئة يف �لدور �لأر�س���ي باملدر�س���ة وتقع بعيًد� عن مدخل �ملدر�س���ة، م�س���احتها 
منا�س���بة وحتتوي على ثالث كر��س���ي وثالث طاولت مت تغطيتها مبفر�س بال�س���تيك 
مثب���ت به���ا لون���ه �أبي�س لكي ي�س���بح �س���طحها ناعًما ي�س���هل �ن���زلق �لقر�مي���د عليها. 
�لغرفة بها �س���باك كبري تدخل منه �أ�س���عة �ل�س���م�س، يطل على فناء �ملدر�س���ة، وبالتايل 
�ت�سمت �لغرفة بالهدوء و�لإ�ساءة �لكافية يف �لأوقات �لبعيدة عن �لف�سحة �ملدر�سية. 
ل يوجد �أي �أثاث �آخر يف �لغرفة وتت�سم �أي�سا بالت�ساع و�جلل�سات بها كانت مريحة. 

اأدوات البحث:

اأدوات التقييم الر�سمي Formal Assessmentاأ( 
��ستخدمت �لباحثة �لختبار�ت و�ملقايي�س �لتالية:

اختبار القدرة العقلية  العامة م�ستوى )9-))(، �إعد�د فاروق عبد �لفتاح )1984(.( ))
تع���د درج���ات �لأف���ر�د على هذ� �لختبار موؤ�س���ًر� عل���ى �لقدرة �لعقلي���ة �لعامة، 
وتع���رب ه���ذه �لدرج���ات عل���ى  �مل�س���توى �حلايل للق���درة �لعقلي���ة �لعام���ة للطفل، وهي 
�ختب���ار�ت �س���هلة �لتطبي���ق وزم���ن تطبيقه���ا ي�س���ل �إىل 30 دقيق���ة، وذل���ك بع���د �إلق���اء 
�لتعليمات وحلها ومناق�س���تها. عدد عبار�ت �لختبار 90 عبارة متدرجة يف �ل�س���عوبة. 
بالن�س���بة حل�س���اب �س���دق وثبات �لختب���ار فقد مت باأكرث من طريق���ة حيث بلغ معامل 
�لثبات تبًعا لطريقة �لتجزئة �لن�س���فية 0،884، �أما بالن�س���بة حل�ساب �ل�سدق فقد قام 
معد �لختبار بح�س���اب معامل �لرتباط بني درجات عينة �لتقنني على �ختبار �لذكاء 
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�مل�سور و�ختبار �لقدر�ت �لعقلية �لأولية وح�سل على معامل �رتباط قدره 0،74، 0،82 
على �لرتتيب؛ مما يدل على �سدق �لختبار وثباته.

اختب�ار امل�س�ح النريولوج�ي ال�س�ريع، اإع�داد مارجري�ت موت�ي واآخ�رون وتعري�ب                           ( ))
عبد �لوهاب كامل )1999(.  

يتكون هذ� �لختبار من 15 بعًد� يقي�س �لتكامل �لنريولوجي وعالقته بعملية 
�لتعل���م. حي���ث تدل �لدرج���ات �ملرتفعة على �لختبار و�لتي تزي���د عن 50 درجة �إىل �أن 
�لطف���ل يع���اين م���ن ��س���طر�بات يف �ملخ �أو �لق�س���رة �ملخي���ة، يف حني ت���دل �لدرجة �لتي 
ترت�وح بني 26-50 على �حتمالية تعر�س �لطفل خلطر �ل�سطر�بات �لنيورولوجية، 
كما تدل �لدرجات �لأقل من 25 �أو ت�ساويها على عدم وجود ��سطر�بات نيورولوجية، 
وبالت���ايل فالطف���ل ل يو�جه خطر �س���عوبات �لتعل���م. وتتمحور �لختب���ار�ت �لفرعية 
لهذ� �لختبار حول �لتعرف على مهارة �ليد �ملف�سلة، و�لتعرف على �ل�سكل وتكوينه، 
و�لتعرف على �ل�س���كل �ملر�س���وم باللم�س على ر�حة �ليد، وتتبع �لعني حلركة �لأ�س���ياء، 
ومن���اذج �ل�س���وت، وتنا�س���ق �لإ�س���بع و�لأن���ف، ود�ئ���رة �لإبه���ام و�ل�س���بابة، و�ل�س���تثارة 
�لتلقائي���ة �ملزدوجة لليد و�خلد، و�لعك�س �ل�س���ريع حل���ركات �ليد �ملتكررة، ومد �لذر�ع 
و�لأرج���ل، و�مل�س���ي بال���رت�دف، و�لوقوف عل���ى رجل و�ح���دة، و�لوث���ب، ومتييز �ليمني 
و�لي�سار، ومالحظات �سلوكية �ساذة. يتمتع هذ� �لختبار مبعدل �سدق وثبات مقبول 
حي���ث بل���غ معام���ل �ل�س���دق �لتالزم���ي 0،56 وبل���غ معامل �لثب���ات 0،68 وه���ي قيم د�لة 

�إح�سائًيا وبالتايل فان �لختبار �سادق وثابت.

مقيا�س ع�سر القراءة لالأطفال واملراهقني، �إعد�د حممد )2009(.( ))
يهدف هذ� �ملقيا�س �إىل �لك�سف عن �لع�سر �لقر�ئي لدى �لأطفال و�ملر�هقني، 
ويتك���ون �ملقيا����س م���ن 50 عب���ارة يج���اب عنه���ا بنع���م �أو ل حيث حت�س���ل �لإجاب���ة بنعم 
عل���ى درجة بينما حت�س���ل �لإجابة بال على �س���فر وبذلك تكون �أعل���ى درجة للمقيا�س 
خم�س���ون و�أقل درجة �س���فر وكلما ز�دت �لدرجات �لتي يح�س���ل عليها �لفرد كلما ز�دت 
�حتمالية وجود ع�س���ر �لقر�ءة لديه. مت ح�س���اب �سدق وثبات �ملقيا�س، حيث مت ح�ساب 
�ل�س���دق با�س���تخد�م �سدق �ملحكمني، و�ملحك، و�ل�سدق �لعاملي.  حيث ح�سل �ملقيا�س 
عل���ى �إجم���اع �آر�ء ق���دره 90% يف �س���دق �ملحكمني، وك�س���ف �ل�س���دق �لعامل���ي للمقيا�س 
ع���ن وجود �س���تة عو�مل تت�س���بع عليها عب���ار�ت �ملقيا�س، �أما عن ثب���ات �ملقيا�س فقد مت 
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ح�س���ابه ع���ن طريق �لعديد م���ن �لطرق مثل �ألف���ا كرونباخ و�لتجزئة �لن�س���فية حيث 
بل���غ معام���ل ثب���ات �ألف���ا كرونب���اخ 0،785 و 0،811، مم���ا يجع���ل �ملقيا����س �س���ادق وثاب���ت                                 

ومعًد� لال�ستخد�م. 

مقيا�س التقدير الت�سخي�سي ل�سعوبات القراءة من �إعد�د �لزيات )2009(.1 ))
يهدف هذ� �ملقيا�س �إىل �لتعرف على �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لقر�ءة و�لذين 
يظهر لديهم بع�س �أو كل �خل�سائ�س �ل�سلوكية �ملتعلقة ب�سعوبات �لقر�ءة و�لتي تعرب 
عنها عبار�ت �ملقيا�س. يجيب على عبار�ت �ملقيا�س فرد قريب من �لتلميذ لديه خربة 
بخ�سائ�س���ه �ل�س���لوكية مثل �لآباء �أو �ملعلمني. تتكون فقر�ت �ملقيا�س من )20( عبارة 
وتتماي���ز �ل�س���تجابة على ه���ذ� �ملقيا�س يف مدى خما�س���ي بني د�ئما، وغالب���ا، و�أحيانا، 
ون���ادر�، ول تنطب���ق. ت�س���تغرق �ل�س���تجابة على فقر�ت هذ� �ملقيا�س من خم�س���ة ع�س���ر 
�إىل ع�س���رين دقيقة يف �ملتو�س���ط لكل تلميذ، ول�س���مان �س���المة �لتقدير يف�س���ل عدم 
�ل�س���تمر�ر يف �ل�س���تجابة على �ملقيا�س لأكرث من �س���تة تالميذ يف �جلل�س���ة �لو�حدة. 
مت ح�س���اب ثب���ات �ملقيا����س فكان���ت قيم���ة �ألف���ا كرونب���اخ 0،931 وقيمة �ل�س���دق �لبنائي 

للمقيا�س 0،860. وبالتايل فاإن �ملقيا�س �سادق وثابت.

امل�س�رية،                     ( )) لالأ�س�رة  املع�دل  والقت�س�ادي  الجتماع�ي  امل�س�توى  تقدي�ر  مقيا��س 
�إعد�د �ل�سخ�س )2006(.

يه���دف مقيا����س تقدي���ر �مل�س���توى �لجتماع���ي �لقت�س���ادي �ملع���دل �إىل حتديد 
و�س���ع �لأ�س���رة بالن�س���بة للم�س���توى �لعام لالأ�س���ر من خالل �ل�س���تجابة على مفرد�ت 
�ملقيا�س، و�لتي تهتم مب�س���توى تعليم �لأ�س���رة ومهنة �لأب و�لأم ومتو�سط دخل �لفرد 
وين���درج حتت هذه �مل�س���تويات جمموعة من �لعبار�ت �لتي يجي���ب عنها �ملفحو�س ثم 
يتم ح�س���اب �مل�س���توى �لجتماعي و�لقت�س���ادي لالأ�س���رة  بناًء� على معادلة مو�س���حة 
باملقيا����س. ويتمي���ز �ملقيا����س بال�س���دق و�لثب���ات حيث قام مع���د �ملقيا����س بالتحقق من 
�سدق �ملقيا�س عن طريق ح�ساب معامالت �لنحد�ر فبلغ 0،967، كما مت �لتحقق من 
ثب���ات �ملقيا����س با�س���تخد�م معامالت �لتنبوؤ على نف�س عينة �ل�س���دق فبل���غ 0،073 مما 

يجعل �ملقيا�س �سادًقا وثابًتا.
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مقيا�س الوعي ال�سوتي، �إعد�د )�لباحثة(( ))
بع���د �لإط���الع عل���ى بع����س �ملقايي����س يف �لوع���ي �ل�س���وتي مث���ل مقيا����س مطر 
�لفونولوجي���ة  للق���درة  لعي�س���ى  و�ختب���ار   ،)2009( �لفونولوج���ي  للوع���ي  و�س���المة 
ودر��س���ة                                                           �ل�س���وتي  للوع���ي   Farell, (2004) فاري���ل  ومقيا����س   ،)2009(
 Alloway, Gathercole, ودر��س���ة Vloedgraven & Verhoeven (2007)
Adams, et al. (2005)  ودر��س���ة Watkins & Edwards (2004) ، قام���ت 
�لباحث���ة باإعد�د مقيا�س للوعي �ل�س���وتي يتكون من 29 عب���ارة، يجاب عنها بنعم �أو ل 
�أو �إىل ح���د م���ا، ويعط���ى �لتلميذ ثالث درجات على �ل�س���تجابة “نعم”، ودرجتان على 
�ل�س���تجابة “�إىل حد ما”، ودرجة على �ل�س���تجابة “ل”. مت ح�س���اب �س���دق �ملحكمني 
فبل���غ 85% م���ن جمم���وع �آر�ء �ملتخ�س�س���ني يف �للغ���ة �لعربية و�لرتبية �خلا�س���ة وعلم 
�لنف�س �لرتبوي. �أما عن ح�س���اب ثبات �ملقيا�س �لذي طبق على 20 تلميذ من تالميذ 
�ل�س���ف �لر�ب���ع و�خلام����س �لبتد�ئي من كال �ملدر�س���تني و�لذين يظه���ر لديهم بع�س 
�مل�سكالت و�ل�سعوبات يف �لقر�ءة من وجهة نظر معلميهم، فبلغت قيمة �لثبات 0،763 

وبالتايل فالأد�ة تتمتع ب�سدق وثبات مقبول و�ساحلة لال�ستخد�م )ملحق 2(.

اأدوات التقييم غري الر�سمي Informal Assessment )ب( 
�أع���دت �لباحث���ة مهم���ات تقيي���م �س���لوك �لقر�ءة غري �لر�س���مي ل���دى �لتالميذ 
�لق���ر�ءة بع���د �لإط���الع عل���ى �لأدبي���ات �لرتبوي���ة مث���ل                        م���ن ذوي �س���عوبات وع�س���ر 
      ،)2008( وط���ه   )1988( وكالفن���ت،  وك���ريك    Barton (2000) Geiss (2005)

وهي كالتايل: 
الق�راءة اجلهري�ة: طلب من �ملفحو�س���ني يف �ملجموعات �لتجريبية و�ل�س���ابطة ( ))

ق���ر�ءة قط���ع م���ن �لكت���اب �ملدر�س���ي للغ���ة �لعربي���ة من �ل�س���ف �لذي يق���ع فيه 
�لتلميذ، و�إذ� �أخفق �لتلميذ يف قر�ءة �لقطع، تنتقل �لباحثة �إىل �ل�س���ف �لذي 
ي�سبقه وهكذ�. مت  حتديد �لأخطاء يف �لقر�ءة مثل �حلذف، �لإدخال، �لإبد�ل، 
�لتك���ر�ر، ح���ذف و�إ�س���افة �س���وت، �لأخط���اء �لعك�س���ية، �لق���ر�ءة �ل�س���ريعة غري 
�لو��س���حة، �لقر�ءة �لبطيئة. كان هناك ن�س���ختان من �لقطع �لقر�ئية ن�س���خة 
م���ع �لتلمي���ذ ونف�س �لن�س���خة م���ع �لباحث���ة وكان �لتلمي���ذ يقر�أ جم���ل �لقطعة 
و�لباحث���ة ت�س���ع خطوط �أ�س���فل �لكلمات �خلاطئ���ة وكتابة �لكلم���ة �لتي قر�أها 

�لتلميذ، بعد ذلك حددت �لباحثة نوع �لأخطاء. 
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القراءة ال�سامتة: نف�س �لإجر�ء�ت �ملتبعة يف �لقر�ءة �جلهرية فيما عد� �لطلب ( ))
من �ملفحو�س �أن يقر�أ �لقطعة ب�سمت بدل من قر�ءتها جهريا، ثم يجيب عن 

بع�س �لأ�سئلة �لتي �أخذت �أي�سا من �لكتاب �ملدر�سي.  
التع�رف واإدراك الكلم�ات: وتخت���رب ه���ذه �ملهم���ة �أ�س���لوب تف�س���ري �لرموز لدى ( ))

�لتلمي���ذ ع���ن طريق عر�س كلم���ات خارج �س���ياق �لقطع �لقر�ئية م���ن �ملفرد�ت 
�ملوج���ودة يف كت���ب �للغ���ة �لعربي���ة �ملدر�س���ية م���ن �ل�س���ف �لأول حتى �ل�س���اد�س 
�لبتد�ئي مرتبة تبًعا لل�سف �لدر��سي بحيث تعر�س على �لتلميذ تبًعا ل�سفه 
�لدر��سي، وكما هو متبع يف �ملهمات �ل�سابقة �إذ� �أخفق �لتلميذ يف �لتعرف على 
�لكلمات �لتي تقع يف م�س���توى �س���فه �لدر��س���ي عر�س���ت عليه �لباحثة �لكلمات 
دون هذ� �ل�سف للتعرف على �سعوبات تف�سري �لرموز لديه، كان عدد �لكلمات 

)120( كلمة لكل �سف )ملحق 3(.    
متيي�ز الكلمات: عر�س على �ملفحو�س���ني قائمة به���ا كلمة طلب منهم �لتعرف ( ))

عليه���ا و��س���تخر�جها م���ن جمموعة من �لكلمات م�س���تقاة �أي�س���ا م���ن �لكلمات 
�ل���و�ردة بكت���اب �للغ���ة �لعربية من �ل�س���ف �لأول حتى �ل�س���اد�س، ع���دد �لكلمات 

)24( كلمة يتم ��ستخر�جها من بني ثالث خيار�ت )ملحق 4(. 
تهج�ي الكلمات: مت تقييم م�س���توى �لتالميذ ع���ن طريق حتديد �لتفاوت بني ( ))

تهج���ي �لتلمي���ذ وقدرت���ه �حلالي���ة عن طري���ق عر�س بع����س �لقط���ع �لقر�ئية 
م���ن �س���فوف خمتلفة ويطل���ب منه �لقر�ءة ث���م تهجي بع�س �لكلم���ات �لو�ردة 
يف �لن����س، مت �إعطاء �لتلميذ ن�س���خة من �لقط���ع و�لكلمات و�حتفظت �لباحثة 
بن�سخة لت�سجيل �لأخطاء عليها. حددت �لباحثة بعد ذلك �لأخطاء يف �لتهجي 
ع���ن طري���ق مالحظ���ة �لإ�س���افة، و�حل���ذف، وعك�س بع����س �ملقاط���ع و�لكلمات، 
ونط���ق �حلروف نطقا غري �س���حيحا، وع���دم �لقدرة على تعمي���م تهجي بع�س 
�لكلم���ات، و�أخط���اء يف �حل���روف �ل�س���اكنة وح���روف �مل���د، وعدم تطبي���ق قو�عد 
�لتهجي، و��ستخدمت �لباحثة نف�س �لقطع �لقر�ئية �لتي ��ستخدمت يف مهمة 

�لقر�ءة �جلهرية و�ل�سامتة. 
الكلم�ات الب�س�رية: هي �لكلمات �لأك���رث تكر�ًر� و��س���تخد�ًما يف �للغة �ملكتوبة. ( ))

مّت حتدي���د �لكلم���ات �لب�س���رية بالنظ���ر �إىل كت���ب �للغ���ة �لعربية يف �ل�س���فوف 
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�ل�س���ت للمرحلة �لبتد�ئية، حيث مت حتديد بع�س �لكلمات �لأكرث ��س���تخد�ما 
وتكر�ر� فيها. بلغ عدد �لكلمات �لب�س���رية )60( كلمة وهي تقر�أ كما هي جملة 
و�ح���دة مث���ل كلم���ة »قال« �لت���ي تتك���رر يف �لعديد من كت���ب �للغ���ة �لعربية ول 
يتغ���ري �س���كلها وبالت���ايل كلما قابله���ا �لتلميذ يف �أي مو�س���ع ي�س���تطيع قر�ءتها 

دون تفكري يف تهجيها �أول )ملحق 5(.
تقييم اليد املف�س�لة: مت تقييم �ليد �ملف�س���لة للتلميذ عن طريق �لطلب منه ( ))

�أن يكت���ب جمل���ة عل���ى ورقة م���رة بالي���د �ليمنى و�أخ���رى باليد �لي�س���رى وتارة 
�أخرى بكلتا يديه، كما طلب منه �لتقاط �لأ�سياء �لتي ��سقتطها �لباحثة على 
�لأر�س ب�س���ورة فجائية وطلب منه �أي�سا �لنقر على �لطاولة و�ل�سرب عليها، 
كما طلب منه مقاطعة خطوط �أفقية و�أخرى ر�أ�سية وعمودية باأق�سى �سرعة 
ممكن���ة يف )30( ثاني���ة، مع تكر�رها م���ع �ليد �لأخرى. �لغر�س من هذه �ملهمة 
ه���و حتديد �ليد �ملف�س���لة للطفل؛ نظًر� لأن بع����س �لتدريبات يف نظام بارتون 
للق���ر�ءة و�لتهجي حتتاج �إىل ��س���تخد�م �ليد غري �ملف�س���لة للتلميذ. مت تقييم 

�ليد �ملف�سلة للمجموعتني �لتجريبيتني فقط.
�ملجموعت���ني  يف  للمفحو�س���ني  قبل���ي  قيا����س  ���ا  �أي�سً �لباحث���ة  �أج���رت  كم���ا 
�لتجريبيت���ني بن���اًء� عل���ى �س���روط تقييم نظ���ام بارتون للق���ر�ءة و�لتهجي قبل 
�لبدء يف �لنظام، حيث مت تقييم �لتالميذ على ثالث مهمات وهي مهمة ف�سل 
�لكلمة �إىل �أجز�ء ومقارنة كلمتني ومهمة مزج �سوتني �أو ثالثة �إىل كلمة ذ�ت 
���ا على ت�سمية �حلرف و�سوته، وتهجي �لأ�سو�ت  معنى. كما مت �ختبارهم �أي�سً
�ملنف���ردة عل���ى ورقة، و�لتعرف على �ل�س���وت �لأول، �ملتو�س���ط، �لأخري يف كلمة، 
وقر�ءة بع�س �لكلمات، وتهجي كلمات ذ�ت معنى وعدمية �ملعنى، وقر�ءة بع�س 
�جلمل �لب�س���يطة. �لقيا�س �لقبلي تبًعا لنظام بارتون للقر�ءة و�لتهجي قد مت 

ت�سمينه يف �ملهمات �ل�سابقة ومل ت�سمم له مهمات منف�سلة.
املقابل�ة: ��س���تخدمت �لباحث���ة �ملقابلة �س���به �ملنظم���ة لتجمي���ع معلومات عن ( ))

�لتالميذ يف هذ� �لبحث يف مرحلة ما قبل �لتقييم بغر�س تقلي�س �لعدد �لذي 
�ستجرى عليه �لختبار�ت و�ملقايي�س و�ملهمات توفرًي� للوقت و�جلهد و�لتكلفة، 
و�ملقابل���ة �ملنظم���ة لال�س���تجابة عل���ى عب���ار�ت �ملقايي����س. �أجري���ت �ملقابالت مع 
خم�س معلمني من معلمي �للغة �لعربية لل�سف �لر�بع و�خلام�س و�ل�ساد�س يف 
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كال �ملدر�ستني ومت �سوؤ�لهم عن م�ستوى �لطالب وقدر�ته يف �لقر�ءة و�لتهجي 
وعن �أي م�س���كالت نف�س���ية �أو ج�س���مانية قد يعاين منها �لتالميذ. كما �أجريت 
مقاب���الت م���ع �لتالمي���ذ لختب���ار بع����س عب���ار�ت �ملقايي����س �لت���ي مل ي�س���تطع 
�ملعلمون �لإجابة عليها مثل عبارة »�إر�س���ال ر�سالة ن�سية من �لهاتف �ملحمول« 
يف مقيا�س ع�س���ر �لقر�ءة، حيث �أعطت �لباحثة �ملفحو�س���ني هاتًفا حممول ذو 

�سا�سة عري�سة وطلبت منهم �إر�سال ر�سالة ن�سية لأحد �أ�سدقائهم.

). نظام بارتون للقراءة والتهجي
م���ن ل���كل  �ل�س���ابقة  و�لدر��س���ات  �لرتبوي���ة  �لأدبي���ات  عل���ى  �لإط���الع  بع���د 
 Barton (2000)  Geiss(2005)  Bugge (2015) ، وجد �أن نظام بارتون للقر�ءة 
و�لتهجي يتكون من ع�س���رة م�س���تويات، يتكون كل م�ستوى من جمموعة من �لدرو�س 
�لعالجية يتم �لتبديل بينها يف �لقر�ءة و�لتهجي. ولقد قامت �لباحثة بتنزيل فيديوهات 
 (www.bartonreading.com) عن م�س���تويات نظ���ام بارتون م���ن موق���ع بارت���ون

 Barton reading and Spelling system وموقع يوتيوب بن�س���خ جملة
يف حمرك �لبحث على �ملوقع للتدرب على تطبيق �لنظام.

يتك���ون ه���ذ� �لنظ���ام من ع���دة خطو�ت تعليمي���ة عالجية، حيث يق���وم �ملعلم يف 
اخلطوة الأوىل والتي ت�سمى بقراءة الكلمة tutor dictates the word بالإ�سارة على 
نف�سه بيده يف كل مرة ليخرب �لطالب باأنه هو �لذي �سيبد�أ، ثم يقر�أ �لكلمة للطالب، 
 student repeat the word ث���م يف اخلط�وة الثاني�ة والت�ي ت�س�مى اإع�ادة الكلم�ة
�ملعل���م ي�س���ري بي���ده للطالب يف كل مرة ليعي���د عليه �لكلمة، ويف اخلط�وة الثالثة والتي 
تدع�ى بق�رع اأو نقر القرمي�دة اأو البالط�ة the student taps each tile )وهي مربع 
م�س���نوع من �خل�س���ب على �س���كل بالطة مكتوب عليها �لأحرف �لهجائية وغريها من 
�ملقاط���ع �أو �س���ادة لالأ�س���و�ت، ملح���ق و�حد يو�س���ح �لقر�مي���د تبعا لبارتون و�لن�س���خة 
�لعربية �مل�س���ممة من قبل �لباحثة(، حيث يطلب �ملعلم من �لطالب �أن يلم�س ويقول 
بدًء� من �إ�س���بع �ل�س���بابة وينطق �س���وت �حلرف �ملعرو�س بو��س���طة �لقرميدة، �أما يف 
اخلطوة الرابعة والتي تعرف بالنقر على احلروف املتحركة tapping a vowel sound يبد�أ 
�لطالب بالنقر باإ�سبع �ل�سبابة على طاولة بينما ينطق �سوت �حلرف ثم ينقر باإ�سبعه 
�لأو�سط على �لطاولة عندما يقول �سجع �أو �إيقاع �ل�سوت ويكرر ذلك مرتني �أو ثالثة. 
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اخلطوة اخلام�س�ة وت�س�مى بخطوة الإبطاء slow down step يقوم فيها �ملعلم بعمل 
حركة �نق�س���ا�س  swooping)وتعني حتريك �ليد من �أعلى ببطء يف �س���ورة قو�س 
مقل���وب يف �له���و�ء باليد �ملف�س���لة جت���اه �لطال���ب(، ويعي���د �لطالب �لكلم���ة �ملطلوبة. 
�ملعلم يبد�أ يف �لنق�س���ا�س جتاه �لكتف �لأمين للطالب، ثم يتجه بيده لالأ�س���فل جتاه 
�لطاول���ة يف �س���ورة قو����س ث���م يح���رك ي���ده �إىل �أعلى، مع حتري���ك ذر�ع���ه �إىل �أعلى يف 
�جتاه �لناحية �ليمنى من �لطالب لإنهاء �لنق�سا�سة. اخلطوة ال�ساد�سة وتعرف مبزج 
الأ�سوات ببطء slowly blend sound وفيها يحرك �لطالب �إ�سبع �ل�سبابة بامتد�د 
�لطاولة �أ�سفل �لقرميدة با�ستخد�م تهجي �لكلمة ويف �سكل ن�سف د�ئرة �أو �سكل حرف 
u، بينم���ا ببط���ئ ينطق ويقول �لكلمة على �لقرميدة. �أما عن اخلطوة ال�س�ابعة والتي 
تعرف بقل الكلمة ب�سرعة say it fast a word، بعد �أن ميزج �لطالب �لكلمات ببطء، 
ي�سع �إ�سبع �ل�سبابة على خط مع �لقرميدة ويقول �لكلمة با�ستخد�م معدل �لتحدث 
�لطبيع���ي. اخلطوة الثامنة وت�س�مى تهجي الأ�س�ابع finger spelling، بدء� باإ�س���بع 
�لإبهام يف �ليد �لتي ل يكتب بها ويحركها من �لي�سار �إىل �ليمني، �لطالب يرفع �أحد 

�أ�سابعه ح�سب كل �سوت ويتهجى �لكلمة على �أ�سابعه.   

عندم���ا يك���ون هن���اك هجاء جدي���د، �أو قطع قر�ئي���ة جديدة، �أو قاعدة تق�س���يم 
�لكلم���ة �إىل مقاط���ع �ملعل���م يبن���ي �لكلم���ات بالقر�مي���د �لت���ي تو�س���ح �لقاعدة وتر�س���د 
�لطالب �أثناء �حلو�ر وبالتايل يعتقد �لطالب �أنه �كت�سف �لقاعدة بنف�سه. بعد عر�س 
�لقاعدة، ميار�سها كال من �ملعلم و�لطالب عن طريق بناء وقر�ءة �لعديد من �لكلمات 
�لت���ي تنطب���ق عليه���ا �لقاعدة. ود�ئما ي�س���األ �ملعلم �لطالب ما �إذ� كان هناك �أي �س���وت 
�أو ح���روف يحت���اج �لطالب فيها �إىل م�س���اعدة. و�إذ� كان �لطالب غري متاأكد من �أد�ءه، 
ي�سجع �لطالب على قر�ءة �لكلمة �أو �جلملة �أو �لعبارة للتاأكد من �أن كل �لكلمات �لتي 
قر�أها �س���حيحة. �إذ� مل ي�س���تطع �لطالب �كت�س���اف خطاأه بنف�س���ه، يقوم �ملعلم بجذب 
�نتباه���ه �إىل �لكلم���ة ويطل���ب من���ه �أن يتاأك���د م���رة �أخرى وخا�س���ة �لكلمة �لت���ي �أخطاأ 
فيه���ا. ل يخ���رب �ملعلم �لطالب باأنه �أخطاأ، ولكن يقبل من���ه �خلطاأ ويقول �أعتقد �أنني 
�أخربت���ك بهذه �لكلمة ب�س���ورة خاطئ���ة، دعني �أخربك بها مرة �أخ���رى، ويندمج �ملعلم 
و�لطالب يف مترين حل �مل�سكالت للعثور على �خلطاأ.  يذكر �ملعلم �لطالب د�ئما عند 

ن�سخ �جلمل بعالمات �لرتقيم. 
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م�ستويات نظام بارتون للقراءة والتهجي:
كما ذكر من قبل فاإن �لنظام يتكون من ع�سر م�ستويات مت �لقت�سار على �أول 
�أرب���ع م�س���تويات و�لتي تتنا�س���ب مع �ملرحل���ة �لبتد�ئية وتالئم طبيع���ة ووقت �لبحث 

�حلايل وفيما يلي و�سًفا لهذه �مل�ستويات: 

Phonemic Awareness امل�ستوى الأول: الوعي ال�سوتي
يف ه���ذ� �مل�س���توى يتعل���م كل طال���ب �أن كل �حل���روف �س���تعر�س عل���ى قر�مي���د، 
و�أن هن���اك ع���دد م���ن �لقر�ميد �مللونة �ملختلفة �ملخ�س�س���ة للحروف �ل�س���اكنة و�أخرى 
للمتحرك���ة. و�أن���ه بعر����س �أ�س���و�ت �حل���روف �لتي عل���ى �لقر�مي���د ي�س���تطيع �لطالب 

معاجلة �لأ�سو�ت يف كلمة �أو مقطع لتكوين كلمة جديدة �أو مقاطع جديدة. 

الدرو�س العالجية والإجراءات
يتك���ون �مل�س���توى �لأول من خم�س درو�س عالجي���ة تبد�أ مبقطع و�حد متحرك 
)v( وبالن�سبة للغة �لعربية مت ��ستبد�ل �حلروف �ملتحركة باحلروف �لعربية �مل�سكلة 
 vc، cv، cvc، مت�س���مًنا )c( بال�س���مة �أو �لفتحة �أو �لك�س���رة، ومقطع و�حد �س���اكن
vcc، ccv  وينتهي بكلمات ذ�ت معنى وبالن�سبة للغة �لعربية مت �إعطاء مقاطع بها 
حروف �س���اكنة �أي عليها عالمة �ل�س���كون مع حرف متح���رك. تتباين �ألو�ن �لقر�ميد 
ب���ني لون �أخ�س���ر، �أ�س���فر، �أزرق و�أحمر وهي تعرب عن �لأ�س���و�ت �ل�س���اكنة و�ملتحركة. 
�لإجر�ء�ت تبد�أ بف�سل �لقر�ميد عن بع�سها �لبع�س with break apart، عن طريق 
�أن يقر�أ �ملعلم �ملقطع مثل ak (ac �أي حرف متحرك متبوعا باآخر �س���اكن). �لطالب 
يعيد �لكلمة ويقولها ببطء وي�سحب قرميدة و�حدة لكل �سوت ثم يلم�س كل قرميدة 
بينما يقول �ل�سوت �ملرتبط باحلرف. ثم تزد�د �سعوبة �إجر�ء�ت ف�سل �لقر�ميد عن 
بع�س���ها �لبع�س the break – apart، لت�س���بح ف�سل قر�ميد و�إحالل �أخرى مكانها 
 ،in the break – replace procedure وهذ� �لإجر�ء يعرف بالف�س���ل و�لإحالل
وبعد �أن يكمل �لطالب �للم�س و�لقول، يعلمه �ملعلم كيف يكون مقطع جديد عن طريق 
���ا  تغي���ري قرمي���دة و�حدة كم���ا هو حمدد من قبل �ملعلم. ويظهر يف هذ� �مل�س���توى �أي�سً
�إجر�ء ف�س���ل و�إز�لة و�إحالل �لقر�ميد the break – replace – remove، �لذي 
ي�س���يف خطوة �إ�س���افية يف �س���ورة �أن يعلم �ملعلم �لطالب �إز�لة قرميدة معينة بعد �أن 
 ،the break – replace procedure يكمل �لطالب �إجر�ء ف�سل و�إحالل �لقر�ميد
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ويدرب �لطالب على مقارنة كلمتني يختلفون يف قرميدة و�حدة �أو �سوت. يبني �ملعلم 
كلمتني وي�ستخدم �للم�س ثم يطبق ��سرت�تيجية لكل كلمة حتى يتعرف �لطالب على 

�أ�سو�ت �لقر�ميد �ملختلفة. 

 Constants & Short امل�س�توى الثاين: احلروف املتحركة الق�س�رية وال�ساكنة
Vowels

يعر����س �ملعل���م يف ه���ذ� �مل�س���توى 21 ح���رف �س���اكن، و�أ�س���و�ت خم�س���ة ح���روف 
متحرك���ة، وخم����س دوج���ر�ف digraphs )�ثن���ان من �حل���روف تكونان �س���وًتا و�حًد� 
مثل sh( على قر�ميد �حلروف وت�س���تخدم بدل من �لقر�ميد �ل�سادة وتظل �حلروف 

�ملتحركة تعر�س على �لقر�ميد �لزرقاء و�حلمر�ء. 

الدرو�س العالجية والإجراءات:
يتك���ون ه���ذ� �مل�س���توى م���ن خم����س درو����س عالجي���ة، ويف �لأربع درو����س �لأوىل 
يعر����س ح���رف متح���رك و�ح���د وجمموع���ة من �حل���روف �ل�س���اكنة. يعر����س �ملعلم يف 
�لدر�س �خلام�س خم�س دوجر�ف digraphs و�سوت متحرك نهائي. بالن�سبة للدر�س 
�لأول، يختار �ملعلم �س���تة �أحرف �س���اكنة (b, f, m, p, s, t) و�س���وت متحرك ق�س���ري 
وه���و ح���رف a يف كلمة apple. �إذ� كان �لطالب ل يعرف �ل�س���وت �خلام�س باحلروف 
�ملتحرك���ة، �ملعل���م ي�س���اعده يف �لتع���رف على �لكلم���ة �ملفتاحية apple لعر�س �ل�س���وت 
�ملتحرك وي�ستعر�س���ه على �س���فحة �لكلمات �ملفتاحية، هذ� �لتمرين ي�س���تخدم �أي�س���ا 
لعر����س �أ�س���و�ت �حلروف �ل�س���اكنة غ���ري �ملاألوفة. بعد عر�س �س���وت �حلرف �ملتحرك 
ون�سخه، �إما �أن �ملعلم ينطق �ل�سوت و�لطالب ي�سري للقرميدة �ملرتبطة به �أو �أن ي�سع 
�ملعل���م �لقرمي���دة �أمام �لطالب، ثم ي�س���ري �لطالب على كل قرميدة وي�س���مي �حلروف 
و�ل�س���وت �لذي �سي�س���دره �حلرف. وعندما يظهر �لطالب معلومات ثابتة وم�س���تقرة 
عن �أ�س���و�ت ح���روف �لتهجي �ل�س���اكنة و�ملتحركة، يتقدم يف ق���ر�ءة �ملقاطع ذ�ت �ملعنى 
ويتهجاه���ا و�أي�س���ا �لكلم���ات عدمي���ة �ملعن���ى �ملكون���ة يف �لدر����س �لأول. وبالن�س���بة للغة 

�لعربية �تبعت نف�س �لإجر�ء�ت ولكن مع حروف �لتهجي �لعربية.

لت�سهيل �لقر�ءة، يبني �ملعلم كلمة بالقرميدة، يلم�سها �لطالب وينطق وينقر 
على �لطاولة كل �سوت يف �لكلمة ويكرر �ملعلم �سوت �حلرف �ملتحرك �أو �أي �سوت �آخر 
�إذ� كان �سعًبا على �لطالب. بعد نقر �أو دق �لطالب �أ�سو�ت �حلروف ببطء، يبد�أ مبزج 
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�لأ�سو�ت مع بع�سها �لبع�س ثم ب�سرعة لتكوين كلمات ذ�ت معنى. �لطالب يف �لبد�ية 
يتمرن على �إجر�ء�ت �لتهجي باأ�سابعه ثم بالقر�ميد. يتبع �ملعلم ذلك بقر�ءة �لكلمة 
ثم يعيد �لطالب �لكلمة ثم ينطقها ببطء �س���ديد. ثم ي�س���تعر�س �لطالب كل �س���وت 
يف �لكلمة باأحد �أ�س���ابعه بدًء� من �إ�س���بع �لإبهام لليد �لتي ل يكتب بها �لطالب بو�قع 
�إ�س���بع لكل �س���وت، ويتحرك من �لي�س���ار �إىل �ليمني. بعد �أن يتهجى �لطالب �لكلمة 
�ملق���روءة باأ�س���ابعه، يتهج���ى �لطال���ب �لكلم���ة بالقر�مي���د ع���ن طريق �س���حب قرميدة 
و�حدة لكل �سوت/�إ�سبع. عندما ي�سبح �لطالب متمكن من تهجي �لكلمات باأ�سابعه 
و�لقر�مي���د، يتق���دم �لطالب يف تهجي �لكلمات عن طريق ن�س���خها عل���ى �لورق، فبدًل 
من �س���حب �لقرميدة يعر�س �لطالب �ل�س���وت على �إ�س���بعه ثم ين�سخ �حلرف �ملرتبط 
بال�س���وت عل���ى �إ�س���بعه. �ملعلم د�ئم���ا يذكره �أن ير�ج���ع مرتني �أد�وؤه للتاأك���د من �أن ما 
ين�سخه على �لورق �أو يتهجاه على �لقر�ميد يف �حلقيقة هو �لكلمة �لتي يعنى تهجيها. 

مت �إ�س���افة �إجر�ئ���ني يف �مل�س���توى �لث���اين، هما توفري �لتدريب �ل���كايف للطالب 
عل���ى �لكلم���ات �ملطبوعة ذ�ت �ملعنى و�لتدريب على بناء ح�س���يلة لغوية. �لتدريب على 
�لكلم���ات ذ�ت �ملعنى، يعط���ي �ملدر�س فيه �لطالب قائمة من �لكلمات �ملطبوعة، مكونة 
�لأ�س���و�ت �لتي تعلمها فقط على بطاقات 4x6 بو�س���ة، بها ثقب �س���غري يف �ملنت�س���ف 
لو�س���عها حول كل كلمة. �لطالب يقر�أ �لقائمة وبا�س���تخد�م �إجر�ء �للم�س و�لنطق �إذ� 
تعر����س �إىل كلم���ة غ���ري ماألوفة لديه.  لبناء ح�س���يلة لغوية، يق���ر�أ �لطالب كلمة ذ�ت 
مقطع و�حد من �ملمكن �أي�سا �أن تكون بادئة prefix  لكلمة طويلة.  �لطالب و�ملعلم 
يتبادلون �لأدو�ر يف �لتفكري يف �لكلمات �لأطول و�لتي تبني �ملقاطع �ملعطاة للطالب. 
على �س���بيل �ملثال �لطالب ي�س���تطيع قر�ءة tab ثم يولد منها كلمات مثل tabular �أو 
tablet. مت تطبي���ق نف�س �لإجر�ء�ت ولكن با�س���تخد�م كلم���ات ومقاطع �للغة �لعربية 

مما وردت يف قو�ئم �ملفرد�ت يف مالحق هذه �لدر��سة.

وه���ي جدي���دة  �س���اكنة  �أح���رف  �س���تة  عر����س  يت���م  �لث���اين  �لدر����س  ويف 
 c, g, h, l, n, r و�س���وت حرف متحرك ق�س���ري وهو حرف �ل� i على �لطالب. �ملعلم 
يق���دم �لعدي���د م���ن �لإج���ر�ء�ت �جلدي���دة يف �لدر����س �لث���اين و�لتي ت�س���تمر خالل كل 
�لدرو����س يف ه���ذ� �مل�س���توى. �لطال���ب يب���د�أ كل در�س مبر�جع���ة للحروف �لت���ي تعلمها 
يف �ل�س���ابق و�لأ�س���و�ت �ملرتبطة بهذه �ملر�جعة، متبوعة بتمهيد للوعي �ل�س���وتي عن 
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طريق �أن �ملعلم ميلي �لكلمة ثم ينطق �لطالب �ل�س���وت �لأول فقط و�ل�س���وت �لأخري 
�أو �ل�س���وت �ل���ذي يف منت�س���ف �لكلم���ة، و�أن ي�س���ري �إىل قرميدة �حل���رف �ملرتبطة. كل 
در����س ب���ه �لعديد من �ل�س���فحات للتدريب و�لتي ��س���تخدمت ملر�جع���ة قو�عد �لقر�ءة 
و�لتهج���ي �لت���ي تعلمه���ا �لطال���ب يف �لدرو����س �ل�س���ابقة. �إذ� �أكم���ل �لطال���ب �س���فحات 
�لو�جب �لإ�سافية، يقوم �ملعلم مبر�جعته قبل �أن يعر�س عليه مو�د تعليمية جديدة. 
�إذ� مل يخ�س����س �ملعلم تدريب �إ�س���ايف كو�جب، فاإن �لطالب لديه �لفر�س���ة ل�ستكمال 

�ل�سفحة �أثناء عملية �لتعلم. 

ث���م يب���د�أ �لطال���ب يف ه���ذ� �مل�س���توى ق���ر�ءة جم���ل. يف �إج���ر�ء�ت ق���ر�ءة �جلمل 
ي�ستخدم �لطالب �ملعلومات �لتي تعلمها يف �لدر�س �ل�سابق لتجزئة �جلملة �إىل �أجز�ء 
كما تعلم. يتم تدريب �لطالب على قر�ءتها و�لتوقف �ملوؤقت عند �لإ�سارة �إىل �لعبارة. 
يوج���د يف �لدر����س �لثال���ث خم�س���ة �أحرف �س���اكنة ه���ي d, j, k, v, z، و�س���وت متحرك 
ق�س���ري �آخ���ر ه���و حرف �ل���� o، �أما يف �لدر�س �لر�ب���ع، يقوم �ملعلم بتق���دمي �أربعة �أحرف 
�س���اكنة �أخرى وهي w, x, y, q, u وحرف ق�س���ري �آخر هو �ل� u للطالب. ويف �لدر�س 
 sh, th, wh, ch, ck مث���ل  digraphsخلام����س يعط���ي �ملعل���م مقاطع �لدوج���ر�ف�
و�آخر �سوت ق�سري للحرف e، ويعد هذ� هو �لدر�س �لأخري يف هذ� �مل�ستوى. مت �تباع 

نف�س �لإجر�ء�ت مع ��ستبد�ل �لدوجر�ف بالالم �ل�سم�سية و�لقمرية.

 Closed and unit syllablesامل�ستوى الثالث: املقاطع املفتوحة واملغلقة
يف هذ� �مل�ستوى يتم تعليم �لعديد من �ملفاهيم �جلديدة، مثل �ملقاطع �ملغلقة، 
وح���دة �ملقاط���ع، قو�عد �لتهج���ي، �ملزج و�لرتخي���م �أو �لتنغي���م contractions. حيث 
يتناق�س �لطالب و�ملعلم يف مفهوم �ملقطع ويتعلمون قو�عد �ملقاطع �ملغلقة مثل حرف 
متحرك و�حد فقط، �حلرف �ل�س���اكن و�حلرف �ملتحرك له �س���وت ق�س���ري، ومغلق يف 
نهاية �ل�س���اكن ويعر����س بقرميدة زرقاء. �لطالب يتعلم قو�ع���د �لتهجي و�لتي حتكم 
��ستخد�م حرف k مقابل حرفc  لإ�سد�ر �سوت حرف �ل� k يف بد�ية �لكلمة. وغريها 
من �لقو�عد مثل ��ستخد�م حرف k مقابل ck يف نهاية �لكلمة ل�سنع �سوت k عندما 
ن�س���تخدم حروف ch مقابل tch يف نهاية �لكلمة لإ�س���د�ر �سوت ch وعندما ن�ساعف 

�حلرف �لأخري يف كلمة �أحادية �ملقطع. 
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يتعلم �لطالب هذه �لقو�عد للتطبيق على وحد�ت �لقر�ءة و�لكتابة و�لأ�سو�ت 
�لتي ل ميكن ف�س���لها و�لأ�س���و�ت �ملتحركة �لتي ل ت�سنع يف �لعادة �أ�سو�ت ذ�ت معنى، 
على �س���بيل �ملثال �س���وت حرف �ل i يف كلمة ink وحرف i يف مقطع ing، وتعر�س كل 
قاع���دة عل���ى قرميدة برتقايل مبفردها. مت �إتباع نف�س �لإجر�ء�ت مع و�س���ع �ختالف 

طبيعة �للغة �لعربية عن �لإجنليزية يف �لعتبار ومت �لرتكيز على تكوين �ملقاطع.

الدرو�س العالجية والإجراءات
�إجر�ء�ت جديدة مت تقدميها يف �مل�ستوى �لثالث وهي ��ستعر��س كلمات مرئية 
 new sight word للتهجي و�لقر�ءة يف �س���ورة قائمة �لكلمات �لب�س���رية �جلدي���دة
list procedure. يعط���ى �لطال���ب قائم���ة م���ن �لكلم���ات �لب�س���رية للق���ر�ءة، و�أثناء 
قر�ءة �لطالب �لقائمة، يتابعه �ملعلم للتعرف على �لكلمات �خلاطئة �لتي يقر�أها على 
قائمة تتبع �لكلمات �لب�سرية sight word tracking list. كما يطبع �ملعلم �لكلمة 
 reading deck ملفق���ودة عل���ى بطاق���ة ويب���د�أ �لطال���ب يف جتمي���ع بطاق���ات �لق���ر�ءة�
للكلم���ات �لب�س���رية �ملفق���ودة. �لطالب يف حاج���ة �إىل �لتدريب على ه���ذه �لكلمات على 
بطاقات �س���ميكة م���ن �لورق �ملقوى. عندما يق���ر�أ �لطالب �لكلمات �لب�س���رية �ملفقودة 
ب�س���ورة �س���حيحة يف ثالثة درو�س عالجية، ت�سحب بطاقة �لكلمة من بطاقات قر�ءة 

 .sight – word reading card لكلمة �لب�سرية�

 sight word إج���ر�ء جدي���د �آخر هو تكوين بطاقة تهجي �لكلمات �لب�س���رية�
spelling card، وفي���ه يتعلم �لطالب ممار�س���ة �لكلمات �لب�س���رية �ملتهجاة ب�س���ورة 
خاطئ���ة حي���ث يق���ر�أ �ملعلم �لكلم���ات �لب�س���رية �ملتهج���اة، و�لطالب يطب���ع �لكلمة على 
�لبطاق���ات �ل�س���ميكة، ث���م يتوق���ف �ملعلم عن �إم���الء �لكلم���ات عندما يتهج���ى �لطالب 
 index card ث���الث كلم���ات ب�س���ورة خاطئة ثم ي�س���نع م���ع �لطالب بطاق���ة �س���ميكة
للكلمة ذ�ت �لتهجي �خلاطئة. كما يتعلم �لطالب كيف يرى ويتهجى �لكلمة يف خياله 
وي���رى وين�س���خ �لكلمة عل���ى �لطاولة ويرى وين�س���خ �لكلمة على �لورق���ة. �ملعلم يطبع 
�لكلم���ة �ملفق���ودة عل���ى �لبطاقة �ل�س���ميكة index card ويكتب �حل���روف �أو �حلروف 
�ل�س���عبة بالقل���م �لأحم���ر. ثم يب���د�أ �لطالب بالتحدي���ق staring يف �لكلمة ليح�س���ل 
على �س���ورة جيدة لها ثم ينظر �إىل �لكلمة بينما عينيه مغلقتني. بعد ت�س���ور وتخيل 
�لكلم���ة بعيني���ه �ملغلقت���ني، ينظ���ر �لطالب �إىل حائط خ���ايل من �أي �س���ئ ويتخيلها ثم 
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يتهج���ى �لكلم���ة ب�س���وت عال. ث���م يكتب �لطالب �لكلمة باإ�س���بع �ل�س���بابة كم���ا لو كان 
قل���م عل���ى �لطاولة، وينته���ي �لإجر�ء عن طريق نطق كل حرف ب�س���وت عال ون�س���خه 
عل���ى ورق���ة لتهجي �لكلمة. نف�س �لإجر�ء ��س���تخدم لعزل �لكلمات �لب�س���رية �ملقروءة 
ا ب�سورة خاطئة. مت �إتباع نف�س  ب�سورة خاطئة ولعزل �لكلمات �لب�سرية �ملتهجاة �أي�سً

�لإجر�ء�ت ولكن مع كلمات من �للغة �لعربية �ملوجودة يف مالحق هذه �لدر��سة.

يف �مل�ستوى �لثالث ي�ستمر �لطالب يف تهجي �لكلمات با�ستخد�م �إجر�ء�ت �أكرث 
تقدًم���ا م���ن �مل�س���توى �لثاين عن طريق �إمالء عبار�ت وجمل عل���ى �لورق. وتعد قر�ءة 
�لق�س����س ه���ي �لإج���ر�ء �جلدي���د �لأخري يف �مل�س���توى �لثال���ث، حيث يق���دم للطالب يف 
كل در�س عالجي �أربع ق�س����س حمكومة بقو�عد هجائية تدر�س يف كل جل�س���ة، هناك 
�إثنان من �لق�س�س �ل�سهلة يف كل م�ستوى و�ثنان من �لق�س�س �ملتقدمة يف �مل�ستويات 
�لأعل���ى. �ملعل���م يخت���ار للطال���ب �لق�س���ة �لتي تنا�س���ب م�س���تو�ه، بعد �أن يق���ر�أ �لطالب 
�لق�س���ة بنف�س���ه، يبد�أ يف قر�ءة �لق�س���ة ب�س���وت مرتفع للمعلم �أو �أن يحكيها بكلماته، 
ث���م  ي�س���األه �ملعلم بعد ذلك بع�س �لأ�س���ئلة �ملرتبطة بالقطع���ة و�لتي تدل على �لفهم. 
�تبع���ت �لباحث���ة نف�س �لإجر�ء�ت وعر�س���ت على �لتالميذ ق�س���تني حتت���وي على عدد 
من �ل�س���طور و�لكلمات �لقليلة وهي ق�س���ة ذ�ت �ل�س���عر �لذهبي وق�س���ة �لأمرية وحبة 
�لف���ول، ث���م عر�س���ت ق�س���تني �أكرث �س���طور� وكلمات وهما ق�س���ة بيا�س �لثل���ج و�للفتة 
�لكب���رية. مت عر����س �لق�س����س عل���ى كمبيوتر لوحي )جالك�س���ي نوت 10.1 ذو �سا�س���ة 

.(http://elwlid.com عري�سة بهدف و�سوح �ل�سورة مت تنزيل �لق�س�س من

ميار����س �لطال���ب �لدر����س �لعالج���ي �لأول حت���ى �لر�ب���ع �لق���ر�ءة و�لتهج���ي 
با�س���تخد�م نف����س �أح���رف �لكلمات يف بد�ية �لكلم���ة ويف نهايتها. ويتم م���زج حرفني �أو 
 ،digraphs ثالثة �أحرف، ويوجه �لطالب �إىل كيفية �لتمييز بني �ملزيج و�لدوجر�ف
حي���ث يعر����س �لدوجر�ف يف قرميدة و�حدة بينما مزي���ج �حلروف يعر�س يف قر�ميد 
منف�س���لة. �أما يف �لدر�س �لعالجي �خلام�س، يعلم �لطالب �أن يز�وج بني �آخر حرفني 
�س���اكنني يف �ملقط���ع �ملغل���ق يف �لكلمة عندما تنتهي �لكلمة بح���روف f, l, s, z  وتعرف 
بقاع���دة �خلي���ط the floss rule، وتهت���م ب�س���و�ذ �لقاعدة. يتعل���م �لطالب يف �لدر�س 
�لعالجي �ل�س���اد�س قاعدة قبل �لقطة kiss the cat و�لتي تو�س���ح عندما ي�س���تخدم 
حرفk  مقابل c يف بد�ية �لكلمة. يف �لدر�س �ل�س���ابع تو�س���ح قاعدة �س���احنة �حلليب 
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milk truck وذل���ك لتو�س���يح ��س���تخد�م ح���رف �ل���� k مقابل حريف ck ل�س���نع �س���وت 
ح���رف k يف �ملقط���ع �ملوج���ود بنهاية �لكلمة. وباملث���ل يف �لدر�س �لتا�س���ع تعر�س قاعدة 
ت�س���يد �لغد�ء catch lunch ل�س���رح قاعدة tch مقابل ch ل�سنع �سوت ch يف نهاية 
�ملقطع يف �لكلمة. يخرب �ملعلم �لطالب بالقو�عد �لهجائية ويف �لدر�س �لعا�س���ر يقدم 
ل���ه مفهوم �لرتخي���م �أو �لتنغي���م contraction ويعرف بقو�ع���د �لتهجي �لعامة. مت 
�إتباع نف�س �لإجر�ء�ت حيث طلب من �لتلميذ �أن يقر�أ كل حرف بحركته حرًفا حرًفا 
حت���ى نهاي���ة �لكلمة، ولب���د �أن تكون قر�ءة كل ح���رف من �لكلمة ب�س���ورة متتالية ويف 
حالة �لتوقف للخطاأ �أو �لن�س���يان �أو �لتاأخر ب�س���بب �لتذكر يعيد �لطالب �لتهجي من 

�لبد�ية ليكون �لتهجي مت�سال وبدون �نقطاع.

امل�ستوى الرابع: الكلمات ذات املقاطع املتعددة وفريق احلروف املتحركة 
Multi-Syllable words and vowel teams وتعر����س في���ه �لكلم���ات متع���ددة 
�ملقاط���ع، حيث يقدم �ملعلم �ملقاطع �ملفتوحة، وي�ستك�س���ف �لطالب �أن �ملقاطع �ملفتوحة 
تعني �أنه ل توجد مقاطع �س���اكنة مغلقة يف �لنهاية و�أن �حلروف �ملتحركة قد ت�س���نع 
�أ�سو�ت طويلة، ويبد�أ �ملعلم يف تعليم �لطالب قو�عد تق�سيم �لكلمة �إىل عدة مقاطع. 
يف بد�ية �مل�ستوى �لر�بع يقدم �ملعلم خطوة جديدة وهي قر�ءة �لعبار�ت وعلى �لطالب 
�أن ي�س���يف �إليه���ا عب���ارة �أخ���رى. وغ���ري مطلوب م���ن �لطال���ب يف هذ� �مل�س���توى قر�ءة 
�لكلمات ول �لكلمات عدمية �ملعنى باأ�سابعه، ولكنه يظل يتهجى با�ستخد�م �لقر�ميد 
و�لورق �ملقوى. كر�س���ت �لدرو�س �لعالجية �لثالثة �لأوىل يف �مل�س���توى �لر�بع لتعليم 
مفه���وم �ملقط���ع �ملفتوح وقو�عد تق�س���يم �ملقاط���ع. يف �لدر�س �لعالج���ي �لأول، تعر�س 
�ملقاطع �ملفتوحة ويو�سح �ملعلم له �أن �ملقطع �ملفتوح به حرف متحرك و�حد ويكون يف 
�لنهاية، وبالتايل غري مغلق بقرميدة زرقاء بها حرف �س���اكن ويتعلم �لطالب تق�س���يم 
�ملقاط���ع يف در�س���ني �أو ثالث���ة. يف �لدر����س �لثاين يتعل���م �لطالب تق�س���يم �ملقاطع �لتي 
به���ا �أك���رث م���ن حرف متحرك بحي���ث يذهب كل حرف متح���رك يف جانب غري �لآخر. 
و�إذ� كان هن���اك ح���رف �س���اكن بني �حل���روف �ملتحركة، يتحرك �إىل نهاي���ة �لكلمة مثل          
la – belث���م ميار����س كال م���ن �لطالب و�ملعلم قاعدة تق�س���يم �ملقاطع عن طريق بناء 

كلمات بالقر�ميد وتق�سيمها �إىل مقاطع. 



املجلد ال�سابع - العدد )23( ج1 اأبريل 2018 جملة الرتبية اخلا�سة

 49 

بع���د �أن يتعل���م �لطالب تق�س���يم �لكلمة �إىل مقاطع، يطل���ب �ملعلم منه �لتحقق 
من �أد�ئه، للتاأكد من �أن تق�سيم �ملقاطع مت ب�سورة �سحيحة. كما يطلب منه مر�جعة 
�أد�وؤه ب���اأن يق���ر�أ �ملقاط���ع ملزجه���م �إىل وح���دة و�ح���دة، ويع���د �لطال���ب متقًن���ا للقاع���دة 
عندم���ا يك���ون كلمة ذ�ت معنى. و�إذ� مل يكون �لطال���ب كلمة ذ�ت معنى، يتعلم حتريك 
�حل���رف �إىل �جت���اه �آخ���ر لتكوينه���ا. وي�س���تمر �لأ�س���لوب نف�س���ه يف �لدر����س �لثال���ث، ثم 
يق���وم �ملعل���م ب�س���رح قاعدة تق�س���يم �ملقاط���ع �لثاني���ة، �أي عندما يكون به���ا حرفني من 
�حلروف �ملتحركة. يف هذه �حلالة يتعلم �لطالب ف�سل �حلرفني عن بع�سهما كما يف                            
 .bi – shop لتي ل ميكن ف�سلها مثل� digraphs فيما عد� �لدوجر�ف lad - der
مت �إتباع نف�س �لإجر�ء�ت مع مر�عاة قو�عد تق�سيم كلمات �للغة �لعربية �إىل مقاطع، 
حي���ث عر����س على �لتلميذ �أنو�ع �ملقاطع وهي مقطع ق�س���ري مثل حرف �لثاء يف كلمة 
هيث���م، ومقط���ع طويل مثل مقطع تي يف كلمة تني، ومقطع مغلق بحرف �س���اكن مثل 
مقط���ع ي���ك يف كلم���ة يكتب، ومقطع مغل���ق بالتنوين مثل ٌف يف كلمة �س���ريف ومقطع 

مفتوح مثل مقطع ي يف كلمة مكتبتي.

هدف���ت �لباحثة من عر�س نظام بارتون للق���ر�ءة و�لتهجي باللغة �لإجنليزية 
�إىل تعظيم �ل�ستفادة من هذ� �لنظام مع �لتالميذ �لذين يتعلمون �للغة �لإجنليزية 
كلغ���ة ثاني���ة، حي���ث يب���د�أ �لأطف���ال يف تعلمه���ا ب���دًء� م���ن �ل�س���ف �لر�ب���ع �لبتد�ئي يف 
�ملد�ر�س �حلكومية ومن �ل�س���ف �لأول وم���ا قبله يف مد�ر�س �للغات و�لتجريبية ولكي 
تزد�د �ل�س���تفادة من �لربنامج عند تعليم �للغة �لعربية و�لجنليزية لذوي �س���عوبات 

وع�سر �لقر�ءة. 

مت تطبي���ق نظ���ام بارت���ون للق���ر�ءة و�لتهج���ي عل���ى �ملجموعت���ني �لتجريبيتني 
بو�قع جل�س���تني يف �ليوم لكل مفحو�س ملدة يومني يف �لأ�س���بوع، وقد ��س���تغرقت فرتة 
�لتقييم و�لتدريب �أربعة �أ�س���هر ون�س���ف لي�س���بح عدد �جلل�س���ات �لكلي 72 جل�س���ة مبا 
فيها جل�سات �لتقييم. مدة �جلل�سة 30 دقيقة حيث ح�سل كل مفحو�س على جل�سة يف 
بد�ية �ليوم �لدر��سي و�أخرى بعدها ب�ساعتني على �لأقل وذلك ل�سمان �حل�سول على 
تركيز �أف�سل للطفل حيث �أو�ست �لعديد من �لدر��سات مثل در��سة فورمان و�آخرون 
Foorman, et al (1998). �أن زم���ن جل�س���ات �لتدخ���ل �لعالجي مع ذوي �س���عوبات 
وع�س���ر �لقر�ءة ت�س���ل �إىل �ساعة يف جل�سة و�حدة �أو ن�سف �ساعة على جل�ستني. وكانت 
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�جلل�سات فردية يف عملية �لتقييم وتطبيق �لنظام وجماعية )ثالث طالب يف كل جل�سة( 
عن���د تك���ر�ر �جلل�س���ات �لعالجي���ة �أو �لتدري���ب عل���ى م���ا تعلم���ه تالمي���ذ �ملجموعت���ني 
�لتجريبيت���ني. كم���ا مت �لكتفاء بالدرو����س �لعالجية من �مل�س���توى �لأول حتى �لر�بع 
وذلك لت�سمنها على �لعديد من �لقو�عد �للغوية وملالئمتها لزمن ومدة هذ� �لبحث 
وملنا�س���بتها للمرحلة �لبتد�ئية. وكما �أو�س���ت بارتون  Barton (2000) باأنه يف�سل 
تق���دمي �لدرو����س �لعالجي���ة م���ن �مل�س���توى �لأول، بالرغم م���ن �أنه ميك���ن للطالب �أن 
يتخط���ى �مل�س���توى �لأول و�لث���اين فقط من �لربنامج، وذلك حتى تعم �لفائدة وت�س���د 
�لثغر�ت �لقر�ئية لدى �لتالميذ، حيث �أن �لتالميذ من ذوي �سعوبات وع�سر �لقر�ءة 
ي�ستطيعون �أحياًنا �لقر�ءة حتى �ل�سف �لثالث ولكن �لعمر �لقر�ئي لهم يتوقف عند 

هذ� �حلد وبالتايل تظهر �سعوبات �لقر�ءة لديهم.

اإجراءات البحث:
�تبعت �لباحثة �لإجر�ء�ت �لتالية وذلك بعد �لنتهاء من �إعد�د �أدو�ت �لدر��سة:

قابلت �لباحثة معلمي �لتالميذ للح�س���ول على تر�سيحاتهم للتالميذ �لذين 1 ))
يعانون من �سعوبات �سديدة يف �لقر�ءة و�لتهجي.

مت تقييم كل �ملفحو�سني تقييما ر�سميا وغري ر�سميا با�ستخد�م �أدو�ت �لدر��سة 1 ))
ل�ستخال�س �ملفحو�سني �مل�ساركني يف �لدر��سة.

مت تطبي���ق نظ���ام بارتون للق���ر�ءة و�لتهجي على �ملجموع���ة �لتجريبية �لأوىل 1 ))
وهي ع�سر �لقر�ءة وعلى �ملجموعة �لتجريبية �لثانية وهي �سعوبات �لقر�ءة.

مت تقيي���م تالمي���ذ �ملجموع���ة �لتجريبي���ة �لأوىل و�لثاني���ة يف �لقيا�س �لبعدي 1 ))
عل���ى مقيا�س �لوعي �ل�س���وتي وتقييما غري ر�س���ميا على مهم���ات �لقر�ءة فيما 

عد� �ليد �ملف�سلة.
مت حتليل �لبيانات �إح�سائًيا ل�ستخال�س �لنتائج ثم مناق�ستها.1 ))
مت �سياغة بع�س �لتو�سيات و�لبحوث �ملقرتحة �ملنبثقة من نتائج �لدر��سة.1 ))

االأ�ساليب االإح�سائية:
 SPSS �لجتماعي���ة  للعل���وم  �لإح�س���ائية  �لتحلي���الت  حزم���ة  ��س���تخدمت 
�إ�س���د�ر 17 يف حتلي���ل بيانات �لدر��س���ة �لكمية. حيث مت ح�س���اب �ملتو�س���ط و�لنحر�ف 
�ملعي���اري، و��س���تخدمت �ختبار كرو�س���كال و�لي����س Kruskal - Wallis �لذي يخترب 
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  Mann- Witneyلفروق بني متو�س���طات �ملجموعات �مل�س���تقلة و�ختبار م���ان ويتني�
للعينات �مل�س���تقلة لدللة �لفروق بني �ملتو�س���طات، كما ��س���تخدم �ختبار ويلككوك�سون 
Wilcoxon للعين���ات �ملرتبط���ة، وجميعها �ختب���ار�ت لبار�مرتية للتحقق من دللة 

�لفروق بني �ملجموعات �لتجريبية و�ل�سابطة. 

نتائج البحث ومناق�ستها
نتائج الفر�س الأول مناق�سته:

 و�لذي ين�س على �أنه » توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طات رتب 
درجات تالميذ �ملجموعتني �لتجريبيتني و�ل�س���ابطة يف �لقدرة على تف�س���ري �لرموز 
ل�س���الح �ملجموعت���ني �لتجريبيت���ني« وللتحق���ق من �س���حة هذ� �لفر�س مت ��س���تخد�م 
ب���ني متو�س���طات  �ل���ذي يخت���رب �لف���روق  �ختب���ار كرو�س���كال و�لي����س �لالبار�م���رتي 

�ملجموعات �مل�ستقلة.
جدول )4(

دللة الفروق بني متو�سطات رتب درجات املجموعات التجريبية وال�سابطة على مقيا�س الوعي 
ال�سوتي ومهمات القراءة بعد تطبيق نظام بارتون للقراءة  والتهجي ودللتها الإح�سائية   ن = 5

�ملقيا�س/ �ملهمة

�ملجموعة 
�لتجريبية �لأوىل 
)�سعوبات �لقر�ءة(

�ملجموعة 
�لتجريبية �لثانية 

)ع�سر �لقر�ءة(
�ملجموعة 
�ل�سابطة

X2لدللة�

متو�سط�لعدد
متو�سط�لعدد�لرتب

متو�سط�لعدد�لرتب
�لرتب

0،002*58،00513،0053،0012،545�لوعي �ل�سوتي
0،002*58،00513،0053،0012،613�لقر�ءة �جلهرية
0،008*510،00511،0053،009،568�لقر�ءة �ل�سامتة
�لتعرف و�إدر�ك 

0،002*58،00513،0053،0012،567�لكلمات

0،002*58،00513،0053،0012،590متييز �لكلمات
0،004*57،20513،0053،8011،057تهجي �لكلمات

0،002*58،00513،0053،0012،522�لكلمات �لب�سرية

* د�لة
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يت�س���ح م���ن �جل���دول )4( �أن جمي���ع �لف���روق ب���ني �أد�ء تالمي���ذ �ملجموع���ات 
�لتجريبية و�ل�س���ابطة د�لة �إح�س���ائًيا على مقيا�س �لوعي �ل�س���وتي ومهمات �لقر�ءة 
ل�س���الح �ملجموعت���ني �لتجريبيت���ني، مم���ا ي���دل عل���ى فعالي���ة نظ���ام بارت���ون للق���ر�ءة 
و�لتهجي يف حت�سني تف�سري �لرموز لدى �لتالميذ من ذوي �سعوبات وع�سر �لقر�ءة. 
   Bugge (2015); Giess (2005) وهي �لنتيجة �لتي تو�سلت �إليها در��سة كل من
Giess, et al. (2012)م���ن �أن �لنظ���ام فع���ال يف حت�س���ني �لق���ر�ءة و�لتهج���ي ل���دى 
�لط���الب من ذوي �لع�س���ر �لقر�ئي. وتوؤكد هذه �لنتيج���ة �أن �لتدريب متعدد �حلو��س 
يح�س���ن مهار�ت �لوعي �ل�س���وتي ومهارت �لت�سفري ومتييز �لكلمات و�أي�سا يف حت�سني 
�لتهجي، حيث �أن هناك عالقة �رتباطية بني مهار�ت �لوعي �ل�س���وتي و�لتهجي وقد 
 (Aaron & Joshi, 1992; تكون عالقة تبادلية فاإذ� حت�سن �أحدهما حت�سن �لآخر

  .Ehri, 1997; Fritts, 2016)

و�تفق���ت ه���ذه �لنتيجة مع نتائج �لدر��س���ات �لتي حتققت م���ن فعالية �لرب�مج 
�لقائم���ة عل���ى منح���ى �ورت���ون – جلنجه���ام يف حت�س���ني تف�س���ري �لرم���وز مث���ل در��س���ة 
Stoner,  (1991). حيث تو�سلت نتائج �لدر��سة �إىل وجود فروق يف قر�ءة �لكلمات، 
و�لق���ر�ءة �ل�س���امتة، بينم���ا تو�س���ل ه���ذ� �لبحث �إىل وج���ود فروق يف �لوعي �ل�س���وتي، 
و�لق���ر�ءة �جلهرية، و�لقر�ءة �ل�س���امتة، و�لتع���رف و�إدر�ك �لكلم���ات، ومتييز �لكلمات 
و�لتهجي و�لكلمات �لب�سرية. كما �تفقت نتائج هذه �لدر��سة �أي�سا مع در��سة فورمان 
و�آخرون Foorman, et al (1998).  و�لتي ��ستخدمت برنامج �لتدري�س �ل�سوتي 
synthetic phonic instruction ل���� Cox (1992) �لقائ���م عل���ى منح���ى �ورتون 
 Hook et al., جلنجهام �إىل وجود نتائج �يجابية يف قر�ءة �لكلمات كما يف در��سة –
(2001)  ويف قائمة �لكلمات، و�لت�س���فري مثل در��س���ة Stoner (1991) ، ويف �لهجاء 
كم���ا يف در��س���ة Joshi et al., (2002) ، ويف �لفه���م �ل���ذي تخت���ربه مهم���ة �لق���ر�ءة 

 .   Oakland et al., (1998) ل�سامتة كما يف در��سة�

نتائج الفر�س الثاين مناق�سته:
و�ل���ذي ين����س على �أنه » توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طي رتب 
درج���ات تالميذ �ملجموعتني �لتجريبيتني يف �لقيا�س �لقبلي و�لبعدي يف �لقدرة على 
تف�سري �لرموز ل�سالح �لقيا�س �لبعدي« مت ��ستخد�م �ختبار ويلكوك�سون �لالبارمرتي 

للعينات �ملرتبطة للتحقق من دللة �لفروق يف �لقيا�س �لقبلي و�لبعدي.
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جدول )5(
دللة الفروق بني متو�سط رتب درجات تالميذ املجموعة التجريبية الأوىل )�سعوبات القراءة( 

يف القيا�س القبلي والبعدي على مقيا�س الوعي ال�سوتي ومهمات القراءة بعد تطبيق نظام بارتون 
للقراءة والتهجي ودللتها الإح�سائية ن = 5

�ملقيا�س/ �ملهمة / 
�ملجموعة

�ملجموعة �لتجريبية �لأوىل 
)�سعوبات �لقر�ءة(   

Zلدللة�
�إ�سارة 
�لرتب

متو�سط 
�لرتب

جمموع 
�لرتب

�سالبة�لوعي �ل�سوتي
موجبة

0،00
3،00

0،00
15،002،060 -*0،039

�سالبة�لقر�ءة �جلهرية
موجبة

0،00
3،00

0،00
15،002،032 -*0،042

�سالبة�لقر�ءة �ل�سامتة
موجبة

0،00
3،00

0،00
15،002،032 -*0،042

�لتعرف و�إدر�ك 
�لكلمات

�سالبة
موجبة

0،00
3،00

0،00
15،002،041 -*0،041

�سالبةمتييز �لكلمات
موجبة

0،00
3،00

0،00
15،002،023 -*0،043

�سالبةتهجي �لكلمات
موجبة

0،00
3،00

0،00
15،002،032 -*0،042

�سالبة�لكلمات �لب�سرية
موجبة

0،00
3،00

0،00
15،002،023 -*0،043

* د�لة
و�لبع���دي  �لقبل���ي  �لقيا����س  ب���ني  �لف���روق  دلل���ة   )5( �جل���دول  م���ن  يت�س���ح 
للمجموع���ة �لتجريبي���ة �لأوىل على مقيا�س �لوعي �ل�س���وتي ومهم���ات �لقر�ءة، وهي 
د�ل���ة �إح�س���ائًيا مم���ا يدعم فعالية نظام بارت���ون للقر�ءة و�لتهجي يف حت�س���ني �لرموز 
لدى �لتالميذ من ذوي �سعوبات �لقر�ءة. حيث �تفقت هذه �لنتيجة مع نتائج در��سة
Geiss, et al. (2012)  و�لتي هدفت �إىل �لتحقق من فعالية نظام بارتون للقر�ءة 
و�لتهجي يف حت�س���ني م�س���توى مهار�ت �لقر�ءة �ملتدين ل���دى �ملر�هقني �لذين يعانون 
م���ن �س���عوبات �لقر�ءة، حيث �أظهر كل طالب بع�س �لتح�س���ن بع���د �لربنامج على كل 
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مقايي����س �لبطاري���ة، بحجم تاأثري متو�س���ط �إىل مرتفع. كما �تفقت نتائج هذ� �لبحث 
مع نتائج �لدر��سات �لتي حتققت من فعالية منحى تعدد �حلو��س و�لرب�مج �لقائمة 
علي���ه مثل در��س���ة عبده )2016(، و�لتي تو�س���لت نتائج در��س���تها �إىل �أن���ه توجد فروق 
د�ل���ة �إح�س���ائًيا ب���ني �لقيا����س �لقبلي و�لبع���دي للمجموعة �لتجريبية مما ي�س���ري �إىل 

فعالية �لربنامج. 
جدول )6(

دللة �لفروق بني متو�سط رتب درجات تالميذ �ملجموعة �لتجريبية �لثانية       
)ع�سر �لقر�ءة( يف �لقيا�س �لقبلي و�لبعدي على مقيا�س �لوعي �ل�سوتي ومهمات 

�لقر�ءة بعد تطبيق نظام بارتون للقر�ءة و�لتهجي ودللتها �لإح�سائية ن = 5

�ملقيا�س/ �ملهمة / 
�ملجموعة

�ملجموعة �لتجريبية �لثانية 
�لدللةZ)ع�سر �لقر�ءة(        �إ�سارة 

�لرتب
متو�سط 

�لرتب
جمموع 

�لرتب

�سالبة�لوعي �ل�سوتي
موجبة

0،00
3،00

0،00
15،002،041-*0،041

�سالبة�لقر�ءة �جلهرية
موجبة

0،00
3،00

0،00
15،002،032 -*0،042

�سالبة�لقر�ءة �ل�سامتة
موجبة

0،00
3،00

0،00
15،002،060 -*0،039

�سالبة�لتعرف و�إدر�ك �لكلمات
موجبة

0،00
3،00

0،00
15،002،032 -*0042،

�سالبةمتييز �لكلمات
موجبة

0،00
3،00

0،00
15،002،032 -*0،042

�سالبةتهجي �لكلمات
موجبة

0،00
3،00

0،00
15،002،023 -*0،043

�سالبة�لكلمات �لب�سرية
موجبة

0،00
3،00

0،00
15،002،023 -*0،043

* د�لة
م���ن �جل���دول )6( يت�س���ح �أنه توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا ب���ني �لقيا�س �لقبلي 
و�لبع���دي للمجموع���ة �لتجريبي���ة �لثاني���ة، مم���ا يدل���ل عل���ى فعالي���ة نظ���ام بارتون يف 
حت�س���ني تف�س���ري �لرم���وز ل���دى �لتالميذ من ذوي ع�س���ر �لقر�ءة. حي���ث وجدت فروق 
د�ل���ة �إح�س���ائًيا يف �لقيا����س �لقبلي و�لبعدي وهذ� ي�س���ري �إىل حت�س���ن مه���ار�ت �لقر�ءة 
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�جلهري���ة و�ل�س���امتة و�لتعرف و�إدر�ك �لكلم���ات ومتييز �لكلم���ات و�لتهجي و�لتعرف 
  Giess (2005) عل���ى �لكلم���ات �لب�س���رية. و�تفق���ت نتائ���ج ه���ذ� �لبح���ث م���ع در��س���ة
و�لت���ي حتقق���ت م���ن فعالية نظ���ام بارتون يف حت�س���ني �لقر�ءة لدى �لط���الب من ذوي 
ع�س���ر �لق���ر�ءة وتو�س���لت �لنتائ���ج �إىل فعالية �لنظ���ام. كما �تفقت هذه �لنتيجة �أي�س���ا 
م���ع در��س���ة �لهر����س و�لإم���ام )2009( حي���ث حتق���ق �لباحث���ان م���ن فعالي���ة برنام���ج     
Brazeau (2000)  �لقائ���م عل���ى منح���ى �ورت���ون – جلنجه���ام يف حت�س���ني �لع�س���ر 
�لقر�ئ���ي وتو�س���لت �إىل فعالي���ة �لربنام���ج يف حت�س���ني مه���ارة ق���ر�ءة �لقط���ع، وق���ر�ءة 
�لكلم���ات، وق���ر�ءة �جلم���ل. وتو�س���لت نتائج �لدر��س���ة �إىل فعالي���ة �لربنامج يف خف�س 
�لع�سر �لقر�ئي حيث وجدت فروق د�لة �إح�سائًيا بني �ملجموعة �لتجريبية و�ل�سابطة 

يف �لقيا�س �لبعدي وبني �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س �لقبلي و�لبعدي.

كما �تفقت نتائج هذ� �لبحث �أي�سا مع در��سة زهري )2013( و�لذي حتقق من 
فعالي���ة برنام���ج فرينال���د �ملتع���دد �حلو��س يف �لتخفيف من ع�س���ر �لقر�ءة، وتو�س���لت 
نتائج �لدر��سة �إىل وجود فروق د�لة �إح�سائًيا بني �لقيا�س �لقبلي و�لبعدي للمجموعة 
�لتجريبي���ة، مم���ا ي���دل على فعالية �لربنام���ج �لذي �أعده �لباحث �لقائم على �أ�س���لوب 

تعدد �حلو��س يف خف�س ع�سر �لقر�ءة لدى �لتالميذ. 

كم���ا �تفق���ت نتائج هذ� �لبحث م���ع در��س���ةOakland et, al. (1998)  يف �أن 
برنامج ع�سر �لقر�ءة �لتدريبي �لقائم على منحى �ورتون – جلنجهام، �أثبت فعاليته 
يف حت�س���ني من���و �لقر�ءة للط���الب من ذوي �لع�س���ر �لقر�ئي، حيث وج���دت فروق د�لة 
�إح�س���ائًيا يف قدرته���م عل���ى ت�س���فري �لكلم���ات عدمي���ة �ملعن���ى، �لتع���رف عل���ى �لكلمات، 
و�لفهم �لقر�ئي، مقارنة باملجموعة �ل�سابطة �لذين تلقو� بر�مج ل يوجد بها تعليم 
مف�س���ل و��سح يف ت�س���فري �لرموز. وتباين هذ� �لتح�سن حيث ح�سل طالب �ملجموعة 
�لتجريبي���ة عل���ى �حلد �لأدنى للتعرف عل���ى �لكلمات يف نهاية �لربنامج، لكن قدرتهم 
على ت�سفري �لكلمات عدمية �ملعنى وقدرتهم على فهم ما يقر�أون و�سلت �إىل �مل�ستوى 
�ملتو�س���ط. مما يدلل على فعالية �لرب�مج �لقائمة على منحى �ورتون – جلنجهام يف 

حت�سني ع�سر �لقر�ءة.
 Oakland et, al. (1998) و�ختلف���ت نتائ���ج ه���ذ� �لبحث م���ع نتائ���ج در��س���ة
Mather, (1992)حي���ث وج���دو� عدم فعالي���ة للرب�مج �لقائمة عل���ى منحى �ورتون 
جلنجهام يف حت�سني �لتهجي، ولقد حاول Mather (1992)،  �أن يف�سر �ل�سبب ور�ء 
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�س���عوبة �لتهج���ي فوج���د �أنه ي�س���عب �لتمك���ن فيها ل���دى �لطالب من ذوي �س���عوبات 
�لق���ر�ءة �ل�س���ديدة لأنه���ا مه���ارة لغوية معق���دة حتت���اج �إىل تكامل �ملثري�ت �ل�س���وتية، 
و�ل�سكلية �لظاهرية، و�ملعنى و�لإمالئية orthographic للمعلومات. ولقد تو�سلت 
نتائج هذ� �لبحث �إىل فعالية نظام بارتون للقر�ءة و�لتهجي يف حت�سني �لتهجي لدى 

�لتالميذ من ذوي ع�سر �لقر�ءة و�إن كان مقد�ر �لتح�سن لي�س كبري� ولكنه د�ل. 

نتائج الفر�س الثالث مناق�سته:
و�ل���ذي ين����س على �أنه »توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طي رتب 
درجات �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لقر�ءة و�لتالميذ ذوي ع�س���ر �لقر�ءة يف �لقدرة على 
تف�س���ري �لرم���وز ل�س���الح �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لق���ر�ءة« وللتحقق من �س���حة هذ� 
�لفر�س مت ��ستخد�م �ختبار مان ويتني �لالبارمرتي للعينات �مل�ستقلة وذلك للتحقق 

من دللة �لفروق يف �لقيا�س �لبعدي للمجموعتني �لتجريبيتني.
جدول )7(

دللة الفروق بني متو�سطي رتب درجات املجموعتني التجريبيتني يف القيا�س البعدي على 
مقيا�س الوعي ال�سوتي ومهمات القراءة بعد تطبيق نظام بارتون

 للقراءة والتهجي ودللتها الإح�سائية ن = 5

�ملقيا�س/ �ملهمات/ 
�ملجموعة

�ملجموعة �لتجريبية 
�لأوىل )�سعوبات �لقر�ءة( 

�ملجموعة �لتجريبية 
�لثانية )ع�سر �لقر�ءة( 

Z لدللةقيمة�
متو�سط 

�لرتب
جمموع 

�لرتب
متو�سط 

�لرتب
جمموع 

�لرتب
0،009*- 3،0015،008،0040،002،611�لوعي �ل�سوتي

0،008*- 3،0015،008،0040،002،619�لقر�ءة �جلهرية
0،690**- 5،0025،006،0030،000،529�لقر�ءة �ل�سامتة
�لتعرف و�إدر�ك 

0،008*- 3،0015،008،0040،002،619�لكلمات

0،008*- 3،0015،008،0040،002،635متييز �لكلمات
0،008*- 3،0015،008،0040،002،635تهجي �لكلمات

0،009*- 3،0015،008،0040،002،611�لكلمات �لب�سرية

* د�لة                                                                   ** غري د�لة
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ح�س���ب م���ا ورد يف �جل���دول �ل�س���ابق فاإن���ه توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا ب���ني 
�ملجموعت���ني �لتجريبيت���ني يف �لوعي �ل�س���وتي، �لق���ر�ءة �جلهرية، و�لتع���رف و�إدر�ك 
�لكلمات، ومتييز �لكلمات، و�لتهجي و�لكلمات �لب�س���رية ل�س���الح جمموعة �س���عوبات 
�لقر�ءة. وت�س���ري هذه �لنتيجة �إىل �أن �لفروق بني �ملجموعتني حقيقية و�أن جمموعة 
ع�سر �لقر�ءة ل تز�ل متاأخرة عن جمموعة �ل�سعوبات و�أن �لتح�سن يف �أد�ئها حمدود 
كما �أ�س���ارت در��س���ة كل من Oakland, et al. (1998)  �إىل �أن منو مهار�ت �لقر�ءة 
و�لتهجي لدى �لطالب ذوي ع�س���ر �لقر�ءة، تكون متاأخرة وتظل متاأخرة بالرغم من 
�س���نو�ت �لتعلي���م �لعديدة. ومبر�جعة بيانات �ملجموعتني وج���دت �لباحثة �أنه بالرغم 
م���ن وج���ود ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا تدعم فعالية نظ���ام بارتون يف �لق���ر�ءة و�لتهجي �إل 
�أن ن�س���بة �لتح�س���ن لدى جمموعة ع�س���ر �لقر�ءة ت�س���ل �إىل 55% يف �ملتو�س���ط و65% يف 
�ملتو�س���ط ملجموعة �س���عوبات �لقر�ءة مما ي�س���ري �إىل �أهمية �متد�د فرتة تطبيق نظام 
بارتون للقر�ءة و�لتهجي لت�سل �إىل �سنة �أو �أكرث لي�سبح �لتالميذ من ذوي �سعوبات 

وع�سر �لقر�ءة قادرين على �لقر�ءة بكفاءة مثل �أقر�نهم �لعاديني.

���ا �إىل وج���ود ف���روق غ���ري د�لة �إح�س���ائًيا يف  كم���ا تو�س���لت نتائ���ج �لدر��س���ة �أي�سً
مهم���ة �لق���ر�ءة �ل�س���امتة ب���ني �ملجموعت���ني �لتجريبيت���ني مما ي�س���ر �إىل �أن م�س���توى 
ت�س���تخدم  �ل�س���امتة  �لق���ر�ءة  مهم���ة  �أن  حي���ث  متق���ارب  لديهم���ا  �لقر�ئ���ي  �لفه���م 
لختب���ار �لفه���م حي���ث �أن �لإجاب���ة �ل�س���حيحة عل���ى �أ�س���ئلة �لقطع���ة ت�س���ري �إىل فه���م 
 Burns, et al. (1999); Moats(2000); لتالمي���ذ. و�تفقت ه���ذه �لنتيجة م���ع�
Snowling & Bishop (2000) حي���ث �أ�س���ارو� �إىل حت�س���ن �لأطف���ال يف مه���ار�ت 
�لفهم من خالل �لإجابة على �لأ�س���ئلة �ملرتبطة بالقطع �لكتابية �مل�س���ورة. كما �أ�س���ار
Vellutino, et al. (2004)  بتمي���ز �لأطف���ال م���ن ذوي �س���عوبات وع�س���ر �لق���ر�ءة 
ب�سعف مهار�ت �لوعي �ل�سوتي �أو مهار�ت ترميز �أو ت�سفري �سوتية �سعيفة ينتج عنها 
ق�س���ور يف �لتع���رف على �لكلم���ات، و�لتهجي، و�لق���ر�ءة بوجه عام، وبالت���ايل قد يكون 
لديهم متثيل �س���عيف يف مركز �لقر�ءة باملخ �خلا�س برت�بط �حلروف بالأ�س���و�ت ول 

يكون �لق�سور يف �لفهم �لقر�ئي بنف�س �لدرجة.
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تو�سيات البحث:
يف �س���وء م���ا �أ�س���فرت عنه نتائج �لدر��س���ة �حلالي���ة، و�لتي �أثبت���ت فعالية نظام 
بارتون للقر�ءة و�لتهجي �لقائم على منحى �ورتون – جلنجهام،  ميكن �قرت�ح بع�س 

�لتو�سيات �لتالية:
��ستخد�م وتطبيق �لربنامج مع �لتالميذ من ذوي ع�سر و�سعوبات �لقر�ءة يف 1 ))

�ملد�ر�س وذلك لتقلي�س �لفجوة بينهم وبني �لعاديني وخف�س ع�سر و�سعوبات 
�لقر�ءة.

�ل�ستفادة من �أدو�ت هذ� �لبحث يف تقييم وت�سخي�س �سعوبات وع�سر �لقر�ءة.1 ))
مر�ع���اة ��س���تخد�م �لرب�م���ج �لنوعي���ة �لقائمة على �أ�س���لوب تع���دد �حلو��س مع 1 ))

�لطالب �ملع�سرين  قر�ئيا حيث �أنها من �أف�سل �لأ�ساليب �مل�ستخدمة لتح�سني 
�لقر�ءة لديهم.

�لهتم���ام بتدري���ب �ملعلم���ني عل���ى رب���ط �لأ�س���و�ت باحل���روف حت���ى نح���د من 1 ))
�سعوبات وع�سر  �لقر�ءة من �لبد�ية كنوع من �أنو�ع �لتدخل �ملبكر.

�كت�س���اف ع�س���ر و�س���عوبات �لقر�ءة مبك���ر� با�س���تخد�م �أدو�ت �لدر��س���ة وتوفري 1 ))
�لرب�مج يف �ملد�ر�س وم�سادر �لتعلم فيها.

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

عم���ل بح���وث يف باق���ي م�س���تويات نظام بارت���ون مثل م�س���توى فري���ق �حلروف 1 ))
�ملتحرك���ة �ملتقدم وتاأثري �للغ���ات �لأجنبية و�جل���ذور �لالتينية ومناذج �جلمع 

�ليونانية.  
�لتحقق من فعالية �لنظام مع عينات �أكرب حجما و�سنا.1 ))
در��س���ة مقارن���ة للف���روق ب���ني �لفئ���ات �لعمري���ة عل���ى نظ���ام بارت���ون للق���ر�ءة 1 ))

و�لتهجي.
�لتحقق من فعالية �لربنامج مع �إعاقات �أخرى مثل �لإعاقة �لفكرية.1 ))
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امللخ�س:
يه���دف �لبح���ث �حل���ايل �إىل �ل�س���تفادة م���ن �لتقني���ات �مل�س���اعدة ذ�ت �لرب�م���ج 
�لذكية يف تعليم �ل�سم و�سعاف �ل�سمع �لقر�ءة بعيًد� عن �لأ�ساليب �لنمطية لتعليمهم 
�مله���ار�ت �للغوي���ة مثل �لقر�ءة. ويتحدد هدف �لبحث �حلايل يف تطبيق برنامج معزز 
بالتقنية �مل�س���اعدة ذ�ت �ل�س���تجابة �ل�س���ريعة با�س���تخد�م �جلو�ل �س���و�ء بتوظيف لغة 
�لإ�سار�ت �لو�سفية، �أو مبخارج ح�سية للحروف بتعليم �ل�سم و�سعاف �ل�سمع �لقر�ن 
�لكرمي وفى �سبيل حتقيق ذلك مت ت�سميم �لربنامج وفق مر�حل متتالية �إ�سافة �إىل 
ت�سميم جمموعة من �لأدو�ت متثلت يف بطاقة تقييم ملالحظة �أد�ء قر�ءة �سور �لقر�آن 
�لكرمي لدى �لعينة من �لتالميذ �ل�سم، و مت ت�سميم �أد�ة عبارة عن ��ستبانة لتعرف 
�أر�ء ووجهات نظر �ملعلمني �ملتخ�س�سني و�لتالميذ عينة �لبحث، ��ستمل �لبحث على 
عينت���ني مت �ختيارهم���ا بطريق���ة ع�س���و�ئية، وهم���ا عينة م���ن معلمي �لتالميذ �ل�س���م 
و�مل�س���رفني �لرتبويني ومديري معهد �لإعاقة �ل�سمعية وبلغ عدد �أفر�دها )30( فرًد� 
وعينة من �لتالميذ �ل�س���م وعددهم )3( تالميذ باملرحلة �لبتد�ئية. ولقد تو�س���لت 
�لنتائج �إىل حتقق �س���حة فر�س���ي �لبحث و فعالية �لربنامج �ملعزز بالتقنية �مل�س���اعدة 
QR Code و�لأثر �لرتبوي �ملنا�سب �ملتحقق من تطبيقه ب�سورة �يجابية لدى عينة 
�ملعلمني وعينة �لتالميذ �ل�س���م يف �لتعلم �لذ�تي ل�س���ور �لقر�آن �لكرمي بالقر�ءة بلغة 
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                                -  QR Code تقني���ة   – �ل�س���مع  و�س���عاف  �ل�س���م  �لط���الب  املفتاحيــة:  الكلمــات 
�لكالم �مللقن- قر�ءة �لقر�آن �لكرمي
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Abstract
The current research aims to benefit from assistive 

technologies with smart software to educate the deaf and hearing-
impaired children reading away from the stereotypes of teaching 
them language skills. The aim of the current research is to implement 
a program that is enhanced by fast response technology using mobile, 
whether by using descriptive sign language or sensory output for 
deaf and hearing-impaired students. To achieve this, the program has 
been designed in successive stages, in addition to designing a set of 
tools, to observe the performance of reading the Holy Quran in the 
sample of deaf students. A questionnaire was designed to identify the 
views of the teachers and the students. The research included two 
randomly chosen samples: a sample of (30) teachers of deaf students, 
educational supervisors and directors of the Hearing Disability 
Institute. The second sample consisted of (30) deaf students in the 
primary stage. The results confirmed the validity of the hypothesis 
of research and the effectiveness of the program supported by the 
technical support QR Code and the appropriate educational impact 
achieved by the positive application in the sample of teachers and 
the sample of deaf students in self-learning for the Holy Quran by 
reading using descriptive sign language and sensory output.
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مقدمة البحث : 
و�لتعليمي���ة  �لرتبوي���ة  �خلدم���ات  لتوف���ري  �لعاملي���ة  �لهتمام���ات  تتنام���ى 
و�لتقني���ات �مل�س���اعدة  Assistive Technology ل���ذوي �لإعاق���ة، لتي�س���ري منوه���م 
�لتعليم���ي و�لنف�س���ي و�لجتماع���ي، ومتكينهم من �لو�س���ول �إىل �أق�س���ى م���دى توؤهله 
له قدر�تهم و�إمكاناتهم. وُي�س���كل �لتو��س���ل مع ذوي �لإعاق���ة مرتكًز� بالغ �لأهمية يف 
تي�س���ري تفاعلهم مع جمتمعهم؛ مما يكون له �لأثر �لإيجابي يف تو�فقهم �ل�سخ�س���ي 
و�لجتماعي و�حلد من �مل�س���كالت �لناجمة عن �لق�سور �لو��سح نتيجة لنوع �لإعاقة 
ونوعه���ا و�س���دتها. وعل���ى �لرغم من توفر �أجه���زة �لتقنيات �مل�س���اعدة و�أدو�تها �لذكية 
يف جم���ال �لرتبية �خلا�س���ة ف���اإن هناك ب���طء يف ��س���تخد�مها لتفعيل بر�م���ج �لرتبية 
�خلا�س���ة لالأفر�د من ذوي �لإعاقة و�أحد �لأ�س���باب رمبا يرجع �إىل �أن �ملجال ماز�ل يف 
بد�يته بالن�سبة �إىل ��ستخد�م �أجهزة �لتقنيات �مل�ساعدة لالأفر�د ذوي �لإعاقة ج�سدًيا 

.(Kelker & Holt, 2000) وح�سًيا وذوي �لإعاقة �ل�سديدة و�ملتو�سطة

ولقد �أ�س���بح من �ل�س���روري �ل�ستفادة من �لتقنيات �مل�ساعدة لذوي �لإعاقة   
وتل���ك يف كل م���ن عمليت���ي �لتعليم و�لتعلم من خالل ما يع���رف بنظم �لتعليم �لذكية 
للعادي���ني باملر�ح���ل �لتعليمي���ة �ملختلف���ة، كان م���ن �لأهمي���ة ��س���تخد�مها و�لأجه���زة 
�لذكي���ة يف ت�س���ميم نظم تعليم ذكية خا�س���ة ب���ذوي �لإعاقة مل�س���اعدتهم يف �لتعلم عن 
طريق تطبيقات �لتقنيات �مل�س���اعدة �لتي ت�س���اعدهم ومتكنهم م���ن تاأدية مهام �لتعلم 
و�لوظيف���ة بغ���ري م�س���قة، �أو حاجة لالآخرين وذوى �لإعاقة �ل�س���معية لديهم ق�س���وًر� 
يف �لنم���و �للغ���وي نتيج���ة تاأث���ري �لإعاق���ة �ل�س���معية يف مه���ار�ت �للغة؛ مث���ل: �لقر�ءة، 
و�لكتابة، و�لنطق، كما تعوق �لعاملني يف جمال تعليم �ل�سم و�سعاف �ل�سمع1 عن �أد�ء 
�أدو�ره���م �لتعليمية على �لنحو �لأف�س���ل وبخا�س���ة معلمي �للغة وم���ا ميكن �أن يو�جه 
معلم���ي �مل���و�د �لأخرى لهم مثل معلمي �لريا�س���يات و�لعلوم و�لدر��س���ات �لجتماعية 
من م�س���كالت لغوية يف تعليم �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع ه���ذه �ملو�د باملر�ح���ل �لتعليمية 
1- يف بيان م�سرتك مت توقيعه بني �لحتاد �لعاملي لل�سم و�لحتاد �لدويل ل�سعاف �ل�سمع يف �ملوؤمتر �لعاملي لالحتاد �لعاملي 
لل�سم و�لذي عقد مدينة طوكيو عام 1991 م و�لذي يتعلق �أحد بنوده با�ستخد�م �مل�سطلحات و�لذي ن�س على عدم ��ستخد�م 
"  عند �لإ�سارة لل�سم و�سعاف �ل�سمع، و�إمنا ي�ستخدم م�سطلح "�ل�سم" ، �إن كنا نتحدث عن فئة  م�سطلح "�لإعاقة �ل�سمعية
�ل�سم ، �أو "�ل�سم و�سعاف �ل�سمع" �إن كنا نتحدث عن �لفئتني معا، وذلك لأن م�سطلح �لإعاقة �ل�سمعية  يوؤدي للخلط بني 

�لفئتني عند ��ستخد�مه؛ ولذلك مل ي�ستخدم �لباحث �حلايل م�سطلح ذوي �لإعاقة �ل�سمعية.
http://ifhoh.org/index.php?option=com_content&view=article&id=37:agreeme
nt-on-terminology&catid=31:general&Itemid=1.
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�ملختلف���ة )بطي���خ، 2012(. �لأمر �لذي يحتاج �إىل �لبحث عن �لأ�س���اليب �لتكنولوجية 
�ملتط���ورة و�أدو�ت �لتعلي���م و�لتعل���م �لذكية له���ذه �لفئة من خالل برجمي���ات تفاعلية 
وتقنيات فائقة م�ساعدة �أعدت لتاأهيل �ل�سم و�سعاف �ل�سمع لغوًيا وم�ساعدتهم على 
�لنط���ق وق���ر�ءة �ل�س���فاه �لت���ي ت�س���هم يف �لتمكني �لتعليم���ي و�لجتماعي له���م بدرجة 
كبرية )بطيخ، 2016( مع �أمناط �لتو��سل �لأخرى �مل�ساهمة يف حت�سني �لنمو �للغوي 
لكال من �لأ�سم و�سعيف �ل�سمع وتوظيف �لطرق �ل�سفهية و�لطرق �ل�سوتية و �لتي 
متكنهم من �لتعلم �لذ�تي، وت�ساعدهم على �لقر�ءة ب�سورة وظيفية )عي�سى، 2001(.
وق���د �أ�س���ارت در��س���ة كل م���ن: بطي���خ )2016(؛ و�لعن���زي )2010( �إىل �أهمي���ة 
�لتدري���ب عل���ى �لنط���ق وق���ر�ءة �ل�س���فاه لل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع يف تعل���م �للغ���ة عل���ى 
نحو �أف�س���ل بجانب �أكرث طرق �لتو��س���ل �س���يوًعا و��س���تخد�ًما من قبل معلمي �ل�سم 
و�س���عاف �ل�س���مع �ملتمثلة يف �لإ�س���ارة و�أبجدية �لأ�س���ابع، مع عر�س �لكلمات مطبوعة 
يف نف�س �لوقت وبينت �لدر��ستان �أي�سا قلة ��ستخد�م طريقة قر�ءة �ل�سفاه وتدريبات 
�لنط���ق وخا�س���ة م���ع �ل�س���م يف �ل�س���فوف �لدر��س���ية �لأعلى م���ن �ل�س���فوف �لأوىل يف 
�ملرحلة �لبتد�ئية حيث �أن �أكرث �مل�سكالت �لتي تو�جه �ل�سم من وجهة نظر �ملعلمني 
�أنف�س���هم �مل�س���كالت �لتعليمية وترتكز معظمها حول طرق �لتو��س���ل و�لتو��س���ل بلغة 
�لإ�س���ارة . و�أو�س���ح كل من  Parmer (1993)& Cawley �أنهم ي�ستخدمون نظاًما 
مبهما يف �لتو��سل ولي�س لغة �لإ�سارة �خلا�سة بال�سم؛ مما يعيق �لتو��سل مع �ملعلم 
ويقل���ل �هتمامه���م بامل���ادة ويخف����س م�س���توى د�فعيته���م نح���و �لتعل���م. و�أكدت در��س���ة  
Andrews, Winograd, & DeVill, (1994) يف در��س���ة لتنمية �لفهم �لقر�ئي 
لل�س���م من خالل ملخ�س���ات بلغة �لإ�س���ارة �لأمريكية، �إىل �س���رورة ��س���تعانة �ملعلمني 
بت�س���جيالت فيدي���و للغ���ة �لإ�س���ارة و�أدبي���ات وق�س����س مزودة برتجمة �إ�س���ارة و�س���فية 
للن�سو�س �ملطبوعة و�لتعرف على تاأثر برنامج تركيب �جلملة، �أو �لعبارة �ملعتمد على 
�حلا�سب �لآيل يف تطوير تعلم �جلملة لل�سم و�سعاف �ل�سمع، وتقييم تركيب �جلملة 
Language Links (LL) بو��س���طة �أنظمة �لتعلم �لقائمة على �حلا�س���وب كمهارة 
�س���فية تدعيميه �إ�س���افية لدى �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع من م�س���تخدمي لغة �لإ�سارة 
�لأمريكي���ة )ASL( ولق���د مت �لتطبي���ق لتجربة هذه �لدر��س���ة مع عدد )29( �أ�س���ًما، 
و�أو�س���حت �لنتائ���ج �أن �ل�س���تخد�م �ليوم���ي لربنامج �لتدخل وتقيي���م تركيب �جلملة 
)LL( و�ملتابعة و�لتقييم �أول باأول �أدى �إىل حت�س���ن قدرة �لعينة من م�س���تخدمي لغة 

�لإ�سارة يف �إتقان تركيب �جلملة �للغوية.
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كم���ا �أك���دت در��س���ة Keating & Mirus (2003) عل���ى تاأث���ري �لتقني���ات يف 
توظيف �للغة و�لتفاعل بني �ل�س���م �مل�س���تخدمني للحا�س���ب �آيل و�لنرتنت با�ستخد�م 
لغ���ة �لإ�س���ارة �لأمريكي���ة، فق���د �أتاح���ت �لتقنيات �مل�س���اعدة ت�س���هيل �لتفاعل بو��س���طة 
�لنرتني���ت وجم���الت �لعمل، وهذ� يو�س���ح بع����س �لطرق �لتي ي�س���كل فيها �لنرتنت 
�أهمي���ة لتطبيق���ات �للغ���ة يف جمتم���ع �ل�س���م م���ع �لهتمام بكيفي���ة توظيف و��س���تثمار 
�لأدو�ت �لتكنولوجي���ة �جلدي���دة كو�س���يط وتاأثريها على �ل�س���لوك �للغوي لهذه �لفئة 
و�لتو��س���ل م���ع �لآخري���ن و�لتفاع���ل معه���م �س���و�ء كانو� �س���م �أو �س���عاف �س���مع، �أو من 
�ل�س���امعني، وم�س���اركة �لإر�س���ال �مل�س���ور لل�س���ور و�لفيدي���و بو��س���طة �حلا�س���ب �لآيل 
للنف����س ولالآخري���ن. ولق���د �أو�س���حت در��س���ة Lerner (1993) �أن �ل�س���م و�س���عاف 
�ل�س���مع يو�جه���ون �س���عوبة مع �لتو��س���ل �ل�س���فوي، وتخطى هذه �ل�س���عوبة يقت�س���ى 
تدخ���ل �لتقني���ات �مل�س���اعدة لإتقانه���م �لق���ر�ءة و�ل���كالم و�لتو��س���ل وت�س���ميم برنامج 
تدريب���ي متع���دد �لو�س���ائط ومت تطوي���ره �عتم���اًد� على �ملناق�س���ة مع معلمي �ل�س���م يف 
تايالن���د حي���ث �ت�س���ح �أن �لتعليم با�س���تخد�م �لو�س���ائط �ملتعددة ميك���ن �أن يكون فعال 

�أكرث من �لطرق �لتقليدية �ملعتمدة على �لكلمات �ملطبوعة.
ولق���د �أ�س���بحت تقني���ات �لهو�ت���ف �ملحمول���ة وخا�س���ة �حلديث���ة منه���ا و�لت���ي 
حتظ���ى باأهمي���ة متز�ي���دة يف حياتن���ا �ليومي���ة، وخا�س���ة �لأن���و�ع �لذكي���ة منه���ا و�لتي 
توظف ��س���تخد�م رموز �ل�س���تجابة �ل�سريعة QR Code يف قطاع �لأعمال وجمالت 
حياتي���ة كث���رية كما هو �س���ائد يف �أج���ز�ء كثرية من �لعامل ذ�ت �أهمية لل�س���م و�س���عاف 
�ل�س���مع، وميكن �أن ت�س���اعدهم يف �لتعلم �لذ�تي و�لتنمي���ة �للغوية بالأجهزة �ملحمولة 
�ملتنقل���ة ب���دًل م���ن جهاز حا�س���ب �آيل د�خ���ل وخارج �ل�س���فوف �لدر��س���ية يف تعلم �للغة 
و�لعلوم و�لريا�س���يات ... وغريها ولأي مرحلة تعليمية. ورموز �ل�س���تجابة �ل�سريعة 
هي �لباركود ثنائي �لأبعاد �لتي ت�س���تخدم لت�س���فري وفك ت�س���فري �ملعلومات، وحتتوي 
رم���وز QR عل���ى معلومات ولي����س بيانات فقط مثل ن�س، رو�بط، ور�س���ائل SMS، �أو 
�أي معلوم���ات �أخ���رى ميك���ن �أن تكون ج���زًء ل يتجز�أ يف �لباركود ثنائ���ي �لأبعاد. ميكن 
فك هذه �لبيانات �مل�س���فرة عن طريق م�س���ح �لباركود با�ستخد�م جهاز حممول جمهز 
 )QR( على �لرغم من �أن رموز �ل�س���تجابة �ل�س���ريعة .QR بكام���ري� وبرنام���ج قارئ
متعددة �ل�س���تعمالت للغاية، وكانت موجودة منذ �أكرث من خم�س���ة ع�سر عاًما؛ �إل �أن 
��س���تخد�مها و��س���تثمارها يف �لتعليم للعاديني وذوي �لإعاقة ما ز�ل يف مر�حله �لأوىل 

ومل ياأخذ �مل�ساحة �ملنا�سبة له حتى �لآن. 
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ورك���زت در��س���ة Rikala & Kankaanranta ( 2012) عل���ى �لتطبيق���ات 
�ملتاح���ة ل�س���تخد�م رموز �ل�س���تجابة �ل�س���ريعة )QR( يف جمال �لتعلي���م وتطويرها. 
ومت ��س���تخد�م �ملتعلم���ني له���ا بد�فعي���ة �أك���رب ولك���ن موقف �ملعلم���ني كان �أكرث ت�س���كًكا 
وردود �لفع���ل م���ن جانبه���م �أن �لتخطي���ط لأن�س���طة )QR( ه���و مهمة �س���اقة ولي�س���ت 
ماألوفة لهم، وبرغم ذلك فاإن ��س���تخد�م رموز �ل�س���تجابة �ل�سريعة )QR( يف �لتعليم 
هو طريقة مطورة ل�ستخد�م �لإنرتنت و�أن هذه �لرموز متعددة �ل�ستعمالت وميكن 
��ستخد�مها لالإ�سارة �إىل قطعة من �لن�س متعدد �للغات، �أو عنو�ن URL، �أو مرتبط 
بر�سالة ن�سية ق�سرية، �أو جزًء ل يتجز�أ من ر�سالة، �أو بطاقة �أعمال، �أو �أي معلومات 

تقريًبا يف �لباركود ثنائي �لأبعاد . 

وم���ع �لأجه���زة �ملحمول���ة �مل���زودة بهذه �خلا�س���ية ميكن للم�س���تخدم �لو�س���ول 
�إىل �ملعلومات ب�س���رعة و�س���هولة كما �ت�س���ح من در��س���ات Law, & So, (2010) من 
مالكي �لهو�تف �لذكية يف �لوليات �ملتحدة و�لذين كانو� يتفح�سون رموز �ل�ستجابة 
�ل�س���ريعة. ويف كن���د� و�أملانيا م���ا يقرب من 16% من مالكي �لهو�تف �لذكية مي�س���حون 
رموز �ل�ستجابة �ل�سريعة يف �ل�سهر، يف حني �سهدت �ململكة �ملتحدة و�إ�سبانيا )موطن 
�أ�س���و�ق �لهو�ت���ف �لذكية( 12% فقط من �مل�س���اركني فيها مي�س���حون رموز �ل�س���تجابة 
�ل�س���ريعة QR.و�أن رم���وز �ل�س���تجابة �ل�س���ريعة ت�س���تخدم يف جمموع���ة و��س���عة م���ن 
�ملجالت مثل و�س���ائل �لإعالم، ولفتات �ل�س���و�رع، وجميع �ملجالت �ملوؤدية �إىل �ملو�قع 
عل���ى �س���بكة �لإنرتن���ت، و�لفيدي���و، و�ل�س���بكات �لجتماعية.كما �أكدت در��س���ات كل من

 Andrew & Walsh (2011); Crompton, (2013); Rikala &
�ل�س���تخد�مات  م���ن  بع����س   Kankaanranta, (2012); Traxler, (2009)
�ملفيدة لرموز �ل�س���تجابة �ل�س���ريعة QR وت�سمل �لو�س���ول للمو�د �ملطبوعة �ملن�سورة 
�لإلكرتونية، و�لو�س���ول �إىل �ملو�د �ل�س���وتية وفتح �أ�س���رطة �لفيديو، وتوفري �ملكتبات 
من �مل�س���ادر �خلارجية و�لو�س���ول �إىل �مل�س���اعدة �ملنا�س���بة. هذ� مما يعك�س بو�س���وح �أن 
تقنيات �ملعلومات و�لت�س���الت �حلديثة مثل �لتقنيات �لقائمة على توظيف �لهو�تف 
�ملحمولة ورموز �ل�س���تجابة �ل�سريعة )QR(، لديها �إمكانات كبرية لتح�سني �لتعليم 
و�لتعل���م لتمك���ني �لتقني���ات �ملتنقل���ة م���ن توف���ري بيئ���ة منا�س���بة للتعل���م عرب �س���ياقات 
متعددة. وكيف ميكن لالأجهزة �ملحمولة و رموز )QR( تعزيز ودمج �لتعليم و�لتعلم، 
وحمف���زة للتلمي���ذ، وهو �لتاأثري �ليجابي �لذي �أدى �إىل نتائج تعليمية جيدة ولأنو�ع 

خمتلفة من �ملتعلمني.
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م�سكلة البحث:
نبع���ت م�س���كلة �لبحث م���ن و�قع �ملج���ال �لعملي و�لبحثي وخ���ربة �لباحثني يف 
جم���ال �لرتبي���ة �خلا�س���ة بوجه ع���ام وبحوث ميد�نية قام���ا بها بد�ية من �ملاج�س���تري 
و�لدكتور�ه و�أبحاث ما بعد �لدكتور�ه يف جمال تعليم وتعلم �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع 
بوج���ه خا����س، و�مل�س���اركة يف بر�م���ج �إع���د�د وتدريب معلم���ي �لرتبية �خلا�س���ة بكليات 
�لرتبي���ة و�لإ�س���ر�ف عل���ى �لرتبي���ة �مليد�نية للط���الب �ملعلمني حت���ت �لتدريب يف وما 
لوحظ من م�س���كالت لغوية نتيجة �لإعاقة �ل�س���معية بف�سول در��سة هذه �لفئة �سو�ء 
للمتعلم �لأ�سم يف م�سر، �أو يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية وحتديد� يف تعلم منهج �للغة 
و�ملهار�ت �للغوية بوجه عام و�لندرة يف ��س���تخد�م �لتقنية �مل�ساعدة �إما لعدم تو�فرها، 
�أو عدم �لتدرب على ��س���تخد�مها من جانب �ملعلم، �أو �ملتعلم �لأ�س���م �أو �سعيف �ل�سمع 
به���دف حتقي���ق تنمي���ة لغوي���ة �أف�س���ل وبخا�س���ة �لتقني���ات �مل�س���اعدة �حلديث���ة، وه���ذ� 
م���ا �أك���دت علي���ة در��س���ات كل م���ن: بطي���خ )2001(؛ بطي���خ )2012(؛ بطي���خ )2016(؛ 
عي�س���ى )2006( يف تقييم �مل�س���كالت �للغوية وبخا�س���ة م�س���كالت �لقر�ءة لدى �ل�س���م 
و�س���عاف �ل�س���مع يف تعل���م �للغ���ة و�لريا�س���يات، وقد �أظه���رت �لنتائج وجود م�س���كالت 
لغوية و��س���حة يف �لتمييز �ل�س���معي و�لب�سري، �لطالقة و�ل�س���تيعاب نتيجة �لإعاقة 
�ل�س���معية. وتزد�د �مل�س���كلة و�س���وًحا مع زيادة �س���دة �لفقد وعدم وجود �لعالج �ملنا�سب 
تعليمًي���ا وتدريبًي���ا، وتتف���ق در��س���تي بطي���خ )2016(؛ ومط���اوع وعي�س���ى )2016( يف �أن 
�ملهار�ت �للغوية تعد من �ملوؤ�س���ر�ت �لد�لة على تفوق �لأ�سم و�سعيف �ل�سمع وحتديد 
�ملوهوبني منهم و�أن �لق�س���ور يف �لنمو �للغوي لل�سم و�سعاف �ل�سمع ميثل م�سكلة يف 
�لدمج مع �ل�سامعني و�كت�سابهم �ملهار�ت �للغوية و�خلرب�ت �لتعليمية و�لتي �أهمها ما 
يرتبط مبو�سوع �لبحث �حلايل؛ وبالتايل فاإن �مل�سكالت �للغوية لدى �ل�سم و�سعاف 
�ل�س���مع يف كل مر�حله���م �لتعليمي���ة وم���ن بينه���ا و�أهمه���ا م�س���كالت تعلم منه���ج �للغة 
�لعربية و�لرتبية �لدينية وفى جانب تعلم �س���روري للغاية وهو تعلم �لقر�آن �لكرمي 
م���ن خ���الل �لقر�ءة و�لفهم �لقر�ئ���ي لالآيات �لقر�آني���ة و�إدر�ك معانيها.وقد تبني من 
مر�جعة بع�س �لدر��س���ات �ل�س���ابقة يف جمال �لتنمية �للغوية لل�س���م و�س���عاف �ل�سمع 
وج���د �أن بع�س���ها قد ركز على �أهمية توظيف �لتقنيات �مل�س���اعدة �ملنا�س���بة و��س���تخد�م 

تقنيات �لتعليم لتطوير تعليم وتعلم �ل�سم و�سعاف �ل�سمع بوجه عام .
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ومما �س���بق من بيان لطبيعة �مل�س���كالت و�ملعوقات يف �كت�س���اب �لأ�س���م و�سعيف 
�ل�سمع مهار�ت لغوية منا�سبة �لتي تقف حائاًل دون متكنهم من تعلم �لقر�ءة وقر�ءة 
�لق���ر�آن �لك���رمي وتي�س���ري تعليمهم قر�ءته وفه���م دللت �لكلمات �ملت�س���منة يف �لآيات 
�لكرمي���ة وربطها بخرب�تهم �ل�س���ابقة ويف بنيتهم �ملعرفي���ة ومو�قف حياتهم �ليومية 

مما يي�سر عليهم �لتعلم �مل�ستقبلي للغة ومن ثم للقر�آن كاماًل. 

وملا كانت �لفكرة �لأ�سا�س���ية يف �لبحث �حلايل ت�س���ميم برنامج تعليمي للكالم 
�مللقن معزز بالتقنيات �مل�س���اعدة Code QR يف تي�س���ري تعليم �لقر�آن �لكرمي �ل�س���م 
و�س���عاف �ل�س���مع بلغ���ة �لإ�س���ارة و�أمن���اط �لتو��س���ل �للغ���وي �لأخ���رى مث���ل �لطريق���ة 
�ل�س���وتية و�ل���كالم �ملرمز )خم���ارج �حلروف( وقر�ءة �ل�س���فاه �ملمكن ��س���تخد�مها مع 
�ل�س���م و�س���عاف �ل�سمع وفًقا ل�س���دة �لفقد يف �ل�سمع. با�س���تخد�م نظم �لتعليم �لذكية 
لإتاح���ة فر�س���ة �لتعل���م �لذ�ت���ي لتي�س���ري تعلمهم قر�ءة �لق���ر�آن �لكرمي من �مل�س���حف 
�لورقي مثلهم مثل �ل�س���امعني. فاإن م�س���كلة �لبحث تتحدد يف �ل�سوؤ�ل �لرئي�س:«كيف 
ميكن ت�سميم برنامج معزز بالتقنيات �مل�ساعدة Code QR يف تي�سري تعليم �لقر�آن 

�لكرمي لل�سم و�سعاف �ل�سمع؟ ويتفرع عن هذ� �ل�سوؤ�ل �لأ�سئلة �لفرعية �لتالية:
ما �لأ�س�س �لتي ينبني عليها �لربنامج �ملعزز بتقنية رموز �ل�ستجابة �ل�سريعة   1 ))

QR code  يف تي�سري تعلم �لقر�آن �لكرمي �ل�سم و�سعاف �ل�سمع؟
م���ا �لعنا�س���ر �لأ�سا�س���ية للربنام���ج �ملع���زز بتقني���ة رموز �ل�س���تجابة �ل�س���ريعة            1 ))

QR code  يف تي�سري تعلم �لقر�آن �لكرمي �ل�سم و�سعاف �ل�سمع؟
(( 1                         QR code   م���ا فعالي���ة برنام���ج مع���زز بتقني���ة رم���وز �ل�س���تجابة �ل�س���ريعة

يف تي�سري تعلم �لقر�آن �لكرمي �ل�سم و�سعاف �ل�سمع؟
ما �أثر برنامج معزز بتقنية رموز �ل�س���تجابة �ل�س���ريعة QR code يف تي�سري 1 ))

تعلم �لقر�آن �لكرمي �ل�سم و�سعاف �ل�سمع من وجهة نظر �ملعلمني و�ملتعلمني 
�ل�سم و�سعاف �ل�سمع؟
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اأهداف البحث:
يهدف �لبحث �حلايل �إيل قد ي�سهم يف:

ت�س���ميم برنام���ج مع���زز بتقني���ة رم���وز �ل�س���تجابة �ل�س���ريعة   QR code يف 1 ))
تي�سري تعلم �لقر�آن �لكرمي �ل�سم و�سعاف �ل�سمع.

حتديد فعالية برنامج معزز بتقنية رموز �ل�ستجابة �ل�سريعة   QR code يف 1 ))
تي�سري تعلم �لقر�آن �لكرمي لل�سم و�سعاف �ل�سمعً.

بي���ان �أث���ر برنام���ج مع���زز بتقني���ة رم���وز �ل�س���تجابة �ل�س���ريعة  QR code  يف 1 ))
تي�س���ري تعلم �لقر�آن �لكرمي �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع من وجهة نظر �ملعلمني 

و�ملتعلمني �ل�سم و�سعاف �ل�سمع.

اأهمية البحث:
تكمن �أهمية �لبحث يف حماولة :

توجي���ه �أنظ���ار �لقائم���ني على تعليم �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع ب�س���رورة �لأخذ 1 ))
بالتوجه���ات �حلديث���ة لتطبيق���ات �لتقني���ات وم���ا يرتبط به���ا م���ن �أدو�ت ذكية 
يف تي�س���ري عملي���ة تعليم �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع للمناهج �لدر��س���ية �ملختلفة 

وبخا�سة �ملناهج ذ�ت �ل�سلة مبنهج �للغة يف �سورة تكاملية. 
�ل�س���تفادة م���ن �لتقني���ات �مل�س���اعدة يف تعل���م �لق���ر�آن �لك���رمي لل�س���م و�س���عاف 1 ))

�ل�سمع، وتنمية حم�سولهم �للغوي .
ت�س���ميم برنام���ج مع���زز بالتقنية �مل�س���اعدة يحف���ز �لتعلم �لذ�تي لتعلم �ل�س���م 1 ))

و�س���عاف �ل�س���مع �لق���ر�آن �لك���رمي و�حل�س���ول عل���ى �أد�ة تكنولوجي���ة وتقني���ة 
منا�سبة وم�ساندة لتعزيز فهم �للغة �ملنطوقة و�لقر�ءة لديهم.

�مل�س���اعدة يف ح���ل م�س���كالت �لقر�ءة و�نخفا����س �لأد�ء �للغ���وي بوجه عام لدى 1 ))
�لأ�سم لتي�سري عملية تعليم وتعلم �للغة.
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 م�سطلحات البحث:
 ياأخذ �لبحث �حلايل بامل�سطلحات �لآتية:

ال�س�م و�س�عاف ال�س�مع: هو م�س���طلح عام ي�س���مل كل درجات و�أنو�ع فقد�ن ( ))
�ل�س���مع، وي�س���مل كل م���ن �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع ، وي�س���ري �إىل وج���ود عج���ز 
يف �لق���درة �ل�س���معية ب�س���بب وج���ود م�س���كلة يف م���كان م���ا يف �جله���از �ل�س���معي 
�أو يف  �أو �لد�خلي���ة،  �أو �لو�س���طي،  فق���د حت���دث �مل�س���كلة يف �لأذن �خلارجي���ة، 
�لع�س���ب �ل�س���معي �ملو�س���ل �إىل �مل���خ و�لفق���د�ن �ل�س���معي قد ي���رت�وح مد�ه من 
�حلال���ة �ملعتدل���ة �إيل �أق�س���ي حال���ة م���ن �لعم���ق و�لت���ي يطل���ق عليه���ا �ل�س���مم                                                                             
 )Deaf ( ولفظ �لأ�سم و�سعيف �ل�سمع ي�سم فئتي �ل�سم.)لزريقات، 2009� (

.( Hard of Hearing ) و�سعاف �ل�سمع

اأ-          الأ�سم و �سعيف ال�سمع : يعرف مور�س ( Moors,2007 ) �لأ�سم باأنه �لفرد 
�ل���ذي يع���اين من عجز �س���معي )فقد�ن 70 دي�س���بل فاأك���رث ( حت���ول دون �عتماده على 

حا�سة �ل�سمع يف فهم �لكالم �سو�ء با�ستخد�م �ملعينات �ل�سمعية، �أو بدونها. 
�أما �س���عاف �ل�س���مع فيكون لديهم ق�سوًر� يف حا�سة �ل�سمع بدرجة ما، وترت�وح 
�س���دة فقد �ل�س���مع عندهم ما بني ) 35 – 70 ( دي�س���يبل، وميكنهم �ل�س���تجابة للكالم 
�مل�س���موع �إذ� وقع يف حدود قدرتهم �ل�س���معية با�س���تخد�م �ملعينات �ل�س���معية، �أو بدونها 

ويحتاجون يف تعليمهم �إىل تدريبات و�أ�ساليب خا�سة ) عي�سى، 2006(.

�ل���ذي ( )) �لأث���ر  باأنه���ا: »م���دى  �لفعالي���ة  Effectiveness: تع���رف  الفعالي�ة 
ميك���ن �أن حتدث���ه �ملعاجلة �لتجريبية باعتبارها متغري� م�س���تقال يف �ملتغري�ت 
�لتابعة«)�للقان���ى و�جلمل، 1999(. وتعرف �إجر�ئيا باأنها: مدى �أثر �لربنامج 
�لتدريب���ي �لعالج���ي �ملقرتح )كمتغري م�س���تقل( يف قر�ءة �لن�س���و�س �لقر�آنية 

)كمتغري تابع( لدى �لتالميذ �ل�سم و�سعاف �ل�سمع. 
تقني�ة QR Code : م���ا يطلق عليها رموز �ل�س���تجابة �ل�س���ريعة )QR( هي ( ))

�لبارك���ود ثنائية �لأبعاد �لتي ميكن م�س���حها مع �لأجهزة �ملحمولة �لتي تدعم 
�س���بكة �لإنرتنت. (Pons, 2011). هذه �لرموز ترتبط مبا�س���رة مبوقع على 
�سبكة �لنرتنت، و�لفيديو، ورقم �لهاتف، �أو �لر�سالة �لن�سية، وتوفر �إمكانية 
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�لو�س���ول �لف���وري �إىل م�س���ادر �ملعلوم���ات كلم���ا وحيثما دعت �حلاج���ة. تتكون 
رموز �ل�ستجابة �ل�سريعة من وحد�ت �سود�ء مرتبة يف منط مربع على خلفية 
بي�ساء. وهي م�سممة على فك رموز �لبيانات ب�سرعة، ومن �ل�سهل جد� �إن�ساء 

و��ستخد�م هذه �لرموز.
الكالم امللقن ) خمارج احلروف احل�سية( : تدريبات ملخارج �حلروف من خالل ( ))

�لإح�س���ا�س ب�س���وتها �لد�خلي باجل�س���م،  يكت�س���ب من خالله �ل�س���م و �سعيف 
�ل�س���مع �لتعبري باللغة �ملنطوقة  للكالم �لذي يعرب عنه بال�س���فاه ، و�لأ�س���كال 
و�لأو�ساع �ليدوية لت�سكيل �حلروف و�لكلمات وجعل �للغة �ملنطوقة و��سحة. 

وهذ� �لنظام ي�سمح للطفل �لتمييز بني �لأ�سو�ت �ملت�سابهة يف خمارجها.    

االإطار النظري ودرا�سات �سابقة:
يتن���اول �لإط���ار �لنظري جمموعة م���ن �ملحاور تركز يف جممله���ا على �لتنمية 
�للغوي���ة لل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع وطرق و��س���رت�تيجيات �لتو��س���ل �للغ���وي معهم يف 
�ملو�ق���ف �لتعليمي���ة وف���ى �حلي���اة �إ�س���افة �إىل �أهمي���ة تطوي���ر �لتنمي���ة �للغوي���ة لذوي 
�لإعاقة �ل�سمعية با�ستخد�م �لتقنيات �مل�ساعدة و�لياتها و�أدو�تها وترتبط هذه �ملحاور 

مبجموعة من �لدر��سات �ل�سابقة ذ�ت �ل�سلة و�سيتم عر�س ذلك فيما يلى:

 اأولً: اأهمية التوا�سل بلغة الإ�سارة واأمناط التوا�سل الأخرى يف التنمية اللغوية 
وتعليم اللغة لل�سم و�سعاف ال�سمع:

�إن �لتو��س���ل مع �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع يتم بالإ�س���ار�ت و�لتهجي بالأ�س���ابع 
و�لكالم وقر�ءة �ل�سفاه، ولكن هناك طريقتني تقليديتني يف �أ�سلوب �لتدريب �للغوي 
لالأطف���ال �ل�س���م عل���ى ��س���تخد�م �للغة حي���ث ت�س���تخدم �لطريقة �ملختلط���ة بتوظيف 
كال م���ن �للغ���ة �ملتحدث���ة ولغة �لإ�س���ارة، لذل���ك كان يتم ��س���تخد�م لغة �لإ�س���ارة لأنها 
تك���ون �أك���رث تاأث���رًي� ولقد وج���د �أن ��س���تخد�م �لأفعال و�لإمي���اء�ت له فائ���دة كبرية يف 
تعليم �ل�س���م،. حيث �أنها تعطي �حلياة و�لقوة للنطق، ولذلك فاللغة غري �مل�س���حوبة 
باأفع���ال و�إمي���اء�ت تعبريية مثل �لكتاب بدون �س���ور يعد غري جيد لالأطفال �ل�س���غار 
�سو�ء �ل�سامعني، �أو �ل�سم، و�سرورة �رتباط �لإمياء�ت مع هجاء �لأ�سابع، �أو �لكلمات 
�ملتحدثة ومهارتي �لقر�ءة و�لكتابة يف �كت�ساب �للغة �ملتحدثة ومهار�ت �للغة �لأخرى. 
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ويف نف����س ه���ذ� �لوق���ت تقريًب���ا ب���د�أ �لتو��س���ل �لكل���ي كطريق���ة تعل���م وتعلي���م 
ي���رتدد يف �لأدبي���ات وخا�س���ة د�خ���ل �لولي���ات �ملتح���دة يف جم���ال �لتنمي���ة �للغوي���ة 
(Marschark & Spencer, 2009) .و�أ�س���ارت در��س���ة لل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع 

Reilly, & Seago, (1992) �إىل �أهمية ��ستخد�م لغة �لإ�سارة كو�سيلة من و�سائل 
�لتو��س���ل مع �لتالميذ �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع و�أنه من �ل�س���روري �إتقان �ملعلم لها 
وحتدي���د �إ�س���ار�ت �لكلم���ات و�ملفاهي���م �أثن���اء �لإع���د�د للدر����س و��س���تخد�م تعب���ري�ت 
 Noritaka, Katsuji, Satoru, Yutaka, إمياء�ت �لوجه لتو�س���يح معنى. وتوؤكد�
ك���ربى يف  �أهمي���ة  �لإ�س���ارة  للغ���ة  �أن   Akikazu, Tomoharu, et al., (2007)
 Stewart, & Akamatsu, (1988) بر�مج تعليم �ل�س���م و�إك�س���ابهم �للغة. ويذكر
وبع�س���هم  �ل�س���م  ب���ني  �لتو��س���ل  يف  �لكل���ي  و�لتو��س���ل  �لإ�س���ارة  لغ���ة  ��س���تخد�م  �أن 
و�ل�س���امعني ي���وؤدى �إىل زي���ادة �لتو�ف���ق �لنف�س���ي، ومن���و �ل���ذ�ت لالأ�س���م. كم���ا �أ�س���ار 
Stewart, & Akamatsu, (1988) �إىل �س���رورة تنمية و�س���ائل �لتو��سل لتحقيق 
�لرب���ط بني �لتلميذ �لأ�س���م و�س���عيف �ل�س���مع ومعلمه و�مل���ادة �لتعليمي���ة �ملقدمة له؛ 
بالإ�سافة �إىل �أن �لرب�مج و�ل�سرت�تيجيات �حلديثة لتعليم �لتالميذ �ل�سم و�سعاف 
�ل�س���مع تتج���ه �إىل �لتع���رف عل���ى �أف�س���ل �لط���رق لعر����س حمت���وى �ملناه���ج �ملقدم���ة 
للتلمي���ذ �لأ�س���م و�س���عيف �ل�س���مع بالدمج م���ع �لتقنيات �مل�س���اعدة. ويوؤك���د على ذلك
Stoefen-Fisher, & Lee, (1989)  حيث �أو�سحا �أن �لتعرف على �لكلمة ومهمة 
�لحتفاظ �ملبا�سر بالكلمة لدى �ل�سم و��ستخد�مها يف مو�قف جديدة يتم عن طريق 
تق���دمي قائم���ة كلمات مطبوعة ومعها �إ�س���ارة ل���كل كلمة. وزي���ادة �حتفاظهم بالكلمة. 
وت�س���ري Reilly, & Seago, (1992)  �أن ��س���تخد�م لغة �لإ�سار�ت و�لتو��سل �لكلي 
مع �لتالميذ �ل�سم د�خل وخارج �ل�سفوف �لدر��سية �أمر �سروري على �ملعلم �إتقانها. 
وتو�س���ح Yoshinaga-Itano, & Stredler-Brown, (1992) �أهمية ��س���تخد�م 
طرق �لتو��سل �لكلي يف �لتو��سل مع �ل�سم و�سعاف �ل�سمع لتب�سيط �لتعلم. �أما در��سة 
   Berent, Kelly, Aldersley, Schmitz, Khalsa, Panara,et al., (2007)
فق���د �هتم���ت باختيار فعالية بع�س �لنماذج �لتدري�س���ية مع �لطالب �ل�س���م باجلامعة 
وخل�ست �إىل فعالية �لنماذج �لب�سرية يف تعليم �لطالب �ل�سم و�أو�ست بالبحث �مل�ستمر 
عن �آليات تكنولوجية ومبتكرة تر�عي ��ستخد�م �لتقنيات �حلديثة �مل�ساعدة يف تعليم 
�لطالب �ل�س���م �ملناهج �لدر��س���ية بلغة �لإ�س���ارة مدجمة مع طريقة �لتو��س���ل �لكلى.
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ثانًي�ا: ط�رق تطوير الكف�اءة اللغوية القائمة عل�ى اأمناط التوا�س�ل الكلى يف 
تعليم اللغة لل�سم و�سعاف ال�سمع :

بوج���ه  �ل�س���مع  و�س���عاف  �ل�س���م  ل���دى  �للغوي���ة  �لكف���اءة  �أهمي���ة  ع���ن  �أم���ا 
در��س���ة �أثبت���ت  فق���د  �ل���ذ�ت  مفه���وم  عل���ى  وتاأثريه���ا  خا����س  بوج���ه  و�ل�س���م  ع���ام 
Silvestre, Ramspott, & Pareto (2007) �أن �لكف���اءة �للغوي���ة لديه���م ه���و 
�لعن�سر �لفاعل يف تكوين مفهوم ذ�ت �يجابي وعامل رئي�سي من عو�مل �لتعلم لديهم. 
���ا وق�سوًر� يف �لرب�مج �مل�س���تخدمة لتنمية عمليات �لتو��سل  ونالحظ مما �س���بق نق�سً
با�س���تخد�م طرق �لتو��س���ل �لطبيعية مع �ل�س���م وهي لغة �لإ�س���ارة مع �ل�سم و�سعاف 
�ل�س���مع، وع���دم �لقدرة على تكوين �س���ورة ذهنية لالأ�س���ياء و�لأح���د�ث يف �لبيئة لعدم 
منا�س���بة طريقة �لتدري�س وطرق �لتو��س���ل لطبيعة �ل�س���م وعدم وجود �ملعلم �ملدرب 
�جليد على ��ستخد�م لغة �لإ�سارة، وكذلك قلة �ملح�سول �للغوي �ل�سم و�سعاف �ل�سمع 
لقل���ة �لرب�م���ج �لرتبوي���ة �ملعدة لذلك وعدم �لدمج �لو��س���ح بني ه���ذه �لرب�مج وبني 
�لتقنيات �مل�ساعدة و�لياتها �حلديثة و�مل�ستحدثة وعدم تو�فرها ب�سورة و��سحة يف بيئة 
تعليم �ل�سم و�سعاف �ل�سمع على م�ستوى �ملر�حل �لتعليمية لهذه �لفئة و�لتي تتنا�سب 
وطبيعة �لإعاقة �ل�سمعية، هذ� برغم �أن �لجتاهات �حلديثة لتعليم �ل�سم و�لتو��سل 
معه���م تعتمد على �لأخ���ذ بالطرق �لتكنولوجية �ملي�س���رة لعملية �لتو��س���ل و�لتعليم.

)ثالثا( اأهمية التقنيات امل�س�اعدة واأدواتها يف التنمية اللغوية لذوى الإعاقة 
ال�سمعية :

فقد �أ�س���ارت در��سة Luetke,(2009)  �إىل �سرورة �لأخذ بالتقنيات �حلديثة 
و�لرب�مج �حلا�س���وبية يف تعليم �لطالب �ل�س���م و �س���عاف �ل�س���مع باجلامعة و��ستثمار 
�لنرتن���ت يف �لعملي���ة �لتعليمية.�أم���ا يف در��س���ة )مط���اوع ،وعي�س���ى، 2016( ودر��س���ة  
Slike, Berman, Kline,  Rebilas, & Bosch ( 2008) فق���د مت ح�س���ر 
�لتقني���ات �حلديثة �مل�س���اعدة يف تقدمي �خلدمة �لتعليمية �جليدة و�لتو��س���ل لل�س���م 
و�سعاف �ل�سمع د�خل وخارج �ل�سفوف و�أهمية �لتوظيف �لأمثل للرب�مج �حلا�سوبية 
مل�س���اعدتهم يف ترجم���ة �للغ���ة �ملكتوب���ة وتعل���م �لق���ر�ءة، وح�س���ن ��س���تغالل �س���ر�ئط 
 ،(Thoutenhoofd, 2010) لفيدي���و يف تعلي���م و تدري���ب �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع�
و�أن �لتقني���ات �مل�س���تخدمة لل�س���م توجه �لنتب���اه �إىل �لتد�خل بني �لعل���وم و�لتقنيات 
و�ل�س���مم، �أو �لإعاق���ة �ل�س���معية وحل م�س���كالت تعليمه���م وتعلمهم. كما �أكدت در��س���ة           
Gournaris, & Leigh,  (2004) عل���ى �أهمي���ة ��س���تخد�م �س���بكات �لنرتن���ت يف 
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تنمية جو�نب �لتو��سل �لجتماعي لل�سم عن طريق مقارنة �أد�ء وتاأثري�ت �لتو��سل 
وجًها لوجه و�لتو��سل عرب و�سيط مع �لأفر�د �ل�سم على �أد�ء بع�س �ملهام يف مو�قف 

تلقائية طبيعية حتت توجيه و�إ�سر�ف �ملعلم مثل مهار�ت �لقر�ءة و�لكتابة. 

)رابعا(اأهمية التقنيات امل�س�اعدة واأدواتها يف التنمية اللغوية لذوى الإعاقة 
 ( CS ) ال�س�معية با�س�تخدام طريق�ة ال�كالم امللقن على تط�ور اللغة املنطوق�ة

 :Cued Speech
 ل يعترب �لكالم �مللقن لغة �إ�س���ارة، �أو نظام ذو رموز يدوية ي�س���تخدم �إ�س���ار�ت 
م���ا يف نف����س ترتي���ب كلم���ات �للغة �ملنطوقة ولكنه �أ�س���لوب لالت�س���ال للغ���ات �ملنطوقة 
�لتي كان يتم �لتعبري عنها قدمًيا ب�س���رًيا ي�س���معون(.ويف لغة �لكالم �مللقن، ي�س���تكمل 
�ملتح���دث �ل���كالم �ل���ذي تع���رب عن���ه �إ�س���ار�ت �ل�س���فاه بالأ�س���كال و�لأو�س���اع �ليدوي���ة. 
ويتك���ون �س���كل، �أو و�س���ع �ليد من �س���كل �ليد وو�س���عها ح���ول �لفم ) عي�س���ى، 2011 ( ؛       
 Mayberry, Del Giudice, & Lieberman, عي�سى ، �لحمدي ، 2017 ( ويذكر(
(2011);  �أن �ل���كالم �مللق���ن يتك���ون م���ن ثماني���ة �أ�س���كال للي���د متث���ل جمموعات من 
�لأ�س���و�ت �ل�س���اكنة و�أرب���ع �أو�س���اع للي���د للتعبري ع���ن �لأ�س���و�ت �ملتحركة و�لأ�س���و�ت 
�ملكون���ة م���ن حرفني. ويرمز ملجموعات �لرموز �ل�س���وتية �لتي ميكن متييزها بقر�ءة 
�ل�س���فاه ) مث���ل //p/, /d/, and /z( بنف����س �س���كل �لي���د، �أو نف����س و�س���عها. و�لعك����س، 
حي���ث يرم���ز للرم���وز �ل�س���وتية �لتي له���ا نف�س حرك���ة �ل�س���فاه باأ�س���كال خمتلفة لليد             
) مثل //p/, /b/, and /m( و�أو�ساع �ليد ) مثل //i/ and /e(. وهكذ� تعد �ملعلومات 
�لتي تقدمها �أ�سكال و�أو�ساع �ليد وتلك �لتي تقدمها قر�ءة �ل�سفاه تكميلية، �أو تكمل 
بع�س���ها �لآخ���ر. فعندم���ا ينط���ق �ملتحدث مبقطع )�س���وت �س���اكن – �س���وت متحرك( 
تظهر معها يف نف�س �لوقت �س���كل، �أو و�س���ع �ليد ) �س���كل لليد يف و�س���ع معني(. فعلى 
�س���كلني خمتلفني لليد  �س���بيل �ملث���ال، وعند نطق كلمتي “but” و”putt”ي�س���تخدم 
���ا تركيبات مقطعية  لرتمي���ز �حل���رف �ل�س���اكن �أول �لكلمتني. كم���ا ينتج �ملتحدث �أي�سً
�أخرى غري مقطع �ل�س���وت �ل�ساكن-�ل�سوت �ملتحرك با�ستخد�م �أو�ساع �ت�سال لغوى 
�إ�س���افية. فعلى �س���بيل �ملثال، عند �لتعبري عن مقطع يتكون من �سوت متحرك و�حد 
تكون �ليد يف �لو�سع �ملفتوح وتتخذ �ل�سكل �لذي ميثل هذ� �ل�سوت، كما ميكن متثيل 
جمموعات �لأ�س���و�ت �ل�س���اكنة، �أو جمموعات �لأ�س���و�ت �خلتامية باتخاذ �ليد �س���كاًل 

تنا�سب �ل�سوت �لإ�سايف مع و�سع �ليد �ملفتوح.
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ول ميكن ترجمة �أ�سكال و�أو�ساع �ليد �مل�ستخدمة يف �لكالم �مللقن كما لو كانت 
لغة، وهي بهذ� تختلف عن �أ�سكال و�أو�ساع �ليد عند �لقيام بعملية �لتهجي �لإ�سبعي. 
ول غنى لنا عن تلك �ملعلومات �لب�س���رية �لتي تقدمها قر�ءة �ل�س���فاه. وي�س���ري تكامل 
�ملعلوم���ات �ل�س���فوية و�ليدوي���ة �إىل �لقاعدة �ل�س���وتية �لفريدة �لو��س���حة �لتي تقول 
�أن “�لأطف���ال �ل�س���م ل ميك���ن �أن ي�س���تفيدو� م���ن م�س���در و�حد مهم���ا كان مبفرده”. 
وهكذ� ميكن �أن يقومو� برتجمة �لر�س���الة �ملنطوقة كلغة ب�س���رية يعتمد عليها حيث 
تتحدد فيها �لإ�سار�ت ) مثل �جلمع بني حركات �ل�سفاه و�أ�سكال و�أو�ساع �ليد( وذلك 
على م�ستوى �ملقطع و�ل�سوت. ويناظر كل مقطع )�سوت( جمموعة و�حدة فقط من 
�ملعلومات �ل�سفوية و�ليدوية، وهي �سمة جتعل للكالم �مللقن وظيفة ومعنى يف �إدر�ك 

�ل�سم و�سعاف �ل�سمع لكلمة و�لتمييز بني �لكلمات ) عي�سى ، �لحمدي ، 2017 (. 

خام�س�ا: اأهمية التقنيات امل�س�اعدة واأدواتها يف التنمية اللغوية يف بيان اأثر 
الكالم امللقن على اإدراك ومتييز الكالم لذوى الإعاقة ال�سمعية:

بتاأث���ري �لإعاق���ة �ل�س���معية و�ل�س���مم عل���ى وجه �خل�س���و�س فاإن م�س���توى فهم 
�ل�س���م للغ���ة �ملنطوق���ة يك���ون �س���عيفا. ويقت�س���ر فه���م معظم ق���ر�ءة �ل���كالم على ربع 
م���ا يق���ال حت���ى يف �حلو�ر�ت �لت���ي تتم بني فردي���ن �ثنني. ومع ذلك طر�أت حت�س���ينات 
كب���رية عل���ى مه���ار�ت ��س���تقبال كالم �لأطف���ال �ل�س���م لالأطف���ال �لذي���ن يتحدث���ون 
عندما �أ�س���يفت �أ�س���كال و�أو�س���اع �ليد �إىل �ملعلومات �مل�س���تقة من قر�ءة �ل�س���فاه..وقام

�لت���ي  �لتح�س���ينات  Périer, Charlier, Hage, & Alegría, (1988) بتقيي���م 
قدمته���ا �أ�س���كال و�أو�س���اع �ليد عل���ى فهم �جلمل �لب�س���يطة �ملكونة من فاع���ل + فعل + 
مفع���ول ب���ه بالإ�س���افة �إىل ثالثة م�س���تويات من �س���عوبة قر�ءة �ل���كالم. وقد مكنتهم 
در��س���تهم م���ن حتدي���د �لأث���ر �ليجاب���ي لل���كالم �مللقن على تو�س���يح ق���ر�ءة �جلمل يف 
م�س���تو�هم و�لت���ي ل تق���دم حتدي���ات لغوي���ة. ويوؤك���د �لباحثان يف �لبح���ث �حلايل على 
�أهمي���ة �لت�س���اق يف تطبي���ق ه���ذه �لطريق���ة يف كال من �ملدر�س���ة و�لبيت مم���ا يكون له 
�لأث���ر �لطي���ب و�لأف�س���ل يف حتقي���ق �لتنمية �للغوية �ملنا�س���بة له���ذه �لفئة و�حلد من 
�لآثار �ل�س���لبية لالإعاقة �ل�س���معية وبخا�س���ة على �لنمو �للغوي لهذه �لفئة. ويف هذ� 
�ل�سياق �كت�سف Alegria, Charlier, & Mattys, (1999) �أن م�ستخدمي �لكالم 
 CS منذ �س���ن مبكرة يظهرون حت�س���ًنا �أكرب من م�س���تخدمي �لكالم �مللقن CS مللقن�
�ملتاأخرين بف�سل �إ�سافة �أ�سكال و�أو�ساع �ليد يف متييز كل من �لكلمات و�لكلمات ذ�ت 

�لدللة �مل�سورة، وتركيب �لكلمات يف جمل ب�سور ذ�ت معنى ودللة لهم. 
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�ساد�س�ا: اأهمي�ة التنمي�ة اللغوية با�س�تخدام تقني�ة QR Code يف التعلم 
داخل ال�س�فوف الدرا�س�ية والتعل�م الذاتي با�س�تخدام التليفون املحمول لل�س�م و 

�سعاف ال�سمع:
رم���وز  Johnson, Levine, Smith, & Smythe, (2009) �أن  �أ�س���ار 
QR ميكن م�س���حها من قبل �لأجهزة �لنقالة �ملزودة بالكامري� �لتي تقوم با�س���رتد�د 
�ملعلوم���ات ح���ول �ل�س���يء �ملرتب���ط بالرمز هذ� “�لرم���وز ثنائية �لأبعاد” و�لتي ت�س���فر 
�لبيان���ات يف بعدي���ن، �لأفق���ي و�لر�أ�س���ي. ويتكون �لرم���ز من وحد�ت �س���ود�ء مرتبة يف 
من���ط مرب���ع عل���ى خلفي���ة بي�س���اء (Wikipedia, 2011). توج���د مول���د�ت جمانية 
لإن�س���اء رم���وز �لبارك���ود، �أو رم���وز �ل�س���تجابة �ل�س���ريعة QR يف �س���كل مل���ف �س���ورة، 
وعندم���ا يت���م فح�س���ها بو��س���طة جهاز �س���بكة �لنرتن���ت ت�س���ري �إىل �لبيان���ات �ملحددة 
للرم���وز  وميك���ن   .(Hicks & Sinkinson, 2011) �لإنرتن���ت  عل���ى  �ملخزن���ة 
تخزين ما ي�س���ل �إىل 7089 رقم، �أو 4296 حرف �أبجدي رقمي، مما يتيح �س���عة كبرية 
للبيان���ات يف مرب���ع �س���غري بحجم1بو�س���ة للطباع���ة (Lehan, 2011). وبه���ذ� ف���اإن 
تقني���ات �ملعلوم���ات و�لتو��س���ل �حلديثة مثل �لتقنيات �لقائمة عل���ى توظيف �لهو�تف 
�ملحمول���ة ورموز �ل�س���تجابة �ل�س���ريعة )QR(، له���ا �إمكانات كبرية لتح�س���ني �لتعليم 
و�لتعل���م لتمك���ني �لتقني���ات �ملتنقلة م���ن تقدمي خدم���ة تعليمية للمتعل���م ذي �لإعاقة 
وغ���ري ذي �لإعاق���ة عرب �س���ياقات متعددة، من خالل �لتفاعالت و�لتو��س���ل يف موقف 
 .Crompton,(2011); Traxler,(2009) تعليم���ي حر �ملحتوى كما �أ�س���ار لذل���ك
حي���ث ميك���ن �أن يتعل���م �ملتعلم���ون يف �أي وق���ت ويف �أي م���كان وبالتعل���م �لذ�ت���ي وق���د 
�أجري���ت �لأبح���اث عل���ى �لتعلم �ملتنق���ل يف جميع �أنح���اء �لعامل ملناهج وبر�مج در��س���ية 
�ل�س���تجابة  رم���وز  ��س���تخد�م  تناول���ت  �لت���ي  �لدر��س���ات  �أن  �إل  ومتنوع���ة؛  عدي���دة 
عل���م  ح���دود  يف  وذل���ك  ن���ادرة  كان���ت  و�إجر�ء�ته���ا  مو�س���وعها  يف   )QR( �ل�س���ريعة 
�لباحث���ني و�أو�س���حت در��س���ة Law & So,(2010) �أن ��س���تخد�م رم���وز �ل�س���تجابة 
�ل�س���ريعة )QR( ميكنه���ا �أن تدع���م عمليت���ى �لتعلي���م و�لتعل���م يف �س���ياقات خمتلف���ة، 
وت�س���مل �مل���و�د �لتعليمية من �أ�س���رطة �لفيديو و�لن�س���و�س و�ل�س���ور و�أك���رث من ذلك
  (Rikala & Kankaanranta, 2011)، Osawa et al.,(2007)، (Chen et al.,( 2010).
وبعبارة �أخرى، ميكن لرموز �ل�ستجابة �ل�سريعة )QR( تو�سيع جتربة �لتعلم �لذ�تي 
وتوفري �ملهام �لأ�سا�سية و�ملهار�ت �للغوية �لتي جتري يف ظروف �لعامل �حلقيقي وذلك 
عندم���ا تك���ون رموز �ل�س���تجابة �ل�س���ريعة ج���زء� ل يتج���ز�أ من �لبيئة، ميك���ن للمتعلم 
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�حل�س���ول على معلومات متنوعة يف جمال در��س���ته. وميكن لرموز )QR(�أي�سا �إثر�ء 
م���و�د �لتعل���م �لقائ���م على �لورق���ة و�لقلم للكتاب���ة و�لق���ر�ءة بحيث تخدم �مل���و�د �أنو�ع 
خمتلف���ة م���ن �ملتعلمني ومناهج خمتلفة �أي�س���ا وه���ذ� يتفق مع �لهدف �لأ�سا�س���ي من 
�لبحث �حلايل يف �ل�ستفادة من هذه �لتقنية �مل�ساعدة يف تعليم �ل�سم و�سعاف �ل�سمع 
 De Pietro & Frontera (2012) قر�ءة �لقر�آن �لكرمي.وبالإ�سافة �إىل ذلك يوؤكد
عل���ى �أن رم���وز )QR( ت�س���اعد يف تنفي���ذ �ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية �لقائم���ة عل���ى 
�لنم���اذج مث���ل �إ�س���رت�تيجية �لتعل���م �لتع���اوين، و��ستك�س���اف تاأث���ري رم���وز �ل�س���تجابة 
�ل�س���ريعة )QR( و�لأجهزة �ملحمولة على دو�فع وخمرجات �لتعلم للتالميذ وكذلك 
تنظ���ر يف �أهمي���ة ��س���تخد�م رم���وز �ل�س���تجابة �ل�س���ريعة و�لأجه���زة �ملحمول���ة يف زيادة 
وتعزي���ز دم���ج �لتعلي���م و�لتعل���م يف �آن و�حد وب�س���ورة تفعالية. كما ميكن مل�س���تخدمي 
�لهاتف �ملزود بكامري� جمهزة بقارئ رموز �ل�س���تجابة �ل�س���ريعة �لتو��سل بالإنرتنت 
مب�س���ح رموز �ل�س���تجابة �ل�س���ريعة لعر�س �لن�س، وفتح �سفحة ويب، و�حل�سول على 
�إحد�ثي���ات GPS، �أو تنفي���ذ بع����س �لإج���ر�ء�ت �ملماثل���ة �لأخ���رى كم���ا �أ�س���ار �إىل ذلك 
�أن   Zhang, Looi, Seow, Chia, Wong, Wenli Chen, et al.,(2010)
�له���دف �لنهائ���ي يجب �أن يكون هو ��ستك�س���اف كيف ميكن دمج رموز )QR(على نحو 
فع���ال يف �ملمار�س���ات �لتعليمي���ة، مم���ا يعني �لرتكي���ز �أكرث على �ملتعلم���ني من �لرتكيز 
على �لتقنيات يف حد ذ�تها. لهذ� �ل�س���بب، فاإن ��س���تخد�م �لرموز)QR( يجب �أن يعزز 
�لتعلم �ملتمركز حول �ملتعلم، ولي�س فقط جمرد ربط �لتعليم و�لتعلم بتقنيات �لهاتف 
�لنقال.وق���د ب���ني كال م���ن  Law & So,(2010) �أن وج���ود رم���وز يف �مله���ام �لورقية 
توفر و�س���يلة فعالة ومرنة للطالب للح�س���ول على نو�جت تعلم جيدة، وميكن لرموز 
�ل�ستجابة �ل�سريعة )QR( توجيه �ملتعلمني من خالل عملية �لتقييم �لذ�تي لنو�جت 
تعلمهم و�حلكم على مدى �لإتقان لها و�لتكر�ر للو�سول �إىل م�ستوى �أد�ء جيد. حيث 
قاما با�ستخد�م �لرموز لتوجيه �ملتعلمني من خالل عملية �لتقييم �لذ�تي وكان رمز 
�ل�س���تجابة �ل�سريعة )QR( مطبوعا على ورقة �لعمل �لتي ترتبط مبا�سرة ب�سفحة 
ويب مع وجود �لإجابات �ل�س���حيحة وتوجيه �ملتعلمني من خالل �لتدريبات �لفردية 

�إىل �ختيار �لإجابة �ملنا�سبة. 
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در��س���ة                                                   يف  �لذ�ت���ي  �لتقيي���م  عملي���ة  م���ن  �لن���وع  نف����س  لوح���ظ  وق���د 
�إعط���اء  �أي�س���ا  و�لت���ي .ميك���ن للمدر�س���ني   Rikala & Kankaanranta(2012)
�لتوجيهات و�ملعلومات للمتعلمني حول كيفية �إمتام مهامهم. يف ور�س �لعمل �لفنية، 
�أو يف موقف تعلم عملي كان، �أو نظرى، كما ميكن و�س���ع رموز �ل�س���تجابة �ل�س���ريعة ، 
على �س���بيل �ملثال، على قطعة من �ملعد�ت مثل �أنو�ع خمتلفة من �لفر�س، �أو يف ور�س���ة 
�لهند�س���ة يف �لأجهزة �لإلكرتونية �ملختلفة لتوجيه �لطالب �إىل كيفية ��س���تخد�مها. 
كما لوحظ �أن ��ستخد�م رموز �ل�ستجابة �ل�سريعة )QR( تعد مبثابة مر�سد، �أو دليل 
�ملتعلم �إىل كيفية ��ستخد�م �لآلت �لريا�سية يف �سالة �لألعاب، وتوفر رموز �ل�ستجابة 
�ل�س���ريعة �أي�سا و�س���يلة مرنة لتبادل �ملو�د �لتعليمية وفهم حمتو�ها . حتدث كال من 
Robertson & Green (2012)ع���ن كي���ف ميك���ن للمتعلم���ني �لعث���ور عل���ى �س���ور 
�سخ�س���يات م�سهورة و�إن�س���اء رموز لها. ميكن للمتعلمني �أي�سا �إنتاج وتبادل �لتقارير، 
 .)QR( أو غريه���ا م���ن �مل���و�د عل���ى �لنرتنت با�س���تخد�م رم���وز �ل�س���تجابة �ل�س���ريعة�
ويف در��س���ة Rikala & Kankaanranta, (2012) �س���ارك �لطالب تقاريرهم مع 
�لآخرين كو�س���يلة لتوجي���ه عملية �لتقييم �لذ�تي با�س���تخد�م نظام هذه �لرموز ومن 
هنا فاإن هذه �لتقنية حتفز من ��ستخد�م �ملعلم لنوع من �لتعليم �لذي يدعم �لرتكيز 
على �ملتعلمني و�لتعلم �ملتمركز حول �ملتعلم، ويعد هذ� مدعما للمتعلم ويقدم له نوع 

من �لتعزيز �ملنا�سب له وفقا لقدر�ته.

)�س�ابعا( اأهمية التنمية اللغوية با�س�تخدام تقنية رموز ال�س�تجابة ال�سريعة 
QR code بربط املواد واملوارد التعليمية على النرنت للتعليم داخل ال�سفوف 

الدرا�سية والتعلم الذاتي با�ستخدام التليفون املحمول لل�سم و �سعاف ال�سمع:
تك�س���ف در��س���ة Kassey, et al., (2015) ع���ن م���دى ��س���تخد�م ودمج رموز 
�ل�س���تجابة �ل�س���ريعة )QR( كتقني���ة هام���ة للتعلي���م و�لتعل���م يف �ملد�ر����س يف رب���ط 
و�لت���ي   ،Virtual environment �فرت��س���ية  باأخ���رى  �لع���امل �حلقيق���ي  خ���رب�ت 
ت�سمح بالتجريب و�ل�ستك�ساف بطرق جديدة ومثرية وذلك لتوفري خرب�ت تعليمية 
جذ�ب���ة و�س���به حقيقي���ة بطريق���ة ذ�ت مغزى وت�س���هم يف �أن ميتد �لتعل���م �إىل �أبعد من 
وج���ود رم���ز ثنائي �لأبع���اد على ورقة و�لطري���ق �لوحيد لذلك لإتاحة ه���ذ� �لنوع من 
�لتعل���م هو ��س���تخد�م رموز �ل�س���تجابة �ل�س���ريعة �لتي تكمن قوته���ا يف �لتمثيل �ملرئي 
للعناوي���ن �ملتاح���ة عل���ى �لنرتن���ت ب�س���ور ترب���ط �لع���امل �مل���ادي و�لظاه���ري وت�س���هل 
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�لو�س���ول �إىل م�س���ادر �لأ�س���ياء و�لأماك���ن عل���ى �لنرتن���ت وتوؤك���د در��س���ات كل م���ن
 Educause, (2009); Hicks, & Sinkinson, (2011); Johnson &
Adams, (2011) ; Vandi, & Djebbari, (2011)وغريه���ا م���ن �لدر��س���ات 
�ل�س���ابقة وذلك عند تفح�س �ل�س���ور من �ملو�د �ملطبوعة، �أو من �سا�س���ة جهاز �حلا�سب 
�لآيل عن طريق جهاز �لهاتف �لنقال، و�ت�سال �مل�ستخدم على �لفور بامل�سادر �ملطلوبة 
عل���ى �لنرتن���ت دون �حلاج���ة لكتاب���ة عن���و�ن URL طوي���ل، يف �ل�س���فوف �لدر��س���ية، 
و�لتو��س���ل �لفوري يجعل �جلهاز �ملحمول يعمل مبثابة بو�س���لة، حني ي�س���ري مبنتهى 
�ل�س���رعة �إىل �ملحت���وى �جلدي���د، �أو �مل���و�د �لتعليمي���ة وه���ذ� يتفق مع �لإج���ر�ء�ت �لتي 
مت �تخاذه���ا يف �لربنام���ج �خلا����س بالبح���ث �حل���ايل.و�أن �لأجهزة �ملحمول���ة وتقنيات 
رم���ز �ل�س���تجابة �ل�س���ريعة )QR( ميكن �أن توفر فر�س���ا تعليمية غني���ة جلميع �أنو�ع 
�ملتعلمني.وم���ن ث���م فاإن دمج �ملعلومات �لرقمية و�لن�س �س���يجلب �لفر�س للمتعلمني 
ل�س���تيعاب �ملو�د �ملطبوعة من خالل توفري �ملعارف �لأ�سا�س���ية ذ�ت �ل�س���لة، يف �لوقت 
�حلقيقي، وحمتوى �لو�سائط �ملتعددة �لرقمية عرب مقاطع �ل�سوت / �لفيديو و�لتي 
تزوده���م بالق���درة عل���ى جم���ع �ملعلوم���ات م���ن جمموع���ة متنوعة م���ن �لأ�س���اليب �لتي 
تو�س���ح �ملفاهيم مبزيد من �لتف�س���يل �إ�س���افة �إىل �ملو�د �لتعليمية �لتكميلية يف �س���كل 
رموز �ل�س���تجابة �ل�س���ريعة )QR( تعطي �لتو�فر �لفوري للم�س���اعدة �لرقمية لدعم 
�ملتعلمني يف عملية �لتعلم، كما ميكن للمعلمني ت�س���مني رموز �ل�س���تجابة �ل�س���ريعة 
)QR( ب�سهولة مع �ملو�د �ملطبوعة جلعل �لتعلم �أكرث جدوى ومتعة وحتفيز للمتعلم 

(Chen, Teng, & Lee, 2011)

ويف �ملد�ر����س كث���ري� م���ا ت�س���تخدم �لأجهزة �ملحمولة يف �ل�س���ف، ميك���ن للمعلم 
تق���دمي جمموع���ة من رموز (QR) �لتي يكرث ��س���تخد�مها يف �أجهزة �حلا�س���ب �لآيل 
�س���تبقى حممي���ة و�س���احلة   (QR) �ل�س���ريعة  �ملكتبي���ة للطال���ب ورم���وز �ل�س���تجابة 
لال�س���تعمال لف���رتة طويل���ة ومتاحة لأي متعلم يف �أي وقت، ويق���دم �ملعلم يف كل مكان 
�لو�س���ول �إىل جمموعة متنوعة من �ملو�رد تهدف �إىل زيادة م�س���اركة �ملتعلمني، وهي 
مبثاب���ة �ل�س���قالت �لتعليمي���ة �لتعلمي���ة مب���ا توف���ره من �لتغذي���ة �ملرتدة عل���ى �لفور. 
و�أي�س���ا دم���ج رموز (QR) عل���ى �جلدول �لدوري للمو�د �لكيميائي���ة، مطبوعات نظام 
Moodle ت�س���يف تلقائيا رموز �ل�س���تجابة �ل�س���ريعة (QR) �إىل �أ�سفل �ل�سفحة مع 
 (QR) ووجود رمز �ل�ستجابة �ل�سريعة. (So & Law 2010) رو�بط �إىل �لعنو�ن
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ي�س���ع �مل�س���اركة �لأك���رب للتعل���م يف �إمكانية �ملتعل���م. من خالل ��س���تخد�م �لرمز ميكنه 
من مو��س���لة ��ستك�س���اف �ملو�سوع، �أو طلب �مل�ساعدة من تلقاء �أنف�سهم وهذ� مما يفيد 

�ملتعلم �لعادي ويفيد �أكرث �ملتعلمني ذوي �لإعاقة. 

 QR Code �أهمي���ة كب���رية يف �لتنمي���ة �للغوي���ة با�س���تخد�م تقني���ة  وهن���اك 
وتطبيق���ات رموز �ل�س���تجابة �ل�س���ريعة QR يف تعليم وتعلم �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع 
حيث يحتاج �ملعلم �لذي يريد ��ستخد�م رموز �ل�ستجابة �ل�سريعة (QR) يف �ل�سفوف 
�لدر��س���ية �إىل معرف���ة كيفي���ة �إن�س���اء رم���وز �ل�س���تجابة �ل�س���ريعة. و�أو�س���حت در��س���ة 
Baruffi, ,( 2014)جمموع���ة متنوع���ة م���ن �خلي���ار�ت �ملختلف���ة �ملتاح���ة و�لعملي���ة 
نف�س���ها ب�س���يطة وباإجر�ء�ت و��س���حة منها �أن يتم حتديد موقع، �أو �سفحة على �سبكة 
�لإنرتن���ت للمتعلم���ني �لت���ي عليهم ��س���تخد�مها. ث���م �لقيام بل�س���ق هذ� �لعن���و�ن �إىل 
مولد رمز �ل�س���تجابة �ل�س���ريعة (QR). �س���وف ين�س���اأ �س���ورة مع �ملعلومات �ملت�سمنة، 
ثم �لقيام بن�س���خ �ل�س���ورة وو�س���عها يف ورق���ة �لعمل ،�أو يف عر�س تقدمي���ي، يف، �أو على 
�سفحة ويب، �أو يف �أي مكان يريد �ملعلم طالبه من �لو�سول �إىل �ل�سفحة من خالله.

من خالل �إدخال تقنيات رموز �ل�ستجابة �ل�سريعة (QR) يف خمتلف �ملو�د �لدر��سية، 
وميكن للمعلمني تقدمي �خلطوة �لأ�سا�س���ية لتالميذهم لإجر�ء �ت�سالت مع �لعامل 
�خلارجي، ومنحهم فر�س���ة لتجربة �لتقنيات بطريقة ذ�ت معنى مع رمز �ل�س���تجابة 
 McCabe & Tedesco,(2012) ويف در��س���ة �أخ���رى قام���ت به���ا.(QR) ل�س���ريعة�
��س���تخدمت رموز �ل�س���تجابة �ل�سريعة (QR) عرب �لهو�تف �لذكية لالت�سال �ملبا�سر 
م���ع �أف���ر�د �لعين���ة يف نط���اق م�س���ار �لريا�س���يات.، و�أنه���م وج���دو� �أن رموز �ل�س���تجابة 
�ل�س���ريعة (QR) كانت �س���هلة �ل�س���تخد�م يف �لو�س���ول �إىل �ملعلومات �ل�س���رورية عن 

طريق رموز �ل�ستجابة �ل�سريعة دون �حلاجة ل�سوؤ�ل �أقر�نهم، �أو معلميهم.

 )تا�س�عا( توظيف تطبيق رموز ال�ستجابة ال�سريعة QR code باأجهزة الهاتف 
اجل�وال خط�وة نح�و تعزيز تقنية الواقع الفرا�س�ي لتعليم وتعلم ال�س�م و�س�عاف 

ال�سمع: 
�أو�س���حت در��س���ة Parton, et al,(2010) �أن���ه ميك���ن دم���ج �أح���د�ث �لع���امل 
�لرقمي و�لعامل �حلقيقي خللق فر�س للتعلم �لفعال للطالب، ولكن �لوقت و�لأدو�ت 
و�خل���ربة تع���د حو�جز تقليدية تعوق �لتح�س���ينات �لتي يتم �إن�س���اوؤها بو��س���طة �ملعلم. 
وتقدم هذه �لورقة �لأ�س���ا�س �ملنطقي ل�س���تخد�م �لأدو�ت �مل�ستجدة �ل�سديقة للمعلم، 
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لدمج �لف�س���اء �حلقيقي و�لف�س���اء �لفرت��س���ي من خالل �لفيديو و �لباركود ثنائي 
�لأبع���اد. وت�س���ري �لنتائ���ج �إىل �أن �لهو�تف �ملحمولة لديها �لقدرة على ت�س���هيل خرب�ت 
�لو�قع �ملعزز لتعليم فئة �ل�س���م على �عتبار �أنها �لفئة �جلزئية �ل�س���د يف فقد حا�س���ة 
Kelly & Burik (2003); Parton& et al,(2010) ل�س���مع. �أما بالن�س���بة �إىل�
فقد و�سعا در��سة جتريبية ملجموعة من �ملو�د لغر�س تعزيز جتربة رحلة ميد�نية يف 
�حلي���اة �لربية مع �ملحتوى �لرقمي. وبت�س���جيل مقاطع فيديو مرتجم بلغة �لإ�س���ارة 
�لأمريكي���ة )ASL( م���ع كام���ري� �لهات���ف مل�س���ح �لبارك���ود ثنائ���ي �لأبع���اد حيث ميكن 
��س���تخد�م هذه �لتقنية لت�س���جيل �لرحالت �مليد�نية �ملختلطة بقر�ءة �ل�س���ور ويحتاج 
�مل�س���تخدمون كام���ري� �لهات���ف م���ع تثبي���ت برنام���ج �لق���ارئ لن هذه �ملي���ز�ت مطلوبة 
لعم���ل برنام���ج �لباركود.كم���ا هدف���ت در��س���ة Jabjone, & Jabjone, (2014)  �أن 
�لتعل���م با�س���تخد�م �لتليف���ون �ملحم���ول للتدري�س �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع با�س���تخد�م 
رموز �ل�س���تجابة �ل�س���ريعة (QR) و�لذي يقدم عرب فيديو بلغة �لإ�سارة �لتايالندية 
باملر��س���الت �إىل كل �ملحتويات يف بيئة �لتعلم. و�س���ارك يف هذه �لدر��س���ة �س���بعة طالب 
من �ل�سم و�سعاف �ل�سمع �لذين و�جهو� �مل�سكلة عند �لدر��سة يف �ل�سفوف �لدر��سية. 
مت تق���دمي �ملحت���وى و�لفيدي���و لإظه���ار �لنهج �لذي ميك���ن للطال���ب �أن يتبعه وكيفية 
�ملمار�سة يف حد ذ�تها. حيث ت�ستخدم هذه �ملميز�ت عن طريق خدمات �لهاتف �لنقال 
 Koole لتلبي���ة �حتياج���ات �لط���الب �ل�س���م وغريه���م . مت ��س���تخد�م من���وذج �لإط���ار
لتوجي���ه عملية �لت�س���ميم، وتقيي���م فعاليتها �لرتبوي���ة. و�لتي بها ي�س���تطيع �لطالب 
�لو�سول �إىل �لدر�س عن طريق م�سح رموز �ل�ستجابة �ل�سريعة (QR). جميع �ملو�رد 
�لن�س���بية ميك���ن تخزينه���ا با�س���تخد�م �حلا�س���ب. �ظه���ر �مل�س���اركون ��س���تجابة �إيجابية 
للتعلم عن طريق �جلو�ل. و�س���هولة �لو�س���ول للمعلومات.م���ا يوؤكد على جدوى هذه 

�لتقنية لفئة �ل�سم و�سعاف �ل�سمع عينة �لبحث �حلايل.

كتقني�ة   )QR( مل�اذا يتحت�م ا�س�تخدام رم�وز ال�س�تجابة ال�س�ريعة )عا�س�را(
م�ساندة و�سرورة حتمية يف �سفوف ال�سم و�سعاف ال�سمع مع SQRLs ؟

 Sign Quick Responseخت�سار� SQRLs اإن ال�س�تجابة ال�سريعة لالإ�سارة
Label- SQRL وي�س���ري �إىل رم���ز �ل�س���تجابة �ل�س���ريعة �لت���ي ترب���ط بلغة �لإ�س���ارة 
ASL، �أو فيديو..)اأنظ�ر ال�س�ور والأ�س�كال والر�س�وم يف امللف املرفق م�ع البحث(ومن 
�مل�سروعات �لتى حتفز �لأخذ بها م�سروع �ملو�د �لتي ميكن �لو�سول �إليه )AMP( تنتج 
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لغة �لإ�سارة �لأمريكية )ASL( للن�سو�س متاحة لال�ستخد�م يف �ل�سفوف �لدر��سية 
ويف �ملنزل لتطوير مهار�ت �للغة و�لقر�ءة و�لكتابة باللغتني �لإجنليزية وASL. مع 
تو�ف���ر معلوم���ات عامة با�س���تخد�م �حلا�س���ب �لآيل و�لتذكري بالو�جب���ات �ملنزلية وما 
�إىل ذل���ك م���ن جو�نب للتعلم تخ���دم تعليم هذه �لفئ���ة ومدعمة بالتقنيات �مل�س���اعدة. 

تعقيب عام على ما �سبق :ومن خالل �لعر�س �ل�سابق لالأدبيات و�لدر��سات �ل�سابقة 
ذ�ت �ل�س���لة مبو�س���وع �لبحث يت�س���ح �أهمي���ة �لأخذ بالتقني���ات �مل�س���اعدة ومنها رموز 
�ل�س���تجابة �ل�س���ريعة )QR( يف �لتعلي���م و�لتعلم جلمي���ع �أنو�ع �ملتعلمني �س���ريطة �أن 
يكون كال من �ملعلم و�ملتعلم مدربني على ��س���تخد�مها و�ل�س���تفادة منها د�خل وخارج 
�ل�س���فوف �لدر��س���ية و�أنه���ا م���ن �لتقنيات �لتي ت�س���جع عل���ى �لتعلم �لذ�ت���ي وقد وجد 
فائدتها �أي�س���ا يف جمال �لرتبية �خلا�س���ة وتعليم وتعل���م ذوي �لإعاقة ومنهم �لفئات 
�ملعاق���ة مثل �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع عين���ة �لبحث �حل���ايل، ونظر� لأن فك���رة �لبحث 
ومو�سوعه مل يتم �إجر�ءها من قبل يف تعليم �للغة لل�سم و�سعاف �ل�سمع وبالأخ�س 
يف تعليم �ل�سم و�سعاف �ل�سمع حفظ وفهم �لقر�آن �لكرمي – يف حدود علم �لباحثني 

كالتايل:  �لبحث  فر�سا  �سياغة  – مت 
فر�سا البحث: 

توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني نتائج �لقيا�س �لقبلية و�لبعدية يف قر�ءة 1 ))
�س���ور �لقر�آن �لكرمي لدى عينة �لبحث من �لتالميذ �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع 

ل�سالح �لتطبيق �لبعدي.
توج���د ف���روق بني متو�س���طي رتب درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبية عل���ى بطاقة 1 ))

تقييم م�ستوى �لأد�ء يف �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي ل�سالح �لقيا�س �لبعدي

االإجراءات املنهجية للبحث

منه�ج البح�ث: �تب���ع �لبحث �ملنهج �لو�س���في �لتحليل���ي، وذلك لالإجابة عن �أ�س���ئلته، 
و�ملنهج �سبه �لتجريبي يف تطبيق جتربة �لبحث. 

حدود وعينة البحث: �قت�سر �لبحث �حلايل على �ملو�سوعات �لتي يتم تعليمها للعينة 
عل���ى ق�س���ار �ل�س���ور يف �لق���ر�آن �لك���رمي يف ع���دد �أربعة �س���ور ه���ي �لفاحت���ة و�لإخال�س 
و�لفل���ق و�لنا����س يف �لربنام���ج �ملقدم للبحث �حلايل. ��س���تمل �لبح���ث على عينتني مت 
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�ختيارهم���ا بطريق���ة ع�س���و�ئية، وهما: عينة من معلمي �لتالميذ �ل�س���م و�مل�س���رفني 
�لرتبوي���ني ومدي���ري �ملعهد �لإعاقة �ل�س���معية وعينة من �لطالب �ل�س���م و �لعاملني 
�ل�س���م، وبل���غ ع���دد �أفر�ده���ا )30( متخ�س�س���ا يف مد�ر����س �لتعليم �لعام بج���دة. �لذين 
طب���ق معه���م �ملقيا����س �لتقييم���ي لأث���ر توظي���ف تقني���ة Code QR يف تي�س���ري تعليم 
�لق���ر�آن �لك���رمي �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع من وجه���ة نظ���ر �ملعلمني و�ملتعلمني  �ل�س���م 
و �س���عاف �ل�س���مع عين���ة م���ن �لتالمي���ذ �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع باملرحل���ة �لبتد�ئية، 
وبلغ عدد �أفر�دها )3( من �لتالميذ �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع )�س���م و�س���عاف �س���مع( 
مبد�ر�س �لتعليم �حلكومي يف مدينة جدة، �لذين طبق معهم �لربنامج �ملعزز بتقنية           

Code QR و بطاقة �ملالحظة لتقييم �لأد�ء.

خطوات البحث: تتلخ�س خطو�ت �لبحث فيما يلي:

مر�جع���ة �لأدبي���ات و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة ذ�ت �ل�س���لة بط���رق �لتنمي���ة �للغوية )(1 
للتالمي���ذ �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع)لغة �لإ�س���ارة - و خم���ارج �حلروف...�ل���خ 
و�أهمي���ة تقني���ة QR Code لتعلي���م �للغ���ة �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع يف �س���بيل 
�ل�س���تفادة م���ن ذل���ك يف �لإج���ر�ء�ت �لالزم���ة لإع���د�د برنام���ج تفاعل���ي مع���زز 

بالتقنيات �مل�ساعدة  Code QRلتي�سري تعلمهم �لقر�آن �لكرمي.
 �إعد�د �لربنامج �ملعزز بالتقنيات �مل�ساعدة Code QR: يف تي�سري تعليم �لقر�آن )(1 

�لكرمي �ل�س���م و�سعاف �ل�سمع، وهو عبارة عن برنامج مبتكر ومتطور ير�عي 
طبيعة وخ�س���ائ�س و�حتياجات �ل�س���م و�سعاف �ل�س���مع، لتي�سري تعلمهم ذ�تيا 
و�لقر�ءة من �مل�س���حف ذ�ته.وقد روعي يف �إع���د�د �لربنامج �ملتطلبات �لتالية:

مر�جع���ة �لأدبي���ات يف جمال �لتاأهيل �ل�س���معي و�للغوي و�لتدريبات �ل�س���معية 1 ))
�ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع و�لتقنيات �مل�س���اعدة �لالزمة لذوى �لإعاقة �ل�سمعية 
للتعرف على �لتقنيات �لب�س���يطة �سهلة �ل�س���تخد�م و�لتي ميكن �أن ت�ساعدهم 

لتعلم قر�ءة �لقر�آن �لكرمي من �مل�سحف �ل�سريف �لورقي.
عر����س خمارج �حلروف بالطريقة �ل�س���وتية للتدريب عليه���ا مع تعزيز �للغة 1 ))

�ملنطوق���ة ل���دى �لأ�س���م لزي���ادة مه���ار�ت �لق���ر�ءة و�للغ���ة، وتوظي���ف �أ�س���اليب 
تكنولوجي���ة يف �لتعل���م ذ�تي���ا م���ع ��س���تخد�م بع����س �لتطبيق���ات عل���ى �جل���و�ل 
بطريق���ة �يجابي���ة مث���ل تقني���ة Code QR يف تي�س���ري تعلي���م �لق���ر�آن �لكرمي 

�ل�سم و�سعاف �ل�سمع.
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توظيف �لإمكانيات �ملتاحة د�خل �لربنامج مثل �لن�س و�لفيديو ولغة �لإ�سارة 1 ))
ا لتعلم �للغة وتعزيز �ل�ستقالل و�لثقة  وخمارج �حلروف مبا يوفر لهم فر�سً
بالنف�س و�مل�س���اعدة يف حمو �لأمية �للغوية لدى �ل�س���م و �سعاف �ل�سمع لفهم 

و قر�ءة �لقر�آن �لكرمي بالتعليم �للكرتوين.
يحت���وى �لربنام���ج على كل ح���روف �للغة �لعربية م�س���ورة فيدي���و لكل حرف 1 ))

ث���الث مقاط���ع لعر����س ت�س���كيل �حل���رف مث���ل ) َب -ُب – ب( لتدريب �س���عاف 
�ل�س���مع و�ل�سم وكل من لدية م�س���كلة يف �لتمييز �ل�سمعي لبع�س �حلروف، �أو 

لدية بع�س �لبقايا �ل�سمعية للتدريب على �لتلفظ و �لنطق .
توظيف �لطريقة �ل�سوتية و�لتحليل �ل�سوتي و�لتي تقوم على �لتدريب على 1 ))

�لإح�سا�س �لد�خلي ملخرج �سوت حروف �لتهجي ثم ت�سكيلها.
�لتطبي���ق �لعمل���ي للطريق���ة �ل�س���فهية م���ن �لتوظي���ف و ��س���تثمار �لتقني���ات 1 ))

�مل�س���اعدة �ملنا�سبة و�ملو�س���حة بالبحث من خالل تقنية )QR(، بحيث تعر�س 
عن طريق �لفيديو، من خالل قاعدة بيانات على �لنرتنت 

�لتدري���ب عل���ى �للغ���ة �للفظي���ة �ملنطوق���ة للتعبري ع���ن �لنف����س و �حتياجاتها. 1 ))
وتعوي����س �لق�س���ور �لن���اجت ع���ن �لفق���د �ل�س���معي من ع���دم �لقدرة عل���ى تكر�ر 
�لكالم لعدم �لقدرة على �لتميز �ل�س���معي مع عر�س مقاطع فيديو لالإ�س���ار�ت 
�لو�سفية �لعربية �ملوحدة لبع�س �سور �لقر�آن �لكرمي ) �لفاحتة – �لإخال�س 
- �لفل���ق - �لنا����س ( وفى �لربنامج توجد قاعدة بيان���ات كبرية لأمثلة متعددة 

لكلمات م�سورة تربط �لدللة و �ملعنى.
�أن يتك���ون م���ن �ملحوري���ن �لتاليني:�ملح���ور )(1  �لع���ام للربنام���ج روع���ى  �لهي���كل 

�لنظ���ري ويتن���اول �إ�س���رت�تيجية �لتحليل �ل�س���وتي، و�إ�س���رت�تيجية �لتو��س���ل 
�لكل���ي، و�إ�س���رت�تيجية خمارج �حلروف �حل�س���ية، و�لكالم �مللقن CS كاأ�س���ا�س 
لبناء مناذج لربنامج �لتدخل �ملبكر �ل�سم و�سعاف �ل�سمع يف مرحلة �لطفولة 
�ملبك���رة. مم���ا ُيع���د تطبيق���ا تربوي���ا حديث���ا مل�س���امني ه���ذه �ل�س���رت�تيجيات 
وب�س���ورة تعك����س �لإف���ادة �لتطبيقية.و�ملح���ور �لعمل���ي )�لتطبيق���ي(: وي�س���مل 
توظيف �أ�س���اليب غري تقليدية يف تعلم �ل�س���م ذ�تيا من خالل بع�س ��ستخد�م 
بع����س �لتطبيق���ات على �جلو�ل بطريق���ة �يجابية ممثلة يف �لتقنية �مل�س���اعدة              

Code QR يف تي�سري تعليم �لقر�آن �لكرمي �ل�سم و�سعاف �ل�سمع.
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�س���بط �لربنام���ج بالبح���ث �حلايل : يف �س���وء ما مت مر�عات���ه يف �لربنامج من )(1 
�لنق���اط �ل�س���ابقة مت عم���ل ت�س���ور �أوىل للربنام���ج ومت عر�س���ه على جمموعة 
�خلا�س���ة،  و�لرتبي���ة  �ملي���د�ن  يف  و�لعامل���ني  و�ملتخ�س�س���ني  �لرتبوي���ني  م���ن 
للتاأك���د من �س���دق �ملحتوى للربنامج حيث �أ�س���ار �ملحكم���ني �إىل جمموعة من 
�ملالحظ���ات عل���ى �إع���د�د وتنفيذ �لربنامج و�لأدو�ت �خلا�س���ة ب���ه. وقد مت �أخذ 
مالحظ���ات �ملحكم���ني بع���ني �لعتب���ار فيما يتعل���ق باإع���د�د وتنفي���ذ �لربنامج، 
و�ملرونة يف تطبيق �لربنامج من قبل �ملتعلم �لأ�س���م و�سعيف �ل�سمع، ومرونة 
�لربنامج فيما بعد عند تو�سيع نطاق تطبيقه وقبوله لإدخال تعديالت عليه.                 

)�نظر �سيناريو ومر�حل �لربنامج ملحق)1(

- خط�وات اإعداد ال�س�تبانة )ملح�ق)( للتعرف عل�ى اأراء ووجهات نظ�ر املتعلمني 
ال�سم و�سعاف ال�سمع واملعلمني عينة البحث احلايل يف الربنامج وتطبيق التقنية 
 QR Code امل�س�تخدمة: وذلك لتحديد كفاءة �لربنامج �ملعزز بالتقنيات �مل�س���اعدة
يف تي�س���ري تعل���م �لق���ر�آن �لكرمي �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع عين���ة �لبحث، وق���د مر بناء 
�ل�ستبانة مبجموعة من �خلطو�ت )من �إعد�د �لباحثني( نذكرها على �لنحو �لتايل:

فى �س���وء ما مت �لطالع عليه من �لأدبيات و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة �لتي �هتمت 1 ))
بتنمية طرق �لتو��سل مع �ل�سم و�أ�ساليب تي�سري �لتنمية �للغوية لدى �ل�سم 
و�س���عاف �ل�س���مع،، ونوع �لتقنيات �مل�ساعدة �ملنا�سبة لل�سم، و�لتقنيات �مل�ساعدة 
QR Code مت حتديد جمموعة من حماور �ل�س���تبانة ومنها ) قدرة �ملتعلم 
�لأ�س���م و�سعيف �ل�س���مع على �لتعلم و�لتح�س���يل، و�لتعلم �لذ�تي و�لتعلم عن 

بعد، و�لتو��سل مع باقي �أفر�د �ملجتمع و�ملر��سلة و�لبحث على �لنرتنت.(
ق���ام �لباحث���ان ببن���اء ��س���تبانة تت�س���من جمموعة م���ن �لعبار�ت �س���ملت ) 27 ( 1 ))

عبارة حيث مت ��ستخال�س جمموعة من �لعبار�ت، و�سيغت على هيئة مفرد�ت 
موجب���ة تب���د�أ بفعل يف زمن �مل�س���ارع ليتاح للم�س���تجيب �أن يب���دى وجهة نظره 

حولها مع مر�عاة و�سوح �لعبار�ت و�أن تكون م�ساغة ب�سورة �أكرث �إجر�ئية.
حتدي���د تعليم���ات �ل�س���تبانة وطريق���ة �لإجابة عن مفرد�ته���ا حيث مت حتديد 1 ))

تعليم���ات �إجاب���ة �ملقيا����س، وف���ق �أ�س���لوب ليكرت مت���درج �لبد�ئل، وذلك بو�س���ع 
عالمة �س���ح √يف �خلاليا �خلا�س���ة بحقل �لتقييم وفق ثالث بد�ئل تقييمية 

هى )كبري، متو�سط،، �سغري(.
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ت�س���حيح �ل�ستبانة: قدرت �ل�س���تجابات على حقل �لو�قع يف �ملقيا�س يف ثالث 1 ))
م�س���تويات هي )كبري، متو�سط، �سغري( بدرجات تقييمية كانت على �لرتتيب 

)3- 2- 1(. نظر� لكون جميع مفرد�ت �ملقيا�س موجبة �لجتاه. 
حتدي���د �س���دق �ل�س���تبانة: مت عر�س���ها يف �س���ورتها �لأولي���ة عل���ى )5( م���ن 1 ))

وو�س���وح  منه���ا،  �مل���ر�د  لله���دف  منا�س���بتها  م���ن  للتحق���ق  وذل���ك  �ملحكم���ني، 
م�س���مون كل مف���رد يف �لبد�ي���ة ث���م مت �لعر����س عل���ى جمموعة م���ن �ملحكمني
) 25 ف���رًد� ( م���ن �ملتخ�س�س���ني يف �ملناه���ج وط���رق �لتدري����س ومعلم���ي �لإعاقة 
�ل�س���معية، وبع����س م�س���ريف �لإعاق���ة �ل�س���معية، وبع����س �ملعلم���ني �ملتدرب���ني يف 
جم���ال �لإعاق���ة �ل�س���معية، وذل���ك للتحقق من منا�س���بتها، وو�س���وح مفرد�تها، 
وكفاية عددها، و�إ�س���افة �أي مفرد�ت مقرتحة �أخرى، ومنا�سبة طريقة تقييم 
�ملف���رد�ت. ومت �إجر�ء �لتعدي���الت و�ملالحظات �ملقرتحة من �ملحكمني، وبذلك 
مت �لتحقق من �س���دق �ملحكمني لال�س���تبانة. وقد بل���غ معامل �لثبات بطريقة 
�لفا كرونباخ لال�ستبانة )0.81( وهو معامل منا�سب ي�سري �إىل ثباتها كاأد�ة يتم 
��س���تخد�مها للقيا�س وفقا للهدف منها. وقد تر�وح �لزمن �مل�س���تغرق لالإجابة 
بني)8 و 12( دقيقة، مبتو�س���ط زمني مقد�ره )10( دقائق. وبهذ� �أ�س���بحت يف 
�س���ورتها �لنهائي���ة �س���احلة للتطبي���ق على عين���ة �لبحث من �ملتخ�س�س���ني يف 

جمال تعليم �ل�سم و�سعاف �ل�سمع .

- خط�وات اأعداد بطاقة املالحظة لتقييم الأداء اللغوي للعينة يف جتربة البحث من 
اإعداد ) الباحثان(: 

�لهدف من هذه �لبطاقة )ملحق3( متابعة تّقدم �لأد�ء �للغوي للتلميذ �لأ�سم 
و�س���عيف �ل�س���مع يف قر�ءة �ل�سور �لقر�آنية ) �لفاحتة – �لإخال�س - �لفلق - �لنا�س ( 
�أثناء تطبيق جل�س���ات �لربنامج للتاأكد من حتقيق �أهد�ف �جلل�س���ات، ولإعادتها �أكرث 
من مرة �إذ� تطلب �لأمر.وت�ستمل هذه �لبطاقة على جمموعة من �لعبار�ت �لإيجابية 
�مل�س���اغة يف �س���ورة مو�قف وتتم �ملالحظة عن طريق �ملعلم يف مو�قف د�خل �لف�س���ل 
ويف �ملدر�سة طو�ل �أيام �لدر��سة وتتكون من 7 عبار�ت ملالحظة �لأد�ء.كما مت ��ستخد�م 
�لبطاق���ة يف متابع���ة �لأد�ء �للغ���وي للق���ر�ءة م���ن خ���الل و�س���ع عالمة )√( ل���كل �أد�ء 
�إيجابيي �سدر �أثناء مدة �ملالحظة، ويف �لنهاية مت جتميع عدد �لعالمات �لتي ح�سلت 
عليه���ا �لعين���ة، لكى يتم معاجلتها �إح�س���ائيا ليمكن �حلكم على مدى حت�س���ن �س���لوك 
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�لقر�ءة لالآيات لدى �لعينة �أثناء تطبيق �لربنامج. وقد مر بناء بطاقة متابعة �لأد�ء 
�للغوي للتالميذ �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع بعدة خطو�ت ميكن تو�س���يحها فيما يلي:

اختي�ار نظام املالحظة لتقييم الأداء: وقد �خت���ار �لباحثان بطاقة �ملالحظة ( ))
لتقيي���م �لأد�ء بنظ���ام �لعالمات، و�لقو�ئم �س���ابقة �لإعد�د، وذل���ك لتفاقه مع 
�أه���د�ف �لبح���ث �حل���ايل، وفي���ه يتم حتديد بن���ود �لأد�ء م�س���بًقا قب���ل �لبدء يف 
عملية �ملالحظة، ويف �س���وء ت�س���ور �لأد�ء، ور�س���د ما يحدث من �لتلميذ �أثناء 
�لقر�ءة ميكن ت�س���جيل �لأد�ء، وقيا�س���ه بطريقة مبا�سرة، وفور حدوثه على �أن 

تكون �لعبار�ت �إجر�ئية وو��سحة، وق�سرية.
حتديد اأ�س�لوب ت�س�جيل املالحظة: وتقديره كمًيا، حيث ح���دد لكل �أد�ء ثالث ( ))

م�س���تويات لتقدير �أد�ئها على �لنحو �لتايل )2-1- �سفر( وهو مقيا�س ثالثي 
حي���ث تعط���ي)2( درج���ة ل���الأد�ء �لع���ايل يف مه���ار�ت �لق���ر�ءة ) بلغة �لإ�س���ارة - 
خم���ارج �حل���روف (، و)1( درج���ة و�ح���دة ل���الأد�ء �ملتو�س���ط ) ق���ر�ءة باأخطاء (، 

و)�سفر( لالأد�ء �ملنعدم )ل ي�ستطيع �لقر�ءة(
ايج�اد �س�دق وثبات بطاق�ة مالحظة ومتابع�ة الأداء: حيث مت عر�س���ها على ( ))

جمموعة من �ملحكمني،لبيان مدى و�س���وح مفرد�ت �لبطاقة يف و�س���ف �لأد�ء 
�مل���ر�د مالحظت���ه، ومدى تعبري �ملف���رد�ت �لفرعية عن �ملجال �لرئي�س���ي �لذي 
�أدرج���ت حتته، و�إ�س���افة �أية مالحظ���ات، �أو تعديالت،ومالئمة �لتقدير �لكمي 
للبطاق���ة. وحل�س���اب ثبات �لبطاق���ة قام �لباحثان بتطبي���ق �لبطاقة على عينة 
مكونة من)8( تالميذ من �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع من �لعينة �ل�ستطالعية، 
حي���ث مت���ت �ملالحظة �ملزدوجة ل���كل تلميذ بهدف ح�س���اب ثب���ات �لبطاقة، مع 
مر�عاة تخ�سي�س بطاقتني مالحظة لكل تلميذ، وجلو�س �ملالحظني يف نف�س 
�ملكان )نهاية قاعة �لدر�س(. وبدء ت�سجيل �لبيانات يف نف�س �لوقت، و�لنتهاء 
م���ن �لت�س���جيل يف وق���ت و�حد، وبهذ� �أ�س���بحت �لبطاقة �س���احلة لال�س���تخد�م 
يف جترب���ة �لبح���ث �مليد�ني���ة مكونة من �س���بعة)7( عبار�ت، و�لدرج���ة �لنهائية 

لبطاقة �ملالحظة هي )20( درجة .
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نتائج البحث :
يتناول هذ� �لق�سم من �لبحث عر�سا ملا مت �لتو�سل �إليه من نتائج، ومناق�ستها 
لالإجابة عن �أ�سئلة �لبحث، و�لتي تن�س يف �ل�سوؤ�ل �لرئي�س على »كيف ميكن ت�سميم 
برنامج معزز بالتقنيات �مل�س���اعدة QR Code يف تي�س���ري تعلم �لقر�آن �لكرمي لل�س���م 

و�سعاف �ل�سمعً؟« ويتفرع عن هذ� �ل�سوؤ�ل �ل�سوؤ�لني �لفرعيني:

اإجابة ال�سوؤالني الأول و الثاين:
(( 1 QR Code ما �لأ�س����س �لتي ينبنى عليها �لربنامج �ملعزز بالتقنيات �مل�ساعدة

يف تي�سري تعلم �لقر�آن �لكرمي �ل�سم و�سعاف �ل�سمع ؟
(( 1                QR Code م���ا �لعنا�س���ر �لأ�سا�س���ية للربنام���ج �ملع���زز بالتقني���ات �مل�س���اعدة

يف تي�سري تعلم �لقر�آن �لكرمي �ل�سم و�سعاف �ل�سمع ؟ 

وقد مت �لإجابة على هذين �ل�س���وؤ�لني يف عر�س �لأدبيات و�لدر��س���ات �ل�سابقة 
و�ملالحظ���ات و�لتعقي���ب حولها و�لت���ي �أفادت يف بناء �لربنامج على �أ�س����س من مر�عاة 
طبيعة �لإعاقة �ل�س���معية بالن�س���بة حلالة �ل�س���مم، �أو حالة �س���عف �ل�سمع وخ�سائ�س 
�ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع ومتطلبات تربيتهم وتعليمهم وتاأهيلهم وذلك فيما يرتبط 
بالنمو ومتطلباته وطرق �لتو��س���ل معهم وتعليمهم وتعلمهم ومدى �ل�س���تفادة من 
�لتقنيات �مل�س���اعدة يف تعليمهم وتاأهيلهم و�إمكانية �ل�س���تفادة منها يف حتقيق �سروط 

جيدة للتعلم �لذ�تي با�ستخد�م �لتقنية �ملو�سحة يف �لبحث �حلايل .

ومتت الإجابة على ال�سوؤال الأول و الثاين، باإعداد الربنامج، الذي توجد تف�سيالته يف 
امللحق ))(. وقد ا�ستمل على ما يلي:

�أهد�ف �لربنامج.(. 
حمتوى �لربنامج، موزع على )4( مر�حل، هي:(. 

املرحلة الأوىل: 
ت�س���جيل م�س���ور ملخارج �حلروف �حل�سية بالطريقة �ل�س���وتية جلميع حروف 1 ))

�لتهجي م�سكلة بعالمات �لإعر�ب �لفاحتة و �لكرة و �ل�سمة .
تدري���ب �لأطفال عينة �لدر��س���ة على ��س���تخد�مها و توظيفه���ا يف قر�ءة بع�س 1 ))

�لكلمات ونطقها.
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ت�س���وير �س���ورة ) �لفاحتة – �لإخال�س - �لفلق - �لنا�س ( فيديو بلغة �لإ�سارة 1 ))
لل�سم �ملوحدة �لعربية.

�لقيام بت�سوير �سورة ) �لفاحتة – �لإخال�س - �لفلق - �لنا�س ( فيديو مبخارج 1 ))
�حلروف �حل�سية ملخرج كل حرف من حروف �لتهجي يف �للغة �لعربية.

تدري���ب �لتالمي���ذ عل���ى �حل�س���ول عل���ى �لر�ب���ط بع���د عملي���ة �لتحمي���ل عل���ى 1 ))
بارك���ود  �إىل  �لر�ب���ط  يت���م حتوي���ل  ذل���ك  بع���د   YouTubeل� �لنرتني���ت يف 

Barcode ويتم �سنع هده �لرموز عن طريق : من خالل برنامج
 QR Code ، كتطبي���ق عل���ى �جل���و�ل عب���ارة ع���ن رم���وز، ه���ذه �لرم���وز متث���ل 
معلوم���ات ميك���ن معرفتها عند ��س���تخد�م كامري� هاتف ذكي بو��س���طة تطبيق 
خم�س����س لذل���ك ه���ذ� �لن���وع م���ن �لرتمي���ز ي�س���به م���ا ُيع���رف ب���� “�لبارك���ود” 
Barcode، �إن رمز �ل�ستجابة �ل�سريع مفيد يف عدة �أمور فهو ي�سهل �إمكانية 
�لدخ���ول �إىل ر�ب���ط حمدد، �أو �حل�س���ول على معلومة حم���ددة مبجرد توجيه 
�لكامري� �إليه فيتم فتح �لر�بط و��ستدعائه وعر�س �لفيديو �لذي مت ت�سويره 

و تخزينه و رفعة على �لنرتنيت �سابقا.
تدريب �لطالب على ��ستخد�م �لربنامج من خالل كامري� �جلو�ل وتعري�سها 1 ))

للبار كود وعر�س ما يحتويه من مادة.
�إعطاء �لطالب ن�س���خة جتريبية من لالأربع �س���ور �لقر�آنية وبجانبها �لباركود 1 ))

ليتدرب عليها �لطالب يف �ملنزل، �أو �أي مكان يريد ويف �لوقت �ملنا�سب له �سو�ء 
عر����س �ل�س���ور م���ن خالل ب���ار كود للرتجم���ة للغ���ة �لإ�س���ارة، �أو عر�س خمارج 

�حلروف للتدريب على قر�ءة �لن�س باللغة �لعربية. 
�أج���ر�ء عملي���ة تقيي���م للطالب عينة �لدر��س���ة عل���ى ما مت تعلم���ه ذ�تيا وقر�ءة 1 ))

�ل�سورة بدون م�ساعدة.
�لتع���رف عل���ى ر�أي �لطالب و�ملعلم���ني يف كفاءة هذه �لتقنية ومدى تي�س���ريها 1 ))

لعملية تعلم �لقر�آن �لكرمي ذ�تيا.

 املرحلة الثانية: وتخ�س تدريبات للتالميذ على توظيف �جلو�ل يف �لتدريب يف �أي
 مكان و�ملنزل على �لقر�ءة ل�سور �لقر�ن �لكرمي بلغة �لإ�سارة لتقيمهم يف �ليوم �لتايل

.ومالحظة مدى حت�سنهم وتقبلهم للطريقة
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 املرحلة الثالثة: وتخ�س تدريبات للتالميذ على توظيف �جلو�ل يف �لتدريب يف �أي
 مكان و�ملنزل على �لقر�ءة ل�سور �لقر�ن �لكرمي مبخارج �حلروف �حل�سية لتقيمهم

.يف �ليوم �لتايل ومالحظة مدى حت�سنهم وتقبلهم للطريقة

 املرحلة الرابعة: مت �إعد�د بطاقة مالحظة لالعتماد عليه يف تقييم �أثر �لتدريب يف
�لقر�آن �لكرمي بلغة �لإ�سارة، ومبخارج �حلروف �حل�سية. وقد بلغ عدد  قر�ءة �سور 
متت وبذلك  دقيقة.   )35( منها  كل  مدة  تدريبية،  جل�سة   )15( �لربنامج   جل�سات 

.�لإجابة عن �ل�سوؤ�ل �لأول للبحث

 اإجابة ال�سوؤال الثالث:

 يف تي�سري تعلم القراآن QR Code وهو : ما فعالية برنامج معزز بالتقنيات امل�ساعدة
الكرمي ال�سم و�سعاف ال�سمع ) ال�سم – �سعاف ال�سمع ( ؟

مت ر�سد درجات عينة �لبحث على بطاقة تقييم �لأد�ء يف �لقيا�سني، وذلك قبل 
تدربه���م عل���ى �لربنامج وبعده، ور�س���دت �لنتائج و متت �لإجابة على �ل�س���وؤ�ل �لثالث 

من خالل �لإجابة على فر�سي �لبحث:

)-نتائج الفر�س الأول:
ين����س �لفر����س �لأول عل���ى �أن���ه » توج���د ف���روق ب���ني متو�س���طي رت���ب درج���ات 
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة عل���ى بطاقة تقييم م�س���توى �لأد�ء للغة �ل�س���ارة يف �لقيا�س���ني 
�لقبلي و�لبعدي ل�س���الح �لقيا�س �لبعدي، ولختبار �س���حة هذ� �لفر�س مت ��س���تخد�م 
�ختبار ويلكوك�سون Wilcoxon وقيمة )Z( كاأحد �لأ�ساليب �لالبار�مرتية للتعرف 
على دللة �لفرق بني متو�س���طات �لرتب لدرجات �ملجموعة �لتجريبية يف قر�ءة �س���ور 

�لقر�آن �لكرمي بلغة �لإ�سارة، وكانت �لنتائج كما يو�سحها �جلدول �لتايل.
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جدول )1(
قيم )Z( ودللتها للفرق بني متو�سطات الرتب لدرجات املجموعة التجريبية يف القيا�سني  القبلي 
والبع��دي لق��راءة �سور القراآن الك��رمي بلغة الإ�سارة على بطاق��ة تقيي��م الأداء )الدرجة الكلية20(

 �سور �لقر�آن
�لكرمي

 �لتجريبية قبلي وبعدى يف قر�ءة �سور
 م�ستوىقيمة Z�لقر�آن �لكرمي بلغة �لإ�سارة

�لدللة �لإ�سارة
 متو�سط�لعددبعدى-قبلى

�لرتب
 جمموع
�لرتب

 �سورة
�لفاحتة

0�سالبة
261.6330.102 3موجبة

0�سفر

 �سورة
�لإخال�س

0�سالبة
261.6330.102 3موجبة

0�سفر

�سورة
�لفلق 

0�سالبة
261.6330.102 3موجبة

0�سفر

�سورة
�لنا�س 

0�سالبة
261.6340.109 3موجبة

0�سفر

 �لدرجة
�لكلية

0�سالبة
6.5078.003.075-0.002 12موجبة

0�سفر

بالنظر يف �جلدول �ل�س���ابق يت�س���ح وجود فرق د�ل �ح�س���ائيا بني متو�سطات   
�لرتب للدرجات يف قر�ءة �ل�س���ور �لقر�آنية ) �لفاحتة – �لإخال�س - �لنا�س - �لفلق(

 بلغ���ة �لإ�س���ارة و�لدرج���ة �لكلي���ة وذل���ك للمجموع���ة �لتجريبي���ة من �لتالميذ �ل�س���م 
و�س���عاف �ل�س���مع م���ن ) �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع( يف �لقيا����س �لقبل���ي و�لبع���دي، و�أن 
ه���ذ� �لف���رق ل�س���الح متو�س���طات �لقيا����س �لبع���دي، مم���ا يعن���ي �رتفاع درجة م�س���توى 
مه���ارة �لقر�ءة لل�س���ور �لقر�آنية ل���دى �أفر�د �ملجموعة �لتجريبي���ة يف �لقيا�س �لبعدي 
 Crompton, (2013);  Rikala & :ويتف���ق ذل���ك م���ع نتائ���ج در��س���ات كل م���ن

 Kankaanranta, (2012); Traxler, (2009); Walsh (2011)
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نتائج الفر�س الثاين:
ين����س �لفر����س �لأول عل���ى �أن���ه » توج���د ف���روق ب���ني متو�س���طي رت���ب درج���ات 
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة على بطاقة تقييم م�س���توى �لأد�ء ملخارج �حلروف �حل�س���ية يف 
�لقيا�س���ني �لقبلي و�لبعدي ل�س���الح �لقيا�س �لبعدي، ولختبار �سحة هذ� �لفر�س مت 
��ستخد�م �ختبار ويلكوك�سون Wilcoxon وقيمة )Z( كاأحد �لأ�ساليب �لالبار�مرتية 
للتع���رف عل���ى دللة �لفرق بني متو�س���طات �لرت���ب لدرجات �ملجموع���ة �لتجريبية يف 
قر�ءة �س���ور �لق���ر�آن �لكرمي مبخارج �حلروف �حل�س���ية، وكانت �لنتائج كما يو�س���حها 

�جلدول �لتايل.
جدول )2(

قيم )Z( ودللتها للفرق بني متو�سطات الرتب لدرجات املجموعة التجريبية يف القيا�سني القبلي 
والبعدي لقراءة �سور القراآن الكرمي مبخارج احلروف احل�سية على بطاقة تقييم الأداء )الدرجة الكلية20(

 �سور �لقر�آن
�لكرمي

 �لتجريبية قبلي وبعدى يف قر�ءة �سور �لقر�آن
 م�ستوىقيمة Z�لكرمي بلغة �لإ�سارة

�لدللة �لإ�سارة
�لعددبعدى-قبلى

 متو�سط
�لرتب

 جمموع
�لرتب

�سورة �لفاحتة

0�سالبة
261.6040.109 3موجبة

0�سفر

�سورة �لإخال�س

0�سالبة
261.6040.109 3موجبة

0�سفر

�سورة �لفلق
0�سالبة

261.6040.109 3موجبة
0�سفر

�سورة �لنا�س
0�سالبة

261.6040.109 3موجبة
0�سفر

�لدرجة �لكلية
0�سالبة

6.5078.003.0750.002 12موجبة
0�سفر
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بالنظ���ر يف �جلدول �ل�س���ابق يت�س���ح وجود فرق د�ل �ح�س���ائيا بني متو�س���طات 
�لرتب للدرجات يف قر�ءة �ل�سور �لقر�آنية ) �لفاحتة – �لإخال�س - �لنا�س - �لفلق ( 
مبخارج �حلروف �حل�سية و�لدرجة �لكلية وذلك للمجموعة �لتجريبية من �لتالميذ 
�ل�س���م و�سعاف �ل�س���مع من )�ل�سم و�سعاف �ل�سمع( يف �لقيا�س �لقبلي و�لبعدي، و�أن 
ه���ذ� �لف���رق ل�س���الح متو�س���طات �لقيا����س �لبع���دي، مم���ا يعن���ي �رتفاع درجة م�س���توى 
مه���ارة �لقر�ءة لل�س���ور �لقر�آنية لدى �أفر�د �ملجموع���ة �لتجريبية يف �لقيا�س �لبعدي، 
 Crompton, (2013); Kassey, et al., :ويتف���ق ذلك مع نتائج در��س���ات كل م���ن

 (2015); Rikala & Kankaanranta, (2012); Walsh (2011)

)3( البيانات الو�سفية لدرا�سات حاالت عينة البحث
))( درا�سة احلالة الأوىل: 

-تلميذ �أ�س���م مبعهد �لأمل �لبتد�ئي بال�س���ف �لثالث، ي�س���تخدم لغة �لإ�س���ارة 
�ملدر�سية فقط.

-مت عر�س �س���ور �لقر�آن �لكرمي �لأربعة عليه و هي ) �لفاحتة – �لإخال�س - 
�لنا�س – �لفلق (.

مت تقي���م �لتلمي���ذ يف كل �س���ورة م���ن خ���الل بطاق���ة تقيي���م �لأد�ء لقر�ءته لكل 
�س���ورة من قبل �حد �لباحثني و مدير �ملعهد و �حد �ملدر�س���ني، ولوحظ �أنه يقر�أ بلغة 
�لإ�س���ارة بع�س �لكلمات فقط من �س���ورة �لفاحتة ول يعرف �لإ�سار�ت �لو�سفية ل�سورة 

�لإخال�س و�لفلق و �لنا�س.
مت تدري���ب �لطف���ل عل���ى طريق���ة تن�س���يب برنام���ج QRCode عل���ى �جل���و�ل 

�خلا�س به وكيف يتعامل مع �لكو�د �لتي على جانب �ل�سور يف �لأور�ق �لتي �أمامه.
مت تدريب �لتلميذ على ��ستخد�م �جلو�ل لعر�س �لفيديوهات �خلا�سة بال�سور 
وم�س���اعدته على �لتنفيذ �ل�س���حيح لعر�س �ل�س���ورة بطريقة مكربة لريى �لإ�س���ار�ت 

بطريقة و��سحة ومناق�سته يف �لإ�سار�ت �لو�سفية لكل �سورة .
�لطل���ب م���ن �لتلمي���ذ �إتباع نف����س �لتعليمات وم���ا تعلمه لفك �ل�س���فرة لعر�س 
�لإ�سار�ت لتعلم قر�ءة كل �سورة بلغة �لإ�سارة و ��ستخد�م ذلك باملنزل و بعد يوم �سوف 
 QR Coud يتم مناق�سته يف طريقة ��ستخد�مه للجو�ل و عر�سة للفديوهات بتقنية
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وذل���ك يف وجود �أع�س���اء �لتقييم ومن خالل �ملناق�س���ات تبني م���دى �إعجابه للتقنية و 
مدى �ل�س���تفادة �لتي ي�س���عر بها من حالل تعلمه ذ�تيا باملنزل و كما ذكر �أنها �سمحت 
لو�لديه مب�س���اعدته يف �ملذ�كرة باملنزل وعر�س �لطريقة على بع�س زمالئه للتعرف 

على طرق تعليم منا�سبة لهم كمعلم خ�سو�سي من خالل �لورقة و �جلو�ل.
و مت تعريف �لتلميذ �أنه �سوف يتم تقييمه يف كل �سورة بعد يومني من تعلمها 
بنف�س���ه ومب�س���اعدة �جل���و�ل و ��س���تمر ذل���ك مل���دة ع�س���رة �أيام مت فيه���ا لق���اء �لتلميذ و 
�لتعرف على ر�ئيه و تقيميه يف كل �سورة بلغة �لإ�سارة يف �لقر�ءة لهذه �ل�سور �لقر�آنية 
�ملوج���ودة مبذك���رة بال���ورق من خ���الل ما يتعلم���ه م���ن �لفيديوهات �لتي تعر�س���ها له 

QR Coud تقنية
-�أظهر بطاقة تقييم م�ستوى �لأد�ء ملهارة �لقر�ءة لدية مدى حت�سنه وخا�سة 
يف �ل�س���ور �لت���ي مل يك���ن يع���رف قر�ءتها ومدى �هتمامه و �س���عوره بالثق���ة و �لد�فعية 
للتعل���م به���ذه �لطريق���ة للمر�جع���ة باملنزل مع �أبوي���ه و�أخوته . -بعد �نته���اء �لتدريب 

على �لربنامج، كانت درجات على �لنحو �لتايل

جدول )3(
درجات احلالة الأوىل على بطاقة تقييم م�ستوى الأداء 

�ل�سورة �لقر�آنية
 تقييم

 م�ستوى �لأد�ء
قبليي

 تقييم م�ستوى
�لأد�ء بعدي

 درجة
�لتح�سن

 ن�سبة
% �لتح�سن

60%61812�سورة �لفاحتة
75%41915�سورة �لإخال�س

75%31815�سورة �لنا�س
80%11716�سورة �لفلق
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�سكل )1(
درجات احلالة الأوىل على بطاقة تقييم م�ستوى الأداء

مت حتدي���د ) 5 ( خم����س جل�س���ات للتدري���ب مل���دة �أ�س���بوع على خم���ارج �حلروف 
م�س���تخدم �لطريقة �ل�سوتية، �أو �لتحليل �ل�سوتي نظر� لقلة خربة �لتلميذ بها فهي 
من �لأ�س���اليب �جلديدة �لقدمية لالإثر�ء �للغوي لل�س���م و�س���عاف �ل�سمع و لتعوي�س 
�لفقد �ل�سمعي من خالل �لتعرف على خمرج كل حرف من خالل �لإح�سا�س ب�سوته 
�لد�خل���ي بج�س���ده وبعدها ي�س���كل كلمات ينطقها بقدر �لإم���كان و يتعرف على دلتها، 

ثم �لتدريب على بع�س �لكلمات للتعميم .

مت �لطل���ب م���ن �لتلمي���ذ ��س���تخد�م �جل���و�ل و تقني���ة QRCode يف عر����س 
�لفيديوه���ات �خلا�س���ة ب���كل �س���ورة للتع���رف على طريق���ة ق���ر�ءة كل كلمة بال�س���ورة و 

ير�جعها مع و�لدية و مع نف�سه باملنزل.

وبعد �نتهاء �لأ�سبوع مت تقييم قر�ءة �لتلميذ يف قر�ءة كل �سورة و حتويلها �إىل 
درجات خام كما باجلدول �لتايل قبل و بعد �لتدريب على خمارج �حلروف �حل�سية:
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جدول )4(
درجات �حلالة �لأوىل قبل و بعد �لتدريب على خمارج �حلروف �حل�سية

 تقييم م�ستوى�ل�سورة �لقر�آنية
�لأد�ء قبليي

 تقييم م�ستوى
�لأد�ء بعدي

 درجة
�لتح�سن

 ن�سبة
% �لتح�سن

55%21311�سورة �لفاحتة
40%3118�سورة �لإخال�س

35%297�سورة �لنا�س
35%297�سورة �لفلق

�سكل )2(
درجات احلالة الأوىل قبل و بعد التدريب على خمارج احلروف احل�سية

 ))( درا�سة احلالة الثانية:
تلميذ �أ�س���م جميع �إخوته �سم لو�لدين �س���م مبعهد �لأمل �لبتد�ئي بال�سف 
�لثالث، ي�س���تخدم لغة �لإ�س���ارة �ملدر�س���ية فقط و يجيد ��س���تخد�م لغة �لإ�سارة لدعم و 

�لدية تعلمها. 
-مت عر�س �س���ور �لقر�آن �لكرمي �لأربعة عليه و هي ) �لفاحتة – �لإخال�س - 

�لنا�س – �لفلق (.
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لكل  لقر�ءته  �لأد�ء  تقييم  بطاقة  خالل  من  �سورة  كل  يف  �لتلميذ  تقيم  مت         
�سورة من قبل �حد �لباحثني و مدير �ملعهد و �حد �ملدر�سني، ولوحظ �أنه يقر�أ بلغة 
�لإ�سارة بع�س �لكلمات فقط من �سورة �لفاحتة ول يعرف �لإ�سار�ت �لو�سفية ل�سورة 
�لإخال�س و�لفلق و �لنا�س على �لرغم من �إتقانه للغة �لإ�سارة؛ �إل �نه �لإ�سار�ت �لتي 
�لأكادميية فهي مرتوكة للمدر�سة.  �لدينية و  �لإ�سار�ت �حلياتية و لي�ست  ميتلكها 
مت تدريب �لطفل على طريقة تن�سيب برنامج QR Code على �جلو�ل �خلا�س به 

وكيف يتعامل مع �لكو�د �لتي على جانب �ل�سور يف �لأور�ق �لتي �أمامه.

مت تدريب �لتلميذ على ��ستخد�م �جلو�ل لعر�س �لفيديوهات �خلا�سة بال�سور 
وم�س���اعدته على �لتنفيذ �ل�س���حيح لعر�س �ل�س���ورة بطريقة مكربة لريى �لإ�س���ار�ت 

بطريقة و��سحة ومناق�سته يف �لإ�سار�ت �لو�سفية لكل �سورة .

�لطل���ب م���ن �لتلمي���ذ �إتباع نف����س �لتعليمات وم���ا تعلمه لفك �ل�س���فرة لعر�س 
�لإ�سار�ت لتعلم قر�ءة كل �سورة بلغة �لإ�سارة و ��ستخد�م ذلك باملنزل و بعد يوم �سوف 
 QR Code يتم مناق�سته يف طريقة ��ستخد�مه للجو�ل و عر�سة للفيديوهات بتقنية
وذل���ك يف وجود �أع�س���اء �لتقييم ومن خالل �ملناق�س���ات تبني م���دى �إعجابه للتقنية و 
م���دى ��س���تفادة و�لدي���ه من ق���ر�ءة هذه �ل�س���ور و�أنها �س���محت لو�لديه مب�س���اعدته يف 

�ملذ�كرة باملنزل .

مت تقييمه يف كل �س���ورة بعد يومني من تعلمها بنف�س���ه و مب�س���اعدة �جلو�ل و 
��س���تمر ذل���ك ملدة ع�س���رة �يام مت فيها لق���اء �لتلميذ و �لتعرف عل���ى ر�ئيه و تقيميه يف 
كل �س���ورة بلغة �لإ�س���ارة يف �لقر�ءة لهذه �ل�سور �لقر�آنية �ملوجودة مبذكرة بالورق من 

QR Code خالل ما يتعلمه من �لفيديوهات �لتي تعر�سها له تقنية

-�أظه���رت بطاق���ة تقيي���م م�س���توى �لأد�ء مله���ارة �لق���ر�ءة لدي���ة م���دى حت�س���نه 
و�إتقانه لها وخا�س���ة يف �ل�س���ور �لتي مل يكن يعرف قر�ءتها ومدى �هتمامه و �س���عوره 

بالثقة و�لد�فعية للتعلم بهذه �لطريقة للمر�جعة باملنزل مع �أبويه و�أخوته .

-بعد �نتهاء �لتدريب على �لربنامج، كانت درجته على بطاقة تقييم م�س���توى 
�لأد�ء هي:
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جدول )5(
درجات احلالة الثانية على بطاقة تقييم م�ستوى الأداء 

 تقييم م�ستوى�ل�سورة �لقر�آنية
�لأد�ء قبليي

 تقييم م�ستوى
 ن�سبة �لتح�سندرجة �لتح�سن�لأد�ء بعدي

%
60%82012�سورة �لفاحتة

75%61913�سورة �لإخال�س
75%31916�سورة �لنا�س
80%21816�سورة �لفلق

�سكل )3(
درجات احلالة الثانية على بطاقة تقييم م�ستوى الأداء 

مت حتدي���د ) 5 ( خم����س جل�س���ات للتدري���ب مل���دة �أ�س���بوع على خم���ارج �حلروف 
م�س���تخدم �لطريقة �ل�سوتية، �أو �لتحليل �ل�سوتي نظر� لقلة خربة �لتلميذ بها فهي 
من �لأ�س���اليب �جلديدة �لقدمية لالإثر�ء �للغوي لل�س���م و�س���عاف �ل�سمع و لتعوي�س 
�لفقد �ل�سمعي من خالل �لتعرف على خمرج كل حرف من خالل �لإح�سا�س ب�سوته 
�لد�خل���ي بج�س���ده وبعدها ي�س���كل كلمات ينطقها بقدر �لإم���كان و يتعرف على دلتها، 

ثم �لتدريب على بع�س �لكلمات للتعميم .
مت �لطل���ب م���ن �لتلمي���ذ ��س���تخد�م �جل���و�ل و تقني���ة QRCode يف عر����س 
�لفيديوه���ات �خلا�س���ة ب���كل �س���ورة للتع���رف على طريق���ة ق���ر�ءة كل كلمة بال�س���ورة و 

ير�جعها مع و�لدية و مع نف�سه باملنزل.
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وبعد �نتهاء �لأ�سبوع مت تقييم قر�ءة �لتلميذ يف قر�ءة كل �سورة و حتويلها �إىل 
درجات خام كما باجلدول �لتايل قبل و بعد �لتدريب على خمارج �حلروف �حل�سية:

جدول )6(
درجات �حلالة �لثانية قبل و بعد �لتدريب على خمارج �حلروف �حل�سية

 تقييم م�ستوى�ل�سورة �لقر�آنية
�لأد�ء قبليي

 تقييم م�ستوى
�لأد�ء بعدي

 درجة
�لتح�سن

 ن�سبة
% �لتح�سن

50%21210�سورة �لفاحتة
55%31311�سورة �لإخال�س

40%2108�سورة �لنا�س
40%2108�سورة �لفلق

�سكل )4(
درجات احلالة الثانية قبل و بعد التدريب على خمارج احلروف احل�سية

))( درا�سة احلالة الثالثة: 
-تلمي���ذ �أ�س���م م���ن ز�رع���ي �لقوقعة ولكن مل ي�س���تفيد منها وله بع����س �لبقايا 
�ل�س���معية مبعهد �لأمل �لبتد�ئي بال�س���ف �لثالث، ي�س���تخدم لغة �لإ�س���ارة �ملدر�سية و 

لدية حم�سول لغوي �سعيف. 
-مت عر�س �س���ور �لقر�آن �لكرمي �لأربعة عليه و هي ) �لفاحتة – �لإخال�س - 

�لنا�س – �لفلق ( ومت �لطلب منه �ن يقر�أها بلغة �لإ�سارة كل �سورة على حد�. 
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مت تقيم �لتلميذ يف كل �سورة من خالل بطاقة تقييم �لأد�ء لقر�ءته لكل �سورة 
من قبل �حد �لباحثني و مدير �ملعهد و �حد �ملدر�سني، ولوحظ �أنه يقر�أ بلغة �لإ�سارة 
بع����س �لكلمات فقط من �س���ورة �لفاحتة مبهارة متو�س���طة وذك���ر �نه ل يعرف غريها 
و هو فقط ما تعلمة باملدر�س���ة وقر�ء �س���ورة �لإخال�س بدرجة �س���عيفة، ومل ي�ستطيع 

قر�ءة �سورة �لفلق و �لنا�س.
مت تدري���ب �لطف���ل عل���ى طريق���ة تن�س���يب برنام���ج QR Code عل���ى �جلو�ل 
�خلا�س به وكيف يتعامل مع �لكو�د �لتي على جانب �ل�سور يف �ملذكرة � �لتي ت�سلمها 

ليتعلم ذ�تيا منها باملنزل.
مت تدريب �لتلميذ على ��ستخد�م �جلو�ل لعر�س �لفيديوهات �خلا�سة بال�سور 
وم�س���اعدته على �لتنفيذ �ل�س���حيح لعر�س �ل�س���ورة بطريقة مكربة لريى �لإ�س���ار�ت 
بطريقة و��س���حة ومناق�س���ته يف �لإ�سار�ت �لو�س���فية لكل �سورة و مت �لتاأكد من �إتقانه 

للطريقة.
�لطل���ب م���ن �لتلمي���ذ �إتباع نف����س �لتعليمات وم���ا تعلمه لفك �ل�س���فرة لعر�س 
�لإ�س���ار�ت لتعلم قر�ءة كل �س���ورة بلغة �لإ�سارة و��ستخد�م ذلك باملنزل و بعد يوم �سوف 
 QRCode يتم مناق�سته يف طريقة ��ستخد�مه للجو�ل وعر�سه للفيديوهات بتقنية
وذلك يف وجود �أع�ساء �لتقييم ومن خالل �ملناق�سات تبني �إتقانه بدرجة كبرية لقر�ءة 
�ل�س���ور بلغة �لإ�س���ارة و ووجه بع�س �لنقد لبع�س �لإ�سار�ت و طلب معناها و تف�سريها 
مثل �ل�س���مد و �لفلق و غ�س���ق و �لنفاثات و مت مناق�س���ته فيها يف و جود متخ�س�سني و 

�سم كبار لتكون �لثقة مرتفعة .
ومت تعريف �لتلميذ �أنه �سوف يتم تقييمه يف كل �سورة بعد يومني من تعلمها 
بنف�سه ومب�ساعدة �جلو�ل و��ستمر ذلك ملدة ع�سرة �أيام مت فيها لقاء �لتلميذ و �لتعرف 
على ر�ئيه و تقيميه يف كل �سورة بلغة �لإ�سارة يف �لقر�ءة لهذه �ل�سور �لقر�آنية �ملوجودة 
QR Code مبذكرة بالورق من خالل ما يتعلمه من �لفيديوهات �لتي تعر�سها له تقنية

-�أظهر بطاقة تقييم م�ستوى �لأد�ء ملهارة �لقر�ءة لديه مدى حت�سنه وخا�سة 
يف �ل�س���ور �لت���ي مل يك���ن يعرف قر�ءته���ا ومدى �هتمامه و�س���عوره بالثق���ة و �لد�فعية 
للتعل���م به���ذه �لطريقة للمر�جعة باملنزل مع �أبويه و�إخوته. بعد �نتهاء �لتدريب على 

�لربنامج، كانت درجته على بطاقة تقييم م�ستوى �لأد�ء .
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جدول )5(
درجات احلالة الثالثة على بطاقة تقييم م�ستوى الأداء 

 تقييم م�ستوى�ل�سورة �لقر�آنية
 �لأد�ء قبليي

 تقييم م�ستوى
�لأد�ء بعدي

 درجة
�لتح�سن

 ن�سبة
% �لتح�سن

60%41713�سورة �لفاحتة
75%41915�سورة �لإخال�س

75%21614�سورة �لنا�س
80%11413�سورة �لفلق

�سكل )5(
درجات احلالة الثالثة على بطاقة تقييم م�ستوى الأداء

مت حتديد ) 5 ( خم�س جل�سات للتدريب ملدة �أ�سبوع فرديا على خمارج �حلروف 
م�س���تخدم �لطريقة �ل�سوتية، �أو �لتحليل �ل�سوتي نظر� لقلة خربة �لتلميذ بها فهي 
من �لأ�س���اليب �جلديدة �لقدمية لالإثر�ء �للغوي لل�س���م و�س���عاف �ل�سمع و لتعوي�س 
�لفقد �ل�سمعي من خالل �لتعرف على خمرج كل حرف من خالل �لإح�سا�س ب�سوته 
�لد�خل���ي بج�س���ده وبعدها ي�س���كل كلمات ينطقها بقدر �لإم���كان و يتعرف على دلتها، 

ثم �لتدريب على بع�س �لكلمات للتعميم.
مت �لطل���ب م���ن �لتلمي���ذ ��س���تخد�م �جل���و�ل و تقني���ة QRCode يف عر����س 
�لفيديوه���ات �خلا�س���ة ب���كل �س���ورة للتع���رف على طريق���ة ق���ر�ءة كل كلمة بال�س���ورة و 

ير�جعها مع و�لدية و مع نف�سه باملنزل.
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�س���ورة كم���ا                  ق���ر�ءة كل  �لتلمي���ذ يف  ق���ر�ءة  �لأ�س���بوع مت تقيي���م  �نته���اء  وبع���د 
باجلدول �لتايل:

جدول )6(
درجات �حلالة �لثالثة قبل و بعد �لتدريب على خمارج �حلروف �حل�سية

 تقييم م�ستوى�ل�سورة �لقر�آنية
�لأد�ء قبليي

 تقييم م�ستوى
 ن�سبة �لتح�سندرجة �لتح�سن�لأد�ء بعدي

%
60%41612�سورة �لفاحتة

55%51611�سورة �لإخال�س
55%31411�سورة �لنا�س
50%21210�سورة �لفلق

�سكل )6(
درجات احلالة الثالثة قبل وبعد التدريب على خمارج احلروف احل�سية

اإجابة ال�سوؤال الرابع للبحث: 
 QR Code ل���ذى ن����س عل���ى« م���ا �أث���ر برنام���ج مع���زز بالتقني���ات �مل�س���اعدة�
يف تي�س���ري تعل���م �لق���ر�آن �لك���رمي �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع م���ن وجه���ة نظ���ر �ملعلم���ني                                            

و �لطالب �ل�سم؟
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لتتب���ع وتاأكي���د �لأثر �ل���ذى تركه تطبي���ق �لربنامج على �لعينة م���ن و�قع �أر�ء 
ووجهات نظر �ملعلمني و�لطالب �ل�سم مت ر�سد ��ستجابات عينة �لبحث من �ملعلمني 
و �لتالميذ �ل�سم على �ل�ستبانة، وعر�ست �لنتائج يف �جلدول )3( �لتكر�ر�ت و�لأوز�ن 

�لن�سبية و�لن�سب �ملئوية و�لرتتيب بني ل�ستجابات �ملعلمني و �ل�سم )ن= 30( .
جدول )7(

التكرارات والأوزان الن�سبية والن�سب املئوية والرتتيب بني ل�ستجابات املعلمني و ال�سم        
)ن= 30( التقييمية لأثر برنامج معزز بالتقنيات امل�ساعدة QR Code يف تي�سري تعلم القراآن 

الكرمي ال�سم و�سعاف ال�سمع من وجهة نظر املعلمني و الطالب ال�سم
 يف QR Code �أثر تقنية
 تي�سري تعلم �لقر�آن �لكرمي
 �ل�سم و�سعاف �ل�سمع من

وجهة نظر �ملعلمني
م

�ملجالت
 QR Code �أثر تقنية
 يف تي�سري تعلم �لقر�آن
 �لكرمي �ل�سم و�سعاف

�ل�سمع

 يف QR Code �أثر تقنية
 تي�سري تعلم �لقر�آن �لكرمي
 �ل�سم و�سعاف �ل�سمع من

وجهة نظر �ل�سم

ري
كب

سط
تو�

م
يل

قل
بي

ن�س
ن �ل

لوز
�

%

يب
رتت

�ل

ري
كب

سط
تو�

م
يل

قل
بي

ن�س
ن �ل

لوز
�

%

يب
رتت

�ل

512225 7%83.331
 �مل�ساعدة على توحيد

 لغة �لإ�سارة يف �لن�سو�س
�لقر�آنية بطريقة �سرعية

4228272%804

5124176%84.422
 تقليل م�ساعر �ل�سغط

 �لنف�سي بني �ل�سم يف عدم
 �لقدرة على قر�ءة �لن�س

�لقر�آين
5420276%842

3932172%80.063
 تقليل �خلطاأ يف �لرتجمة
 بني �للغتني و�مل�سوؤولية

و�ملحا�سبة
3930271%795

 وجود قو�عد و��سحة4524372%80.064
698%2432662للرتجمة بني �للغتني

3618963%70.0135
 ي�ساعد على زيادة �ملفرد�ت
 �للغوية لتوظيف خمارج

�حلروف
3024862%698

3632270%77.876
 تي�سري عملية �لتعلم

  �لذ�تي لل�سم و�سعاف
�ل�سمع

4226371%795
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 يف QR Code �أثر تقنية
 تي�سري تعلم �لقر�آن �لكرمي
 �ل�سم و�سعاف �ل�سمع من

وجهة نظر �ملعلمني
م

�ملجالت
 QR Code �أثر تقنية
 يف تي�سري تعلم �لقر�آن
 �لكرمي �ل�سم و�سعاف

�ل�سمع

 يف QR Code �أثر تقنية
 تي�سري تعلم �لقر�آن �لكرمي
 �ل�سم و�سعاف �ل�سمع من

وجهة نظر �ل�سم

ري
كب

سط
تو�

م
يل

قل
بي

ن�س
ن �ل

لوز
�

%

يب
رتت

�ل

ري
كب

سط
تو�

م
يل

قل
بي

ن�س
ن �ل

لوز
�

%

يب
رتت

�ل

3620864%71.1127
 مر�عاة �لفروق �لفردية-

 وتكر�ر  �لعر�س مر�ت
للتعلم

2428860%6710

5122275%83.338
 تفادي �خلطاأ يف �لرتجمة
 بني �للغتني لنق�س خربة

�ملرتجمني
3922667%747

3036268%75.699
 توظيف تطبيق جماين

 على �جلو�ل لتعليم �ل�سم
 و�سعاف �ل�سمع يف �أي وقت

و مكان
3334269%776

2430761%67.81510
 تفادي م�سكالت �لرتجمة

 بني �للغتني يف وجود
 م�سافة كبرية بني �ملرتجم

و�ل�سم
21261057%6311

5126077%85.6111
 يعتمد على ��ستخد�م

 كامري� �جلو�ل و �ملتوفر
 �لن مع �غلب �ل�سم

و�سعاف �ل�سمع
5718277%861

1242559%65.61712
 م�ساعدة �ل�سم و �سعيف

 �ل�سمع على �لتعبد
و�ل�سالة بخ�سوع

2432662%698

 رفع قدر�ت �لأ�سم2438365%72.21113
6710%2428860و�سعيف �ل�سمع يف �لقر�ءة

3038169%76.7814
 تي�سر على �ل�سم و�سعيف

 �ل�سمع �لختيار بني
 لغة �لإ�سارة، �أو خمارج

�حلروف ح�سب �حتياجه
5116572%804
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 يف QR Code �أثر تقنية
 تي�سري تعلم �لقر�آن �لكرمي
 �ل�سم و�سعاف �ل�سمع من

وجهة نظر �ملعلمني
م

�ملجالت
 QR Code �أثر تقنية
 يف تي�سري تعلم �لقر�آن
 �لكرمي �ل�سم و�سعاف

�ل�سمع

 يف QR Code �أثر تقنية
 تي�سري تعلم �لقر�آن �لكرمي
 �ل�سم و�سعاف �ل�سمع من

وجهة نظر �ل�سم

ري
كب

سط
تو�

م
يل

قل
بي

ن�س
ن �ل

لوز
�

%

يب
رتت

�ل

ري
كب

سط
تو�

م
يل

قل
بي

ن�س
ن �ل

لوز
�

%

يب
رتت

�ل

3034367%74.41015
 �مل�ساهمة يف جودة حياة
 �ل�سم و�سعاف �ل�سمع

لتنمية لغتهم �لتو��سلية
5418375%833

1836660%66.71616
 يرتجم يف �لوقت �حلقيقي

 �لن�س �إىل لغة �إ�سارة، �أو
خمارج حروف

2726861%689

2136562%68.91417
 �مل�ساعدة يف توحيد
 �لإ�سار�ت للمفرد�ت

�لقر�آنية
1838561%689

4526273%81.1518
 متكني �ل�سم و �سعاف

 �ل�سمع من قر�ءة �لقر�آن
�لكرمي

4524372%804

4228272%80.0619
 ن�سر �لثقافة �ل�سالمية و
 تعلم �لقر�آن بني جمتمع

�ل�سم
5124176%842

4824274%82.2420
 �مل�ساعدة على دمج �ل�سم

 و�سعاف �ل�سمع من خالل
منهج و�حد

3630369%776

75�ملتو�سط76.3�ملتو�سط

يت�سح من بيانات �جلدول )7( ما يلي:
- ح�سل موؤ�سر » يعتمد على ��ستخد�م كامري� �جلو�ل و �ملتوفر �لآن مع �غلب 
�ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع » على �لرتتيب �لأول ووزنة �لن�سبي 77 بن�سبة 86% 86%وهى 
ن�س���بة كبرية، ويليه“ تقليل م�س���اعر �ل�س���غط �لنف�س���ي بني �ل�سم يف عدم �لقدرة على 
ق���ر�ءة �لن����س �لق���ر�آين بن�س���بة 84.4% ” ويلي���ه “ ن�س���ر �لثقاف���ة �لإ�س���المية و تعل���م 
�لقر�آن بني جمتمع �ل�س���م ” بن�س���بة 84.3% بينما ح�س���ل موؤ�س���ر “ تفادي م�س���كالت 
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�لرتجمة بني �للغتني يف وجود م�س���افة كبرية بني �ملرتجم و�لأ�س���م ” على �لرتتيب 
�لأخري وزنة �لن�س���بي 57بن�س���بة )63%(، وهى ن�سبة متو�س���طة، وهذ� يو�سح �أهمية ثر 
توظيف �لتقنيات مثل QRCode لتي�سري تعلم �ل�سم و�سعاف �ل�سمع و توفري معلم 
خ�سو�سي للتلميذ باملنزل ي�ساعد �ل�سم على تكرين تبادل خرب�ت �أكرث مما يزيد من 

دجمهم �لجتماعي. 

 Walsh (2011) & م���ن  كل  در��س���ات  نتائ���ج  م���ع  �لنتيج���ة  ه���ذه  وتتف���ق 
 (Crompton,2013) ,Rikala & Kankaanranta, 2012; Kassey, et

al., (2015), De Pietro & Frontera(2012), Alegria,et al.,(1999)

خامتة البحث
يتن���اول ه���ذ� �لق�س���م م���ن �لبحث �أه���م �لتو�س���يات �مل�ستخل�س���ة يف �س���وء نتائج 

�لبحث، و�لبحوث �مل�ستقبلية �ملقرتحة.

ماذا يقدم البحث احلايل؟
ي�س���ري �لباحثان �إىل �أنه ميكن �أن يفيد �لبحث �حلايل كل من له �س���لة مبجال 
تعليم �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع و�ملمثلني يف �ل�سم و�سعاف �ل�س���مع و�أ�سرهم و�ملعلمني 
و�ملوجهني و�لباحثني يف هذ� �ملجال وكذلك �ملتخ�س�سني يف �لتقنيات �مل�ساعدة لل�سم 
و�سعاف �ل�سمع يف �خلروج مبجموعة من �ملنطلقات �لرتبوية و�لتعليمية و�لتاأهيلية 
يف جم���ال تعليم �للغة لل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع وبالأخ�س يف جانب مه���م جًد� �أل وهو 
تعلي���م وتعل���م ق���ر�ءة �لق���ر�آن �لكرمي مو�س���وع �لبحث �حل���ايل وبال�س���ورة �لتي ميكن 
معه���ا �لتنمي���ة �للغوية وعالج �ل�س���عوبات �للغوي���ة �لتي تو�جه هذه �لفئ���ة و�لناجمة 

عن �لإعاقة �ل�سمعية.

تو�سيات البحث:
يف �سوء ما مت �لتو�سل �إليه من نتائج ميكن �لتو�سية مبا يلي:

��س���تحد�ث من�س���ة تفاعلي���ة ت�س���تهدف تعزي���ز توظي���ف �لرب�م���ج �لتطبيقي���ة  (1)
للجو�ل يف �لتعلم �لذ�تي و تي�س���ري �لتو��س���ل و تنمية �للغة و مهار�ت �لقر�ءة 

�ل�سم و�سعاف �ل�سمع.
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تخطي���ط �لرب�م���ج �لتثقيفية و�لن���دو�ت و�ملحا�س���ر�ت ملعلمي �لطالب �ل�س���م  (2)
و�س���عاف �ل�س���مع، و�أ�س���رهم، و�لط���الب �أنف�س���هم، لتوعيته���م بتوظي���ف تقني���ة 
�ملناه���ج                       ولتعل���م  �لذ�ت���ي  للتعل���م   QR Coud �ل�س���ريعة  �ل�س���تجابة  رم���وز 

�ملختلفة لهم.
تو�سيع نطاق �لتجربة لت�سمل فيما بعد عدد �أكرب من هذه �لفئة وفى مر�حل  (3)

تعليمية خمتلفة.

 مقرتحات البحث:
فعالية برنامج معزز بتقنية رموز �ل�س���تجابة �ل�س���ريعة  QR Codeلتي�سري 1 ))

تعلي �سور �أخرى من �لقر�آن �لكرمي �ل�سم و�سعاف �ل�سمع.
فعالية برنامج معزز بتقنية رموز �ل�س���تجابة �ل�س���ريعة QR Code لتي�س���ري 1 ))

تعلم �حلديث �لنبوي �ل�سم و�سعاف �ل�سمع.
فعالية برنامج معزز بتقنية رموز �ل�س���تجابة �ل�س���ريعة QR Code  لتي�سري 1 ))

تعليم �لن�س و�لنرث �لعربي �ل�سم و�سعاف �ل�سمع.
فعالية بر�مج �أخرى معززة بتقنيات معملية �فرت��سية ومدجمة مع �لتقنية 1 ))

�مل�س���اعدة QR Code لتعليم �ل�س���م و�سعاف �ل�س���مع �ملو�د �لدر��سية �لأخرى 
مثل �لريا�سيات و�لكيمياء و�لفيزياء.....�لٍخ
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م�ستخل�س البحث:
ه���دف �لبح���ث �حلايل �إىل بح���ث فعالية برنام���ج قائم على �لتغذي���ة �لر�جعة 
�ل�س���معية �لب�سرية يف حت�س���ني �لذ�كرة �لعاملة لدى تالميذ �ملرحلة �لبتد�ئية ذوي 
�سعوبات �لتعلم، وقد تكونت عينة �لبحث من )20( تلميًذ� وتلميًذة منهم )10( ذكور 
و)10( �إناث ملتحقني مبدر�س���ة �مل�ست�س���ار على عبد �لهادي للتعليم �لأ�سا�س���ي �لتابعة 
لإد�رة �لق�سا�سني �لتعليمية مبحافظة �لإ�سماعيلية، وقد تر�وحت �أعمارهم �لزمنية 
م���ا ب���ني )9-10( �س���نو�ت، وتكونت �أدو�ت �لبحث م���ن �ختبار �لق���درة �لعقلية، و�ختبار 
�مل�س���ح �لنيورولوج���ي �ل�س���ريع، مقيا����س مهام �لذ�ك���رة �لعامل���ة، �لربنام���ج �لتدريبي 
�لقائ���م عل���ى �لتغذي���ة �لر�جع���ة �ل�س���معية �لب�س���رية وقد تو�س���لت نتائ���ج �لبحث �إىل 
فعالي���ة �لربنام���ج �لقائ���م على �لتغذية �لر�جعة �ل�س���معية �لب�س���رية يف حت�س���ني �أد�ء 
�لذ�كرة �لعاملة لدى �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم، وذلك بالن�س���بة لكل مكون من 
مكون���ات �لذ�ك���رة �لعاملة، حيث �أظه���ر تالميذ �ملجموعة �لتجريبية تقدًما وحت�س���ًنا 

ملمو�ًسا يف �لتطبيق �لبعدي عن �لتطبيق �لقبلي.

الكلمات املفتاحية: �لتغذية �لر�جعة �ل�سمعية �لب�سرية – �لذ�كرة �لعاملة – �سعوبات 
�لتعلم.
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The  Effectiveness  of a Program Based on  Audiovisual 
Feedback in Improvement Working Memory for Pupils 

with Learning Disabilities.

Prepared by
Dr. Rania Saad Badran Elbaly

 Faculty of Education – Suez Canal University

The present study aimed to study the effectiveness of atraining 
program Based on audiovisual Feedback in Improvement Working 
Memory for Pupils with Learning Disabilities. The studysample 
included (20) Pupils, (10) males and (10) females Those Pupils 
are selected from Ali Abed El hady of Basic Education school 
of  Al ksasseen Administration in Ismailia. They are divided into 
two groups: experimental and controlled ones taking into account 
their harmony in terms of the chronological age, intelligence 
level, social and economic levels, and the Working Memory. The 
study concluded theeffectiveness of a training program Based on 
audiovisualFeedback in Improvement Working Memory for Pupils 
with Learning Disabilities.

Key Word: Audiovisual Feedback - Working Memory - Learning 
Disabilities.
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مقدمة البحث:
تعد �س���عوبات �لتعل���م Learning Disabilities �إحدى �لفئات �لرئي�س���ة يف 
جمال �لرتبية �خلا�س���ة، وُيو�س���ف بها �أولئك �لتالميذ �لذين ُيعانون من ��س���طر�ب 
يف و�ح���دة �أو �أك���رث م���ن �لعملي���ات �لنف�س���ية �لأ�سا�س���ية، وقد �حتل مو�س���وع �س���عوبات 
�لتعلم موقًعا مهًما و�أ�سبح ماألوًفا لدى جميع �مل�ستغلني بالرتبية �خلا�سة، حيث بد�أ 
�لهتم���ام به���ا بهدف تقدمي �خلدمات �لرتبوية و�لرب�مج �لعالجية للتالميذ �لذين 
ُيعان���ون منه���ا وذلك يف �لن�س���ف �لأخري من �لقرن �ملا�س���ي، وبالرغم م���ن �أنها عرفت 
بالدرجة �لأوىل باعتبارها �س���عوبات �أكادميية، �إل �أن �لعديد من �ملتخ�س�س���ني يرون 

�أنها ذ�ت �أ�سا�س منائي. 

 كما حتتل �لذ�كرة دوًر� فعاًل يف تكيف �لإن�س���ان وحل م�س���كالته؛ وذلك لأنها 
من �أهم �لعمليات �ملعرفية للتعلم يف خمتلف �لثقافات و�لع�سور، فعن طريق �لذ�كرة 
متتل���ئ �حلي���اة �لعقلي���ة بت�س���ور�ت ومفاهي���م متع���ددة عما �أدرك���ه �لفرد من �أ�س���ياء يف 
مو�قف �سابقة ت�سمح له هذه �لت�سور�ت و�ملفاهيم بتنظيم �سلوكه ون�ساطه يف �ملو�قف 
�لتالية يف �مل�س���تقبل، و�لذ�كرة �جليدة هي �لتي يتذكر �س���احبها مادة �لتذكر ب�س���رعة 

ويحتفظ بها لفرتة طويلة وي�سرتجعها بدقة.

وقد ظهر م�سطلح �لذ�كرة �لعاملة (Working Memory) منذ عدة عقود 
من �لزمن، وهى مُتثل نظاًما دينامًيا ن�س���ًطا يتو�س���ط كل من نظامي �لذ�كرة ق�سرية 
وطويلة �لأمد وتقا�س فعاليتها من خالل قدرتها على حمل كميات كبرية �أو �سغرية 
من �ملعلومات، ويف �لآونة �لأخرية �أ�سبحت �لذ�كرة �لعاملة �لأ�سا�س �لذي ُتبني عليه 
�لدر��س���ات �حلديث���ة �لت���ي جُت���ري يف ميد�ن �س���عوبات �لتعل���م، لذلك فهي تع���د منبًئا 
للك�س���ف عن �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم، حيث �أن ق�س���ور �لذ�كرة �لعاملة يرتبط 
�رتباطا وثيًقا بق�س���ور يف تعلم �ملهار�ت �لأكادميية د�خل �لف�س���ل �لدر��س���ي مما يوؤدي 
�إىل ظهور �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم د�خل حجر�ت �لدر��سة وهذ� ما �أكدته بع�س 
�لدر��س���ات منه���ا: ب���زر�وي )2015(؛ عبد �له���ادي )2009(؛ عمرو و�لناط���ور)2006(؛  
 Helen& Xavier (2006); Swanson  (2011); Swanson, Conner &
Disabil (2009) و�لتي تو�س���لت جميعها �إىل �أن هناك عالقة �رتباطية بني �س���عف 
�لذ�ك���رة �لعاملة وبني �س���عوبات �لتعلم و�ن �لذ�كرة �لعامل���ة ترتبط �رتباطا ذ� دللة 

ب�سعوبات �لتعلم و�أن هناك عالقة تاأثري وتاأثر متبادلة بينهم.
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وتهت���م �لتغذية �لر�جع���ة بجميع �ملعلومات �لتي مُيك���ن تقدميها �إىل �لتالميذ 
باخت���الف مر�حله���م �لدر��س���ية،وباختالف و�س���ائل نقله���ا و�إي�س���الها �س���و�ء كانت هذه 
�لو�سائل د�خلية �أو خارجية و�لتي تهدف �إىل تعديل �أد�ء �لتالميذ يف �ملهار�ت �لتعليمية 
�ملختلفة و�سوًل �إىل �لأد�ء �لأمثل لهذه �ملهارة، فالتعلم �لفعال يتم من خالل حت�سني 
�أد�ء �لتالميذ عن طريق �لتغذية �لر�جعة �لتي ُت�سهم وت�سهل عملية �لتعلم، فالتغذية 

�لر�جعة �سرورية لكل عملية تعلم.

 (Feedback audio visual) وُتع���د �لتغذي���ة �لر�جع���ة �ل�س���معية �لب�س���رية
ه���ي �لركي���زة �لأ�سا�س���ية �لت���ي ُيبن���ى ويتاأ�س����س عليه���ا تعلم جمي���ع �ملهار�ت �س���و�ء كانت 
�أكادميي���ة �أو حركي���ة �أو غريها فه���ي لها دور مهم يف عملية �لتعلي���م و�لتعلم باعتبارها 
�إحدى �ل�سلوكيات �ملندرجة �سمن �لت�سال و�لتفاعل ما بني �ملعلم و�لتالميذ، وتتدرج 
�س���من �أ�س���كال �لتقييم �لذي يقوم به �ملعلم عند كل عملية تعليمية يقدمها للتالميذ، 
حي���ث �أن تقدمي �ملعلومات عن طريق حا�س���تي �ل�س���مع و�لب�س���ر يكون له���ا �أثر عظيم و 
دور مه���م يف حت�س���ني �لذ�ك���رة �لعاملة لذوي �س���عوبات �لتعل���م وهذ� م���ا �أكدته �لعديد 
من �لدر��س���ات ومنها: �لبو�لي���ز)2006(؛ حمد )2017(؛ ق���ز�ز )2015(؛ كامل )2015(؛ 
�ملحم���دي )2016(؛  Gray (2011)، و�لت���ي تو�س���لت جميعه���ا �إىل فعالي���ة �لرب�م���ج 
�مل�س���تخدمة يف حت�س���ني �لذ�ك���رة �لعاملة لذوي �س���عوبات �لتعلم، ومن هن���ا فقد جاءت 
�لبح���ث �حل���ايل م���ن �أجل �لتع���رف عل���ى فعالية برنام���ج قائم عل���ى �لتغذي���ة �لر�جعة 
�ل�س���معية �لب�س���رية يف حت�س���ني �لذ�ك���رة �لعامل���ة ل���ذوي �س���عوبات �لتعل���م، ويع���د هذ� 
�لربنام���ج ه���و �لربنامج �لأول �لذي يعتمد على �لتغذية �لر�جعة �ل�س���معية �لب�س���رية 
وذل���ك يف ح���دود ما �طلعت علي���ه �لباحثة من �أبحاث ونظًر� لندرة �لدر��س���ات �ملرتبطة 
با�س���تخد�م �لتغذية �لر�جعة �ل�س���معية �لب�س���رية فقد �جتهت �لباحثة �إىل در��س���ة هذ� 
���ا نظ���ًر� لأهمي���ة �لذ�كرة �لعامل���ة يف معاجلة �ملعلوم���ات و�حلقائق لدى  �ملو�س���وع، �أي�سً
�لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم وحل �مل�سكالت �لنف�س���ية و�لأكادميية و�تخاذ �لقر�ر�ت 

جاءت هذ� �لبحث.

م�سكلة البحث:
ظه���رت م�س���كلة �لبحث م���ن خالل مالحظ���ة �لباحثة �أثن���اء زيار�ته���ا �مليد�نية 
ملد�ر����س �لرتبي���ة �لعملية كم�س���رفه عل���ي طالب كلية �لرتبية ق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة 
د�خل مد�ر�س �لرتبية �خلا�س���ة ومد�ر�س �لدمج �أن هناك بع�س �لتالميذ يعانون من 
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�س���عوبات �أثناء عملية �لتعلم و�لتح�س���يل �لدر��س���ي د�خل حجر�ت �لدر��س���ة ترجع �إىل 
طبيع���ة �لذ�ك���رة ل���دى ه���وؤلء �لتالميذ فقد �أك���دت �لعديد م���ن �لدر��س���ات على وجود 
عالقة تاأثري وتاأثر قويه بني �سعوبات �لتعلم و�نخفا�س �لذ�كرة �لعاملة منها: بزر�وي 
 Helen& Xavier (2006);)2006(؛ عمرو و�لناطور)2015(؛ عبد �لهادي )2009(
Swanson  (2011);  Swanson, Conner & Disabil (2009)، كم���ا وج���دت 
�لباحثة �أن هناك بع�س �لدر��س���ات �لتي �أجريت على هذه �لفئة من �لتالميذ وتناولت 
فعالي���ة بر�م���ج خمتلفة لتح�س���ني �لذ�ك���رة �لعاملة لديه���م ومنها: �لبو�لي���ز )2006(؛ 
 ،Gray (2011) حم���د )2017(؛ ق���ز�ز )2015(؛ كام���ل )2015(؛  �ملحم���دي )2016(؛
و�لتي تو�سلت جميعها �إىل فعالية تلك �لرب�مج يف حت�سني �لذ�كرة �لعاملة لدي ذوي 
�س���عوبات �لتعل���م؛ �إل �أنه من خ���الل �إطالع �لباحثة على �لأبحاث �لدر��س���ات �ملرتبطة 
با�س���تخد�م �لتغذي���ة �لر�جع���ة �ل�س���معية �لب�س���رية يف حت�س���ني �لذ�ك���رة �لعاملة لذوي 
�سعوبات �لتعلم فقد وجدت ندره يف تلك �لدر��سات لذلك �جتهت �لباحثة لدر��سة هذ� 
�ملو�سوع. ولهذ� ميكن �أن تتلخ�س م�سكلة �لبحث �حلايل يف �ل�سوؤ�ل �لرئي�س �لتايل: ما 
فعالية برنامج قائم �لتغذية �لر�جعة �ل�س���معية �لب�س���رية يف حت�س���ني �لذ�كرة �لعاملة 

لذوي �سعوبات �لتعلم؟

اأهداف البحث:
هدف �لبحث �حلايل �إىل حت�سني �لذ�كرة �لعاملة لذوي �سعوبات �لتعلم وذلك 

من خالل: 
�لتعرف فعالية برنامج قائم �لتغذية �لر�جعة �ل�س���معية �لب�س���رية يف حت�س���ني 1 ))

�لذ�كرة �لعاملة لذوي �سعوبات �لتعلم
�لك�س���ف ع���ن ��س���تمر�رية فعالية �لربنام���ج يف حت�س���ني �لذ�ك���رة �لعاملة لذوي 1 ))

�سعوبات �لتعلم.

اأهمية البحث:
تتمثل �أهمية �لبحث �حلايل فيما يلي:

الأهمية النظرية: ( ))

يتوقع �أن ت�س���هم هذ� �لبحث يف م�س���اعدة �لأ�س���خا�س �ملهتمني بفئة �لتالميذ )(1 
ذوي �سعوبات �لتعلم حيث �أنها تقدم �إطاًر� نظرًيا قد ي�ستفيدو� منه.
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تكت�س���ب �لذ�ك���رة �لعامل���ة �أهمية كب���رية يف عملي���ة �لتعليم و�لتعل���م، فيرتتب )(1 
عليها ��ستيعاب �لدرو�س وحل �مل�سكالت �ملختلفة.

���ا يف �أنه���ا ق���د ُت�س���اهم ب�س���ورة علمي���ة يف تن�س���يط )(1  تظه���ر �أهمي���ة �لبح���ث �أي�سً
�لذ�ك���رة �لعامل���ة لدى �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم يف �ملرحل���ة �لبتد�ئية، 
مم���ا يوجه �هتمام �لباحثني �إىل و�س���ع �حللول و�ملقرتحات و�لإ�س���رت�تيجيات 
�ملنا�سبة وحتديد �لإجر�ء�ت �لعلمية و�لرتبوية للت�سدي لهذه �مل�سكلة ب�سورة              

علميه وفعاله.

الأهمية التطبيقية:)ب( 
مُيكن ��س���تخد�م �لأ�س���اليب و�لفنيات و�لتدريبات �ملقدم���ة يف هذ� �لربنامج يف )(1 

تدريب فئات �أخرى لديها مثل هذه �مل�سكالت.
تكمن �أهمية �لبحث فيما ُت�سفر عنه من جمموعة من �لتو�سيات قد ُت�سهم يف )(1 

�لتخطيط للرب�مج �لتدريبية �لتي ت�ستهدف حت�سني �لذ�كرة �لعاملة.
يع���د حت�س���ني �أد�ء �لذ�ك���رة �لعامل���ة هدًف���ا تربوًي���ا ت�س���عى �إىل حتقيق���ه جميع )(1 

�لأنظم���ة �لرتبوي���ة عل���ى �خت���الف فل�س���فتها وتوجهاته���ا، وهذ� �له���دف ظهر 
يف ظ���ل نتائ���ج �لعدي���د من �لدر��س���ات �لتي �أجري���ت على �لذ�كرة ب�س���فه عامة 
و�لذ�كرة �لعاملة ب�سفة خا�سة، و�لتي �أ�سارت جميعها �إىل �أن �لذ�كرة �لعاملة 

مُيكن �أن تتح�سن من خالل ��ستخد�م �لرب�مج �ملختلفة.

االإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة:
اأولً: �سعوبات التعلم:

�لطبع���ة  يف  وذل���ك  �لنف�س���ي  للط���ب  �لأمريكي���ة  �جلمعي���ة  تعري���ف  ج���اء 
�لعقلي���ة                                                                          لال�س���طر�بات  �لإح�س���ائي  �لت�سخي�س���ي  �لدلي���ل  م���ن  �ملعدل���ة  �لر�بع���ة 
(DSM- 4, 2004, p. 28) حي���ث ع���رف �س���عوبات �لتعل���م باأنه ظهور م�س���كالت يف 
جم���الت �لق���ر�ءة، و�حل�س���اب، و�لتعبري �لكتابي و�لتي توؤثر ب�س���كل كبري على �لإجناز 
�لدر��سي للتالميذ حتى و�إن مل يكن �لأد�ء يف �لختبار�ت �لتي تقي�س كل مهارة على حدة 
ب�سكل و��سح دون �مل�ستوى �ملنتظر من عمر �ل�سخ�س و�لذكاء و�لتعليم �ملنا�سب للعمر.



املجلد ال�سابع - العدد )23( ج1 اأبريل 2018 جملة الرتبية اخلا�سة 

 131 

ويتف���ق ذل���ك مع تعريف يو�س���ف )2005، ����س 58( ملفهوم �س���عوبات �لتعلم باأنه 
جمموعة غري متجان�سة من �لتالميذ ذوي �لذكاء �ملتو�سط �أو فوق �ملتو�سط، و�لذين 
ُيظهرون تباعًد� و��سًحا بني �أد�ئهم �ملتوقع وبني �أد�ئهم �لفعلي يف جمال �أو �أكرث من 
�ملجالت �لأكادميية، ورمبا ترجع هذه �ل�س���عوبة لديهم �إىل �ل�س���طر�بات يف وظائف 
ن�س���في �مل���خ �ملعرفي���ة و�لنفعالي���ة، كما �أن ه���وؤلء �لتالمي���ذ ل ُيعانون من م�س���كالت 
ح�س���ية �س���و�ء كان���ت �س���معية �أو ب�س���رية �أو حركي���ة و�أنهم لي�س���و� مبعاق���ني فكرًيا، ول 

يعانون من حرمان بيئي، �أو من ��سطر�بات �نفعالية.  

  كم���ا ميك���ن تعريف �س���عوبات �لتعلم عل���ي �أنها تباعًد� �س���لبًيا يظه���ر بني �أد�ء 
�لتالميذ �لفعلي يف جمال �أو �أكرث من �ملجالت �لأكادميية �لتي تقي�س���ها �لختبار�ت 
�لتح�س���يلية وبني �أد�ئهم �ملتوقع �لتي تقي�س���ها �ختبار�ت �لذكاء ويكون ذلك يف �س���كل 
ق�س���ور يف �أد�ء �مله���ام �ملرتبط���ة باملج���ال �لأكادمي���ي باملقارنة باأقر�نه���م يف نف�س �لعمر 
�لزمن���ي و�مل�س���توى �لعقلي ب�س���رط �أن ُي�س���تبعد �لأطفال �لذين ُيعان���ون من �لإعاقات 

�ملختلفة �سو�ء كانت �سمعية، �أو ب�سرية، �أو حركية )�لعدل،2011، �س27(.   

�أن �س���عوبات  ت���دور ح���ول  �أن معظ���م �لتعريف���ات �ل�س���ابقة    وت���ري �لباحث���ة 
�لتعل���م عن���د �لتالميذ هي عبارة عن تباعد و��س���ح بني �أد�ئهم �لفعل���ي يف �لختبار�ت 
�لتح�س���يلية وب���ني �أد�ئه���م �ملتوق���ع وذل���ك بالرغم م���ن �أنهم لديه���م ذكاء متو�س���ط �أو                                      

فوق �ملتو�سط.

 كما يتفق كل من هالهان، ولويد وكوفمان، وي�س، ومارتنيز )2007، �س53(؛ 
 Richards & Lassonde (2011) ، Lerner &Johns (2012)،  Reid
Linenemann & Hagaman (2013) & �أن �س���عوبات �لتعل���م مبثاب���ة حال���ة 
مزمن���ة ذ�ت �أ�س���ل نيورولوج���ي توؤثر �س���لًبا وب�س���كل �نتقائي على �لنم���و و�لتكامل كما 
���ا على كل �لق���در�ت �للفظية وغري �للفظية، �أو على �أحد�هما فقط  �أنه���ا قد توؤثر �أي�سً
وتن�س���اأ �س���عوبات �لتعلم �ملح���ددة كحالة �إعاقة مميزة وتختل���ف يف مظهرها ويف درجة 
حدته���ا وميك���ن ملثل هذه �حلالة عل���ى �متد�د حياة �لفرد �أن توؤث���ر على تقديره لذ�ته 
وعل���ى م�س���توى تعليمي���ة و�أد�ئ���ه �لوظيف���ي و�ملهن���ي وتن�س���ئته �لجتماعي���ة، و�أن�س���طة                     

�حلياة �ليومية.
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وُيع���رف �لدلي���ل �لت�سخي�س���ي �لإح�س���ائي �خلام����س لال�س���طر�بات �لعقلي���ة 
للط���ب  �لأمريكي���ة  �جلمعي���ة  ع���ن  و�ل�س���ادر   (DSM-5, 2013, pp. 66 -75)
�لنف�س���ي و�ل���ذي تن���اول في���ه مفهوم �س���عوبات �لتعلم ولك���ن من جهة خمتلف���ة متاًما 
عن �ملفاهيم �ل�س���ابقة حيث ورد هذ� �ملفهوم يف ذلك �لإ�س���د�ر على �أنها “��س���طر�بات 
��س���طر�بات  عرف���ت  حي���ث   ،Specific Learning Disorder”خلا�س���ة� �لتعل���م 
�لتعل���م �خلا�س���ة باأنه���ا �س���عوبات يف �لتعل���م تت�س���ح بظه���ور و�ح���دة �أو �أك���رث من هذه 
�لأعر��س ت�ستمر ملدة �ستة �أ�سهر على �لأقل وهذه �لأعر��س )نطق غري دقيق للكلمة 
�أو ب�س���كل بط���ئ وب���ذل جه���د �أثن���اء ق���ر�ءة �لكلمات، �س���عوبة فه���م �ملتعلم ملا يق���ر�أه من 
كلمات �أو ن�س���و�س، �سعوبة �لهجاء، �س���عوبة �لأعمال �لكتابية، �سعوبة �إتقان �لأعد�د 
و�مل�س���ائل �حل�س���ابية �أو �لتجميع، �سعوبات �لتفكري �لريا�س���ي، تظهر �سعوبات �لتعلم 
يف �ل�س���نو�ت �لدر��س���ية �ملبك���رة ولكنه���ا ل ت�س���ح ب�س���كل كام���ل حت���ى تتخط���ى �ملهار�ت 
�لأكادميي���ة �إمكاني���ات �ملتعل���م �حلدود، ل تندرج �لإعاقات �لفكرية �أو حدة �لأب�س���ار �أو 
�ل�س���مع �لغري �س���حيح �أو �ل�سطر�بات �لنف�سية و�لع�سبية �لأخرى �سمن ��سطر�بات 

�لتعلم �خلا�سة( هو ما تتبناه �لباحثة تعريًفا �إجر�ئًيا لهذ� �لبحث. 

ثانًيا: الذاكرة العاملة:
 ي���رى  Baddeley & Hitch (2003) �أن م�س���طلح �لذ�ك���رة �لعامل���ة ق���د 
ق���دم يف بد�ي���ة �ل�س���بعينيات لي�س���ري �إىل عملية �لحتف���اظ باملعلومات لفرتة ق�س���رية 
�إىل حني ��س���تخد�مها يف جهة معرفية م���ا، فلقد قدم مفهوم �لذ�كرة �لعاملة �متد�ًد� 
للمفه���وم �لق���دمي للذ�كرة ق�س���رية �ملدى، حي���ث يختلف �ملفه���وم �لأول عن �لثاين يف                     

نقطتني هما:
�أن �لذ�ك���رة �لعامل���ة �قرتح���ت لت�س���مل ع���دًد� م���ن �لأنظم���ة �لفرعية ولي�س���ت )(1 

نظاًما و�حًد�.
وجود تاأكيد كبري على �لدور �لوظيفي للذ�كرة �لعاملة يف �ملهام �ملعرفية مثل )(1 

�لتعليم و�لفهم.

ُيع���د مفه���وم �لذ�ك���رة �لعامل���ة م���ن �ملفاهيم �لت���ي من �ل�س���عب �لو�س���ول �إىل 
حتديد تعريف لها؛ وذلك لأنها عبارة عن عملية معرفية معقدة، وذ�ت ن�س���اط عقلي 
ل يك���ون مبع���زل ع���ن �لوظائ���ف �لعقلية �لأخ���رى مث���ل �لنتب���اه و�لإدر�ك و�لتخزين 

و�ل�ستجابة وغريها )�لرقاد، 2010، �س95(.
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 Dahlin & Karin (2012);  Holmes & Gathercole  :ويتفق كل من    
(2014)  �إىل �أن �لذ�ك���رة �لعامل���ة ه���ي �لنظ���ام �ملع���ريف �مل�س���ئول عن حف���ظ �ملعلومات 
ومعاجلته���ا يف �لذ�ك���رة ق�س���رية �لأم���د، وذلك من خ���الل �لقيام بالأن�س���طة �ملعرفية 

�ملعقدة مثل حل بع�س �مل�سائل �حل�سابية �لذهنية.

كم���ا ُيع���رف ق���ز�ز)2015 ، ����س117( �لذ�ك���رة �لعامل���ة على �أنها ه���ي مكون من 
مكون���ات �لدم���اغ �لت���ي تق���وم بتخزي���ن �ملعلوم���ات لفرتة زمني���ة حم���ددة، وتعمل على 
معاجلته���ا وتقا����س م���ن خ���الل �ختب���ار ُيح���دد �س���عتها، وتت�س���من ع���دة مكون���ات منها 

�للفظي وغري �للفظي و�ملكاين و�لتنفيذي، ولها دوًر� رئي�ًسا يف عملية �لتعلم. 

وم���ن هن���ا ت���رى �لباحث���ة �أن �ملعلوم���ات �لت���ي توج���د يف �لذ�ك���رة �لعاملة تكون 
ب�سفة موؤقتة فقط لأن �ملعلومات تنتهي مبجرد دخول �ملعلومة �جلديدة؛ �إل �أن هذه 

�ملعلومات مُيكن �ملحافظة على دميومتها من خالل �لإعادة و�لتكر�ر لهذه �ملعلومة.

    ويع���رف حم���د )2016، ����س11( �لذ�ك���رة �لعامل���ة باأنه���ا: “عملي���ة تخزي���ن 
�ملعلومات �للفظية و�لب�سرية لفرتة زمنية ق�سرية ل تتعدى ثانيتني، ومعاجلة هذه 
�ملعلوم���ات و�إع���ادة تخزينها بالطريقة �ملنا�س���بة لها يف �لذ�ك���رة طويلة �ملدى وتتطلب 

�لذ�كرة �لعاملة عملية �لنتباه”.

   وق���د تبن���ت �لباحث���ة �حلالية تعريف �أم���ل �لزغب���ي )2017( للذ�كرة �لعاملة 
باأنه���ا: “ق���درة �لتلمي���ذ على تخزين �ملعلومات �مل�س���تقبلة فقط لفرتة زمنية ق�س���رية 
ج���ًد�، ث���م �لقي���ام مبعاجل���ة ه���ذه �ملعلوم���ات عن���د �أد�ء بع�س �مله���ام �ملعرفي���ة كالنتباه 

و�لإدر�ك”.

الذاكرة العاملة و�سعوبات التعلم:
     توج���د عالق���ة ب���ني �لذ�كرة �لعاملة و�س���عوبات �لتعلم فكث���ري من �لأطفال 
حُتدد مد�ر�س���هم �أن لديهم �س���عوبات تعلم يف مو�د �لقر�ءة و�حل�س���اب ولديهم �س���عف 
ملحوظ يف �لذ�كرة �لعاملة، وهناك در��س���ات عدة تبحث يف �لإ�س���هام �ملحتمل لقدر�ت 
�لذ�ك���رة �لعاملة يف م�س���كالت �لتعلم يف �ل�س���ف �لدر��س���ي، فمن �ملالح���ظ �أن �لذ�كرة 
ق�س���رية �مل���دى ل���دى ذوي �س���عوبات �لتعل���م �أقل كف���اءة وفاعلي���ة ب�س���بب �لفتقار �إىل 
��س���تقاق �ل�سرت�تيجيات �ملالئمة �ملتعلقة: بالت�س���ميع، و�لتنظيم، و�لرتميز، وجتهيز 
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�ملعلوم���ات ومعاجلته���ا، �أو �لحتف���اظ به���ا و�ختياره���ا وتنفيذه���ا، حي���ث ي�س���تخدم ذو 
�س���عوبات �لتعل���م ��س���رت�تيجيات �أقل فاعلية وكف���اءة يف ��س���رتجاعهم للمعلومات من 
�لذ�ك���رة طويلة �مل���دى، كما يفتقرون �إىل مهار�ت �ل�س���بط و�ملر�جعة �لذ�تية لتقومي 
فاعلي���ة ه���ذه �ل�س���رت�جتيات، كم���ا �أن �لأطف���ال �لذين ل ي�س���تطيعون تذكر �لأ�س���كال 
و�حلروف و�لكلمات ب�س���رًيا قد تكون لديهم �س���عوبات يف تعلم �لكتابة، وت�س���مى هذه 
�لعملي���ة بفق���د�ن �لذ�ك���رة �لب�س���رية، وق���د يع���ود ذل���ك �إىل �س���عف ��س���تخد�م �لتخيل 
و�لت�س���ور ل���دى ه���وؤلء �لأطف���ال، وغالًبا ما تظهر ه���ذه �لعملية يف مرحل���ة �لطفولة 
�ملبكرة، و�إذ� كان لدى �لطفل �س���احب �ل�س���عوبة م�سكالت يف �لذ�كرة ب�سكل عام وتاأثر 
يف �لأد�ء �لتح�س���يلي لدي���ه، فاإنه يكون لديه �س���عوبات يف �لذ�ك���رة �لقائمة على �ملعنى 
و�حلف���ظ �لت���ي ُتع���رف باأنه���ا عملية فه���م �ملعلوم���ات و�لحتف���اظ بها، وذل���ك بربطها 
مب���ا يعرف���ه �ملتعل���م م�س���بًقا، فالطفل �لذي ي�س���تخدم ذ�كرة �حلفظ ق���د ُيعالج �لكلمة 
�جلدي���دة عل���ى �أنه���ا جزء غري مرت�ب���ط ومعلومات منف�س���لة دون حماول���ة �إيجاد �أي 
عالق���ة �أو معن���ى لها، وخال�س���ة �لقول ه���و �أن �لذ�كرة جزء �أ�سا�س���ي يف عملية �لتعلم، 
و�أن كث���رًي� م���ن �لأطف���ال ذوي �س���عوبات �لتعلم لديهم م�س���كالت خمتلف���ة يف �لذ�كرة 

)�أبو �لديار، 2012، �س. 72(  

ثانًيا: التغذية الراجعة ال�سمعية الب�سرية:
هناك ميزة مهمة جًد� للو�س���ائل �ل�س���معية �لب�س���رية وهي �لق���درة على جذب 
�لنتباه لأنها تركز على ��س���تغالل �لعديد من �حلو��س وخا�سة �ل�سمع و�لب�سر حيث 
�أنهم���ا ي�س���اعد�ن عل���ى �لفهم ب�س���رعة وبقاء �أث���ر �لتعلم ملدة �أطول، ف���رتى �لباحثة �أن 

�جتماع �حلا�ستني يجذب �لنتباه وهي �أوىل خطو�ت تنمية �لذ�كرة �لعاملة 

   فالتغذية �لر�جعة �ل�سمعية �لب�سرية ُتعني �لتحكم يف عر�س بع�س �ملقاطع 
�لت���ي حتت���وي عل���ى جمموعة م���ن �مله���ار�ت �لتي توف���ر روؤية كل �لتفا�س���يل بال�س���وت 
و�ل�س���ورة وتكر�ر �مل�س���اهدة بح�س���ب �حلاجة فهناك بع�س �لتفا�سيل �لتي ل تظهر يف 
�مل���رة �لأوىل ومُيك���ن مالحظته���ا عند �إعادة �لعر�س، فهي تت�س���ف بال�س���دق و�لأمانة 
و�لدقة يف تقدمي �ملعلومة وتوجد �س���ر�ئط �لت�س���جيل �لدقيق )�س���وت و�سورة( ليبني 
جميع �لأن�س���طة و�لتفاعالت، وذلك بالعتماد على �أجهزه �س���معية ب�س���رية، ُتخاطب 
�سمع وب�سر �لتلميذ ذوي �سعوبات �لتعلم، ففيها ل يتمكن �لتلميذ من �ل�ستماع �إىل 
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مالحظ���ات �مل�س���رف فقط بل ي�س���مع ويرى ما قام به هو نف�س���ه م���ن �أد�ء، فالنظر �إىل 
�لتغذية �لر�جعة من ز�وية م�سدرها، ميكن مالحظة قيام �ملتعلم بالتغذية �لر�جعة 
جتاه نف�سه من خالل حمكات حمددة وهو ما ُيعرف بالتقومي �لذ�تي �لذي يكون فيه 
�ملر�س���ل و�مل�س���تقبل و�حًد�، وقد يكون �مل�س���رف �أو �لزمالء، ب�س���كل منفرد �أو متجمعني 
م�س���دًر� للتغذي���ة �لر�جع���ة، و�لتي ُت�س���مى بالتغذي���ة �لر�جعة �ملو�س���وعية، من ناحية 
�أخرى فاإن ��س���تخد�م مقاطع �لفيديو �لتي تت�س���من جمموعة من �لأن�سطة �ملختلفة 
�لتي يتدرب عليها �لتلميذ ويقوم بها ويقوم ذ�ته من خاللها ويتعلم منه ما يفيده يف 

ممار�سته )�أحمد، و�ل�سا�سي، 2013، �س. 123(.  
وت���رى �لباحثة �أن �لتغذية �لر�جعة �ل�س���معية �لب�س���رية له���ا دور مهم جًد� يف 
حت�س���ني �أد�ء �لذ�كرة �لعاملة لأنها تعمل على �إعالم �لتالميذ بنتيجة تعلمهم �س���و�ء 
كان���ت �س���حيحة �أم خاطئ���ة كم���ا ت�س���جع �لتالمي���ذ عل���ى �ل�س���تمر�ر يف عملي���ة �لتعلم 
لعتماده على �حلو��س يف �لتعلم فيتم عر�س �لن�س���اط على �لتلميذ من خالل بع�س 
مقاط���ع �لفيدي���و ثم يت���م �ختبار �لذ�ك���رة �لعاملة با�س���تخد�م بع�س �لأ�س���ئلة �ملتعلقة 
بالفيدي���و وبن���اًء� عل���ى �إجابات �لتالميذ �س���و�ء كانت �س���حيحة �أم خاطئ���ة يتم عر�س 
�لفيدي���و م���ره �أخ���رى كتغذية ر�جعه �س���معية ب�س���رية لت�س���حيح �خلط���اأ و�لتاأكد من 

�ل�سو�ب، حيث يتم فيها تلقي �ملعلومات عن طريق حا�ستي �ل�سمع و�لب�سر.

وتع���رف �لباحث���ة �لتغذي���ة �لر�جعة �ل�س���معية �لب�س���رية �إجر�ئًي���ا باأنها عملية 
نقل معنى �أو فكرة �أو مهارة �أو معلومة للتالميذ عن طريق ��س���تخد�م بع�س مقاطع 
�لفيديو �عتماًد� على حا�ستي �ل�سمع و�لب�سر ل�ستقبال �ملعلومة وحتويلها �إىل �سورة 

ذهنية يف �لذ�كرة مُيكن ��ستدعائها بعد فرتة زمنية ق�سرية.

مميزات التغذية الراجعة ال�سمعية الب�سرية:
 يذك���ر �أحم���د و�ل�سا�س���ي )2013، ����س 127( بع����س ممي���ز�ت �لتغذي���ة �لر�جعة 
�ل�س���معية �لب�س���رية �ملبنية على �أ�س�س نف�سية وتقنية جتعل منها �أكرث كفاءة يف عملية 

�لتعليم و�لتعلم يف �لنقاط �لتالية:
�لق���درة عل���ى ج���ذب �لنتب���اه لأنها ترك���ز على ��س���تغالل �لعديد م���ن �حلو��س 1 ))

���ة حا�س���تي )�ل�س���مع و�لب�س���ر(، فاجتم���اع هات���ني �حلا�س���تني تزي���د من  وخا�سً
�نتب���اه �لتالميذ وتزيده قوة وعمًقا، ويعتمد ه���ذ� �لنوع من �لتغذية �لر�جعة 
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عل���ى �لأفالم �ملتحركة ومقاطع �لفيدي���و وهذه �حلركة ُتلفت �نتباه �لتالميذ 
ومع���روف �أن �لنتب���اه عملية �أ�سا�س���ية تعتم���د عليها عملي���ات �لإدر�ك و�لتذكر 

و�لتعلم و�سمان �لنتباه ُيعني �سمان �لعمليات �لأخرى.
نق���ل �لأف���كار و�ملفاهي���م و�لتعبري عنها بو�س���وح، نظ���ًر� لقدرته���ا �لكبرية على 1 ))

�لتغل���ب عل���ى عو�ئ���ق �لت�س���ال �لفك���ري، كما �أنه���ا تت�س���ف بال�س���دق و�لأمانة 
و�لدقة يف �ملعلومة.  

درا�سات �سابقة:
�أجريت �لعديد من �لدر��سات فيما يتعلق بتح�سني �أد�ء �لذ�كرة �لعاملة لذوي 
�سعوبات �لتعلم، فمنها �لدر��سات �لو�سفية �لتي �هتمت بتحديد �لعالقة بني �لذ�كرة 
�لعاملة و�س���عوبات �لتعلم، ومنها �لدر��س���ات �لتجريبية �لتي ركزت على دور وفعالية 
�لرب�م���ج �لتدريبي���ة �ملختلفة يف حت�س���ني �لذ�كرة �لعاملة لذوي �س���عوبات �لتعلم، �أما 
فيما يتعلق بالدر��سات �لتي تناولت ��ستخد�م �لتغذية �لر�جعة �ل�سمعية �لب�سرية يف 
حت�س���ني �لذ�كرة �لعاملة لديهم فاإنه ل توجد در��س���ة عربيه حول هذ� �ملو�سوع وذلك 

بعد �إطالع �لباحثة على �لأدب �لنظري �ملتعلق مبو�سوع �لبحث.  

اأولً: درا�سات تناولت العالقة بني �سعوبات التعلم والذاكرة العاملة:
ق���ام John & Sharman (2004) بقيا����س �لذ�ك���رة �لعاملة لدى �لتالميذ 
ذوي �س���عوبات �لتعل���م يف �لق���ر�ءة، وقد ت�س���منت �لدر��س���ة عينة قو�مه���ا )87( تلميًذ� 
م���ن تالميذ �ملرحلة �لبتد�ئية، و��س���تعانت �لدر��س���ة ب���اأدو�ت قيا�س �لذ�ك���رة �لعاملة 
وت�س���خي�س �س���عوبات �لتعل���م، وق���د �أ�س���فرت نتائ���ج �لدر��س���ة ع���ن �أن �لتالمي���ذ ذوي 
�س���عوبات �لتعلم لديهم ��س���طر�ب يف �أد�ء �لذ�كرة �لعاملة وخا�س���ة �للفظية وهذ� هو 

�ل�سبب يف �إعاقة �أد�ئهم يف �لقر�ءة. 

  كما جاءت در��سة �إدري�س )2009( و�لتي هدفت �إىل در��سة ومعرفة �لعالقة بني 
�لذ�كرة �لعاملة و�س���عوبات �لتعلم لدى تالميذ وتلميذ�ت �ل�سف �ل�ساد�س �لبتد�ئي 
باملدين���ة �ملن���ورة، و�إىل معرفة ن�س���بة �نت�س���ار �س���عوبة تعل���م �لقر�ءة و�لريا�س���يات بني 
تالميذ وتلميذ�ت �ل�سف �ل�ساد�س �لبتد�ئي باملدينة �ملنورة، وقد تكونت عينة �لدر��سة 
من )26( تلميًذ� من �لعاديني، و)26( تلميًذ� من ذوي �سعوبات تعلم �لقر�ءة، و)29( 
تلمي���ًذ� م���ن ذوي �س���عوبات تعل���م �لريا�س���يات، و)23( تلميًذ� من ذوي �س���عوبات تعلم 
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�لقر�ءة و�لريا�س���يات، و)22( تلميذة من �لعاديات، و)22( تلميذة من ذو�ت �س���عوبات 
تعل���م �لق���ر�ءة، و)35( تلمي���ذة م���ن ذو�ت �س���عوبات تعل���م �لريا�س���يات، و)17( تلميذة 
من ذو�ت �س���عوبات تعلم �لقر�ءة و�لريا�س���يات، ولتحقيق هدف �لدر��س���ة ��س���تخدمت 
�لباحث���ة جمموع���ة من �لأدو�ت منها �ختبار �ل���ذكاء �للفظي و�ختبار �لذ�كرة �لعاملة 
ل�سو�ن�س���ون )1996( و�لدرجات �لتح�س���يلية للتالميذ و�لتلمي���ذ�ت يف مادتي �لقر�ءة 
و�لريا�س���يات، وباإجر�ء �ملعاجلة �لإح�س���ائية تو�س���لت �لدر��س���ة ملجموعة من �لنتائج 
�أهمها ل تختلف مكونات �لذ�كرة �لعاملة باختالف نوع �ل�س���عوبة )�س���عوبة قر�ءة �أو 
�س���عوبة ح�س���اب �أو �س���عوبة قر�ءة وح�س���اب مًعا(، كما توجد فروق بني �لتالميذ ذوي 

�سعوبات �لتعلم و�لتالميذ �لعاديني يف مكونات �لذ�كرة �لعاملة لدى �لعاديني.  

وهذ� يتفق مع در��سة   Swanson (2011) و�لتي هدفت �إىل فح�س ودر��سة 
�لذ�كرة �لعاملة لدى �لأطفال ذوي �س���عوبات �لتعلم، وقد تكونت عينة �لدر��س���ة من 
)78( تلمي���ًذ� م���ن تالمي���ذ مرحل���ة م���ا قبل �ملدر�س���ة م���ن ذوي �س���عوبات �لتعلم، وقد 
تو�س���لت نتائ���ج �لدر��س���ة �إىل وجود ق�س���ور و��س���ح يف �أد�ء �لذ�كرة �لعامل���ة لدى ذوي 

�سعوبات �لتعلم.

 Passolunghi, & Mammarella ا هذه �لعالقة در��س���ة���  كما �أكدت �أي�سً
(2016) و�لت���ي هدف���ت �إىل در��س���ة �لعالقة بني �لذ�ك���رة �لعاملة و�س���عوبات �لتعلم، 
وق���د تكون���ت عين���ة �لدر��س���ة من )35( تلمي���ًذ� وتلميذة م���ن �لتالميذ ذوي �س���عوبات 
�لتعلم �مللتحقني بال�سفوف )�لثالث �إىل �خلام�س( و�لذين ُيعانون من �سعوبات تعلم 
يف �لريا�سيات وحل �مل�سائل �للفظية، وقد تو�سلت نتائج �لدر��سة �إىل وجود ق�سور يف 

مهام �لذ�كرة �لعاملة لدى �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم.

ثانًيا: درا�س�ات تناولت فعالية الربامج التدريبية يف حت�س�ني الذاكرة العاملة لذوي 
�سعوبات التعلم:

ج���اءت در��س���ة �لبو�لي���ز)2006( �لت���ي هدف���ت �إىل ��س���تخد�م �أثر ��س���رت�تيجية 
�حلو��س �ملتعددة يف حت�سني �لذ�كرة لدى �لأطفال ذوي �سعوبات �لتعلم، وقد تناولت 
�لدر��س���ة يف عينته���ا جمموع���ة من �لطالب ذوي �س���عوبات �لتعلم �لذين يدر�س���ون يف 
غرف م�سادر �لتعلم يف لو�ء �ملز�ر �جلنوبي، �لبالغ عددهم )32( طالًبا وطالبة، منهم 
)15( طالًبا من �لذكور، و)17( طالبة من �لإناث، مت توزيعهم بالطريقة �لع�س���و�ئية 
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�إىل جمموعتني جتريبية و�سابطة بو�قع )16( طالًبا وطالبة لكل جمموعة، وقد مت 
تدريب �ملجموعة �لتجريبية با�س���تخد�م �لإ�س���رت�تيجية �ملقرتحة لتح�س���ني �لذ�كرة، 
وذلك ملدة �ستة �أ�سابيع بو�قع ح�سة يومًيا، وقد �أ�سارت نتائج �لدر��سة �إىل وجود فروق 
يف �أد�ء �ملجموعة �لتجريبية على �لختبار �لقبلي و�لبعدي ل�س���الح �لختبار �لبعدي 

ترجع �إىل ��ستخد�م ��سرت�تيجية �حلو��س �ملتعددة.

�أجرى Gray (2011) در��س���ة هدفت �إىل �لتعرف على تاأثري برنامج تدريب 
�لذ�ك���رة �لعامل���ة عل���ى �لذ�ك���رة �لعامل���ة، و�لنتب���اه، و�ل�س���لوك، و�لأد�ء �لأكادمي���ي 
للمر�هق���ني م���ن ذوي ��س���طر�ب نق����س �لنتب���اه وفرط �حلركة �ل�س���ديد و�س���عوبات 
�لتعل���م، وق���د بلغت عينة �لدر��س���ة )60( طفاًل ت���رت�وح �أعمارهم بني )12 – 17( عاًما 
ومت �ختياره���م بطريق���ه ع�س���و�ئية للدخ���ول يف �لربنامج �لتدريبي �لذي ��س���تمر )3( 
�أ�سابيع، وقد �أظهر �ملر�هقون يف برنامج تدريب �لذ�كرة �لعاملة حت�سًنا �أكرب يف بع�س 

مقايي�س �لذ�كرة �لعاملة مقارنة باملر�هقني يف برنامج �لتمارين يف �لريا�سيات.   

  كما جاءت در��سة �لقز�ز )2015( و�لتي هدفت �إىل بناء برنامج تدريبي لتنمية 
�لذ�كرة �لعاملة لدى طالب �س���عوبات �لكتابة وقيا�س �أثره على مهار�ت �لكتابة لدى 
عين���ة قو�مه���ا )64( طالًب���ا منهم )36( بال�س���ف �خلام�س مت تق�س���يمهم �إىل جمموعة 
جتريبي���ة عدده���ا )18( و�أخ���رى �س���ابطة عدده���ا )18( و )28( بال�س���ف �ل�س���اد�س مت 
تق�س���يمهم �إىل جمموع���ة جتريبي���ة عدده���ا )14( وجمموع���ة �س���ابطة وعددها )14(، 
ومت تطبي���ق �لربنام���ج �لتدريبي ومقيا�س �س���عوبات �لكتابة، ومقيا�س �س���عة �لذ�كرة، 
و��س���تخدمت �لدر��س���ة �ملنهج �لتجريبي، و�أظهرت نتائج �لدر��سة فعالية �لربنامج يف 
زيادة �سعة �لذ�كرة �لعاملة ويف تنمية مهار�ت �لكتابة لدى �ملجموعة �لتجريبية �أكرث 
من �ملجموعة �ل�سابطة كما كانت �لفاعلية �أكرث لدى طلبة �ل�سف �ل�ساد�س �أكرث من 

طالب �ل�سف �خلام�س.

   ويتف���ق ذل���ك مع در��س���ة �ملحم���دي )2016( هدفت �لدر��س���ة �إىل بحث فعالية 
برنام���ج تدريب���ي لتح�س���ني �أد�ء �لذ�كرة �لعاملة لدى �أطفال �لرو�س���ة ذوي �س���عوبات 
�لتعلم، و�سملت عينة �لدر��سة )20( طفاًل منهم )18( ذكور، )18( �إناث، ممن تر�وحت 
�أعمارهم ما بني )4،5 – 5،5( عاًما، و��ستخدمت �لباحثة بطارية �مل�سح �ملبكر، ومقيا�س 
�لع�سر �لقر�ئي، و�ختبار �لقدرة �لعقلية �لعامة )5 – 7( �أعو�م، ومقيا�س �أد�ء �لذ�كرة 
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�لعامة، و�لربنامج �لتدريبي لتح�س���ني �أد�ء �لذ�كرة �لعاملة لالأطفال ذوي �س���عوبات 
�لتعلم مبرحلة �لرو�س���ة، وتو�سلت �لدر��سة �إىل فعالية �لربنامج �لتدريبي لتح�سني 

�أد�ء �لذ�كرة �لعاملة لدى �أطفال �لرو�سة ذوي �سعوبات �لتعلم.        

ويتف���ق ذل���ك م���ع در��س���ة حم���د )2017( و�لتي هدفت �إىل �لك�س���ف ع���ن فاعلية 
برنام���ج تدريبي يف حت�س���ني م�س���توى �لذ�ك���رة �لعاملة لدى طالبات �س���عوبات �لتعلم 
يف حمافظ���ة م�س���قط ب�س���لطنة عم���ان وق���د تكون���ت عينة �لدر��س���ة م���ن )10( طالبات 
ذو�ت �س���عوبات �لتعلم بال�س���ف �خلام�س �لأ�سا�س���ي، مت �ختيارها بالطريقة �لق�سدية 
ومت تق�س���يمهم �إىل جمموعت���ني جتريبي���ة و�س���ابطة وكل جمموع���ة )5( طالب���ات، 
و��ستخدم يف �لدر��سة �ختبار ر�فن لت�سخي�س �سعوبات �لتعلم وبطارية مهام �لذ�كرة 
�لعامل���ة لالأطف���ال من �إعد�د �أل���و�ي و�لربنامج �لتدريبي من �إع���د�د �لباحثة، و�لذي 
يتك���ون م���ن )16( جل�س���ة تدريبية بو�قع جل�س���تني )2( يف �لأ�س���بوع و��س���تغرق تطبيق 
�لربنامج �سهرين، وقد تو�سلت نتائج �لدر��سة �إىل وجود فروق بني درجات �ملجموعة 
�لتجريبي���ة يف �لقيا����س �لقبل���ي و�لبع���دي ل�س���الح �لقيا����س �لبع���دي يع���زي للربنامج   

�لتدريبي �ملطبق عليهم. 

فرو�س البحث:
توج���د ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا ب���ني متو�س���طي رتب درج���ات �أف���ر�د �ملجموعتني 1 ))

�لذ�ك���رة  مه���ام  مقيا����س  عل���ى  �لبع���دي  �لقيا����س  يف  و�ل�س���ابطة  �لتجريبي���ة 
�لعاملة)تخزين – معاجلة( ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية.

توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا ب���ني متو�س���طي رت���ب درج���ات �أف���ر�د �ملجموع���ة 1 ))
�لذ�ك���رة  مه���ام  مقيا����س  عل���ى  و�لبع���دي  �لقبل���ي  �لقيا�س���ني  يف  �لتجريبي���ة 

�لعاملة)تخزين – معاجلة( ل�سالح �لتطبيق �لبعدي.
ل توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا ب���ني متو�س���طي رتب درج���ات �أف���ر�د �ملجموعة 1 ))

�لذ�ك���رة  مه���ام  مقيا����س  عل���ى  و�لتتبع���ي  �لبع���دي  �لقيا�س���ني  يف  �لتجريبي���ة 
�لعاملة)تخزين – معاجلة( وذلك بعد مرور فرتة من تطبيق �لربنامج.
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اإجراءات البحث:
اأولً: منهج البحث:

��س���تخدم يف �لبح���ث �حلايل �ملنهج �لتجريب���ي )جمموعة جتريبية وجمموعة 
�س���ابطة( نظًر� ملالئمته للبحث �حلايل ومتغري�تها حيث تتناول �لبحث �أثر برنامج 
�لتغذية �لر�جعة �ل�سمعية �لب�سرية وهو )متغري م�ستقل( على �لذ�كرة �لعاملة وهي 

)متغري تابع(.

ثانًيا: عينة البحث:
تكون���ت عين���ة �لبح���ث �لنهائي���ة م���ن )20( تلمي���ًذ� م���ن ذوي �س���عوبات �لتعل���م 
منهم )10( ذكور، و)10( �إناث �مللتحقني مبدر�س���ة �مل�ست�س���ار على عبد �لهادي للتعليم 
�لأ�سا�سي �لتابعة لإد�رة �لق�سا�سني �لتعليمية مبحافظة �لإ�سماعيلية للعام �لدر��سي   
)2017- 2018م(، وق���د تر�وح���ت �أعماره���م �لزمني���ة ما ب���ني )9-10( �س���نو�ت،ولديهم 
ق�س���ور يف �لذ�كرة �لعاملة، ومت تق�س���يمهم �إىل جمموعتني جتريبية و�س���ابطة وقو�م 
كل منهم���ا )10( تالمي���ذ وتلمي���ذ�ت، وقد بلغ متو�س���ط �أعمارهم �لزمنية )9،5( �س���نه 
بانح���ر�ف معياري قدرة )0،85( �س���نه، ومعامل ذكائهم ي���رت�وح مابني )100 – 110(، 
مق�س���مة �إىل جمموعت���ني مت�س���اويتني �إحد�هم���ا جتريبي���ة و�لأخ���رى �س���ابطة، وق���د 
��س���تقت ه���ذه �لعين���ة م���ن بني �أف���ر�د �لعين���ة �لأولي���ة وهي جمتم���ع �ل�س���فوف �لر�بع 
و�خلام����س �لبتد�ئي مبدر�س���ة �مل�ست�س���ار علي عبد �له���ادي و�لتي بل���غ عددهم )100( 
تلمي���ذ وتلمي���ذة و�لت���ي مت �ختياره���ا وف���ق حم���كات ت�س���خي�س ذوي �س���عوبات �لتعل���م 

وبخطو�ت منظمة، ومت تق�سيم �لعينة �لنهائية �إىل جمموعتني على �لنحو �لتايل:
جمموعة جتريبية وعددهم )10( تالميذ )5( ذكور، و)5( �إناث.1 ))
جمموعة �سابط�ة وعددهم )10( تالميذ )5( ذكور، و)5( �إناث.1 ))

خطوات اختيار العينة:
    مت حتديد و�ختيار �أفر�د عينة �لبحث با�ستخد�م بع�س �ملحكات �ملتفق عليها 

يف در��سات وبحوث ت�سخي�س ذوي �سعوبات �لتعلم، وذلك وفق �خلطو�ت �لتالية:
قام���ت �لباحثة باختي���ار عينة �لبحث �لأولية و�لتي بل���غ عددها )100( تلميًذ� 1 ))

وتلميذة )56( تلميذة، )44( تلميذ.
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قام���ت �لباحث���ة مبتابعة �لتالميذ د�خل �لف�س���ول، وذلك ل�س���تبعاد �لتالميذ 1 ))
�لباق���ني لالإع���ادة و�لذي���ن ُيعانون من �أي �إعاقات �س���معية �أو ب�س���ريه �أو عقلية 
�أو غريه���ا ومت ��س���تبعاد )8( تالمي���ذ وبالت���ايل و�س���ل عدد �أف���ر�د �لعينة )92( 

تلميًذ� وتلميذة.
ث���م قام���ت �لباحث���ة بتطبي���ق �ختبار �لق���درة �لعقلية م�س���توى )9 – 11( �س���نة 1 ))

)�إع���د�د/ ف���اروق عبد �لفت���اح،2002(، وذل���ك لختيار �لتالمي���ذ �لذين يرت�وح 
ذكائهم من )100- 110( و��س���تبعاد من هم �أقل �أو �أعلى من ذلك، ومت ��س���تبعاد 

)23( تلميًذ� وتلميذة و�أ�سبح عدد �أفر�د �لعينة )69( تلميًذ� وتلميذة.
�ل�س���ريع            1 )) �لنيورولوج���ي  �مل�س���ح  �ختب���ار  بتطبي���ق  �لباحث���ة  قام���ت  ذل���ك  بع���د 

)�إعد�د وتعريب/ عبد �لوهاب حممد كامل،2001(، وذلك لفرز �لتالميذ ذوي 
�س���عوبات �لتعلم وبالتايل و�س���ل ع���دد �أفر�د �لعينة )45( تلمي���ًذ� وتلميذة ومت 

��ستبعاد )24( تلميذ وتلميذة.
مت تطبي���ق �ختب���ار �لذ�ك���رة �لعاملة )�إعد�د/ �أمل �لزغب���ي،2017(، ومت �ختيار 1 ))

�لتالمي���ذ �لذي���ن لديهم ق�س���ور يف مه���ام �لذ�كرة �لعاملة، ومت ��س���تبعاد )15( 
تلميذ وتلميذة ممن ح�سلو� على درجات متو�سطة �أو �أعلى من �ملتو�سط فبلغ 

عدد �أفر�د �لعينة )30( تلميذ وتلميذة.
بع���د ذل���ك مت ��س���تبعاد )10( تالمي���ذ وذل���ك لرتفاع ن�س���بة غيابه���م يف �لبحث 1 ))

وذل���ك ل���دى )6( تالمي���ذ، وع���دم رغب���ة )4( يف �مل�س���اركة يف ح�س���ور جل�س���ات 
�لربنام���ج �لتدريب���ي، وبذلك �أ�س���بح عدد �أف���ر�د �لعينة �لنهائي���ة )20( تلميًذ� 

وتلميذة )10( من �لذكور و)10( من �لإناث. 

تكافوؤ عينة البحث:

العم�ر الزمن�ي: حي���ث �أن جمي���ع �أف���ر�د �لعين���ة ميثل���و� مرحلة عمري���ة و�حدة 1 ))
ترت�وح ما بني )9-10( �سنو�ت.

ذكائه���ن 1 )) معام���الت  تر�وح���ت  �لعين���ة  �أف���ر�د  جمي���ع  حي���ث  ال�ذكاء:  معام�ل 
)�إع���د�د/                                             �لعقلي���ة  �لق���درة  �ختب���ار  تطبي���ق  مت  حي���ث   )110-100( ب���ني  م���ا 

فاروق عبد �لفتاح،2002(.
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)�إع���د�د/                           1 )) �لعامل���ة  �لذ�ك���رة  �ختب���ار  وذل���ك ح�س���ب  العامل�ة:  الذاك�رة  مه�ام 
�أمل �لزغبي،2017(.

 وقام���ت �لباحث���ة بح�س���اب �لفروق ب���ني �ملجموعتني يف كل م���ن �لعمر �لزمني 
و�لذكاء وجدول )1( يو�سح ذلك.

جدول )1(
الفروق بني متو�سطات درجات املجموعتني التجريبية وال�سابطة يف كل من العمر الزمنى، 

ومعامل الذكاء، والذاكرة العاملة ودللتهما الإح�سائية )ن=10(.

�لنحر�ف �ملتو�سط�ملجموعةمتغري�ت �لتكافوؤ
�ملعياري

قيمة 
�لدللةد.حت

�لعمر
5،474،34�لتجريبية

غري د�ل0،3418
5،884،50�ل�سابطة

معامالت �لذكاء
103،124،48�لتجريبية

غري د�ل0،8618
105،245،73�ل�سابطة

مهام �لذ�كرة �لعاملة 
)�لدرجة �لكلية(

4،261،11�لتجريبية
غري د�ل1،7618

4،390،99�ل�سابطة

يت�سح من �جلدول )1( ما يلي:
ل توج���د ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���ط عم���ر �أفر�د �ملجموعة �ل�س���ابطة 1 ))

ومتو�سط عمر �أفر�د  �ملجموعة �لتجريبية.
ل توج���د ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا ب���ني متو�س���ط ذكاء �أفر�د �ملجموعة �ل�س���ابطة 1 ))

ومتو�سط ذكاء �أفر�د  �ملجموعة �لتجريبية.
ل توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طات درج���ات �ملجموعة �ل�س���ابطة 1 ))

ومتو�س���طات درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لدرج���ة �لكلي���ة ملقيا����س مه���ام 
�لذ�كرة �لعاملة مبهامه �لثالثة، مما يدل علي �لتكافوؤ بني �أفر�د �ملجموعتني 

�ل�سابطة و�لتجريبية على مقيا�س �لذ�كرة �لعاملة.
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ثالًثا: اأدوات البحث:
تعددت �لأدو�ت �لتي ��ستخدمتها �لباحثة على �لنحو �لتايل:

�ختب���ار �مل�س���ح �لنيورولوجي �ل�س���ريع، )�إع���د�د وتعريب/ عب���د �لوهاب حممد )(1 
كامل، 2001(.

�ختبار �لقدرة �لعقلية م�ستوى )9 – 11(، )�إعد�د/ فاروق عبد �لفتاح،2002(.)(1 
مقيا�س مهام �لذ�كرة �لعاملة )تخزين – معاجلة(، )�إعد�د/�أمل �لزغبي، 2017(.)(1 
برنامج قائم على �لتغذية �لر�جعة �ل�سمعية �لب�سرية، )�إعد�د/ �لباحثة(.)(1 

وفيما يلي عر�س لهذه الأدوات ب�سيء من التف�سيل.

�لوه���اب                ( )) عب���د  وتعري���ب/  )�إع���د�د  ال�س�ريع،  النيورولوج�ي  امل�س�ح  اختب�ار 
حممد كامل، 2001(.

هو و�سيلة لر�سد �ملالحظات �ملو�سوعية عن �لتكامل �لنيورولوجي، ويت�سمن 
�سل�سة من �ملهام و�لتي تبلغ )15( مهمة م�ستقة من �لفح�س �لنيورولوجي لالأطفال، 
وهذه �ملهام هي: مهارة �ليد – �لتعرف على �ل�س���كل وتكوينه – �لتعرف على �ل�س���كل 
بر�حة �ليد – تتبع �لعني مل�س���ار حركة �لأ�س���ياء – مناذج �ل�س���وت – �لت�سويب باإ�سبع 
عل���ى �لأن���ف – د�ئرة �لأ�س���ابع و�لإبهام – �ل�س���تثارة �لتلقائية �ملزدوج���ة لليد و�خلد 
– �لعك�س �ل�سريع حلركات �ليد �ملتكررة – مد �لذر�ع و�لأرجل – �مل�سي بالرت�دف – 
�لوقوف على رجل و�حدة – �لوثب – متييز �ليمني و�لي�س���ار – مالحظات �س���لوكية 

�ساذة �أي غري منتظمة.

و�لدرجة �لكلية �لتي يح�سل عليها �لتلميذ �إما �أن تكون مرتفعة )�أكرب من 50( 
وت���دل عل���ى معان���اة �لطف���ل، �أو تك���ون درجة عادي���ة )�أقل م���ن 25( وتدل على �ل�س���و�ء 
�لنيورولوج���ي، �أو تق���ع �لدرجة ما ب���ني )25 – 50( ويف هذه �حلالة تدل �لدرجة على 
وج���ود �حتم���ال لتعر����س �لطف���ل ل�س���طر�بات يف �مل���خ �أو �لق�س���رة �ملخي���ة وي���زد�د هذ� 

�لحتمال بزيادة �لدرجة.
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اخل�سائ�س ال�سيكومرية لالختبار:

 ثب�ات الختب�ار: ق���ام �ملوؤلف بح�س���اب معام���ل �لرتباط ب���ني �لدرجة �لكلي���ة لالختبار 
و�لدرجات �لفرعية و�لتي تر�وحت بني )0،092 – 0،670(، كما ��ستخدم ُمعد �لختبار 

طريقة �ألفا كرونباخ و�لتي بلغت قيمة معامل �لثبات بها )0،77(.

�س�دق الختبار:كم���ا ق���ام �ملوؤلف بح�س���اب �س���دق �لختبار با�س���تخد�م طريق���ة �لتحليل 
���ا ��س���تخد�م �ل�س���دق �ملرتب���ط باملح���ك حي���ث تر�وح���ت قيم  �لعامل���ي �لتوكي���دي، �أي�سً
معام���الت �لرتب���اط م���ا ب���ني )0،874 – 0،674(، وم���ن خ���الل نتائج �ل�س���دق و�لثبات 
�ل�س���ابقة لالختب���ار ميك���ن �لق���ول �أن �لختب���ار يتمت���ع بدرج���ة مقبول���ة م���ن �ل�س���دق 

و�لثبات، مما ميكنا ��ستخد�مه يف �لبحث �حلايل.

اختبار القدرة العقلية م�ستوى )9 – ))(، )�إعد�د/ فاروق عبد �لفتاح،2002(.( ))
    �س���ممت هذه �لختبار�ت لقيا�س �لقدرة �لعقلية �لعامة يف �لنجاح �لدر��س���ي 
و�ملج���الت �لأخ���رى خ���ارج حجر�ت �لدر��س���ة، وميكن تف�س���ري درجات �لأف���ر�د يف هذه 
�لختب���ار�ت عل���ى �عتب���ار �أنها موؤ�س���ر�ت على �لق���درة �لعقلية �لعام���ة، ويتطلب �لأد�ء 
�جليد يف هذه �لختبار�ت �ل�س���تخد�م �لك���فء للرموز �للغوية و�لعددية وقدرة �لفرد 
عل���ى حت�س���يل �ملعلوم���ات وحفظه���ا يف �س���ورة رمزية لال�س���تخد�م يف �ملو�ق���ف �للغوية 
و�مل�س���كالت �ملج���ردة، كم���ا �س���ممت ه���ذه �لختب���ار�ت مث���ل �لختب���ار�ت �لأخ���رى �لتي 
تقي�س �لقدرة �لعقلية �لعامة على �أ�سا�س �أن �لعو�مل �ملختلفة �لتي ُتكون هذه �لقدرة 
�لعقلية ترتبط فيما بينها، من �ل�س���هل تطبيق �أي �ختبار من هذه �لختبار�ت، وعلى 

من يقوم بالتطبيق �إتباع �لتعليمات.  

اخل�سائ�س ال�سيكومرية لالختبار:
 ثب�ات الختب�ار: ق���ام ُمع���د �لختب���ار بح�س���اب معام���الت ثب���ات �لختب���ار�ت بتطبي���ق 
معادل���ة �س���بريمان – ب���ر�ون وق���د بل���غ متو�س���ط معام���ل ثب���ات �لأ�س���ئلة للم�س���توى                                            

)9 -11( �سنة )0،59(.

�س�دق الختبار:كم���ا ق���ام ُمع���د �لختب���ار بح�س���اب معام���ل �لرتب���اط �لثنائ���ي �لأ�س���يل 
لدرج���ات �أ�س���ئلة كا �ختب���ار من �لختبار�ت �لثالث���ة وقد بلغ معامل �رتباط م�س���توى 
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)9 – 11( �س���نه )0،47(، ومن خالل نتائج �ل�س���دق و�لثبات �ل�س���ابقة لالختبار ميكن 
�لقول �أن �لختبار يتمتع بدرجة مقبولة من �ل�س���دق و�لثبات، مما ميكن ��س���تخد�مه 

يف �لبحث �حلايل.

مقيا�س مهام الذاكرة العاملة )تخزين – معاجلة(، )�إعد�د/ �أمل �لزغبي، 2017(.( ))
    يه���دف ه���ذ� �ملقيا����س �إىل قيا����س ق���درة �لتالمي���ذ عل���ى كل م���ن �لتخزي���ن 
و�ملعاجل���ة للمث���ري�ت �للفظي���ة، و�ملث���ري�ت �لب�س���رية – �ملكانية كما ته���دف �إىل قيا�س 
ق���درة �لتالميذ عل���ى حتديد متطلبات كل مهمة يف حالة �أد�ء �ملهام �ملزدوجة و�لقدرة 
عل���ى توزي���ع �مله���ام عل���ى �ملكونني �لفرعي���ني للذ�ك���رة �لعامل���ة )�للفظي – �لب�س���ري 
�ملكاين(، وقد �أُعدت هذه �ملهام يف �س���وء نظرية باديل وهى تنق�س���م �إىل جمموعة من 

�ملهام �لفرعية وفًقا لت�سنيف باديل ملكونات �لذ�كرة �لعاملة وهى:
مه���ام تهدف �إىل قيا�س قدرة �لتالميذ على �لتخزين و�ملعاجلة �آنًيا للمثري�ت 1 ))

�للفظية )مهمة مدى �جلمل – مهمة �ملعنى(.
مه���ام ته���دف �إىل قيا����س ق���درة �لتالمي���ذ على �لتخزي���ن و�ملعاجل���ة للمثري�ت 1 ))

�لب�سرية – �ملكانية )مهمة �مل�سفوفة �لب�سرية – مهمة �لأ�سكال �ملتطابقة(.
مه���ام ته���دف �إىل قيا����س كف���اءة �أد�ء �ملنف���ذ �ملرك���زي م���ن خ���الل قيا����س ق���درة 1 ))

�لتالمي���ذ عل���ى حتدي���د متطلب���ات كل مهم���ة يف حال���ة �أد�ء �مله���ام �ملزدوج���ة 
�لعامل���ة  للذ�ك���رة  �لفرعي���ني  �ملكون���ني  عل���ى  �مله���ام  توزي���ع  عل���ى  و�لق���درة 
)�للفظ���ي – �لب�س���ري �مل���كاين(، وكذل���ك ته���دف �إىل قيا����س كف���اءة �أد�ء �ملنفذ 
�ملرك���زي من خ���الل قيا�س قدرة �لتالميذ على حتوي���ل �لنتباه عرب �أكرث من 
مهمة دون �أن يفقد �ت�ساله باملهمة �لأوىل )مهمة �حلروف – مهمة �لأ�سكال(.

اخل�سائ�س ال�سيكومرية لالختبار:
 ثب�ات املقيا��س: مت ح�س���اب ثبات �ملهام با�س���تخد�م طريق���ة �إعادة �لتطبي���ق، حيث مت 
تطبي���ق �مله���ام عل���ى )50( تلميًذ� وتلميذة من تالميذ �ل�س���ف �خلام�س �لبتد�ئي، ثم 
�أعي���د تطبي���ق �ملهام مرة ثانية على نف�س �لعينة بفا�س���ل زمن���ي )14( يوم، حيث بلغت 
قي���م معامالت �لرتب���اط بني �لتطبيقني للمهام مدى �جلمل – �ملعنى – �مل�س���فوفة 
�لب�س���رية – �لأ�س���كال �ملتطابقة – �حلروف – �لأ�سكال )0،831 – 0،762 – 0،743 – 
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0،821 – 0،754 – 0،881( عل���ى �لت���و�ىل، كم���ا قام���ت �لباحثة بح�س���اب معامل �لثبات 
با�س���تخد�م معام���ل ثب���ات �لفاكرونب���اخ على عين���ة قو�مه���ا )20( تلمي���ًذ� وتلميذة من 
�لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم وبلغ على �لتو�يل )0،723 – 0،777 – 0،845 – 0،864 

.)0،892 –  0،721 –

�س�دق املقيا�س: مت ح�س���اب �س���دق �ملهام من خالل �س���دق �ملحك �خلارجي، وقد بلغت 
قي���م معام���الت �لرتب���اط بي���م مهمت���ي م���دى �جلم���ل و�ملعن���ى وبع���د �ملك���ون �للفظي        
)0،732 – 0،842(، كما بلغت قيم معامالت �لرتباط بني مهمتي �حلروف و�لأ�سكال 
وبع���د �ملعال���ج �ملرك���زي )0،783 – 0،776(، وه���ى قي���م مرتفع���ة ت���دل عل���ى ثب���ات مهام 
�لذ�ك���رة �لعامل���ة �ملع���دة، ث���م قام���ت �لباحث���ة بالتحق���ق م���ن �س���دق �ملقيا�س بح�س���اب 
معام���الت �لرتب���اط بني �ملجموع �لكلي ملقيا�س مهام �لذ�كرة �لعاملة وكل بعد فرعي 
عل���ى ح���د� وذل���ك بتطبيقه على عينة بلغ قو�مها )20( تلمي���ًذ� وتلميذة من �لتالميذ 
ذوي �س���عوبات �لتعل���م وكان���ت جميعها د�لة �إح�س���ائًيا حيث بلغ معام���ل ثبات �لدرجة 

�لكلية )0،899(.

برنامج قائم على التغذية الراجعة ال�سمعية الب�سرية، )اإعداد/ الباحثة(.( ))
       مت �إع���د�د �لربنام���ج �لتدريب���ي يف �س���وء �لأط���ر �لنظرية للذ�ك���رة �لعاملة 
و�لتغذية �لر�جعة �ل�س���معية �لب�س���رية و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة يف هذ� �ل�س���دد وخا�س���ة 

�لتي تناولت بر�مج لتح�سني �لذ�كرة �لعاملة لدى ذوي �سعوبات �لتعلم.

مفهوم الربنامج:- )
تق�س���د �لباحثة بالربنامج �لتدريبي باأنه عملية منظمة وخمطط لها م�سبًقا 
ت�س���تغرق عدد من �جلل�س���ات �لتي ت�س���م جمموعة خمتلفة من �لأن�س���طة و�لتدريبات 
�ملتع���ددة �ملتعددة،و�لت���ي يت���م تقدميه���ا ملجموعة م���ن �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم 
وهم �أع�س���اء �ملجموعة �لتجريبية بهدف حت�س���ني مهام �لذ�كرة �لعاملة لديهم وعدم 

تطبيقه علي �أفر�د �ملجموعة �ل�سابطة.

هدف الربنامج:- )
     يه���دف �لربنام���ج �لقائ���م عل���ى �لتغذي���ة �لر�جع���ة �ل�س���معية �لب�س���رية �إىل 
حت�س���ني �لذ�ك���رة �لعامل���ة ل���دى �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم من خ���الل �لأهد�ف 

�لإجر�ئية �لتالية:
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تنمي���ة ق���درة �لتالمي���ذ عل���ى �لتخزي���ن و�ملعاجل���ة �آنًي���ا للمث���ري�ت �للفظي���ة            )(1 
)مهمة مدى �جلمل – مهمة �ملعنى(.

تنمية قدرة �لتالميذ على �لتخزين و�ملعاجلة للمثري�ت �لب�س���رية – �ملكانية )(1 
)مهمة �مل�سفوفة �لب�سرية – مهمة �لأ�سكال �ملتطابقة(.

تنمية  كفاءة �أد�ء �ملنفذ �ملركزي من خالل قيا�س قدرة �لتالميذ على حتديد )(1 
متطلبات كل مهمة يف حالة �أد�ء �ملهام �ملزدوجة و�لقدرة على توزيع �ملهام على 
�ملكون���ني �لفرعي���ني للذ�ك���رة �لعاملة )�للفظي – �لب�س���ري �مل���كاين(، وكذلك 
ته���دف �إىل قيا����س كف���اءة �أد�ء �ملنفذ �ملركزي من خالل قيا����س قدرة �لتالميذ 
على حتويل �لنتباه عرب �أكرث من مهمة دون �أن يفقد �ت�ساله باملهمة �لأوىل 

)مهمة �حلروف – مهمة �لأ�سكال(.

اأ�س��س بن�اء الربنامج: ق���د مت بناء �لربنام���ج �حلايل بالعتم���اد على �لنموذج - )
�ملتع���دد �ملكون���ات للذ�ك���رة �لعامل���ة لباديلي �لذي ًيق�س���م �لذ�ك���رة �لعاملة �إىل 
ثالث���ة مكون���ات، �ملكون �لأول �ملنف���ذ �ملركزي وهو نظام رئي�س ي�س���يطر ويدير 
عمليات �لتجهيز )ت�س���فري – تخزين – ��س���رتجاع( و�إنهاء �ملعاجلات للو�سول 
�إحد�هم���ا  تابع���ان يخ�س����س  وُيعاون���ه نظام���ان  �ل�س���حيحة،  �ل�س���تجابة  �إىل 
بتجهيز �ملعلومات �لب�سرية �ملكانية و�إدر�ك �لعالقات �ملكانية وُي�سمى �ملخطط 
�لب�س���ري �مل���كاين، و�لآخ���ر ُيخ�س����س لتجهي���ز �ملعلوم���ات �للفظي���ة �أو �للغوية 
وُي�س���مى �ملك���ون �للفظي، وتعمل ه���ذه �ملكونات يف �آن و�حد يف تكامل و�ن�س���جام 

تام، لذلك مت بناء جل�سات �لربنامج على �أ�سا�س �ملكونات �لثالثة للذ�كرة..  

اخلطوات العامة للربنامج:- )
�ملرحلة �لأوىل: �لإعد�د للربنامج.)(1 
�ملرحلة �لثانية: مرحلة تنفيذ �لربنامج.)(1 

زمن الربنامج: ��س���تغرق �لربنامج �س���هر ون�سف يف تطبيقه بو�قع )2( جل�سات - )
يف �لأ�س���بوع �أي مبعدل )16( جل�س���ة وت�ستغرق �جلل�سة )45( دقيقة �أي مبعدل 

ح�سة در��سية.
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الأدوات امل�ستخدمة: �عتمد �لبحث �حلايل على جمموعة متنوعة وخمتلفة - )
م���ن �لأدو�ت و�لو�س���ائل �لت���ي ُت�س���اعد �لتالمي���ذ عل���ى حت�س���ني مه���ام �لذ�كرة 
�لعامل���ة وم���ن ه���ذه �لأدو�ت جمموعة من �ملج�س���مات �ملختلف���ة، جمموعة من 
�ل�س���ور و�لأ�س���كال �ملختلف���ة، ب���ازل، مكعب���ات باأل���و�ن خمتلف���ة، جمموع���ة من 
�ملج�س���مات �لهجائي���ة ذ�ت �حل���روف و�لكلم���ات، جهاز كمبيوت���ر، جهاز �لعر�س 

�ملرئي، بع�س �لهد�يا �لرمزية �لتي ُتقدم كتعزيز للتالميذ.

الفنيات امل�س�تخدمة يف الربنامج: ت�س���من �لربنامج جمموعة خمتلفة من - )
�لفني���ات مت �لعتم���اد عليه���ا �أثن���اء �لقيام بجل�س���ات �لربنام���ج �لتدريبية ومن 
هذه �لفنيات )�لتعزيز بنوعيه �ملادي و�ملعنوي، �ل�س���تبعاد �ملوؤقت، لعب �لدور، 
�لنمذج���ة، �لت�س���كيل، �ملناق�س���ة و�حلو�ر، �لتخي���ل( هذ� بالإ�س���افة �إىل �لتغذية 
�لر�جعة �ل�س���معية �لب�س���رية وهي �لتي تعتمد عليها جميع جل�سات �لربنامج 
لأنه���ا هي �أهم �لفنيات �مل�س���تخدمة يف �لربنامج، وتعتم���د �لباحثة على جميع 

هذه �لفنيات لزيادة �حتمالية جناح �لربنامج.     

خط�وات اإع�داد الربنامج: مت �إع���د�د �لربنامج �لتدريبي للذ�ك���رة �لعاملة من - )
خالل �خلطو�ت �لتالية:

مر�جعة وم�سح �لأدبيات و�لدر��سات �ل�سابقة �ملتعلقة بالذ�كرة �لعاملة.)(1 
مدى مالئمة �لربنامج لعينة �لبحث.)(1 
عر�سة على �ملحكمني.)(1 
�لتعرف على خ�س���ائ�س �أف���ر�د �لعينة وهم من ذوي �س���عوبات �لتعلم باملرحلة )(1 

�لبتد�ئية.
م���دى مالئم���ة �لأدو�ت �مل�س���تخدمة يف �لربنام���ج عند تنفيذه عل���ى �ملجموعة )(1 

�لتجريبية.
مدى مالئمة عدد �جلل�س���ات وزمن �جلل�س���ات و�ملكان �لذي يتم فيه �لتطبيق )(1 

عند تنفيذ �لربنامج على �ملجموعة �لتجريبية. 
تنوع �لأن�س���طة و�لتدريبات بني �ل�س���معية و�لب�س���رية و�لعملية وبني �لفردية )(1 

و�جلماعية.
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املراحل التنفيذية للربنامج التدريبي:- 9
م���ر �لربنام���ج �لتدريب���ي بث���الث مر�حل رئي�س���ة ه���ي )مرحل���ة �لتمهيد وهى 
خا�س���ة باجلانب �ملعريف للربنامج، مرحلة �لتدريب وهى خا�س���ة باجلانب �لتنفيذي 
للربنامج، مرحلة �إعادة �لتدريب وهى خا�سة باإنهاء �لربنامج وتقييمه ككل( وجدول 

)2( �لتايل يو�سح ذلك: 
جدول )2(

�ملر�حل �لتنفيذية للربنامج �لتدريبي.
�لهدف�ملرحلة

حلة  مر
�لتمهيد

للتعارف   )2( ت�سم جل�ستني  �ملرحلة  للربنامج وهذه  �لتمهيدية  �ملرحلة  وهى 
و�لتمهيد و�لتاآلف مع عينة �لدر��سة،وذلك من �آجل تهيئة �لتالميذ للدخول يف 
جل�سات �لربنامج وتعريف �لتالميذ عينة �لدر��سة باأهمية �لربنامج و�أهد�فه 
وحمتو�ه ومو�عيد و�أمكان تنفيذ هذه �جلل�سات حتى يت�سنى لهم �لنتظام يف 

ح�سور هذه �جلل�سات مما �ساعد ذلك من زيادة �حتمالية جناح �لربنامج.
حلة  مر

�لتدريب
تدريبية،  جل�سات   )9( ت�سم  �ملرحلة  وهذه  للربنامج  �لتدريبية  �ملرحلة  وهي 

موزعني على ثالث مر�حل فرعية كالتايل:
تنمية قدرة �لتالميذ على حت�سني �ملكون �للفظي )مهمة مدى �جلمل –  )))

مهمة �ملعنى( وذلك بو�قع )3( جل�سات.
)مهمة  ))) �ملكاين  �لب�سري/  �ملكون  حت�سني  على  �لتالميذ  قدرة  تنمية 

�مل�سفوفة �لب�سرية – مهمة �لأ�سكال �ملتطابقة( وذلك بو�قع )3( جل�سات.
تنمية قدرة �لتالميذ على حت�سني �ملكون �ملركزي من خالل قيا�س قدرة  )))

�ملزدوجة  �ملهام  �أد�ء  حالة  يف  مهمة  كل  متطلبات  حتديد  على  �لتالميذ 
و�لقدرة على توزيع �ملهام على �ملكونني �لفرعيني للذ�كرة �لعاملة )�للفظي 

جل�سات.  )3( بو�قع  وذلك  �ملكاين(  – �لب�سري 
�إعادة  مرحلة 

�لتدريب
وهي ت�سم )5( جل�سات ختامية بحيث يكون جل�سة ختامية لكل مرحلة فرعية 

بالإ�سافة �إىل جل�ستني عامتني للربنامج ككل.

�سدق الربنامج التدريبي:
مت عر����س �لربنام���ج �لتدريب���ي عل���ى )10( حمكمني يف �لرتبي���ة وعلم �لنف�س 
و�س���عوبات �لتعل���م، وق���د مت �أخ���ذ ن�س���بة �تف���اق )80%( ب���ني �آر�ء �ملحكم���ني لإج���ر�ء 
�لتعدي���الت �لالزمة وبناء على هذه �لآر�ء قامت �لباحثة باإجر�ء �لتعديالت �لالزمة 
م���ن حي���ث �لأه���د�ف �ملرج���و حتقيقه���ا يف �جلل�س���ات �لتدريبي���ة، و�لأهمي���ة، و�لفنيات 

�مل�ستخدمة، و�لأن�سطة و�لأدو�ت �مل�ستخدمة و�مل�ساعدة يف حتقيق جل�سات �لربنامج.
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رابًعا: خطوات البحث
 قام���ت �لباحث���ة باإتب���اع �خلطو�ت �لتالي���ة لإجر�ء �لبح���ث �مليد�نية وذلك بعد 

�إعد�د �أدو�ت �لبحث �ملتمثلة يف )�لربنامج �لتدريبي(:
مت �حل�س���ول عل���ى مو�فقة �جلهات �ملخت�س���ة وذل���ك لإجر�ء �لبح���ث �مليد�نية 1 ))

مبدر�سة �مل�ست�سار على عبد �لهادي للتعليم �لأ�سا�سي �لتابعة لإد�رة �لق�سا�سني 
�لتعليمية مبحافظة �لإ�سماعيلية على عينة من �لتالميذ ذوي �سعوبات. 

مت �ختي���ار عينة �لبحث �لنهائية وعدده���ا )20( تلميًذ� وتلميذة من �لتالميذ 1 ))
ذوي �س���عوبات �لتعلم وذلك من عينة كلية قو�مها )100( تلميًذ� وتلميذة من 
تالمي���ذ �ملرحلة �لبتد�ئية بعد قيام �لباحثة بتطبيق حمكات ت�س���خي�س ذوي 

�سعوبات �لتعلم علي �لعينة �لكلية للو�سول �إىل �لعينة �لنهائية.
مت �إع���د�د �لربنام���ج �لتدريب���ي �مل�س���تخدم يف �لبح���ث من خ���الل �لإطالع على 1 ))

�لدر��سات �ل�سابقة.
مت تق�س���يم عين���ة �لبح���ث �إىل جمموعتني )10( تالمي���ذ كمجموعة جتريبية، 1 ))

)10( تالميذ كمجموعة �سابطة.
مت �لتحقق من ت�ساوي جمموعتي �لبحث )�لتجريبية، و�ل�سابطة( يف كل من 1 ))

�لعمر �لزمني، ومعامل �لذكاء، وم�ستوى �لتح�سيل، و�لذ�كرة �لعاملة.
مت �إج���ر�ء �لقيا����س �لقبلي على جمموعتي �لبحث ع���ن طريق تطبيق مقيا�س 1 ))

مهام �لذ�كرة �لعاملة على �أفر�د �ملجموعتني )�ل�سابطة و�لتجريبية(.
مت تطبيق �لربنامج �لتدريبي على �ملجموعة �لتجريبية يف �لف�س���ل �لدر��س���ي 1 ))

�لثاين للعام �لدر��سي 2018/2017 ملدة �سهر ون�سف.
قامت �لباحثة بعد �لنتهاء من تطبيق �لربنامج باإجر�ء �لقيا�س �لبعدي علي 1 ))

جمموعتي �لبحث )�ل�سابطة و �لتجريبية(.
مت بع���د ذل���ك �إج���ر�ء �لقيا����س �لتتبعي عل���ى �ملجموع���ة �لتجريبي���ة وذلك بعد 1 ))

مرور فرتة من �نتهاء تطبيق �لربنامج وذلك للتحقق من ��س���تمر�رية تاأثري 
�لربنامج عليهم.   

مت ر�سد �لدرجات و�لقيام باملعاجلة �لإح�سائية للبيانات با�ستخد�م �لأ�ساليب 1 1))
�لإح�سائية �ملالئمة.

مت ��ستخال�س �لنتائج ومناق�ستها يف �سوء �لإطار �لنظري و�لدر��سات �ل�سابقة.1 )))
مت تقدمي �لتو�سيات �ملقرتحة يف �سوء �لنتائج �لتي مت �لتو�سل �إليها.  1 )))
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ا: الأ�ساليب الإح�سائية امل�ستخدمة يف البحث: خام�سً
�عتمدت �لباحثة يف �لبحث �حلايل على بع�س �لأ�س���اليب �لإح�س���ائية �ملالئمة 
للدر��س���ة )يف �س���وء طبيعتها، ومتغري�تها، وحجم �لعينة( وذلك من خالل ��س���تخد�م 
 (SPSS)Statistical Package For حلزم���ة �لإح�س���ائية للعل���وم �لجتماعي���ة�

:Social Sciences

(( 1.Mann – Whitney Test ستخد�م �ختبار مان وتني للمجموعات �مل�ستقلة��
(( 1.Wilcoxon Test ستخد�م �ختبار ويلكوك�سون للمجموعات �ملرتبطة��

نتائج البحث ومناق�ستها:
نتائج الفر�س الأول ومناق�ستها:

ين�س �لفر�س �لأول على �أنه » توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي رتب 
درجات �أفر�د �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة يف �لقيا�س �لبعدي على مقيا�س مهام 
�لذ�كرة �لعاملة)تخزين – معاجلة( ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية« وللتحقق من هذ� 
�لفر����س مت ��س���تخد�م �ختب���ار م���ان – وتن���ي  (Mann – Whitny) �لالبار�م���رتي 
وذل���ك ملنا�س���بته حلج���م �لعين���ة �مل�س���تخدمة يف �لبح���ث �حل���ايل وج���دول )3( يو�س���ح 

�لنتائج �لتي مت �لتو�سل �إليها:
جدول )3( 

نتائج اختبار )مانوتني( للفروق بني متو�سطي رتب املجموعتني التجريبية وال�سابطة يف القيا�س 
البعدي على مقيا�س مهام الذاكرة العاملة ودللتها الإح�سائية )ن =10(

متو�سط �ملجموعة�لبعد
�لرتب

�لنحر�ف 
�لدللةقيمة Z�ملعياري

0،001 100،875،264،56�لتجريبية�ملكون �للفظي
د�لة 44،403،50�ل�سابطة

�ملكون �لب�سري/ 
�ملكاين

0،001 84،404،484،55�لتجريبية
د�لة 36،127،23�ل�سابطة

0،001 50،804،614،56�لتجريبية�ملنفذ �ملركزي
د�لة 24،395،99�ل�سابطة

0،001 149،2514،984،56�لتجريبية�ملجموع �لكلي
د�لة 104،6015،56�ل�سابطة
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يت�س���ح م���ن �جلدول )3( �أن���ه توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي رتب 
درج���ات �أف���ر�د �ملجموعت���ني �لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة يف �لقيا�س �لبعدي عل���ى مقيا�س 
مه���ام �لذ�كرة �لعاملة)تخزين – معاجلة( ل�س���الح �ملجموع���ة �لتجريبية وذلك عند 
م�س���توى دلل���ه )0،001(، وهذ� ف���اإن دل فاأنه يدل على فعالية �لربنامج �مل�س���تخدم يف 
�لبحث �حلايل و�لذي �أدى بدورة �إىل ظهور حت�س���ن و��س���ح وملمو�س يف مهام �لذ�كرة 
�لعامل���ة ل���دى �أف���ر�د �ملجموعة �لتجريبي���ة، دون �أفر�د �ملجموعة �ل�س���ابطة و�لتي مل 
ُيطبق عليها �لربنامج و�لتي مل ُتظهر �أي حت�سن و��سح يف �أد�ء �أفر�دها، وترى �لباحثة 
�أن �لأ�س���باب �لرئي�س���ة يف �لو�س���ول �إىل هذه �لنتائج �لإيجابية هو قيام �لربنامج على 
�لتغذية �لر�جعة �ل�س���معية �لب�سرية حيث �لعتماد على �أكرث من حا�سة عند تدريب 
�لأطف���ال تعم���ل عل���ى بق���اء �ملعلومة يف ذه���ن ه���وؤلء �لأطفال وعدم ن�س���يانها ب�س���رعة 

و��ستدعائها ب�سرعة عند �حلاجة �إليها وبكل �سهولة.

���ا �أنه م���ن �أ�س���باب جن���اح �لربنامج و�لو�س���ول �إىل  وم���ن �جلدي���ر بالذك���ر �أي�سً
هذه �لنتائج �لد�لة �إح�س���ائًيا هو طريقة تقدمي �لربنامج وما تت�س���منه من �أن�س���طة 
خمتلفة ومتنوعة معتمدة على حا�س���تي �ل�س���مع و�لب�س���ر، مت و�سعها مبا يتنا�سب مع 
ق���در�ت �لتالمي���ذ ذوي �س���عوبات �لتعل���م و�لت���ي تندرج من �ل�س���هل �إىل �ل�س���عب ومن 
���ا مر�عاة �أه���د�ف �لربنامج وحمتو�ه خل�س���ائ�س �لتالميذ  �لب�س���يط �إىل �ملعق���د، �أي�سً
ا  ذوي �س���عوبات �لتعلم، ومر�عاة عدد جل�س���ات �لربنامج لالأهد�ف �ملو�سوعة له، �أي�سً
م���ن �أ�س���باب جن���اح �لربنامج من وجه���ة نظر �لباحثة ه���و طريقة �ختي���ار �لعينة وفق 
�أ�س�س و�سو�بط علمية بالتايل فاإن عملية �لت�سخي�س �ل�سليم للعينة �ساعد يف تقدمي 

�لربنامج �ملنا�سب لها وفق �أ�س�س نف�سية وتربويه وعلمية دقيقة.   

 وق���د �تفق���ت نتائ���ج ه���ذ� �لبحث م���ع نتائج در��س���ة كل م���ن �لبو�لي���ز )2006(، 
Gray (2011)، و�لتي تو�س���لت �إىل فعالية �لرب�مج �مل�س���تخدمة يف حت�س���ن �لذ�كرة 
�لعامل���ة ل���دى �أفر�د �ملجموع���ة �لتجريبية عن �أفر�د �ملجموعة �ل�س���ابطة، كما �تفقت 
ه���ذه �لنتائ���ج مع نتائج در��س���ة �لقز�ز )2015( و�لتي تو�س���لت �إىل فعالية �لربنامج يف 
زيادة �سعة �لذ�كرة �لعاملة ويف تنمية مهار�ت �لكتابة لدى �ملجموعة �لتجريبية �أكرث 
من �ملجموعة �ل�سابطة كما كانت �لفاعلية �أكرث لدى طلبة �ل�سف �ل�ساد�س �أكرث من 

طالب �ل�سف �خلام�س.
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    وق���د تع���زو �لباحث���ة هذه �لنتيجة وهذ� �لتح�س���ن �لذي ط���ر�أ على �ملجموعة 
�لتجريبية دون �ملجموعة �ل�سابطة �إىل ما يحتويه �لربنامج �لتدريبي من جمموعة 
متنوع���ة م���ن �لأن�س���طة و�لتدريب���ات �لت���ي ت�س���مها �جلل�س���ات �ملختلفة وم���ا قامت به 
�لباحثة يف بد�يات �جلل�سات من تعريف عينة �لبحث )�ملجموعة �لتجريبية( مبفهوم 
�لذ�ك���رة �لعامل���ة ومكونات ومه���ام �لذ�كرة �لعامل���ة، وما يحتوي���ه كل مكون من هذه 
�ملكون���ات حي���ث يحت���وى �ملك���ون �للفظ���ي عل���ى )مهمة مدى �جلم���ل – مهم���ة �ملعنى( 
ويحتوى �ملكون �لب�س���ري/ �ملكاين على )مهمة �مل�س���فوفة �لب�سرية – مهمة �لأ�سكال 
�ملتطابق���ة( ويحت���وى �ملك���ون �ملرك���زي على حتدي���د متطلب���ات كل مهمة يف حال���ة �أد�ء 
�مله���ام �ملزدوج���ة و�لق���درة على توزي���ع �ملهام على �ملكون���ني �لفرعيني للذ�ك���رة �لعاملة       

)�للفظي – �لب�سري �ملكاين(.

نتائج الفر�س الثاين ومناق�ستها:
ين����س �لفر����س �لث���اين على �أن���ه »توجد ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي 
رت���ب درجات �أف���ر�د �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لقبلي و�لبع���دي على مقيا�س 
مه���ام �لذ�كرة �لعاملة)تخزين – معاجلة( ل�س���الح �لتطبي���ق �لبعدي« وللتحقق من 
 )Wilcoxon( س���حة ه���ذ� �لفر�س قام���ت �لباحثة با�س���تخد�م �ختب���ار ويلكوك�س���ون�
�لالبار�م���رتي ملنا�س���بته حلج���م �لعين���ة �مل�س���تخدمة يف �لبح���ث �حلايل وج���دول )4( 

يو�سح �أهم �لنتائج �لتي مت �لتو�سل �إليها:
جدول )4( 

نتائج اختبار )ويلكوك�سون( للفروق بني متو�سطي رتب املجموعة التجريبية يف القيا�سني القبلي 
والبعدي على مقيا�س مهام الذاكرة العاملة ودللتها الإح�سائية )ن =10(

متو�سط �لقيا�س�لبعد
�لرتب

�لنحر�ف 
�لدللةقيمة Z�ملعياري

0،011 43،408،044،046قبلي�ملكون �للفظي
د�لة 90،2511،50بعدي

�ملكون �لب�سري/ 
�ملكاين

0،011 30،624،834،046قبلي
د�لة 84،128،99بعدي

0،011 20،808،154،046قبلي�ملنفذ �ملركزي
د�لة 45،396،28بعدي

0،011 75،7515،504،046قبلي�ملجموع �لكلي
د�لة 150،2722،56بعدي
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 يت�س���ح م���ن �جل���دول )4( �أنه توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي رتب 
درج���ات �أف���ر�د �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لقبلي و�لبع���دي على مقيا�س مهام 
�لذ�ك���رة �لعاملة)تخزي���ن – معاجل���ة( ل�س���الح �لقيا����س �لبعدي وذلك عند م�س���توى 
دلل���ه )0،011(، وه���ذ� ي���دل على فعالية �لربنامج �مل�س���تخدم يف �لبح���ث �حلايل، وقد 
تعزى هذه �لنتيجة �إىل �لتز�م �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية بح�س���ور جل�سات �لربنامج 
يف مو�عيده���ا �ملح���ددة م���ن قب���ل �لباحث���ة و�إىل قي���ام �لباحث���ة باإخباره���م مبيع���اد كل 
���ا ب���اأد�ء �لو�جبات �ملنزلية  جل�س���ة قادم���ة يف نهاية �جلل�س���ة �ملنعقدة و�إىل قيامهم �أي�سً
و�لتكليفات �ملطلوبة منهم بدقة و�إتقان ومر�جعة مدى �س���حتها يف بد�ية كل جل�س���ة 
���ا حماولة �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم من �لنتباه  جديدة من قبل �لباحثة، �أي�سً

�أثناء �جلل�سات لتحقيق �أهد�ف كل جل�سة وحت�سني �لذ�كرة �لعاملة لديهم.

در��س���ة                        نتيج���ة  �إلي���ه  تو�س���لت  م���ا  م���ع  �لبح���ث  ه���ذ�  نتيج���ة  �تفق���ت  وق���د 
Helen & Xavier (2006) ودر��س���ة �ملحمدي )2016(، و�لتي تو�س���لت �إىل فعالية 
�لربنامج �لتدريبي �مل�س���تخدم يف حت�س���ني �أد�ء �لذ�كرة �لعاملة لدى �أطفال �لرو�س���ة 
ا مع در��سة حمد )2017( و�لتي تو�سلت نتائج  ذوي �سعوبات �لتعلم، ويتفق ذلك �أي�سً
در��ستها �إىل وجود فروق بني درجات �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س �لقبلي و�لبعدي 

ل�سالح �لقيا�س �لبعدي يعزي للربنامج �لتدريبي �ملطبق عليهم.

بالإ�س���افة �إىل ذل���ك ما حتمله جل�س���ات �لربنامج من جمموع���ة من �لأهد�ف 
�مل�ساغة علمًيا وتربوًيا بطريقة �سهله وب�سيطة مُيكن قيا�سها ومعرفة مدى حتققها 
���ا ما تت�س���منه جل�س���ات �لربنامج  و�إتقانه���ا م���ن قب���ل �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية، �أي�سً
�أن�سطة وو�سائل وتقنيات حديثة كل ذلك �ساعد يف حت�سني مهام �لذ�كرة �لعاملة لدى 
���ا ترج���ع �لباحثة ذلك �لأثر �لفع���ال للربنامج �إىل فعالية  �ملجموع���ة �لتجريبية، �أي�سً
�لأن�س���طة �لتدريبية �مل�س���تخدمة بالإ�س���افة �إىل جو �لألفة و�لتعاون �لذي حظيت به 
جل�س���ات �لربنام���ج �لذي ن�س���اأ ب���ني �لباحث���ة و�لتالميذ، كذل���ك �لتعاون �مل�س���تمر بني 
�لباحثة و�لتالميذ �أع�س���اء �ملجموع���ة �لتجريبية و��س���تخد�م �لباحثة لفنيات تعديل 

�ل�سلوك �ملختلفة و�لتي منها �لتعزيز بنوعية �ملادي و�ملعنوي.
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 وق���د تف�س���ر �لباحث���ة هذه �لنتيجة �لت���ي ظهرت يف �أد�ء �ملجموع���ة �لتجريبية 
يف �لتطبي���ق �لبع���دي ع���ن �لتطبي���ق �لقبلي �إىل ما تعر�س���ت له �ملجموع���ة �لتجريبية 
م���ن جمموع���ة خمتلفة من �لأن�س���طة و�لتدريبات �لتي تعتمد عل���ى �لتغذية �لر�جعة 
�ل�س���معية �لب�س���رية وم���ا وفرت���ه ه���ذه �جلل�س���ات م���ن تركيز عل���ى �حلو��س �ل�س���معية 
و�لب�س���رية  و�ل�س���ور �ملتحركة و�لأن�س���طة �ملختلفة �لتي �أدت بدورها �إىل زيادة تركيز 
و�لنتباه لدى �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم )�ملجموعة �لتجريبية(، ومن ثم زيادة 
ا قيام �لباحثة  �لقدرة على �لتذكر و�ل�س���تدعاء وبالتايل حت�س���ن �لذ�كرة لديهم، �أي�سً
بالرتكي���ز عل���ى �أهم جو�نب �ل�س���عف �لتي تظهر لدى �لتالمي���ذ من خالل �لو�جبات 
�ملنزلي���ة �لت���ي يكلفون به���ا يف نهاية كل جل�س���ة وذلك بهدف �لتح�س���ني و�لتطوير من 

نقاط �ل�سعف لديهم.  

نتائج الفر�س الثالث ومناق�ستها:
ين����س �لفر����س �لثاين على �أنه »ل توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي 
رت���ب درجات �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبعي على مقيا�س 
مه���ام �لذ�ك���رة �لعاملة)تخزي���ن – معاجل���ة( وذل���ك بع���د م���رور ف���رتة م���ن تطبي���ق 
�لربنام���ج وللتحق���ق م���ن �س���حة ه���ذ� �لفر����س قام���ت �لباحث���ة با�س���تخد�م �ختب���ار 
ويلكوك�س���ون )Wilcoxon( �لالبار�م���رتي ملنا�س���بته حلج���م �لعين���ة �مل�س���تخدمة يف 
�لبح���ث �حل���ايل وذلك حل�س���اب �لف���روق بني جمموعت���ني مرتبطتني وذلك حل�س���اب 
�لف���روق بني متو�س���طي رتب �لقيا�س���ني �لبعدي و�لتتبعي على مقيا����س مهام �لذ�كرة 

�لعاملة،وجدول )5( يو�سح �أهم �لنتائج �لتي مت �لتو�سل �إليها:
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جدول )5( 
نتائج اختبار )ويلكوك�سون( للفروق بني متو�سطي رتب املجموعة التجريبية يف القيا�سني 

البعدي والتتبعي على مقيا�س مهام الذاكرة العاملة ودللتها الإح�سائية )ن =10(

متو�سط �لقيا�س�لبعد
�لرتب

�لنحر�ف 
�لدللةقيمة Z�ملعياري

�ملكون �للفظي
50،406،28بعدي

0،180 غري 1،090
د�لة 50،256،50تتبعي

�ملكون �لب�سري/ 
�ملكاين

49،624،83بعدي
0،066 غري 1،036

د�لة 49،128،99تتبعي

�ملنفذ �ملركزي
50،808،15بعدي

0،276 غري 0،000
د�لة 50،808،15تتبعي

�ملجموع �لكلي
150،7511،41بعدي

0،492 غري 1،019
د�لة 150،2712،36تتبعي

يت�س���ح من �جلدول )5( �أنه ل توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�سطي رتب 
درج���ات �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لبعدي و�لتتبعي على مقيا�س مهام 
�لذ�ك���رة �لعاملة)تخزي���ن – معاجل���ة( بعد م���رور فرتة من تطبي���ق �لربنامج وذلك 
عند م�س���توى دلل���ه )0،011(،وتعزي �لباحثة بق���اء �أثر �لربنامج �لتدريبي للدر��س���ة 
�حلالية �إىل �أن هذ� �لربنامج ��ملعد وفق �أ�س����س علمية وتربويه قد �س���اعد يف حت�س���ني 
�لذ�ك���رة �لعامل���ة ل���دى تالمي���ذ �ملجموع���ة �لتجريبية، وذل���ك لأن ه���ذ� �لربنامج قد 
ر�ع���ت فيه �لباحث���ة عند �إعد�ده �أن ياأخذ يف �لعتبار �لحتياجات �لأ�سا�س���ية و�لفعلية 
لهوؤلء �لتالميذ و�أن يتم تقدميه لهم بطريقة �سهلة ومب�سطة وكل هذ� قد �ساعد يف 

حت�سني مهام �أد�ء �لذ�كرة �لعاملة لدى عينة �لبحث.

ا �أنه ما �ساعد على ��ستمر� �أثر �لربنامج وبقاء �أثرة  ومن �جلدير بالذكر �أي�سً
فرتة �أطول هو �أن �لربنامج �لتدريبي �ملقدم لهوؤلء �ملجموعة من �لتالميذ ي�س���تمل 
عل���ى جمموعة خمتلفة ومتنوعة من �لتدريبات �لتي مت عر�س���ها عليهم خالل فرتة 
تطبيق �جلل�سات مت عر�سها عليهم بطريقة م�سوقة وباأ�ساليب خمتلفة جتعل �لذ�كرة 
تظل ن�سطة لفرتة �أطول لأن هذه �لتدريبات و�جلل�سات ركزت و�عتمدت على ��ستغالل 
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حا�س���تي �ل�سمع و�لب�سر لديهم بالتايل ي�س���بح ن�سيانها بالأمر �ل�سعب ومن ثم تظل 
ر��س���خة يف �أذهانهم، وبالتايل ُي�س���بح ��س���تدعاءها �أمر �س���هل لديهم، كما �أن �لربنامج 
�لتدريبي �أعتمد يف جل�س���اته على �لتغذية �لر�جعة �ل�س���معية �لب�س���رية و�لتي �أثبتت 
فعاليتها يف در��س���ات �س���ابقة يف حت�س���ني �لذ�ك���رة �لعاملة، كم���ا �أن �لربنامج �لتدريبي 
�أعتم���د على تفعيل �حلو��س �ل�س���معية �لب�س���رية لدى تالمي���ذ �ملجموعة �لتجريبية، 
وكل هذ� �س���اعد على حت�س���ني �أد�ء �لذ�كرة �لعاملة لدى تالميذ �ملجموعة �لتجريبية 
بع���د مرور فرتة من �نتهاء تطبيق �لربنامج وهذ� ما �أكدته جمموعة من �لدر��س���ات 
 Swanson, ؛ عبد �له���ادي )2009(؛Helen& Xavier (2006) :ملختلف���ة منه���ا�
 .)2015( ب���زر�وي   Conner & Disabil (2009)؛ Swanson  (2011)؛

    وميكن تلخي�س ما �سبق باأن نتيجة �لبحث �حلايل قد �أكدت فعالية �لتغذية 
�لر�جعة �ل�سمعية �لب�سرية يف حت�سني �لذ�كرة �لعاملة لدى �لتالميذ ذوي �سعوبات 
�لتعلم، حيث �أظهر �لربنامج وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني �ملجموعة �لتجريبية 
و�ملجموعة �ل�س���ابطة ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية �لتي تعر�ست للربنامج �لتدريبي 
وهذ� ُي�س���ري �إىل فعالية �لربنامج حيث ظل تاأثريه م�س���تمر حتى بعد توقف �لتدريب 
���ا ما �س���اعد عل���ى ��س���تمر�رية �لفعالية هو م���دى د�فعية  عل���ى �لربنامج ب�س���هر، و�أي�سً
�لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم )�ملجموعة �لتجريبية( يف �ل�ستمر�ر بتطبيق جل�سات 
�لربنام���ج حتى بع���د �لنتهاء من �لتطبيق �لفعلي لهذه �جلل�س���ات، ومدى �لت�س���جيع 
و�لدع���م �لذي يجدوه هوؤلء �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعل���م من �لباحثة �أثناء فرتة 
�لتدري���ب، و�أخرًي� مُيكن �لقول ب���اأن �لربنامج �لتدريبي �لقائم على �لتغذية �لر�جعة 
�ل�س���معية �لب�س���رية �لذي مت �إعد�ده كان فعاًل يف حت�سني �لذ�كرة �لعاملة لدى �أفر�د 

�ملجموعة �لتجريبية.

تو�سيات البحث:
�سرورة تدريب معلمي ومعلمات �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم على ��ستخد�م 1 ))

��س���رت�تيجيات متنوع���ة لتح�س���ني �لذ�ك���رة �لعامل���ة لديهم وذل���ك باملرحلتني 
�لبتد�ئية و�لثانوية.

�لعم���ل م���ن خالل منظوم���ة متكاملة للحد من ق�س���ور �لذ�ك���رة �لعاملة لدي 1 ))
ذوي �سعوبات �لتعلم، و�لعمل على تدريب فئات �أخرى لديها هذه �مل�سكالت.
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البحوث املقرتحة:
فعالية برنامج تدريبي لتح�س���ني �لذ�كرة �لعاملة لدى ذوي �س���عوبات �لتعلم 1 ))

يف �ملر�حل �لدر��سية �ملختلفة.
�إعد�د مقيا�س ملهام �لذ�كرة �لعاملة و�لتحقق من خ�سائ�سه �ل�سيكومرتية.1 ))
فعالي���ة بر�م���ج تدريبي ملعلم���ي �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعل���م للتطوير من 1 ))

�إمكانياتهم يف حت�سني �لذ�كرة �لعاملة لدى تالميذهم.
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ملخ�س البحث:
هدف���ت �لبح���ث �إىل �لتحقق من فعالية �لتدريب با�س���تخد�م جد�ول �لن�س���اط 
�مل�س���ورة يف خف�س �س���لوك �إيذ�ء �لذ�ت لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة، 
وتكون���ت عين���ة �لبح���ث من )14( طف���اًل من ذوي �لإعاق���ة �لفكرية �لب�س���يطة ترت�وح 
�إىل  تق�س���يمهم  ب���ني )57-68(، ومت  ذكائه���م  �س���نة، ومعام���ل  ب���ني)15-9(  �أعماره���م 
جمموعت���ني متجان�س���تني �إحد�هما جتريبية و�لأخرى �س���ابطة قو�م كل منها �س���بعة 
�أطف���ال، ومت ��س���تخد�م �ل�س���ورة �خلام�س���ة م���ن مقيا����س �س���تانفورد - بيني���ه لل���ذكاء، 
ومقيا�س ت�س���خي�س �سلوك �إيذ�ء �لذ�ت لالأطفال غري �لعاديني، �إ�سافة �إىل �لربنامج 
�لتدريب���ي �ملت�س���من جل���د�ول �لن�س���اط �مل�س���ورة �ل���ذي �أع���ده �لباح���ث، وطبق���ه عل���ى 
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة فقط. وك�س���فت نتائج �لبحث ع���ن فعالية �لربنام���ج �لتدريبي 
بجد�ول �لن�ساط �مل�سورة يف �حلدرِّ من �سلوك �إيذ�ء �لذ�ت لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة 
ا بني متو�س���طات رتب درجات  �لفكري���ة �لب�س���يطة؛ حي���ث وجدت ف���روق د�لة �إح�س���ائًيّ
�أفر�د �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�س���ابطة على مقيا�س �س���لوك �إيذ�ء �لذ�ت و�أبعاده يف 
�لقيا����س �لبعدي )يف �لجتاه �لأف�س���ل( ل�س���الح �ملجموعة �لتجريبي���ة، كما تبني عدم 
وج���ود فروق د�لة �إح�س���ائًيّا بني متو�س���طات رت���ب درجات �أف���ر�د �ملجموعة �لتجريبية 
على مقيا�س �سلوك �إيذ�ء �لذ�ت و�أبعاده يف �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي، ويف �سوء هذه 

�لنتائج متت �سياغة جمموعة من �لتو�سيات.

الكلمات املفتاحية: جد�ول �لن�ساط �مل�سورة - �سلوك �إيذ�ء �لذ�ت - �لإعاقة �لفكرية.
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The Effectiveness of a Pictorial Activity Schedule Based 
Training Program Reducing Self-Injurious Behavior of 

Intellectually Disabled Liable learners»

By
Dr. Mustafa Khalil Mahmoud Atallah

Lecturer of Mental Hygiene, 
College of Education, Minia University

Abstract
The present study aimed at checking the effectiveness of 

a training program based on pictorial activity schedule on reducing 
the self-injurious behavior of mentally disabled children who have 
the capacity to learn. Fourteen intellectually disabled children 
participated in the study, of ages from (9-15). Their IQs range from 
(57-68). They were divided in to two equal homogeneous groups: 
One experimental and the other control. Stanford-Binet fifth version 
(translated and standardized by Safwat Faraj, 2011) has been used. 
The scales of diagnosing the self-injurious behavior (prepared by 
Zeinab Shokeer, 2006) together with the present training program of 
Pictorial activity schedules prepared by the present researcher have 
been used.

The study has revealed that the training program has been 
effective in diminishing the injurious behavior of the mentally 
disabled children. There have been statistically significant 
differences between the scores of both the experimental and control 
groups favoring the experimental groups. Findings also revealed no 
statistical differences between the scores of experimental group of 
SIB scale and its dimensions in the pre and consequetive scales. In 
the light of these findings, a number of recommendations have been 
suggested.

Key Words: Self-Injurious Behavior - Pictorial Activity Schedule - 
Intellectual Disabilities.
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مقدمة البحث:
يع���اين �لأطف���ال ذوو �لإعاق���ة �لفكري���ة من م�س���كالت �س���لوكية و�جتماعية يف 
مو�ق���ف �لتفاع���ل �لجتماع���ي، فالأطف���ال ذوو �لإعاقة �لفكرية يكونون �أكرث �س���حايا 
�لإ�س���اءة و�لإهم���ال و�لإي���ذ�ء �لنف�س���ي و�لب���دين و�لعن���ف �لأ�س���ري و�ملدر�س���ي، و�إذ� مل 
يج���د �لطف���ل ذي �لإعاق���ة �لفكرية �لرعاية �ملنا�س���بة ي�س���بح خطًر� على نف�س���ه وعلى 
�أ�س���رته ث���م عل���ى جمتمع���ه؛ مم���ا يوؤث���ر ب�س���كل �س���لبي يف ه���وؤلء �لأطف���ال ويف �أد�ئه���م                              

�لوظيفي �ليومي.

ويع���د �س���لوك �إي���ذ�ء �ل���ذ�ت Self-Injurious Behavior (SIB)  و�ح���ًد� 
من �ل�س���لوكيات �ل�س���ائعة و�ملنت�سرة بني �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية، فهو �سكل من 
�أ�سكال �ل�سلوكيات �لالتو�فقية كالعدو�ن و�ل�سلوكيات �لنمطية، و�إن كان هذ� �ل�سلوك 
يح���دث بطريق���ة مكثف���ة وم�س���تمرة لف���رت�ت طويل���ة؛ مم���ا يع���وق �لنم���و �لجتماعي 
 Medeiros,2015; (Heyvaert, Maes, Noortgate, Kuppens, & للطفل
(Onghena, 2012، حيث �أكدت نتائج بع�س �لدر��س���ات �أن �س���لوك �إيذ�ء �لذ�ت من 
�ل�س���لوكيات �ملنت�س���رة لدى ذوي �لإعاقة �لفكرية وذوي ��س���طر�ب �لتوحد؛ بل ويزيد 
على ذلك �أن �لإعاقة �لفكرية جتعلهم �أكرث �إيذ�ء لأنف�س���هم وعدو�نية و�ندفاعية من 
 Koyama, 2012; & Wang, 2011; Richards, غريهم )عبد �حلميد، 2016؛
 Oliver, Nelson, & Moss, Soke, Rosenberg, Hamman, Fingerlin,

Robinson, Carpenter, & Diguiseppi ,2016)

ويظه���ر �س���لوك �إي���ذ�ء �لذ�ت ل���دى ذوي �لإعاقة �لفكرية م���ن خالل جمموعة 
م���ن �لأفع���ال �لنمطي���ة �لتكر�رية �لد�ئم���ة لعقاب �لذ�ت، وغالًبا ما ت���وؤدي �إىل تلف يف 
بع�س �أع�س���اء �جل�س���م، مثل: قلع �لعني بالإ�س���بع، و�سرب �لر�أ�س يف �لأج�سام �ل�سلبة 
كاحلو�ئط �أو �لأر�س �أو �لأثاث، ولطم �لوجه �أو جذبه بقب�سة �ليد و�سد �ل�سعر، ولدغ 
�ليد �أو ع�س���ها، وخد�س �أجز�ء �جل�س���م بالأظافر، وتناول �أ�س���ياء غري �س���احلة لالأكل 

.) Swami,2015 ؛ Davies &Oliver, 2016 لبها�س، 2007؛�(

وُيب���دي �لأطف���ال ذوو �لإعاق���ة �لفكري���ة كث���رًي� م���ن �ل�س���لوكيات �لجتماعي���ة 
غ���ري �ملرغوب���ة يف مو�ق���ف �لتفاع���ل �لجتماعي، و�س���عوبة يف �لتكي���ف �لجتماعي مع 
�لآخري���ن، حي���ث توؤكد نتائج در��س���ة علي ويون�س )2016( �أنه نتيجة لق�س���ور �لتفاعل 
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�لجتماع���ي ل���دى ذوي �لإعاق���ة �لفكرية، ي�س���در منهم �س���لوكيات عدو�نية يف مو�قف 
�لجتماعي���ة؛ مم���ا يجعله���م منبوذي���ن م���ن �أقر�نهم، ويرف�س���ون م�س���اركتهم مو�قف 
�لتفاع���ل �لجتماع���ي �ملختلف���ة؛ مما يرتت���ب عليه عديد من �مل�س���كالت و�ل�س���لوكيات 
�ل�سلبية ياأتي يف مقدمتها �إيذ�ء �لنف�س �أو �لغري؛ مما ُيزيد من عزلتهم �لجتماعية. 

وم���ن �لعر����س �ل�س���ابق ت���ربز �أهمي���ة تق���دمي بر�م���ج تدريبية خلف�س �س���لوك 
�إي���ذ�ء �لذ�ت ل���دى �لأطفال ذوي �لإعاق���ة �لفكرية؛ وذلك لغر�س �لأمناط �ل�س���لوكية 
�لالزم���ة للتفاع���ل وتنميتها لديه���م، وبناء �لعالقات �لجتماعي���ة مع �لآخرين، حيث 
ي�سري �لعجمي )2013، �س. 256( �إىل �أن �مل�سكالت و�ل�سلوكيات �ل�سلبية �لتي ميار�سها 
�لأطف���ال ذوو �لإعاق���ة �لفكري���ة يد�وم���ون عل���ى ممار�س���تها لع���دة �أعو�م، حتى ت�س���بح 
مالمح ت�س���يطر عليهم، ومن هنا تكون �حلاجة ملحة للتدخل �لتدريبي و�لإر�س���ادي 
للتخفيف منها باعتبارها �سلوكيات غري مرغوب فيها، وم�ساعدتهم على �لندماج يف 

�ملجتمع من خالل تعديل بع�س ما ي�سدر عنهم من �سلوكيات �سلبية.

ويعد جمال �لإعاقة �لفكرية من �ملجالت �لتي ت�ستخدم فيها �أ�ساليب �لإر�ساد 
�ل�س���لوكي ب�سكل �أ�سا�سي لإك�س���اب هوؤلء �لأطفال �ملهار�ت �لالزمة ملعاجلة �ل�سلوكيات 
غري �ملنا�س���بة، حيث �أو�س���حت در��س���ة �لبها�س )2007( �أن �لتدعي���م و�إعطاء �لهتمام 
و�لنتباه ل�سلوك �إيذ�ء �لذ�ت لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية با�ستخد�م �لإر�ساد 
و�لتعزي���ز و�إج���ر�ء�ت تعدي���ل �ل�س���لوك؛ ي���وؤدي �إىل خف�س ح���دة تلك �ل�س���لوكيات، كما 
�أكدت ذلك در��س���ة Richards, et al. (2012)  من �أن ��س���تخد�م �لتعزيز �لإيجابي 

ي�سهم يف خف�س م�ستوى �سلوك �إيذ�ء �لذ�ت لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية.

�ملتنوع���ة  �لتدريبي���ة و�لإر�س���ادية  �أظه���رت بع����س �لرب�م���ج و�لأ�س���اليب  كم���ا 
فاعليتها يف تخفيف حدة بع�س �مل�سكالت �ل�سلوكية وحت�سني بع�س �ملهار�ت �حلياتية 
ل���دى ذوي �لإعاق���ة �لفكرية، مثل: در��س���ة حممد وفرح���ات )2001( �لتي تعد �لأوىل 
م���ن نوعه���ا يف ه���ذ� �لإطار �لت���ي حاولت تو�س���يح �إمكانية ��س���تخد�م جد�ول �لن�س���اط 
�مل�سورة مع �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية يف �سبيل حت�سني تفاعالتهم �لجتماعية؛ 
ودر��س���ة �لبها�س )2007( �لتي بحثت فعالية �لأ�س���لوب �لنتقائي �لتكاملي للحد من 
�س���لوك �إيذ�ء �لذ�ت وحت�س���ني �لتفاعالت �لجتماعية؛ ودر��س���ة �إبر�هيم )2007( �لتي 
��ستخدمت كاًلّ من: �لقت�ساد �لرمزي وجد�ول �لن�ساط �مل�سورة يف �حلد من �ل�سلوك 
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�لع���دو�ين؛ ودر��س���ة �أب���و �لنج���ا )2009( �لت���ي وظفت ��س���رت�تيجيتي �لتعلي���م �مللطف 
وج���د�ول �لن�س���اط �مل�س���ورة يف تنمي���ة �ل�س���بط �لذ�ت���ي ل���دى ذوي �لإعاق���ة �لفكرية؛ 
ودر��س���ة Duttlinger, Ayres, Bevill-Davis, & Douglas (2013) �لت���ي 
��س���تخدمت جد�ول �لن�ساط �مل�سورة لتح�سني �لتوجيهات �للفظية لدى ذوي �لإعاقة 
�لفكري���ة؛ ودر��س���ة Medeiros (2015) �لت���ي �نتقت بع�س ��س���رت�تيجيات �لإر�س���اد 

�لنف�سي �ل�سلوكي لتخفيف �ل�سلوك �لنمطي لالأ�سخا�س ذوي �لإعاقة �لفكرية. 

ي�س���تنتج �لباح���ث مم���ا �س���بق �أن برنامج ه���ذ� �لبح���ث يحتاج �إىل ��س���رت�تيجية 
تعمل على تعديل �س���لوك �لأطفال وم�س���اعدتهم على �لندماج يف �ملجتمع، وتعليمهم 
�ل�سلوك �ل�ستقاليل، وتدريبيهم على �لتفاعالت �لجتماعية، لتعلمهم بع�س �ملهار�ت 
�لالزم���ة للقي���ام باأن�س���طة حمددة، و�إك�س���ابهم بع�س �ل�س���لوكيات �ملرغوب���ة �إىل جانب 
�حل���د م���ن بع�س �ل�س���لوكيات غ���ري �ملرغوبة؛ لأن �س���لوك �إيذ�ء �لذ�ت من �ل�س���لوكيات 
���ا، ويحت���اج �إىل ��س���رت�تيجية تر�ع���ي �لإعاق���ة ومظاه���ر ه���ذ�  غ���ري �ملرغوب���ة �جتماعيًّ
�ل�س���لوك، كما �أن ��س���تخد�م بر�مج تعديل �ل�سلوك مع ذوي �لإعاقة �لفكرية من �ساأنه 
�أن ي�س���هم يف �حلد من �س���لوك �إيذ�ء �لذ�ت و�لتو��س���ل مع �لآخرين، ويخفف من حدة 

�ل�سطر�بات �ل�سلوكية �لتي يعانون منها. 

وحت���اول ه���ذ� �لبح���ث و�س���ع برنام���ج تدريب���ي قائ���م عل���ى ��س���تخد�م ج���د�ول 
�لن�س���اط �مل�س���ورة خلف�س �س���لوك �إيذ�ء �ل���ذ�ت لدى �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكرية 
�لب�س���يطة، حيث ي�س���ري حممد )2003، �س. 464( �إىل �أن جد�ول �لن�ساط �مل�سورة تعد 
من �أحدث �ل�سرت�تيجيات �لتي ميكن ��ستخد�مها مع �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية 
من �أجل تعديل بع�س �ل�س���لوكيات لديهم �أو تعليمهم وتدريبهم على �سلوكيات �أخرى         

مرغوب فيها. 

 Activity Schedules وي���رى حممد وفرحات )2002( �أن جد�ول �لن�س���اط
تعد مبنزلة �ل�س���رت�تيجيات �لتي ميكن ��س���تخد�مها يف �إطار تعديل �ل�س���لوك ب�س���كل 
علم���ي وفق خطو�ت �إجر�ئية منهجية؛ وذلك لتدريب �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية 
على جمموعة من �لأن�س���طة و�ملهار�ت من و�قع ما يف�س���لون �لقيام به وما يجيدونه، 
ث���م تنتق���ل بعد ذل���ك �إىل غريها من �لأن�س���طة �لتي يرغب يف تدريبه���م عليها بعد �أن 
يتم يف �لبد�ية تدريبهم على �ملهار�ت �لالزمة ل�س���تخد�م تلك �جلد�ول، حتى يت�س���نى 
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لنا يف �لنهاية �أن نعلمهم �لأد�ء �ل�سلوكي �مل�ستقل و�لتفاعل �لجتماعي، وهو ما يقلل 
من �سلوكهم �لعدو�ين، وي�ساعدهم على �لندماج مع �لآخرين، وتدريبهم على كيفية 
�لتعب���ري عن م�س���اعرهم و�نفعالتهم باأكرث من طريقة ب���دًل من �إخر�جها على هيئة 

�سلوك لإيذ�ء �لذ�ت.

ويع���د تدري���ب �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة با�س���تخد�م ج���د�ول �لن�س���اط 
مبنزل���ة حماول���ة تدف���ع بهم �إىل �ل�س���ري باجتاه �ل�س���تقاللية يف �س���لوكهم، وتك�س���بهم 
ق���دًر� معق���وًل م���ن �ملقدرة و�لكفاءة يف م�س���ايرة �لبيئ���ة و�لتفاعل م���ع �لآخرين، حيث 
ت�س���هم تل���ك �جل���د�ول - �إىل ح���د كب���ري - يف �لت�س���دي للعديد من �مل�س���كالت �لتي قد 
يتعر����س له���ا �لأطفال ذوو �لإعاق���ة �لفكرية)حممد،2002، �س ����س. 84-85(، وتوؤكد 
نتائج عديد من �لدر��س���ات �أهمية ��س���تخد�م جد�ول �لن�س���اط �مل�سورة يف تنمية بع�س 
�مله���ار�ت �ملختلف���ة لالأف���ر�د م���ن ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة، حي���ث ميكن م���ن خاللها �أن 
�إك�ساب �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية مهار�ت معينة ت�ساعدهم على �أن ياأتو� ب�سلوك 
�جتماعي، مثل: در��سة �لريدي )2014( �لتي هدفت �إىل م�ساعدة �لأطفال ذوي �لإعاقة 
�لفكرية يف حت�سني �لكفاءة �لجتماعية من خالل بع�س �ملهار�ت �حلياتية با�ستخد�م 
��سرت�تيجية جد�ول �لن�ساط �مل�سورة، كما ميكن من خالل ��ستخد�م جد�ول �لن�ساط 
�مل�س���ورة �أن حتد من �ل�س���لوك غري �ملرغوب فيه �جتماعًيّا لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة 
�لفكرية، مثل: در��س���ة �إبر�هيم )2007( �لتي هدفت �إىل �حلد من �ل�س���لوك �لعدو�ين 

لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية با�ستخد�م جد�ول �لن�ساط �مل�سورة.

وتعد جد�ول �لن�س���اط �مل�س���ورة مبنزلة جمموعة من �ل�س���ور �أو �لكلمات �لتي 
تعط���ي �لإ�س���ارة للطف���ل ذي �لإعاق���ة �لفكري���ة بالنغما����س يف تتاب���ع معني لالأن�س���طة 
يه���دف �إىل �لتمك���ن من �أد�ء �لن�س���اط �مل�س���تهدف دون �حلاجة �إىل �لتلقني �ملبا�س���ر �أو 
�لتوجيه من جانب �لو�لدين �أو �ملعلمني، وقد تكون �جلد�ول م�سورًة �أي تعتمد على 
�ل�سور)حممد،2002، �س �س. 75-76(، وهو ما جلاأ �إليه �لباحث يف هذ� �لبحث، كما 
قد تكون مكتوبًة �أي تعتمد على �لكلمات، ولكن هذه �لأخرية تتطلب �أن يكون �لطفل 
ا - �إىل حد كبري - بالقر�ءة و�لكتابة، وهو ما يقدم للطفل بعد ذلك عندما يجيد  ملًمّ

�لقر�ءة و�لكتابة.
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ونظ���ًر� مل���ا �أثبت���ه �لجتاه �ل�س���لوكي )وخا�س���ة جد�ول �لن�س���اط �مل�س���ورة( من 
فعالي���ة يف ع���الج �مل�س���كالت �ل�س���لوكية ل���دى �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة؛ وذلك 
بغر����س تطوي���ر بر�م���ج تدريبي���ة ته���دف �إىل �لتقلي���ل م���ن حدة �مل�س���كالت �ل�س���لوكية 
�لت���ي يعاين منها �لأطف���ال ذوو �لإعاقة �لفكرية؛ وذلك نظًر� ملا قدمته هذه �لرب�مج 
م���ن �آث���ار �إيجابي���ة يف �لبيئة �لتعليمية و�لأ�س���رية للطفل، ويف مدى �كت�س���ابه �ملهار�ت 
�لتعليمي���ة و�لتدريبي���ة �لالزمة لندماجه �ملجتمعي، فق���د نبعت فكرة هذ� �لبحث يف 
حماول���ة لتقدمي برنامج تدريبي با�س���تخد�م جد�ول �لن�س���اط �مل�س���ورة؛ وذلك للحد 

من �سلوك �إيذ�ء �لذ�ت لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية. 

م�سكلة البحث:
بد�أ �س���عور �لباحث مب�س���كلة �لبحث من خالل �إ�س���ر�فه على �لتدريب �مليد�ين 
لط���الب �لدبل���وم �ملهني �س���عبة �لرتبية �خلا�س���ة، وذلك يف مدر�س���ة �لرتبي���ة �لفكرية 
باملني���ا، فق���د لح���ظ �أن بع����س �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة يقوم���ون بالتعب���ري 
ع���ن رغباته���م م���ن خ���الل جذب �نتب���اه �ملحيطني به���م �إىل �أح���د�ث �أو �أف���كار معينة ل 
ي�س���تطيعون �لتعبري �ل�سحيح عنها، ب�سورة تتجاوز �ل�سلوك �لعدو�ين نحو �لآخرين 
�إىل �س���لوكيات موجه نحو �لذ�ت، ومن بني تلك �ل�س���لوكيات غري �ملرغوبة �لتي ت�سدر 
بني �لأطفال يف تلك �ملدر�س���ة: �س���رب �لر�أ�س بعنف يف �حلائط �أو على �لدرج، و�س���فع 
�لوج���ه بالأيدي حتى ي�س���مع �س���وًتا لها، و�س���د �ل�س���عر بق���وة ونتفه بق���وة، وع�س �ليد 
وت���رك �أث���اٍر عليه���ا، و�خلد�س بالأظافر يف ر�حة �ليد �أو �لوجه، و�ل�س���غط ب�س���دة على 

�ل�سفتني، و�لقر�س بالأ�سابع حتى ترتك �أثاًر� و��سحة، و�سرب �جل�سم بعنف.

و�ت�س���قت نتائج مالحظة �لباحث مع �أدبيات �لبحث حول طبيعة �س���لوك �إيذ�ء 
�لذ�ت لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة بوجه عام وذوي �لإعاقة �لفكرية بوجه خا�س، حيث 
�أ�سارت نتائج عديد من �لدر��سات �إىل �أن �سلوك �إيذ�ء �لذ�ت من �أكرث �ملظاهر �ل�سلوكية 
�إزعاًج���ا وخط���ورًة ل���دى �لأطفال ذوو �لإعاقة �لفكرية، فهذ� �ل�س���لوك يت�س���من �إيذ�ء 
 Richards et al.,2012ا لنف�س���ه )�لبها�س،2007؛ مط���ر،2012؛ �ل�س���خ�س ج�س���دًيّ
؛ حمم���ود،2015؛ Swami & Vaidya, 2015(. وي�س���به �لإي���ذ�ء �لذ�ت���ي �س���لوك 
�لإثارة �لذ�تية من حيث �إن كاًل منهما ي�سمل قيام �ل�سخ�س باأمناط من �ل�ستجابات 
�ملت�س���ابهة �س���كاًل على نحو متكرر، �إل �أن �لإثارة �لذ�تية ل تنطوي على �أذى ج�س���دي 

.(Hooly,2008,p.156) لل�سخ�س كما هو �حلال بالن�سبة ل�سلوك �إيذ�ء �لذ�ت
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غات �لت���ي ح���دت بالباح���ث لإج���ر�ء ه���ذ� �لبح���ث ��س���تقر�وؤه نتائج  وم���ن �مل�س���ورِّ
ع���دد من �لدر��س���ات �لتي �أجريت على فئات خمتلفة ل���ذوي �لإعاقة و�لعاديني، و�لتي 
�أب���رزت �أهمي���ة در��س���ة �س���لوك �إي���ذ�ء �ل���ذ�ت خا�س���ة يف مرحل���ة �لطفولة، حيث ي�س���ري 
�لبها����س )2007( �إىل �أن �إي���ذ�ء �ل���ذ�ت ه���و ذل���ك �ل�س���لوك �ل���ذي ي�س���لكه �لطف���ل ذي 
�لإعاق���ة �لفكري���ة بهدف �إيذ�ء ذ�ته �س���و�ء كانت لديه رغبة يف �لعزل���ة �أو لفت �لنتباه 
�أو �لحتجاج لعدم �ملقدرة على �لتو��س���ل �للغوي ب�س���ورة �س���ليمة؛ فيلجاأ ملمار�سة هذ� 
�ل�س���لوك للتعب���ري ع���ن عدم مقدرته عل���ى �لتعبري �ل�س���ليم، كما �أظهرت نتائج در��س���ة
Swami & Vaidya (2015) �أنه كلما توقفت �لقدر�ت �لعقلية لدى ذوي �لإعاقة 
�لفكرية عن �لن�سج و�كت�ساب �خلرب�ت وعدم قدرتهم على �لتو��سل ب�سورة �سحيحة؛ 
جلاأو� �إىل ممار�سة �سلوك �إيذ�ء �لذ�ت باعتباره تنفي�ًسا عن خربتهم �ملوؤملة �لتي مرو� 
به���ا، وم���ن ث���م فهم يف حاج���ة �إىل تعلم �أ�س���اليب �أكرث فعالية تي�س���ر له���م �لتعبري عن 

حاجاتهم ورغباتهم و�لتدريب عليها.

ولعل كل ما �س���بق يجعل هناك �س���رورة لدر��س���ة مو�س���وع �س���لوك �إيذ�ء �لذ�ت 
لدى ذوي �لإعاقة �لفكرية، حيث يعد �سلوك �إيذ�ء �لذ�ت لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة 
�لفكرية �لب�س���يطة من �مل�س���كالت �لأ�سا�س���ية �لتي حتول دون �ندماجهم مع �لآخرين 
يف �ملجتمع، وميكن �لتغلب على تلك �مل�س���كلة عن طريق تنمية مهار�تهم �لجتماعية 
�لت���ي ميكن �أن ت�س���اعدهم عل���ى �لتفاعل �لجتماعي؛ وحتد بالتايل من هذ� �ل�س���لوك 
غ���ري �ملرغ���وب، وه���و �لأم���ر �ل���ذي ميك���ن �أن يتحق���ق م���ن خ���الل ��س���رت�كهم يف �ملهام 
و�لأن�س���طة �ملختلفة �لفردية و�جلماعية، وهو ما قد يجعل جد�ول �لن�س���اط �مل�س���ورة 

�أ�سلوًبا منا�سًبا لهذ� �لغر�س، ومن هنا تتحدد م�سكلة هذ� �لبحث يف �لأ�سئلة �لآتية:
م���ا فعالي���ة �لربنام���ج �لتدريبي با�س���تخد�م جد�ول �لن�س���اط �مل�س���ورة يف خف�س 1 ))

�سلوك �إيذ�ء �لذ�ت لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة؟ 
 هل ت�س���تمر فعالية �لربنامج �لتدريبي با�س���تخد�م جد�ول �لن�س���اط �مل�س���ورة يف 1 ))

خف�س �سلوك �إيذ�ء �لذ�ت لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة بعد 
فرتة �ملتابعة؟
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اأهداف البحث
يهدف �لبحث �إىل:

تق���دمي برنامج تدريبي لالأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة يقوم على 1 ))
��س���تخد�م جد�ول �لن�س���اط �مل�س���ورة لتدريبهم عليها، و�لتاأك���د من فعاليته يف 

�حلد من �سلوك �إيذ�ء �لذ�ت لديهم. 
 �لتع���رف عل���ى م���دى ��س���تمر�ر فعالية �لربنام���ج �لتدريبي يف تخفيف �س���لوك 1 ))

�إيذ�ء �لذ�ت لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة بعد تطبيقه بفرتة 
زمنية )ثالث �سهور(.

اأهمية البحث
تتمثل �أهمية �لبحث يف:

اأ- الأهمية النظرية:
لع���ل �ختي���ار مو�س���وع �س���لوك �إيذ�ء �ل���ذ�ت باعتباره م�س���كلة بحثية يت�س���ق مع 1 ))

�لجتاه���ات �حلديث���ة يف �لإر�س���اد �لنف�س���ي �لقائ���م على حت�س���ني مه���ار�ت �إد�رة 
ا،  �لنفعالت، و�لعمل على �حلد من �أحد �أمناط �ل�سلوك غري �ملرغوب �جتماعًيّ
من خالل ��س���تنها�س قدر�ت ذوي �لإعاقة �لفكرية لتحمل م�سوؤولية �لرتقاء 
باأد�ئه���م، وتدريبه���م عل���ى �كت�س���اب مه���ار�ت �لتعام���ل م���ع �ملو�ق���ف دون حاجة 

مل�ساعدة �لآخرين؛ مما ي�ساعدهم على حدوث تغري �إيجابي يف �سلوكهم.
�إن هذ� �ل�س���لوك وما ي�س���احبه من �أوجه ق�سور عديدة يوؤثر �سلبًيّا على �لأد�ء 1 ))

�لوظيفي �ليومي لهوؤلء �لأطفال يف �ملو�قف �ملختلفة، كما تبدو له �نعكا�سات 
ا. خطرية على �أ�سرهم ومد�ر�سهم وعلى �ملجتمع �أي�سً

ب- الأهمية التطبيقية:
 �إن �لتدريب على ��س���تخد�م جد�ول �لن�س���اط �مل�س���ورة قد ي�س���اعد ذي �لإعاقة 1 ))

�لفكرية على �ل�ستقاللية، و�لعناية بالذ�ت، و�لتعلم �لذ�تي؛ مما ي�ساعدهم على 
تنمية �سخ�سياتهم، وخف�س �سلوكياتهم غري �ملرغوبة، نحو �سلوك �إيذ�ء �لذ�ت. 

ق���د ُي�س���هم خف�س �س���لوك �إيذ�ء �لذ�ت ل���دى ذوي �لإعاقة �لفكرية يف حت�س���ني 1 ))
قدرة ذي �لإعاقة �لفكرية على تقليل معاقبته لنف�س���ه، و�إحلاق �ل�س���رر و�لأمل 
بالنف����س، �س���و�ء كان بالل���وم �أو بال�س���رب �أو �خلب���ط �أو �ل�س���د �أو نتف �ل�س���عر �أو 
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ع����س �لي���د �أو �إح���د�ث ج���روح وق�س���رها �أو و�س���ع �لأ�س���ياء يف �لف���م �أو �لعني �أو 
�لإذن وغريها من �ل�سلوكيات �لتي توؤذى �لذ�ت، وكذلك حت�سني قدرتهم على 

�لتو��سل �لفعال مع �لآخرين يف �ملو�قف �حليوية �ملختلفة.
ق���د ت�س���اعد هذ� �لبحث �لو�لدي���ن و�لعاملني يف جمال �لرتبية �خلا�س���ة على 1 ))

�لتعام���ل و�لتفاع���ل �جليد مع �لأفر�د ذوي �لإعاق���ة �لفكرية، وهو �لأمر �لذي 
ي�سهم يف تاأهيلهم ورعايتهم.

م�سطلحات البحث االإجرائية:
�لإعاق���ة �لفكري���ة: يح���دد �لباح���ث �لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكري���ة يف �لبحث 
باأنهم: �لأطفال �لذين ترت�وح م�س���توى �أد�ئهم �لعقلي �لوظيفي بني )55-70( طبًقا 
ا  ملقيا����س �س���تانفورد بينيه للذكاء )�ل�س���ورة �خلام�س���ة( ، و�لذين يطل���ق عليهم تربوًيّ

�لأطفال ذوو �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة. 

�س���لوك �إي���ذ�ء �ل���ذ�ت Self-Injurious behavior: ويتبنى �لباحث تعريف 
�س���قري )2006( باأن���ه: “جمموع���ة من �ل�س���لوكيات �ل�س���اذة و�لغريبة �لتي ت�س���در عن 
�لف���رد يف ف���رت�ت متع���ددة ويف مو�ق���ف متنوعة م���ن حياته، يع���رب فيها ع���ن �إيذ�ئه �أو 
عقاب���ه لنف�س���ه، وتب���دو يف �س���كل عق���اب �أو تلف موجه نحو ج���زء �أو �أجز�ء من ج�س���ده، 
وتع���رب عن غ�س���به وحزنه وثورت���ه، ويف حماولة منه لتعذيب ذ�ت���ه وحرمانه مما قد 
ي�س���عده �أو م���ا يتمت���ع ب���ه �لآخرون م���ن حوله، و�لتي قد ت�س���ل حلد �لإهمال �ل�س���ديد 
لنف�س���ه، و�لو�س���ول به���ا �إىل درج���ة م���ن �لدوني���ة تقلل من قيمت���ه و�س���اأنه يف �ملجتمع، 
مع حماولة منه للو�س���ول ل�س���ورة ذهنية م�س���وهة نحو ذ�ته �أو �لتفكري يف تدمريها، 
ويت�س���من مقيا����س �س���لوك �إيذ�ء �ل���ذ�ت �أربعة �أبعاد، ه���ي: �لإيذ�ء �جل�س���دي، و�لإيذ�ء 

�لوجد�ين و�لفكري، و�إهمال �لذ�ت، وحرمان �لذ�ت”.

ف جد�ول  ج���د�ول �لن�س���اط �مل�س���ورة Pictorial activity schedule: ُتعَرّ
�لن�ساط �مل�سورة يف هذ� �لبحث باأنها: كتيب �سغري يحتوي على جمموعة من �ل�سور 
بو�ق���ع �س���ورة و�حدة يف كل �س���فحة متثل ن�س���اًطا و�ح���ًد�، يعطى للطف���ل ذي �لإعاقة 
�لفكري���ة لأد�ء بع����س �لأن�س���طة �ملتتابع���ة ب�س���كل م�س���تقل دون �حلاج���ة �إىل ��س���تمر�ر 
�لتوجيه من جانب �لباحث �أو �ملعلم، وعادة ما ينتهي �جلدول ب�س���ورة لوجبة خفيفة 

يف�سلها �لطفل، �أو ن�ساط مف�سل لديه.
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�لربنامج �لتدريبي Training Program: ُيعرف �لربنامج �لتدريبي يف هذ� 
�لبح���ث باأنه: عملية منظمة خمططة ملجموعة من �لأن�س���طة و�ملهام �لتي يت�س���منها 
ج���دول ن�س���اط م�س���ور يت���م تقدمي���ه ملجموع���ة م���ن �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة 
�لب�سيطة خالل فرتة زمنية حمددة، وتدريبهم عليه خالل عدد من �جلل�سات؛ حتى 
يت�س���نى لهم ��س���تخد�م ذلك �جلدول و�أد�ء �لأن�س���طة �ملت�سمنة من تلقاء �أنف�سهم؛ مبا 

يحد من �سلوكهم لإيذ�ء ذ�تهم، وحت�سني مهارة �لعناية بالذ�ت لديهم. 

االإطار النظري ودرا�سات �سابقة:
اأ- الإعاقة الفكرية :

يت�سمن تعريف �لإعاقة �لفكرية )كما حددها �لدليل �لت�سخي�سي و�لإح�سائي 
لال�س���طر�بات �لنف�س���ية و�لعقلية يف �سورته �خلام�س���ة( ثالثة حمكات �أ�سا�سية يجب 
تو�فره���ا مًع���ا قب���ل �حلكم على �س���خ�س ما باأن���ه ذو �إعاقة فكرية، وه���ذه �ملحكات هي: 
خل���ل يف �لأد�ء �لعقل���ي، مث���ل: ع���دم �لق���درة عل���ى ح���ل �مل�س���كالت، و�لتفك���ري �ملنطق���ي 
ا، خلل يف �ل�س���لوك  و�لتجري���دي، وتظه���ر خ���الل �ختب���ار�ت �ل���ذكاء �لت���ي تطب���ق فردًيّ
�لتكيف���ي �أي وج���ود خلل بالغ يف �لتكيف �لوظيفي مقارنة بعمر �ل�س���خ�س و�ملجموعة 
�لثقافي���ة يف و�ح���د �أو �أك���رث م���ن �لنو�حي �لتالية: �لتو��س���ل، و�مل�س���اركة يف �ملجتمع �أو 
�لعمل �أو �لأ�س���رة، و�ل�س���تقاللية يف �ملنزل �أو �ملجتمع، و�حلاجة �إىل �لدعم يف �ملدر�سة 
�أو �لعمل �أو �لعي�س با�ستقاللية، ويحدث ذلك كله قبل �سن )18( �سنة �أي خالل فرتة 
�لطفولة(American Psychiatric Association, 2013, p.33)؛ جون�سون، 

كرنك، نيل، ود�ف�سيون،2015، �س. 842(.
وت�س���نف �لإعاق���ة �لفكري���ة ح�س���ب درج���ة �ل�س���عوبة وذل���ك طبًق���ا لختب���ار�ت 
�لذكاء �إىل �أربعة م�ستويات، هي: �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة وهي �لتي ترت�وح معامل 
�لذكاء فيها ما بني )55-70( درجة، و�لثاين هو �لإعاقة �لفكرية �ملتو�س���طة، وترت�وح 
معامل �لذكاء فيها ما بني )40-54(، و�لثالث هو �لإعاقة �لفكرية �ل�سديدة، وترت�وح 
 � معام���ل �ل���ذكاء فيه���ا ما ب���ني )25-39(، و�لر�ب���ع هو �لإعاق���ة �لفكرية �ل�س���ديدة جًدّ
�أو �حل���ادة، وتك���ون درج���ات مع���دل �ل���ذكاء م���ن )24( فاأق���ل، وحتتاج عملية ت�س���خي�س 
ذي �لإعاق���ة لأك���رث م���ن خمت����س ليقوم بعملي���ة �لت�س���خي�س، وذلك م���ن خالل جمع 
معلوم���ات عن �لطفل من �لنو�حي: �جل�س���دية، و�لنف�س���ية، و�لثقافي���ة، و�لجتماعية     

)�لقم�س، 2011، �س �س. 39-38(.
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ي�س���تنتج �لباح���ث مم���ا �س���بق �أن �لدلي���ل �لت�سخي�س���ي يف �إ�س���د�ره �خلام�س قد 
��س���تخد�م م�س���طلح �لإعاقة �لفكرية Intellectual Disability بدًل من م�سطلح 
�لتخل���ف �لعقل���ي Mental Retardation، ومل يع���د يف���رق ب���ني �لإعاقة �لب�س���يطة 
و�ملتو�س���طة و�حلادة وفًقا ملقيا�س �لذكاء وحده كما كان متبًعا يف �لدليل �لت�سخي�س���ي 
ا عن ذلك فاإن درجة �حلدة تقا�س عرب ثالثة معايري �أ�سا�سية مفهومية  �لر�بع، وعو�سً
و�جتماعي���ة وعلمي���ة، وعلى هذ� فقد ق���ام �لباحث بتطبيق مقيا�س �ل���ذكاء على �أفر�د 
�لعين���ة، م���ع �لط���الع عل���ى ملفاته���م �ملوج���ودة يف �ملدر�س���ة لتحدي���د مو�ط���ن �لق���وة 
و�ل�س���عف لديهم فيما يتعلق بالنو�حي �لنف�س���ية و�جل�س���دية و�لبيئية و�لجتماعية، 

وذلك لتوفري كل �أ�سكال �لدعم �ملطلوبة لتقوية �أد�ئهم يف �لنو�حي �ل�سابقة. 

ويعي����س ذي �لإعاق���ة �لفكرية يف عامل يو�جه فيه �لف�س���ل �مل�س���تمر، ول ي�س���عر 
فيه �إل بالعجز وعدم �ل�س���عور بالأمن؛ مما يوؤثر على خ�سائ�س���ه �لنف�سية و�سلوكياته 
�ل�سخ�س���ية، في�س���بح عر�س���ه للعديد م���ن �ل�س���طر�بات �لنفعالية و�ل�س���لوكية �لتي 
تظهر على �سكل �سلوكيات، مثل: �لعدو�ن، و�سلوك �إيذ�ء �لذ�ت، و�لن�سحاب و�لرتدد، 

و�سوء �لتكيف، وعدم �لقدرة على �سبط �لنفعالت )حممد،2010، �س. 62(.

اأ-         �سلوك اإيذاء الذات لدى ذوي الإعاقة الفكرية الب�سيطة:
 (SIB) Self-Injurious Behavior يع���د م�س���طلح �س���لوك �إي���ذ�ء �ل���ذ�ت
من �أكرث �ملظاهر �ل�س���لوكية �إزعاًجا وخطورة لدى �لأ�س���خا�س ذوي �لإعاقة �لفكرية، 
ا لنف�سه، ويتكرر هذ� �ل�سلوك يف حالت  فهذ� �ل�سلوك يت�سمن �إيذ�ء �ل�سخ�س ج�سدًيّ
�لإعاق���ة �لفكري���ة ب�س���كل مكثف، وي�س���تمر ملدة طويلة؛ مما ُي�س���كل خط���ًر� يهدد حياة 
ذي �لإعاقة و�س���المته �ل�سخ�س���ية، وقد يحرمه من �ل�ستفادة من �لرب�مج �لتاأهيلية 

�ملقدمة له )�سقري، 2006، �س. 5(. 

و��س���تخدم بع����س �لباحث���ني عدًد� م���ن �مل�س���طلحات للتعبري عن �س���لوك �إيذ�ء 
�ل���ذ�ت م���ن بينه���ا: م�س�طلح اإي�ذاء ال�ذات Self-Injurious �ل���ذي يح���دث ب�س���ورة 
قليلة يف �إطار �ل�س���ياق �لجتماعي )�لبها�س،2007؛ حممود،2015(، كما مت ��س���تخد�م                                       
م�س�طلح الإي�ذاء الذات�ي Self-Harm �ل���ذي ي�س���ري �إىل �س���لوكيات �إيذ�ء �ل���ذ�ت �لتي 
 (Hawton, Saunders, تتم ب�س���ورة مبا�سرة �أو غري مبا�س���رة وتكون �أكرث خطورة
(Topiwala, & Haw, 2013، بينما ��ستخدم بع�س �لباحثني م�سطلح الت�سويه الذاتي
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 Self-Mutilation �لذي ي�سري �إىل �لأ�سكال �لأكرث خطورة من �إيذ�ء �لذ�ت، و�لتي 
 (Maloney, Degenhardt, Darke, تت�سمن قطع �أجز�ء من �جل�سم �أو ت�سويهها

.& Nelson, 2010)

وي�س���تمد �س���لوك �إيذ�ء �لذ�ت لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �أهميته من 
تاأث���ريه �ملتعاظ���م عل���ى جممل حي���اة ذي �لإعاقة �لفكري���ة، فبينما توؤث���ر �لإعاقة على 
مرك���ز �لف���رد ذي �لإعاق���ة يف �ملج���الت �حلياة، فاإن �س���لوك �إي���ذ�ء �ل���ذ�ت ذ�ت تاأثري�ت 
متباين���ة ومتع���ددة على خمتلف جو�نب �سخ�س���ية �لفرد ذي �لإعاقة من حيث تو�فقه 
�لنف�س���ي و�لجتماعي، كما �أو�س���حت نتائج عديد من �لدر��سات �أن �سلوك �إيذ�ء �لذ�ت 
يتك���ون يف �أغل���ب �لأح���و�ل من جمموعة م���ن �ل�س���تجابات �ملتكررة، و�لت���ي تتمثل يف: 
�س���رب �لر�أ�س يف �حلو�ئط �أو �لأر�س �أو �لأثاث �أو يف �أجز�ء �جل�س���م �لأخرى، و�لع�س، 
و�خلد�س، وق�س���م �لأظافر، ويكون حدوث هذه �ل�س���لوكيات متكرًر� )�لبها�س،2007؛ 

.)Swami,2015 ؛ Davies &Oliver, 2016جلندي، 2011؛�

وهناك عدة عو�مل تكمن ور�ء �سلوك �إيذ�ء �لذ�ت، حيث �أثبتت بع�س �لدر��سات 
�أن كث���رًي� م���ن �لأفر�د ممن يوؤذون ذو�تهم لديهم �س���عوبة يف تنظيم �نفعالتهم، وهم 
 (Croyle & يلج���اأون �إىل �س���لوكيات �إيذ�ء �ل���ذ�ت لتخفيف هذه �لنفعالت �ل�س���لبية
(Waltz, 2007; Klonsky, 2007، كما �أو�س���حت در��س���ات �أخرى �أن �س���لوك �إيذ�ء 
�لذ�ت يرتبط بال�سدمة �لتي تنتج عن �لتعر�س لالإ�ساءة �جلن�سية يف مرحلة �لطفولة؛ 
مم���ا ي���وؤدي �إىل نظ���ام من �ملعتق���د�ت �ملرتبطة بال�س���عور بالعجز، و�لالمعن���ى؛ ويوؤدي 
ذل���ك �إىل �لتقومي �ل�س���لبي للذ�ت و�لآَخر، و�لعامل �ملحي���ط؛ وينتج عن ذلك �نفعالت 
 .(Witwer & Lecavalier, 2008) س���لبية تدفع �لفرد �إىل �س���لوك �إي���ذ�ء �ل���ذ�ت�

ومن بني تلك �لعو�مل �لتي تكمن ور�ء �س���لوك �إيذ�ء �لذ�ت لدى ذوي �لإعاقة 
�لفكري���ة: حرمان �لذ�ت، وهو ما يت�س���ح يف ع���دم حماولة ذي �لإعاقة �لفكرية �لدفاع 
عن نف�سه يف حالة وقوع �لظلم عليه، و�ل�سعي ور�ء حرمان نف�سه من حتقيق حاجاته 
�لأ�سا�س���ية ب�س���كل طبيعي، مع �فتقاده �لرعاية �لطبية و�لعطف و�مل�س���اندة بد�فع من 
د�خل���ه (Nock, 2010)، و�لعق���اب �لبدين و�لوجد�ين �لذي يتمثل يف �أن ي�س���لك ذي 
�لإعاق���ة �لفكري���ة لإي���ذ�ء ذ�ته كو�س���يلة لإنز�ل �لعقوب���ة بالذ�ت، نتيجة مل���ا يقابله من 
�أ�سكال �لعتد�ء و�لنقد من �لآخرين؛ مما يوؤدي �إىل �مل�ساعر �ل�سالبة كاحلزن و�لبكاء 
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 .(Hagopian & Leoni, 2017) و�لغ�سب و�لنطو�ء؛ مما يحفزه على �إيذ�ء ذ�ته
وكذل���ك �إهم���ال �ل���ذ�ت لدى ذي �لإعاقة �لفكري���ة توؤدي به �إىل �إي���ذ�ء ذ�ته، حيث عدم 
عنايته بنف�س���ه، وعدم �لهتمام مبظهره �خلارجي، وحماولة �لتقليل من قيمته �أمام 
�لآخري���ن )�س���قري، 2006، �س. 8(، وبالتايل ت���ربز �أهمية بناء �لرب�مج �لتدريبية �لتي 

ت�سهم يف تخفيف حدة �سلوك �إيذ�ء �لذ�ت لدى ذوي �لإعاقة �لفكرية.

وقد �أو�س���ى �لبها�س )2007( باأهمية �لتدريب - ب�س���فة عامة - لفئة �لإعاقة 
�لفكري���ة، و�س���رورة �إع���د�د بر�م���ج تدريبي���ة �س���لوكية خا�س���ة تتنا�س���ب م���ع قدر�ته���م 
و�إمكاناته���م للتخفي���ف م���ن حدة م�س���كالتهم �ل�س���لوكية، كما �أ�س���ار �لري���دي )2014( 
ا يف �إر�س���اد �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية،  �إىل �أن �لتدخل �ل�س���لوكي يعد عن�س���ًر� مهًمّ
وتت�س���من �أه���م �ل�س���رت�تيجيات �لت���ي �قرتحها ��س���تعمال �لتعزيز �لإيجاب���ي، وتعليم 

بع�س �ملهار�ت �حليوية يف حت�سني �لكفاءة �لجتماعية. 

ب-      جداول الن�ساط امل�سورة لذوي الإعاقة الفكرية: 
تعد جد�ول �لن�ساط Activity Schedules مبنزلة �إحدى �ل�سرت�تيجيات 
�لتي ميكن ��س���تخد�مها يف تدريب �لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية على جمموعة من 
�لأن�سطة و�ملهار�ت �لتي تتم من خالل عدد من �ملهام �ملختلفة يف �سبيل تخفيف �سلوك 
�إي���ذ�ء �ل���ذ�ت وف���ق خطو�ت �إجر�ئي���ة منهجية، حي���ث يعرف حمم���د )2002، �س. 75( 
ج���دول �لن�س���اط �مل�س���ور باأن���ه: »جمموع���ة م���ن �ل�س���ور �لتي تعط���ي �لإ�س���ارة للطفل 
بالنغما����س يف �أن�س���طة متتابع���ة، �أو تتاب���ع مع���ني لالأن�س���طة، وع���ادة ما يك���ون مبثابة 
غالف ثالثي �حللقات A three ring binder يتاألف من عدد من �ل�سفحات �لتي 
تت�سمن �سوًر� تعمل على حتفيز �لأطفال للقيام بو�حد �أو �أكرث مما يلي: ) �أد�ء �ملهام 
�ملت�س���منة - �لنغما�س يف �لأن�سطة �مل�ستهدفة- �لتمتع باملكافاآت �ملخ�س�سة(، و�إذ� كان 
جدول �لن�س���اط يعتمد على �ل�س���ور فقط دون �لكلمات، فاإنه يعرف بجدول �لن�س���اط 
�مل�س���ور Pictorial activity schedule، و�أم���ا �إذ� كان يعتم���د عل���ى �لكلم���ات فقط 
 ،Written activity schedule دون �ل�س���ور فاإنه يعرف بجدول �لن�س���اط �ملكت���وب
وهن���اك ن���وع �آخ���ر من �جل���د�ول يجمع بني �ل�س���ورة و�لكلم���ة، وهو عادة ما ي�س���تخدم 
باعتب���اره مرحل���ة و�س���يطة لتدري���ب �لطف���ل عل���ى �لنتق���ال م���ن ��س���تخد�م �جل���د�ول 

�مل�سورة �إىل �جلد�ول �ملكتوبة عند �إملامهم بالقر�ءة و�لكتابة”.
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وتتمث���ل �لأه���د�ف �لأ�سا�س���ية جل���د�ول �لن�س���اط �مل�س���ورة يف تعلي���م �لأطف���ال 
�ل�س���لوك �ل�س���تقاليل، و�إتاح���ة جمال �أو�س���ع لالختي���ار �أمامهم، �إىل جان���ب تعليمهم 
�لتفاعل �لجتماعي وتدريبهم عليه، وهو ما قد ي�ساعدهم على �لنخر�ط يف �ملجتمع 
(Spriggs, David, & Ayres, 2007)، وم���ن ث���م ميك���ن �عتبار تدريب �لأطفال 
ذوي �لإعاقة �لفكرية على ��س���تخد�م جد�ول �لن�س���اط �مل�س���ورة مبنزلة حماولة تدفع 
بهم �إىل �ل�س���ري باجتاه �ل�س���تقاللية يف �س���لوكهم، وتك�س���بهم قدًر� معقوًل من �ملقدرة 
و�لكف���اءة عل���ى م�س���ايرة �لبيئة �ملنزلي���ة �أو �لتفاعل مع �لأقر�ن ومع �أع�س���اء �لأ�س���رة، 
حيث ت�سهم تلك �جلد�ول - �إىل حد كبري- يف �لت�سدي للعديد من �مل�سكالت �لتي قد 
يتعر�س لها �لأطفال ذوو �لإعاقة �لفكرية و�أ�سرهم، وقد ك�سفت نتائج �لدر��سات �لتي 
��س���تخدمت تل���ك �جلد�ول مع �لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية ع���ن فعاليتها يف تنمية 
مهار�ت معينة لديهم، �أو �إك�سابهم �سلوًكا مرغوًبا، �أو �حلد من �سلوكيات غري مرغوبة 
�جتماعًيّا)حمم���د وفرحات،2001؛ حممد وفرحات،2002؛ زيد،2003؛ حممد، 2005؛ 
 Koyama & Wang, 2011؛ Duttlinger,لنج���ا،2009؛� �أب���و  �إبر�هي���م،2007؛ 
 Medeiros, 2015؛ Hermansen, 2014؛  �لري���دي،2014؛  et al., 2013؛ 

.)Swami & Vaidya, 2015

وحدد حممد )2002، 109، �س. 129( ثالث مهار�ت �أ�سا�سية يجب على �لطفل �أن 
ف  يلم بها حتى يتمكن من ��ستخد�م جد�ول �لن�ساط �مل�سورة بكفاءة وفعالية، وهى: “�لتعرُّ
على �ل�سورة ومتييزها عن �خللفية، ومتييز �لأ�سياء �ملت�سابهة و�لتعرف عليها، و�كت�ساب 
مهار�ت �لتطابق بني �ل�سورة و�ملو�سوع ، حيث يتم تدريب �لطفل على تلك �ملهار�ت يف �إطار 
تهيئة �لطفل ل�ستخد�م جد�ول �لن�ساط �مل�سورة بكفاءة، ومن ثم حتقيق ما ن�سبو �إليه من 
�أهد�ف من ور�ء ��ستخد�م تلك �جلد�ول مع هوؤلء �لأطفال”، وهو ما قام به �لباحث يف 

�ملرحلة �لأوىل من �لربنامج �لتدريبي �مل�ستخدم يف هذ� �لبحث.

ويتم تدريب �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية على جد�ول �لن�ساط �مل�سورة وفق 
خطو�ت منظمة ومو�س���وعية ومرتبة �تبعها �لباحث �أثناء �لتدريب، وقد ��ستخل�سها 
من خالل ما �أو�س���حته عديد من �لدر��س���ات �ل�س���ابقة، منها: حممد وفرحات،2002؛ 
�لنج���ا،2009؛Koyama & Wang, 2011؛  �أب���و  2005؛  حمم���د،  زي���د،2003؛ 
 ،Hermansen, ؛ Medeiros، 2015 ؛ �لريدي،2014؛Duttlinger, et al., 2013
حي���ث ق���ام �لباحث بت�س���ميم جدول ن�س���اط م�س���ور يف غ���الف ثالثي �حللق���ات، ويتم 
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�إعط���اوؤه للمت���درب، وكل �س���فحة م���ن �س���فحات �جل���دول به���ا �س���ورة وحي���دة؛ حت���ى 
ل يت�س���تت �نتب���اه �لطف���ل ذي �لإعاق���ة �لفكري���ة، ثم مت فت���ح جدول �لن�س���اط، و�لقيام 
بقلب �ل�س���فحة، و�لو�س���ول �إىل �ل�سفحة �مل�س���تهدفة، و�لنظر �إىل �ل�سورة �مل�ستهدفة 
بالرتتيب، و�لإ�سارة �إليها، حيث قام �لباحث �أوًل باأد�ء �ملهمة �ملت�سمنة بال�سورة �أمام 
�لأطفال كنموذج وو�سع �إ�سبعه عليها، و�لإم�ساك بالأدو�ت �لتي يتطلبها �أد�ء �لن�ساط 
�لذي تعك�س���ه �ل�سورة، و�إح�سارها، و�إكمال �لن�س���اط و�لنتهاء منه، ثم يقوم �لأطفال 
بتكر�ر ��س���م تلك �لأدو�ت �مل�س���تخدمة يف كل ن�س���اط ور�ء �لباحث، ومت ت�سجيع �لطفل 
وحثه على �أد�ء �لن�ساط �ملطلوب وتوجيهه �إذ� لزم �لأمر، ثم �لمتناع عن �لتوجيه بعد 
ذلك على �أن يتم ذلك بطريقة تدريجية، وي�سمح لالأطفال بالتعاون بع�سهم مع بع�س 
يف �أد�ء �لأن�س���طة �ملختلف���ة، و�إع���ادة �لأدو�ت �إىل مكانها �لأ�س���لي �ل���ذي �أخذت منه من 
قبل، ويقوم �لطفل بعد ذلك بالعودة �إىل �جلدول، ويقلب �ل�سفحة، ويكرر �خلطو�ت 
نف�س���ها من جديد، وذلك حتى ينتهي من كل �لأن�س���طة �لتي يت�سمنها �جلدول، ويتم 
تق���دمي �لوجب���ة �خلفيفة �لتي تت�س���منها �آخر �س���فحة باجلدول للطف���ل �لذي يوؤدي 
�لن�ساط �مل�ستهدف ب�سكل �سحيح، كما قام �لباحث يف �إطار �لربنامج �مل�ستخدم يف هذ� 
�لبحث بتغيري ترتيب �س���ور �جلدول، ثم ��س���تبد�ل �س���ور من �جلدول ب�س���ور �أخرى، 
بحيث يكون �حلد �لأق�س���ى لعدد �ل�س���ور �لتي يتم ��س���تبد�لها ثالث �سور فقط حتى 

يتنا�سب مع طبيعة عينة �لبحث.

فرو�س البحث:
يف �س���وء �لإطار �لنظري ونتائج �لدر��س���ات ذ�ت �ل�س���لة، ميكن �سياغة فرو�س 

�لبحث على �لنحو �لتايل:
يوجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطات رتب درجات �أفر�د �ملجموعتني 1 ))

�لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة عل���ى مقيا�س �س���لوك �إيذ�ء �ل���ذ�ت و�أبع���اده يف �لقيا�س 
�لبعدي )يف �لجتاه �لأف�سل( ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية.

ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���طات رت���ب درج���ات �أف���ر�د 1 ))
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة على مقيا�س �س���لوك �إي���ذ�ء �لذ�ت و�أبعاده يف �لقيا�س���ني 
�لبعدي )بعد �نتهاء �لربنامج مبا�سرة(، و�لتتبعي)بعد مرور ثالثة �أ�سهر من 

�نتهاء �لربنامج(.
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اإجراءات البحث
��س���تملت �إج���ر�ء�ت �لبح���ث عل���ى �ملنه���ج و�لعين���ة و�لأدو�ت وخط���و�ت �لبح���ث 

و�إجر�ء�تها:
اأ-         منهج البحث 

�س���بة  �لت�س���ميم  �لقائ���م عل���ى  �لتجريب���ي  �ملنه���ج  �لبح���ث عل���ى  ه���ذ�  يعتم���د 
�لتجريبي بهدف تعرف فعالية برنامج تدريبي با�س���تخد�م جد�ول �لن�س���اط �مل�س���ورة             
)كمتغ���ري م�س���تقل( يف خف�س �س���لوك �إي���ذ�ء �لذ�ت ل���ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة 
)كمتغري تابع(، ومتَّ �لعتماد على �لت�سميم ذي �ملجموعتني �ملتجان�ستني �لتجريبية 

و�ل�سابطة، ويو�سح جدول)1( �لت�سميم �سبه �لتجريبي للدر��سة :
جدول )1(

 الت�سميم �سبه التجريبي للدرا�سة
�لقيا�س �لبعدي�ملعاجلات�لقيا�س �لقبلي�لعددجمموعة �لبحث

 �ملجموعة
 مقيا�س �سلوك �إيذ�ء7�ل�سابطة

 مقيا�س �سلوك �إيذ�ء-----�لذ�ت
�لذ�ت

 �ملجموعة
 مقيا�س �سلوك �إيذ�ء7�لتجريبية

�لذ�ت
 �لربنامج
�لتدريبي

 مقيا�س �سلوك �إيذ�ء
�لذ�ت

ب-      عينة البحث:
تكون���ت عين���ة �لبح���ث �لأ�سا�س���ية م���ن )14( طف���اًل م���ن ذوي �لإعاق���ة �لفكرية 
�لب�س���يطة، و�مللتحق���ني مبدر�س���ة �لرتبي���ة �لفكري���ة باملني���ا، وت���رت�وح �أعماره���م ب���ني 
)9-15( �س���نة، مبتو�س���ط عمري ق���دره )12،5( عاًما، و�نحر�ف معي���اري قدره )1،95( 
عاًم���ا، كم���ا ت���ر�وح معامل ذكائهم بني )57-68(، مبتو�س���ط ق���دره )62،42(، و�نحر�ف 
معياري قدره )3،54(، ومت تق�سيم �لعينة �إىل جمموعتني مت�ساويتني وذلك بطريقة 
ع�س���و�ئية )جتريبي���ة و�س���ابطة( ق���و�م كل منها �س���بعة �أطفال، ومت تطبي���ق �لربنامج 
�لتدريبي �مل�س���تخدم على �أع�س���اء �ملجموعة �لتجريبية يف حني مل تخ�س���ع �ملجموعة 
�ل�س���ابطة لأي �إج���ر�ء جتريب���ي، ومت���ت �لتكافوؤ ب���ني جمموعتي �لبح���ث يف �ملتغري�ت 
�لتالية: �لعمر �لزمني، ومعامل �لذكاء، و�س���لوك �إيذ�ء �لذ�ت، وجاءت �لفروق بينهما 
غ���ري د�لة، مبا يحقق �لتكافوؤ بني �ملجموعتني يف �ملتغري�ت �ل�س���ابقة، ويو�س���ح جدول 
)2( نتائ���ج �لف���روق ب���ني متو�س���طات درج���ات �ملجموعت���ني �لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة يف 

�ملتغري�ت �خلا�سة بالتكافوؤ:
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جدول)2(
نتائج اختبار مان ويتني للتكافوؤ بني جمموعتي البحث يف العمر 

الزمني والذكاء و�سلوك اإيذاء الذات 

�ملتغري

 �ملجموعة
�لتجريبية

)ن=7(

 �ملجموعة
�ل�سابطة

قيمة)ن=7(
"U"

قيمة
"W"

قيمة
"Z"لدللة�

 متو�سط
�لرتب

 جمموع
�لرتب

 متو�سط
�لرتب

 جمموع
�لرتب

غري د�لة-7،71547،295123510،194�لعمر �لزمني

غري د�لة-7،14507،865522500،32معامل �لذكاء

غري د�لة-8،2157،56،7947،519،547،50،644�سلوك �إيذ�ء �لذ�ت

م�ستوى �لدللة "U"عند )ن1=ن2=7( عند )0،05(= 15 

ج-      اأدوات البحث:

مقيا�س �ستانفورد - بينيه للذكاء ال�سورة اخلام�سة ترجمة وتقنني: فرج)2011(

هدف املقيا�س ومكوناته :
مت �إعد�د �ملقيا�س يف �سوء ��سرت�تيجية تختار مبوجبها عينة عري�سة من مدى 
كب���ري م���ن �ملهام �ملعرفية �لتي تنبئ بالعامل �لعام لل���ذكاء، ويتكون �ملقيا�س �لكلى من 
)10( �ختبار�ت فرعية تتجمع بع�سها مع بع�س لتكون مقايي�س �أخرى، هي: مقيا�س 
ن�س���بة ذكاء �لبطاري���ة �ملخت�س���رة؛ ويتك���ون من �ختب���اري حتديد �مل�س���ار، وهما �ختبار 
�سال�سل �لأ�سياء/�مل�سفوفات و�ختبار �ملفرد�ت، يف حني يتكون �ملجال غري �للفظي من 
خم�س �ختبار�ت فرعية غري لفظية ترتبط بالعو�مل �ملعرفية �خلم�س���ة �لتي تقي�س���ها 
�ل�س���ورة �خلام�س���ة. وي�س���تخدم �ملجال غري �للفظي يف تقييم �ل�س���م �أو �لذين يعانون 
من �س���عوبات يف �ل�س���مع، وكذلك �لأفر�د �لذين يعانون من ��س���طر�بات يف �لتو��سل، 
و�لذ�توي���ة، وبع����س �أنو�ع �س���عوبات �لتعلم، و�إ�س���ابات �ملخ �ل�س���دمية، و�لأفر�د �لذين 
لديه���م خلفية حمدودة بلغة �لختبار وبع�س �حلالت �لأخرى ذ�ت �لإعاقات �للغوية 

مثل �حلب�سة �أو �ل�سكتة. 
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بينم���ا يتك���ون مقيا����س معامل �لذكاء �للفظي���ة )و�لذي يكم���ل مقيا�س معامل 
�ل���ذكاء غ���ري �للفظية( من خم�س �ختبار�ت فرعية لفظي���ة ترتبط بالعو�مل �ملعرفية 
�خلم�س���ة �لتي تقي�س���ها �ل�سورة �خلام�س���ة. وقد يطبق مقيا�س معامل �لذكاء �للفظي 
تطبيقا معياريا كامال على �ملفحو�س���ني �لعاديني، كما �أنه يطبق على بع�س �حلالت 
�خلا�س���ة �لتي تعانى من �س���عف �لب�س���ر �أو ت�س���وهات �لعمود �لفقري �أو �أية م�س���كالت 
�أخ���رى ق���د حتول دون �إكمال �جلزء غري �للفظي م���ن �ملقيا�س، ومعامل �لذكاء �لكلية 
للمقيا�س هي ناجت جمع �ملجالني �للفظي وغري �للفظي �أو �ملوؤ�سر�ت �لعاملية �خلم�سة.

تطبيق املقيا�س يف هذا البحث:
 مت تطبي���ق �ملقيا�س عل���ى �أفر�د �لعينة �ل�س���تطالعية وعددهم )25( من ذوي 
�لإعاق���ة �لفكري���ة، وق���د مت تطبيق �ملقيا�س ب�س���كل فردي، وقد ��س���تغرق م���ا بني )60( 
�إىل )90( دقيق���ة وفًق���ا للعم���ر �لزمن���ي للمفحو�س وم�س���تو�ه �ملدخل���ي، ومت �لتطبيق 
يف جل�س���ة و�ح���دة ل���كل حال���ة بطريقة منف���ردة، و��س���تغرقت بع�س �حلالت جل�س���تني 
���ا و��س���تخر�ج �لدرجات �ملوزون���ة لالختبار�ت  متتاليت���ني، ومت ت�س���حيح �ملقيا����س يدوًيّ
�لفرعي���ة و�لدرج���ات �ملركبة لكل �أفر�د �لعين���ة، ثم تفريغ �لبيانات ور�س���د �لدرجات.

ثبات املقيا�س: 
��س���تخدم �لباح���ث طريق���ة �إعادة �لتطبيق حل�س���اب ثب���ات مقيا�س �س���تانفورد- 
بينيه للذكاء �ل�سورة �خلام�سة على عينة مكونة من )15( من ذوي �لإعاقة �لفكرية، 
ث���م �أع���اد �لتطبيق بعد مرور)21( يوًما، و�ت�س���ح �أن قيمة معامل �لثبات بلغت )0،74( 
وه���ي قيم���ة د�لة عند م�س���توى )0،01( وهذ� يك�س���ف ع���ن �رتفاع درجة ثب���ات �ملقيا�س.

مقيا��س ت�س�خي�س �س�لوك اإي�ذاء ال�ذات لالأطف�ال العاديني وغ�ري العاديني: - )
�إعد�د: �سقري )2006(

هدف املقيا�س ومكوناته وت�سحيحه :
يه���دف �ملقيا����س �إىل قيا����س �س���لوك �إي���ذ�ء �ل���ذ�ت لالأطف���ال �لعادي���ني وغ���ري 
�لعاديني، ويتكون يف �سورته �لنهائية من )27( عبارة موزعة على �أربعة �أبعاد لتقي�س 
�س���لوك �إي���ذ�ء �ل���ذ�ت، وه���ذه �لأبع���اد، ه���ي: �لإي���ذ�ء �جل�س���دي)14( مف���ردة، و�لإيذ�ء 
�لوج���د�ين و�لفك���ري )4( مف���رد�ت، و�إهم���ال �ل���ذ�ت )4( مف���رد�ت، وحرم���ان �ل���ذ�ت 
)4( مف���رد�ت، ويوج���د �أم���ام كل عب���ارة �أربع���ة �ختي���ار�ت، ه���ي: )ل يح���دث �إطالًق���ا - 
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يح���دث ب�س���ورة ن���ادرة - يح���دث �أحياًن���ا - يح���دث د�ئًم���ا(، وحت�س���ل عل���ى �لدرج���ات             
)0-1-2-3( عل���ى �لت���و�يل، ويح�س���ل �ملفحو����س عل���ى درج���ة كلي���ة بجم���ع درجات���ه يف 
ه���ذه �لختي���ار�ت �لأربع���ة، وت���رت�وح درج���ات �ملقيا����س بني )�س���فر-81( درج���ة، وتدل 
�لدرج���ة م���ا ب���ني )60-81( على �إيذ�ء للذ�ت �س���ديد وحاد، و�لدرجة م���ا بني )59-40( 
ت���دل عل���ى �إيذ�ء للذ�ت فوق �ملتو�س���ط )مرتفع(، و�لدرجة ما ب���ني )20-39( تدل على 
�إيذ�ء للذ�ت متو�س���ط )معتدل(، و�لدرجة ما بني )�س���فر-19( تدل على �إيذ�ء للذ�ت 

خفيف)عادي- ب�سيط(.
تقنني املقيا�س:

يتمت���ع هذ� �ملقيا�س مبعدلت ثبات و�س���دق منا�س���بة، حيث بل���غ معامل �لثبات 
بعد تطبيقه على عينة )ن=80( بطريقة �إعادة �لتطبيق )0،86، 0،91، 0،89( وبطريقة 
�لتجزئ���ة �لن�س���فية )0،592( وبطريق���ة �ألف���ا كرونب���اخ )0.744(، كم���ا تر�وح���ت قي���م 
�لت�س���اق �لد�خل���ي ب���ني درجة كل عب���ارة و�لدرج���ة �لكلي���ة )0،48- 0،98( وهى جميًعا 
قيم د�لة عند )0،01(، ومن جانب �آخر فقد تر�وح �سدق �ملحكمني بن�سبة �تفاق %90 ، 
و�أو�سحت نتائج �سدق �لتمييز بني �لعاديني وغري �لعاديني على متتع �ملقيا�س بتمييز 

و��سح بني �ملجموعتني، ومن ثم يكون �ملقيا�س �سادًقا لقيا�س �ل�سفة �لتي يقي�سها. 
تطبيق املقيا�س يف هذا البحث:

للتاأك���د م���ن مالءم���ة �ملقيا����س لعينة ه���ذ� �لبحث، ق���ام �لباحث باإع���ادة تقنني 
�ملقيا����س عل���ى عينة هذ� �لبحث من �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية، ومت ح�س���اب ثبات 
�ملقيا�س بطريقة �إعادة �لتطبيق بعد فا�سل زمني ثالثة �أ�سابيع على عينة بلغت )14( 
م���ن ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة، وق���د تبني وج���ود درجة ثب���ات عالية ب���ني �لتطبيق �لأول 
و�لثاين، حيث بلغ معامل �لرتباط )0،51(، وهذ� يدل على �أن �ملقيا�س يتمتع بدرجة 

مقبولة من �لثبات.
الربنام�ج التدريب�ي خلف��س �س�لوك اإيذاء ال�ذات ل�دى الأطف�ال ذوي الإعاقة - )

الفكرية. �إعد�د: �لباحث
يت�س���من �لربنام���ج �لتدريبي جد�ول �لن�س���اط �مل�س���ورة �لتي �أعده���ا �لباحث، 
لتدريب �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �أع�ساء �ملجموعة �لتجريبية على ��ستخد�مها 
بغر�س �حلد من �سلوك �إيذ�ء �لذ�ت من خالل قيامهم باأد�ء �لأن�سطة و�ملهام �ملختلفة 
�لتي تت�س���منها تلك �جلد�ول، ويت�سمن �لتخطيط �لعام للربنامج: �لأهد�ف �لعامة 
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و�لإجر�ئي���ة ، و�لإج���ر�ء�ت �لعملي���ة لتنفي���ذ �لربنام���ج، وت�س���مل: �لإع���د�د �ملبدئ���ي 
للربنام���ج وم���ا ي�س���تمل علي���ه من �خللفي���ة �لتدريبي���ة و�لربنامج يف �س���ورته �لأولية 
و�لأ�سلوب �لإر�سادي و�لفنيات و�لو�سائل �مل�ستخدمة يف �جلل�سات �لتدريبية، وحتديد 
�مل���دى �لزمن���ي للربنام���ج، وعدد �جلل�س���ات �لتدريبية، وم���دة كل منها، وم���كان �إجر�ء 
�لربنام���ج ، و�أخ���رًي� �إج���ر�ء�ت تق���ومي �لربنامج �س���و�ء يف بد�ية �لربنام���ج )�أويل(، �أو 
يف نهاي���ة كل جل�س���ة )تكوين���ي(، �أو يف نهاي���ة �لربنام���ج )نهائي(، �أو بع���د فرتة �ملتابعة 

)تتبعي(، وفيما يلي تو�سيح ذلك :

الهدف العام للربنامج:اأ( 
يه���دف �لربنام���ج �لتدريب���ي �إىل م�س���اعدة �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة 
�لب�س���يطة يف خف����س �س���لوك �إي���ذ�ء �ل���ذ�ت لديه���م، وذل���ك م���ن خ���الل قيامه���م ب���اأد�ء 

�لأن�سطة و�ملهام �ملختلفة �لتي تت�سمنها جد�ول �لن�ساط �مل�سورة.

الأهداف الإجرائية للربنامج:)ب( 
تدريب �لأطفال على ��س���تخد�م جد�ول �لن�س���اط �مل�س���ورة ومر�عاة �لتعليمات 1 ))

لأد�ء بع�س �لأن�سطة و�ملهام �لتي تت�سمنها.
تدريب �لطفل على ��ستخد�م �ل�سور يف �لتو��سل مع �لآخرين .1 ))
تدريب �لأطفال على �لدفاع عن �أنف�سهم يف حالة وقوع �لظلم عليهم.1 ))
تدريبه���م عل���ى �إع���ادة ترتي���ب �ل�س���ور �ملت�س���منة جل���د�ول �لن�س���اط �مل�س���ورة 1 ))

و��ستبد�ل بع�سها ب�سور �أخرى جديدة؛ لكي يت�سم �أد�وؤه بال�ستقاللية.
تدري���ب �لأطفال على كيفية تعدي���ل �لبيئة �ملحيطة بالطفل من خالل تنويع 1 ))

�لأن�سطة وم�ساركته يف �أد�ء بع�س �ملهام �لتي تبعده عن �سلوك �إيذ�ء �لذ�ت.
تدريبه���م على كيفية �لإقبال على �لآخرين و�لتحرك نحوهم، و�حلر�س على 1 ))

�لتعاون معهم، وعدم �خلوف من وجودهم.

الأدوات امل�ستخدمة يف تنفيذ الربنامج:)ج( 
مت ��ستخد�م �لأدو�ت �لتالية لتنفيذ �لربنامج: 

جمموعة من �لبطاقات من �لورق �ملقوى مكتوب عليها �أ�سماء �لأطفال.	 
كر��سة ر�سم �سغرية )يو�سع فيها �سور �جلدول( �أو ملف بال�ستيكي � 	 
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�أدو�ت و�أثاث: �ملن�سدة ، و�لأرفف.	 
بع�س �ملج�سمات �حلقيقية لالأدو�ت و�لأ�سياء �لتي تت�سمنها �سفحات �جلدول 	 

�خلم�س، بحيث يوجد جم�سمان من كل �أد�ة 
��ستمارة تقييم �لأد�ء للطفل على �سور �جلدول .	 

 الفنيات القائم عليها الربنامج:)د( 
�عتمد �لربنامج �لتدريبي لتخفيف �س���لوك �إيذ�ء �لذ�ت على جد�ول �لن�س���اط 
�مل�س���ورة باعتباره���ا فني���ة �أ�سا�س���ية، كما �عتم���د �لربنامج على جمموعة م���ن �لفنيات 
�مل�س���اعدة، وه���ى: �لنمذج���ة، ولعب �ل���دور، و�لتعزيز، و�لت�س���كيل، و�لتك���ر�ر، و�لتغذية 

�لر�جعة، و�ملناق�سة و�حلو�ر، و�لو�جبات �ملنزلية.

حمتوى الربنامج:)ه( 
�لتحقق من �سالحية تطبيق �لربنامج:

العر�س على املحكمني: بعد �كتمال �لربنامج �لذي �أعده �لباحث بهدف خف�س - )
�س���لوك �إي���ذ�ء �لذ�ت ل���دى �لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية يف �س���ورته �لأولية، 
عر�س على عدد من من �أع�س���اء هيئة �لتدري�س بق�س���مي علم �لنف�س بجامعة 

�أ�سيوط و�ل�سحة �لنف�سية بجامعة �ملنيا؛ لأخذ �آر�ئهم حول ما يلي:
م���دى مالءم���ة �لربنام���ج لالأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة يف تل���ك �ملرحل���ة  −

�لعمرية.
مدى منا�سبة �لإجر�ء�ت �مل�ستخدمة يف �لربنامج. −
مدى ت�سل�سل خطو�ت �لربنامج �لتدريبي وتر�بطها. −

م�كان اجلل�س�ات التدريبية: مت تطبي���ق �لربنامج يف غرفة �لن���ادي �لجتماعي - )
مبدر�سة �لرتبية �لفكرية باملنيا .

امل�دى الزمن�ي للتطبي�ق: ��س���تغرق تطبي���ق �لربنام���ج عل���ى �أف���ر�د �ملجموع���ة - )
�لتجريبي���ة م���ده ثالث���ة �أ�س���هر ون�س���ف م���ن )2017/2/1( �إىل )2017/5/15( 

بو�قع �أربعة ع�سر �أ�سبوًعا.
زمن اجلل�س�ة: تر�وحت مدة كل جل�س���ة ما بني ربع �س���اعة يف �أول خم�س جل�سات - )

�إىل ثلث �ساعة يف �جلل�سات �خلم�س �لتالية، ثم ما بني ن�سف �ساعة �إىل خم�س 
و�أربعني دقيقة يف �جلل�سات �لتالية.
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ع�دد اجلل�س�ات التدريبي�ة: يتك���ون �لربنام���ج م���ن )42( جل�س���ة مبع���دل ثالث - )
ا. جل�سات �أ�سبوعًيّ

مراحل تطبيق الربنامج: )و( 
يتاألف �لربنامج من ثالث مر�حل �أ�سا�سية ت�سم كل منها عدًد� من �جلل�سات، 
وتعم���ل على حتقي���ق هدف معني �أو جمموعة �أهد�ف معينة ت�س���هم يف حتقيق �لهدف 

�لعام للربنامج:
املرحل�ة الأوىل: وتعت���رب له���ذه �ملرحل���ة �أهمي���ة كب���رية يف ح���دوث بع����س �لتغ���ري�ت 
و�لإدر�كات، و�لت���ي تن�س���اأ ل���دى �لأطفال يف بد�ي���ة �لربنامج، وت�س���اعدهم يف �لتدريب 
و�ل�س���تفادة م���ن �لتدريب���ات �ملتنوعة د�خل �جلل�س���ات، كما تهدف �إىل �إع���د�د �لأطفال 
ذوي �لإعاقة �لفكرية؛ للتدريب على جد�ول �لن�ساط �مل�سورة و�تباعها و��ستخد�مها، 

وت�سم �ملرحلة �لأوىل )17( جل�سة كالتايل:

اجلل�سة))،)(: مت تخ�سي�س �أول جل�ستني للتعارف بني �لباحث و�لأطفال، و�إ�ساعة روح 
�مل���ودة و�لألف���ة بينهم وم�س���اركتهم يف �ألعابهم، وتهيئتهم للجل�س���ات، ومعرفة �ملعزز�ت 

�ملحببة لديهم ل�ستخد�مها لإثابة �ل�سلوك �جليد �أثناء �أد�ئهم �ملهار�ت �ملختلفة.

اجلل�س�ات))-))(: مت تخ�سي�س���ها لتدري���ب �لأطف���ال عل���ى �مله���ار�ت �لالزم���ة لتعل���م 
جد�ول �لن�س���اط، حيث مت تخ�س���ي�س �جلل�سات من)3-6( للمهارة �لأوىل وهي تعرف 
�ل�س���ورة ومتييزه���ا عن �خللفية، و�جلل�س���ات من)7-10( للمه���ارة �لثانية وهي متييز 
�لأ�س���ياء �ملت�س���ابهة و�لتع���رف عليه���ا، و�جلل�س���ات م���ن)11-14( للمه���ارة �لثالث���ة وهي 
�لتطاب���ق بني �ل�س���ور و�ملو�س���وع، وي�س���تنتج من ذل���ك �أن �لتدريبات �ملت�س���منة يف تلك 
�جلد�ول تعد من �لتدريبات �ملاألوفة لالأطفال، ومن و�قع بيئة �لطفل؛ وذلك لت�سهيل 
تعلم �ملهار�ت و�إتباع جد�ول �لن�س���اط ب�س���ورة �س���ريعة و�س���هلة، كما �أن تلك �لتدريبات 
و�لأن�س���طة تنته���ي نهاية و��س���حة، بالن�س���بة للمه���ارة �لأوىل تنتهي �ملهمة عند و�س���ع 
�لطفل يده على �ل�سورة، وترديد ذلك ور�ء �لباحث، �أما �ملهمة �لثانية فتنتهي �ملهمة 
عندم���ا ي�س���ع �لطف���ل يده على �لقطعة �لتي ت�س���مها �ل�س���ورة، وت�س���به تل���ك �لقطعة 
�لت���ي تعر����س علي���ه منف���ردة، يف ح���ني تنتهي �ملهم���ة بالن�س���بة للمهارة �لثالث���ة عندما 
مي�س���ك �لطفل بالقطعة �لتي تتطابق مع �ل�س���ورة �لتي يعر�س لها جدول �لن�س���اط.
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اجلل�س�ات)))-))(: ويف تلك �جلل�سات قام �لباحث باإعطاء �لفر�سة لالأطفال لإعادة 
�ل�س���تجابة عل���ى �جل���د�ول �لثالث���ة �ل�س���ابقة؛ وذل���ك لتقيي���م م���دى �كت�س���اب �لطفل          

تلك �ملهار�ت.
وي�س���تخدم يف �ملرحل���ة �لأوىل منذج���ة �ل�س���لوك �ملطل���وب �إىل جان���ب �لتك���ر�ر، 
م �لباح���ث �لنموذج، و�س���اعد �لطف���ل على �أد�ء �ل�س���لوك �مل�س���تهدف، وتقدمي  حي���ث ق���دَّ
�لتعزيز �ملعنوي و�ملادي له عند قيامه بال�س���تجابة �ل�سحيحة، وتكر�ر �ملحاولة �إذ� مل 
ي�س���تطع �أن ياأتي بال�س���تجابة �ل�سحيحة، و��ستخد�م �لإ�سار�ت �لتي تهدف �إىل تذكرة 
�لطفل مبا يجب عليه �أن يفعله، وكان �لباحث ي�سري باجتاه �لطفل �أو باجتاه �لأدو�ت 

�ملطلوبة �أو يذكره باملهمة �ملطلوبة من خالل �لتمثيل �ل�سامت لها.

املرحلة الثانية: كان �لهدف منها �لقيام بالتدريب على جد�ول �لن�س���اط �لأ�سا�س���ية، 
وت�سمنت )22( جل�سة كالتايل: 

اجلل�س�ات )))-))(: هدفت �إىل تدريب �لأطفال على �جلد�ول �لتي مت �إعد�دها لهم، 
وت�سمنت تلك �جلل�سات تقدمي �أربعة جد�ول ن�ساط لالأطفال، ويتاألف كل جدول من 
خم�س���ة �أن�س���طة، حيث حتتوي كل �سفحة على �سورة و�حدة فقط للدللة على �ملهمة 
�ملطلوبة، وت�ستمل تلك �جلد�ول �لأربعة على �أبعاد مقيا�س �سلوك �إيذ�ء �لذ�ت، وهي: 
�لإيذ�ء �جل�سدي، و�لإيذ�ء �لوجد�ين و�لفكري، و�إهمال �لذ�ت، وحرمان �لذ�ت، حيث 
قام �لباحث باأد�ء �ملهمة �ملت�س���منة بال�س���ورة �أمام �لأطفال كنموذج ، ثم يكرر �لأطفال 
�أ�س���ماء �لأدو�ت �مل�س���تخدمة يف كل ن�س���اط ور�ء �لباحث، وت�س���جيع �لطفل وح�س���ه على 
���ا، ثم يقوم �لطفل  �أد�ء �لن�س���اط �ملطل���وب وتوجيهه ث���م �لتقليل من �لتوجيه تدريجًيّ
باأد�ء �لن�س���اط �مل�س���تهدف من تلقاء نف�سه حتت �إ�سر�ف �لباحث، وعندما يفتح �لطفل 
�جلدول، وينظر �إىل �ل�سورة، ويتعرف �ملطلوب منه من خالل ما تدل عليه �ل�سورة، 
فاإنه يح�س���ر �لأدو�ت �إىل مكانها �لأ�س���لي �لتي �أخذها منه من قبل على �أن تت�س���من 
�إح���دى �ل�س���ور �خلم����س �ملت�س���منة يف كل ج���دول �س���ورة و�ح���دة على �لأق���ل لتخفيف 
�س���لوك �إيذ�ء �لذ�ت، كما مت ��س���تخد�م �لفنيات نف�س���ها �لتي مت ��ستخد�مها يف �ملرحلة 

�لأوىل، و�ل�سماح لالأطفال بالتعاون بع�سهم مع بع�س يف �أد�ء �لأن�سطة �ملختلفة.

اجلل�سات)))-9)(: مت تخ�سي�سها لإ�سافة و��ستبد�ل �سور جديدة جلدول �لن�ساط، 
وقيام �لأطفال باأد�ء �لأن�سطة �مل�ستهدفة.
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وخالل �ملرحلة �لثانية يتم تعليم �لأطفال ��س���تخد�م جد�ول �لن�ساط �مل�سورة 
�لت���ي يت���م تقدميه���ا له���م دون م�س���اعدة م���ن �لباح���ث، وعلى ذل���ك عم���ل �لباحث على 
�لتقلي���ل �لتدريج���ي مم���ا يقدم���ه م���ن م�س���اعدة وتوجي���ه لالأطف���ال حت���ى �متن���ع عن          

ذلك متاًما. 

املرحل�ة الثالثة: كان �لهدف منها �إعادة تدريب �لأطفال على �جلد�ول �لأربعة �لتي 
مت تدريبهم عليها يف �ملرحلة �لثانية، وت�س���م هذه �ملرحلة �جلل�س���ات �لثالث �لأخرية 

من �جلل�سة )40-42( من �لربنامج.

تطبيق الربنامج: مت تطبق �لربنامج على �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية وعددهم )ز( 
)7( �أطف���ال م���ن ذوي �لإعاقة �لفكرية مبدر�س���ة �لرتبي���ة �لفكرية باملنيا، وقد 

��ستعان �لباحث �أثناء تطبيق �لربنامج باملعلمني �ملتخ�س�سني باملدر�سة.

تقومي الربنامج:)(( 
روعي يف تقومي �لربنامج �أن يكون على عدة مر�حل، كما يلي :

التق�ومي املرحل�ي �أثن���اء تطبيق جل�س���ات �لربنامج، بحيث ل يت���م �لنتقال من - )
ن�س���اط تدريب���ي �إىل ن�س���اط �آخ���ر �إل بع���د �لتاأك���د م���ن �إتق���ان �لطفل للن�س���اط 
�ل�س���ابق، ف�س���اًل عن تقومي كل ُبْعد من �أبعاد �س���لوك �إيذ�ء �لذ�ت بعد �لنتهاء 

من تطبيق �جلل�سات �خلا�سة بها.
التق�ومي النهائي)البع�دي(: ويت���م بتطبي���ق مقيا����س �س���لوك �إيذ�ء �ل���ذ�ت على - )

�أطف���ال �ملجموعت���ني �لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة؛ وذل���ك بهدف ت�س���جيل �لقيا�س 
�لبع���دي، وتع���رف فعالي���ة �لربنامج �لتدريبي يف تخفيف �س���لوك �إي���ذ�ء �لذ�ت 

لدى �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية.
التقومي التتبعي: ويتم باإعادة تطبيق مقيا�س �س���لوك �إيذ�ء �لذ�ت على �أطفال - )

�ملجموع���ة �لتجريبية، بعد م�س���ي ثالثة �أ�س���هر تقريًبا م���ن تطبيق �لربنامج 
)ف���رتة �ملتابع���ة(؛ وذل���ك به���دف ت�س���جيل �لقيا����س �لتتبع���ي، وملعرف���ة م���دى 

��ستمر�رية فعالية �لربنامج، وبيان �أثره بعد توقف جل�سات �لربنامج .
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د- خطوات البحث واإجراءاته:

بعد �أن �نتهى �لباحث من تطبيق �ملقيا�س، وبعد �أن �أ�سبح �لربنامج �لتدريبي 
�لقائ���م على جد�ول �لن�س���اط �مل�س���ورة خلف�س �س���لوك �إي���ذ�ء �لذ�ت �س���احًلا للتطبيق 
بع���د �لتاأك���د من �أنه يحق���ق �لغر�س من �إع���د�ده، قام �لباحث بالإج���ر�ء�ت �لتطبيقية 

للدر��سة على �لنحو �لتايل:
�أج���رى �لباح���ث در��س���ة ��س���تطالعية على عينة �لبح���ث، وذلك به���دف �ختيار 1 ))

�لعينتني �لتجريبية و�ل�سابطة، ويف �سوء متغري �لبحث مت �نتقاء �لعينة من 
�لأطفال ممن ترت�وح �أعمارهم �لزمنية ما بني)9-15( �سنة، فا�ستملت كل من 

�لعينتني �لتجريبية و�ل�سابطة على )7( �أطفال لكل جمموعة.
بناء على ما تقدم، متت �لتكافوؤ بني �لعينتني �لتجريبية و�ل�سابطة يف �لعمر 1 ))

�لزمني، ومعامل �لذكاء، و�سلوك �إيذ�ء �لذ�ت.
بع���د ذل���ك مت تطبي���ق �لربنام���ج عل���ى �ملجموع���ة �لتجريبي���ة، بحي���ث ��س���تمر 1 ))

�لتطبيق ملدة ثالث �أ�سهر.
�أعي���د تطبيق مقيا�س �س���لوك �إيذ�ء �لذ�ت مرة ثاني���ة )�لتطبيق �لبعدي( على 1 ))

�ملجموعة �لتجريبية و�ل�سابطة؛ وذلك للوقوف على مدى �لتغري �حلادث يف 
قدرة �لأطفال على �لتو��سل بعد �لربنامج.

بعد ثالثة �أ�سهر من �لتطبيق �لبعدي ، مت در��سة تتبعية )�لتطبيق �لتتبعي(؛ 1 ))
لتع���رف م���دى ��س���تمر�رية فعالي���ة �لربنام���ج �لتدريب���ي بع���د توقف���ه، وقد مت 

تطبيق مقيا�س �سلوك �إيذ�ء �لذ�ت مرة �أخرى.
�لأ�س���اليب 1 )) �لباح���ث  و��س���تخدم  �لدرج���ات،  وجدول���ة  �ل�س���تجابات  ت�س���حيح 

�لإح�س���ائية �لتالية، وذلك من خالل �لرب�مج �لإح�س���ائية �ملعروفة �خت�س���اًر� 
�ختب���ار   ،Mann-Whitney -ويتن���ى  م���ان  �ختب���ار   :  SPSS/PC با�س���م 

ويلكوك�سون Wilcoxon Test، ثم مت ��ستخال�س �لنتائج ومناق�ستها.
�س���ياغة بع�س �لتو�س���يات بناًء على ما �أ�سفرت عنه هذ� �لبحث من نتائج حتى 1 ))

يت�سنى �ل�ستفادة منها.



املجلد ال�سابع - العدد )23( ج1 اأبريل 2018 جملة الرتبية اخلا�سة 

 191 

نتائج البحث:

اأ-        نتائج الفر�س الأول ومناق�سته:
ين����س �لفر����س �لأول عل���ى �أن���ه : “ توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني 
متو�س���طات رتب درجات �أفر�د �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة على مقيا�س �سلوك 
�إي���ذ�ء �ل���ذ�ت و�أبع���اده يف �لقيا����س �لبع���دي )يف �لجت���اه �لأف�س���ل( ل�س���الح �ملجموع���ة 
�لتجريبية”. وللتحقق من �س���حة هذ� �لفر�س، مت ��س���تخد�م �لأ�سلوب �لالبارمرتي 
�ختبار مان -ويتنى Mann-Whitney حل�ساب �لفروق بني متو�سطات رتب درجات 
�أفر�د �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�س���ابطة على مقيا�س �س���لوك �إيذ�ء �لذ�ت و�أبعاده يف 
�لقيا����س �لبعدي. ويو�س���ح ج���دول )3( �لنتائج �لتي مت �حل�س���ول عليها عند معاجلة 

�لفر�س �لأول �إح�سائيًّا: 
جدول )3(

قيمة U ودللتها للفرق بني متو�سطي رتب درجات املجموعتني التجريبية 
وال�سابطة على مقيا�س �سلوك اإيذاء الذات واأبعاده يف القيا�س البعدي 

�ملتغري

 �ملجموعة
�لتجريبية

)ن=7(

 �ملجموعة
�ل�سابطة

قيمة)ن=7(
"U"

قيمة
"W"

قيمة
"Z"لدللة�

 متو�سط
�لرتب

 جمموع
�لرتب

 متو�سط
�لرتب

 جمموع
�لرتب

0،01-42811770283،137�لإيذ�ء �جل�سدي

0،01-4،142910،86761293،053�لإيذ�ء �لوجد�ين

0،01-53510707352،339�إهمال �لذ�ت
0،01-42811770283،162حرمان �لذ�ت
0،01-42811770282،137�لدرجة �لكلية

يت�س���ح من جدول )3( وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيّا بني متو�س���طي رتب درجات 
�ملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة، وبالرجوع �إىل متو�سطات �لدرجات يت�سح �أن هذه 
�لفروق يف �س���الح �ملتو�س���طات �لأ�سغر وهى متو�س���طات درجات �ملجموعة �لتجريبية، 
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وه���و م���ا يعني �نخفا�س درجة �س���لوك �إيذ�ء �لذ�ت لدى �أع�س���ائها مما يوؤكد �أف�س���لية 
ه���ذ� �لو�س���ع، وتوؤكد ه���ذه �لنتائج �س���حة �لفر�س �لأول، وتعترب نتيج���ة هذ� �لفر�س 
مهمة يف �لتاأكيد على �أن جد�ول �لن�س���اط �مل�س���ورة تعد �أحد �أهم �لأ�س���اليب �حلديثة 
�لت���ي ميك���ن �أن ت���وؤدي دوًر� مهًم���ا يف �س���بيل مو�جه���ة بع����س �أوجه �لق�س���ور يف خف�س 
�س���لوك �إي���ذ�ء �لذ�ت باأبعاده �ملختلفة عند �لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية، فيمكن من 
خالل ��س���تخد�م جد�ول �لن�س���اط �مل�سورة تخفيف �لإيذ�ء �جل�سدي و�لوجد�ين لدى 
�لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة، مم���ا يجعل �لطف���ل ذي �لإعاقة �لفكرية ق���ادًر� على 

تخفيف �سلوك �إيذ�ء �لذ�ت باأبعاده �ملختلفة.

وميك���ن تف�س���ري تل���ك �لنتائج ب���اأن �إج���ر�ء�ت �لربنامج �لتدريب���ي �لقائمة على 
��س���تخد�م جد�ول �لن�س���اط �مل�س���ورة يف خف�س �س���لوك �إيذ�ء �لذ�ت لدى �لأطفال ذوي 
�لإعاق���ة �لفكرية �لب�س���يطة، وما ي�س���تمل عليه ه���ذ� �لربنامج من فني���ات و�أدو�ت كان 
له���ا �أث���ر �إيجابي يف تخفيف �س���لوك �إيذ�ء �لذ�ت باأبعاده �ملختلف���ة عند هوؤلء �لأطفال 
�أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبي���ة، حي���ث �إن ج���د�ول �لن�س���اط �مل�س���ورة ب�س���ورتها �حلالية 
 Development Approach لقائم���ة على �لتدرج يف �لتعلم تتبع �لجتاه �لنمائي�
يف �لإر�س���اد �ل�س���لوكي لدى �لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية وهو �لجت���اه �لذي يعتمد 
�أ�سا�ًس���ا عل���ى ترتي���ب بيئ���ة �ملتعلم، وتقدمي �لأن�س���طة �لت���ي تتو�فق مع رغب���ات �لطفل 
ذي �لإعاق���ة �لفكري���ة و�إمكانات���ه �ملحددة، كما تعتم���د هذه �جلد�ول وت�س���ميمها على 
م�س���تويات جي���دة م���ن �لإث���ارة �ملالئمة للطف���ل ذي �لإعاقة �لفكري���ة، ويف ذلك �لوقت 

تتفق هذه �لإ�سرت�تيجية �حلديثة مع مبادئ �لجتاه �ل�سلوكي يف �لتعلم.

وتوؤك���د نتيج���ة ه���ذ� �لفر����س �لإيجابي���ة �أن تف���وق �ملجموع���ة �لتجريبية على 
�ملجموعة �ل�سابطة يف خف�س �سلوك �إيذ�ء �لذ�ت باأبعاده �ملختلفة يف �لقيا�س �لبعدي 
ر�ج���ع �إىل فعالي���ة ��س���تخد�م �لربنام���ج �لتدريب���ي �مل�س���تخدم و�لقائ���م عل���ى ج���د�ول 
�لن�س���اط �مل�س���ورة م���ع �لطف���ل ذي �لإعاق���ة �لفكري���ة يف تخفي���ف �س���لوك �إي���ذ�ء �لذ�ت 
باأبع���اده �ملختلف���ة، و�أن تاأخ���ر �ملجموعة �ل�س���ابطة وثبات م�س���تو�ها وع���دم تقدمها يف 
ه���ذه �لأبع���اد �ملختلف���ة ر�ج���ع �إىل عدم تطبيق �لربنام���ج �لتدريبي؛ مم���ا يوؤكد �أهمية 
��س���تخد�م �لرب�م���ج �لتاأهيلية م���ع �لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة، حتى ل 

حتدث عملية �نطفاء �لتعلم.
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وبهذ� ميكن �أن يرجع �لباحث جناح �ملجموعة �لتجريبية وتقدمهم يف خف�س 
�س���لوك �إيذ�ء �لذ�ت باأبعاده �ملختلفة �إىل فعالية ما تت�س���منه جد�ول �لن�ساط �مل�سورة 
م���ن �أن�س���طة ومهام تتنا�س���ب مع ق���در�ت و�إمكانات �أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبية، حيث 
�أتاح���ت تل���ك �لأن�س���طة �لفر�س���ة له���م للتعبري ع���ن �أنف�س���هم بطريقة مقبول���ة، و�أدت 
�إىل تفري���غ طاقاته���م و�س���حناتهم �لنفع���الت �ملكبوت���ة �لتي كانت تدفعه���م لالعتد�ء 
عل���ى �أنف�س���هم و�لآخري���ن، كما �أن �ن�س���غالهم يف تل���ك �ملهام و�إجنازهم له���ا قد قلل من 
فر�س���ة قيامهم باإيذ�ء �لذ�ت نظًر� لن�س���غالهم يف �إجناز تلك �ملهام، كما �أن �لنفعالت 
�ملكبوتة قد �أ�سبح يتم �لتنفي�س عنها يف �لأن�سطة و�ملهام �ملت�سمنة بدًل من �إ�سقاطها 
عل���ى �ملمتل���كات، و�إىل جانب ذل���ك كان �لباحث يعتمد على خط���و�ت و�إجر�ء�ت مرتبة 
ومنظم���ة وفني���ات �س���لوكية فعال���ة للتعام���ل م���ع �لطف���ل ذي �لإعاق���ة �لفكري���ة، مثل: 
�لنمذجة و�لتوجيه �ليدوي، و�لتكر�ر، و�لتدعيم �لأويل و�لثانوي و�لتغذية و�ملالم�سة 
���ا ��س���رت�ك �ملعلمني يف عملية �لتدريب، وقيا�س مدى تقدم �لطفل ،  �جل�س���دية، و�أي�سً
وذلك من خالل �ل�س���تمار�ت �خلا�س���ة بقيا�س مدى تقدم �لطفل يف مهار�ت �جلدول 
�لقائ���م عل���ى �لأن�س���طة �مل�س���ورة، وذل���ك ب���اأن ي�س���تطيعو� ��س���تبد�ل �ل�س���ورة �ملوجودة 
باجل���دول باأي���ة �س���ور �أخرى م���ن �أجل تدريب �لأطف���ال على مه���ار�ت �أخرى مرتبطة 

بالطفل ذي �لإعاقة �لفكرية ولديه عجز فيها.

وتتفق هذه �لنتائج مع ما تو�س���لت �إليه نتائج �لدر��س���ات �ل�س���ابقة �لتي �أكدت 
فعالية ��س���تخد�م جد�ول �لن�س���اط �مل�س���ورة مع �لأطفال ذوي �لإعاق���ة �لفكرية، ومن 
 ،Duttlinger, et al. (2013)  ه���ذه �لدر��س���ات: در��س���ة �إبر�هي���م)2007(، ودر��س���ة
ودر��س���ة Koyama & Wang (2011) ، و�لت���ي �أ�س���فرت يف جمموعه���ا ع���ن �أهمي���ة 
�ملهام و�لأن�سطة ومر�حل تطبيق جد�ول �لن�ساط �مل�سورة على �لأطفال ذوي �لإعاقة 

�لفكرية يف خف�س بع�س �مل�سكالت �ل�سلوكية �لتي يعانون منها. 

و�أكدت جميع �لدر��س���ات تفوق �ملجموعة �لتجريبية على �ملجموعة �ل�س���ابطة 
بع���د تطبي���ق �لرب�م���ج �لقائم���ة عل���ى ج���د�ول �لن�س���اط �مل�س���ورة. حيث ت�س���منت تلك 
�لرب�م���ج �لتدريبي���ة �لكثري من مهار�ت �حلياة �لتي تعترب يف جمملها مهار�ت منائية 
ميكن �إك�سابها لهذه �لفئة عن طريق �لتدريب و�ملمار�سة، كما عمل على �إعادة تنظيم 
بيئ���ة �أطف���ال �ملجموع���ة �لتجريبية، وتزويده���ا بالكثري م���ن �لأدو�ت و�لو�س���ائل �لتي 
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�س���اعدتهم عل���ى ممار�س���ة �لعديد م���ن �لأن�س���طة �ملتنوع���ة �ملخططة وغ���ري �ملخططة 
�إىل جان���ب �لتفاع���ل م���ع هذه �لبيئ���ة، كما �أن �لتدريب �لعملي على ��س���تخد�م �ل�س���ور 
و�لأن�س���طة �ملختلفة ي�س���اعد �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية يف �لعتماد على �أنف�س���هم 
بقدر �لإمكان، و�لنخر�ط يف تفاعالت وعالقات �جتماعية مع �أقر�نهم، حيث �إن ملثل 
هذ� �لتدريب �آثاًر� �إيجابية على �جلو�نب �لنف�س���ية و�لجتماعية و�لنفعالية لديهم؛ 

مما يك�سبهم تقبل �لآخرين وتقديرهم.

ب-      نتائج الفر�س الثاين ومناق�سته:
ين����س �لفر����س �لثال���ث “ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طات 
رت���ب درج���ات �أف���ر�د �ملجموعة �لتجريبية على مقيا�س �س���لوك �إيذ�ء �ل���ذ�ت و�أبعاده يف 
�لقيا�س���ني �لبعدي )بعد �نتهاء �لربنامج مبا�سرة(، و�لتتبعي )بعد مرور ثالث �أ�سهر 

من �نتهاء �لربنامج(”.

للتحقق من �س���حة هذ� �لفر�س، مت ��س���تخد�م �لأ�س���لوب �لالبارمرتي �ختبار 
ويلكوك�س���ون Wilcoxon Test؛ وذل���ك حل�س���اب �لف���روق بني متو�س���طات �لرتب يف 
�أبعاد مقيا�س �س���لوك �إيذ�ء �لذ�ت ودرجته �لكلية للمجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني 
�لبعدي و�لتتبعي. ويو�س���ح جدول)5( �لنتائج �لتي مت �حل�س���ول عليها عند معاجلة 

�لفر�س �لثالث �إح�سائيًّا : 
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جدول )5(
نتائج اختبار ويلكوك�سون لدللة الفرق بني متو�سطي رتب درجات اأفراد املجموعة التجريبية 

يف القيا�سني : البعدي والتتبعي ملقيا�س �سلوك اإيذاء الذات الدرجة الكلية )ن=7( 

 متو�سطنتوزيع �لرتب�لأبعاد
�لرتب

 جمموع
�لرتب

قيمة
)Z(

 م�ستوى
�لدللة

�لإيذ�ء �جل�سدي
00‚008‚24�لرتب �ل�سالبة

غري د�لة.‚526
00‚2513‚43 �لرتب �ملوجبة

 �لإيذ�ء
�لوجد�ين

50‚755‚22�لرتب �ل�سالبة
غري د�لة051‚1

50‚8815‚43 �لرتب �ملوجبة

�إهمال �لذ�ت
50‚753‚21�لرتب �ل�سالبة

غري د�لة084‚1
50‚8311‚33 �لرتب �ملوجبة

حرمان �لذ�ت
50‚755‚22�لرتب �ل�سالبة

غري د�لة063‚1
50‚8815‚43 �لرتب �ملوجبة

�لدرجة �لكلية
50‚503‚13�لرتب �ل�سالبة

غري د�لة784‚1
50‚0824‚64 �لرتب �ملوجبة

 يت�س���ح م���ن جدول )5( ع���دم وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيّا بني متو�س���طي رتب 
درج���ات �أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبعي ملقيا�س �س���لوك 
�إيذ�ء �لذ�ت و�أبعاده، حيث ت�سري هذه �لنتيجة �إىل �أن �لربنامج �لتدريبي قد ��ستمرت 
فاعليت���ه خ���الل ف���رتة �ملتابعة، وهى ثالث �أ�س���هر م���ن �لتطبيق �لبع���دي، وبذلك يتم 

قبول �لفر�س �لثالث.

وق���د يرج���ع ذلك �إىل ما مت خالل �لربنامج م���ن �إعادة تدريب �لأطفال على   
ج���د�ول �لن�س���اط �ملت�س���منة مب���ا تتطلب���ه من مه���ار�ت ومه���ام و�أن�س���طة، وذلك خالل 
�ملرحل���ة �لأخ���رية م���ن �لربنام���ج بع���د �أن كان ق���د مت تدريبه���م عليه���ا خ���الل مرحلة 
�س���ابقة من �لربنامج، وهو ما �أ�س���هم يف ��س���تمر�ر �أثر ذلك �لتدريب �إىل ما بعد �نتهاء 
���ا - �إىل  �لربنامج، و�أدى �إىل عدم حدوث �نتكا�س���ة بعد �نتهائه، وقد يرجع ذلك - �أي�سً
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فعالي���ة �لربنام���ج �ل���ذي مت تدري���ب �أفر�د �ملجموع���ة �لتجريبية عليه، كم���ا �أن حفاظ 
�لأطفال على مهار�ت �لتغلب على �س���لوك �إيذ�ء �لذ�ت باأبعاده �ملختلفة ر�جع حتديًد� 
�إىل �ملرحلة �لثالثة من �لربنامج، و�لتي هدفت �إىل �إعادة تدريب �لأطفال على جد�ول 
�لن�ساط �مل�سورة ب�سكل جممل، وتغري بع�س �ل�سور و��ستبد�لها ب�سورة �أخرى ك�سكل 

من �أ�سكال �لتعميم.

�ملجموع���ة  �أف���ر�د  عل���ى  �لتدريب���ي  �لربنام���ج  �أث���ر  بق���اء  يرج���ع  ق���د  كم���ا   
�لتجريبي���ة �إىل فعالي���ة �لربنام���ج �لتدريب���ي �لقائ���م عل���ى جد�ول �لن�س���اط �مل�س���ورة 
���ا  و�رتب���اط �لربنام���ج باأ�س���ياء يرغبها �لطفل ويف�س���لها مثل �ل�س���ور و�رتباطها �أي�سً
ب�س���لوكيات م���ن �س���اأنها تثبيت �لتعل���م، مثل: �لنمذج���ة، و�لتوجيه �للفظ���ي و�ليدوي، 
���ا �ملرحل���ة �لثالث���ة م���ن �لربنام���ج �لتي تعتمد عل���ى �إعادة  و�لتك���ر�ر، و�لتعمي���م. و�أي�سً
�لتدري���ب عل���ى �جل���د�ول �لتك���ر�ر، كم���ا �أن ��س���تبد�ل بع�س �ل�س���ور من �أج���ل �لتعميم 
و�مل�س���اركة �لفعال���ة �أدى �إىل وج���ود تك���ر�ر ومتابع���ة غ���ري مبا�س���رة، و��س���تمر�رية يف 
���ا، وكذل���ك �لألف���ة �لت���ي تكون���ت م���ا ب���ني �لباح���ث و�أف���ر�د  �لتطبي���ق و�لتعمي���م �أي�سً
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة م���ن �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة، وه���ذه �لنتيج���ة ُتظه���ر 
�لتاأث���ري �لإيجابي للربنامج �لتدريبي �مل�س���تخدم يف هذ� �لبحث، وت�س���ري �إىل فاعليته 
وج���دو�ه. وتتف���ق ه���ذه �لنتيجة مع نتائج بع�س �لدر��س���ات �ل�س���ابقة �لت���ي �أكدت بقاء 
فعالية جد�ول �لن�س���اط �مل�س���ورة يف فرتة �ملتابعة يف خف�س بع�س �مل�سكالت �ل�سلوكية 
�ملختلف���ة لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية، مثل: در��س���ة حممد وفرحات)2002(،          

ودر��سة Duttlinger, et al., (2013)، ودر��سة �لريدي )2014(.

بن���اء عل���ى م���ا �س���بق، تت�س���ح فعالي���ة ج���د�ول �لن�س���اط �مل�س���ورة ومالئمته���ا   
عدي���دة         فني���ات  عل���ى  �عتماده���ا  وكذل���ك  �لفكري���ة،  �لإعاق���ة  ذوي  لالأطف���ال 
)�لتدعي���م، و�لنمذج���ة، و�لتوجي���ه �لي���دوي، و�لتك���ر�ر(، حي���ث �إن مد�ر����س �لرتبي���ة 
�لفكري���ة تعتمد يف جميع بر�جمها �ملقدمة للطفل على �ل�س���ور و�ملثري�ت �لب�س���رية؛ 
مم���ا ي�س���من للباح���ث ��س���تمر�رية �ل�س���تفادة م���ن �لربنام���ج وفنيات���ه وخا�س���ة بع���د 
ترتيب �لتعامل با�س���تخد�م هذه �ل�س���ورة مع �لطفل ذي �لإعاقة �لفكرية با�س���تخد�م         

�لربنامج �لتدريبي.
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تو�سيات البحث:
يف �س���وء �إجر�ء�ت هذ� �لبحث، وما تو�س���لت �إليه من نتائج، وما قدمه �لباحث 
م���ن تف�س���ري�ت، وم���ا و�جهه من �س���عوبات خ���الل تطبيق �إج���ر�ء�ت �لبح���ث �مليد�نية، 
و��س���تناًد� للو�س���ع �لقائم يف �ملوؤ�س�سات �خلا�س���ة بالأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية، فاإنه 
يعر�س فيما يلي بع�س �لتو�سيات �لرتبوية يف جمال �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية:

�س���رورة �لعم���ل عل���ى تن���وع �لرب�م���ج �لتدريبي���ة با�س���تخد�م ج���د�ول �لن�س���اط 1 ))
�مل�س���ورة ل���دى �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة عام���ة و�لأطفال ذوي �لإعاق���ة �لفكرية 
خا�س���ة م���ع �لت���درج من �ل�س���هل �إىل �ل�س���عب ومن �لب�س���يط �إىل �ملرك���ب �أثناء 
تدريبه���م، وكذل���ك تدري���ب �ملعلمني و�لأخ�س���ائيني �لنف�س���يني و�لجتماعيني 

على ��ستخد�م جد�ول �لن�ساط �مل�سورة. 
�س���رورة �لهتم���ام بالتدخ���ل �ملبك���ر بالرب�م���ج �لتدريبي���ة لدى �لأطف���ال ذوي 1 ))

�ل�س���لوكيات �ملرغوب���ة،  �لإعاق���ة �لفكري���ة وتدريبه���م عليه���ا؛ لتنمي���ة بع����س 
وتخفي���ف �ل�س���لوكيات غ���ري �ملرغوب���ة �لت���ي ت�س���در منه���م، حت���ى ل ترت�ك���م 

�ل�سطر�بات �لنف�سية و�ل�سلوكية و�لجتماعية لديهم.
�س���رورة �لهتمام بتدريب �لو�لدين على كيفية ��س���تخد�م جد�ول �لن�س���اط يف 1 ))

�ملنزل؛ لالإ�سهام يف �لتاأهيل �لالزم لأطفالهم ذوي �لإعاقة �لفكرية.
�سرورة قيام �لأخ�سائيني �لنف�سيني باإعد�د ملفات خا�سة لكل طفل يف مد�ر�س 1 ))

نون فيها �س���ورة تف�س���يلية عن حال���ة �لطفل �لنفعالية  �لرتبي���ة �لفكرية يدورِّ
و�ل�س���حية و�لجتماعي���ة و�لقت�س���ادية وم�س���تو�ه �لتح�س���يلي، و�س���ورة ع���ن 
�س���لوكه �لعام يف �ملدر�س���ة، وما يثريه من م�س���كالت، و�إجر�ء بع�س �لختبار�ت 

�لنف�سية ب�سورة دورية منتظمة .
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ملخ�س
��س���تهدف �لبح���ث �إىل �لك�س���ف ع���ن �لنم���وذج �لبنائ���ي للعالق���ات ب���ني حال���ة 
قل���ق �ملناف�س���ة وكل م���ن ��س���طر�ب �لأرق و�أمن���اط �ل�س���تثارة �لفائق���ة ل���دى كل م���ن 
�ملوهوب���ني ريا�س���ًيا و�أكادميًي���ا، و�لوق���وف عل���ى تباين �ملوهوب���ني ريا�س���ًيا و�ملوهوبني 
ق���ام  �لدر��س���ة  �أه���د�ف  ولتحقي���ق  �لبح���ث؛  متغ���ري�ت  ب�س���دد  و�لعادي���ني  �أكادميًي���ا 
�لباحث���ان بتطبي���ق �لأدو�ت �لتالي���ة : مقيا����س حالة قلق �ملناف�س���ة، مقيا�س ��س���طر�ب 
�لأرق م���ن �إعد�دهم���ا؛ كم���ا قاما بتعريب مقيا�س �أمناط �ل�س���تثارة �لفائقة من �إعد�د
(Botella, et al, 2015)، وذل���ك عل���ى عين���ة قو�مه���ا )170( طال���ب بجامع���ة �مللك 
خالد- �ململكة �لعربية �ل�س���عودية، مت �ختيارهم بطريقة ق�س���دية،  وقد مت تق�سيمهم 
�إىل )“50 ” طال���ب موه���وب ريا�س���ًيا، “60” طال���ب موه���وب �أكادميًي���ا، “60” طال���ب 
م���ن �لعادي���ني(، و�أ�س���فرت �أه���م �لنتائ���ج عن �لتطاب���ق �لتام للنم���وذج �لبنائ���ي �ملقرتح 
مع م�س���فوفة �لرتباط �لب�س���يط، كما متخ�س عنه �لتاأثري �ل�س���ببي �ملوجب �ملبا�س���ر 
وغ���ري �ملبا�س���ر ملتغري�ت )�أمناط �ل�س���تثارة �لفائقة، ��س���طر�ب �لأرق( على حالة قلق 
�ملناف�س���ة، وذل���ك ل���دى �ملوهوب���ني ريا�س���ًيا و�ملوهوبني �أكادميًي���ا، كما �أ�س���فرت �لنتائج 
ع���ن وج���ود فروق ب���ني �ملوهوبني �أكادميًي���ا و�ملوهوبني ريا�س���ًيا يف )�أمناط �ل�س���تثارة 
�لفائق���ة، ��س���طر�ب �لأرق( بينم���ا مل يك���ن هناك فروق بينهما يف حالة قلق �ملناف�س���ة؛ 
وكذلك وجود فروق بني �ملوهوبني �أكادميًيا و�لعاديني يف جميع متغري�ت �لبحث عد� 
)�ل�س���تثارة �لنف�س حركية �لفائقة، �ل�س���تثارة �حل�سية �لفائقة(، و�أخرًي� تو�سلت �إىل 

وجود فروق بني �ملوهوبني ريا�سًيا و�لعاديني يف جميع متغري�ت �لبحث.

الكلمــات املفتاحيــة :�لنم���وذج �لبنائ���ي - قل���ق �ملناف�س���ة - ��س���طر�ب �لأرق - �أمن���اط 
�ل�ستثارة �لفائقة - �ملوهبة
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Abstract
The current study aimed to discover the structural model of the 

relationship between the competitive anxiety and insomnia and the 
over excitabilities patterns in both gifted athletes and academicians, 
and to determine the difference between them in the study variables. 
The researcher administrated the following scales: competitive 
anxiety scale, Insomnia scale, and the over excitabilities patterns 
scale (by Botella et al., 2015), on a sample of 170 students at King 
Khalid University, Saudi Arabia, whom were selected according 
to the Purposive method as the following: 50 gifted athletic, 60 
gifted academically, and 60 normally developing students. The most 
important results showed the full compatibility of the proposed 
structural model with the simple correlation matrix, and the direct 
and indirect causal effect of variables (The results of the differences 
between academically and athletic gifted in (over excitabilities 
patterns, and insomnia), while there were no differences between 
them in competitive anxiety; As well as differences between the 
gifted in the study variables except (psychomotor excitability, and 
over excitabilities patterns), and finally there are differences between 
athletic gifted and the normally developing students in all the study 
variables.

Keywords: The structural model - competition anxiety - insomnia - 
over excitabilities patterns - gifted
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مقدمة البحث:
يع���د �ملتفوق���ون ثروة ب�س���رية يجب تعهدها بال�س���تثمار و�لرعاي���ة مبا لديهم 
م���ن طاقات و�إمكانات خا�س���ة وقدر�ت مرتفعة من �لفهم و�ل�س���تيعاب و�لبتكار، كما 
�أن تن���وع �أ�س���كال �لتفوق �أ�س���بح �أمر و��س���ح وملمو�س للعيان، ف���اإذ� تعهدنا هذ� �لتفوق 
بالرعاي���ة و�لهتم���ام من���ى و�أدى دوره �ملطلوب يف �إعمار �لكون، �أم���ا �إذ� مت �إهماله فاإن 
ذلك ل يعد تق�سرًي� لهذه �لفئة فقط �إمنا تق�سرًي� يف حق �ملجتمع و�لب�سرية جميعها.

ولق���د تنامي �لهتم���ام برعاية �لطالب �ملوهوبني يف �لعديد من �لدول �س���و�ء 
�ملتقدمة �أو �لنامية، حيث ت�س���ري نتائج �لدر��س���ات �حلديثة �إىل �أن �س���ناعة �حل�س���ارة 
و�رتي���اد �آف���اق �مل�س���تقبل ومو�جه���ة حتديات���ه ل تتحق���ق �إل من خالل ه���ذه �لفئة مبا 

متتلكه من قدر�ت غري عادية 

وتع���د �ملناف�س���ات من �أف�س���ل �لطرق �مل�س���تخدمة يف تعليم �لط���الب �ملوهوبني 
حي���ث ي���رى �ل�س���خ�س )2015( �أن و�س���ع �لطالب �ملوهوب���ني يف مو�قف تناف�س���ية فاإن 
ذلك ي�س���هم يف تنمية قدر�تهم �خلا�س���ة وكذلك ي�س���اعد على �لنمو �ل�س���ليم للجو�نب 

�ل�سخ�سية و�لنف�سية لهم مما ي�ساعد على تدعيم وتاأكيد �لذ�ت.

ويوؤكد  Riley& Karnes, (2007) على �أن �ملناف�س���ات ت�س���كل  عاماًل مهًما 
يف تعلي���م �لط���الب �ملوهوب���ني، كذل���ك ي�س���ري Ozturk & Debelak (2008) �إىل 
�أن �لط���الب �ملوهوب���ني يحتاج���ون �إىل �لتحدي���ات �لت���ي حتف���ز جهوده���م و�لت���ي م���ن 
خاللها يعملون على  حتديد ما ي�س���تطيعون وما ل ي�س���تطيعون فعله، وتنمية فاعلية                  

�أف�سل للذ�ت.

وعل���ى �لنقي����س تاأت���ي وجه���ة نظر �أخ���رى ت���رى �أن للمناف�س���ة جو�نب �س���لبية 
حيث يرى (Timimi, 2009) �أن �ملناف�س���ة لها تاأثري�ت �س���لبية على �حلالة �لنف�سية 

للمتناف�سني منها �لرنج�سية و�لتفكك �لأ�سري و�ل�سعور بالغرت�ب. 

ول يدعم �لجتاه �ل�سلبي للمناف�سة �أكرث من  (Francis, 2009) �لذي يرى 
�أن �لع�سر �حلايل هو ع�سر �ملناف�سة �لقاتلة فالعامل يرفع �سعار �إما �أن تتميز و�إما �أن 
متوت، وهذ� ما يتفق مع �لجتاه �لذي يرى �أن �ملناف�س���ة ت�س���ع �لفرد د�ئًما يف مو�قف 

�ساغطة تفر�س نف�سها على �نطباعات �لفرد �لتي تت�سكل عن ذ�ته و�إدر�كاته لها.
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كذل���ك ي���رى )ر�س���ا، 2005( �أن �ملناف�س���ة ق���د تفر����س عل���ى �لطالب جه���وًد� ل 
يتحملونها لأنها قد جتري بني �أقطاب غري متكافئة، مما يوؤثر �س���لبًيا على �جلو�نب 

�لنف�سية لديهم وتولد لديهم �ل�سعور بالقلق �لناجت عن �ملوقف �لتناف�سي

حي���ث ي���رى Günther, (2009) �أن �لقل���ق يع���د �أح���د �أه���م �لنفع���الت �لت���ي 
يتعر����س له���ا �لطالب يف �ملوقف �لتناف�س���ي حي���ث ينظر �إليه على �أنه �ملوؤثر �لرئي�س���ي 
عل���ى �أد�ئه���م �أثن���اء �ملوق���ف �لتناف�س���ي، ومن �ملمك���ن �أن يوؤثر �س���لًبا عليه���م فيعيق �أد�ء 

�لطالب ويوؤدي �إىل �نخفا�س م�ستو�هم

�لظو�ه���ر  �أه���م  م���ن  يع���د  �لقل���ق  �أن  عل���ى   )2007( و�آخ���رون  حم���د  ويعتق���د 
�لنف�س���ية �لت���ي توؤث���ر على �لطالب خ���الل �ملوقف �لتناف�س���ي، وقد يكون ه���ذ� �لتاأثري 
�إيجابًي���ا مم���ا يدفعهم لبذل �جلهد، وقد يكون �س���لبًيا ب�س���كل يعي���ق �لأد�ء، كما يتحدد 
�ملوق���ف �لتناف�س���ي من خ���الل �ملتطلبات �لبيئية للفرد و�لتي تت�س���من بع�س م�س���ادر 
�لقل���ق بالن�س���بة للطال���ب، كم���ا �أن �ملناف�س���ة بح���د ذ�ته���ا تع���د مبثاب���ة موق���ف تقوميي 
لق���در�ت �لط���الب و�نفعالته���م،  لذل���ك فم���ن �ملتوقع �أن تكون م�س���در رئي�س���ي للقلق                                     

بالن�سبة للطالب.

وي���رى  �حلر�مل���ة )2016( �أن قل���ق �ملناف�س���ة ي�س���كل �أهمي���ة خا�س���ة يف �ملوق���ف 
�لتناف�س���ي، وذلك نظًر� ملا يبديه �لطالب من �س���كوى تتعلق ب�س���عورهم به وذلك على 
درجات خمتلفة قد توؤثر على م�س���توى �أد�ئهم، فقد ي�س���تطيع �لبع�س فهمه و�لتحكم 
فيه ب�سكل ل يعوقه عن �إجناز �ملهام �ملطلوبة منه، وعلى �لنقي�س فاإن هناك من يتاأثر 

�سلًبا به مما يوؤثر على �أد�ئه في�سبح �لتحكم �أقل يف �ملوقف �لتناف�سي.

ومن �لآثار �ل�سلبية �لتي ترتتب على حالة �لقلق �لتناف�سي تاأتي عملية �لنوم 
و�لت���ي تتاأث���ر باملوقف �لتناف�س���ي حي���ث ي�س���ري (Lastella et al, 2014) �أن تعر�س 

�لفرد للمو�قف �لتناف�سية يوؤثر على جودة �لنوم لدى �ملتناف�سني.

ومما يزيد من خطورة ��س���طر�بات �لنوم هو �نت�س���ارها ب�سكل كبري جًد� حيث 
�أ�سارت منظمة �ل�سحة �لعاملية �أن هناك و�حد من بني كل �أربع �أ�سخا�س على م�ستوى 
�لع���امل يع���اين من ��س���طر�بات �لن���وم، كم���ا �أن حو�يل ثلث �س���كان �لعامل يع���اين منها 

)حممود، 2007(.
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وتوؤك���د �لدر��س���ات �لت���ي تناول���ت ��س���طر�بات �لن���وم ل���دى �لط���الب �ملوهوبني 
 (Moerman & Nauta, 2011) نت�س���ارها ب�س���كل كبري بينهم حيث ت�س���ري در��س���ة�
�ىل �نت�س���ار م�س���كالت �لن���وم بني �لطالب �ملوهوبني بن�س���ب ترت�وح ب���ني )30 : 41 %(، 
ودر��سة (Arnolda et al, 2011) و�لتي �أكدت �نت�سار ��سطر�بات �لنوم نف�سية �ملن�ساأ 
بني �لطالب �ملوهوبني، وعلى �لنقي�س فقد وجدت در��سات �أخرى �أنه ل توجد عالقة 
بني �لتفوق وبني ��سطر�بات �لنوم ومنها در��سة (Freeman, 2006)، وهناك توجه 
�آخر يرى �أنه ل توجد م�سكالت خا�سة بالنوم بني �لطالب �ملوهوبني بل على �لعك�س 
فاإن �لطالب �ملوهوبني يحتاجون �إىل عدد �ساعات نوم �أقل ومن �لدر��سات �لتي �أكدت 

.(Geiger, Achermann, & Jenni , 2010) على هذ� �لتوجه در��سة

ويرج���ع �لهتم���ام بعملي���ة �لن���وم لكون���ه يوؤث���ر ب�س���كل كب���ري عل���ى حي���اة �لفرد 
حي���ث يوؤك���د �ل�س���ربيني )2000( عل���ى �أن �لن���وم �جلي���د ي�س���اعد عل���ى زي���ادة �لإنتاجية 
وعلى �ل�س���تذكار وزيادة �لتح�س���يل �لدر��س���ي، كما يوؤدي �إىل ��س���تعادة �لفرد لن�ساطه 
�جل�سماين و�لذهني ،، كما يوؤدي �لنوم �جليد �إىل �إعادة بناء وظائف �جلهاز �لع�سبي .

وتتفق �س���قري )2010( مع ذلك حيث ترى �أن �حلرمان من �لنوم ب�س���كل مبالغ 
فيه ي�س���كل خطورة على �جلو�نب �ل�س���حية و�لنف�س���ية و�لعقلية لالإن�س���ان حيث توؤثر 
عل���ى �لأد�ء �ملهن���ي للف���رد، وترى �أنها تعد من �أكرث �ل�س���طر�بات �نت�س���اًر� و�أ�س���بحت 
�أكرث �سيوًعا �سمن �أعر��س عدد من �لأمر��س �لنف�سية من �أبرزها �لقلق و�لكتئاب.

كذل���ك ي���رى Javier et al , (2012) �أن ��س���طر�بات �لن���وم له���ا �لعديد من 
�لآثار �ل�س���لبية على �س���حة �لفرد �جل�س���مية و�لتي ت�س���مل على �لقلب و�ملناعة و�لغدد 
�ل�س���ماء، وعلى �جلانب �لنف�س���ي توؤدي هذه �ل�سطر�بات �إىل �لتوتر و�ل�سعور بالقلق 
و�لكتئاب، �أما من �لناحية �لعقلية فتوؤدي هذه �ل�سطر�بات �إىل م�سكالت يف �لإدر�ك 

و�لنتباه و�لذ�كرة.  

وتوؤكد نتائج �لدر��س���ات �لتي تناولت ��س���طر�بات �لنوم على �نت�س���ار ��سطر�ب 
�لأرق ب�س���كل كب���ري ل���دى �لط���الب و�رتباطه بالقل���ق و�لتوت���ر لديه، مما يوؤثر �س���لبًيا 
على �مل�س���توى �ل�سخ�س���ي و�لنف�س���ي و�لأكادميي، فيعاين �لطالب �مل�س���اب بالأرق من 
�لكتئ���اب وزي���ادة �ل�س���غوط �لنف�س���ية كما ميي���ل �إىل �لعن���ف و�لعدو�ن و�س���عف �لثقة 



النموذج البنائي لعالقة حالة قلق املناف�سة بكل من ا�سطراب االأرقد . حممد م�سطفى عبد الرازق و د.  هالة احمد �سليمان

 210 

بالنف����س، كم���ا يفتقد ملهار�ت �لتفاعل �لجتماعي و�إد�رة �لنفعالت و�ل�س���يطرة عليها 
.(Abdel-khalek, 2006; Sweileh, et al., 2011)

م�سكلة البحث:
ي�س���طلع �لبح���ث �حلايل بفح�س ��س���طر�ب �لأرق وو�س���عه �لبنائ���ي مع حالة 
�لقلق �لتناف�سي و�أمناط �ل�ستثارة �لفائقة لدى عينات خمتلفة تتمثل يف )�ملوهوبني 
�أكادميًيا – �ملوهوبني ريا�سًيا- �لعاديني( حيث يظهر مما �سبق �أن �لأرق يعد من �أكرث 
��سطر�بات �لنوم �نت�ساًر� بني �لنا�س باختالف مر�حلهم �لعمرية وقدر�تهم �لعقلية.

م���ن جان���ب �آخر فق���د وجد �لباحثان �ن هناك �إغفال للخ�س���ائ�س �ل�سخ�س���ية 
و�لنف�س���ية و�لنفعالي���ة للط���الب �ملوهوب���ني و�لت���ي ق���د تلع���ب دوًر� كب���رًي� يف عملي���ة 

�ملناف�سة لديهم وكذلك على جودة �لنوم لديهم.

حيث يظهر �ملتفوقون عادة ح�سا�س���ية �س���ديدة ملا يدور حولهم �س���و�ء كان ذلك 
يف حميطه���م �لأ�س���ري �أو �لجتماع���ي، كما يت�س���فون بح���دة �لنفعال يف ��س���تجاباتهم 

للمو�قف �ملختلفة، �لأمر �لذي ي�سبب لهم م�سكالت عدة )جرو�ن، 2011(. 

حيث يوؤكد كل من �لعنيز�ت و�آخرون )2013( �أن �حلدة و�حل�سا�سية �لنفعالية 
�ل�س���تثارية �ملرتفعة هي من �خل�س���ائ�س و�ل�س���مات �لد�لة على �لتفوق بدرجة عالية 
وه���ذ� م���ا �أك���ده �أولي���اء �لأم���ور و�ملعلم���ني نتيج���ة مالحظاتهم وم���ن �لنظري���ات �لتي 
تناول���ت هذه �خل�س���ائ�س تاأت���ي نظري���ة "Dabrowski " لال�س���تعد�د�ت و�لإمكانات 

�لتطورية �إطاًر� ميكن من خالله فهم طبيعة هذه �خل�سائ�س 

 " Dabrowski" أن نظرية� Mendeglio & Tiller, (2006) ويرى كل من
يف �لنمو �لعاطفي و�ل�س���تعد�د �لتطوري تفردت يف تناولها ملجموعة من �خل�س���ائ�س 
�ل�سخ�س���ية و�لنفعالي���ة �لت���ي متي���ز �لط���الب �ملوهوب���ني ب�س���كل و��س���ح حي���ث ي���رى 
�أن �ل�س���تثار�ت �لفائق���ة م���ا ه���ي �إل ��س���تعد�د�ت فائق���ة تظه���ر عل���ى �س���كل ردود �أفعال 
قوي���ة عل���ى �ملث���ري�ت �لد�خلية و�خلارجية وتظه���ر من خالل رغبة �س���ديدة يف عملية 
�أ�س���حابها باخلي���ال �لو��س���ع و�لق���در�ت �جل�س���دية �ملرتفع���ة وح���دة  �لتعل���م ويتمي���ز 
�لنفع���الت وتظهر من خالل خم�س���ة �أ�س���كال ه���ي �لنف�س حركية و�حل�س���ية و�لعقلية                                           

و�لتخيلية و�لنفعالية.
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   " Dabrowski" نظري���ة  �أن  عل���ى   )2013( و�آخ���رون  �لعني���ز�ت  �أك���د  وق���د 
لال�س���تعد�د�ت و�لإمكان���ات �لتطوري���ة ق���د ت�س���كل ث���ورة يف در��س���ة �ملوهب���ة و�لتف���وق 
�لعقلي ملا لها من �آثار وتطبيقات تتمثل يف كونها طريقة جديدة للتعرف و�لك�سف عن 
�ملوهوبني و�ملتفوقني، طريقة جديدة لتعليم �لأفر�د �ملوهوبني و�ملوهوبني وتربيتهم، 
منح���ى �إر�س���ادي جدي���د للتعام���ل م���ع م�س���كالت �ملوهوب���ني و�ملتفوق���ني �لناجت���ة ع���ن 
 (Daniels& Piechowski, 2009) خ�سائ�س���هم و�حتياجاته���م �لفري���د . وي���رى
�أن �ل�س���تثار�ت �لفائقة هي هياكل د�ئمة يف �سخ�س���ية �لفرد ميكن من خاللها متييز 
�ملث���ري�ت �خلارجي���ة، كما يحتاج �لأف���ر�د ذوي �ل�س���تثار�ت �لفائقة �إىل ��س���تثارة قليلة 
حتى ي�س���تجيبو� ملثري معني؛ وعلى �لنقي�س يرى (Warne, 2011) �أن �ل�س���تثار�ت 
�لفائق���ة ل تعك����س د�ئًم���ا حالة �إيجابية و�إمنا قد ت�س���كل حالة �س���لبية لديه وذلك عند 
��ستح�س���اره خل���رب�ت موؤملة عندم���ا يتعر�س ملثري مع���ني مرتبط بهذه �خل���رب�ت، �أما 
(Tillier, 2009) فريى �أن �ل�س���تثار�ت �لفائقة ت�س���خم كال �لنوعني من �خلرب�ت 
�حلياتية لدى �لفرد �سو�ء كانت �إيجابية �أو �سلبية حيث يطلق عليها )هدية ماأ�ساوية 

)Tragic gift

ويتف���ق معظ���م �لعامل���ني يف جمال �ملوهوبني ح���ول �أهمية مفهوم �ل�س���تثار�ت 
�لفائقة يف تف�سري طيف و��سع من �ل�سلوكيات �ملالحظة لديهم مثل �لأرق، كما �تفقو� 

على �أنها �ملحرك �لفطري للتعلم و�حل�سا�سية للبيئة �خلارجية )�ل�سايب، 2016(.

وق���د رك���ز �لباحثان على �ل�س���تثار�ت �لفائقة على وجه �خل�س���و�س ملا لها من 
�أهمي���ة ق�س���وى يف عملي���ة �ملناف�س���ة �لتي يتعر�س له���ا �لطالب �ملوهوب���ني حيث تلعب 
دوًر� بال���غ �لأهمي���ة يف حي���اة �لفرد وذلك لرتباطها بدو�فع���ه وحاجاته وكذلك باأنو�ع 

�لأن�سطة �لتي ميار�سها �لفرد.

وق���د لوحظ �أن �ل�س���تثارة �لنفعالية �لفائقة ه���ي �أول ما يتم مالحظته لدى 
�لطال���ب �ملتف���وق وذل���ك م���ن قب���ل �آبائهم ومعلميه���م، حيث تع���د �حل�سا�س���ية �ملفرطة 
و�لكمالي���ة و�لنط���و�ء وح���ده �مل�س���اعر وغريها م���ن �خل�س���ائ�س �لنفعالي���ة تعد من 

.(Lind, 2001) جو�نب هذه �ل�ستثارة
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 Silverman, & ومم���ا يوؤك���د عل���ى �أهمي���ة �ل�س���تثار�ت �لفائق���ة م���ا �أكدت���ه
وتربيته���م،  �ملوهوب���ني  لتعلي���م  جدي���دة  طريق���ة  تع���د  �أنه���ا   Ellsworth (1980)
كم���ا �أنه���ا ت�س���اعد يف �لتعام���ل م���ع م�س���كالت �ملوهوب���ني �نطالًق���ا م���ن �حتياجاته���م 

وخ�سائ�سهم)عبود، 2012(.

ولندرة �لدر��س���ات �ل�س���ابقة �لأجنبي���ة و�لعربية- يف حدود �إط���الع �لباحثني - 
ولتباين نتائجها و�هتمامها بالعالقات �لرتباطية �لب�س���يطة بني حالة قلق �ملناف�س���ة 
و�ل�ستثارة �لنفعالية �لفائقة لدى �لطالب �ملوهوبني )ريا�سًيا/ �أكادميًيا(، ومنها در��سة 
. (Thomson & Jaque, ,2016 ; Imburgia, McGrath, & Kolar ,2012)

وكذلك ندرة �لدر��سات �لتي تناولت حالة قلق �ملناف�سة و��سطر�ب �لأرق حيث 
 �قت�سرت �لدر��سات على تناول �لقلق ب�سكل عام وعالقته با�سطر�بات �لنوم ومنها در��سة 
(Harrison& Van Haneghan,,2011)؛ كم���ا خل���ت �لدر��س���ات �ل�س���ابقة م���ن 
�لبح���ث يف �لتاأث���ري �لبنائ���ي �ل�س���ببي للعالق���ة ب���ني حال���ة قل���ق �ملناف�س���ة و��س���طر�ب 
�لأرق و�ل�س���تثارة �لنفعالي���ة �لفائق���ة ل���دى �لط���الب �ملوهوب���ني ريا�س���ًيا �أو �أكادميًيا 
�لدر��س���ة                                                       م�س���كلة  وتث���ري  �لدر��س���ة  به���ذه  للقي���ام  �لد�ف���ع  كان  مم���ا  �لعادي���ني،  �أو 

�لت�ساوؤلت �لتالية.
م���ا �س���كل �لنم���وذج �لبنائ���ي �ل���ذي يف�س���ر �لعالق���ات �لرتباطية �ل�س���ببية بني 1 ))

حالة قلق �ملناف�س���ة وكل من ��س���طر�ب �لأرق و�أمناط �ل�ستثارة �لفائقة، لدى 
�لطالب �ملوهوبني ريا�سًيا؟

م���ا �س���كل �لنم���وذج �لبنائ���ي �ل���ذي يف�س���ر �لعالق���ات �لرتباطية �ل�س���ببية بني 1 ))
حالة قلق �ملناف�س���ة وكل من ��س���طر�ب �لأرق و�أمناط �ل�ستثارة �لفائقة، لدى 

�لطالب �ملوهوبني �أكادميًيا؟
هل يتباين �لطالب �ملوهوبني ريا�سًيا عن �ملوهوبني �أكادميًيا عن �لعاديني يف 1 ))

كل من حالة قلق �ملناف�سة و��سطر�ب �لأرق و�أمناط �ل�ستثارة �لفائقة؟
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اأهداف الدرا�سة:

ي�سعى �لبحث �حلايل حتقيق �لأهد�ف �لتالية

�لك�س���ف ع���ن �لنم���وذج �لبنائ���ي للعالق���ات ب���ني حال���ة قل���ق �ملناف�س���ة وكل م���ن 1 ))
��سطر�ب �لأرق و�أمناط �ل�ستثارة �لفائقة لدى �لطالب �ملوهوبني ريا�سًيا.

�لك�س���ف ع���ن �لنم���وذج �لبنائ���ي للعالق���ات ب���ني حال���ة قل���ق �ملناف�س���ة وكل م���ن 1 ))
��سطر�ب �لأرق و�أمناط �ل�ستثارة �لفائقة لدى �لطالب �ملوهوبني �كادميًيا.

�لوق���وف على �لتباين بني �ملوهوبني ريا�س���ًيا و �ملوهوب���ني �أكادميًيا و�لعاديني 1 ))
يف متغري�ت �لبحث.

اأهمية البحث:

ي�س���تمد �لبح���ث �أهميته���ا م���ن جمموع���ة م���ن �لعتب���ار�ت �لنظري���ة و�لعملية 
للنتائج �ملتوقعة منها ميكن حتديدها مبا ياأتي

وج���ود ن���درة يف �لدر��س���ات �لعربي���ة- يف حدود ما �أطل���ع عليه �لباحث���ان- �لتي 1 ))
تناولت حالة قلق �ملناف�س���ة من جهة، و��س���طر�ب �لأرق و�ل�س���تثارة �لنفعالية 
�لفائق���ة بعالق���ات �س���ببية من جه���ة �أخرى، ل���دى �لطالب �ملوهوبني ريا�س���ًيا 

و�ملوهوبني �أكادميًيا.
يتوق���ع �أن يوف���ر �لبح���ث �حل���ايل �أط���ر نظرية ودر��س���ات �س���ابقة تتعل���ق بحالة 1 ))

قلق �ملناف�س���ة و��س���طر�ب �لأرق و�ل�س���تثارة �لنفعالي���ة �لفائقة لدى �لطالب 
للمكتب���ة  �إ�س���افة  يع���د  مم���ا  و�لعادي���ني،  – ريا�س���ًيا(  )�أكادميًي���ا  �ملوهوب���ني 
�ل�س���يكولوجية، وي�س���هم يف زي���ادة �حل�س���يلة �ملعرفية حول متغ���ري�ت �لبحث؛ 

مما يفتح �ملجال �إىل �إجر�ء �ملزيد من �لدر��سات حول طبيعة هذه �لعالقات
مت تن���اول �ملتغري�ت بالبحث ب�س���كل منف�س���ل يف �لدر��س���ات �ملختلف���ة �ملرتبطة 1 ))

بعل���م �لنف�س �لريا�س���ي؛ �إل �ن���ه ويف حدود علم �لباحث مل يتم تناولها ب�س���كل 
بنائي �سببي لديهم كما مل يتم تناولها لدى �لطالب �ملوهوبني �أكادمييا.

ميك���ن �ل�س���تفادة من نتائج �لبحث يف �إعد�د بر�مج �إر�س���ادية ل�س���تغالل حالة 1 ))
قل���ق �ملناف�س���ة و�ل�س���تثارة �لنفعالية �لفائق���ة يف �ملو�قف �لتناف�س���ية �ملختلفة 
وعدم حتولها �إىل ��سطر�بات وكذلك بر�مج عالجية ملو�جهة ��سطر�ب �لأرق 
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لدى �لطالب مو�سع �لبحث، كما ميكن �ل�ستفادة من نتائج �لبحث يف حتديد 
�لأ�ساليب �ملختلفة لالإعد�د �لنف�سي للموهوبني ريا�سًيا و�ملوهوبني �أكادميًيا

يعط���ي �لبحث ت�س���وًر� للم�س���وؤولني ع���ن �لعملية �لرتبوية ع���ن �أهمية كل من 1 ))
)حال���ة قل���ق �ملناف�س���ة – ��س���طر�ب �لأرق- �ل�س���تثارة �لنفعالي���ة �لفائق���ة( 
يف �لتاأث���ري عل���ى �لط���الب �ملوهوب���ني و�لعادي���ني، �لأمر �لذي ي�س���هم يف و�س���ع 
���ا يف  �خلط���ط و�لرب�م���ج �لت���ي تلب���ي �حتياج���ات �لط���الب �ملختلف���ة وخ�سو�سً

�ملو�قف �لتناف�سية.
ق���د يك���ون �لبح���ث �حل���ايل م���ن ب���ني �لدو�ف���ع �ملث���رية لهتمام���ات �لباحث���ني 1 ))

يف عل���م �لنف����س و�لرتبي���ة �خلا�س���ة لالنط���الق بدر��س���ات �أخ���رى للمتغ���ري�ت 
�لت���ي مت تناوله���ا فيه���ا، ب�س���ورة ت�س���اعد �لط���الب �ملوهوب���ني و�ملوهوب���ني يف                               

�لرتقاء مب�ستوياتهم  

حمددات البحث:

تتح���دد �إمكانية تعميم نتائج �لبحث �حلايل بعينة �لبحث وهي عينة �لطالب 
�ملوهوب���ني ريا�س���ًيا و�ملوهوب���ني �أكادميًيا و�لعاديني �ملقيدي���ن يف جامعة �مللك خالد يف 
مدين���ة �أبه���ا باململك���ة �لعربي���ة �ل�س���عودية، خالل �لف�س���ل �لدر��س���ي �لثاين م���ن �لعام 
�لدر��س���ي 2016/ 2017، كم���ا تتح���دد باأدو�ت �لبح���ث وهي مقيا�س حالة قلق �ملناف�س���ة 

ومقيا�س ��سطر�ب �لأرق ومقيا�س �ل�ستثارة �لنفعالية �لفائقة.

م�سطلحات البحث: 

حال�ة قل�ق املناف�س�ة Competitive State Anxiety: يع���رف �جر�ئًيا باأنه خربة 
�نفعالية غري �س���ارة تت�س���م بالتوج�س و�خلوف و�لتوتر حتدث �أثناء �ملوقف �لتناف�س���ي 
ويتك���ون م���ن ثالث���ة �أبع���اد رئي�س���ية تتمث���ل يف �لبع���د �ملع���ريف و�لبع���د �لب���دين و�لبعد 
�ملرتب���ط بثق���ة �ملتناف����س بنف�س���ه، ويكون نتيج���ة �إدر�ك �لفرد للموقف �لتناف�س���ي على 
�أن���ه موقف مهدد له،ويعرف �جر�ئًيا لأغر��س �لبحث �حلايل بالدرجة �لتي يح�س���ل 

عليها �لطالب على مقيا�س حالة قلق �ملناف�سة.

 (DSM-5, 2013)تبنى �لباحثان معايري :Insomnia Disorderا�سطراب الأرق
لو�س���ع تعري���ف �إجر�ئ���ي  ل�س���طر�ب �لأرق حي���ث يعرفاه باأن���ه عدم �لر�س���ا عن كمية 
�أو نوعي���ة �لن���وم م���ع وج���ود و�ح���ًد� �أو �أكرث م���ن �لأعر�����س �لتالية )�س���عوبة �لبدء يف 
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�لن���وم، �س���عوبة �حلفاظ على �لنوم، �ل�س���تيقاظ �ملتكرر، م�س���اكل يف �لع���ودة �إىل �لنوم 
بعد �ل�ستيقاظ( ويحدث ملدة )3 ليال( على �لأقل �أ�سبوعًيا ملدة ل تقل عن )3 �أ�سهر( 
عل���ى �لرغ���م م���ن توف���ر �لفر����س �لكافي���ة للن���وم عل���ى �أل يع���زي �لأرق �إىل �لتاأثري�ت 
�لف�س���يولوجية للعقاق���ري و�ملو�د �ملخ���درة، ويع���رف �جر�ئًيا لأغر�����س �لبحث �حلايل 

بالدرجة �لتي يح�سل عليها �لطالب على مقيا�س �لأرق.

�أمن���اط  تع���رف   :Patterns of over excitabilitiesالفائق�ة ال�س�تثارة  اأمن�اط 
�ل�س���تثارة �لفائقة باأنها �لقدرة �لفائقة �لتي تظهر على �س���كل ردة فعل نحو �ملثري�ت 
�خلارجي���ة و�لد�خلية وذلك من خ���الل رغبة جاحمة للتعلم، وخيال مفعم باحليوية 
وطاق���ة ج�س���دية غ���ري عادي���ة و�حل�سا�س���ية �لز�ئ���دة وح���دة �لنفع���الت وتظه���ر ه���ذه 
�ل�ستثار�ت عرب خم�سة ��سكال نف�سية فائقة تتمثل يف �ل�ستثارة �لنف�سحركية �لفائقة، 
�ل�س���تثارة �حل�س���ية �لفائقة، �ل�ستثارة �لعقلية �لفائقة، �ل�س���تثارة �لتخيلية �لفائقة، 

.(Vuyk, 2010) ل�ستثارة �لنفعالية �لفائقة�

وتعرف �جر�ئًيا باأنها جمموع �لدرجات �لتي يح�سل عليها �لطالب �ملوهوبني 
ريا�س���ًيا و�ملوهوب���ني �أكادميًي���ا و�لعاديني  كحا�س���ل جم���ع �لدرجات �حلا�س���لني عليها 
م���ن خ���الل تطبي���ق �ملقايي����س �لفرعية لأبع���اد �أمن���اط �ل�س���تثارة �لفائق���ة �ملتمثلة يف 

)�لنف�سحركية، �لتخيلية، �لعقلية، �حل�سية، �لنفعالية(.

املوهوب�ني اأكادميًي�ا Academically talented: يعرفه���م )حمم���د، 2005، 44( 
باأنه���م جمموع���ة م���ن �لطالب يت�س���مون با�س���تعد�د�تهم �لكادميية �خلا�س���ة و�أد�ئهم 
�ملتمي���ز يف �ختب���ار�ت �لتح�س���يل �أو �ختب���ار�ت �ل�س���تعد�د�ت، وذل���ك يف جم���ال در��س���ي 
معني، ويح�س���ل عادة هوؤلء �لطالب على درجات ل تقل ن�س���بتها عن 97% من �لنهاية 
�لكربى لالختبار، وهو بذلك �رتفع بالدرجة �ملحكية للتح�س���يل �لدر��س���ي حتى يتم 

�عتبار �لطالب موهوب يف �ملجال �لأكادميي.

ويعرف �لباحثان �ملوهوبني �أكادميًيا يف �سوء �لتح�سيل �لدر��سي باأنهم طالب 
كلية �لرتبية بجامعة �مللك خالد �لذين يظهرون �أد�ًء متميًز� يف �لتح�س���ي �لدر��س���ي 

و�حلا�سلني على معدل تر�كمي �أعلى من 4،5 من 5 درجات.
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املوهوب ريا�سًي Sportally talented: يعرفهم �لباحثان �جر�ئًيا باأنهم �لطالب 
�مل�س���رتكون يف �ملنتخبات �لريا�سية  بجامعة �مللك خالد و�لذين يظهرون �أد�ًء متميًز� 

يف �ملجال �لريا�سي �مل�سرتكني فيه.

االإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة

Competitive State Anxietyاأولً: حالة قلق املناف�سة

متتلئ �حلياة �ملعا�س���رة بال�س���غوط �مل�سببة للع�س���اب و�ملثرية له، ويعد �ملوقف 
�لتناف�س���ي �لت���ي مي���ر بها �ملوه���وب �أحد �أهم �مل�س���ادر �لتي قد ي�س���بب له �لع�س���اب، �إذ� 
ي�س���اب �ملوه���وب بحال���ة قلق �س���ديدة، ول �س���يما قبل �ملوق���ف �لتناف�س���ي ويف كثرب من 
�لأحيان ت�ستمر حالة �لقلق �أثناء �ملناف�سة نتيجة خلوفه من �لف�سل �أو �ختالط بع�س 
�ملفاهي���م لدي���ه نتيجة �لتعر�س خلرب�ت تناف�س���ية مماثلة �أو تعر����س �أحد �لزمالء �أو 

�لأقارب �إىل موقف تناف�سي م�سابه ملا مير به �لطالب �ملوهوب.
وت���رى �س���حادة )2011( �أن �لتناف����س و�ل�س���ر�ع يف �ملجتمع���ات يع���د م���ن �أك���رث 
م�س���ببات �لإحباط لالإن�س���ان، كما يعد �مل�س���در �لرئي�س للكثري من �مل�سكالت �لنف�سية 
�ل�س���ائعة مث���ل �لقلق و�خل���وف، مما يوؤدي �إىل �إره���اق �لفرد وتوت���ره وبالتايل �لتاأثري 
على �سلوكه وعلى �أد�ئه ب�سكل عام، �إل �أننا �إذ� حاولنا فهم �لفرد و�إدر�كاته لل�سر�عات 
�لنف�س���ية �لت���ي تنتاب���ه وقدرته عل���ى مو�جهتها ب���ل و�لتو�فق معها فاإن ذلك �س���يجعله 
ق���ادًر� عل���ى تاأدي���ة مهامه بنجاح، مم���ا يدفعنا �ىل �لتع���رف على مفهوم قلق �ملناف�س���ة 

و�أنو�عه وم�سادره و�أنو�عه وم�ستوياته و�لنظريات �ملف�سرة له.
تعريف قلق املناف�سة

عرف���ه )ر�ت���ب، 2000( باأن���ه �لقلق �لناجم يف مو�قف �ملناف�س���ة وه���و نوع خا�س 
من �لقلق يحدث لدى �ملناف�س لرتباطه باملوقف �لتناف�سي، ويعرف باأنه �مليل لإدر�ك 
�ملوقف �لتناف�سي كتهديد و�ل�ستجابة له مب�ساعر �لقلق و�لتوتر )�سدقي، 2004، 228(.
كم���ا يع���رف باأن���ه حال���ة �نفعالية حت���دث �أثن���اء �ملوق���ف �لتناف�س���ي، نتيجة ردة 
فع���ل ع���ن �ملوق���ف �لتناف�س���ي وتتمي���ز مب�س���اعر �لتوت���ر وتوق���ع �خلط���ر، وتختلف من 
موقف تناف�س���ي لآخر ب�س���ورة تتنا�س���ب مع �لتهديد �لذي يدركه �لفرد يف كل موقف         
)عالوي، 2009(، وتعرفه )ح�سن، 2014( باأنه ميل �لفرد �إىل �إدر�ك �ملوقف �لتناف�سي 

على �أنه موقف مهدد له، و�ل�ستجابة له مب�ساعر توقع �خلطر و�لتوتر.
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يت�سح من هذه �لتعريفات �نها جميًعا �تفقت على �رتباط هذ� �لنوع من �لقلق 
باملوق���ف �لتناف�س���ي و�عتب���اره كمهدد للفرد مما ي���وؤدي �إىل �س���عوره بالتوتر و�لرتقب 
و�خلطر ويعرفه �لباحثان باأنه »خربة �نفعالية غري �س���ارة تت�س���م بالتوج�س و�خلوف 
و�لتوت���ر حت���دث �أثن���اء �ملوقف �لتناف�س���ي ويتك���ون من ثالث���ة �أبعاد رئي�س���ية تتمثل يف 
�لبع���د �ملع���ريف و�لبعد �لب���دين و�لبع���د �ملرتبط بثقة �ملتناف�س بنف�س���ه، ويك���ون نتيجة 
�إدر�ك �لف���رد للموقف �لتناف�س���ي على �أنه موقف مهدد ل���ه، ويعرف �إجر�ئيا لأغر��س 
�لبحث �حلايل بالدرجة �لتي يح�سل عليها �لطالب على مقيا�س حالة قلق �ملناف�سة«. 

ويرى كل من )عبا�س و�آخرون، 2009( �أن للقلق �لتناف�سي م�سادر عدة تتمثل 
يف �خل���وف م���ن �لف�س���ل حي���ث يعد �خلوف من �لف�س���ل �ل�س���بب �لرئي�س���ي �لذي يجعل 
�لط���الب ي�س���عرون بالقل���ق و�لتوتر، وهو ياأتي نتيجة �خلوف من �خل�س���ارة �أو �س���عف 
�لأد�ء �أثن���اء �ملوق���ف �لتناف�س���ي، وم���ن بني �مل�س���ادر �خل���وف من عدم �لكف���اءة ويحدث 
عندما يدرك �لطالب �أن هناك ق�س���وًر� يف ��س���تعد�د�ته قبل حدوث �ملناف�س���ة، وكذلك 
فق���د�ن �ل�س���يطرة  ويح���دث نتيج���ة فق���د�ن �ل�س���يطرة عل���ى �لأح���د�ث �أثن���اء �ملوق���ف 

�لتناف�سي و�سعوره باأنه يفقد �ل�سيطرة على �ملوقف �لتناف�سي. 

ولق���د ق�س���مت )عب���د �هلل، 2015( قل���ق �ملناف�س���ة �إىل ثالث���ة �أن���و�ع تتمث���ل يف: 
قلق قبل �ملناف�س���ة و يكون يف �لفرتة �لتي ت�س���بق �ملوقف �لتناف�س���ي، وهو يختلف وفق 
�ملوق���ف �لتناف�س���ي ويعد ظاهرة طبيعي���ة مير بها �لطالب حيث ت�س���هم بدرجة كبرية  
يف �إعد�د �لطالب مبا �س���يقوم به من جهد؛ �أما �لنوع �لثاين فهو �لقلق �أثناء �ملناف�س���ة 
ويح���دث ه���ذ� �لنوع �أثناء �ملوقف �لتناف�س���ي ويتوق���ف عليه م�س���توى �أد�ء �لطالب من 
حيث �لرتفاع �و �لنخفا�س وفًقا لدرجة �لنفعال لديه، و�أخرًي� �لقلق بعد �ملناف�س���ة 
ويق�س���د به �حلالة �لتي يكون عليها �لفرد بعد �نتهاء �ملوقف �لتناف�س���ي، وما يرتبط 

بها من خرب�ت حول �لفوز �أو �لهزمية، �أو �لأد�ء �سو�ء كان �أد�ء جيد �أو �سيئ .

وعن م�س���تويات قلق �ملناف�س���ة، يرى عالوي )2009، ����س 384( �أنه مير بثالثة 
م�س���تويات رئي�س���ية تب���د�أ م���ن �مل�س���توى �ملنخف����س ث���م �إىل �ملتو�س���ط و�أخرًي� �مل�س���توى 
�ملرتفع لقلق �ملناف�سة حيث يتميز �مل�ستوى �ملنخف�س بحدوث �لتنبيه �لعام للفرد مع 
�رتفاع �حل�سا�س���ية �لنفعالية جتاه �لأحد�ث �خلارجية، �أما �مل�س���توى �ملتو�س���ط للقلق 
فهو �مل�س���توى �لذي ي�س���بح فيه �لفرد �أقل قدرة على �ل�س���يطرة على �ملوقف �لتناف�سي 
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ويفق���د فيه �ل�س���لوك مرونت���ه، وحتى يتغلب �لفرد على �لقلق يف هذ� �مل�س���توى فيجب 
علي���ه ب���ذل �جله���د للمحافظ���ة على �ل�س���لوك خالل �ملوق���ف �لتناف�س���ي، �أما �مل�س���توى 
�ملرتفع للقلق فيوؤثر على �ل�س���لوك ب�س���ورة �سلبية فيقوم �لفرد باأ�ساليب �سلوكية غري 
مالئم���ة للمو�ق���ف �لتناف�س���ية، ول يتمك���ن م���ن �لتميي���ز ب���ني �ملنبهات �ل�س���ارة وغري 

�ل�سارة ويرتبط ذلك بفقد�ن �لرتكيز و�سرعة �لتهيج مع �ل�سلوك �لع�سو�ئي .

وينق�س���م قل���ق �ملناف�س���ة �إىل ث���الث �أبعاد رئي�س���ة تتمث���ل يف �لقل���ق �ملعريف �لذي 
يرتب���ط بالتوق���ع �ل�س���لبي مل�س���توى �لأد�ء �أثناء �ملناف�س���ة، وين�ًس���ا نتيجة توقع �لف�س���ل 
و�فتقار �لرتكيز وت�ستت �لنتباه خالل �ملوقف �لتناف�سي، وكذلك �لقلق �لبدين �لذي 
يرتبط بعدد من �ملظاهر �جل�سمية خالل �ملوقف �لتناف�سي ويتمثل يف برودة �لأطر�ف، 
عدم �نتظام �سربات �لقلق، م�سكالت يف �جلهاز �له�سمي، �أما �لبعد �لثالث فيتمثل يف 
�لقلق �ملرتبط بالثقة بالنف�س: ويدور هذ� �لنوع من �لقل حول �لعتقاد �لذي ميتلكه 

�لفرد حول قدر�ته على حتقيق �لنجاح خالل �ملوقف �لتناف�سي )�سدقي، 2004(.

كم���ا �أن هن���اك نظري���ات ع���دة تناول���ت �لقل���ق منه���ا نظري���ة �لتحلي���ل �لنف�س���ي 
و�لنظرية �ل�س���لوكية و�لنظرية �ملعرفية ولكن �س���يتم تناول �لقلق هنا يف �سوء نظرية 
(Spielberger, 1966) �لت���ي تناول���ت �لقل���ق ك�س���مة �أو حال���ة لرتب���اط حال���ة قل���ق 

�ملناف�سة بهذه �لنظرية.

(Spielberger, 1966) يف نظريت���ه �حلال���ة و�ل�س���مة حال���ة �لقل���ق  ي�س���به 
بالطاق���ة �ملحرك���ة بينما ي�س���به �س���مة �لقلق بالطاق���ة �لكامنة، ويرجع ذل���ك لأن حالة 
�لقلق ترتبط بال�ستجابة ملوقف معني �إذ� ما متت ��ستثارته مبنبهات مالئمة فتوؤدي 
�إىل �رتف���اع حال���ة �لقل���ق، �أي �أن �لقل���ق هنا ميكن �عتباره حالة طارئ���ة تتذبذب من �آن 

لآخر ويزول بزو�ل �ملثري�ت �لتي تبعثه.

�أما �س���مة �لقلق في�س���ار �ليها على �أنها �س���مة ثابتة ن�س���بًيا يف �ل�سخ�س���ية تن�ًس���ا 
نتيج���ة ��س���تعد�د�ت �س���لوكية مكت�س���بة تظ���ل كامن���ة حت���ى ت�س���تثريها مو�ق���ف معين���ة 
وفًق���ا مل���ا مت �كت�س���ابه يف طفولت���ه م���ن خ���رب�ت، وه���ي تهي���ئ �لف���رد لإدر�ك �لع���امل 
�س���مة  م���ن  �للذي���ن يعان���ون  �لأف���ر�د  باعتب���اره م�س���در للتهدي���د و�خلط���ر، وميي���ل 
�لقل���ق �إىل �إدر�ك �ملو�ق���ف �ملختلف���ة باعتباره���ا موق���ف خط���رة متث���ل تهدي���د لل���ذ�ت 

.)Martens et al., 1990 لغندور، 2008 ؛�(



املجلد ال�سابع - العدد )23( ج1 اأبريل 2018 جملة الرتبية اخلا�سة

 219 

Insomnia Disorderثانًيا: ا�سطراب الأرق
يع���د ��س���طر�ب �لأرق �أح���د �أك���رث ��س���طر�بات �لنوم �س���يوًعا ب���ني �لنا�س على   
�خت���الف مر�حله���م �لعمري���ة و�خت���الف جن�س���ياتهم، وخ���الل �ل�س���نو�ت �لأخ���رية مت 
�لرتكي���ز عل���ى �لأرق بو�س���فه ��س���طر�ًبا نوعًيا يت�س���م ببع����س �لأعر�����س �لتي حتدث 
���ا م���ع �لوظائ���ف �لتي يقوم به���ا �لفرد يف  ب�س���كل متك���رر وح���اد ومنتظم وميثل تعار�سً

.(Buysse, 2008) حياته �ليومية

ويعرف باأنه �س���عوبة يف �لنوم توؤدي �إىل قلته �أو �س���وء �نتظامه �أو �ليهما مًعا؛ 
وق���د يظه���ر يف بد�ي���ة �لن���وم فيح���ول دون �لدخول في���ه، �أو يظه���ر �أثناء �لن���وم فيمنع 

��ستمر�ريته )�لرمياوي، 1995(.

ويعرفه )�أبو هني، 2008( باأنه �س���عوبة �لدخول يف �لنوم �أو �ل�ستيقاظ �ملتكرر 
خالل �لليل �أو �ل�ستيقاظ مبكًر� قبل �أن ياأخذ �لفرد كفايته من �لنوم، حيث يتعر�س 

�لن�سان �إىل �إجهاد وتعب خالل �ساعات �لنهار و�نخفا�س يف �نتاجيته .

كم���ا يع���رف باأن���ه ��س���طر�ب �لدخ���ول يف �لن���وم �أو �ملو��س���لة في���ه، ول يرتب���ط 
با�س���طر�بات ج�س���مية ويرجع عادة �إىل بع�س �ل�سطر�بات �لنف�سية �ملتمثلة يف �لقلق 
و�لتوتر و�لكتئاب، وقد يكون نتيجة عو�مل بيئية معاك�سة )عبدوين و�آخرون، 2010(.

كذلك يعرف �لأرق باأنه �س���كوى متكررة من �س���عوبة �لبدء بالنوم �أو �لدخول 
و�ل�س���تمر�ر فيه، كذلك �ل�س���تيقاظ �ملتكرر لياًل وعدم �لقدرة على �لعودة للنوم مرة 
�أخ���رى، بالرغم من توف���ر �لفر�س �لكافية للنوم، مع تكر�ر هذه �لأعر��س ملدة ثالث 

.(Aِttarian& Schuman, 2010) مر�ت �أ�سبوعًيا وملدة تزيد عن �سهر

وبالنظ���ر �إىل �لتعريف���ات �ل�س���ابقة ي���رى �لباحث���ان �أنه���ا �تفق���ت عل���ى بع����س 
�أثن���اء  �ملتك���رر  �ل�س���تيقاظ  �أو  �لن���وم  �لدخ���ول يف  تتمث���ل يف �س���عوبة  �لت���ي  �ملظاه���ر 
�للي���ل، كم���ا تناول���ت بع����س �لتعريف���ات �لنتائ���ج �ملرتتب���ة عل���ى �لأرق مث���ل تعري���ف                                                                                
)�أبو هني، 2008(، وتناول �لبع�س �لآخر �مل�سببات �لرئي�سية لالأرق مثل تعريف كل من 

.)Attarian& Schuman, 2010)عبدوين و�آخرون، 2010(ِ؛(



النموذج البنائي لعالقة حالة قلق املناف�سة بكل من ا�سطراب االأرقد . حممد م�سطفى عبد الرازق و د.  هالة احمد �سليمان

 220 

لذل���ك ق���ام �لباحث���ان ببناء تعريف يف �س���وء معاي���ري (DSM-5) وين�س على 
ع���دم �لر�س���ا عن كمية �أو نوعية �لنوم مع وجود و�ح���ًد� �أو �أكرث من �لأعر��س �لتالية 
)�س���عوبة �لبدء يف �لنوم، �س���عوبة �حلفاظ على �لنوم، �ل�س���تيقاظ �ملتكرر، م�ساكل يف 
�لع���ودة �إىل �لن���وم بعد �ل�س���تيقاظ( ويحدث ملدة )3 ليال( على �لأقل �أ�س���بوعًيا ملدة ل 
تق���ل عن )3 �أ�س���هر( على �لرغم من توفر �لفر�س �لكافي���ة للنوم على �أل يعزي �لأرق 

�إىل �لتاأثري�ت �لف�سيولوجية للعقاقري و�ملو�د �ملخدرة.

وي���رى �لباحث���ان �أن هن���اك من���اذج ع���دة ف�س���رت �لأرق منها �لنموذج �ل�س���لوكي 
و�لنموذج �ملعريف و�لنموذج �ملعريف �ل�س���لوكي و�سيتم ��ستعر��س هذه �لنماذج باخت�سار 

فيما يلي:

يرك���ز �لنم���وذج �ل�س���لوكي ل���الأرق عل���ى �أن توتر �لفرد وتعر�س���ه للقل���ق نتيجة 
�ل�سغوط �لتي قد يتعر�س لها فاإن ذلك �سيوؤدي �إىل حدوث م�سكالت يف عملية �لنوم، 
وكذل���ك ح���دوث نوبات حادة من �لأرق، ول �س���يما عند بد�ية �لن���وم �أو �لعودة �إليه بعد 
�ل�ستيقاظ، فعندما يتعر�س �لفرد خلربة �لأرق نتيجة �لأحد�ث �ل�ساغطة �لتي مير 
بها �لفرد فاإنها تتحول �إىل توتر حول �لنوم نف�س���ه وهذ� �لن�س���اط �ملعريف �ل�س���لبي من 
�س���انه �أن يحظى مبزيد من �لتحفيز �إذ� مت �كت�س���اف تهديد �أو خلل يعوق عملية �لنوم 

.(Roth, 2007)

 (Abe & Germain, 2012)  أم���ا �لنم���وذج �ملع���ريف ل���الأرق ف���ريى كل م���ن�
�أن �لأرق ي�س���تمر من خالل تو�يل �لعمليات �ملعرفية �لتي تعمل خالل �لليل و�لنهار، 
وهناك خم�س عمليات معرفية م�س���ئولة عن تكوين هذ� �لتو�يل هي )�لتوتر، �لتنبيه 
�إدر�ك �لن���وم، �لأف���كار �لالعقالني���ة، �ل�س���لوكيات �لأمن���ة �مل�س���ادة  �لنتقائ���ي، �س���وء 
لالإنتاجية(، وهناك �فرت��سان �أمكن ��ستخال�سهما من �لنموذج �ملعريف �أولهما يتمثل 
يف �أن �لعمليات �ملعرفية �لتي يفرت�س �أن تعمل �أثناء �لليل تنطبق ب�س���كل مت�س���او على 
�س���عوبة �لبدء يف �لنوم خالل �لليل و�س���عوبة  �لعودة �إىل �لنوم عد �ل�ستيقاظ خالل 
�للي���ل، �أم���ا �لفرت��س �لثاين فريى �أن عمليات �ملحافظة على �لنوم قد تن�س���ط يف �أي 

حلظة يف هذ� �لنموذج نتيجة للخرب�ت �لنهارية �و �لليلية على حد �سو�ء
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وم���ن �لنم���اذج �لت���ي ف�س���رت �لأرق ياأتي �لنم���وذج �ملعريف �ل�س���لوكي و�لذي يعد 
منوذًج���ا تكاملًي���ا حيث يجم���ع بني عدد من �ملتغري�ت ت�س���مل �لفرد و�لزم���ن و�لبيئة، 
ويعت���رب مفه���وم ف���رط �ل�س���تثارة (Hyper arousal) ه���و حج���ر �لز�وي���ة يف ه���ذ� 
�لنم���وذج، حي���ث �أن ف���رط �ل�س���تثارة ق���د يرج���ع �إىل عو�م���ل معرفي���ة �أو �س���لوكية �أو 
ف�س���يولوجية؛ ووفًق���ا له���ذ� �لنم���وذج تت�س���من حماول���ة مو�جه���ة �لأرق قي���ام �لأفر�د 
بتطوي���ر ع���اد�ت نوم غري تو�فقية -�لبقاء يف �ل�س���رير لفرت�ت طويل���ة، �لقيلولة �أثناء 
�لنه���ار- توؤدي �إىل ��س���تمر�ر �لأرق نتيجة عدم �حلفاظ عل���ى �إيقاع نوم منتظم، ووفًقا 
لهذ� �لنموذج فاإن فرط �ل�س���تثارة ي�س���هم ب�س���كل مبا�س���ر يف زيادة �لأرق، كذلك يرى 
هذ� �لنموذج �أن �لإدر�كات �ملعرفية �ل�سلبية  تعمل على ��ستمر�ر �لدورة �ل�سلبية للنوم             

.(Talbot& Harvey, 2010)

وبعد عر�س �لنماذج �ملف�سرة لالأرق فريى �لباحثان �ن �لنماذج �ل�سابقة ف�سرت 
�لأرق وف���ق مناح���ي حمددة، لذ� من �ل�س���روري ع���دم تبني منح���ى دون �آخر بل يجب 
�لنظر �إليها يف �إطار تكاملي يج�س���د �لوحدة �لنف�سية �ل�سلوكية و�ملعرفية لالإن�سان يف 

حالت �ل�سو�ء و�لال�سو�ء.

Patterns of over excitabilities ثالًثا: اأمناط ال�ستثارة الفائقة
تع���رف �أمن���اط �ل�س���تثارة �لفائق���ة باأنه���ا �لق���درة �لفائق���ة �لت���ي تظه���ر عل���ى 
�س���كل ردة فع���ل نح���و �ملث���ري�ت �خلارجي���ة و�لد�خلية وذل���ك من خ���الل رغبة جاحمة 
للتعل���م، وخي���ال مفع���م باحليوي���ة وطاق���ة ج�س���دية غ���ري عادي���ة و�حل�سا�س���ية �لز�ئدة 
فائق���ة  نف�س���ية  ��س���كال  ع���رب خم�س���ة  �ل�س���تثار�ت  ه���ذه  وتظه���ر  �لنفع���الت  وح���دة 
تتمث���ل يف �ل�س���تثارة �لنف�س���حركية �لفائق���ة، �ل�س���تثارة �حل�س���ية �لفائق���ة، �ل�س���تثارة 
�لفائق���ة                                                 �لنفعالي���ة  �ل�س���تثارة  �لفائق���ة،  �لتخيلي���ة  �ل�س���تثارة  �لفائق���ة،  �لعقلي���ة 

.(Akarsu& Guzel, 2006)

 (Theory Of Positive �لإيجابي���ة  �لنق�س���امات  نظري���ة  وتع���د 
(Disintegrations من �إعد�د Dabrowski من �لنظريات �ملهمة يف جمال رعاية 
�ملوهوبني، حيث عرف �لإمكانات و�ل�ستعد�دت �لتطورية باأنها موهبة بنيوية متاأ�سلة 
يتح���دد م���ن خاللها م���دى �لنمو �لعقل���ي و�لنفعايل �ملمك���ن للفرد وطبيعت���ه، و�لتي 
ميك���ن قيا�س���ها عل���ى �أ�س���ا�س �ملكونات �ملتمثل���ة يف �أمناط �ل�س���تثارة �لفائق���ة و�لقدر�ت 
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�خلا�س���ة و�ملو�هب و�أخرًي� �لقوى �ملحركة لهذه �ملكونات و�لتي عرفها بالقوة �لعقلية 
.(Mendaglio, 2008, 158) لتي تتحكم بال�سلوك وت�ساعد على منوه�

وقد بنى Dabrowski نظريته من خالل متابعته لل�سري �لذ�تية للموهوبني 
من �لأطفال و�لر��س���دين، كما �أجرى در��س���ة حتليلية ل�سخ�س���ياتهم مبا تت�سمنه من 
م�س���اعر و�نفع���الت ومن���و �أخالق���ي، حيث لحظ من خ���الل هذ� �لبح���ث وجود منط 

.(Tieso, 2007) فريد لدى هوؤلء �ملوهوبني ودرجة تفاعلهم مع �حلياة

�لع�س���بية  �لفحو����س  خ���الل  م���ن  �أبحاث���ة  نتائ���ج   Dabrowski وث���ق  كم���ا 
�لكلينيكية �لتي يوؤكد فيها على �أن �ملوهوبني لديهم ��ستجابات �أكرث و�سوًحا ملختلف 
�ملث���ري�ت �لت���ي �أطل���ق عليه���ا )Overexcitabilities( �أو م���ا ي�س���مى باللغ���ة �لعربية 

(Piechowski, 2006) أمناط �ل�ستثارة �لفائقة�

وقد �أ�سار عبود )2012( �إىل �أن تلك �أمناط �ل�ستثارة �لفائقة ما هي �إل قدر�ت 
ور�ثي���ة للمث���ري�ت و�ملحف���ز�ت و�لت���ي ميك���ن مالحظتها كخ�س���ائ�س ل���دى �ملوهوبني 
ومتثل �ختالًفا حقيقًيا يف ن�سق �حلياة ونوعية �ملو�قف و�لتجارب �حلياتية للموهوبني 

ويرى )�لعنيز�ت و�آخرون، 2013( على �أن نظرية Dabrowski لي�ست نظرية 
لتف�سري �ملوهبة، �إل �أنه �أكد على �أهمية دور �ملوهبة كموؤ�سر د�ل على �لتفوق و�لو�سول 
�إىل �مل�س���تويات �لعليا من �لنمو �لعقلي و�لنفعايل و�لأخالقي، كما �أكد على تاأ�س���يل 
نظريته يف �لنمو �لإن�س���اين حيث �عترب �أن �لعو�مل �لنفعالية تلعب دوًر� �أ�سا�س���ًيا يف 

عملية �لنمو و�لإمكانات �لتطورية للموهوبني

وم���ا يوؤك���د عل���ى �أهمية نظري���ة Dabrowski يف جم���ال �ملوهوبني م���ا �أكدته 
(Silverman, Ellsworth 1980) �لت���ي ت���رى �أن ه���ذه �لنظري���ة �أحدثت ثورة يف 
در��س���ة �ملوهب���ة وذل���ك م���ن خالل ثالث���ة تطبيق���ات �أ�سا�س���ية تتمثل يف كونه���ا طريقة 
جديدة للتعرف و�لك�س���ف عن �ملوهوبني، طريقة جديدة لتعليم �ملوهوبني وتربيتهم، 
�جتاه جديد للتعامل مع م�سكالت �ملوهوبني �نطالًقا من �حتياجاتهم وخ�سائ�سهم

وق���د �أك���د (Piechowski, 2008) على �ن �لطالب �ملوهوبني يقومون ببناء 
جمموعة من �لقيم �لنف�سية �لتي ت�سهم بنمو وتطور �سخ�سياتهم من خالل تفاعلهم 

مع �لأمناط �ملختلفة لال�ستثارة �لفائقة
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و�تفق���ت )�ل�س���ليمان، 2016( مع ما �س���بق حي���ث ر�أت �أن �لقوى �لت���ي توؤدي �إىل 
تطور �سخ�سية �لطالب �ملوهوبني هي نابعة من �أمناط �ل�ستثارة �لفائقة و�لتي ينتج 
عنه���ا ردود �أفع���ال فوق �ملتو�س���ط للمثري�ت �ملحيطة مما ي�س���مح للفرد ببناء جمموعة 
من �لقيم �لنف�س���ية و�لتي تعد �لقوى �ملحركة لنمو �ل�سخ�سية وتطورها مما يتطلب 

�لك�سف عنها و�إ�سباع متطلباتها

وتن���اول (Dabrowski) م���ن خ���الل نظريت���ه جو�ن���ب من���و �سخ�س���ية �لف���رد 
�لنفعالي���ة وتطوره���ا من خالل م�س���تويات �لنم���و وما يحدث من �نق�س���ام �أو �نحالل 
لعنا�سر من �لقيم �لدنيا لتحل حملها �أبنية جديدة تتجه نحو �لقيم �لعليا، وت�سبح 
 (Dabrowski) سخ�س���ية �لفرد �لنفعالية يف حالة �إعادة ت�س���كيل لالأبنية، كما �أكد�
عل���ى �ن �مل�س���توى �لأعلى للقي���م يتطلب حدوث �نق�س���ام �أو �نحالل للم�س���توى �لأدنى 
ليحل حمله �مل�س���توى �لأعلى، مما ي�س���هم يف منو �سخ�س���ية �لفرد �لد�خلية وتطورها، 
كما �أن �لو�سول لتلك �مل�ستويات �لعليا من �لتطور لل�سخ�سية م�سروط مبا وهب �هلل 

. (Piechowski, 2008) لفرد من �إمكانات ومو�هب متاأ�سلة لديه�

ولقد خل�س عدد من �لباحثني م�ستويات �ل�ستثارة �لفائقة يف خم�س م�ستويات 
هي �ل�س���تثارة �لنف�سحركية �لفائقة، �ل�س���تثارة �حل�سية �لفائقة، �ل�ستثارة �لتخيلية 
�لفائق���ة وي�س���تعر�س  �لفائق���ة، �ل�س���تثارة �لنفعالي���ة  �لعقلي���ة  �لفائق���ة، �ل�س���تثارة 

�لباحثان باخت�سار هذه �مل�ستويات 
(( 1 :Psychomotor Over excitabilities:ل�ستثارة �لفائقة �لنف�سحركية�

تعرف باأنها فائ�س من �لطاقة ميكن مالحظته من خالل �لرغبة يف �حلركة 
و�لن�ساط �لز�ئد للنظام �لع�سلي و�لع�سبي ويتم مالحظتها من خالل �لقدرة 
على �لعمل بن�ساط وحيوية د�ئمني، ومييل �لأفر�د �لذين يتمتعون بهذ� �لنوع 
من �ل�س���تثارة �إىل �لندفاعية و�لتهور يف �تخاذ �لقر�ر ود�فعية نحو �لتناف�س 

)عبود، 2012(.
تع���رف 1 ))  Sensual Over excitabilities: �حل�س���ية  �لفائق���ة  �ل�س���تثارة 

بال�سعور بالبتهاج �حل�سي و�لبحث عن و�سائل ح�سية لتفريغ �لتوتر �لد�خلي، 
وميتلك �لأفر�د �لذين يتمتعون بهذ� �لنوع من �ل�س���تثارة بخربة و��س���عة من 
�ملدخالت �حل�سية �أكرث مما لدى �ل�سخ�س �لعادي، كما يتميزون بالقدرة على 
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ت���ذوق وتقدي���ر �لفنون، ويتلذذون بال�س���عور بالنكهات و�لرو�ئ���ح، كما يتاأثرون 
بالعو�م���ل �خلارجي���ة ب�س���كل كب���ري ومث���ري لالنتباه مم���ا يوؤثر عل���ى �جنازهم 

. (Wadhawa, 2008) لدر��سي�
(( 1 :Imagination Over excitabilities �لتخيلي���ة  �لفائق���ة  �ل�س���تثارة 

�لأف���كار �خليالي���ة  بتدف���ق  �ل�س���تثارة  م���ن  �لن���وع  ه���ذ�  ذوي  �لأف���ر�د  يتمي���ز 
و��ستخد�م �ملجاز يف �لتعبري�ت و�ل�ستغر�ق يف �أحالم �ليقظة، كما يلجئون �إىل 
�لتخي���ل للتخل����س من �ملل���ل من ناحية، و�س���عف �لقدرة لديه���م على �لرتكيز 
و�لنتب���اه ومتابع���ة �لدرو����س لأنه���ا ل ت�س���تثري �نتباهه���م م���ن ناحي���ة �أخ���رى                                                           

)عبود، 2012& �ل�سليمان، 2016(.
(( 1                 :Intellectual Over excitabilities �لعقلي���ة  �لفائق���ة  �ل�س���تثارة 

يظه���ر �لأفر�د �لذين ميتلكون هذه �ل�س���تثارة عقوًل ن�س���طة ولديهم ف�س���ول 
للعلم و�ملعرفة، كما �أن لديهم نهم على �لقر�ءة، وي�ستطيعون �لرتكيز لفرت�ت 
طويل���ة ولديه���م ق���درة على ح���ل �مل�س���كالت، ويتمتع���ون بق���در�ت �لتفكري فوق 
�ملعرفي���ة، ويتمتع���ون بالق���درة عل���ى �لتذكر �لب�س���ري، ويتمتع���ون باأخالقيات 

.(Treat, 2006) مرتفعة ي�سعون �إىل توظيفها على �أر�س �لو�قع
(( 1                        :Emotional Over excitabilities لنفعالي���ة� �لفائق���ة  �ل�س���تثارة 

تع���د ه���ذه �ل�س���تثارة �أول م���ا يت���م مالحظت���ه ل���دى �ملوهوب م���ن قب���ل �آبائهم 
ومعلميه���م، حيث يتميزون باحل�سا�س���ية �ملفرطة و�لكمالي���ة و�لنطو�ء �لز�ئد 
و�لتعاطف مع �لآخرين وحدة �مل�س���اعر، وغالًبا ما يدخلون يف حو�ر�ت د�خلية 

.(Mendaglio & Tiller, 2006) نف�سية ويدركون م�ساعرهم

درا�سات �سابقة:
مبر�جع���ة �لأدب �ل�س���يكولوجي متك���ن  �لباحث���ان م���ن �حل�س���ول عل���ى بع����س 
�لدر��سات �لتي تو�سح جانًبا �أو �أكرث من جو�نب م�سكلة �لبحث وذلك على �لنحو �لتايل:

اأولً: درا�سات تناولت حالة قلق املناف�سة لدى املوهوبني
مل يت�سنى للباحثان �لعثور على در��سات �سابقة تناولت حالة قلق �ملناف�سة مع 
�ملوهوب���ني �أكادميًي���ا بينم���ا وجد �لكثري من �لدر��س���ات �لتي تناولته م���ع �ملوهوبني يف 
�ملجال �لريا�س���ي وتنوعت �لدر��س���ات ما بني در��س���ات ��ستك�س���افية حلالة قلق �ملناف�سة 
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لدى �ملوهوبني ريا�سًيا  ومنها در��سة )عبد �هلل، 2015( و�لتي هدفت �إىل �لتعرف على 
�سمة قلق �ملناف�سة يف �ملجال �لريا�سي، وتكونت عينة �لبحث من )100( طالب وطالبة 
وقام���ت �لباحثة بتطبيق مقيا�س �لقلق �لتناف�س���ي من �إعد�دها و�أ�س���فرت �أهم �لنتائج 
عن �س���يوع �س���مة قلق �ملناف�سة بني �لطالب و�لطالبات كما تو�سلت �إىل �أهمية �لإعد�د 

�لنف�سي لهم للحد من �لآثار �ل�سلبية �لناجتة عن �سغوط �ملناف�سة.  

وقام )�لأطر�س، 2017( بدر��س���ة هدفت �لتعرف على م�س���تويات قلق �ملناف�س���ة 
قب���ل خو����س مباري���ات ك���رة �لق���دم لالعب���ني �ملحرتف���ني، ولتحقي���ق هذ� �له���دف قام 
�لباحث باإعد�د ��ستبانة لقيا�س قلق �ملناف�سة ومت تطبيقها على )61( لعب من لعبي 
ك���رة �لق���دم �ملحرتفني يف �لدوري �لفل�س���طيني وتو�س���لت �أهم �لنتائج �إىل �س���يوع قلق 
�ملناف�س���ة بني �لالعبني، كما تو�س���لت �إىل �أنه ل توجد فروق يف �لقلق �لتناف�سي تعزي 
�إىل �ل�سكن �أو مركز �للعب �أو �خلربة، و�أو�ست �لدر��سة �إىل �سرورة تدريب �لالعبني 
على مهار�ت �سبط �لنف�س وذلك لتعزيز �لقدر�ت �لنف�سية لديهم و�لتغلب على حالة 

�لقلق �لتي ت�سبق �ملباريات.

ا در��سات تناولت قلق �ملناف�سة وعالقته ببع�س �ملتغري�ت �لنف�سية  وهناك �أي�سً
ومنه���ا در��س���ة )خمي����س، 2014( و�لت���ي هدف���ت �إىل �لتع���رف عل���ى م�س���توى �لتحم���ل 
�لنف�س���ي وم�س���توى قل���ق �ملناف�س���ة و�لعالق���ة بينهم���ا ل���دى لعب���ات �لك���رة �لطائ���رة 
�مل�س���اركات يف بطول���ة �جلامع���ات �لعر�قي���ة للع���ام �لدر��س���ي 2012 – 2013، ولتحقي���ق 
ه���دف �لدر��س���ة طبق���ت �لباحثة عدد من �لأدو�ت متثلت يف  مقيا�س �لتحمل �لنف�س���ي                                   
)�إعد�د / حيدر حب�س، 2010( ومقيا�س قلق �ملناف�س���ة )�إعد�د/ حممد عالوي، 1998( 
وذل���ك على عينة بلغ عددها )44 لعبة( و�أ�س���فرت �أه���م �لنتائج عن �نخفا�س �لتحمل 
�لنف�س���ي ل���دى �لالعب���ات كم���ا تو�س���لت �إىل �رتف���اع حال���ة قل���ق �ملناف�س���ة لديه���ن، كما 
تو�س���لت �إىل وجود عالقة �رتباطية بني متغري�ت �لبحث و�أو�س���ت �لباحثة ب�س���رورة 
�لإعد�د �لنف�سي لالعبات للحد من �لقلق �لتناف�سي لديهن وزيادة �لتحمل �لنف�سي.

وعل���ى م�س���توى �لتدخ���ل ملو�جه���ة قلق �ملناف�س���ة ل���دى �ملوهوبني ريا�س���ًيا فقد 
ق���ام )عو�س، 2016( بدر��س���ة هدفت و�س���ع برنامج �ر�س���ادي نف�س���ي لعد�ئي �مل�س���افات 
�ملتو�س���طة ملو�جه���ة كل م���ن حال���ة قل���ق �ملناف�س���ة  و�ل�س���غوط �لنف�س���ية �لت���ي ت�س���بق 
�ملناف�س���ة وتكون���ت عين���ة �لبح���ث م���ن )8( عد�ئ���ني للم�س���افات �ملتو�س���طة مبنطق���ة 
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�ل�س���رقية لألعاب �لقوى وتكونت �أهم �أدو�ت �لدر��س���ة من )برنامج �لإر�س���اد �لنف�سي ،
�إع���د�د �لباح���ث(، )مقيا�س �ل�س���غوط �لنف�س���ية من �إعد�د / �س���ربي عم���ر�ن، 2001(، 
)قائمة حالة قلق �ملناف�س���ة، �إعد�د/ حممد عالوي، 1998(، و�أ�س���فرت �أهم �لنتائج عن 
فاعلي���ة �لربنام���ج �لإر�س���ادي يف �حلد من حالة قلق �ملناف�س���ة كما �س���اهم �لربنامج يف 
مو�جهة �ل�س���غوط �لنف�س���ية قبل �ملناف�س���ة وكذلك حت�سني م�س���توى �لإجناز �لرقمي 

لعد�ئي �مل�سافات �ملتو�سطة

�أم���ا �لدر��س���ات �لتي تناولت �لقلق مع �ملوهوب���ني يف �ملجالت �لأخرى فقد قام 
كل من (Bronislava; Jurga &  Rasa, 2009) بدر��سة  هدفت حتليل �لعالقة 
ب���ني �ل���ذكاء �لعام و�لقلق لدى �لطالب يف �ملرحل���ة �لعمرية )14: 15 عام( كما هدفت 
�إىل �لتع���رف عل���ى �لف���روق ب���ني �لذك���ور و�لن���اث يف متغ���ري�ت �لبحث وتو�س���لت �أهم 
�لنتائج عن عدم وجود فروق بني �جلن�س���ني يف متغري�ت �لذكاء و�لقلق، كما تو�س���لت 

�إىل عدم وجود عالقة �رتباطية بني �لذكاء �ملرتفع و�لقلق.

ويف ع���ام )2017( ق���ام (Vogelaar et al) بدر��س���ة هدف���ت �لتع���رف عل���ى �أثر 
�لختب���ار�ت �لتفاعلي���ة �مل�س���تخدمة لقيا����س �لق���در�ت �ملعرفي���ة يف �لتغل���ب عل���ى قل���ق 
�لختب���ار ل���دى كل م���ن �لأطفال �ملوهوب���ني  و�لأطفال متو�س���طي �لق���در�ت، وتكونت 
عينة �لبحث من )113( طفل ترت�وح �أعمارهم بني 7، 8 �س���نو�ت مقيدين يف عدد من 
�ملد�ر�س بغرب هولند�، وتو�س���لت �أهم �لنتائج �إىل �س���يوع قلق �لختبار لدى �لأطفال 
�ملوهوب���ني مقارن���ة باأقر�نهم متو�س���طي �لقدرة، كما تو�س���لت �إىل فعالي���ة �لختبار�ت 

�لتفاعلية يف �لتغلب على قلق �لختبار لدى �لطالب �ملوهوبني و�لعاديني.

ثانًيا: درا�سات تناولت ا�سطراب الأرق لدى املوهوبني
هدف���ت در��س���ة (Healy & Runco, 2006) �لتع���رف عل���ى �لعالق���ة ب���ني 
�لبتكاري���ة و��س���طر�بات �لن���وم، وتكون���ت عين���ة �لبح���ث م���ن )30 طفل م���ن مرتفعي 
�لبتكاري���ة، 30 طفل من منخف�س���ي �لبتكارية(، و�أ�س���فرت نتائج �لدر��س���ة عن وجود 
ف���روق يف ��س���طر�بات �لن���وم يف �جت���اه �لأطف���ال �ملبتكري���ن، حي���ث ترتف���ع م�س���تويات 

��سطر�بات �لنوم لديهم عن �أقر�نهم منخف�سي �لبتكارية
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وهدفت در��سة )عبد �ملجيد، 2011( �إىل �لك�سف عن ��سطر�بات �لنوم يف �سوء 
بع����س م�س���تويات �لبتكاري���ة ل���دى جمموع���ة م���ن �لفتي���ات �لكفيفات م���ن �ملنظورين 
�ل�سيكومرتي و�لإكلينيكي، ولتحقيق هدف �لدر��سة قامت �لباحثة بتطبيق عدد من 
�لأدو�ت متثلت يف مقيا�س �لتفكري �لبتكاري، مقيا�س ��س���طر�بات �لنوم، �ختبار ذكاء 
�ل�س���باب �للفظي، �ختبار �س���اك�س لتكملة �جلمل، وذلك على عينة مكونة من )25 فتاة 
كفيف���ة مرتفع���ة �لبتكارية، 25 فتاة كفيفة منخف�س���ة �لبتكاري���ة( تر�وحت �أعمارهم 
م���ن 14 �إىل 16 ع���ام، و�أ�س���فرت �أهم �لنتائ���ج على �أن �لفتيات �لكفيفات �لالئي ح�س���لن 
عل���ى درج���ات مرتفع���ة يف كل م���ن �لطالق���ة و�لأ�س���الة و�ملرون���ة و�لدرج���ة �لكلي���ة يف 
�لبتكارية �أكرث معاناة من �لأرق و�لنعا�س �لنهاري، وفرط �لنوم و�لكو�بي�س �لليلية. 

م���ن             كل  �أك���د  للموهوب���ني  �لن���وم  عملي���ة  �أهمي���ة  ح���ول  مقال���ة  ويف 
(Harsh, Karnes & Eiers, 2012) على �أن عملية �لنوم تعد �سرورية للطالب 
�ملوهوبني للح�سول على �أكرب فائدة من فر�س �لنمو �لفكري و�لجتماعي و�لروحي، 
وكذلك للحفاظ على �سحة نف�سية وبدنية جيدة، حيث �أن �لقدر�ت �لبارزة �لتي متيز 
�ملوهوبني ومتكنهم من حتقيق م�ستويات مرتفعة من �لإجناز �لكادميي و�لجتماعي 
من �ساأنها �أن تتحدى قدرتهم على تلبية �حتياجاتهم من �لنوم مما يوؤدي �إىل حدوث 
حالة من �لأرق لديهم، ومن �أجل �سمان رفاه هوؤلء �ملوهوبني يجب تثقيف �لقائمني 

على رعايتهم  حول �أهمية �لنوم وكذلك مر�قبة نوم �أطفالهم ب�سكل م�ستمر.

ثالًثا: درا�سات تناولت اأمناط ال�ستثارة الفائقة لدى املوهوبني
 (Limont, 2012) وحول �رتباط جمال �ل�س���تثارة مبجال �ملوهبة فقد قام
بدر��س���ة هدف���ت �لتع���رف عل���ى �لختالف���ات يف درج���ات �أمن���اط �ل�س���تثارة �لفائق���ة 
باخت���الف �ملوهب���ة وتكونت عينة �لبحث من )153( طالب موهوب يف �ملجالت �لتالية 
)35( موه���وب يف �ملج���ال �ملو�س���يقي، )42( موه���وب يف جم���ال �لفنون �لب�س���رية، )41( 
م���ن مرتفع���ي �ل���ذكاء و)35( م���ن �لعادي���ني وتر�وحت �أعماره���م ب���ني )13- 14 عاًما( 
و�أ�س���فرت �لنتائج عن وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا يف �أمناط فرط �ل�س���تثارة باختالف 
قدر�ت �لطالب، حيث متيز �لطالب �ملوهوبني مو�س���يقًيا بارتفاع م�س���توى �ل�س���تثارة 
�لنف�س���حركية �لفائق���ة، بينم���ا متيز �لط���الب مرتفعي �لتح�س���يل بارتفاع �ل�س���تثارة 
�لعقلي���ة �لفائق���ة، بينما متيز �لط���الب �ملوهوبني يف جمال �لفنون �لب�س���رية بارتفاع 

�ل�ستثارة �لتخيلية �لفائقة
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 (Moon & Montgomery, 2005) ويف در��س���ة ع���رب ثقافية ق���ام كل م���ن
بدر��س���ة هدف���ت �لتع���رف عل���ى �لف���روق يف �أمن���اط ف���رط �ل�س���تثارة ل���دى �لط���الب 
�لأمري���كان و�لكوريني يف �ملرحلة �لثانوية وذلك وفًقا للنوع وجمال �ملوهبة وللتحقق 
من هدف �لدر��س���ة قام �لباحثان بتطبيق مقيا�س �أمناط �ل�س���تثارة �لفائقة �لن�س���خة 
�لثاني���ة )OEQ11( وذلك على عينة مكونة من )227( �أمريكي، )341( من �لطالب 
�لكوري���ني، و�أ�س���فرت �لنتائ���ج ع���ن �رتباط �أمن���اط �ل�س���تثارة �لفائقة مبج���ال �ملوهبة 
�ل���ذي يتمي���ز في���ه �لط���الب حي���ث �س���جل �لط���الب �ملوهوب���ني فنًي���ا درج���ات �أعل���ى يف 
�ل�ستثار�ت �حل�سية و�لتخيلية، بينما �سجل �لطالب �ملوهوبني �أكادميًيا درجات �أعلى 

يف �ل�ستثار�ت �لعقلية و�لنف�سحركية

ويف در��س���ة �أخرى تناولت �أمناط �أمناط �ل�ستثارة �لفائقة �لطالب �ملوهوبني 
�أجرى كل من (Piirto & Fraas, 2012) در��س���ة هدفت �لتعرف على �لفروق بني 
�ملوهوب���ني �أكادميًي���ا و�لعاديني يف �أمناط �ل�س���تثارة �لفائقة وتكونت عينة �لبحث من 
)61( موه���وب �أكادميًي���ا، )51( م���ن �لعادي���ني و�أ�س���فرت �أه���م �لنتائج ع���ن وجود فروق 
ذ�ت دللة �إح�سائًيا بني �ملوهوبني و�لعاديني يف �أمناط �ل�ستثارة �لفائقة حيث �أظهر 
�ملوهوبني �أكادميًيا �رتفاًعا يف �أمناط �ل�ستثارة )�لنف�سحركية و�حل�سية و�لنفعالية(.

وق���ام (Mendaglio& Tillier, 2006) بدر��س���ة حتليلي���ة لنتائج �لبحوث 
�لتي تناولت نظرية �لنق�سام �لإيجابي لدوبرو�سكي و�إمكانية تطبيقها مع �ملوهوبني، 
و��س���تخل�س �ن ه���ذه �لنظري���ة تناولت خم�س���ة م�س���تويات خمتلفة لتطور �ل�سخ�س���ية 
تتمثل يف �أمناط �ل�س���تثارة �لفائقة وحتى ميكن �ل�س���تفادة من هذه �مل�ستويات فالبد 
و�ن ميتلك �ل�سخ�س عدد من �لقدر�ت و�لإمكانات �لفطرية �لتي ميكن توظيفها مع 
هذه �مل�س���تويات، وكذلك �س���رورة توفر حمرك خارجي م�س���تقل ي�س���اعد على توظيف 
ه���ذه �لإمكان���ات يف �س���وء �لق���در�ت �ملوج���ودة ل���دى �لف���رد، كم���ا تو�س���ل �إىل �ن عملية 
�لتنمي���ة �لأ�سا�س���ية للف���رد �ملوهوب لب���د و�ن تبد�أ بانهي���ار �لهياكل �لنف�س���ية �لقائمة 
بالفعل ومن ثم يقوم �لفرد بفح�س قيمه �لتي ن�ساأ عليها بوعي مما يوؤدي �إىل �إ�سابة 
�لف���رد بحالة �س���ديدة م���ن �لقلق و�لكتئاب نتيجة �ل�س���ر�عات �لد�خلية �لتي مير بها 
حول �لقيم �جلديدة و�لقيم �لتي ن�ساأ عليها؛ كما تو�سل �إىل �أن �ل�ستثارة �لنفعالية 
�لفائق���ة ه���ي �لأبرز لدى �ملوهوبني وهي �أول ما يالحظ���ه �لفرد عليهم وترتبط هذه 
�ل�ستثارة ب�سكل رئي�سي بالقلق و�خلوف و�ل�سعور بالذنب؛ و�أخرًي� وجد �أن �لدر��سات 
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�أك���دت عل���ى �أن �أمن���اط �ل�س���تثارة �لفائق���ة م���ن �س���اأنها �أن ت���وؤدي �إىل حال���ة م���ن زيادة 
�حل�سا�سية �لنفعالية و�ل�سعور بالغ�سب و�لقلق �لز�ئد نتيجة �سعورة بامل�سوؤولية 

ال�س�تثارة                             باأمن�اط  وعالقته�ا  املناف�س�ة  قل�ق  حال�ة  تناول�ت  درا�س�ات  رابًع�ا: 
الفائقة والأرق

يف ع���ام )2011( ق���ام كل م���ن (Harrison & Van Haneghan) بدر��س���ة 
هدفت فح�س �لعالقة بني �أمناط �ل�ستثارة �لفائقة  وبني �لأرق وقلق �ملوت و�خلوف 
م���ن �ملجه���ول، ولتحقي���ق �لهدف ق���ام �لباحث���ان بتطبيق ع���دد م���ن �لأدو�ت متثلت يف 
مقيا�س �أمناط �ل�ستثارة �لفائقة لDabrowski، ��ستبانة قلق �ملوت، مقيا�س �لأرق، 
مقيا�س �خلوف من �ملجهول، وتكونت عينة �لبحث من )73( طالب موهوب و )143( 
طال���ب ع���ادي يف مرحلت���ي �ملتو�س���طة و�لثانوي���ة، و�أ�س���فرت �لنتائج عل���ى �أن �ملوهوبني 
ح�س���لو� عل���ى م�س���تويات �أعل���ى م���ن �لعاديني يف كل م���ن �لأرق و�خلوف م���ن �ملجهول، 
كم���ا ح�س���لو� على درج���ات �أعلى يف ثالث �أمناط من �أمناط �ل�س���تثارة �لفائقة متثلت 
يف )�ل�س���تثارة �لعقلي���ة �لفائق���ة، �ل�س���تثارة �لتخيلي���ة �لفائقة، �ل�س���تثارة �لنفعالية 
�لفائق���ة( و�أو�س���حت �لنتائ���ج �رتباط كل م���ن �لأرق و�خلوف من �ملجهول بال�س���تثارة 
�لنفعالي���ة �لفائق���ة، كم���ا مل توجد �أي عالق���ة �رتباطية بني �ملتغري�ت �س���الفة �لذكر 

وباقي �أمناط �ل�ستثارة �لفائقة

ويف ع���ام )2012( ق���دم )Lamont( جمموع���ة من �لن�س���ائح لالآباء و�ملعلمني 
ح���ول كيفي���ة �لتغلب على �خلوف و�لقلق لدى �ملتعلمني �ملوهوبني، حيث قام بدر��س���ة 
نظري���ة ح���ول �لدر��س���ات �ل�س���ابقة �لت���ي تناولت �أمن���اط �ل�س���تثارة �لفائق���ة و�خلوف 
و�لقلق و�لأرق لدى �ملوهوبني و�لعاديني وتو�س���ل �إىل �نت�س���ار كل من ��سطر�ب �لأرق 
و�لقل���ق باأ�س���كاله �ملختلف���ة ل���دى �لط���الب �ملوهوب���ني، ويف �س���وء �لدر��س���ات �لت���ي قام 
با�ستعر��سها تو�سل �إىل �أهمية تدريبات �ل�سرتخاء و�لتاأمل يف �لتغلب على �جلو�نب 
�لنف�سية �لتي توؤدي �إىل �لقلق و�لأرق، كما �أو�ست �لدر��سة ب�سرورة تدري�س �لفل�سفة 
ل���دى �لطالب �ملوهوبني وذلك لتدريبهم عل���ى بع�س �ملفاهيم �ملتعلقة باحلياة و�ملوت 
و�حللم وغريها من �ملفاهيم �لتي ميكن �أن تتغلب على م�ساكلهم �ملختلفة، كما �أو�ست 
�لدر��س���ة ب�س���رورة �لهتمام بالقر�ءة قب���ل �خللود للنوم و�لرتكيز �لق�س����س �لهادئة 
�لبعيدة عن �لقلق و�لتوتر، و�أخرًي� �أو�س���ت �لدر��س���ة على �س���رورة �لهتمام بالتفكري 

�لإيجابي لدى �ملوهوبني وتهيئة بيئة تعليمية مريحة لهم.
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ويف ع���ام )2015( ق���ام (Perrone -McGovern ,et al) بدر��س���ة هدف���ت 
در��س���ة �لعالق���ة �ملتبادل���ة ب���ني �لعاطف���ة و�لإدر�ك و�لرف���اه �لنف�س���ي و�دو�ر �لكمالي���ة 
و�ل�س���تثارة �لنفعالي���ة �لفائق���ة و�لتنظي���م �لنفعايل على �لقدرة عل���ى �لتحمل لدى 
�لط���الب �ملوهوب���ني وتكون���ت عين���ة �لبح���ث م���ن )191( م���ن �ملوهوب���ني �لبالغني ومت 
تطبي���ق �ل�س���تبانات �ملرتبط���ة مبتغ���ري�ت �لبحث ع���رب �لنرتنت و�أ�س���فرت �أهم نتائج 
�لدر��س���ة على �أن �لطالب مرتفعي �لعاطف���ة لديهم درجات �أقل من تنظيم �لنفعال، 
وعلى �لعك�س وجدت �أن �لطالب �للذين يعانون من �لكمالية لديهم م�س���تويات �أعلى 
من تنظيم �لنفعال كما تو�سلت نتائج �لدر��سة �إىل وجود عالقة قوية بني �لكمالية 
و�ل�س���تثارة �لنفعالي���ة �لفائقة ببع�س �ل�س���طر�بات �لنف�س���ية �ملتمثل���ة يف لوم �لذ�ت 

و�لقلق و�لكتئاب

ويف عام )2016( قام كال من (Thomson& Jaque)بدر��سة هدفت مقارنة 
كل من �لربوفايل �لنف�سي و�أمناط �ل�ستثارة �لفائقة بني �لر�ق�سني ومغنيي �لأوبر� 
و�لريا�س���يني ولتحقي���ق ه���دف �لدر��س���ة مت تطبيق قائم���ة �أمناط �ل�س���تثارة �لفائقة 
باأبعاده���ا �خلم�س���ة �ملتمثل���ة يف )�ل�س���تثار�ت �حلركية و�حل�س���ية و�لتخيلي���ة و�لعقلية 
و�لوجد�ني���ة( وكذل���ك فح����س �مللف �لنف�س���ي لع���دد )84 ر�ق����س(، )62 مغن���ي �أوبر�(،              
)49 ريا�سًيا( و�أ�سفرت �لنتائج عن وجود فروق بني �أمناط �ل�ستثارة �لفائقة �خلم�سة 
يف �جتاه مغنيي �لوبر�، كما وجد �أن هناك �رتباط بع�س �ملتغري�ت �لنف�س���ية �ملتمثلة 

يف �لقلق و�لكتئاب و�خلجل باأمناط �ل�ستثارة �لفائقة �خلم�سة. 

وهدف���ت در��س���ة (Sadigh et al, 2014) �إىل �لتع���رف عل���ى مع���دل �نت�س���ار 
�لأرق ل���دى ط���الب �جلامع���ة وعالقته ب�س���مة �لقلق وتكونت عين���ة �لبحث من )100( 
طالب مقيدين بالفرقة �لأوىل باجلامعة و�أ�سفرت �لنتائج عن وجود عالقة �رتباطية 
موجبة بني �لأرق و�س���مة �لقلق، كما تو�س���لت �إىل �نت�س���ار معدلت �لأرق ب�س���كل كبري 

لدى طالب �جلامعة

و�تفق���ت معه���ا در��س���ة كل م���ن (Younes et al, 2016) بدر��س���ة هدف���ت 
�لتع���رف عل���ى تاأث���ري �إدمان �لنرتن���ت وعالقته م���ع �لأرق و�لقلق و�لكتئ���اب وتقدير 
�ل���ذ�ت و�لإجهاد �لنف�س���ي لدى ط���الب �جلامعة، ولتحقيق هدف �لدر��س���ة مت تطبيق 
�لأدو�ت �لتالية )�ختبار �إدمان �لنرتنت لل�س���باب، موؤ�س���ر �س���دة �لأرق، مقيا�س �لقلق 
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و�لكتئ���اب، مقيا�س تقدير �لذ�ت( وذل���ك على عينة مكونة من )600( طالب بجامعة 
�لقدي����س يو�س���ف بلبن���ان وتو�س���لت نتائج �لدر��س���ة �ىل �نت�س���ار كل م���ن �لأرق و�لقلق 
و�لكتئاب و�لإجهاد �لنف�سي لدى طالب �جلامعة مع وجود عالقة �رتباطية موجبة 
بني �إدمان �لنرتنت وكل �ملتغري�ت �لنف�س���ية �س���الفة �لذكر، كما تو�سلت �لدر��سة �إىل 

عدم وجود عالقة �رتباطية بني �إدمان �لنرتنت وتقدير �لذ�ت

وعلى �لنقي�س، فقد قام كل من (Tramonti et al, 2016) بدر��سة هدفت 
�لتعرف على تاأثري �لأرق على �لرفاهية �لنف�س���ية و�لتعرف على عالقة كل من �لأرق 
ا  و�لرفاهية �لنف�سية بكل من �لقلق و�لكتئاب، وتكونت عينة �لبحث من )41( مري�سً
ممن يرتددون على مر�كز ��س���طر�بات �لنوم يف �إيطاليا، ومت عمل در��س���ات حالة لكل 
منهم و�أ�سفرت �أهم �لنتائج على وجود عالقة �رتباطية بني �لرفاهية �لنف�سية �ل�سيئة 

وبني �لقلق و�لكتئاب، بينما ل توجد عالقة بني �لأرق و�لقلق و�لكتئاب

التعقيب على الدرا�سات ال�سابقة
يف �سوء حتليل نتائج �لدر��سات �ل�سابقة مت ��ستخال�س عدة قر�ء�ت متثلت فيمايلي :

ن���درة �لدر��س���ات �لت���ي تناول���ت قل���ق �ملناف�س���ة م���ع �ملوهوب���ني �كادميًي���ا حي���ث 1 ))
در��س���ة                                                     ومنه���ا  �لريا�س���ي،  �ملج���ال  يف  �ملوهوب���ني  م���ع  در��س���تها  �قت�س���رت 
)خمي����س، 2014؛ عب���د �هلل، 2015؛ �لأطر����س، 2017(  ومل يت�س���نى للباحث���ان 
�لعثور على در��سات تناولت �لقلق �لتناف�سي لدى �لطالب �ملوهوبني �أكادمييا، 
ب���ل وج���دت در��س���ات تناولت �أ�س���كال �أخرى م���ن �لقلق مث���ل �لقلق �لع���ام وقلق 

(Vogelaar et al, 2017) لختبار منها در��سات�
مل يج���د �لباحث���ان �إل در��س���ة و�ح���دة تناولت متغري�ت �لبح���ث جمتمعة وهي  1 ))

فق���ط  �رتباط���ي  ب�س���كل  تناوله���ا  ومت   (Harrison, et al, 2011) در��س���ة 
ووجدت در��س���ات �أخرى نظرية مل تقدم �إل �إر�س���اد�ت حول كيفية �لتغلب على 
بع����س �ل�س���طر�بات �لتي يعاين منه���ا �ملوهوبني و�لتي منها ��س���طر�ب �لأرق 

وحالة �لقلق 
ع���دم وج���ود من���وذج نظ���ري يجمع ب���ني حالة قل���ق �ملناف�س���ة و��س���طر�ب �لأرق 1 ))

و�أمناط �ل�س���تثارة �لفائقة رغم و�س���ول نتائج �لدر��س���ات �ل�س���ابقة �إىل وجود 
عالقات �رتباطية بني متغري�ت �لبحث وبع�سها �لبع�س.
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��س���تخدمت �أغلب �لدر��سات �ل�سابقة �لن�سخة �لثانية ملقيا�س �أمناط �ل�ستثارة 1 ))
�لفائق���ة (Falk, et al, 1999) و�عتم���دت �لدر��س���ات �ل�س���ابقة �لعربي���ة على 
�لن�س���خة �ملرتجمة لهذ� �ملقيا�س و�لتي ق���ام )�ملطريي، 2008( برتجمتها، كما 
�عتمدت �لدر��س���ات �لتي تناولت ��س���طر�ب �لأرق يف ت�سخي�س���ه على مقايي�س 
مت �عد�ده���ا يف �س���وء معاي���ري (DSM-4) ومل يت�س���نى للباحث���ان �لعثور على 

.(ICD-11) أو معايري� (DSM-5) در��سات تناولت معايري
تناق�س نتائج �لدر��سات �لتي تناولت متغري�ت �لبحث لدى كل من �ملوهوبني 1 ))

ريا�س���ًيا و�ملوهوب���ني �أكادميًي���ا و�لعاديني حيث �أكدت بع�س �لدر��س���ات �رتباط 
��سطر�ب �لأرق باملوهبة وهناك در��سات �أخرى نفت وجود عالقة بينهما .

فرو�س البحث:
يف �سوء �لإطار �لنظري ونتائج �لدر��سات �ل�سابقة ميكن بلورة �لفرو�س فيما يلي 

ت�س���كل متغري�ت �لبحث منوذجا بنائًيا يف�س���ر �لعالقة �ل�س���ببية بني متغري�ت 1 ))
)��س���طر�ب �لأرق و�أمناط �ل�س���تثارة �لفائقة( وحالة قلق �ملناف�س���ة لدى عينة 

�لبحث من �لطالب �ملوهوبني ريا�سًيا.
ت�س���كل متغري�ت �لبحث منوذجا بنائًيا يف�س���ر �لعالقة �ل�س���ببية بني متغري�ت 1 ))

)��س���طر�ب �لأرق و�أمن���اط �ل�س���تثارة �لفائق���ة( وحال���ة قل���ق �ملناف�س���ة ل���دى 
�لطالب �ملوهوبني �أكادميًيا

توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�سطات درجات �لطالب �ملوهوبني ريا�سًيا 1 ))
و�ملوهوب���ني �أكادميًي���ا و�لعادي���ني عل���ى كل م���ن مقيا����س حال���ة قل���ق �ملناف�س���ة، 

مقيا�س �أمناط �ل�ستثارة �لفائقة، ��سطر�ب �لأرق

منهج واإجراءات البحث
اأولً منهج البحث:

�عتمدت هذه �لبحث على �ملنهج �لو�سفي �لرتباطي �ل�سببي، لتف�سري �لعالقة 
ب���ني �ملتغ���ري �لتاب���ع )حالة قل���ق �ملناف�س���ة( و�ملتغ���ري�ت �مل�س���تقلة )��س���طر�ب �لأرق – 
�أمناط �ل�ستثارة �لفائقة(. و�ملنهج �لو�سفي �ملقارن، حيث متت �ملقارنة بني �ملوهوبني 

ريا�سًيا و�ملوهوبني �أكادميًيا و�لعاديني على متغري�ت �لبحث.
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ثانًيا: اإجراءات البحث:
اأدوات البحث:

اأولً: مقيا�س حالة قلق املناف�سة: اإعداد الباحثان
�أع���د �لباحث���ان ه���ذ� �ملقيا����س به���دف قيا����س قلق �ملناف�س���ة للط���الب �ملوهوبني 
)�كادميًي���ا / ريا�س���ًيا(، �لعادي���ني؛ �للذين ت���رت�وح �أعمارهم ما ب���ني )20 – 25( عاًما 
�ملقيدي���ن بجامع���ة �ملل���ك خال���د، ول�س���يما �أن �ل���رت�ث �ل�س���يكولوجي مل يك�س���ف ع���ن 
وج���ود �أد�ة مماثل���ة له���ذه �لفئ���ة حي���ث رك���زت �لأدو�ت على ت�سخي�س���ه ل���دى �لطالب 
 (Sport Anxiety ملوهوبني ريا�سًيا و�أغفلت باقي �لفئات ومن �أمثلة هذه �ملقايي�س�
 Scale-2, Smith et al, 2006 )، (competitive state anxiety, Cox et

(al, 1999وميكن تو�سيح مر�حل �إعد�د هذ� �ملقيا�س فيما ياأتي:

اأولً: ��س���تقر�ء �لأدبيات �لتي تناولت �لقلق ب�س���فة عامة وقلق �ملناف�س���ة ب�سفة خا�سة، 
 (Jon وعم���ل م�س���ح للمقايي�س و�لأدو�ت �لت���ي �أعدت من قبل على عين���ات �أخرى مثل
(et al , 2015;  Rocha et al, 2017 وقد �نتهت هذ� �لبحث �إىل �أن �أن�سب �سكل 
ملحت���وى �ملقيا�س هو �ل�س���كل �للفظي و�ن تكون �ل�س���تجابات على وف���ق تدريج ليكرت، 

لذ� مت بناوؤه على هذ� �ل�سكل.
ثانًيا: مت تطبيق ��س���تبانة مفتوحة ت�س���منت �أ�س���ئلة عدة مت توجيهها �إىل �خلرب�ء يف 
عل���م �لنف����س بهدف �لتعرف على �ملظاهر �ملختلفة لقلق �ملناف�س���ة، كما �أجريت مقابلة 
مفتوحة على عينة من �ملوهوبني )�أكادميًيا وريا�س���ًيا( و�لعاديني، بلغت )10( طالب 
موهوب���ني ريا�س���ًيا، )10( ط���الب موهوب���ني �أكادميًي���ا ومثلهم م���ن �لعاديني من غري 

عينة �لبحث �لأ�سا�سية.
ثالًث�ا: متت �س���ياغة مف���رد�ت �ملقيا�س، بحيث تتنا�س���ب وعينة �لبح���ث وقد تنوعت يف 
�ل�س���ياغة ب���ني �ل�س���لب و�لإيج���اب وقد بل���غ عددها يف �س���ورتها �لأولي���ة )28( مفردة، 
ومت حتديد بد�ئل �ل�س���تجابة على �ملقيا�س من خالل در��س���ة ��س���تطالعية على عينة 
قو�مه���ا )10( ط���الب موهوب���ني ريا�س���ًيا، )10( ط���الب موهوب���ني �أكادميًي���ا من غري 
عينة �لبحث �لأ�سا�س���ية، لبحث تفاعلهم مع �ملقيا�س وبد�ئل �ل�س���تجابة، وقد �أ�س���ارت 
نتائ���ج �لتطبي���ق �إىل فهمه���م لعبار�ت �ملقيا����س وبديل �ل�س���تجابة ذي �لتدرج �لثالثي 
)د�ئًما، �أحياًنا، �أبًد�( بن�س���بة )80.45 %(، وتعطى هذه �ل�س���تجابات درجات بالرتتيب                                 
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)3، 2، 1(، وذلك ح�سب �جتاه �لعبارة �إيجاًبا �أو �سلًبا، �أما تعليمات �ملقيا�س فقد  روعي 
فيها �لو�سوح و�لإيجاز و�لب�ساطة.

رابًعا: عر�س �ملقيا�س على جمموعة من �ملتخ�س�س���ني يف �ل�سحة �لنف�سية و�لعاملني 
مع �ملوهوبني ريا�سًيا و�ملوهوبني �أكادميًيا بلغ عددهم )9( متخ�س�سني، وذلك لبيان 
م���دى منا�س���بة �ملفرد�ت لعينة �لتطبيق، ونتيجة لذل���ك مت �لإبقاء على �ملفرد�ت �لتي 
ح�س���لت على ن�س���بة )85 %( من �تف���اق �ملحكمني، وبناء علي���ه مت �لإبقاء على مفرد�ت 
�ملقيا����س ومل حت���ذف �أي مفرده منها، وعدلت �لبنود �لتي ح�س���لت على �تفاق )55 %( 

فاأكرث وبلغ عددها ثالثة بنود.
�ا: مت جتري���ب �ملقيا����س يف �س���ورته �لأولي���ة على عين���ات ��س���تطالعية متثل كل   خام�سً
م���ن �لطالب �ملوهوبني ريا�س���ًيا و�ملوهوب���ني �أكادميًيا و�لعادي���ني )ن=10( طالب لكل 
منهم، ومت تعديل مفرد�ت �ملقيا�س �لتي �ت�س���مت بالغمو�س، وت�س���ري �لدرجة �ملرتفعة 
على �ملقيا�س �ىل �رتفاع درجة �لقلق �لتناف�س���ي لدى �لفرد وبح�ساب �ملتو�سط �لزمني 

لتطبيق �ملقيا�س تبني �أنه يرت�وح بني )7 : 12 دقيقة(.
�ا: ح�س���ب �لثب���ات على عينة م���ن �لطالب �ملوهوبني ريا�س���ًيا بل���غ عددها )30(  �ساد�سً
طال���ب، ومثله���م موهوب���ني �أكادميًي���ا و�لعادي���ني - من غري عين���ة �لبحث �لأ�سا�س���ية، 
بطريقت���ي �إع���ادة �لتطبي���ق بف���ارق زمن���ي )30( يوًما ب���ني �لتطبيق���ني �لأول و�لثاين، 
 ،)0.01( بدلل���ة   )0.892  /0.914  /0.862( بالرتتي���ب  �لثب���ات  معام���الت  وكان���ت 
و�لتجزئة �لن�س���فية بعد ت�س���حيح ط���ول �ملقيا�س، وكانت معام���الت �لثبات بالرتتيب 
)0.885/ 0.910/ 0.854( بدلل���ة )0.01(، ومعام���ل �لف���ا كرونب���اخ وبلغ���ت معام���الت 
�لثب���ات )0.907 / 0.929/ 0.911( بدلل���ة )0.01(، مم���ا ي�س���ري �إىل �رتف���اع معام���الت 

�لثبات للمجموعات �لثالث على �ملقيا�س.

�أم���ا بالن�س���بة لل�س���دق، فق���د مت ح�س���ابه بطريقت���ني هم���ا �ل�س���دق �ملرتب���ط 
باملح���ك، حي���ث ح�س���ب معامل �لرتب���اط بني درجاتهم عل���ى �ملقيا����س، ودرجاتهم على 
مقيا�س )قلق �ملناف�س���ة/ �إعد�د ح�سن عالوي، 1997( وكانت هذه �ملعامالت بالرتتيب                       

)0.92/ 0.85/ 0.88(، وهي د�لة عند )0.01(.
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بلغ���ت                            �إذ  �ملتناق�س���ة،  �ملجموع���ات  ب���ني  �لتميي���زي  �ل�س���دق  ح�س���اب  مت  كم���ا 
قيم���ة “ ت” )35.08( بدلل���ة )0.001( ب���ني �لط���الب مرتفع���ي حال���ة قل���ق �ملناف�س���ة                      
�ملناف�س���ة قل���ق  حال���ة  منخف�س���ي  و�لط���الب   ،)3،54= ع   /65،166  = م   /  30 )ن= 
)ن =30 / م = 35،26/ ع= 3،13( وكان���ت �لف���روق يف �جت���اه �لط���الب مرتفع���ي قل���ق 

�ملناف�سة، مما ي�سري �إىل قدرة �ملقيا�س على �لتمييز بني �ملجموعات �ملتناق�سة.

ثانًيا: مقيا�س ا�سطراب الأرق: اإعداد الباحثان
�أع���د �لباحثان ه���ذ� �ملقيا�س بهدف تقدير ��س���طر�ب �لأرق للطالب �ملوهوبني 
)�كادميًي���ا/ ريا�س���ًيا( و�لعادي���ني، �للذي���ن ت���رت�وح �أعمارهم ما ب���ني )20 – 25( عاًما 

�ملقيدين بجامعة �مللك خالد، وميكن تو�سيح مر�حل �إعد�د هذ� �ملقيا�س فيما ياأتي:
اأولً: ��ستقر�ء �لأدبيات �لتي تناولت ��سطر�ب �لأرق، وعمل م�سح للمقايي�س و�لأدو�ت 
 (DSM_5, 2013 ; Meltzer.& لت���ي �أع���دت م���ن قبل عل���ى عين���ات �أخ���رى مث���ل�
Mindell, 2014; Haile et al, 2017، خ�س���ر، عب���د �لغن���ي، 2013؛ عب���د �خلالق 
و�آخ���رون، 2014؛ �لبح���ريي، �أب���و �ملجد، 2014( وق���د �نتهت هذه �لبحث �إىل �أن �أن�س���ب 
�س���كل ملحت���وى �ملقيا����س ه���و �ل�س���كل �للفظ���ي و�ن تكون �ل�س���تجابات على وف���ق تدريج 

ليكرت، لذ� مت بناوؤه على هذ� �ل�سكل.
ثانًيا: مت تطبيق ��س���تبانة مفتوحة ت�س���منت �أ�س���ئلة عدة مت توجيهها �إىل �خلرب�ء يف 
علم �لنف�س و�لطب �لنف�س���ي بهدف �لتعرف على �ملظاهر �ملختلفة ل�س���طر�ب �لأرق، 
كما �أجريت مقابلة مفتوحة على عينة من �ملوهوبني )�أكادميًيا وريا�سًيا( و�لعاديني، 
بلغ���ت )10( ط���الب موهوب���ني ريا�س���ًيا، )10( ط���الب موهوبني �أكادميًي���ا ومثلهم من 

�لعاديني من غري عينة �لبحث �لأ�سا�سية.
ثالًث�ا: متت �س���ياغة مف���رد�ت �ملقيا�س، بحيث تتنا�س���ب وعينة �لبح���ث وقد تنوعت يف 
�ل�س���ياغة ب���ني �ل�س���لب و�لإيج���اب وقد بل���غ عددها يف �س���ورتها �لأولي���ة )25( مفردة، 
ومت حتديد بد�ئل �ل�س���تجابة على �ملقيا�س من خالل در��س���ة ��س���تطالعية على عينة 
قو�مه���ا )10( ط���الب موهوب���ني ريا�س���ًيا، )10( ط���الب موهوب���ني �أكادميًي���ا من غري 
عينة �لبحث �لأ�سا�س���ية، لبحث تفاعلهم مع �ملقيا�س وبد�ئل �ل�س���تجابة، وقد �أ�س���ارت 
نتائ���ج �لتطبي���ق �إىل فهمه���م لعب���ار�ت �ملقيا�س وبديل �ل�س���تجابة ذو �لت���درج �لثالثي 
)د�ئًما، �أحياًنا، �أبًد�( بن�س���بة )92،18 %(، وتعطى هذه �ل�س���تجابات درجات بالرتتيب                                  
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)3، 2، 1(، وذلك ح�سب �جتاه �لعبارة �إيجاًبا �أو �سلًبا، �أما تعليمات �ملقيا�س فقد  روعي 
فيها �لو�سوح و�ليجاز و�لب�ساطة.

رابًعا: عر�س �ملقيا�س على جمموعة من �ملتخ�س�س���ني يف �ل�سحة �لنف�سية و�لعاملني 
مع �ملوهوبني ريا�سًيا و�ملوهوبني �كادميًيا بلغ عددهم )9( متخ�س�سني، وذلك لبيان 
م���دى منا�س���بة �ملفرد�ت لعينة �لتطبيق، ونتيجة لذل���ك مت �لإبقاء على �ملفرد�ت �لتي 
ح�س���لت عل���ى ن�س���بة )77.77 %( م���ن �تف���اق �ملحكم���ني، وبن���اء علي���ه مت حذف خم�س���ة 
بن���ود، وعدلت �لبنود �لتي ح�س���لت عل���ى �تفاق )55 %( فاأكرث، وبذلك �أ�س���بح �ملقيا�س                

)20 مفردة(.
�ا: مت جتريب �ملقيا�س يف �س���ورته �لأولية على عينات ��ستطالعية من �لطالب  خام�سً
�ملوهوب���ني ريا�س���ًيا و�ملوهوب���ني �كادميًي���ا و�لعادي���ني )ن=10( طالب ل���كل منهم، ومت 
تعديل مفرد�ت �ملقيا�س �لتي �ت�س���مت بالغمو�س، ومل يتم حذف �أي مفرد�ت، وت�س���ري 
�لدرج���ة �ملرتفعة على �ملقيا�س �ىل �رتفاع درجة �لأرق لدى �لفرد وبح�س���اب �ملتو�س���ط 

�لزمني لتطبيق �ملقيا�س تبني �أن قدره )5 دقائق(.
�ا: ح�س���ب �لثب���ات على عينة م���ن �لطالب �ملوهوبني ريا�س���ًيا بل���غ عددها )30(  �ساد�سً
طال���ب، ومثله���م موهوب���ني �أكادميًي���ا و�لعادي���ني - من غري عين���ة �لبحث �لأ�سا�س���ية، 
بطريقت���ي �إع���ادة �لتطبي���ق بف���ارق زمن���ي )30( يوًما ب���ني �لتطبيق���ني �لأول و�لثاين، 
 ،)0.01( بدلل���ة   )0.775  /0.891  /0.822( بالرتتي���ب  �لثب���ات  معام���الت  وكان���ت 
و�لتجزئة �لن�س���فية بعد ت�س���حيح ط���ول �ملقيا�س، وكانت معام���الت �لثبات بالرتتيب 
)0.852/ 0.922/ 0.801( بدلل���ة )0.01(، ومعام���ل �لف���ا كرونب���اخ وبلغ���ت معام���الت 
�لثب���ات )0.910 / 0.955/ 0.871( بدلل���ة )0.01(، مم���ا ي�س���ري �إىل �رتف���اع معام���الت 

�لثبات للمجموعات �لثالث على �ملقيا�س.

�أم���ا بالن�س���بة لل�س���دق، فق���د مت ح�س���ابه بطريقت���ني هم���ا �ل�س���دق �ملرتب���ط 
باملح���ك، حي���ث ح�س���ب معامل �لرتب���اط بني درجاتهم عل���ى �ملقيا����س، ودرجاتهم على                      
)�ملقيا����س �لعرب���ي ل���الأرق من �إعد�د �أحمد عبد �خلال���ق، 2008( وكانت هذه �ملعامالت 

بالرتتيب )0.71/ 0.77/ 0.62(، وهي د�لة عند )0.01(.
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كم���ا مت ح�س���اب �ل�س���دق �لتمييزي ب���ني �ملجموع���ات �ملتناق�س���ة، �إذ بلغت قيمة                
بدللة )0.001( بني �لطالب مرتفعي �لأرق )ن= 30 / م = 51،536/  “ ت” )22،02( 
ع = 4،07(، و�لطالب منخف�س���ي �لأرق )ن =30 / م = 27.20/ ع=4،47( وكانت �لفروق 
يف �جت���اه �لط���الب مرتفع���ي �لأرق، مم���ا ي�س���ري �إىل ق���درة �ملقيا����س عل���ى �لتميي���ز بني 

�ملجموعات �ملتناق�سة.

ثالًثا: مقيا�س اأمناط ال�ستثارة الفائقة: تعريب الباحثان
�أعده يف �لأ�سل (Falk, et al, 1994) بهدف قيا�س �أمناط �ل�ستثارة �لفائقة 
ل���دى ط���الب �جلامعة، وقد مت بناوؤه بعد مر�جعة �أكرث من )300( ��س���تجابة للطالب 
وبعد عدة مر�جعات مت و�سع )140 مفردة( تعرب عن مظاهر �أمناط �ل�ستثارة �لفائقة 
�خلم�س���ة، ومت تقنين���ه عل���ى عين���ة قو�مه���ا )553( طال���ب وطالب���ة مبختل���ف �ملر�ح���ل 
�لعمري���ة، وبع���د �إج���ر�ء �لتحلي���ل �لعاملي لهذ� �ملقيا����س و�إجر�ء عدد م���ن �لتعديالت 
عل���ى بع����س �ملف���رد�ت �أ�س���بح �ملقيا�س مك���ون من )124( مف���ردة؛ ويف ع���ام )1999( قام 
(Falk, et al) باإع���د�د �س���ورة ثاني���ة ملقيا����س �أمن���اط �ل�س���تثارة �لفائق���ة تكونت من 
)50( مف���ردة موزع���ة بالت�س���اوي على خم�س���ة �أبعاد تتمثل يف �ل�س���تثارة �لنف�س���حركية 
�لفائقة، �ل�س���تثارة �حل�س���ية �لفائقة، �ل�س���تثارة �لتخيلية �لفائقة، �ل�ستثارة �لعقلية 
�لفائق���ة، �ل�س���تثارة �لنفعالية �لفائقة؛ وتتم �ل�س���تجابة على مف���رد�ت �ملقيا�س على 
مقيا����س مت���درج خما�س���ي يرت�وح ب���ني )ل تنطبق عل���ي �إطالًقا – تنطب���ق علي كثرًي� 
ج���د�(، وتق���در �لدرجات ب�� )1، 2، 3، 4، 5( على �لرتتيب، علًما باأن �لفقرتني )38، 44( 
تاأخ���ذ�ن عك�س �لرتتيب �ل�س���ابق ويرت�وح مدى �لدرجات ب���ني )50- 250(، وقد متتع 

�ملقيا�س بخ�سائ�س �سيكومرتية جيدة من حيث �لثبات و�ل�سدق.

ولدق���ة ه���ذ� �ملقيا����س فق���د مت ترجمت���ه �إىل ن�س���خ ع���دة باأغل���ب �للغ���ات �س���و�ء 
�لرتكي���ة �أو �لفرن�س���ية �أو �لعربي���ة وتعد در��س���ة )�ملط���ريي، 2008( �أول در��س���ة عربية 
قامت برتجمة هذ� �ملقيا�س وتقنينه على �لبيئة �لكويتية، وتو�لت بعدها عدة در��سات 
تناولت تقنينه على بيئات خمتلفة مثل در��س���ة )جرو�ن، 2016( �إل �أنه وبعد �لطالع 
عل���ى ه���ذه �لدر��س���ات جن���د �أنها �قت�س���رت عل���ى �ل�س���تعانة باملقيا�س �ملوجود بدر��س���ة 
)�ملطريي، 2008( دون �إجر�ء �أي تعديل حقيقي على �ملقيا�س بل �قت�سر �لتقنني على 

ح�ساب معامالت �ل�سدق و�لثبات يف �لبيئات �ملختلفة.
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و�عتم���د �لبح���ث �حل���ايل عل���ى ن�س���خة فرن�س���ية حديث���ة م���ن �ملقيا����س �أعده���ا 
(BOTELLA , et al , 2015) حي���ث مت تطبيقه���ا عل���ى عينة قو�مها )474( فرًد� 
يف �ملرحلة �ملتو�سطة �لفرن�سية، بلغت ن�سبة �لبنني منهم )56%( ومبتو�سط عمر زمني 
)12،33( و�نحر�ف معياري )1،18(، وبعد عر�س �ملقيا�س على جمموعة من �ملحكمني 
و �إج���ر�ء حتلي���ل عامل���ي ملفرد�ته �أ�س���فر ع���ن )35( مف���ردة موزعة على �خلم����س �أبعاد 
�لرئي�س���ية �ملتمثلة يف �أمناط �ل�س���تثارة �لفائقة )�لنف�س���حركية، �حل�س���ية، �لتخيلية، 
�لعقلي���ة، �لنفعالي���ة(، وللتحق���ق م���ن �س���دق �ملقيا�س مت ��س���تخد�م �لتحلي���ل �لعاملي 
�لتوكي���دي، و�أ�س���ارت �لنتائج �إىل ت�س���بع مف���رد�ت �ملقيا�س على �لعو�مل �خلم�س���ة، كما 

�رتبطت �لأبعاد مع بع�سها �لبع�س ب�سكل �إيجابي.

ويف �لبحث �حلايل مت تعريب �لن�سخة �لفرن�سية – متوفرة باللغة �لإجنليزية- 
م���ن ه���ذ� �ملقيا����س وتطبيقها على عين���ة ��س���تطالعية قو�مها )10( ط���الب موهوبني 
ريا�س���ًيا، )10( ط���الب موهوبني �أكادميًي���ا، )10( طالب عاديني من غري عينة �لبحث 
�لأ�سا�سية، لبحث تفاعلهم مع �ملقيا�س وبد�ئل �ل�ستجابة، وقد �أ�سارت نتائج �لتطبيق 
�إىل فهمه���م لعب���ار�ت �ملقيا����س. و��س���تخدم �لباحث���ان �لت���درج �لثالث���ي لال�س���تجابة 
)د�ئًم���ا، �أحياًن���ا، �أب���ًد�( ،�أم���ا تعليم���ات �ملقيا����س فق���د  روع���ي فيه���ا �لو�س���وح و�ليجاز 

و�لب�ساطة.

اخل�سائ�س ال�سيكومرية للمقيا�س
اولً: مت عر�س �ملقيا�س على جمموعة من �ملتخ�س�سني يف �ل�سحة �لنف�سية بلغ عددهم 
)5( متخ�س�سني، وذلك لبيان مدى منا�سبة �ملفرد�ت لعينة �لتطبيق، ونتيجة لذلك 
مت �لإبق���اء عل���ى �ملفرد�ت �لتي ح�س���لت على ن�س���بة )60 %( من �تف���اق �ملحكمني، وبناء 
عليه مل يتم حذف �أي مفردة من مفرد�ت �ملقيا�س، وعدلت �لبنود �لتي ح�س���لت على 

�تفاق )40 %( فاأكرث.
ثانًي�ا: ح�س���ب �لثب���ات عل���ى عين���ة من �لط���الب �ملوهوب���ني ريا�س���ًيا بلغ عدده���ا )30( 
طال���ب، ومثله���م موهوب���ني �أكادميًي���ا و�لعادي���ني - من غري عين���ة �لبحث �لأ�سا�س���ية، 
بطريق���ة �لتجزئة �لن�س���فية، ومعام���ل �ألفا كرونباخ، و�خرًي� بطريق���ة �إعادة �لتطبيق 
بف���ارق زمن���ي )45( يوًم���ا ب���ني �لتطبيق���ني �لأول و�لث���اين ويو�س���ح ج���دول )1( قي���م                               

معامالت �لثبات



املجلد ال�سابع - العدد )23( ج1 اأبريل 2018 جملة الرتبية اخلا�سة

 239 

جدول )1(
معامالت الثبات ملقيا�س اأمناط ال�ستثارة الفائقة لدى الطالب املوهوبني ريا�سًيا واأكادميًيا 

والعاديني با�ستخدام )التجزئة الن�سفية – معامل الفا كرونباخ- اإعادة التطبيق(

طرق �لثبات         
�بعاد �ملقيا�س

�إعادة �لتطبيقمعامل �لفا�لتجزئة �لن�سفية

ني 
هوب

مو
سًيا

ا�
ري

ني 
هوب

مو
ميًيا

كاد
�

ني
ادي

ع

ني 
هوب

مو
سًيا

ا�
ري

ني 
هوب

مو
ميًيا

كاد
�

ني
ادي

ع

ني 
هوب

مو
سًيا

ا�
ري

ني 
هوب

مو
ميًيا

كاد
�

ني
ادي

ع

 �ل�ستثارة
0.730.800.860.720.820.850.710.840.78�لنف�سحركية �لفائقة

 �ل�ستثارة �حل�سية
0.820.780.800.690.730.670.720.680.72�لفائقة

 �ل�ستثارة �لتخيلية
0.800.730.790.710.710.700.750.740.71�لفائقة

 �ل�ستثارة �لعقلية
0.780.810.680.840.810.830.830.700.75�لفائقة

 �ل�ستثارة �لنفعالية
0.760.800.740،850.860.880.640.770.80�لفائقة

0.820.790.840.880.870.890.800.790.83�لدرجة �لكلية

توؤك���د نتائ���ج معام���الت �لثب���ات يف ج���دول )1( ثب���ات مكون���ات مقيا����س �أمناط 
�ل�س���تثارة �لفائق���ة حي���ث كانت جمي���ع قيم �لثبات د�ل���ة عند م�س���توى )0.001( حيث 

كانت �أقل قيمة )0.76( بينما بلغت �أعلى قيمة ملعامل �لثبات )0.89(

ثالًثا: �سدق املقيا�س: مت التاأكد من �سدق املقيا�س با�ستخدام عدة طرق منها

ال�س�دق التالزم�ي: مت �لعتم���اد عل���ى مقيا����س �أمن���اط �ل�س���تثارة �لفائق���ة من أ- 
تقن���ني فتحي جرو�ن )2011( للتحقق من �س���دق �لن�س���خة �لفرن�س���ية لقيا�س 
�أمناط �ل�ستثارة �لفائقة و�لتي قام �لباحثان بتعريبها، وقد مت ح�ساب معامل 
�لرتب���اط ب���ني �ملقيا�س���ني وذل���ك بعد تطبيقه عل���ى عينة �لتقن���ني – من غري 
عين���ة �لبح���ث �لأ�سا�س���ية- بلغ���ت )30( طال���ب موه���وب ريا�س���ًيا ومثله���م م���ن 
�ملوهوب���ني �أكادميًيا ومثلهم من �لعاديني، وتر�وح���ت قيم معامالت �لرتباط 
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ب���ني )0.42 – 0.67( ل���دى �لط���الب �ملوهوب���ني ريا�س���ًيا، بينم���ا تر�وح���ت قيم 
معام���الت �لرتب���اط ب���ني )0.55 – 0.70( ل���دى �لطالب �ملوهوب���ني �أكادميًيا، 
و�أخ���رًي� تر�وح���ت قيم معامالت �لرتباط ب���ني )0.49 – 0.73( لدى �لطالب 
�لعاديني، وجميعها د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى )0.01( مما يدل على �س���دق 

�ملقيا�س �ملعرب.

ال�س�دق التمييزي مت ح�س���اب �ل�س���دق �لتمييزي بني �ملجموعات �ملتناق�س���ة، �إذ ب- 
بلغ���ت قيم���ة » ت« )19.85( بدلل���ة )0.001( ب���ني �لطالب مرتفعي �ل�س���تثارة 
�لفائق���ة )ن= 30 / م = 84.83/ ع =2.15(، و�لط���الب منخف�س���ي �ل�س���تثارة 
�لفائق���ة )ن =30 / م = 67.00/ ع= 4.43( وكان���ت �لف���روق يف �جت���اه �لط���الب 
مرتفع���ي �ل�س���تثارة �لفائق���ة، مما ي�س���ري �إىل ق���درة �ملقيا�س عل���ى �لتمييز بني 

�ملجموعات �ملتناق�سة.

ال�س�دق العامل�ي: حتق���ق �لباحثان م���ن �ل�س���دق �لعاملي با�س���تخد�م �لتحليل ج- 
 (Confirmatory Factor Analysis « CFA») �لتوكي���دي  �لعامل���ي 
بطريق���ة �لحتم���ال �لأق�س���ى  Maximum Likelihood�لتي �أ�س���فرت عن 
ت�س���بع جمي���ع �لعو�م���ل عل���ى عام���ل و�ح���د، وكان���ت قيم���ة كا2 ت�س���اوي )1.22( 
بدرج���ات حري���ة ) 0.28( وهي غري د�لة �إح�س���ائًيا، وذلك يوؤكد وجود مطابقة 
جي���دة للبيان���ات م���ع �لنموذج �ملق���رتح، ويطلق علي���ه يف هذه �حلال���ة بالنموذج 
�ملث���ايل، ويتك���ون من خم�س���ة عو�م���ل فرعية، وكانت ت�س���بعاتها عل���ى �لرتتيب 
)0.89/ 0.87/ 0.84/ 0.90/ 0.93( ويو�سح �سكل )1( منوذج �لتحليل �لعاملي 
���ا  �لتوكيدي ملقيا�س �أمناط �ل�س���تثارة �لفائقة، كما يو�س���ح جدول )2( ملخ�سً
لنتائج �لتحليل �لعاملي �لتوكيدي خلم�سة متغري�ت م�ساهدة )منوذج �لعامل 

�لكامن �لو�حد(.
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Chi-Square= 1,22    df=0,28    RMSEA= 0.05
�سكل )1( 

منوذج التحليل العاملي التوكيدي ملقيا�س اأمناط ال�ستثارة الفائقة
جدول )2(

نتائج التحليل العاملي التوكيدي خلم�سة متغريات م�ساهدة )منوذج العامل الكامن الواحد( يف 
مقيا�س اأمناط ال�ستثارة الفائقة

 �لت�سبع بالعامل�ملتغري�ت �مل�ساهدة
�لكامن �لو�حد

 �خلطاأ �ملعياري
لتقدير �لت�سبع

 قيمة )ت( ودللتها
�لح�سائية

**0.890.259.90�ل�ستثارة �لنف�سحركية �لفائقة
**0.870.189.76�ل�ستثارة �حل�سية �لفائقة
**0.840.228.50�ل�ستثارة �لتخيلية �لفائقة
**0.900.2911.71�ل�ستثارة �لعقلية �لفائقة

**0.930.2712.31�ل�ستثارة �لنفعالية �لفائقة

)**( د�لة عند م�ستوى 0.01
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توؤك���د نتائ���ج �لتحلي���ل �لعامل���ي �لتوكي���دي يف ج���دول )2( �س���دق �لعو�م���ل 
�خلم�س���ة يف مقيا����س �أمن���اط �ل�س���تثارة �لفائق���ة، و�أن �أك���رث �ملتغري�ت ت�س���بًعا بالعامل 
�لكامن هو »�ل�س���تثارة �لنفعالية �لفائقة«، حيث بلغ معامل �س���دقه )0.93( ومن ثم 
ميكنه تف�سري )93%( من �لتباين �لكلي يف �ملتغري �لكامن، وي�سري جدول )3( �إىل قيم 
موؤ�س���ر�ت ح�س���ن �ملطابقة لنم���وذج �لتحليل �لعاملي �لتوكيدي لأبع���اد مقيا�س �أمناط 

�ل�ستثارة �لفائقة على �لعامل �لكامن.
جدول )3(

قيم موؤ�سرات ح�سن املطابقة لنموذج التحليل العاملي التوكيدي لأبعاد مقيا�س اأمناط ال�ستثارة 
الفائقة على العامل الكامن

قيمة �ملوؤ�سر�ت 
�ملوؤ�سر

�ملدى �ملثايل 
للموؤ�سر

�لقيمة �لتي ت�سري �إىل 
�أف�سل مطابقة

�سفر - 15-1.225كا2
df غري د�لةغري د�لة0.28درجات �حلرية

جذر متو�سط مربعات خطا �لقرت�ب
RMSEA

�سفر�سفر – 0.050.1

موؤ�سر ح�سن �ملطابقة
GFI

)1(�سفر -0.981

ح�سن �ملطابقة �مل�سحح
AGFI

)1(�سفر -0.991

يت�س���ح من جدول )3( �أن قيم موؤ�س���ر�ت ح�س���ن �ملطابقة كانت يف �ملدى �ملثايل 
لها، مما يوؤكد ح�سن تطابق �لبيانات مع �لنموذج، وهو ما يوؤكد تطابق نتائج �لتحليل 
�لعامل���ي �لتوكي���دي م���ع �لت�س���ور �لذي بن���ي عليه مقيا�س �أمن���اط �ل�س���تثارة �لفائقة 

باأبعاده �خلم�سة.
)-عينة البحث:

تنق�سم عينة �لبحث �إىل �لفئات �لتالية:
اأولً: عينة البحث من الطالب املوهوبني ريا�سًيا:

��س���تملت ه���ذه �لعين���ة عل���ى )ن = 50( طال���ب م���ن �ملوهوبني ريا�س���ًيا تر�وحت 
�أعماره���م ب���ني )18 – 23( عاًم���ا مبتو�س���ط عمري ق���دره )20.64( و�نح���ر�ف معياري 

قدره )1،57( وقد مت �ختيارهم بطريقة ق�سدية وفًقا لالآتي
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مت �لتو��س���ل م���ع وح���دة �لأن�س���طة �لطالبي���ة بجامع���ة �ملل���ك خال���د باململك���ة 1 ))
ا و�مل�سرتكني يف �ملنتخبات  �لعربية �ل�سعودية لتحديد �لطالب �ملوهوبني ريا�سً
�ملختلف���ة للجامع���ة وق���د مت �لتو�س���ل �إىل جمموعة من �لط���الب، �تفق ثالثة 
�أ�س���خا�س على �لأقل على �أنهم متميزين يف �ملجال �لريا�س���ي �مل�س���رتكني فيه 

بلغ عددهم )85( طالب 
م���ن خ���الل �ملقاب���الت �ل�سخ�س���ية م���ع �لط���الب �ملوهوب���ني و�س���وؤ�ل �ملدرب���ني 1 ))

�مل�س���ئولني ع���ن هوؤلء �لطالب مت ��س���تبعاد بع����س �لطالب وذلك لن�س���غالهم 
ببط���ولت خ���ارج نط���اق �جلامع���ة وبالتايل �س���يكون هن���اك �س���عوبة يف تطبيق 

�أدو�ت �لدر��سة عليه، وقد بلغ عدد �لطالب �مل�ستبعدين )5( طالب
مت تطبي���ق مقيا����س حالة قلق �ملناف�س���ة )م���ن �إعد�د �لباحث���ان( على �لطالب،  1 ))

وذلك ل�س���تبعاد �لطالب �للذين ل يعانون من حالة �لقلق وبناًء على �لنتائج 
مت ��ستبعاد )12( طالب.

مت تطبيق مقيا�س �لأرق )من �إعد�د �لباحثان( على �لطالب �ملوهوبني ريا�سًيا 1 ))
�للذي���ن يعان���ون م���ن حال���ة قلق �ملناف�س���ة وذلك ل�س���تبعاد �لط���الب �للذين ل 

يعانون من ��سطر�ب �لأرق وبناًء على �لنتائج مت ��ستبعاد )18( طالب .
لوح���ظ �أن �أغل���ب �لط���الب مقيدي���ن يف كلي���ات )�لرتبي���ة، �لعل���وم �لإن�س���انية، 1 ))

�ل�سريعة، �لعلوم( ولذلك مت �ختيار باقي �لعينات من هذه �لكليات.

ثانًيا: عينة البحث من الطالب املوهوبني اأكادميًيا: 
تكون���ت عين���ة �لبح���ث يف �س���ورتها �لنهائية م���ن )60( طالب وذلك مبتو�س���ط 
عمري قدره )20،70( و�نحر�ف معياري قدره )1،51(، حيث مت �لتو��سل مع م�سجلي 
كليات )�لرتبية، �لعلوم �لإن�س���انية، �ل�س���ريعة، �لعلوم(  بجامعة �مللك خالد للح�س���ول 
عل���ى بيان���ات �لط���الب �حلا�س���لني على مع���دل تر�كم���ي �أعل���ى م���ن )4،5( درجات من 
)5( ومت تطبيق كل من مقيا�س )قلق �ملناف�س���ة و��س���طر�ب �لأرق( ل�س���تبعاد �حلالت 
�لتي ل تعاين من هذه �ل�س���طر�بات وكذلك مت �لتو��س���ل مع �أع�ساء هيئة �لتدري�س 
�للذين يدر�سون لهوؤلء �لطالب للح�سول على تر�سيحاتهم لهوؤلء �لطالب و�لتاأكد 

من موهبتهم �لأكادميية .
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ثالًث�ا: عين�ة البحث من الط�الب العاديني:مت �ختيار ه���ذه �لعينة من نف����س �لكليات 
�لت���ي مت �ختي���ار �لط���الب �ملوهوب���ني منه���ا ويف نف����س �ملرحل���ة �لعمري���ة )18: 23( 
مبتو�س���ط عم���ري ق���دره )20،58( و�نحر�ف معياري ق���دره )1،59(، وبنف�س �خلطو�ت 
�سالفة �لذكر، وبناًء عليه مت �ختيار )60( طالًبا، كما متت �ملجان�سة بني هذه �لعينات 

يف �لعمر �لزمني ومعامل �لذكاء يو�سحها جدول )4( 
جدول )4(

حتليل التباين الأحادي لدللة الفروق بني الطالب
املوهوبني ريا�سًيا واملوهوبني اأكادميًيا والعاديني على متغريات التجان�س

 جمموعم�سدر �لتباين�لأ�ساليب
�ملربعات

 درجات
�حلرية

 متو�سط
 م�ستوىقيمة ف�ملربعات

�لدللة

 �لعمر
�لزمني

1.57320.787بني �ملجموعات
0.1940.824 678.8031674.065د�خل �ملجموعات

608.376169�ملجموع

 معامل
�لذكاء

48.385224.192بني �ملجموعات
0.5340.587 7559.50316745.266د�خل �ملجموعات

7607.888169�ملجموع

ت�س���ري نتائ���ج ج���دول )4( �إىل ع���دم وج���ود ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا ب���ني �لطالب 
�ملوهوب���ني ريا�س���ًيا و�ملوهوب���ني �أكادميًي���ا و�لعادي���ني عل���ى متغري�ت )�لعم���ر �لزمني، 

معامل �لذكاء( مما يوؤكد على تكافوؤها. 

)-تطبيق اأدوات البحث:
�أجري���ت �لدر��س���ة خ���الل �لف�س���ل �لدر��س���ي �لث���اين)2016/ 2017(  بالب���دء 
باملجان�س���ة ب���ني عينات �لدر��س���ة، وذلك بالتن�س���يق مع م�س���جل �لكلية للح�س���ول على 
مع���دلت �لط���الب للوق���وف عل���ى �لط���الب �ملوهوب���ني �أكادميًي���ا، وكذلك مع م�س���رف 
�لن�س���اط �لريا�س���ي باجلامعة للوقوف على �لطالب �ملوهوبني ريا�سًيا، ومت �لتطبيق 
د�خ���ل قاع���ة �ملناق�س���ات بكلية �لرتبي���ة- جامعة �مللك خال���د، وذلك لت�س���اعها جلميع 
�أفر�د �لعينة؛ ثم طبق �لأدو�ت على �لعينات �لثالث )�ملوهوبني ريا�س���ًيا – �ملوهوبني 

�أكادميًيا – �لعاديني( يف نف�س �لتوقيت.
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الأ�ساليب الإح�سائية امل�ستخدمة- )
��س���تعانت ه���ذه �لدر��س���ة بالإح�س���اء �لبارم���رتي �ملتمث���ل يف معام���ل �رتب���اط 
بري�سون، حتليل �لتباين �لأحادي للعينات �مل�ستقلة، حجم �لتاأثري، حتليل �مل�سار. وقد 

.(SPSS 18–AMOS 21) متت �ل�ستعانة برب�مج �لتحليل �لإح�سائي

نتائ�ج الدرا�س�ة: �س���يتم ��س���تعر��س �لنتائ���ج م���ن خ���الل حموري���ن �أولهم���ا �لتحلي���ل 
�لح�س���ائي للبيانات ويليه تف�سريها ومناق�س���تها يف �سوء �لأطر �لنظرية و�لدر��سات 
�لنتائ���ج باخل���روج بالتو�س���يات  �ل�س���ابقة و�لعو�م���ل �لثقافي���ة و�لبيئي���ة؛ و�س���تنتهي 
�لتطبيقي���ة �لت���ي ميكن �ل�س���تفادة منه���ا يف �لقطاع �لرتب���وي، و�لدر��س���ات و�لبحوث 

�مل�ستقبلية �لتي قد تفتح �آفاق جديدة للباحثني حول متغري�ت �لبحث.

اأولً: التحليل الح�سائي للفرو�س

�لفر����س �لأول ون�س���ه »ت�س�كل متغ�ريات البح�ث منوذج�ا بنائًي�ا يف�س�ر العالقة 
ال�س�ببية بني متغريات )ا�س�طراب الأرق واأمناط ال�س�تثارة الفائقة( وحالة قلق املناف�سة 
ل�دى عين�ة البحث م�ن الط�الب املوهوبني ريا�س�ًيا«. ولختبار �س���دق ه���ذ� �لفر�س قام 
�لباحث���ان ببن���اء من���وذج �س���ببي Causal Model بن���اًء عل���ى �لأط���ر �لنظري���ة �لت���ي 
تناول���ت متغ���ري�ت �لبح���ث، كم���ا مت �لتحق���ق م���ن �س���حة �لنم���وذج �ملقرتح با�س���تخد�م 
�أ�س���لوب )حتليل �مل�س���ار(، با�س���تخد�م برنامج  AMOS-21 �لذي �أ�س���فر عن �لتو�سل 

�إىل منوذج حتليل �مل�سار لدى �لطالب �ملوهوبني ريا�سًيا.

�أظه���رت نتائج حتليل �مل�س���ار �أن �لنموذج �لبنائي �ملق���رتح يتطابق مع �لبيانات 
�مل�س���تخدمة م���ن عين���ة �لبح���ث حي���ث بلغ���ت قيم���ة كا2 )34،78( وهي قيم���ة غري د�لة 
�إح�س���ائًيا، كما حظي �لنموذج علي موؤ�سر�ت ح�سن �ملطابقة ويو�سح جدول )5( نتائج 

تلك �ملوؤ�سر�ت.
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جدول )5(
 اإىل موؤ�سرات ح�سن املطابقة واملدى املثايل لها وقيمها

�ملدى �ملثايل للموؤ�سرقيمة �ملوؤ�سر�ملوؤ�سر
قيمة كا2

م�ستوى دللة كا2
درجات �حلرية

34.78
0.520
�سفر

قيمة كا2 غري د�لة �إح�سائًيا

RMSEA كلما �قرتبت �لقيمة من 0.008جذر متو�سط خطاأ �لقرت�ب
�ل�سفر كانت يف مد�ها �ملثايل

GFI سفر : 0.961موؤ�سر ح�سن �ملطابقة�
AGFI سفر : 0.981موؤ�سر ح�سن �ملطابقة �ملعدل�
CFI سفر : 0.941موؤ�سر ح�سن �ملطابقة �ملعياري�

RFI سفر : 0.921موؤ�سر �ملطابقة �لن�سبي�
IFI سفر : 0.941موؤ�سر �ملطابقة �لتز�يدي�

ت�س���ري �لنتائج �لو�ردة يف جدول )7( �إىل مطابقة �لنموذج �ملقرتح ب�س���كل تام 
حيث حاز على قيم جيدة ملوؤ�س���ر�ت ح�س���ن �ملطابقة، حيث كانت قيمة )كا2( غري د�لة 
�إح�س���ائًيا بدرج���ات حرية بلغت �س���فر، كما �قرتب جذر متو�س���ط خط���اأ �لقرت�ب من 
�لقيم���ة �ملثالية للموؤ�س���ر، وكذلك �قرتبت قيم باقي �ملوؤ�س���ر�ت م���ن �لقيم �ملثالية لكل 
موؤ�س���ر مما يدل على مطابقة �لنموذج للبيانات مو�س���ع �لدر��س���ة، ويو�س���ح �س���كل)2(  

خمطط منوذج حتليل �مل�سار بني متغري�ت �لبحث .
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�سكل )2(
 منوذج حتليل امل�سار املقرتح ملتغريات البحث لدى الطالب املوهوبني ريا�سًيا

ويو�سح جدول )6(  �لآثار �ل�سببية )�ملبا�سرة وغري �ملبا�سرة( وغري �ل�سببية 
للمتغري �لتابع )حالة قلق �ملناف�س���ة( و�ملتغري�ت �مل�س���تقلة )�أمناط �ل�س���تثارة �لفائقة 
و��سطر�ب �لأرق(، وكذلك قيم )ت( لت�سبعات �مل�سار و�خلطاأ �ملعياري لتقدير �لتاأثري 
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جدول )6( 
ال�تاأثريات التي يت�سمنها منوذج حتليل امل�سار بني متغريات البحث

 �خلطاأ�ملتغري�ت �مل�ستقلة
�ملعياري

 قيمة )ت(
لت�سبعات �مل�سار

�لتاأثري �ملبا�سر
)معامل �مل�سار(

 �لتاأثري غري
�ملبا�سر

0.680.43**0.108.40�ل�ستثارة �لنف�س حركية �لفائقة
0.530.35**0.617.20�ل�ستثارة �حل�سية �لفائقة
0.440.29**0.123.54�ل�ستثارة �لتخيلية �لفائقة
0.490.27**0.274،04�ل�ستثارة �لعقلية �لفائقة

0.760.29**0.046.46�ل�ستثارة �لنفعالية �لفائقة
0.720.40**0.234،39��سطر�ب �لأرق

** د�ل عند م�ستوى )0.01(
يت�س���ح م���ن �س���كل )2( وج���دول )6( وج���ود تاأث���ري �س���ببي مبا�س���ر موج���ب               
)م�سار موجب( د�ل �إح�سائًيا للمتغري�ت �مل�ستقلة على �ملتغري �لتابع حيث يوجد تاأثري 
موجب مبا�س���ر وكلي د�ل �إح�س���ائًيا عند م�س���توى )0.01( لال�س���تثارة �لنف�س حركية 
�لفائقة على حالة قلق �ملناف�سة حيث بلغت قيمة »معامل �مل�سار« )0.68( وبلغت قيمة 
»ت« لت�سبعات �مل�سار )8.40(؛ كما يوجد تاأثري موجب مبا�سر وكلي د�ل �إح�سائًيا عند 
م�ستوى )0.01( لال�ستثارة �حل�سية �لفائقة على حالة قلق �ملناف�سة حيث بلغت قيمة 
»معامل �مل�سار« )0.53( وبلغت قيمة »ت« لت�سبعات �مل�سار )7.20(؛ كذلك يوجد تاأثري 
موجب مبا�س���ر وكلي د�ل �إح�سائًيا عند م�ستوى )0.01( لال�ستثارة �لتخيلية �لفائقة 
عل���ى حال���ة قلق �ملناف�س���ة حيث بلغ���ت قيمة »معامل �مل�س���ار« )0.44( وبلغ���ت قيمة »ت« 
لت�سبعات �مل�سار )3.54(؛ ووجد تاأثري موجب مبا�سر وكلي د�ل �إح�سائًيا عند م�ستوى 
)0.01( لال�س���تثارة �لعقلية �لفائقة على حالة قلق �ملناف�س���ة حيث بلغت قيمة »معامل 
�مل�س���ار« )0.49( وبلغ���ت قيم���ة »ت« لت�س���بعات �مل�س���ار )4.04(، كما يوج���د تاأثري موجب 
مبا�س���ر وكلي د�ل �إح�س���ائًيا عند م�ستوى )0.01( لال�س���تثارة �لنفعالية �لفائقة على 
حالة قلق �ملناف�سة حيث بلغت قيمة »معامل �مل�سار« )0.76( وبلغت قيمة »ت« لت�سبعات 
�مل�س���ار )6،46(؛ و�أخرًي� وجد تاأثري موجب مبا�س���ر وكلي د�ل �إح�س���ائًيا عند م�س���توى 
)0.01( ل�س���طر�ب �لأرق عل���ى حال���ة قلق �ملناف�س���ة حيث بلغت قيمة »معامل �مل�س���ار« 

)0.72( وبلغت قيمة »ت« لت�سبعات �مل�سار )4.39(.
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�لفر����س �لثاين ون�س���ه »ت�س�كل متغريات البحث منوذجا بنائًيا يف�س�ر العالقة ال�س�ببية 
بني متغريات )ا�س�طراب الأرق واأمناط ال�س�تثارة الفائقة( وحالة قلق املناف�س�ة لدى عينة 
البح�ث من الط�الب املوهوب�ني اأكادميًيا«. ولختبار �س���دق هذ� �لفر�س ق���ام �لباحثان 
ببناء منوذج �سببي Causal Model بناًء على �لأطر �لنظرية �لتي تناولت متغري�ت 
�لبحث، كما مت �لتحقق من �سحة �لنموذج �ملقرتح با�ستخد�م �أ�سلوب )حتليل �مل�سار(، 
با�س���تخد�م برنامج  AMOS-21 �لذي �أ�س���فر عن �لتو�س���ل �إىل منوذج حتليل �مل�سار 

لدى �لطالب �ملوهوبني �أكادمييا

�أظهرت نتائج حتليل �مل�سار �أن �لنموذج �لبنائي �ملقرتح يتطابق مع �لبيانات 
�مل�س���تخدمة م���ن عين���ة �لبح���ث حي���ث بلغ���ت قيم���ة كا2 �س���فر وه���ي قيم���ة غ���ري د�ل���ة 
�إح�س���ائًيا، كما حظي �لنموذج علي موؤ�سر�ت ح�سن �ملطابقة ويو�سح جدول )7( نتائج 

تلك �ملوؤ�سر�ت.
جدول )7(

 اإىل موؤ�سرات ح�سن املطابقة واملدى املثايل لها وقيمها
�ملدى �ملثايل للموؤ�سرقيمة �ملوؤ�سر�ملوؤ�سر

قيمة كا2
م�ستوى دللة كا2

درجات �حلرية

�سفر
1.00
�سفر

قيمة كا2 غري د�لة �إح�سائًيا

RMSEA كلما �قرتبت �لقيمة من 0.000جذر متو�سط خطاأ �لقرت�ب
�ل�سفر كانت يف مد�ها �ملثايل

GFI سفر : 0.971موؤ�سر ح�سن �ملطابقة�

AGFI سفر : 0.991موؤ�سر ح�سن �ملطابقة �ملعدل�

CFI سفر : 0.991موؤ�سر ح�سن �ملطابقة �ملعياري�

RFI سفر : 0.981موؤ�سر �ملطابقة �لن�سبي�

IFI سفر : 0.971موؤ�سر �ملطابقة �لتز�يدي�

ت�س���ري �لنتائج �لو�ردة يف جدول )7( �إىل مطابقة �لنموذج �ملقرتح ب�س���كل تام 
حيث حاز على قيم جيدة ملوؤ�س���ر�ت ح�س���ن �ملطابقة، حيث كانت قيمة )كا2( غري د�لة 
�إح�س���ائًيا بدرجات حرية بلغت �س���فرن كما �قرتب جذر متو�س���ط خطاأ �لقرت�ب من 
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�لقيم���ة �ملثالية للموؤ�س���ر، وكذلك �قرتبت قيم باقي �ملوؤ�س���ر�ت م���ن �لقيم �ملثالية لكل 
موؤ�س���ر مم���ا يدل عل���ى مطابقة �لنموذج للبيانات مو�س���ع �لبحث، ويو�س���ح �س���كل)3(  

خمطط منوذج حتليل �مل�سار بني متغري�ت �لبحث .

�سكل )3( 
منوذج حتليل امل�سار املقرتح ملتغريات البحث لدى الطالب املوهوبني ريا�سًيا
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ويو�سح جدول )8(  �لآثار �ل�سببية )�ملبا�سرة وغري �ملبا�سرة( وغري �ل�سببية 
للمتغري �لتابع )حالة قلق �ملناف�س���ة( و�ملتغري�ت �مل�س���تقلة )�أمناط �ل�س���تثارة �لفائقة 
و��سطر�ب �لأرق(، وكذلك قيم )ت( لت�سبعات �مل�سار و�خلطاأ �ملعياري لتقدير �لتاأثري

جدول )8(
 ال�تاأثريات التي يت�سمنها منوذج حتليل امل�سار بني متغريات البحث

 �خلطاأ�ملتغري�ت �مل�ستقلة
�ملعياري

 قيمة )ت(
لت�سبعات �مل�سار

�لتاأثري �ملبا�سر
)معامل �مل�سار(

 �لتاأثري غري
�ملبا�سر

0،104،970،260،29�ل�ستثارة �لنف�س حركية �لفائقة
0،132،240.420،42�ل�ستثارة �حل�سية �لفائقة
0،227،870،660.41�ل�ستثارة �لتخيلية �لفائقة
0.085،370.780.31�ل�ستثارة �لعقلية �لفائقة

0.023،440،670،21�ل�ستثارة �لنفعالية �لفائقة
0،324،970،630،25��سطر�ب �لأرق

** د�ل عند م�ستوى )0.01(

يت�س���ح من �س���كل )3( وجدول )8( وجود تاأثري �س���ببي مبا�س���ر موجب )م�س���ار 
موج���ب( د�ل �إح�س���ائًيا للمتغ���ري�ت �مل�س���تقلة عل���ى �ملتغ���ري �لتاب���ع حيث يوج���د تاأثري 
موجب مبا�س���ر وكلي د�ل �إح�س���ائًيا عند م�س���توى )0.01( لال�س���تثارة �لنف�س حركية 
�لفائقة على حالة قلق �ملناف�سة حيث بلغت قيمة »معامل �مل�سار« )0.26( وبلغت قيمة 
»ت« لت�سبعات �مل�سار )4،97(؛ كما يوجد تاأثري موجب مبا�سر وكلي د�ل �إح�سائًيا عند 
م�ستوى )0.01( لال�ستثارة �حل�سية �لفائقة على حالة قلق �ملناف�سة حيث بلغت قيمة 
»معامل �مل�س���ار« )0.42( وبلغت قيمة »ت« لت�سبعات �مل�سار )2،24(؛ كذلك يوجد تاأثري 
موجب مبا�س���ر وكلي د�ل �إح�سائًيا عند م�ستوى )0.01( لال�ستثارة �لتخيلية �لفائقة 
عل���ى حال���ة قلق �ملناف�س���ة حيث بلغ���ت قيمة »معامل �مل�س���ار« )0.66( وبلغ���ت قيمة »ت« 
لت�سبعات �مل�سار )7،87(؛ ووجد تاأثري موجب مبا�سر وكلي د�ل �إح�سائًيا عند م�ستوى 
)0.01( لال�س���تثارة �لعقلية �لفائقة على حالة قلق �ملناف�س���ة حيث بلغت قيمة »معامل 
�مل�س���ار« )0.78( وبلغ���ت قيم���ة »ت« لت�س���بعات �مل�س���ار )5،37(، كما يوج���د تاأثري موجب 
مبا�س���ر وكلي د�ل �إح�س���ائًيا عند م�ستوى )0.01( لال�س���تثارة �لنفعالية �لفائقة على 
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حالة قلق �ملناف�سة حيث بلغت قيمة »معامل �مل�سار« )0.67( وبلغت قيمة »ت« لت�سبعات 
�مل�س���ار )3،44(؛ و�أخرًي� وجد تاأثري موجب مبا�س���ر وكلي د�ل �إح�س���ائًيا عند م�س���توى 
)0.01( ل�س���طر�ب �لأرق عل���ى حال���ة قلق �ملناف�س���ة حيث بلغت قيمة »معامل �مل�س���ار« 

)0.63( وبلغت قيمة »ت« لت�سبعات �مل�سار )4.97(.

�لفر����س �لثال���ث »توج�د ف�روق دال�ة اإح�س�ائًيا بني متو�س�طات درج�ات عين�ة البحث من 
الطالب املوهوبني ريا�س�ًيا واملوهوبني اأكادميًيا والعاديني على كل من مقيا�س حالة قلق 

املناف�سة، مقيا�س ا�سطراب الأرق، مقيا�س اأمناط ال�ستثارة الفائقة باأبعاده اخلم�سة«
للتحقق من �س���دق هذ� �لفر�س قام �لباحثان بح�س���اب �لفروق بني جمموعة 
�لط���الب �ملوهوبني ريا�س���يا و�ملوهوبني �أكادميًيا با�س���تخد�م حتلي���ل �لتباين �لأحادي 
ب���ني  �لف���روق  (SPSS 18) حل�س���اب  با�س���تخد�م برنام���ج   (One Way Anova)

�ملتو�سطات يف متغري�ت �لبحث، ويو�سح جدول )9( قيم حتليل �لتباين
جدول )9(

نتائج حتليل التباين الأحادي )Anova( ل�ستخراج دللة الفروق على  درجات اأفراد العينة 
على كل من )مقيا�س حالة قلق املناف�سة – مقيا�س ا�سطراب الأرق – مقيا�س اأمناط ال�ستثارة 

الفائقة(
 جمموعم�سدر �لتباين�لأبعاد

�ملربعات
 درجات
�حلرية

 متو�سط
 م�ستوىقيمة ف�ملربعات

�لدللة
 حجم

�لتاأثري

 مقيا�س حالة قلق
�ملناف�سة

61977،860230988،930بني �ملجموعات
818،402

0.00
 د�لة عند

0.01

0.90 
 كبري
جد�

6323،48716744،309د�خل �ملجموعات
68301،347169�ملجموع

 مقيا�س ��سطر�ب
�لأرق

31528.957215764،479بني �ملجموعات
355،788

0.00
 د�لة عند

0.01

0.80 
 كبري
جد�

7399.53716744.309د�خل �ملجموعات
38928،494169�ملجموع

 �ل�ستثارة �لنف�س
حركية �لفائقة

504.0602252،030بني �ملجموعات
46،391

0.00
 د�لة عند

0.01

0.36
كبري 906،2631675،433د�خل �ملجموعات

1411،324169�ملجموع

 �ل�ستثارة �حل�سية
�لفائقة

111،656255،828بني �ملجموعات
5،747

0،04
 د�لة عند

0.01

0.06
 �سعيف

جد�
1622،3201679،714د�خل �ملجموعات

1733،976169�ملجموع
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 جمموعم�سدر �لتباين�لأبعاد
�ملربعات

 درجات
�حلرية

 متو�سط
 م�ستوىقيمة ف�ملربعات

�لدللة
 حجم

�لتاأثري

 �ل�ستثارة �لتخيلية
�لفائقة

0،35620.178بني �ملجموعات
0.0150.985

---غري د�لة 1966.52016711،776د�خل �ملجموعات
1966.876169�ملجموع

 �ل�ستثارة �لعقلية
�لفائقة

3627،59721813،798بني �ملجموعات
893،778

0.00
 د�لة عند

0.01

0،91 
 كبري
جد�

338،9031672،029د�خل �ملجموعات
3966،500169�ملجموع

 �ل�ستثارة
�لنفعالية �لفائقة

1364،6262682،313بني �ملجموعات
59،944

0.00
 د�لة عند

0.01

0.42
كبري 1900.88016711.383د�خل �ملجموعات

3265.506169�ملجموع

 �لدرجة �لكلية
 ملقيا�س �أمناط

�ل�ستثارة �لفائقة

4263،98022131،990بني �ملجموعات
53،139

0.00
 د�لة عند

0.01

0،40 
كبري 6700،16716740،121د�خل �ملجموعات

10964،147169�ملجموع

يت�س���ح م���ن ج���دول )9( تباي���ن نتائج حتلي���ل �لتباين ب���ني �ملوهوبني ريا�س���ًيا 
و�ملوهوب���ني �أكادميًي���ا و�لعادي���ني عل���ى متغ���ري�ت �لبح���ث، حي���ث مل تظهر ف���روق بني 
�ملجموع���ات عل���ى متغري �ل�س���تثارة �لتخيلي���ة �لفائقة، كما ظهرت ف���روق على متغري 
)�ل�ستثارة �حل�سية �لفائقة( حيث بلغت قيمة »ف« )5،747( ولكن بح�ساب مربع �إيتا 
لقيا����س حج���م �لتاأث���ري وجد �أنه �س���عيف ج���د� جد� حي���ث بلغت قيمت���ه )0.06( وبهذ� 
فاإن �لفروق بني �ملجموعات فروق غري حقيقية ميكن �أن ترجع �إىل �أي �س���يء �آخر �إل 
�ملقيا����س، كما ظه���رت فروق بني �ملجموعات على كل من )مقيا�س حالة قلق �ملناف�س���ة 
ومقيا�س ��سطر�ب �لأرق، وكل من �ل�ستثارة �لنف�س حركية �لفائقة و�ل�ستثارة �لعقلية 
�لفائقة و�لدرجة �لكلية ملقيا�س �ل�ستثارة �لفائقة(، وحل�ساب �لفروق بني �ملتو�سطات 
 (Scheffe Test)  قام �لباحثان بح�س���اب �ملقارنات �ملتعددة با�س���تخد�م �ختبار �س���فيه
ويرجع ��ستخد�م �لباحثان لهذ� �لختبار لعدم تاأثره بعدم ت�ساوي �ملجموعات وكذلك 
لأنه �أقل �لختبار�ت ح�سا�سية للمقارنات �لثنائية، ولذلك فاإن نتائجه تكون �أكرث دقة 

ومالئمة لعينة �لبحث ويو�سح جدول )12( نتائج هذ� �لختبار.
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جدول )10(
              –  نتيجة اختبار �سيفية للمقارنة بني متو�سطات كل من )مقيا�س حالة قلق املناف�سة 

مقيا�س ا�سطراب الأرق – مقيا�س اأمناط ال�ستثارة الفائقة(

�ملتغري�ت

 �ملقارنة بني �ملوهوبني �أكادمييا
و�ملوهوبني ريا�سًيا

 �ملقارنة بني �ملوهوبني �أكادمييا
و�لعاديني

 �ملقارنة بني �ملوهوبني ريا�سًيا
و�لعاديني

ني
  متو�سطات �ملوهوب

ميًيا
�كاد

ني
 متو�سطات �ملوهوب

ريا�سًيا

ني �ملتو�سطات
�لفرق ب

�لدللة

ني
  متو�سطات �ملوهوب

ميًيا
�كاد

ني
متو�سطات �لعادي

ني �ملتو�سطات
�لفرق ب

�لدللة

ني
 متو�سطات �ملوهوب

ريا�سًيا

ني
متو�سطات �لعادي

ني �ملتو�سطات
�لفرق ب

�لدللة

 حالة قلق
76.633377.26000.626670.86876.633336،966739.66660.0577.260036،966740،29330.05�ملناف�سة

 ��سطر�ب
37،066749،740012،67330.0537،066716.383320.68340.0549،740016.383333.35670.05�لأرق

 �ل�ستثارة �لنف�س
حركية �لفائقة

15،783319.52003.73760.0515،783315.70000.083330.98119.520015.70003.820000.05

حل�سية
 �ل�ستثارة �

1،94000.05-0.78115،760017،7000-0.0517.300017،70000.4000-17.300015،76001.5400�لفائقة

 �ل�ستثارة �لعقلية
19.600015،36004.240000.0519.60008.683310.91670.0515،36008.68336.67670.05�لفائقة

 �ل�ستثارة �لنفعالية
19،700017،68002.020000.0519،700013.10006،60000.0517،680013.10004،580000.05�لفائقة

 �لدرجة �لكلية ملقيا�س
�ل�ستثارة �لفائقة

83.833382.10001.73330.0583.833372.666711.16660.0582.100072.66679.43330.05
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يت�س���ح م���ن ج���دول )12( �أن �لفروق بني �ملتو�س���طات د�لة �إح�س���ائًيا مع بع�س 
�ملتغ���ري�ت وغ���ري د�لة �إح�س���ائًيا مع �لبع�س �لآخ���ر، ففي حالة قلق �ملناف�س���ة جند �أنه 
ل توج���د ف���روق بني �ملوهوبني �أكادميًيا  و�ملوهوبني ريا�س���ًيا، بينما عند مقارنتها مع 
�لطالب �لعاديني جند �أن هناك دللة �إح�س���ائية بني �ملوهوبني )�أكادميًيا / ريا�س���ًيا( 
وب���ني �لعادي���ني يف �جتاه �ملوهوب���ني، �ما يف مقيا�س ��س���طر�ب �لأرق فنجد �أن �لفروق 
د�لة �إح�سائًيا بني �ملوهوبني �أكادميًيا و�ملوهوبني ريا�سًيا يف �جتاه �ملوهوبني ريا�سًيا، 
كذل���ك وجود فروق بني �ملوهوبني �س���و�ء �أكادميًيا �أو ريا�س���ًيا وب���ني �لطالب �لعاديني 
وذلك يف �جتاه �لطالب �ملوهوبني، وحول �أمناط �ل�ستثارة �لفائقة فقد كانت �لفروق 
بني �ملتو�سطات متباينة بني �لطالب حيث مل توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني �لطالب 
�ملوهوبني �أكادميًيا و�لعاديني �س���و�ء يف �ل�س���تثارة �لنف�س حركية �لفائقة �أو �ل�ستثارة 
�حل�س���ية �لفائقة؛ كما �نه مل تكن هناك فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني �ملوهوبني �أكادميًيا 
و�ملوهوبني ريا�سًيا يف �لدرجة �لكلية �لكلية لال�ستثار�ت �لفائقة، وعلى �لنقي�س فقط 
ظه���رت ف���روق د�لة �ح�س���ائيا ب���ني �ملوهوبني �أكادميًي���ا و�ملوهوبني ريا�س���ًيا يف كل من 
�ل�ستثارة �لنف�س حركية �لفائقة – يف �جتاه �ملوهوبني ريا�سًيا- ووكل من �ل�ستثارة 
�حل�س���ية �لفائقة و�ل�س���تثارة �لعقلية �لفائقة يف �جتاه �ملوهوبني �أكادميًيا،و�ل�ستثارة 
�لنفعالية �لفائقة يف �جتاه �ملوهوبني �كادميًيا، وعند �ملقارنة بني �ملوهوبني �أكادميًيا 
و�لعاديني يف �أمناط �ل�س���تثارة �لفائقة وجدت فروق يف �ل�ستثارة �لعقلية و�ل�ستثارة 
�لنفعالي���ة �لفائق���ة و�لدرجة �لكلية للمقيا�س يف �جتاه �لط���الب �ملوهوبني �أكادميًيا، 
ومبقارنة متو�س���طات �ملوهوبني ريا�س���ًيا بالعاديني يف �أمناط �ل�س���تثارة �لفائقة فقد 
وج���دت ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا ب���ني �ملتو�س���طات يف �أبع���اد �ل�س���تثارة �لفائق���ة يف �جتاه 

�لطالب �ملوهوبني ريا�سًيا.

ثانًيا: تف�سري ومناق�سة النتائج:
تتفق نتائج �لدر��سة مع (Piechowski, 1997) �لذي يرى �أن �سعف �أمناط 
�ل�س���تثارة �لفائقة �ملنا�س���بة للموقف �لتناف�سي من �س���انه �أن يوؤدي �إىل خلق حالة من 
�لقلق لدى �ملوهوبني ويرجع ذلك لكونهم �أكرث وعًيا بقدر�تهم عن �أقر�نهم �لعاديني 

كما �أنهم يتمتعون مب�ستويات عالية من �حل�سا�سية �لنفعالية و�لتفاعل �لعاطفي. 
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وما يوؤكد ذلك ما ذكره (Sheely, 2007)عن متيز �ملوهوبني با�ستثارة ح�سية 
فائقة جتعلهم يب�سرون ماحولهم ب�سكل �أعمق عن �أقر�نهم �لعاديني فنجد �ن لديهم 
ح�سا�سية �سديدة جتاه �لبيئة �لفيزيقية مثل �لأ�سو�ت �ملرتفعة و�لرو�ئح �لغريبة مما 
���ا �أثناء �ملو�قف �لتناف�سية، حيث �رتفاع �لأ�سو�ت  يوؤدي �إىل مزيد من �لقلق وخ�سو�سً
من �مل�سجعني خالل �ملوقف �لتناف�سي يف �ملجال �لريا�سي من �ساأنه �ن يحدث نوع من 

�لقلق لديهفيوؤدي �إىل حدوث ق�سور يف �لأد�ء خالل �ملوقف �لتناف�سي

  (Harrison & Van Haneghan, 2011)ويتف���ق ذل���ك م���ع نتائ���ج در��س���ة
حيث تو�س���ال �إىل وجود عالقة بني  �أمناط �ل�س���تثارة �لفائقة وكل من �لقلق و�لأرق 
و�ملخاوف لدى �ملوهوبني، كما وجد� �أن �ل�ستثارة �حل�سية �لفائقة من �ساأنها �أن توؤدي 
�إىل مزي���د م���ن ردود �لفع���ل �ملتطرف���ة جتاه �ملد�خل �حل�س���ية �ملختلفة حي���ث يتاأثرون 
���ا  بالرو�ئ���ح �ملختلف���ة �أو �لأ�س���و�ت �ملرتفع���ة مما ي���وؤدي �إىل مزيد من �لقلق وخ�سو�سً
خالل �ملو�قف �لتناف�س���ية، فنجد �أن �لطالب �ملوهوبني ريا�سًيا لديهم ��ستثارة ح�سية 
فائق���ة جتاه �أ�س���و�ت �مل�س���جعني مما ي���وؤدي �إىل وجود حالة من �لقل���ق خالل �ملباريات 
�ملختلفة، كما قد يعاين �ملوهوب �أكادميًيا من ح�سا�س���ية جتاه �لأ�س���و�ت د�خل �ملوقف 
�لتناف�سي �أو من �لرو�ئح �لتي تظهر نتيجة �سوء �لتهوية يف مكان �ملناف�سة مما يوؤدي 

�إىل مزيد من �لقلق.

وكذلك يرى  (Lovecky, 1992)�أن �أمناط �ل�ستثارة �لفائقة �خلم�سة من 
���ا �إذ� �رتبط���ت باملوقف  �س���انها �أن ت���وؤدي �إىل حال���ة م���ن �لأرق ل���دى �ملوهوب وخ�سو�سً

�لتناف�سي وهذ� ما يتفق مع نتائج �لبحث �حلايل.

وح���ول تاأث���ري كل منط م���ن �أمناط �ل�س���تثارة يف حالة قلق �ملناف�س���ة فنجد �أن 
نتائ���ج �لدر��س���ة �تفق���ت م���ع (Tucker & Haferstein ,1997)  �ل���ذي تو�س���ل �أن 
�ل�س���تثارة �لعقلي���ة �لفائق���ة من �س���اأنها �أن توؤدي �إىل �إحد�ث ت�س���اوؤلت ل���دى �ملوهوب 
ح���ول بع����س �لق�س���ايا �ل�س���ائكة و�جلدلي���ة وبالت���ايل ت�س���بب حال���ة م���ن �لأرق و�لقلق 

ا خالل �ملو�قف �لتناف�سية  وخ�سو�سً

�أما �ل�س���تثارة �لنفعالية �لفائقة فتعد �أخطر �أ�س���كال �ل�س���تثارة حيث ترتبط 
باملخ���اوف �ملختلف���ة خالل �ملو�قف مما يوؤدي �إىل �إحد�ث حالة من �لأرق قبل �لدخول 
يف �ملوق���ف �أو حال���ة م���ن �لقل���ق �أثن���اء �ملوق���ف وغالًب���ا م���ا يك���ون كل م���ن �لأرق و�لقلق 



املجلد ال�سابع - العدد )23( ج1 اأبريل 2018 جملة الرتبية اخلا�سة

 257 

و�خل���وف نتيج���ة توقعاتهم �لإيجابية ح���ول �جنازهم وميله���م �إىل �لكمالية و�خلوف 
م���ن �لف�س���ل، كم���ا قد ت���وؤدي �ل�س���تثارة �لفائقة �لتخيلي���ة �إىل وجود حال���ة من �أحالم 
���ا حول �مل�س���تقبل وتوؤدي  �ليقظ���ة �لت���ي من �س���اأنها �أن توؤدي مزيد من �لقلق وخ�سو�سً

�إىل حالة من �لأرق نتيجة �لتفكري �مل�ستمر.

و�تفقت �لنتائج مع در��سة (Jackson, 1998) حول متيز �ملوهوبني بعدد من 
�خل�سائ�س �ملتمثلة يف �لقلق �لعميق و�حل�سا�سية �ل�سديدة و�رتباط هذه �خل�سائ�س 

ب�سكل جزئي مع �أمناط �ل�ستثارة �لفائقة. 

وه���و م���ا �أك���ده (Dabrowski, 1972) يف نظريت���ه حي���ث ي���رى �أن �لعمليات 
���ا �ل�س���تثارة �لنفعالية  �لنف�س���ية �لناجم���ة ع���ن �أمن���اط �ل�س���تثارة �لفائق���ة وخ�سو�سً
�لفائق���ة من �س���انه �أن يوؤدي �إىل وجود حالة من �لكتئ���اب و�لقلق يف �ملو�قف �ملختلفة 

كما يرتبط ب�سكل قوي بالأرق و�خلوف من �ملجهول 

���ا مع �ملوهوبني ريا�سًيا  ومن �لنظريات �لتي ف�س���رت نتائج �لدر��س���ة وخ�سو�سً
ما تو�س���لت �ليه نظرية فرط �ل�س���تثارة و�لتي تقرتح �أن �ل�سخ�س �مل�ساب با�سطر�ب 
�لأرق مير بعدد من �لتغري�ت على �مل�س���تويات �ملختلفة �س���و�ء �جل�س���مية �أو �لعقلية �أو 
�حل�س���ية مم���ا يوؤدي �إىل حالة م���ن عدم �لر�بحة يف �لظروف �جل�س���مية �لالزمة لبدء 
�لنوم و�ل�س���تمر�ر به ب�س���كل مريح، حيث يوؤدي فرط �ل�س���تثارة �إىل زيادة يف �س���ربات 
�لقلب و�ت�ساع �ملوجات �لكهربائية لدرجة �لتوتر �لع�سلي، حيث تفرت�س �أن �مل�ستوى 
�ملرتفع من �لتوتر �لذي يو�جهه �لفرد �أثناء �ملو�قف �ملختلفة �إ�سافة �إىل حالة �لقلق 
�لتي تنتاب �لفرد حول �لأثر �لذي ي�سببه ��سابته بحالة �لأرق �لتي مير بها يف �عماله 
�مل�س���تقبلية في���وؤدي ذل���ك �إىل �رتف���اع مع���دل �لعالم���ات �حليوية وم�س���تويات �لإ�س���ارة 

.(Wilson et al , 1989)  لد�لة على �لتوتر �لع�سلي وزيادة ��ستثارة �لفرد�

وتو�س���ح �لنتائ���ج �ن �رتف���اع معامل �مل�س���ار لال�س���تثار�ت �لعقلي���ة �لفائقة لدى 
�ملوهوب���ني �أكادميًيا،ويظهر هذ� جليا من خالل خ�سائ�س���هم �لت���ي تتمثل يف قدرتهم 
على �لتحليل و�لرتكيب ومتكنهم من �لعثور على �أدق �لإجابات حول �لأ�سئلة �ملختلفة 
وو�س���ولهم �إىل م�س���توى منا�س���ب من �لقدرة على �لفهم و�ل�س���تيعاب، وميكن تف�سري 
ذل���ك �لرتب���اط ك���ون �لتف���وق �لكادمي���ي و�ل�س���تثارة �لعقلي���ة �لفائقة يع���ود لطبيعة 
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�ملحتوى لكل منهما حيث يهتم كليهما بحرية �لتفكري و�لقدرة على �لتحليل و�لنقد 
وه���و م���ا يتفق م���ع �لدر��س���ات �ملختلفة، حيث يظه���ر �لأف���ر�د ذوي �ل�س���تثارة �لعقلية 
�لفائق���ة جمموعة من �ل�س���فات �لتي تتمث���ل يف نهمهم للقر�ءة و�لق���درة على �لتذكر 

و�لنقد و�لتحليل وهو ما يتفق مع �لطالب �ملوهوبني �أكادميًيا.

�أما �ملوهوبني �أكادميًيا فهناك نظرية تف�سر �لعالقة بني ��سطر�ب �لأرق وبني 
�ل�ستثارة �لعقلية �لفائقة، حيث توؤكد هذه �لنظرية على �أن �لن�ساط �لذهني يف فرتة 
م���ا قب���ل �لن���وم يع���د �لعامل �لأهم يف ح���دوث ��س���طر�بات �لنوم، حي���ث �أن وقوع �لفرد 
�أ�س���رًي� لأف���كاره وكذل���ك �لتفكري يف �مل�س���كالت �لتي مي���ر بها وحماول���ة �لتغلب عليها 
ب���دون ج���دوى، فيوؤدي ذلك �إىل زيادة �لفرتة �لالزمة لبدء �لنوم بالرغم من �حلاجة 
�ل�س���ديدة ل���ه، وهنا يق���ع �لفرد يف حلقة مفرغ���ة حول �لتفكري يف �لن���وم وعدم �لقدرة 

.(Wilson et al , 1989) عليه وبالتايل تقل قابلية �لفرد للنوم

ويوؤكد (Piechowski, 1997) على �أن عدم �إد�رة �أمناط �ل�س���تثارة �لفائقة 
�ملختلف���ة ب�س���كل فع���ال من �س���اأنه �أن ي���وؤدي �إىل وجود حالة من �لكتئ���اب و�لقلق لدى 
�ملوهوب���ني، ويرج���ع ذلك �إىل وجود م�س���تويات غ���ري عادية من �حل�سا�س���ية �لنفعالية 
و�ل�س���ر�عات �لد�خلي���ة، مم���ا ق���د ي�س���طرهم �إىل �لغو����س يف ع���امل �خلي���ال و�أح���الم 

�ليقظة �لتي ين�سجونها باقتد�ر.

 ويو�س���ي(Gross, 2007)ب�س���رورة �لتحك���م يف �أمن���اط �ل�س���تثارة �لفائق���ة 
�ملختلفة وذلك للحد من حالة �لقلق �لتي مير بها �ملوهوب خالل �ملوقف �لتناف�سي.

وم���ا يوؤك���د �لعالق���ة ب���ني قل���ق �ملناف�س���ة و�ل�س���تثارت �لفائق���ة، م���ا �أ�س���ارت ل���ه      
(Lind, 2001) حي���ث ت���رى �أن �حل���دة و�حل�سا�س���ية �ل�س���تثارية �ملرتفع���ة تع���د م���ن 
خ�س���ائ�س و�س���مات �ملوهوب���ني وهذه �خل�س���ائ�س �لنفعالي���ة من �س���اأنها �أن توؤدي �إىل 

مزيد من �لقلق و�خلوف من �لف�سل .

وتتف���ق �لنتائ���ج م���ع م���ا �أك���ده )ف���وزي، 2003( حيث ي���رى �أن �لنفع���الت �لتي 
حتدث �أثناء �ملوقف �لتناف�سي ما هي �إل تعبري عن حالة �ل�ستثارة �سو�ء كانت ��ستثارة 
�نفعالية �أو نف�س حركية وتتوقف �سدة هذه �لنفعالت تبًعا لإدر�ك �لفرد لهذ� �ملوقف 

وتاأثره به فقد تتباين بني �سدة �خلوف �أو �لفرح �أو �لتفاوؤل �أو �لقلق.
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حيث يعد �لن�ساط �لريا�سي �أحد �أنو�ع �لأد�ء �لذي تلعب فيه �لنفعالت دوًر� 
مهم �سو�ء �أثناء �لتدريب �أو �أثناء �ملوقف �لتناف�سي، وقد يكون لهذه �لنفعالت تاأثري 
�س���لبي �أو �إيجابي، ويالحظ ��س���تخد�م عدد من �لعبار�ت و�ملفرد�ت �لتي تعرب عن هذه 
�لنفع���الت مث���ل �لتوت���ر و�لقل���ق �لتناف�س���ي و�أمناط �ل�س���تثارة �لفائق���ة وغريها من 

�لنفعالت )حمدي و�آخرون، 2006(.

ويرى )حب�س، 2015( �أن �ل�س���تثارة �لنفعالية �لفائقة و�لقلق �لتناف�س���ي �لتي 
مير بها �لفرد �أثناء �ملناف�س���ة توؤثر يف م�س���توى �لأد�ء، حيث �أن �ل�س���د �لنف�س���ي وزيادة 
��س���تثارة �لالعب نتيجة �س���غط �ملناف�س���ة يوؤدي �إىل رفع م�ستوى �ل�ستثارة �لنفعالية 

لديه وهو ما يتفق ونتائج �لدر��سة

ويتفق ذلك مع ما �أورده )�لفخر�ين، 2000( يف �أن هناك عالقة بني �ل�ستثارة 
و�لقل���ق و�س���مات �ل�سخ�س���ية، حي���ث تلع���ب �ملو�ق���ف �ل�س���اغطة دوًر� مهًما يف تن�س���يط 
�ل�س���تثارة �لنفعالي���ة لدى �لفرد و�لتي توؤدي بدوره���ا �إىل حدوث عدد من �لتغري�ت 
�لف�سيولوجية و�ملعرفية، كذلك �لتدقيق �ل�سديد عند �تخاذ �لقر�ر�ت يف هذه �ملو�قف

حي���ث ي�س���ري )ر�ت���ب، 1995( �إىل �أن �لالعب���ني ميرون بحالة م���ن �لقلق خالل 
��سرت�كهم يف �ملناف�سات، حيث يوؤدي هذ� �لقلق �إىل ��ستثارة �لالعب حتى يظهر �أف�سل 
م���ا ميكن���ه م���ن �أد�ء حيث يطلق عليه �لقلق �لأمثل لالع���ب، ويعترب �لقلق هنا مبثابة 

�إنذ�ر لتعبئة كل قوى �لفرد �لنف�سية و�جل�سمية ملحاولة �لدفاع عن ذ�ته.

وه���و م���ا �أكدت���ه )خمي����س، 2014( عل���ى �أن �لقلق �لتناف�س���ي يعد مبثابة �إ�س���ارة 
لتعبئة �لقوى �لنف�سية لدى �لريا�سي فيوؤدي �إىل �إحد�ث حالة من �ل�ستثارة �لنف�س 
حركية و�ل�ستثارة �لنفعالية وذلك ملحاولة �لدفاع عن �لذ�ت و�حلفاظ عليها، �إل �أن 
هذ� �لقلق قد يوؤدي �إىل �إحد�ث حالة من فقد�ن �لتو�زن �لنف�سي �إذ� ز�د عن �حلد مما 

يتطلب ��ستثارة عقلية لدى �لفرد ت�ساعد على �لتحكم فيه.

وحول ارتباط ا�سطراب الأرق بحالة قلق املناف�سة 
فق���د �تفق���ت م���ع نتائ���ج در��س���ة (Ivaneko, et al, 2006) �لت���ي تو�س���لت 
�ىل وج���ود عالق���ة �رتباطي���ة موجب���ة بني م�س���كالت �لن���وم و�ل�س���طر�بات �لنف�س���ية، 
حي���ث �رتب���ط ��س���طر�ب �لأرق بالقل���ق و�لكتئ���اب و�لع���دو�ن. كم���ا �تفق���ت ودر��س���ة                           
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(Hsu, et al , 2009) �لت���ي ت���رى �أن �لقل���ق  بجمي���ع �س���ورة يوؤثر ب�س���كل كبري على 
جودة �لنوم، حيث تو�س���لت �إىل ح�س���ول �ملر�سى �مل�سابني بالقلق على درجات مرتفعة 
يف �ختب���ار�ت ج���ودة �لن���وم، كما تو�س���لت �إىل �أنه ميك���ن �لتنبوؤ با�س���طر�بات �لنوم من 

خالل مظاهر �لقلق �ملختلفة.

و�تفقت �لنتائج مع در��سة (Hoge, et al, 2011) �إىل وجود عالقة �رتباطية 
موجبة بني �حل�سا�س���ية للقلق و�لعجز عن �لنوم، وكذلك تو�س���لت �إىل �أن وجود حالة 
م���ن �لقل���ق ي���وؤدي ح���دوث ��س���طر�بات �لن���وم �ملختلفة وم���ن �أبرزها ��س���طر�ب �لأرق. 
تتف���ق نتائ���ج �لدر��س���ة م���ع (Javier, et al,  2012) حيث يوؤكد على �أن ��س���طر�بات 
�لنوم ب�س���فة عامة و��سطر�ب �لأرق ب�س���كل خا�س يوؤثر �سلبًيا على �جلو�نب �لنف�سية 
للف���رد، حي���ث ي�س���بب حال���ة م���ن �لع�س���بية وتقل���ب �مل���ز�ج و�لقل���ق . كم���ا �تفق���ت م���ع

 (Gregory& Sadeh, 2012) �لت���ي تو�س���لت �إىل وج���ود عالقة �رتباطية موجبة 
بني �سعوبات �لنوم نف�سية �ملن�ساأ و�ل�سعوبات �لنف�سية �ملتمثلة يف �لقلق و�لكتئاب

و�تفق���ت ودر��س���ة (Jevtovic, et al , 2011) �إىل وج���ود عالق���ة �رتباطي���ة 
عك�س���ية ب���ني ج���ودة �لن���وم وقل���ق �حلال���ة و�ل�س���مة و�لكتئ���اب، وكذل���ك وج���ود عالقة 

�رتباطية موجبة بني �لأرق وقلق �حلالة و�ل�سمة.

�أن �س���لوكيات �ملوهوب���ني تك���ون موجه���ه  وميك���ن تف�س���ري ذل���ك عل���ى �عتب���ار 
نح���و ه���دف مع���ني مم���ا ي���وؤدي �إىل مزي���د م���ن �ل�س���تثارة �ملوجهة جت���اه ه���ذ� �لهدف 
���ا خ���الل �ملو�قف �لتناف�س���ية ويرجع  وبالت���ايل فاإن���ه ي�س���بب حالة من �لقلق وخ�سو�سً
ذل���ك �إىل �ح�سا�س���هم بامل�س���وؤولية �مللق���اة على عاتقه���م، كما يوؤدي �إىل حال���ة من �لأرق

.(Mika, 2006)

كذل���ك ي���رى (Kaplan, et al, 2005) �أن �ملوهوب���ني مييل���ون �إىل �أمن���اط 
�لتعل���م �لتناف�س���ية �إل �أن زي���ادة توقعاته���م �لأكادميي���ة ت���وؤدي �إىل وج���ود حال���ة م���ن 
�ل�س���غط �لنف�س���ي �ل���ذي م���ن �س���انه �أن يح���دث حال���ة م���ن �لقل���ق �ملرتب���ط باملو�ق���ف                               

�لتناف�سية �ملختلفة.
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وح���ول �لف���روق بني جمموعات �لدر��س���ة فنج���د �أن �لنتائج �تفقت مع در��س���ة 
و�لعادي���ني يف  �ملوهوب���ني  ب���ني  ف���روق  وج���ود  �إىل  تو�س���لت  �لت���ي   (Vuyk, 2010)

�ل�ستثار�ت �خلم�سة �لفائقة يف �جتاه �لطالب �ملوهوبني 

كما �تفقت و نتائج در��سة )جرو�ن، 2011( �إىل قدرة �أمناط �ل�ستثارة �لفائقة 
�خلم�سة يف �لتمييز بني �ملوهوبني  �أكادميًيا  و�لعاديني 

كم���ا �تفق���ت م���ع نتائ���ج (Alias, et al, 2013) �لت���ي تو�س���لت �إىل �أن )%88( 
م���ن �لطلب���ة �ملوهوبني �أظهرو� م�س���تويات مرتفعة يف بعد و�حد عل���ى �لأقل من �أبعاد 
�ل�س���تثارة �لفائق���ة، كم���ا تو�س���لت �إىل �أن �أمن���اط �ل�س���تثارة �لفائقة ت�س���ري �إىل وجود 

م�ستويات من �لكمالية يف قدر�ت �لتخيل و�لقدر�ت �لنف�س حركية

وهو ما �أكدته در��س���ة (Moon& Montgomery, 2005) �لتي �أ�سارت �إىل 
وج���ود ف���روق جوهرية يف �أمناط فرط �ل�س���تثارة ترجع �إىل نوع �ملوهبة حيث ح�س���ل 
�ملوهوب���ني فنًي���ا عل���ى �عل���ى �لدرجات يف �ل�س���تثارة �حل�س���ية و�لتخيلية، بينما ح�س���ل 

�ملوهوبني �أكادميًيا على �أعلى �لدرجات يف �ل�ستثار�ت �لعقلية و�لنف�س حركية

�لط���الب  �أن  �إىل   (Yoon& Moon, 2009) در��س���ة  نتائ���ج  م���ع  و�تفق���ت 
�ملوهوبني �س���جلو� درجات �أعلى يف �أمناط فرط �ل�س���تثارة �خلم�سة، مقارنة بالطالب 

�لعاديني

و�أظه���رت نتائ���ج در��س���ة (Miller, 1988) �لت���ي تو�س���لت �إىل وج���ود عالق���ة 
�رتباطية بني �ل�ستثارة �لعقلية و�لنفعالية وبني �ملوهبة �لأكادميية �لتي ظهرت من 
خالل �لدرجات �لكلية على �ختبار �ل�س���تعد�د �لأكادميي هو ما يتفق مع ما تو�س���لت 

�ليه �لنتائج
�ن  �لنتائ���ج  �أظه���رت  فق���د  �لفائق���ة  �لنفعالي���ة  لال�س���تثارة  وبالن�س���بة 
ب���ه ج���اء  م���ا  م���ع  يتف���ق  م���ا  وه���و  فيه���ا  و�لعادي���ني  �ملوهوب���ني  ب���ني  ف���روق  هن���اك 
Mendaglio& Tillier,(2006)) يف �ن هذه �ل�س���تثارة هي �ول ما يتم مالحظته 
لدى �ملوهوبني من قبل �ملعلمني و�لآباء، حيث يتميز �ملوهوبني باحل�سا�س���ية �ملفرطة 

و�لنطو�ء �لذ�تي �حدة �مل�ساعر
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وه���و م���ا �أك���ده (Ackerman, 1997) حي���ث ي���رى �أن �ل�س���تثار�ت �لعقلي���ة 
و�لنفعالية و�لنف�س حركية تعد موؤ�سر�ت متييزية للموهوبني عن �أقر�نهم �لعاديني.

ويعزو �لباحثان عدم وجود فروق بني �ملوهوبني ريا�س���ًيا و�ملوهوبني �أكادميًيا 
و�لعادي���ني يف كل م���ن �ل�س���تثار�ت �لتخيلي���ة و�حل�س���ية، ك���ون ه���ذ�ن �لنمط���ان م���ن 
�ل�س���تثارة يظه���ر� م���ن خالل �ملثري�ت �ملختلف���ة �لتي يتم تلقيها م���ن خالل �حلو��س، 
حي���ث يتمتع �لأفر�د بتقدير ح�س���ي متقدم ومتز�يد نحو �لفنون و�لطبيعة و�لأ�س���ياء 
�جلمالي���ة وه���و ما يظهر جلًيا مع �لأفر�د �ملوهوبني يف �ملجال �لفني �س���و�ء من خالل 

�لر�سم �أو �ملو�سيقى �أو غريها من �ملو�هب �لفنية.

كما يعزو �لباحثان متيز �ملوهوبني ريا�سًيا يف �ل�ستثار�ت �لنف�س حركية، كون 
هذ� �ل�س���كل من �أ�س���كال �ل�س���تثارة يظهر من خالل مظاهر �س���لوكية �سخ�س���ية ناجتة 
عن فائ�س من �لطاقة للنظام �لع�سلي �لع�سبي، ويظهر من خالل �لن�ساط �حلركي 

و�لتناف�س �لو��سح مع �لآخرين

وميك���ن تف�س���ري ذل���ك م���ن خ���الل �لنظ���ر �إىل ه���ذه �ل�س���تثار�ت كونها و�س���يلة 
للتعرف على �ل�س���مات �ل�سخ�س���ية للموهوبني، من حيث �س���دة �ل�س���تجابة للمثري�ت 
�ملختلف���ة �س���و�ء د�خلي���ة �و خارجي���ة، و�لتي ت�س���هم يف تطوير �إمكانات �لف���رد، كما تعد 
�أمن���اط �ل�س���تثارة �لفائقة حمف���ًز� للقدر�ت �لعقلية من خ���الل ما مترره من خرب�ت 
للم���خ، حي���ث يع���د كل �س���كل م���ن �أ�س���كال �ل�س���تثارة ه���و جمال نف�س���ي وظيف���ي لفرط 
�ل�س���تجابة، ويختل���ف تاأثري ومدى كل ��س���تثارة يف �لأجهزة �لع�س���بية م���ن فرد لآخر 

وذلك باختالف جمال �ملوهبة و�ختالف �لنوع )جرو�ن، 2011(.

و�تفقت �لنتائج جزئًيا مع نتائج (Limont, 2012) و�لتي �أ�سفرت عن وجود 
فروق د�لة �إح�س���ائيا يف �أمناط فرط �ل�س���تثارة باختالف قدر�ت �لطالب، حيث متيز 
�لطالب �ملوهوبني مو�س���يقًيا بارتفاع م�ستوى �ل�س���تثارة �لنف�سحركية �لفائقة، بينما 
متي���ز �لط���الب مرتفع���ي �لتح�س���يل بارتفاع �ل�س���تثارة �لعقلي���ة �لفائق���ة، بينما متيز 

�لطالب �ملوهوبني يف جمال �لفنون �لب�سرية بارتفاع �ل�ستثارة �لتخيلية �لفائقة.
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و�تفق���ت م���ع نتائ���ج كل م���ن (Moon & Montgomery, 2005) و�لت���ي 
تو�س���لت �إىل �رتب���اط �أمن���اط �ل�س���تثارة �لفائق���ة مبج���ال �ملوهب���ة �ل���ذي يتمي���ز في���ه 
�لط���الب حي���ث �س���جل �لط���الب �ملوهوبني فنًي���ا درجات �أعلى يف �ل�س���تثار�ت �حل�س���ية 
و�لتخيلي���ة، بينم���ا �س���جل �لط���الب �ملوهوب���ني �أكادميًي���ا درج���ات �أعلى يف �ل�س���تثار�ت 

�لعقلية و�لنف�سحركية.

التو�سيات
يف �سوء نتائج �لبحث ميكن عر�س �لتو�سيات �لتالية

در��س���ة �أمناط �ل�س���تثارة �لفائقة و��س���طر�ب �لأرق وحالة قلق �ملناف�س���ة لدى 1 ))
فئات �أخرى من �ملوهوبني .

عق���د ندو�ت �إر�س���ادية لتب�س���ري �ملوهوبني يف �ملجالت �ملختلف���ة باأهمية �أمناط 1 ))
�ل�ستثارة �لفائقة يف حياتنا، وكيفية �إد�رتها.

ا �أثناء �ملو�قف �لتناف�سية .1 )) عقد دور�ت تدريبية حول �إد�رة �لقلق وخ�سو�سً
�س���رورة تدري���ب �ملوهوبني على �إد�رة م�س���اعرهم و�لتحك���م يف �نفعالتهم فاإن 1 ))

ذلك من �ساأنه �أن يوؤثر ب�سكل فعال على �لنو�حي �ملعرفية و�ل�سطر�بات �لتي 
���ا خالل �ملو�قف  قد ت�س���احب �ل�س���تثارت �لفائقة مثل �لقلق و�لأرق وخ�سو�سً

�لتناف�سية.
�سرورة تدريب معلمي �ملوهوبني على كيفية �لتعامل مع خ�سائ�سهم �لفريدة، 1 ))

وعدم �إ�سعارهم بامللل جتاه �ملهام �ملختلفة.
 توجي���ه �ملوهوب���ني للعم���ل باأكرب ق���در من �لفاعلي���ة جتاه مو�هبهم �خلا�س���ة 1 ))

وت�س���جيعهم عل���ى خو�س �ملناف�س���ات �ملختلفة �س���و�ء كانت �ملو�ه���ب �أكادميية �أو 
غ���ري �أكادميية، وتدريبهم ب�س���كل جيد و��س���تثمار حالة �لقلق �لتناف�س���ي �لذي 

ين�ساأ نتيجة �أمناط �ل�ستثارة �لفائقة �ملختلفة.

املو�سوعات البحثية املقرتحة
�لتعم���ق يف در��س���ة كل من���ط م���ن �أمن���اط �ل�س���تثارة �لفائق���ة ب�س���كل م�س���تقل 1 ))

وعالقته مبتغري�ت �أخرى.
�إج���ر�ء در��س���ات كلينيكي���ة تتن���اول �ل�س���طر�بات �مل�س���احبة ملتغ���ري�ت �لبح���ث 1 ))

�حلايل.



النموذج البنائي لعالقة حالة قلق املناف�سة بكل من ا�سطراب االأرقد . حممد م�سطفى عبد الرازق و د.  هالة احمد �سليمان

 264 

�إجر�ء در��س���ات تتناول �أمناط �ل�ستثارة �لفائقة كمتغري و�سيط بني �ملتغري�ت 1 ))
�ملختلفة .

�إج���ر�ء در��س���ة تتن���اول تاأث���ري �ملتغ���ري�ت �لدميوغر�في���ة يف متغ���ري�ت �لبح���ث 1 ))
�حل���ايل لدى �س���ر�ئح �جتماعية ومهني���ة وعمرية خمتلفة ع���ن عينات �لبحث 

�حلايل.



املجلد ال�سابع - العدد )23( ج1 اأبريل 2018 جملة الرتبية اخلا�سة

 265 

املراجع 

�أب���و ه���ني، ف�س���ل )2008(. �أثر ��س���تخد�م تقنيات �لإر�س���اد �ل�س���لوكي �جلمعي يف عالج 
م�س���كلة �لأرق �لن���اجت ع���ن �ل�س���دمة �لنف�س���ية ل���دى عين���ة م���ن طلب���ة جامعة 
�لأق�س���ى بغ���زة. جمل��ة جامع��ة الأزهر بغ��زة- �صل�ص��لة العلوم الإن�ص��انية، 

.144-111 ،)1(10
�لأطر����س، حمم���ود )2017(. م�س���تويات قل���ق �ملناف�س���ة �لقبلي لدى لعب���ي كرة �لقدم 
للمحرتف���ني بال���دوري �لفل�س���طيني. جمل��ة العل��وم الرتبوي��ة والنف�ص��ية 

بالبحرين، 18)1(، 279- 299.
باظ���ة، �آمال )2003(. �ص��يكولوجية غري العادين )ذوي الحتياجات اخلا�ص��ة(. 

�لقاهرة: مكتبة �لجنلو �مل�سرية.
�لبح���ريي، عب���د �لرقيب؛�أب���و �ملجد، م�س���طفى )2014(. در��س���ة �س���يكومرتية لبع�س 
��س���طر�بات �لن���وم ل���دى �لأطف���ال و�ملر�هق���ني وعالقتهم���ا با�س���طر�ب نق�س 
�لنتباه وفرط �حلركة يف �سوء كل من �لعمر و�لنوع. جملة الإر�صاد النف�صي 

.420 -353 ،)37( – م�صر، 
ج���رو�ن، فتح���ي )2011(. فاعلي���ة مقيا�س �لإ�س���تثار�ت �لفائقة يف �لك�س���ف عن �لطلبة 
                             19 – م�ص��ر،  الرتبوي��ة  العل��وم  جمل��ة  �لتح�س���يل.  مرتفع���ي  �ملوهوب���ني 

.161 -184 ،)3(
حب����س، حي���در )2015(. تاأث���ري برنام���ج �إر�س���ادي �س���لوكي معريف يف �ل�س���حة �لنف�س���ية 
وم�س���توى �ل�س���تثارة �لنفعالية و�لجناز لدى لعبي فعاليات �لرمي لل�سباب 

لنادي �لنجف �لريا�سي. جملة درا�صات الكوفة – العراق، 37، 301- 328.
�حلر�ملة، �أحمد )2016(. م�سروع قلق �ملناف�سة �لريا�سية لدى عينة من �لريا�سيني. 

املجلة العلمية للرتبية البدنية والريا�صية- م�صر، )78(، 35- 48.
ح�س���ن، �إكر�م )2014(. �ملناخ �لد�فعي �ملدرك وعالقته بحالة قلق �ملناف�س���ة �لريا�س���ية 
وم�س���توى �لأد�ء �مله���اري ل���دى لعب���ي ك���رة �لي���د. املجل��ة العلمي��ة للرتبية 

البدنية الريا�صية- م�صر، )72(، 65- 94.



النموذج البنائي لعالقة حالة قلق املناف�سة بكل من ا�سطراب االأرقد . حممد م�سطفى عبد الرازق و د.  هالة احمد �سليمان

 266 

حمد، �سامان؛�إ�س���ماعيل، عويزر؛ عول، �س���رتيب .)2007(. مقارنة حالة قلق �ملناف�سة 
معريف – بدين- ثقة بالنف�س بني لعبي خطوط �للعب �ملختلفة بكرة �لقدم. 
جمل��ة اأبح��اث كلي��ة الرتبي��ة الأ�صا�ص��ية- جامعة املو�ص��ل – الع��راق، 6              

.244-232 ،)4(
حمدي، حممد ؛�ل�س���عد�وي، حم�س���ن ؛عبد �لكرمي، �س���ريح )2006(. تاأثري مترينات 
�ل�س���رتخاء )�لذ�ت���ي – �لتخيل���ي( يف �ل�س���تثارة �لنفعالية وبع����س �ملتغري�ت 
�لكينماتيكي���ة م���ن �لب���دء �إىل �جتياز �حلاجز �لأول يف ع���دو 110 مرت حو�جز. 
جمل��ة عل��وم الرتبية الريا�ص��ية )كلية الرتبية الريا�ص��ية جامعة بابل 

بالعراق(، 2)5(، 1- 21.
خ�س���ر، ع���ادل ؛ عب���د �لغني، خال���د )2013(. �عد�د مقيا����س �أمناط ��س���طر�بات �لنوم 
لدى �لر��سدين و�مل�سنني يف �ملجتمع �مل�سري. جملة علم النف�س – م�صر،26 

.64 -48 ،)96(
خمي����س، �س���يماء )2014(. �لتحم���ل �لنف�س���ي وعالقت���ه بقل���ق �ملناف�س���ة ل���دى لعب���ات 
�لك���رة �لطائ���رة . جمل��ة جامع��ة باب��ل للعل��وم الإن�ص��انية – الع��راق، 22                                    

.715 -704 ،)3(
�لدخي���ل، عب���د �لرحمن؛ جعفر، حممد ؛�لزغول،عم���اد )2017(. مهار�ت �إد�رة �لوقت 
وعالقتها بالتح�س���يل �لدر��س���ي لدى عينة من �لطالب �ملوهوبني ريا�س���ًيا يف 
�ملرحلة �لثانوية يف دولة �لكويت. جملة العلوم الرتبوية والنف�صية- املركز 

القومي للبحوث- فل�صطن، 1)2(، 57- 74.
ر�ت���ب، �أ�س���امة )1995(. علم النف�س الريا�ص��ي – املفاهي��م والتطبيقات. �لقاهرة:  

د�ر �لفكر �لعربي.
ر�تب، �أ�سامة )2000(. علم نف�س الريا�صة. �لقاهرة: د�ر �لفكر للن�سر و�لتوزيع.

ر�س���ا، �أنور )2005(. �ملناف�س���ة، هل هي �س���رورية يف �لرتبية. جمل��ة الرتبية- قطر، 
.130 -106 ،)153(34

�لرمياوي، حممد )1995(. طريقة لعالج �لأرق ذي �ملن�س���اأ �لنف�س���ي. جملة درا�ص��ات 
 .334 -289 ،)1(22 الأردن،  الإن�صانية-  – العلوم 



املجلد ال�سابع - العدد )23( ج1 اأبريل 2018 جملة الرتبية اخلا�سة

 267 

�ملتغ���ري�ت  ببع����س  وعالقته���ا  �لنفعالي���ة  �ل�س���تثارة  �أ�س���امة)2009(.  �ل�س���عيد، 
�لف�س���يولوجية وم�ستوى �لأد�ء لدى لعبي �مل�سارعة. املوؤمتر العلمي الدويل 
الراب��ع لكلي��ة الرتبية الريا�ص��ية جامعة اأ�ص��يوط بعن��وان )الجتاهات 
�لريا�سية  �لرتبية  احلديثة لعلوم الريا�صة يف �صوء �صوق العمل( – كلية 

.357 –  338 – �أ�سيوط، 
�أمن���اط ف���رط �ل�س���تثارة وعالقته���ا بالتف���وق �لدر��س���ي  ن���ورة )2016(.  �ل�س���ليمان، 
و�لق���در�ت �لإبد�عي���ة ل���دى �لطالب���ات باملرحل���ة �ملتو�س���طة. جمل��ة العل��وم 

الرتبوية والنف�صية – البحرين، 17)2(، 599- 626.
�ل�س���ايب، عبد �حلافظ )2016(. قابلية مقارنة متو�س���طات درجات �لطلبة �ملوهوبني 
عل���ى �ل�س���ورة �لأردني���ة ملقيا����س �ل�س���تثار�ت �لفائق���ة ح�س���ب متغ���ري �جلن�س. 
جملة الدرا�صات الرتبوية والنف�صية – �صلطنة عمان، 10)2(، 428- 444.

�س���حادة، �أمرية )2011(. قلق �ملناف�س���ة �لريا�س���ية يف لعبة كرة �ل�س���لة عند طلبة فرق 
�ملد�ر�س �لثانوية. درا�صات العلوم الرتبوية- الأردن، 38)1(، 235- 246.

�ل�س���خ�س، عب���د �لعزي���ز )2015( .�أ�س���اليب �لتعرف عل���ى �ملوهوبني عقلًي���ا و�ملوهوبني 
ورعايته���م وتنمي���ة قدر�ته���م �لبتكاري���ة )برنام���ج مق���رتح(. جمل��ة الرتبية 

اخلا�صة والتاأهيل،2 )8(، 1 – 39.
�ل�س���ربيني، لطف���ي )2000(. ا�ص��طرابات الن��وم، كي��ف حت��دث وم��ا ه��و العلج؟. 

�لقاهرة: موؤ�س�سة د�ر �ل�سعب لل�سحافة و�لطباعة و�لن�سر.
�سقري، زينب )2010(. جودة �حلياة و��سطر�بات �لنوم لدى �ل�سباب. املوؤمتر الإقليمي 
�لخ�س���ائيني  ر�بط���ة   ،2010  /12/1  -11/29 النف���س،  لعل��م  الث��اين 

�لنف�سيني، 773- 790.
�س���دوقي، نور �لدين )2004(. علم النف�س الريا�ص��ي. �لإ�سكندرية: �ملكتب �جلامعي 

�حلديث.
عبا����س، �إمي���ان ؛ عثم���ان، عل���ي ؛ ح�س���ني، �س���يالن )2009(. قل���ق �ملناف�س���ة �لريا�س���ية 
وعالقته���ا برتكي���ز �لنتب���اه و�لأد�ء �مله���ارى يف ك���رة �لتن����س. املجل��ة العلمية 

للرتبية البدنية والريا�صية- م�صر، )57(، 89- 124.



النموذج البنائي لعالقة حالة قلق املناف�سة بكل من ا�سطراب االأرقد . حممد م�سطفى عبد الرازق و د.  هالة احمد �سليمان

 268 

عبد �خلالق، �أحمد ؛�سعيد، حنان ؛�لنيال، ماي�سة )2014(. �لأرق لدى عينات م�سرية 
م���ن ط���الب �جلامع���ة و�ملوظف���ني. جملة الدرا�ص��ات الرتبوية والنف�ص��ية- 

�صلطنة عمان، 8)2(، 377- 391.
عب���د �هلل، �أم���اين )2015(. �س���مة قلق �ملناف�س���ة يف �ملجال �لريا�س���ي. املجلة الأوربية 
لتكنولوجيا علوم الريا�ص��ة- الأكادميية الدولية لتكنولوجيا الريا�ص��ة 

بدبي- الإمارات، 5)6(، 101- 108.
عب���د �ملجي���د، كرمية )2011(. ��س���طر�بات �لنوم يف �س���وء بع�س م�س���تويات �لبتكارية 
لدى �لفتيات �لكفيفات ب�سرًيا : در��سة �سيكومرتية – �إكلينيكية. جملة كلية 

�لرتبية جامعة عني �سم�س، 35)1(، 363- 416.
عبدوين، عبد �حلميد ؛�س���ايحي، �س���ليمة ؛ �سباح، �ساعد )2010(. �لعمل �لليلي ودوره 
يف ظه���ور بع���د ��س���طر�بات �لن���وم )�لأرق، فرط �لنوم، ��س���طر�ب جدول �لنوم 
و�ليقظ���ة( ل���دى عم���ال �لوردي���ات �لليلي���ة )در��س���ة ميد�ني���ة مب�س���نع �لآج���ر 
�لأحمر ب�س���كرة(. جملة العلوم الإن�ص��انية والجتماعية- جامعة قا�صدي 

مرباح- ورقلة- اجلزائر، )3(، 109- 131.
عب���ود، ي�س���ري )2012(. �لعالق���ة ب���ني �أمن���اط �ل�س���تثار�ت �لفائقة و�لقدرة �ملدر�س���ية 
لدى عينة من �لطالب �ملوهوبني و�لعاديني يف �ملرحلة �ملتو�سطة يف حمافظة 
�لح�ساء. جملة كلية الرتبية – جامعة الإ�صكندرية، 22 )2(، 225- 263.

ع���الوي، حمم���د )2009(. مدخ��ل يف عل��م النف�س الريا�ص��ي. �لقاه���رة: د�ر �لكتاب 
للن�سر.

�لعو�م���ل  تاأث���ري  �لعني���ز�ت، �س���باح؛ �ملط���ريي، ثام���ر ؛�ل�س���بيعي، معي���وف )2013(. 
�لثقافي���ة و�جلن����س على فرط �ل�س���تثار�ت لدى �لطلب���ة �ملوهوبني يف �لكويت 
والنف�ص��ية                                         الرتبوي��ة  العل��وم  جمل��ة   . ثقافي���ة(  ع���رب  )در��س���ة  و�لأردن 

)جامعة البحرين(، 14)2(، 423- 457.
ملو�جه���ة  نف�س���ي  �إر�س���ادي  برنام���ج  ��س���تخد�م  فاعلي���ة   .)2016( حمم���د  عو����س، 
�س���غوط وقل���ق �ملناف�س���ة على �مل�س���توى �لرقم���ي لعد�ئي �مل�س���افات �ملتو�س���طة.                                              

املجلة العلمية للرتبية البدنية والريا�صية – م�صر، 76)2(، 436- 459.



املجلد ال�سابع - العدد )23( ج1 اأبريل 2018 جملة الرتبية اخلا�سة

 269 

�لغن���دور، �لع���ارف باهلل  )2008(. عل��م النف�س الكلينيكي » الت�ص��خي�س- العلج«. 
ط2، �سل�سلة علم �لنف�س �لتطبيقي )4( �لقاهرة.

�لفخر�ين، خالد )2000(. �أفكار �لقلق �لجتماعي وعالقته بالتفكري �لذ�تي )�لآيل( 
يف �س���وء �ل�س���غط و�ل�س���تثارة در��س���ة بنائي���ة. املوؤمتر الدويل ال�ص��ابع ملركز 
الر�ص��اد النف�صي بجامعة عن �ص��م�س حتت عنوان )بناء الن�صان ملجتمع 

اأف�صل(، 263- 311.
فوزي،�أحمد )2003(. مبادئ علم النف�س الريا�صي. �لقاهرة: د�ر �لفكر �لعربي.

�لقم�س، م�سطفى )2011(. مقدمة يف املوهبة والتفوق العقلي. �لأردن: د�ر �مل�سرية
حممد، عادل عبد �هلل )2005(. �صيكولوجية املوهبة. �لقاهرة: د�ر �لر�ساد.

حمم���ود، ريح���اب )2007(. تاأث���ري برنام���ج حرك���ي مق���رتح )خ���ارج ود�خل �مل���اء( على 
�لتخل�س من ��س���طر�بات �لنوم وحت�س���ني بع�س �ملتغري�ت �ل�س���حية لل�سيد�ت 
م���ن �س���ن )45- 55 �س���نة(، املوؤمتر العلمي الدويل الث��اين يف الفرتة من 21- 
22 مار�س 2007م، كلية �لرتبية �لريا�س���ية للبنني، جامعة �لزقازيق، �ملجلد 

�لأول، 285- 301.
حممود، �سدقي )2004(. علم نف�س الريا�صة. �لقاهرة: مكتبة �جلامعة للن�سر.

�ملط���ريي، ثام���ر )2008(. �لعالق���ة ب���ني �أمن���اط �ل�س���تثار�ت �لفائق���ة وف���ق نظري���ة 
Dabrowski وب���ني �ل���ذكاء و�لتح�س���يل �لدر��س���ي وفاعليته���ا يف �لك�س���ف عن 
�لطلب���ة �ملوهوب���ني يف �ملرحلة �ملتو�س���طة بدولة �لكويت. ر�ص��الة دكتوراه غري 

من�صورة، جامعة عمان �لعربية، �لأردن.

Abdel-Khalek, A.M. (2006). Prevalence of Insomnia Complaints 
and its Consequences in Kuwaiti College Students. Sleep 
and Hypnosis: A Journal of Clinical Neuroscience and 
Psychopathology, 8(2):54-60. From: http://sleepandhypnosis.
org/ing/Pdf/1a085716f0174c4f8f2a11a465d06606.pdf

Abe, Y. &Germain, A., (2012).Insomnia and Its Correlates: Current 
Concepts, Epidemiology, Path physiology and Future Remarks. 
Public Health- Methodology, Environment and Systems Issues: 
387-418.from: https://cdn.intechopen.com/pdfs-wm/37304.
pdf.



النموذج البنائي لعالقة حالة قلق املناف�سة بكل من ا�سطراب االأرقد . حممد م�سطفى عبد الرازق و د.  هالة احمد �سليمان

 270 

Ackerman. C.M.(1997). ldentifying gifted adolescents using 
characteristics: Dabrowski’s overexcitabilities. Roeper 
Review, 19 (4), 229-236. From: https://positivedisintegration.
com/Ackerman1997.pdf.

Alias, A., Rahman, S., Abd majid, R. and Yassin, S. (2013). Dab-
rowski’s Overexcitabilities profile among gifted students, 
Asian Social Science, 9(16), 120-125.

American Psychiatric Association (2000).Diagnostic and Statistical 
Manual of Disorders .4th ed. Washington,DC.

Attarian, H.& Schuman, C.(2010). Clinical handbook of insomnia. 
(2 Ed), N.Y: Humana press.

BOTELLA, M.; F€URST, G.; MYSZKOWSKI,N.; STORME,M.;  
DA COSTA,M., P& LUMINET, O. (2015). French Validation of 
the Overexcitability Questionnaire 2: Psychometric Properties 
and Factorial Structure. Journal of Personality Assessment, 
97(2), 209–220. DOI: 10.1080/00223891.2014.938750.

Bronislava, G.; Jurga, M. &  Rasa, D. (2009). The connection between 
intelligence and anxiety in gifted student aged 14 to 15 .Special 
Education, 1(20), 16-23. From: http://eds.a.ebscohost.com/
eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=6f495fd5-e089-4c76-
9e60-47b1e0c1eef3%40sessionmgr4007.

Buysse, D.J. (2008).  Assessing insomnia in epidemiological studies: 
What do we need?. Sleep and hypnosis, 10(1), 1-2.

Dabrowski, K. (1972). Psychoneurosis is not an illness. London, 
UK: Gryf.

Daniels, S., Piechowski, M. M. (2009). Dabrowski’s levels and the 
process of development. In Daniels, S., Piechowski, M. M. 
(Eds.), Living with intensity (pp. 19-29). Scottsdale, AZ: Great 
Potential Press.

Falk, R. F., Lind, S., Miller, N. B., Piechowski, M. M., & Silverman, 
L. K..(1999). The Overexcitability Questionnaire–Two 
(OEQII): Manual scoringsystem and questionnaire. Denver, 
CO: Institute for the Study of Advanced Development.



املجلد ال�سابع - العدد )23( ج1 اأبريل 2018 جملة الرتبية اخلا�سة

 271 

Falk, R.F., Piechowski, M.M., & Lind, S. (1994). Criteria for 
rating the intensity of overexcitabilities. Unpublished manual, 
Sociology Department, University of Akron.

Francis, P.T.(2009). Outreach strategy: differentiate or die. 
Education, 41(9), 44- 46. From:http://www.clinlabsales.com/
pdf/Outreach_Strategy_Differentiate_or_Die_MLO_0909.
pdf.

Freeman J. (2006). The Emotional Development of Gifted and 
Talented Children. Gifted and Talented International, 21(2), 
20-28. https://doi.org/10.1080/15332276.2006.11673472

Geiger. A; Achermann. P& Jenni. O. G.(2010). Association between 
sleep duration and intelligence scores in healthy children. 
Developmental Psychology, 46(4), 949-954. doi: 10.1037/
a0019679.

Gregory A.M&  Sadeh A. (2012). Sleep, emotional and behavioral 
difficulties in children and adolescents. Sleep Medicine Re-
views, 16(2), 129- 136. Doi: 10.1016/j.smrv.2011.03.007.

Gross, C. M., Rinn, A. N., & Jamieson, K. M. (2007). Gifted ado-
lescents’ overexcitabilities and self concepts: An analysis of 
gender and grade level. Roeper Review, 29, 240-248.

Günther, B. (2009). The dawn of sport psychology in Europe, 1880- 
1930:  Early pioneers of a new branch of applied science. In 
Christopher, D, G.& ،Ludy T. B (Eds.), Psychology Gets in the 
Game: Sport, Mind, and Behavior, 1880-1960 (pp. 20- 52), 
University of Nebraska Press. From: https://books.google.
com.sa/books?id=oG0qMFqHls8C&pg=PA20&lpg=PA20&
dq=The+dawn+of+sport+psychology+in+Europe,+Early+p
ioneers+of+a+new+branch+of+applied+science&source=bl
&ots=dvCvQ61b6H&sig=HG_7s-c3h0TZCMpbwNJ-h_Tvv
6M&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwi72Prc8onXAhVD1hoK
HfVVAuAQ6AEIKDAB#v=onepage&q=The%20dawn%20
of%20sport%20psychology%20in%20Europe%2C%20
Early%20pioneers%20of%20a%20new%20branch%20
of%20applied%20science&f=false.



النموذج البنائي لعالقة حالة قلق املناف�سة بكل من ا�سطراب االأرقد . حممد م�سطفى عبد الرازق و د.  هالة احمد �سليمان

 272 

Guzel , B.Y &Akarsu, F. (2006). Comparing overexcitabilities of 
gifted and non-gifted 10th grade students in Turkey. High Ability 
Studies, 17(1), 43- 56. DOI: 10.1080/13598130600947002.  
From: https://positivedisintegration.com/Yakmaci-Guzel2006.
pdf.

Haile, Y. G.; Alemu, S. M.& Habtewold, T. D. (2017). Insom-
nia and Its Temporal Association with Academic Perfor-
mance among University Students: A Cross-Sectional Study. 
BioMed Research International, 7, Article ID 2542367.DOI: 
10.1155/2017/2542367.

Harsh, J.; Karnes, F.& Eiers, P. (2012). Gifted Students and Sleep. 
Parenting for High Potential, 2 (1),  4-6.

Harrison, G. E. & Van Haneghan, J. P. (2011). The Gifted and the 
Shadow of the Night: Dabrowski’s Overexcitabilities and 
Their Correlation to Insomnia, Death Anxiety, and Fear of the 
Unknown. Journal for the Education of the Gifted, 34 (4), 669-
697. From: https://search.proquest.com/docview/871113166?
accountid=142908

Healey, D. & Runco, M. (2006). Could creativity be associated with 
insomnia?. Creativity Research Journal, 18(1): 39-43. DOI: 
10.1207/s15326934crj1801_5

Hoge, E.A. ; Marques, L.; Wechsler, R.S.; Lasky, A.K.; Delong, 
H.R;  Jacoby, R.J. ; Worthington, J.J. Pollack, M.H.& Simon, 
N.M.(2011). The role of anxiety sensitivity in sleep disturbance 
in panic disorder. Journal of Anxiety Disorders, 25, 536- 538.
https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2010.12.008

Hsu, S.C; Wang, S.J; Liu, C.Y; Juang, Y.Y.;  Yang, C.H.& Hung, 
C.I. (2009). The impact of anxiety and migraine on quality of 
sleep in patients with major depressive disorder. Journal of 
Comprehensive Psychiatry, 50(2), 151- 157. DOI: 10.1016/j.
comppsych.2008.07.002

Imburgia, T. (2014). Comparing Overexcitability Scores between 
STEM Talented Students and Generally Gifted Students Using 
the OEQ-II.Advanced Development,14, 59-72. 



املجلد ال�سابع - العدد )23( ج1 اأبريل 2018 جملة الرتبية اخلا�سة

 273 

Imburgia, T., McGrath, D., & Kolar, C. G. (2012, July). Comparing 
overexcitability levels between STEM talented students and 
generally gifted students using the OEQII. Paper presented 
at the meeting of the Dabrowski Conference, Denver, CO. 
Retrieved from: http://digitalcommons.imsa.edu/student_pr/7/

Ivanenko, A.; Valerie McLaughlin Crabtree, V.M.; O’Brien, L.M& 
Gozal, D. (2006). Sleep Complaints and Psychiatric Symptoms 
in Children Evaluated at a Pediatric Mental Health Clinic. 
Journal of Clinical Sleep Medicine, 2(1), 42- 48. From: http://
jcsm.aasm.org/articles/020109.pdf.

Jackson, S. P. (1998). Bright star-black sky: A phenomenological 
study of depression as a window into the psyche of the gifted 
adolescent. Roeper Review, 20, 215-221.

Javier, R.; Luis, J.F.;Andrea, M.;FernandaLópez, M.R. Cándida 
,C. ;Juan, L. & Martella, D.(2012). The effects of sleep 
deprivation on the attentional functions and vigilance. Acta 
Psychologica, 140(2), 164- 176. Doi: https://doi.org/10.1016/j.
actpsy.2012.03.007.

Jevtović, S.; Gregurek, R.; Kalenić, B.; Brajković, L.; Bras, M.; 
Loncar, M..&  Germain, A.(2011). Correlation of sleep distur-
bances, anxiety and depression in Croatian war veterans with 
posttraumatic stress disorder. Journal of  Coll Antropol,35 (1), 
175-181. From: https://www.academia.edu/26534421/Cor-
relation_of_sleep_disturbances_anxiety_and_depression_in_
Croatian_war_veterans_with_posttraumatic_stress_disorder

Jon-Chao .H;  Ming-Yueh H; Kai-Hsin .T &Pei-Chun L. (2015). 
Self-efficacy relevant to competitive anxiety and gameplay 
interest in the one-on-one competition setting. Educational 
Technology Research and Development, 63(5), 791–807. 
DOI 10.1007/s11423-015-9389-2.

Kaplan, D. S., Liu, R. X., & Kaplan, H. B. (2005). School related 
stress in early adolescence and academic performance three 
years later: The conditional influence of self expectations. 
School Psychology in Education, 8, 3-17.



النموذج البنائي لعالقة حالة قلق املناف�سة بكل من ا�سطراب االأرقد . حممد م�سطفى عبد الرازق و د.  هالة احمد �سليمان

 274 

Lamont, R. T. (2012). The Fears and Anxieties of Gifted Learners: 
Tips for Parents and Educators. Gifted Child Today; Thousand 
Oaks,  35(4),  271-276.

Lastella, M.; Roach, G.D.; Halson SL, Sargent C. (2014). Sleep/
wake behaviours of elite athletes from individual and team 
sports.  European Journal of Sport Science , 15(2):94-100. 
doi: 10.1080/17461391.2014.932016. from: http://www.
tandfonline.com/doi/full/10.1080/17461391.2014.932016?scr
oll=top&needAccess=true

Limont, W. (12- 15 September- 2012) .Overexcitability and 
specific abilities. Paper presented at 13th International ECHA 
conference on “Giftedness Across The Lifespan”,  Munster, 
Germany.

Lind, S. (2001). Overexcitability and the gifted. SENG Newsletter, 
1(1), 3-6.

Lovecky, D. V. (1992). Exploring social and emotional aspects of 
giftedness in children. Roeper Review, 15, 18-25.

Martens, R., Burton, D., Vealey, R. Bump, L., and Smith, D. (1990). 
Competitive Anxiety in Sport. Champaign, IL: Human Kinetics.

Meltzer, L. J.& Mindell, J. A (2014). Systematic Review and Meta-
Analysis of Behavioral Interventions for Pediatric Insomnia. 
Journal of Pediatric Psychology. 39(8), 932-948.

Mendaglio, S.  (2008). Dabrowski’s Theory of Positive Disintegration. 
Scottsdale, AZ: Great Potential Press..

Mendaglio, S., & Tillier, W. (2006). Dabrowski’s Theory of Positive 
Disintegration and giftedness: Overexcitability research 
findings. Journal for the Education of the Gifted, 30(1), 68–87. 
From: https://search.proquest.com/docview/222341885?acco
untid=142908

Mika, E. (2006). Research Commentary Point-Counterpoint: 
Diagnosis of Giftedness and ADHD: Giftedness, ADHD, and 
Overexcitabilities: The Possibilities of Misinformation.  Roeper 
Review; Bloomfield Hills, 28(4), 273- 242. From: https://
search.proquest.com/docview/206702795?accountid=142908.



املجلد ال�سابع - العدد )23( ج1 اأبريل 2018 جملة الرتبية اخلا�سة

 275 

Miller, K. (1988). A comparison of Dabrowski’s concept of 
Overexcitabilities with measures of verbal and mathematical 
attitude among academically precocious Adolescents. doctoral 
dissertation, University ofDenver, Denver, Colorado.

Moerman, M. & Nauta, N. (2011). GIFTEDNESS AND SLEEP. 
Instituut hoogbeaafdheid volwassenen. From: https://ihbv.nl/
cms/wp-content/uploads/2014/04/130227-Giftedness-and-
sleep-short-article-ENG.pdf

Moon, J. H., & Montgomery,D (2005). Profiles of overexcitabili-
ties for Korean high school gifted students according to gen-
der and domain of study. Journal of Gifted/Talented Educa-
tion, 15, 1-10. From: http://www.positivedisintegration.com/
Moon2005.pdf

Ozturk, M.A & Debelak, C (2008). Affective Benefits  From 
Academic Competitions  for Middle School Gifted Students, 
gifted child today, 31(2), 48-53.

Perrone-McGovern, K. M; Simon-Dack, S. L.; Beduna, K. 
N; Williams, C. & Esche, A. M. (2015). Emotions, Cognitions, 
and Well-Being: The Role of Perfectionism, Emotional 
Overexcitability, and Emotion Regulation. Journal for the 
Education of the Gifted, 38(4), 343-357.

Piechowski, M. M. (1997). Emotional development and emotional 
giftedness. In N. Colangelo & G. A. Davis (Eds.), Handbook of 
gifted education (pp. 285-306). Boston, MA: Allyn & Bacon.

Piechowski, M.M. (2006). Mellow out, they say. If only I could. 
Madison, WI: Yunasa Press.

Piechowski, M.M. (2008). Discovering Dabrowski’s theory. In 
S. Mengaglio (Ed.), The Dabrowski Theory of Positive 
Disintegration (pp. 41–78). Scottsdale, AZ: Great Potential 
Press.

Piirto, J. & Fraas, J.  (2012). A Mixed-Methods Comparison of 
Vocational and Identified-Gifted High School Students 
on the Overexcitability Questionnaire. Journal for the 
education of the gifted, 35(1), 3-34 . from: https://doi.
org/10.1177/0162353211433792



النموذج البنائي لعالقة حالة قلق املناف�سة بكل من ا�سطراب االأرقد . حممد م�سطفى عبد الرازق و د.  هالة احمد �سليمان

 276 

Pyryt, M.C. (2008). The Dabrowkian lens: Implications for 
understanding gifted individuals. In S. Mengaglio (Ed.), The 
Dabrowski Theory of Positive Disintegration (pp. 175–182). 
Scottsdale, AZ: Great Potential Press.

 Riley, T. L., & Karnes, F. (2007). Competitions for gifted and talented 
students: Issues of excellence and equity. In J. Van Tassel-
Baska (Ed.), Serving gifted learners beyond the traditional 
classroom (pp. 145-168). Waco, TX: Prufrock Press.

Rocha,S., Vedovato, V & de Lima O, F. (2017). Cross-cultural 
adaptation of the Sport Anxiety Scale-2 (SAS-2) for the 
Brazilian context. Trends in Psychiatry & Psychotherapy, 39 
(3),202-206. DOI: 10.1590/2237-6089-2017-0027

Roth, T. (2007). Insomnia: Definition, Prevalence, Etiology, and 
Consequence. Journal of Clinical Sleep Medicine, 3(5), 
7-10. From: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC1978319/

Sadigh, M. R.; Himmanen, S. A.& Scepansky, J. A. (2014). An 
Investigation of the Prevalence of Insomnia in College Students 
and Its Relationship to Trait Anxiety. College Student Journal, 
48 (3), 397-406. from: http://essential.metapress.com/link.asp
?target=contribution&id=2630084276782811

Sheely, A. R. (2007). Birds and bees: Sex and the high-IQ adolescent. 
In K. Kay, D. Robson, & J. F. Brenneman (Eds.) High IQkids: 
Collected insights, information and personal stories from the 
experts (pp. 300-310). Minneapolis, MN: Free Spirit.

Silverman, L.K., & Ellsworth, B. (1980). In N. Duda (Ed.), Theories 
of positive disintegration: Proceedings of the third international 
conference (pp. 174–194). Miami, FL: University of Miami 
School of Medicine.

Smith, R.E.; Smoll, F.L.; Cumming, S.P. & Grossbard, J.R (2006). 
Measurement of Multidimensional Sport Performance Anxiety 
in Children and Adults: The Sport Anxiety Scale-2. Journal 
of Sport & Exercise Psychology, 28(4), 479-501. https://doi.
org/10.1123/jsep.28.4.479 . From: http://www.pgedf.ufpr.br/
ESCALA%20ANSIEDADE%20SAS%20JS%201.pdf



املجلد ال�سابع - العدد )23( ج1 اأبريل 2018 جملة الرتبية اخلا�سة

 277 

Spielberger, C. D. (1966). Theory and research on anxiety. Anxiety 
and behavior. NY: Academic press.

Sweileh,W. Ali, I. Sawalha, A. Abu-Taha, A. Zyoud1, S. and Al-
Jabi1, S. (2011). Sleep Habits and Sleep Problems among 
Palestinian Students, Child and Adolescent Psychiatry and 
Mental Health, 5 (25): 1-8.

Talbot, L.S., & Harvey, A.G. (2010). Psychological models of 
insomnia . In Sateia, M& Buysse, D. (Eds.). Insomnia: 
Diagnosis and treatment. (pp. 42- 49). NY: Routledge, Medical 
Psychiatry Series.

Thomson, P&Jaque, S. V. (2016). Overexcitability: A Psychological 
Comparison between Dancers, Opera Singers, and Athletes. 
Roeper Review, 38 (2),84-92. From: http://www.tandfonline.
com/doi/pdf/10.1080/02783193.2016.1150373

Tieso, C.L. (2007). Patterns of overexcitabilities in identified gifted 
students: A hierarchical model. Gifted Child Quarterly, 51(1) 
, 11–22.

Tillier, W. (2009). Dabrowski without the Theory of Positive 
Disintegration Just Isn’t Dabrowski. Roeper Review, 31(2), 
123-126. DOI: 10.1080/02783190902737699 .From: https://
giftedhomeschoolers.org/wp-content/uploads/2013/04/
Dabrowski1.pdf

Timimi, S. (2009).The Commercialization of Children’s Mental 
Health in the Era of Globalization. International Journal 
of Mental Health , 38(3), 5-27. DOI: 10.2753/IMH0020-
7411380301

Tramonti, F.; Maestri, M.; Gronchi, A.; Fabbrini, M.; Di Coscio, E.; 
Carnicelli, L.& Bonanni, E. (2016). Psychological well-being 
of patients with insomnia and its relationship with anxiety and 
depression.Psychology, Health & Medicine, 21(3), 309-316. 
DOI: http://dx.doi.org/10.1080/13548506.2015.1069856 

Treat, A. R. (2006). Overexcitabilities in gifted sexually diverse 
population. Journal of Secondary Gifted Education, 17(4), 
244- 257. DOI: 10.4219/jsge-2006-413.



النموذج البنائي لعالقة حالة قلق املناف�سة بكل من ا�سطراب االأرقد . حممد م�سطفى عبد الرازق و د.  هالة احمد �سليمان

 278 

Tucker, ?., & Haferstein, Ν. L. (1997). Psychological intensities in 
young gifted children. Gifted Child Quarterly, 41, 66-75. doi’: 
10.1177/001698629704100302

Vogelaar, B.; Bakker, M.; Elliott, J.G.& Resing, W.C.  (2017). 
Dynamic testing and test anxiety amongst gifted and 
average-ability children. British Journal of Educational 
Psychology; Leicester, 87(1), 75-89 . DOI: 10.1111/bjep.12136 
. from:https://search.proquest.com/docview/1867811737?acc
ountid=142908

Vuyk, M. (2010). Relating perfection Overexcitabilities and depres-
sive symptoms gifted adolescents in Paraguay. Master of Sci-
ence in specialeducation, Emporia State University

Wadhawa,S, (2008).  A Hand book of measurement and Testing, In-
dia: Ivy Publishing House

Warne, R.T. (2011). An Investigation of Measurement Invariance 
Across Genders on the Overexcitability Questionnaire–Two. 
Journal of advanced Academic, 22(4), 578- 593. Doi: https://
doi.org/10.1177/1932202X11414821

Wilson, P. H.; Spence, S. H. & Kavanagh, D. J. (1989) Cognitive 
behavioral interviewing for adult disorders : a practical hand-
book. Baltimore: The John Hopkins University Press.

Yoon, Y & Moon, J (2009). A comparison of the Overexcitabilities: 
In Gifted and non- Gifted Korean primary – school children. 
Journal of gifted and talented education, 19(3), 585-602.

Younes, F.;Halawi, G.; Jabbour, H.; El Osta, N.; Karam, L.; Hajj, 
A. & Rabbaa, K. (2016). Internet Addiction and Relationships 
with Insomnia, Anxiety, Depression, Stress and Self-Esteem 
in University Students: A Cross-Sectional Designed Study. 
Plos One,11 (9), DOI: 10.1371/journal.pone.0161126, From: 
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.
pone.0161126.



ا�ستخدام اإ�سرتاتيجية ال�سخ�سية االعتبارية اأفاتار
 فى اإك�ساب مهارة اإدراك الوجوه لالأطفال

 ذوي ا�سطراب التوحد

          اأ.د./ عادل عبداهلل حممد حممد         د./ اأمال اأحمد م�سطفى حممد
         عميد كلية علوم الإعاقة والتاأهيل            كلية علوم الإعاقة والتاأهيل

                         جامعة الزقازيق                                جامعة الزقازيق





املجلد ال�سابع - العدد )23( ج1 اأبريل 2018 جملة الرتبية اخلا�سة

 281 

ملخ�س
يع���د ��س���طر�ب �لتوح���د مبثاب���ة �أح���د �أه���م �أمن���اط �ل�س���طر�بات �لع�س���بية 
و�لنمائي���ة �لعام���ة �لت���ي تلحق بالطف���ل قبل �لثالثة م���ن عمره، و�لت���ي تالزمه مدى 
�حلياة، كما ت�س���احبه �لعديد من �أوجه �لق�س���ور يف كافة جو�نب �لنمو تقريًبا ومنها 
�جلان���ب �لجتماع���ي. ويب���دي �لأطف���ال ذوو ��س���طر�ب �لتوحد ق�س���وًر� م���ن جانبهم 
يف �إدر�ك وج���وه �لآخري���ن �أو تذكرها مم���ا قد يعوق �إقامته���م للتفاعالت �لجتماعية 
م���ع �لآخري���ن. ويه���دف �لبحث �لر�ه���ن �إىل �إك�س���اب �لأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد 
مه���ارة �إدر�ك �لوج���وه �لب�س���رية وتذكرها من خ���الل �إعد�د وتطبي���ق برنامج تدريبي 
يرتكز على �ل�سخ�س���ية �لعتبارية �أفاتار �لتي تعمل على توفري بيئة تعليمية منظمة 
وتفاعلي���ة، ث���م �ختب���ار فعالية ه���ذ� �لربنامج يف حتقي���ق هدفه، ومدى ��س���تمر�ر �أثره 
بع���د �نتهائ���ه وخالل ف���رتة �ملتابعة. و�س���مت �لعين���ة )10( �أطفال من ذوي ��س���طر�ب 
�لتوح���د بالزقازي���ق ممن ت���رت�وح �أعمارهم بني )4-6( �س���نو�ت مبتو�س���ط )5،3(، ومت 
تق�س���يمهم �إىل جمموعت���ني مت�س���اويتني ومتكافئت���ني �إحد�هم���ا جتريبي���ة و�لأخ���رى 
�س���ابطة، و��س���تخدم هذ� �لت�س���ميم يف �إطار �ملنهج �لتجريبي، �أما �لأدو�ت �مل�ستخدمة 
فقد �س���مت �ختبار �س���تانفورد- بينيه للذكاء، ومقيا�س �لطفل ذي ��س���طر�ب �لتوحد، 
وقائمة تقييم �أعر��س ��س���طر�ب �لتوحد، ومقيا�س �إدر�ك �لوجوه على �أثر ��س���تجابة 
�لطفل ملجموعة من �ملهام �أعدها �لباحثان ف�ساًل عن �لربنامج �لتدريبي �لذي �أعد�ه 
���ا و�لذي يعتمد على �إ�س���رت�تيجية �ل�سخ�س���ية �لعتبارية �أفاتار. و�أ�س���فرت نتائج  �أي�سً
هذ� �لبحث عن فعالية �لربنامج �لتدريبي �مل�ستخدم و�لذي يرتكز على �إ�سرت�تيجية 
�ل�سخ�س���ية �لعتبارية �أفاتار يف �إك�س���اب مهارة �إدر�ك �لوجوه وتذكرها لالأطفال ذوي 
��س���طر�ب �لتوح���د، كم���ا ��س���تمر �أثره���ا بعد �نته���اء �لربنام���ج وخالل ف���رتة �ملتابعة. 
و�نتهي �لبحث �إىل �أهمية �إ�س���رت�تيجية �ل�سخ�سية �لعتبارية �أفاتار يف تعديل �سلوك 

�لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد بوجه عام.

الكلمات املفتاحية: ��سطر�ب �لتوحد- �ل�سخ�سية �لعتبارية )�أفاتار(- �إدر�ك �لوجوه.
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Using Avatar Strategy to Help Children with Autism 
AcquireFace Recognition Skill

Prof. Dr. Adel Abdulla Mohammed
Dr. Amaal Ahmed Mostafa Mohammed

Abstract
Autism is a genetically neurodevelopmental disorder that 

is usually diagnosed before three years of age, lasted throughout 
individual`s life, and characterized by severe and permanent deficits 
in many interpersonal areas like face recognition. This study aims 
at acquiring face recognitionskill to children with autism through 
developing and implementing a training program based on avatar 
strategy. It examined the effectiveness of avatar on achieving such 
an aim, and the continuity of its effect after the program has ended 
and throughout the follow- up period. Participants were 10 children 
with autism from Zagazig city, Egypt aged 4- 6 years old. They were 
divided into two equal and matched groups i.e. experimental and 
control. Experimental method was used, and the tools used were 
Stanford- Binet intelligence test, scale for children with autism, 
autism treatment evaluation checklist ATEC, face recognition 
inventory, and the training program based on avatar. Results revealed 
the effectiveness of avatar on acquiring face recognition to children 
with autism, and its effects lasted throughout the follow- up period. 
It was concluded that avatar could be used to modify behavior of 
children with autism in general.

Key words; autism, avatar, face recognition.
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مقدمة
 ميثل ��س���طر�ب �لتوحد كما ي�س���ري عادل عبد �هلل حممد )2017( ��س���طر�ًبا 
ع�س���بًيا ومنائًي���ا عاًم���ا �أو منت�س���ًر� يلح���ق بالطف���ل قب���ل �أن ي�س���ل �لثالثة م���ن عمره، 
وي�س���تمر مالزًم���ا ل���ه مدى �حلي���اة، ونظًر� لتاأثريه �ل�س���لبي على �لعدي���د من جو�نب 
�لنم���و م���ا مل يك���ن كلها تقريًبا فعادة ما ي�س���احبه �لعديد من �أوجه �لق�س���ور يف كافة 
ه���ذه �جلو�ن���ب وم���ن بينها �جلان���ب �لجتماعي. وميث���ل �إدر�ك �لطفل ذي ��س���طر�ب 
�لتوحد لوجوه �لآخرين وتذكره لها �أحد �أوجه �لق�س���ور �لرئي�س���ة �لتي عادة ما تعوق 
تفاعالت���ه �لجتماعي���ة مع �لآخرين، ومن ثم فهو ي�س���كل جوهر �لإعاقة �لجتماعية 
مبا ت�سمه من تفاعالت وتو��سل لفظي �أو غري لفظي، و�لتي ت�سهم يف ت�سخي�س هذ� 
�ل�سطر�ب لديه. ويعد تدريب �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد وتعديل �سلوكهم �أمًر� 
مهًما لإك�س���ابهم مهارة �إدر�ك �لوجوه �لب�س���رية وتذكرها حال روؤيتهم لها من جديد 
�أو عن���د عر����س �س���ورها عليه���م. و�إذ� كانت ل���دى ه���وؤلء �لأطفال جو�نب قوة ن�س���بية 
متيزهم ويف مقدمتها �لتعلم �لب�س���ري، و�لجنذ�ب ل�سا�سة �لكمبيوتر مع وجود بيئة 
تعليمي���ة تفاعلية ومنظمة، وتقدمي �حلث �لب�س���ري �لالزم فاإن ��س���تغالل هذ� �لأمر 
 avatar وهو ما يتوفر بدرجة كبرية يف �إ�س���رت�تيجية �ل�سخ�س���ية �لعتبارية �أفاتار -
ك�س���كل من �أ�س���كال �ألعاب �لكمبيوتر مع ما ترتكز عليه من تقدمي �سخ�سيات و�قعية، 
و�لعتماد على �ملماثلة simulation وحماكاة �لو�قع مما يجعلها حتظى بقدر �أكرب 
من �لجنذ�ب، و�لتفاعل بالقدر �لأكرب معها - �س���يكون من �س���اأنه �أن ي�س���هم كثرًي� يف 
حتقيقها لأهد�فها كاإ�سرت�تيجية، وجعلها و�سيلة مهمة للتغلب على �لكثري من �أوجه 
�لق�سور ومن بينها �جلو�نب �لجتماعية وهو ما قد ي�ساعدهم كثرًي� يف �لتفاعل مع 

�لآخرين و�لتو��سل معهم.

م�سكلة البحث:
 يع���د ��س���طر�ب �لتوح���د يف �لوق���ت �لر�هن �أح���د �أكرث �ل�س���طر�بات �لنمائية 
�ل�س���املة �س���يوًعا و�لت���ي ع���ادة م���ا توؤثر �س���لًبا على جمي���ع جو�نب منو �لطف���ل تقريًبا 
ويف مقدمته���ا �جلان���ب �لجتماعي. وميثل �إدر�ك وذ�ك���رة �لوجوه �إحدى �أهم �ملهار�ت 
و�لعملي���ات �ل�س���يكولوجية �لت���ي تكم���ن خل���ف �لإعاق���ة �لجتماعي���ة �لت���ي يت�س���منها 
��س���طر�ب �لتوحد حيث يعاين �لأطفال ذوو ��س���طر�ب �لتوحد من عدم قدرتهم على 
�إدر�ك هوي���ة �لوج���ه وتذكره���ا، و�لتميي���ز ب���ني �لوج���وه و�إدر�ك �لفروق بينه���ا نتيجة 
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�لق�سور يف �إدر�ك �لوجوه ويف ذ�كرة �لوجوه. وتعد مهار�ت �إدر�ك �لوجه �ملت�سمنة يف 
�لقدرة على �إدر�ك �لوجوه بالن�سبة لالأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد مبثابة منط من 
�لأد�ء �لوظيف���ي �ملعريف �لذي يرتبط ن�س���بًيا بامل�س���توى �ملعريف �لكل���ي �ملميز له و�لذي 
يع���د �أحد �أوجه �لق�س���ور �لت���ي يعانون منها. وتعترب هذه �لق���درة وما يرتبط بها من 
مه���ار�ت غ���ري فطري���ة، وبالتايل ميكنن���ا �أن نقوم باإك�س���ابها لالأطف���ال وتنميتها �إذ� ما 

قمنا باختيار و��ستخد�م برنامج �لتدخل �ملنا�سب. 

 ونظ���ًر� مل���ا متثله �سا�س���ة �لكمبيوتر من جاذبي���ة غري عادية له���وؤلء �لأطفال، 
وم���ا متثل���ه لهم �ألعاب �لكمبيوتر ب�س���كل عام و�ل�سخ�س���ية �لعتبارية ب�س���فة خا�س���ة، 
وم���ا تنال���ه من �هتم���ام غري عادي من جانبهم ي�س���بح من �ملتوقع �أن يوؤدي ��س���تخد�م 
�إ�س���رت�تيجية �ل�سخ�س���ية �لعتباري���ة يف �إط���ار برنام���ج تدريب���ي �إىل تنمي���ة م�س���توى 
مهار�ته���م يف �إدر�ك �لوج���وه �لب�س���رية وتذكرها مما قد ي�س���هم يف ح���دوث �لتفاعالت 
�لجتماعي���ة �لإيجابية من جانبهم. وميكن �س���ياغة م�س���كلة �لبحث يف �س���وؤ�ل رئي�س 
م���وؤد�ه: هل ميكن �أن يوؤدي ��س���تخد�م �إ�س���رت�تيجية �ل�سخ�س���ية �لعتبارية �أفاتار �إىل 

تنمية مهار�ت �إدر�ك �لوجوه من جانب �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد؟. 

اأهداف البحث:
��ستهدف �لبحث �لر�هن �إك�ساب مهارة �إدر�ك �لوجوه لالأطفال ذوي ��سطر�ب 
�لتوحد من خالل �إعد�د وتطبيق برنامج تدريبي قائم على �إ�س���رت�تيجية �ل�سخ�سية 
�لعتباري���ة )�أفات���ار(، و�لتحقق من فعالية هذ� �لربنامج يف حتقي���ق �أهد�فه �ملحددة، 

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

اأهمية البحث:
يرجع �أهمية هذ� �لبحث نظرًيا وتطبيقًيا �إىل �لنقاط �لتالية:

وج���ود ق�س���ور و��س���ح ل���دى �لأطف���ال ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د يف �لتو��س���ل 1 ))
�لجتماعي �لنفعايل ترت�وح �سدته بني �لب�سيط �إىل �ل�سديد.

وجود ق�س���ور من جانبهم يف �إدر�ك �لوجوه ويف ذ�كرة �لوجوه يوؤثر �س���لًبا على 1 ))
تفاعالتهم �لجتماعية �ملختلفة.

عدم قدرتهم على �إدر�ك �لفروق �لتي ميكن �أن توجد بني خمتلف �لوجوه.1 ))
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وج���ود م�س���كالت لديه���م يف �إدر�ك �خل�س���ائ�س �لوجهي���ة كمالم���ح �لوج���ه �أو 1 ))
خ�سائ�سه وهويته، �أو �لتعبري�ت �لوجهية �لنفعالية �ملختلفة.

عدم قدرتهم على �لتقاط �لإ�سار�ت �لجتماعية �لتي يت�سمنها �لوجه.1 ))
تركيزه���م عل���ى مكونات وجهية معين���ة كالفم بدًل من �لرتكي���ز على مكونات 1 ))

�أخرى �أهم يف �لتفاعالت �لجتماعية كالعينني.
زيادة �لق�سور يف �إدر�ك �لوجوه قيا�ًسا باإدر�ك �لأ�سياء �أو �ملو�سوعات �ملرئية.1 ))
عدم قدرتهم على فهم و�إدر�ك �نفعالت و�أفكار وم�ساعر �لآخرين.1 ))
وجود ق�سور لديهم يف �لتتابع و�لتو��سل �لب�سري.1 ))
وجود ق�سور لديهم يف �لذ�كرة وخا�سة ذ�كرة �لوجوه قد جتعلهم ل يتذكرون 1 1))

�لوجوه.
عدم قدرتهم على �إدر�ك �لوجوه دون �لتعر�س �إىل بر�مج تدخل منا�سبة.1 )))
�جنذ�به���م غ���ري �لعادي �إىل �سا�س���ة و�ألعاب �لكمبيوتر ب�س���فة عامة مما يجعل 1 )))

�إ�سرت�تيجية �ل�سخ�سية �لعتبارية مهمة يف هذ� �ملجال.
عدم وجود در��سات عربية- يف حدود علم �لباحثني- تناولت هذ� �ملو�سوع.1 )))

حتديد م�سطلحات البحث:

autism ا�سطراب التوحد
يرى عادل عبد �هلل حممد )2014- �أ، 2017( �أن ��سطر�ب �لتوحد هو ��سطر�ب 
منائ���ي وع�س���بي معق���د يتعر����س �لطف���ل له قب���ل �لثالثة م���ن عم���ره، ويالزمه مدى 
حياته. وميكن �لنظر �إليه من جو�نب �س���تة على �أنه ��س���طر�ب منائي عام �أو منت�س���ر 
يوؤثر �سلًبا على �لعديد من جو�نب منو �لطفل، ويظهر على هيئة ��ستجابات �سلوكية 
قا�س���رة و�س���لبية يف �لغالب تدفع بالطفل �إىل �لتقوقع حول ذ�ته. كما يتم �لنظر �إليه 
���ا عل���ى �أن���ه �إعاق���ة عقلي���ة، و�إعاقة �جتماعي���ة، وعلى �أن���ه �إعاقة عقلي���ة �جتماعية  �أي�سً
متز�منة �أي حتدث يف ذ�ت �لوقت، وكذلك على �أنه منط من �أمناط ��س���طر�ب طيف 
�لتوحد يت�س���م بق�سور يف �ل�سلوكيات �لجتماعية، و�لتو��سل، و�للعب �لرمزي ف�ساًل 
ع���ن وجود �س���لوكيات و�هتمام���ات منطية وتكر�رية ومقي���دة، كما �أنه يتالزم مر�س���ًيا 

comorbidity مع ��سطر�ب ق�سور �لنتباه.
 



ا�ستخدام اإ�سرتاتيجية ال�سخ�سية االعتبارية اأفاتاراأ.د. عادل عبداهلل حممد و د. اأمال اأحمد م�سطفى

 286 

face recognition اإدراك الوجوه
 يعرف �لباحثان �إدر�ك �لوجوه باأنه: “قدرة �لطفل على �لتعرف على �لآخرين 
م���ن خ���الل مكون���ات وجوههم، ومالحمه���م �لوجهي���ة، وهوي���ة �لوجه، وتقا�س���يمه �أو 
�لتعب���ري�ت �لت���ي تبدو عليه، و�لتميي���ز بني �لوجوه �ملاألوفة وغ���ري �ملاألوفة له، وتذكر 
�ل�سخ�س عند روؤية �سورة لوجهه، وتعيني �سورة �لوجه �ملحدد �أو �ملطلوب، و�لتعرف 
علي���ه م���ن ب���ني جمموعة من �ل�س���ور حال عر�س���ها عليه. وبالت���ايل فاإنه���ا تلعب دوًر� 

حمورًيا يف �إقامة �لتفاعالت �لجتماعية و�لتو��سل بني �لطرفني”.

 ويت�س���من �إدر�ك �لوج���وه ع���دًد� م���ن �مله���ار�ت تت�س���من ما يل���ي: �لتعرف على 
مكونات �لوجه، و�ملالمح �لوجهية، وهوية �لوجه، وتقا�سيم �لوجه �أو �لتعبري�ت �لتي 
تب���دو علي���ه. وتتطل���ب ه���ذه �ملهار�ت �لتميي���ز بني �لوج���وه �ملاألوفة وغ���ري �ملاألوفة له، 
وتذكر �ل�س���خ�س عند روؤية �س���ورة لوجهه، وتعيني �س���ورة �لوجه �ملح���دد �أو �ملطلوب، 

و�لتعرف على �لوجه من بني جمموعة من �ل�سور حال عر�سها عليه.

avatar ال�سخ�سية العتبارية اأو الفرا�سية
و�أح���دث  �أه���م  “�أح���د  باأنه���ا:  )2014ب(  حمم���د  �هلل  عب���د  ع���ادل  يعرفه���ا 
�ل�س���رت�تيجيات �لعالجية �أو ��س���رت�تيجيات �لتعليم �لعالجي �لتي يتم ��س���تخد�مها 
م���ع �لأطف���ال ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د و�لت���ي يت���م ��س���تخد�مها يف �لأ�س���ا�س لتعدي���ل 
�س���لوكهم. وتع���د مبثاب���ة ت�س���ميم �أ�س���لي لربنامج يق���وم على �ل�س���تجابة ع���ن طريق 
�ل�س���غط على �ملاو�س click وذلك حلدث معني �أو �س���يء ما كا�س���تجابة يبادر �لطفل 
من خاللها لالنتباه �مل�سرتك ل�سخ�سية �عتبارية يتم عر�سها على �سا�سة �لكمبيوتر 
وه���و ما يت�س���من يف �لو�قع �لإ�س���ارة �إليه���ا �أو حتويل �لنظر �س���وبها �أو �حلملقة فيها. 
كم���ا �أنه���ا توفر للطفل بيئ���ة تعلم �فرت��س���ية �آمنة يتيحه���ا �لكمبيوت���ر، وتعمل كاأد�ة 
تعليمية ذ�ت �أهمية كبرية يف �حلد من جو�نب �لق�س���ور �لتي يعاين منها وخا�س���ة يف 

�ملجال �لجتماعي”.

الربنامج التدريبي امل�ستخدم
 ه���و جمموع���ة م���ن �لأن�س���طة و�مله���ام �ملختلف���ة �لت���ي تدخ���ل يف �إط���ار �لتدخل 
�ملبكر، ويتم تقدميها ملجموعة من �لأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد يف �س���ن �لرو�س���ة 
مم���ن يعان���ون من تدن و��س���ح يف م�س���توى قدرتهم عل���ى �إدر�ك �لوج���وه وتذكرها عن 
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طريق �إ�سرت�تيجية �ل�سخ�سية �لعتبارية )�أفاتار( وذلك خالل فرتة زمنية حمددة، 
وتدريبهم عليها خالل عدد معني من �جلل�س���ات حتى يت�س���نى لهم �أد�ء تلك �لأن�سطة 
و�ملهام �ملت�سمنة من تلقاء �أنف�سهم،وتطبيقها بالتايل يف �ل�سياقات �ملوقفية �لطبيعية 
مب���ا يح���د م���ن �لآثار �ل�س���لبية �لالحقة �لتي ميك���ن �أن ترتتب على هذ� �لق�س���ور من 
جانبهم حيث يكون من �س���اأن هذ� �لربنامج �أن ي�س���اعد يف �إك�س���ابهم تلك �ل�س���لوكيات، 
وتنميتها مما يعمل على توفري �لأ�س���ا�س �لالزم لقيامهم بالتفاعل مع �أقر�نهم �س���و�ء 

ذوي �لإعاقات �أو غري ذوي �لإعاقة، وحتقيق �لتو��سل معهم.

حمددات البحث:
 تتح���دد �لبح���ث �حل���ايل باملتغ���ري�ت �لت���ي تتناوله���ا، و�ملنه���ج �مل�س���تخدم فيها، 
و�لأدو�ت �لت���ي مت تطبيقه���ا عل���ى �لعينة �لتي متت در��س���تها و�لتي بلغ قو�مها ع�س���رة 
�أطف���ال من ذوي ��س���طر�ب �لتوحد ممن ي���رتددون على جمعي���ة �لتاأهيل �لجتماعي 
للمعاق���ني بالزقازي���ق يف حمافظ���ة �ل�س���رقية لتلق���ي �خلدم���ات �لالزم���ة، وت���رت�وح 
�أعماره���م �لزمني���ة ب���ني )4-6( �س���نو�ت مبتو�س���ط )5،3( خ���الل �لن�س���ف �لث���اين م���ن            

عام 2017 ووفًقا لالأ�ساليب �لإح�سائية �ملتبعة ل�ستخال�س �لنتائج.

االإطار النظري ودرا�سات �سابقة:
 تت�س���من �ل�س���ورة �لكلي���ة �ل�س���املة ل�س���طر�ب �لتوح���د كاأح���د �أه���م �أمن���اط 
�ل�س���طر�بات �لنمائي���ة و�لع�س���بية �لت���ي يتعر�س �لطف���ل لها قبل �لثالث���ة من عمره 
و�لت���ي تالزم���ه م���دى �حلي���اة كما يرى ع���ادل عبد �هلل حمم���د )2014- �أ، 2017( �س���ت 
زو�ي���ا �أو جو�ن���ب وهو ما يعرف بالنموذج �ل�سد��س���ي لال�س���طر�ب حي���ث تتم روؤيته يف 
�لأ�س���ا�س على �أنه ��س���طر�ب منائي عام �أو منت�س���ر pervasive يوؤثر بطريقة �س���لبية 
على �لعديد من جو�نب منو �لطفل، ويظهر على �س���كل ��س���تجابات �س���لوكية قا�س���رة 
���ا  و�س���لبية يف �لغال���ب تدفع بالطف���ل �إىل �لتقوقع حول ذ�ته. كما يتم �لنظر �إليه �أي�سً
عل���ى �أن���ه �إعاق���ة عقلي���ة �إذ تتوف���ر فيه جمي���ع �س���روط �لإعاق���ة �لعقلية، ب���ل �إن بع�س 
�ملنظري���ن ق���د ذهب �إىل �عتباره �إعاقة عقلية متطرفة، و�عتربوه ثاين �أكرث �لإعاقات 
�لعقلية �نت�ساًر� ول ي�سبقه �سوى �لإعاقة �لفكرية.كما يتم �لنظر �إليه على �أنه �إعاقة 
�جتماعي���ة، وعل���ى �أن���ه �إعاق���ة عقلي���ة �جتماعي���ة متز�من���ة �أي حت���دث يف ذ�ت �لوق���ت، 
وكذل���ك عل���ى �أنه منط من �أمناط ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد �لأربعة و�لتي ت�س���م �إىل 
جانبه ��س���طر�ب �أ�س���ربجر، و��س���طر�ب �لطفولة �لتفككي �أو �لتف�سخي، و�ل�سطر�ب 
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�لنمائي غري �ملحدد يف مكان �آخر. ويت�س���م هذ� �ل�س���طر�ب بق�س���ور يف ثالثة جو�نب 
تع���رف بثالثي���ة �لق�س���ور هي �ل�س���لوكيات �لجتماعية مبا فيها �لتفاع���ل �لجتماعي، 
و�لتو��س���ل ب�س���قيه �للفظي وغري �للفظي �إذ يت�سمن �جلانب غري �للفظي �سعوبة يف 
�إدر�ك �لوجوه، وفهم �لتعبري�ت �لوجهية، ولغة �جل�سم، و�لتتابع �لب�سري، و�لتو��سل 
�لب�سري، �أما �جلانب �لثالث فيتمثل يف �للعب �لرمزي، وعادةما يكون ذلك م�سحوًبا 
بعدد غري قليل من �لأن�سطة و�ل�سلوكيات و�لهتمامات �لتكر�رية و�لنمطية و�ملقيدة، 
كما �أنه من جانب �آخر يتالزم مر�س���ًيا comorbidity مع ��س���طر�ب ق�سور �لنتباه 
و�لذي ميثل �آخر تلك �لزو�يا �ل�ست. و�إىل جانب ذلك فاإن �لطفل قد يخرب �سكاًل ما 
من �أ�س���كال �حل�سا�سية �حل�سية فتكون ��س���تجاباته �حل�سية متطرفة، ولذلك فاإنه قد 
يكون مفرط �حل�سا�س���ية �أو منخف�س �حل�سا�س���ية للمثري�ت �حل�سية �ملختلفة وهو ما 

قد يجعل من �حلياة �ملدر�سية خربة خميفة وموؤملة بالن�سبة له.

 Reisenhuber & Jiang ويف ه���ذ� �لإط���ار يجد �لطفل �س���عوبة كما ي�س���ري
(2013) يف �إدر�ك وج���وه �لآخري���ن حي���ث ل يك���ون بو�س���عه �لتع���رف عل���ى مالحمهم 
�لوجهي���ة، �أو متيي���ز هوي���ة وجوههم، �أو تذك���ر �لوجوه �لتي تعر�س علي���ه، كما يعاين 
ق�س���وًر� �أ�س���ماه  Klin et al. (1999) بق�سور يف عملية �لتجهيز �لوجهي فيتعر�س 
نتيج���ة لذل���ك كله �إىل ق�س���ور يف �لتفاع���الت �لجتماعية حيث يكون من �ل�س���عب �أن 
تق���ام مث���ل ه���ذه �لتفاع���الت بينه وب���ني �أي ط���رف �آخر مما يعك����س جانًبا �أ�سا�س���ًيا من 
�إعاقته �لجتماعية كاأحد مكونات �لنموذج �ل�سد��س���ي �ملمثل لل�س���ورة �لكلية �ل�ساملة 
لال�سطر�ب كما قدمها عادل عبد�هلل حممد )2014- �أ( كتو�سيح لطبيعة �ل�سطر�ب. 

ويعرف �إدر�ك �لوجوه face recognition باأنه: “قدرة �لطفل على �لتعرف 
عل���ى �لآخرين من خالل �ملالمح �لوجهية، وتلع���ب دوًر� حمورًيا يف �إقامة �لتفاعالت 
�لجتماعي���ة ب���ني �لطرف���ني. وميث���ل �إدر�ك وذ�ك���رة �لوج���وه �إح���دى �أه���م �مله���ار�ت 
و�لعملي���ات �ل�س���يكولوجية �لت���ي تكم���ن خل���ف �لإعاق���ة �لجتماعي���ة �لت���ي يت�س���منها 
��س���طر�ب �لتوح���د. كما �أن فهم طبيعة �مل�س���كالت �لتي تعرتي عملي���ة �إدر�ك �لوجوه 
بالن�س���بة لالأفر�د �لذين يعانون من هذ� �ل�س���طر�ب قد تلقي �ملزيد من �ل�سوء على 
بع����س م�س���كالت �لتفاع���ل و�لتو��س���ل �لجتماعي �لتي يت�س���م بها هذ� �ل�س���طر�ب”. 
ويع���د �لتجهي���ز �لوجه���ي كم���ا ي�س���ري Klin et al. (1999)  �أح���د �أه���م �ملعايري �لتي 
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تت�س���منها �لتن�س���ئة �لجتماعية �ملعيارية لالأطفال، وعلى �متد�د حياة �لفرد باأ�س���رها 
حي���ث تنب���ئ معظم �أمناط �لتفاع���الت �لجتماعية بقدرة �لفرد عل���ى �إدر�ك �لآخرين 
�س���و�ء كان���و� ممن ياألفه���م �أو من غري �ملاألوفني له، �أو كانو� من �لرجال �أو �لن�س���اء، �أو 
م���ن �لأطف���ال �أو �ملر�هقني. ومن �لأكرث �حتماًل بالن�س���بة مليكانيزم �لتجهيز �لوجهي 
�أن ميثل �أحد �أهم �لعو�مل �لتي ت�سهل من عملية �ندماج �لفرد مع �لآخرين وتفاعله 
وتو��س���له معه���م. ويرتب���ط �لق�س���ور يف �لتجهي���ز �لوجه���ي بق�س���ور نيورولوج���ي يف 
مناط���ق معينة باأ�س���فل �لف�س �ل�س���دغي من �ملخ لها دوره���ا �لرئي�س يف �إدر�ك �لوجوه 

يعاين �لطفل منه.

وقد تو�سل Langdell (1978)  يف در��سته �ملبكرة حول �إدر�ك وجوه �لأقر�ن 
م���ن جان���ب �لأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د �إىل �أن هوؤلء �لأطفال ع���ادة ما يركزون 
على �جلزء �ل�سفلي من �لوجه وهو منطقة �لفم وذلك بدًل من �لرتكيز على �ملنطقة 
�لعلوية من �لوجه وهي منطقة �لعينني. ويتفق Hobson et al. (1988)  مع هذه 
�لنتائج يف در��ستهم �لتي �أجروها على �ملر�هقني ذوي ��سطر�ب �لتوحد حيث لحظو� 
�أنهم يجدون �س���عوبة يف �لتعرف على �لوجوه عند عر�س �س���ور لوجوه ب�سرية عليهم 
نظ���ًر� مل���ا يجدونه من �س���عوبة يف �حلكم على �لوجه من خ���الل هويته وذلك للوجوه 

�لتي ياألفونها �أو حتى تلك �لوجوه �لتي ل ياألفوها.

 ويف �لو�ق���ع يع���اين �لأف���ر�د ذوو ��س���طر�ب �لتوح���د م���ن م�س���كالت كب���رية يف 
�لتفاع���الت �لجتماعي���ة تت�س���من �إدر�ك �لوج���وه حي���ث يعان���ون من ق�س���ور يف ذ�كرة 
  Tehrani- Doost et al. (2012) لوجوه من جانبهم. ومت يف �لدر��سة �لتي �أجر�ها�
    Benton Facial Recognition Test تطبي���ق �ختب���ار بينت���ون لإدر�ك �لوج���وه
على جمموعتني من �لأفر�د ذوي ��سطر�ب �لتوحد و�لعاديني )ن= 15 لكل جمموعة( 
ت���رت�وح �أعماره���م ب���ني 8- 17 �س���نة وذل���ك يف منا�س���بتني بحيث طبق يف �لأوىل ب�س���كل 
عادي دون تاأخري، وطبق يف �ملرة �لثانية بعد �أ�سبوع بتاأخري بلغت مدته 15 ثانية. ومت 
ح�س���اب زمن �لرجع و�ل�س���تجابات �ل�سحيحة يف �ملرتني للتعرف على �لإدر�ك �ملتاأخر 
�أو �ملوؤج���ل للوج���وه م���ن جانبه���م. ومل تو�س���ح �لنتائج وج���ود فروق د�لة ب���ني �لإدر�ك 
�ملوؤجل وغري �ملوؤجل للوجوه من جانب �لأفر�د ذوي ��سطر�ب �لتوحد، ول بني �أزمنة 

�لرجع من جانبهم. 
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 Reisenhuber & Jiang ويع���د �لتع���رف على �لوج���وه و�إدر�كها كم���ا ي���رى
(2013)  مكوًن���ا �أ�سا�س���ًيا يف �لتو��س���ل �لجتماع���ي �لنفع���ايل. وجدي���ر بالذك���ر �أن 
�لأطف���ال ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د يعان���ون من ق�س���ور و��س���ح يف ه���ذ� �جلانب ترت�وح 
�س���دته ب���ني �لب�س���يط �إىل �ل�س���ديد مم���ا يجعله���م غ���ري قادري���ن عل���ى متيي���ز وحتديد 
�لف���روق ب���ني �لوجوه �ملختلفة، �أو �لتعبري�ت �لوجهي���ة، �أو كليهما نتيجة ملا يو�جهونه 
م���ن م�س���كالت يف �إدر�ك �خل�س���ائ�س �لوجهية كمالم���ح �لوجه �أو خ�سائ�س���ه وهويته 
من جانب، �أو �لتعبري�ت �لنفعالية �لتي تبدو عليه من جانب �آخر، فيجدون م�سكلة 
يف �لتعرف على �ل�س���خ�س �لذي يتحدث معهم نتيجة لعجزهم عن �لتقاط �لإ�س���ار�ت 
�لجتماعي���ة �لت���ي يت�س���منها �لوجه مما يعوق تو��س���لهم مع �لآخري���ن وهو ما يرجع 
�إىل وجود جمموعة من �لنيورونات باملخ يف تالفيف �لدماغ مغزلية �ل�س���كل �خلا�س���ة 
مبنطق���ة �إدر�ك �لوج���وه باملخ و�لتي تق���ع خلف �لأذن �ليمنى تتعر����س خللل يف �أد�ئها 
�لوظيفي، ويعد كل نيورون من تلك �لنيورونات م�س���ئوًل عن �إدر�ك جانب معني من 
�لوجه. ومن ثم تبدو �لوجوه جميًعا مت�سابهة بالن�سبة لهم، فال ميكن لأي منهم �أن 
يح���دد من يتحدث �إلي���ه، �أو يفهم �لتعبري�ت �لوجهية �لتي ميكن �أن تبدو على وجهه 
وهو �لأمر �لذي ميكن �أن يكون من �ساأنه �أن يحد كثرًي� من تفاعالتهم �لجتماعية.
ويتفق Rutishauser et al. (2013)  مع ذلك حيث يرون �أن �لباحثني قد وجدو� 
�أن منًط���ا معيًن���ا م���ن �لنيورون���ات يف �خلاليا �لع�س���بية باملخ يوجد يف بني���ة �أو تركيب 
حمدد ي�سمى �للوزة amygdala له �أهميته �ملحورية يف �لتعرف على �لوجوه و�إدر�ك 
�لنفعالت يتعر�س خللل يف �أد�ئه �لوظيفي فيعمل ب�سكل خمتلف لدى �لأطفال ذوي 
��سطر�ب �لتوحد قيا�ًسا باأقر�نهم ممن ل يعانون من هذ� �ل�سطر�ب. كما �أن هوؤلء 
�لأف���ر�د ل يتمكن���ون م���ن �لرتكي���ز عل���ى منطق���ة �لعني ل���دى �لآخرين حت���ى يقومو� 
بتجمي���ع �لإ�س���ار�ت �لجتماعية، و�لقي���ام بتجهيز �ملعلومات �لتي تتعل���ق بالنفعالت، 
ويرك���زون عل���ى جزء �لفم �أكرث من ج���زء �لعينني وهو ما يعني تركيزهم على مالمح 

معينة من �لوجه �أكرث من غريها.

وعل���ى �لرغ���م م���ن �أن �لأف���ر�د ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د يعان���ون من ق�س���ور يف 
قدرتهم على �إدر�ك �لوجوه، كما يو�جهون يف ذ�ت �لوقت م�سكالت يف �إقامة �لعالقات 
�لجتماعية، ويف �لتو��سل �لب�سري فاإن Langdell قد وجد يف در��سته �لتي �أجر�ها 
)1978( عل���ى جمموعت���ني متكافئت���ني من �لأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد يف ن�س���بة 
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�ل���ذكاء و�لعم���ر �لزمني ترت�وح �أعمارهم بني 9- 14 �س���نة �أن �لأطفال ذوي ��س���طر�ب 
�لتوح���د ق���د متكنو� من �إدر�ك �أقر�نهم من �س���ور وجوههم.وعندما يتم ك�س���ف بع�س 
�أج���ز�ء م���ن �لوجه فاإن �أد�ءهم على �لختبار يختلف، �إل �أن �إدر�كهم للوجه عن طريق 
�لفم �أو �جلزء �ل�س���فلي من �لوجه يعد �أف�س���ل من �إدر�كهم للوجه عن طريق �لعينني 
�أو �جل���زء �لعل���وي من �لوج���ه. وتعد ذ�كرة �لوجوه من جانبهم وخا�س���ة �لوجوه غري 

�ملاألوفة �أ�سعف بكثري من �أقر�نهم �لعاديني.

وج���ود  �إىل    Weigelt, Koldewyn,& Kanwisher (2013) وت�س���ري 
ق�س���ور يف �إدر�ك هوي���ة �لوجه وتذكرها، و�لتمييز ب���ني �لوجوه و�إدر�ك �لفروق بينها. 
ويعاين هوؤلء �لأطفال من ق�سور يف �إدر�ك �لوجوه، ويف ذ�كرة �لوجوه.ومن ثم يوجد 
ق�سور يف �لتعرف على �لوجوه و�إدر�كها من جانب �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد. �أما 
عن طبيعة ومدى هذ� �لق�سور فهو ق�سور يف تذكر �لوجوه و�لتمييز بينها. ويعد هذ� 
�لق�سور مرتبًطا باملجال domain specific �أي بوجود م�سكلة يف �إدر�ك �لوجوه يف 
حد ذ�تها، كما �أنه ميتد �إىل كل �ملثري�ت �لجتماعية و�أي فئة للمو�سوع �ملرئي �أي �أنه 
  Wilson et al. (2010) وي�سري process specific .يعد مرتبًطا بعملية �لإدر�ك
�إىل �أن ذل���ك ميي���ز �لنم���ط �ملعريف له���م cognitive phenotype مبا يت�س���منه من 
مالمح. ويت�سمن �ملو�سوع �ملرئي كما ورد يف �لدر��سات �ملختلفة �أي �سيء ير�ه �لطفل 
كال�س���يار�ت و�ملب���اين و�حلد�ئ���ق و�لأحذي���ة و�مل���ر�وح و�لأج�س���ام و�لأماك���ن كما ي�س���ري 
McPartland et al. (2011); Wallace et al. (2008)  وه���و م���ا يك�س���ف ع���ن 
�لتناف���ر �لوظيف���ي يف بني���ة �لعق���ل �أو تكوينه كاأحد �ملالم���ح �لأ�سا�س���ية �ملميزة للنمط 
�ملع���ريف �ملمي���ز له���م. وي���زد�د �لق�س���ور يف �إدر�ك �لوج���وه قيا�ًس���ا ب���اإدر�ك �لأ�س���ياء �أو 
�ملو�سوعات �ملرئية مما يوؤكد على �رتباط مثل هذ� �لق�سور باملجال �أي باإدر�ك �لوجوه.

 وعندم���ا ق���ارن )Annaz et al. (2011) )2009 ب���ني �إدر�ك �لوج���وه ل���دى 
�لأطفال يف �سن �ملدر�سة من ذوي متالزمة �أ�سربجر، و�أقر�نهم ذوي ��سطر�ب �لتوحد، 
و�لأطف���ال ذوي متالزم���ة �أعر��س د�ون، �إ�س���افة �إىل �لأطف���ال ذوي متالزمة �أعر��س 
ويليام���ز، و�لأطف���ال �لعادي���ني م�س���تخدًما مقيا����س بينت���ون لإدر�ك �لوج���وه وج���د �أن 
�إدر�ك �لأطفال ذوي متالزمة �أ�سربجر مل يختلف كثرًي� عن �إدر�ك �لأطفال �لعاديني 
لتل���ك �لوج���وه. �أم���ا باقي �لفئ���ات ف���كان �إدر�كهم للوج���وه �أقل من �لأطف���ال �لعاديني 
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وذل���ك بدرج���ة د�لة �إح�س���ائًيا، كما تفوق �لأطف���ال ذوو متالزمة �أعر��س د�ون ب�س���كل 
O`Hearn et al. (2010) كبري على �أقر�نهم ذوي ��س���طر�ب �لتوحد. ويف در��س���ة
Cambridge Face Mem-  للتي ��ستخدم فيها �ختبار كامربيدج لذ�كرة �لوجوه

ory Test وج���د �أن �أد�ء �لأطف���ال و�ملر�هق���ني ذوي متالزم���ة �أ�س���ربجر كان م�س���ابًها 
لأد�ء �أقر�نه���م �لعادي���ني �لذي���ن يكافئونه���م يف �لعم���ر �لزمني ون�س���بة �ل���ذكاء. ووجد 
McPartland et al. (2011) با�س���تخد�م مقيا�س �إدر�ك �لوجوه �أن �أد�ء �ملر�هقني 
ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د عل���ى �ملقيا����س يق���ل بكث���ري وبدرج���ة د�لة �إح�س���ائًيا ع���ن �أد�ء 
�أقر�نه���م �لعادي���ني. ووج���د Hedley et al. (2011) يف �ملقاب���ل با�س���تخد�م مقيا�س 
كامربي���دج لذ�ك���رة �لوج���وه �أن �أد�ء �لأطفال ذوي متالزمة �أ�س���ربجر يقل ب�س���كل د�ل 

�إح�سائًيا عن �أد�ء �أقر�نهم �لعاديني.

ويرج���ع �لق�س���ور يف �إدر�ك �لوج���وه من جانب �لأفر�د ذوي ��س���طر�ب �لتوحد 
�إىل حقيق���ة �أن ه���وؤلء �لأفر�د يعمل���ون على جتنب �لنظر �إىل �لوج���وه، وبالتايل عدم 
 Hedley (2012) تطويرهم ملنطقة معينة يف �ملخ تعمل على جتهيز هذ� �لأمر؛ �إل �أن
وجد مع ذلك �أن �لأفر�د ذوي ��سطر�ب �لتوحد قد تكون لديهم ذ�كرة مبكرة �أو �أولية 
�أو حت���ى ل�س���عورية للوج���وه، وق���د تتمثل م�س���كلة �إدر�كه���م للوج���وه يف �لطريقة �لتي 

يقومون مبوجبها بتجهيز مثل هذه �ملعلومات فيما بعد.

ويف در��س���ته �لتي �أجر�ها Hedley et al. (2012) على عينة من �ملر�هقني 
ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د وج���د �أن �لأف���ر�د ذوي ��س���طر�ب �لتوحد ب�س���كل عام يجدون 
�سعوبة يف �إدر�ك وجوه �لآخرين وهو �لأمر �لذي يكون من �ملعتقد �أن ي�سهم يف حدوث 
�أوج���ه �لق�س���ور �لجتماعي���ة �لت���ي يعانون منها و�ملمي���زة لهم كفه���م و�إدر�ك �نفعالت 
و�أف���كار وم�س���اعر �لآخري���ن. ويذك���ر هي���ديل Hedley �أن جانًب���ا من هذ� �لق�س���ور يف 
�إدر�ك �لوجوه قد يرجع �إىل �لق�سور يف جتهيز �ملعلومات �لتي تت�سم بالتعقيد مما قد 
يوؤثر يف قدرة �لفرد على �أن يجمع ويقوم بتجهيز كل �ملعلومات �حل�سية �لتي يتلقاها 
�أو ي�س���تقبلها، وي�س���در بالتايل ��س���تجابة دقيقة لتلك �ملعلومات �لتي تت�سمن �لوجوه 
�جلدي���دة ومثيلته���ا �ملاألوف���ة له���م وه���و ما تو�س���ل �إليه عند ��س���تخد�م مهم���ة للتتابع 
�لب�س���ري حيث كان يعر�س وجًها معيًنا على �ملر�هقني �لذين �أجرى در��س���ته عليهم، 
ثم يقوم برنامج �لكمبيوتر �مل�ستخدم بت�سجيل حركات �لعني وزمن �لرجع، ويقوم بعد 
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ذل���ك مبع���اودة �لكرة من جديد حيث يعر�س عليهم �إما نف����س �لوجه �أو وجًها جديًد� 
وغريًب���ا عليه���م. وقد �أو�س���حت �لنتائج �أنه على �لرغم من �أن �لأفر�د ذوي ��س���طر�ب 
�لتوح���د يب���دون ق�س���وًر� كلًي���ا يف �لإدر�ك �ل�س���عوري �أو �لو�ع���ي conscious للوج���ه 
�ملاألوف فاإنهم من خالل ذ�كرتهم �لال�سعورية يبدو �أنهم يتعرفون على ذلك �لوجه.

وق���د يرج���ع ذل���ك �إىل �أنن���ا عندما ن���رى �س���يًئا جديًد� فاإنن���ا نركز علي���ه مر�ًر� 
لفرت�ت ق�سرية فننظر �إليه وندرك �ملعلومات �لتي تتعلق به، �أما �إذ� كنا قد �ساهدناه 
م���ن قب���ل فاإن �أمن���اط �لرتكيز عليه �س���وف تختلف بطبيعة �حلال لأن �لذ�كرة �س���وف 
تعمل ب�سرعة، و�سوف ندرك �أننا نتذكره. فاإذ� ما نظر �لفرد �إىل وجه يكون قد عر�س 
علي���ه م���ن قبل ب�س���كل يختلف عن نظرته �إىل وجه جدي���د �أو غريب فاإن هذ� يعني �أنه 
ق���د �أدرك���ه بطريقة ل�س���عورية. ومع ذلك �إذ� ما �س���األنا جمموعة من �لأفر�د عن ذلك 
�لوج���ه �ل���ذي يكون قد مت عر�س���ه عليهم من قبل ما �إذ� كان���و� قد ر�أوه قبل ذلك �أم ل 
فاإن بع�س���هم �س���وف يقول �إنهم مل يروه �س���لًفا رغم �أن �لبيانات تو�سح �أنهم يتذكرونه 
يف هام�س �ل�س���عور. ومن ثم �نتهى هيديل Hedley �إىل �أن �لنتائج �لتي تو�س���ل �إليها 
ت���دل عل���ى �أن �لأفر�د ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د قد يكون لديهم �نف�س���ال بني �لتجهيز 
�ل�سمني للمعلومات و�لإدر�ك �ل�سريح للوجه وهو ما يعك�س �لق�سور يف �لذ�كرة من 
جانبه���م. وم���ن ثم ف���اإن �لأمر ل يتمثل يف �أن �لوجه مل يت���م �إدر�كه من جانب �ملخ، بل 
�إن هناك م�س���كلة يف هوؤلء �لأفر�د �أنف�س���هم حيث ل يتمكنون من ��س���تخد�م �ملعلومات 

�ملتاحة �أمامهم لكي يقولو� �أنهم يدركون هذ� �ل�سخ�س �أو �لوجه.

 وي���رى Kita et al. (2011) �أن �إدر�ك �لوج���وه يع���د مبثاب���ة ق���درة معرفي���ة 
�أ�سا�س���ية بالن�س���بة للنمو �لجتماعي حيث متثل عاماًل �أ�سا�س���ًيا يف حدوث �لتفاعالت 
�لجتماعي���ة عل���ى �أث���ر وعي �لف���رد بذ�ت���ه و�لإدر�ك �لذ�ت���ي لوجهه كمحرك �أ�سا�س���ي 
لتلك �لتفاعالت بل وحلدوث �لأن�س���طة �لجتماعية ب�س���كل عام. ويرجع �لق�س���ور يف 
�لإدر�ك �لذ�ت���ي للوج���ه من وجهة نظرهم �إىل �خت���الل �لأد�ء �لوظيفي يف �لتالفيف 
�لدماغية �لأمامية باأ�سفل �جلانب �لأمين وهي �ملناطق �مل�سئولة عن �لإدر�ك �لذ�تي 
للوج���ه �لتي تعد خا�س���ية �أ�سا�س���ية من تلك �خل�س���ائ�س �لتي يت�س���م به���ا �لأفر�د ذوو 
��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د. ومن جان���ب �آخر تع���د مه���ار�ت �إدر�ك �لوجه �ملت�س���منة يف 
�لق���درة عل���ى �إدر�ك �لوجوه بالن�س���بة للطفل ذي ��س���طر�ب �لتوح���د مبثابة منط من 
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�لأد�ء �لوظيف���ي �ملعريف �لذي يرتبط ن�س���بًيا بامل�س���توى �ملعريف �لكل���ي �ملميز له و�لذي 
يع���د �أح���د �أوجه �لق�س���ور �لتي يع���اين �لطفل منه���ا. وتعترب هذه �لق���درة وما يرتبط 
بها من مهار�ت لي�س���ت فطرية �إمنا هي مكت�س���بة، وبالتايل ميكننا �أن نقوم باإك�س���ابها 

لالأطفال، وتنميتها �إذ� ما قمنا باختيار برنامج �لتدخل �ملنا�سب.

 وي�س���ري Yi et al. (2013) �إىل �أن ه���وؤلء �لأطف���ال يو�جه���ون �لعدي���د م���ن 
�مل�س���كالت يف �لتع���رف عل���ى �لوج���وه و�لتعب���ري�ت �لنفعالي���ة نظًر� لأنهم ي�س���تغرقون 
وقًت���ا ق�س���رًي� بدرج���ة ملحوظة يف �لنظر �إىل �لوجوه، كما �أنه���م من ناحية �أخرى قد 
يتجنب���ون �لنظ���ر �إىل �لعينني رغم �أن �جلزء �خلا�س بالعينني يف �لوجه يعد هو �أكرث 
�لأج���ز�ء �ملع���ربة عن �لتعب���ري�ت �لنفعالية، وهو ما قد يوؤدي �إىل ميلهم �ل�س���ديد �إىل 

جتنب �لتو��سل �لب�سري.

وتعد �ل�سخ�س���ية �لعتبارية �سكاًل من �أ�سكال �أو �أمناط �ألعاب �لكمبيوتر �لتي 
ينجذب �إليها �لأطفال ب�س���كل كبري، وعند تقدميها فاإنها توفر بيئة تعلم �فرت��س���ية 
يتيحها �لكمبيوتر �أمام هوؤلء �لأطفال �إذ يتيح ��ستخد�م هذه �لإ�سرت�تيجية كما ي�سري 
ع���ادل عب���د �هلل حمم���د )2014ب( �أد�ة تعليمية ذ�ت �أهمية كب���رية يف �حلد من جو�نب 
�لق�س���ور �لتي يعانون منها وخا�س���ة يف �ملجال �لجتماعي حيث تقدم هذه �ل�سخ�سية 
�لفر�س���ة كم���ا ي���رى Gerhard (2013) للمحادث���ة و�لتفاع���ل �لجتماع���ي، وتي�س���ر 
حدوث �ملو�جهات �لجتماعية يف �لعامل �لفرت��س���ي، وقد تعطي �لنطباع لالآخرين 
باأنه���م يتعامل���ون م���ع �مل�س���تخدم مما يي�س���ر حدوث �لتو��س���ل يف �لعامل �لفرت��س���ي.
وي���رى Moore et al. (2005) �أن �خلا�س���ية �لأ�سا�س���ية �لت���ي متي���ز ه���ذ� �لأ�س���لوب 
ه���ي ظه���ور �ل�سخ�س���ية �لعتباري���ة �أفاتار على �ل�سا�س���ة مما يوفر حالة م���ن �ملو�جهة 
يحتاجه���ا ه���وؤلء �لأطف���ال بدرج���ة كبرية. كم���ا ت�س���هم يف �إدر�كهم للوج���وه، وفهمهم 
لالنفعالت �لأ�سا�س���ية و�لتعبري�ت �لوجهية �لنفعالية كما تقدمها تلك �ل�سخ�س���ية.

مه���ارة  �لأطف���ال  ه���وؤلء  بتعلي���م  نق���وم  �أن  بو�س���عنا  �أن  �ملالح���ظ  وم���ن 
�إدر�ك �لوج���وه �لب�س���رية وتذكره���ا عل���ى �لرغ���م م���ن �س���عوبة ه���ذه �ملهم���ة �إذ وج���د
Domes et al. (2013) �أن ��ستخد�م �ملثري�ت �لجتماعية يدعم �لتدريب �ل�سلوكي، 
 Dance (2009) وي�ساعد �لأفر�د ذوي ��سطر�ب �لتوحد على �إدر�ك �لوجوه. ويرى
�أن بر�مج �لتدريب �لتي ت�ستخدم للتعرف على �لوجوه، و�لتي يتم تقدميها عن طريق 
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�لكمبيوتر تعد من �لأ�ساليب �حلديثة �لتي يتم ��ستخد�مها يف هذ� �ملجال، وتعمل على 
حت�س���ني �نتباه �لأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد لالإ�س���ار�ت �لجتماعية حيث ينجذب 
�لأطف���ال �إليه���ا بدرجة كبرية فيتمكنون على �أثرها من �لنظ���ر �إىل �لوجوه، و�إدر�كها 
وتذك���ر م���ا يك���ون قد مت عر�س���ه من قبل عل���ى �أثر ذلك وه���و ما قد ي�س���هم يف حتقيق 
�لتو��س���ل م���ن جانبه���م. وهذ� يعن���ي �أن �لأ�س���اليب �لتكنولوجية �حلديث���ة تلعب دوًر� 
مهًما بالن�سبة لالأطفال يف هذ� �ملجال نظًر� لرتكازها على �لتعلم �لب�سري، وجلوئها 
�إىل �ملثري�ت �لب�س���رية �ملختلفة و�حلث �لب�س���ري ف�س���اًل عن �لو�س���ائط �ملتعددة مما 
ي�ساعدها على حتقيق �لهدف �ملحدد لها نظًر� لأن ��ستخد�م هذه �لو�سائط يعمل كما 
يرى Hallahan & Kauffman (2008) على �إثارة �أكرث من حا�س���ة و�حدة لدى 
�لطف���ل، وتوفري بيئ���ة تعلم منظمة و�آمنة وفعالة توفر له���م �لتعليم �لفردي، وتكر�ر 
�لتدريب لأي عدد من �ملر�ت. ومن جانب �آخر فاإنها متثل �أحد �أ�سكال �أو �أمناط �ألعاب 

�لكمبيوتر �لتي ينجذب هوؤلء �لأطفال �إليها ب�سكل و��سح. 

وق���د وج���دت Hopkins et al. (2012) �أن �إتاح���ة فر����س �لتعل���م له���وؤلء 
�لأطف���ال ميكنه���م من كثري م���ن �لأمور من بينها �لتعرف عل���ى �لوجوه و�إدر�كها مما 
ي�سجعهم على حدوث �لتفاعالت �لجتماعية يف �لبيئات �لطبيعية وحت�سينها. ووجد 
Berkowitz (2011) �أن ��س���تخد�م برنام���ج تدريب���ي كمبيوت���ري يف بيئ���ة تفاعلي���ة 
وو�قعية يت�س���من �سخ�س���ية �عتبارية من �س���اأنه �أن ي�س���هم بفعالية يف تعليم �لأطفال 
ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د �لتع���رف عل���ى �لوج���وه و�إدر�كه���ا، و�لتعرف عل���ى �لنفعالت 
�ملختلف���ة، وم���ا يطابقها من تعب���ري�ت وجهي���ة �نفعالية، ومتييز �لتعب���ري�ت �لوجهية 
�ملتباين���ة. ووج���د Robel et al. (2004) �أنه���ا ت�س���اعدهم يف �لتميي���ز ب���ني �لوج���وه 
و�لتعبري�ت �لوجهية، و�إدر�ك �لوجوه �ملختلفة وما يبدو عليها من تعبري�ت. كما وجد
 Kadak et al. (2013) �أنه���ا ت�س���هم يف تعرفه���م على �لوجوه و�لتعبري�ت �لوجهية 
�لنفعالي���ة �ملختلف���ة. وعل���ى ذل���ك ف���اإن هذه �لإ�س���رت�تيجية ت�س���هم بدرج���ة كبرية يف 
�لتغل���ب على كثري من جو�نب �لق�س���ور يف �جلانب �لجتماع���ي �لتي يعانيها �لأطفال 
ذوو ��س���طر�ب �لتوح���د حي���ث ميك���ن �أن ت�س���اعدهم عل���ى �أن يتعلم���و� �إدر�ك �لوج���وه 

وتذكرها وهو ما ميكن �أن ي�سيف كثرًي� �إىل فعالية و�أهمية هذه �لإ�سرت�تيجية.
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 وبذلك يت�س���ح من �لرت�ث �ل�س���يكولوجي يف هذ� �ملجال �أن �أوجه �لق�س���ور يف 
�إدر�ك �لوجوه من جانب �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد تتمثل فيما يلي:

�أنه���م عادة ما ينق�س���هم �لنتباه �أو �لرتكيز عل���ى �ملكونات �ملختلفة �لتي يتاألف 1 ))
�لوجه منها. 

�أنهم عادة ما يركزون على �جلزء �ل�س���فلي من �لوجه وهو منطقة �لفم وذلك 1 ))
بدًل من �لرتكيز على �ملنطقة �لعلوية من �لوجه وهي منطقة �لعينني.

�أنهم يجدون �سعوبة يف �لتعرف على �لوجوه عند عر�س �سور لوجوه ب�سرية 1 ))
عليه���م نظ���ًر� ملا يجدونه من �س���عوبة يف �حلكم على �لوجه م���ن خالل هويته 

وذلك بالن�سبة للوجوه �لتي ياألفونها �أو حتى تلك �لوجوه �لتي ل ياألفونها.
�أن ه���وؤلء �لأطف���ال ل يك���ون بو�س���عهم �لتع���رف حتى عل���ى تلك �لأج���ز�ء �لتي 1 ))

يركزون عليها )�لفم( عند عر�س �ل�سورة مقلوبة عليهم. 
�أن �أد�ءه���م عل���ى مهمة �إدر�ك �لوجوه يرتبط بامل�س���توى �لعام لالأد�ء �لوظيفي 1 ))

�ملعريف �لذي ميثل يف حد ذ�ته �أحد �أوجه �لق�سور �لفريدة ن�سبًيا.
�أن �لق�س���ور يف �إدر�ك �لوج���وه م���ن جانب هوؤلء �لأطفال ل يرجع يف �لأ�س���ا�س 1 ))

�إىل �لفتق���ار لالمتث���ال، compliance �أو ق�س���ور �لنتب���اه �ل���الزم لفح����س 
�ملثري، �أو ق�س���ور �ل�س���تجابات، �أو �لق�س���ور يف فهم تعليمات �لختبار، �أو ق�سور 
�لإدر�ك �لب�س���ري، �أو ق�سور �لذ�كرة �لب�سرية ق�سرية �ملدى، �أو معدل �لذكاء 
�للفظي �أو غري �للفظي، �أو �ملتطلبات �لعامة للمهمة بل �إنه عادة ما يرجع �إىل 

خلل ع�سبي.

فرو�س البحث: 
 متت �سياغة فرو�س �لبحث على �لنحو �لتايل: 

توج���د ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���طات رتب درج���ات �ملجموعتني 1 ))
�لتجريبية و�ل�س���ابطة يف �لقيا�س �لبعدي مل�س���توى مهارتهم يف �إدر�ك �لوجوه 

ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية.
توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طات رتب درجات �ملجموعة �لتجريبية 1 ))

يف �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبع���دي مل�س���توى مهارته���م يف �إدر�ك �لوج���وه ل�س���الح 
�لقيا�س �لبعدي.
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درج���ات 1 )) رت���ب  متو�س���طات  ب���ني  �إح�س���ائية  دلل���ة  ذ�ت  ف���روق  توج���د  ل 
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبع���ي مل�س���توى مهارته���م يف                                     

�إدر�ك �لوجوه.

منهجية البحث
اأوًل: العينة:

ت�سم عينة �لبحث )10( �أطفال من ذوي ��سطر�ب �لتوحد ممن يرتددون على 
جمعية �لتاأهيل �لجتماعي للمعوقني يف مدينة �لزقازيق بال�سرقية لتلقي �خلدمات 
�لالزمة، وترت�وح معامل ذكائهم بني 55- 67، كما ترت�وح �أعمارهم �لزمنية بني 4- 6 
�س���نو�ت مبتو�س���ط خم�س �سنو�ت وثالثة �س���هور، و�نحر�ف معياري10،53. ول يعانون 
م���ن �أي �إعاق���ات �أخرى وفًقا مللفاتهم، وميكنهم ��س���تخد�م �لكمبيوتر �إىل حد ما. وقد 
مت تق�س���يمهم �إىل جمموعتني مت�س���اويتني ومتكافئت���ني �إحد�هما جتريبية و�لأخرى 
�سابطة، ويو�سح �جلدول �لتايل نتائج �لتكافوؤ و�لقيا�س �لقبلي مل�ستوى مهارة �إدر�ك 

�لوجوه بني �ملجموعتني.

جدول ) 1 ( 
دللة الفروق بني متو�سطي رتب درجات املجموعتني التجريبية وال�سابطة يف املتغريات اخلا�سة 

بالتكافوؤ والقيا�س القبلي مل�ستوى مهارة اإدراك الوجوه ) ن1= ن2= 5 (

 متو�سط�ملجموعة�ملتغري
�لرتب

 جمموع
�لدللةUWZ�لرتب

 �لتجريبية�لعمر �لزمني
 �ل�سابطة

5.20
5.80

26.00
 غري29.0011.0026.000.319

 د�لة

 �لتجريبيةم�ستوى �لذكاء
 �ل�سابطة

5.60
5.40

28.00
 غري27.0012.0027.000.105

 د�لة

�لتجريبية�إدر�ك �لوجوه
�ل�سابطة

5.30
5.70

26.50
 غري28.5011.5026.500.210

د�لة

ب���ني متو�س���طات رت���ب درج���ات  �لف���روق  ويت�س���ح م���ن �جل���دول ع���دم دلل���ة 
ع���ن  بالتكاف���وؤ ف�س���اًل  �ملتغ���ري�ت �خلا�س���ة  �لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة يف  �ملجموعت���ني 
ع���دم دللته���ا يف �لقيا����س �لقبلي مل�س���توى مه���ارة �إدر�ك �لوجوهمما يو�س���ح �أن هاتني 

�ملجموعتني متكافئتان. 
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ثانيا: منهج البحث والت�سميم التجريبي: 
تعتم���د ه���ذه �لبح���ث على �ملنه���ج �لتجريب���ي بحيث يتمث���ل �ملتغري �مل�س���تقل يف 
�لربنام���ج �لتدريب���ي �ل���ذي يرتكز عل���ى �إ�س���رت�تيجية �ل�سخ�س���ية �لعتباري���ة �أفاتار، 
ويتمث���ل �ملتغ���ري �لتاب���ع يف مه���ارة �إدر�ك �لوج���وه لعينة م���ن �لأطفال ذوي ��س���طر�ب 
�لتوح���د. �أم���ا �لت�س���ميم �لتجريب���ي فيعتم���د عل���ى جمموعت���ني متكافئت���ني �إحد�هما 

جتريبية و�لأخرى �سابطة.

ثالًثا: الأدوات:
مت ��ستخد�م �لأدو�ت �لتالية: 

اختبار �ستانفورد- بينيه للذكاء ) ال�سورة اخلام�سة ( - )
�إعد�د/ جال رويد، تعريب/ �سفوت فرج )2011(

 ق���دم ج���ال روي���د )Roid )2003 �ل�س���ورة �خلام�س���ة م���ن ه���ذ� �ملقيا����س، ومت 
خاللهاتعزي���ز �ملحت���وى غ���ري �للفظ���ي حيث ج���اءت ن�س���ف �لختب���ار�ت �لفرعية غري 
لفظية تتطلب ��س���تجابات لفظية حمدودة مما يجعله ينا�سب �لأفر�د ذوي �لإعاقات. 
ويعتم���د �ملقيا����س على وج���ود عامل عام و�حد يقا�س من خ���الل جمالني لفظي وغري 
لفظ���ي، وين���درج حتته خم�س���ة عو�مل هي �ل�س���تدلل �لتحليلي، و�ل�س���تدلل �لكمي، 
و�ملعاجلة �لب�سرية �ملكانية، و�لذ�كرة �لعاملة، و�ملعلومات. وي�سم كل عامل �ختبارين 
�أحدهما لفظي و�لآخر غري لفظي يقي�سان �لعامل نف�سه في�سم �ملقيا�س بذلك ع�سرة 
�ختب���ار�ت فرعية منها �ختبارين مدخلي���ني �أحدهما لفظي و�لآخر غري لفظي. وقام 
�س���فوت فرج بتعريب هذ� �ملقيا�س، و�أو�س���حت نتائج �لت�ساق �لد�خلي �أن قيم )ر( بني 
درجة كل عامل و�لدرجة �لكلية )ن= 200( ترت�وح بني 0.363- 0.938 ولقيا�س �لثبات 
مت ��ستخد�م �لتجزئة �لن�سفية )ن= 350( وتر�وح تقيم معامالت �لثبات لالختبار�ت 
بني 0.46- 0.97 وتر�وح معامل �ألفا بني 0.64- 0.94 وعن طريق �إعادة �لختبار على 
عين���ة من �أعم���ار خمتلفة )ن= 87( تر�وح���ت معامالت �لثبات للعو�مل �خلم�س���ة بني 
0.777- 0.908 �أم���ا لقيا����س �ل�س���دق فعند ��س���تخد�م �ل�س���ورة �لر�بعة و�ل�س���ورة ل- م 
�ل�س���ابقة ل���ذ�ت �ملقيا�س كمحك خارجي على عين���ة )ن= 104( تر�وحت قيم معامالت 
�لرتب���اط ب���ني 0.81- 0.89 لل�س���ورة �لر�بع���ة، 0.73- 0.88 لل�س���ورة ل- م، و�أو�س���حت 

نتائج �ل�سدق �لعاملي �أن �لعو�مل �خلم�سة �ملت�سمنة تت�سبع على عامل عام و�حد.
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مقيا�س الطفل ذي ا�سطراب التوحد  �إعد�د/ عادل عبد�هلل حممد ) 2005 (- )
يتاأل���ف ه���ذ� �ملقيا����س م���ن 28 عب���ارة يج���اب عنه���ا با�س���تخد�م ) نع���م ( �أو ) ل ( 
م���ن جانب �لأخ�س���ائي كما مت يف هذ� �لبحث، �أو من قب���ل �أحد �لو�لدين. ومتثل تلك 
���ا ل�س���طر�ب �لتوحد متت �س���ياغتها يف �س���وء حمكات �ل�س���طر�ب.  �لعبار�ت �أعر��سً
ويعن���ي وجود ن�س���ف هذ� �لعدد من �لعب���ار�ت )14 عبارة( على �لأق���ل و�نطباقها على 
�لطفل �أنه يعاين من هذ� �ل�س���طر�ب. وحت�س���ل �ل�س���تجابة بنعم على درجة و�حدة، 
بينما حت�سل �لإجابة �لتي تو�سحها ) ل ( على �سفر. وبعد عر�سه على �ملحكمني مت 
�لإبقاء فقط على �لعبار�ت �لتي حازت على 95 % على �لأقل من �إجماعهم. وحل�س���اب 
�لثب���ات مت ��س���تخد�م �إع���ادة �لتطبي���ق عل���ى عين���ة ) ن= 13 ( بفا�س���ل زمن���ي مق���د�ره 
�س���هر و�ح���د، وبلغت قيمة معام���ل �لثبات 0.917 وبا�س���تخد�م معادل���ةKR- 21 بلغت 
0.846 كما مت �للجوء �إىل �س���دق �ملحك وذلك با�س���تخد�م �ملقيا�س �ملماثل �لذي �أعده 
عبد�لرحي���م بخي���ت )1999( كمح���ك خارج���ي، وبلغ معامل �ل�س���دق 0.863 وبح�س���اب 
قيم���ة ) ر ( ب���ني تقيي���م �لأخ�س���ائي وتقييم ويل �لأم���ر بلغت 0.938 وه���ي جميًعا قيم 

د�لة عند 0.01

قائمة تقييم اأعرا�س ا�سطراب التوحد - )
�إعد�د / رميالند و�إديل�سون، ترجمة وتعريب / عادل عبد�هلل حممد )2006( 
 Rimland & Edelson.أعد هذه �لقائمة يف �لأ�س���ا�س رميالند و�إديل�س���ون�
وتت�س���م باإجر�ء�ته���ا �لب�س���يطة، وته���دف �إىل حتقيق �لعديد م���ن �لأغر��س من �أهمها 
ت�س���خي�س ��س���طر�ب �لتوحد بني �لأطفال، وتتاألف من �أربعة مقايي�س فرعية،ويقوم 
�أح���د �لو�لدي���ن، �أو �لأخ�س���ائي �لنف�س���ي، �أو �أح���د �ملعلم���ني وثيق���ي �ل�س���لة بالطف���ل 
بال�س���تجابة عليها.ويوجد �أمام كل عبارة يف �ملقايي�س �لفرعية �لثالثة �لأوىل ثالثة 
�ختيار�ت حت�سل على �لدرجات )2- 1- �سفر( على �لتو�يل با�ستثناء �ملقيا�س �لفرعي 
�لثالث حيث يتبع عك�س هذ� �لتدريج )�سفر- 1- 2(، �أما فيما يتعلق باملقيا�س �لر�بع 
فتوج���د �أربع���ة �ختي���ار�ت �أم���ام كل عبارة وحت�س���ل عل���ى �لدرجات ) 3- 2- 1- �س���فر( 
عل���ى �لت���و�يل. وبذل���ك ت���رت�وح �لدرج���ة �لكلية ب���ني �س���فر- 179 درجة ت���دل �لدرجة 
�ملرتفعة على معدل مرتفع من �ل�سطر�ب و�سدته، و�لعك�س �سحيح حيث يقل معدل 

�ل�سطر�ب و�سدته.
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وللتحق���ق م���ن �لثب���ات مت تطبي���ق �ملقيا����س عل���ى عينة م���ن �آباء �لأطف���ال ذوي 
��سطر�ب �لتوحد )ن= 20( ثم �إعادة تطبيقه عليهم بعد مرور �أ�سبوعني، وبلغت قيمة 
معام���ل �لثب���ات 0.89 وبلغ���ت قيم���ة معام���ل �ألفا لكرونب���اخ 0.90 على عينة م���ن �لآباء 
)ن= 33(، وبح�ساب ثبات �لتقرير�ت �لبينية ملختربين خمتلفني بني �أزو�ج من �ملعلمني، 
وم���ن �لآب���اء، وم���ن �لآب���اء و�ملعلم���ني ) ن= 21 يف كل حال���ة ( بلغت قيمت���ه لالآباء 0.94 
وللمعلمني 0.85 وبني �لآباء و�ملعلمني 0.88 وعن طريق �لتجزئة �لن�سفية ل�ستجابة 
�لآب���اء ) ن= 22 ( تر�وح���ت قيمته بني 0.87- 0.93 وه���ي قيم د�لةعند 0.01وقد بلغت 
قيم���ة)ف( لل�س���دق �لتميي���زي بني فئات خمتلفة من ذوي �لإعاقة 21.54 وهي ن�س���بة 

د�لة عند 0.01وهو ما يوؤكد على �سدق هذه �لقائمة كمقيا�س وثباتها.

بطاقة مالحظة لإدراك الوجوه لالأطفال ذوي ا�سطراب التوحد  �إعد�د / �لباحثان- )
يع���د �إدر�ك �لوج���وه من �أهم �أوجه �لق�س���ور �لجتماعية �لتي يبديها �لأطفال 
ذوو ��سطر�ب �لتوحد و�لتي يرتتب عليها �لق�سور يف �لتفاعل و�لتو��سل �لجتماعي 
حي���ث يعم���ل �ن�س���غال �لطف���ل باجل���زء �ل�س���فلي م���ن �لوجه وع���دم �نتباه���ه �إىل �جلزء 
�لعلوي منه على عدم قدرته على �لتتابع و�لتو��سل �لب�سري، وعدم �إدر�كه للتعبري�ت 
�لوجهية، وعدم قدرته على �إقامة �لتفاعالت �لجتماعية مما يجعله يعاين من �أوجه 
ق�سور �جتماعية عديدة. وتتاألف بطاقة �ملالحظة هذه من �أربع مهام �أ�سا�سية تتمثل 

فيما يلي: 
مكون���ات �لوج���ه �أي �أج���ز�وؤه؛ وت�س���م ه���ذه �ملهم���ة خم�س���ة بنود يت���م خالل كل 	 )

منه���ا �لتع���رف على �أحد مكونات �لوجه بحيث نعر�س عليه �س���ورة يف كل مرة 
ونطل���ب من���ه �أن يح���دد �ملك���ون �لناق�س م���ن مكون���ات �لوج���ه �أو �أجز�ئه وذلك 
من بني جمموعة �ملكونات �لتي ت�سم �حلاجبني، و�لعينني، و�لأذنني، و�لأنف، 
و�لف���م و�لت���ي تو�س���ع يف م�س���تطيل بجان���ب �لبن���ود �خلم�س���ة. وعن���د حتدي���د 
�ملكون �لناق�س ب�س���كل �سحيح يح�س���ل �لطفل على درجة و�حدة، �أما �إذ� �أخطاأ                            

فيح�سل على �سفر.
هيئ���ة �لوجه �أي �س���كله ومالحمه؛ وت�س���م هذه �ملهمة ثماني���ة بنود يتم خالل 	 )

كل منها عر�س �سورة معينة يقابلها ثالث �سور ويطلب من �لطفل �أن يختار 
�ل�سورة �مل�سابهة لل�سورة �ملحددة و�لتي تتطابق معها، وهذه �ل�سور هي �سورة 
لوج���ه ) م�س���تدير- طوي���ل- �أبي�س- �أ�س���ود- ولد- بنت- رجل- �س���يدة(. وعند 
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حتديد �ل�س���ورة �مل�سابهة ب�س���كل �سحيح يح�سل �لطفل على درجة و�حدة، �أما 
�إذ� �أخطاأ فيح�سل على �سفر.

هوية �لوجه؛ وت�سم هذه �ملهمة ثمانية بنود يتم خالل كل منها عر�س �سورة 	 )
معين���ة لوج���ه �س���خ�س يقابلها ثالث �س���ور ويطلب من �لطف���ل يف �أربعة منها 
�أن يختار �ل�س���ورة �مل�س���ابهة لل�س���ورة �ملحددة و�لتي تتطابق معها، ويف �لأربعة 
�لأخ���رى �أن يخت���ار �ل�س���ورة �ملختلف���ة حي���ث يتم عر�س �س���ورتني م�س���ابهتني 
لل�س���ورة �لأ�س���لية، وو�ح���دة تختلف عنها وعلي���ه �أن يختار �ل�س���ورة �ملختلفة. 
وعند حتديد �ل�س���ورة �مل�س���ابهة �أو �ملختلفة ب�سكل �سحيح يح�سل �لطفل على 

درجة و�حدة، �أما �إذ� �أخطاأ فيح�سل على �سفر. 
تقا�س���يم �لوج���ه؛ وت�س���م ه���ذه �ملهم���ة �أربع���ة بنود يتم خ���الل كل منه���ا عر�س 	 )

�سورة معينة لتعبري وجهي معني من �لتعبري�ت �لوجهية �لأربعة �لتي ميكن 
للطفل ذي ��س���طر�ب �لتوحد �أن يدركها )حزين- �س���عيد- غ�س���بان- خائف(، 
ويوج���د �أم���ام كل منها �أربع �س���ور للتعب���ري�ت �لوجهية �ملختلف���ة، ويطلب من 
�لطفل يف كل منها �أن يختار �ل�س���ورة �مل�س���ابهة لل�سورة �ملحددة و�لتي تتطابق 
معها. وعند حتديد �ل�سورة �مل�سابهة �أو �ملختلفة ب�سكل �سحيح يح�سل �لطفل 

على درجة و�حدة، �أما �إذ� �أخطاأ فيح�سل على �سفر. 

 وبذل���ك ت���رت�وح �لدرج���ة �لكلي���ة ب���ني �س���فر- 25 درج���ة )5- 8- 8- 4( تعن���ي 
�لدرجة �ملرتفعة درجة �أكرب من �كت�ساب �ملهارة، و�لعك�س �سحيح. وميكن عر�س تلك 
�مله���ام جميًع���ا على �سا�س���ة �لكمبيوتر. �أم���ا يف �لبحث �لر�هن  فقد مت عر�س���ها ورقًيا. 
وحل�س���اب ثب���ات �ملقيا����س مت ��س���تخد�م �إع���ادة �لتطبيق عل���ى عينة غري �أولئ���ك �لذين 
ت�س���منتهم �لعينة �لنهائية للدر��سة )ن= 14( بفا�سل زمني مقد�ره �أ�سبوعني، وبلغت 
قيمة معامل �لثبات 0.811 وهي قيمة د�لة عند 0.01 �أما حل�س���اب �س���دق �ملقيا�س فتم 
��ستخد�م �سدق �ملحك وذلك با�ستخد�م مقيا�س �لتعبري�ت �لوجهية �لذي �أعده عادل 
عب���د�هلل حمم���د )2016( كمحك خارجي، وبلغ معامل �ل�س���دق0.885 وبح�س���اب قيمة 

) ر ( بني تقييم �لأخ�سائي وتقييم ويل �لأمر بلغت 0.931وهي قيم د�لة عند 0.01



ا�ستخدام اإ�سرتاتيجية ال�سخ�سية االعتبارية اأفاتاراأ.د. عادل عبداهلل حممد و د. اأمال اأحمد م�سطفى

 302 

الربنام�ج التدريب�ي القائ�م على اإ�س�راتيجية ال�سخ�س�ية العتباري�ة اأفاتار - )
 �إعد�د / �لباحثان

يت�سمن �لربنامج �لتدريبي �حلايل جمموعة من �لأن�سطة تت�سمن عدًد� من 
�مله���ام �لت���ي �أعدها �لباحثان كي يتم تدريب �لأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد �أع�س���اء 
�ملجموعة �لتجريبية عليها خالل جمموعة من �جلل�سات �لفردية و�جلماعية بهدف 
�إك�س���ابهم مه���ارة �إدر�ك �لوجوه.ول���ذ� فق���د ق���ام �لباحثان بت�س���ميم ه���ذ� �لربنامج يف 
�سوء �لطرح �لذي يرى �أن �لرب�مج �لتدريبية �أو �لتعليمية مب�ساعدة �لكمبيوتر تعد 
م���ن �لأ�س���اليب �لفعالة يف هذ� �ل�س���دد، و�أن مث���ل هذه �لرب�مج تعتمد على ��س���تخد�م 
�لو�س���ائط �ملتعددة حيث جتمع بني خليط من �لو�س���ائط كال�س���ور �لثابتة و�ملتحركة، 
و�لر�س���وم �لثابت���ة و�ملتحركة، و�لن�س���و�س �ملكتوب���ة، و�خلطوط �لبيانية، و�ملو�س���يقى، 
وغريه���ا و�لت���ي يتم توظيفها جميًعا لتمكني �لطفل من ��س���تقبال �ملعرفة و�ملعلومات 
ب�س���كل يجعله ي�س���عر باأنه يف موقف �خلربة ذ�ته. كما ت�س���اعده على �لتفاعل مع �ملو�د 
�لتعليمية، و�لتحكم يف زمن وطريقة عر�س���ها ح�س���ب معدل تعلمه �لذ�تي. ومن جهة 
�أخرى فاإن هذه �لرب�مج �لكمبيوترية تعمل على تكوين بيئات حتاكي �لو�قع، وت�ساعد 
�لأطف���ال عل���ى تنمي���ة مهار�ته���م، وتفكريه���م مم���ا ي�س���اعدهم عل���ى تنمي���ة معارفهم، 
ومعلوماته���م، ومفاهيمه���م وذل���ك بالتفاع���ل م���ع م���ا يقدم���ه �لكمبيوتر م���ن مو�قف 
تتطل���ب ردود �أفع���ال جديدة ل���كل موقف تعليمي في���وؤدي ذلك �إىل �لإث���ارة، و�لتقليد، 
وحتفي���ز �لأطف���ال على �لن�س���اط ب�س���كل م�س���تمر وهو �لأم���ر �لذي يكون من �س���اأنه �أن 
ي�س���اعدهم عل���ى �لحتفاظ باملع���ارف و�ملفاهيم �لتي تت�س���منها �مل���ادة �لعلمية �ملقدمة 
لهم وذلك لأطول فرتة ممكنة. وقد �عتمد �لربنامج �ملقدم على ��ستخد�م �ل�سخ�سية 
�لعتبارية �أفاتار �لتي ت�س���به �لعديد من �ل�سخ�س���يات يف �لو�قع مبا يجعل من �س���اأنه 
�أن ي�سهم يف تنمية �إمكانات هوؤلء �لأطفال، ومهار�تهم �لتي متكنهم من �لتعرف على 
�لوج���وه، و�إدر�كه���ا، و�لتميي���ز بينه���ا مما يكون من �س���اأنه يف �لو�قع �أن ي�س���هم يف جناح 

تفاعالتهم �لجتماعية وتو��سلهم مع �لآخرين.

وم���ن ه���ذ� �ملنطل���ق ي�س���تند �لربنام���ج عل���ى ع���دة �أ�س����س ه���ي تو�ف���ر �لأ�س���ا�س 
�لنظ���ري، وحتقي���ق �لتو�زن ب���ني ثر�ء �لتدريب و�لع���الج، و�إمكانية حتقي���ق �لأهد�ف، 
ومر�ع���اة �لف���روق �لفردية، وتق���دمي �لنماذج �لتطبيقي���ة، و�إثارة �لد�فعي���ة. وقد جاء 
برنام���ج �لتدخل �مل�س���تخدم يف �لبح���ث �لر�هن و�لذي �أعده �لباحثان لي�س���ري يف نف�س 
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ه���ذ� �لجت���اه، ويلت���زم ب���ه؛ ب���ل ويتبع �لجت���اه �لتكامل���ي يف ه���ذ� �لإطار �ل���ذي ير�عي 
�جلان���ب �لنف�س���ي و�جلانب �لتقني. وقد مت ت�س���ميم ه���ذ� �لربنامج يف �إطار جمموعة 
م���ن �ملبادئ و�لأ�س����س �لت���ي ترتكز عليها بر�م���ج �لأطفال ذوي �لإعاق���ات بحيث روعي 
�أن يتم تقدمي �أن�س���طة ماألوفة لهم، ومن و�قع بيئتهم، و�أن يكون لها نهايات و��س���حة 
وحمددة، و�أن تكون يف �إطار تلك �لألعاب �لتي يف�س���لونها، و�أن يتم تقدمي �لتعزيز �أو 
�لتدعي���م �ل���الزم يف حينه، و�أن يتم ت�س���حيح �أو ت�س���ويب �لأخط���اء يف حينها �أوًل باأول 
دون �أي تاأخ���ري حت���ى ل يعتق���د �لطفل يف �س���حة ما ميكن �أن نعت���ربه خطاأ من وجهة 
نظرن���ا، و�أن يك���ون �لن�س���اط يف متناول���ه، و�أن نقوم مب�س���اعدة �لطفل عل���ى �أد�ء �ملهمة 
�مل�س���تهدفة �إذ� ما تطلب �لأمر ذلك، و�أن نحاول جاهدين ت�س���جيعه على �ل�ستقاللية 
يف �لأد�ء علًم���ا ب���اأن ذل���ك يت���م تدريجًي���ا. ومت خالل �لربنام���ج �لرتكيز عل���ى �لوجوه 
�لب�س���رية، وحتليل �ملهمة، و��س���تخد�م �ل�س���ور، و�ل�سخ�س���ية �لعتباري���ة �أفاتار كنمط 
م���ن �ألع���اب �لكمبيوتر، و�لتعرف عل���ى مكونات �لوجه ومالحمه وهويته وتقا�س���يمه، 

و�لتدريب عليها، و�لتمييز بينها.

ويتمث���ل �له���دف �لع���ام للربنام���ج يف �إك�س���اب مه���ارة �إدر�ك �لوج���وه لعينة من 
�لأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد ومتييزهامما يكون من �س���اأنه �أن ي�س���هم يف تهيئتهم 
لإقامة �لتفاعالت �لجتماعية، وحتقيق �لتو��سل مع �أقر�نهم، و�ل�سرت�ك يف �ملو�قف 
و�لتفاع���الت �لجتماعي���ة �ملختلفة. وتتمث���ل �لفنيات �لتي جلاأ �لباحث���ان �إليها خالل 
�لربنام���ج �لتدريبي با�س���تخد�م �ل�سخ�س���ية �لعتباري���ة �أفاتار يف �لنمذجة، و�ل�س���رح، 
و�لتكر�ر، و�حلث، و�لت�سل�س���ل، و�لت�س���كيل، ولعب �لدور، و�لتوجيه �ليدوي، و�لأن�سطة 

�جلماعية و�لفردية، و�لتعزيز.

ويتاألف �لربنامج من 60 جل�س���ة مبعدل �أربع جل�س���ات �أ�س���بوعًيا مدة كل منها 
ن�س���ف �س���اعة روع���ي فيه���ا تن���وع �لأن�س���طة، و�ملو�ق���ف، و�مله���ار�ت، و�ملهام. وق���د حاول 
�لباحث���ان خ���الل �لربنامج ج���ذب �نتباه �لأطف���ال و�هتمامهم حتى ي�س���رتكو� معهما 
يف �لن�س���اط �ملقدم، ثم حث �لطفل بعد ذلك على �ل�س���رت�ك مع �أقر�نه �أع�س���اء نف�س 
�ملجموع���ة. وعلى هذ� �لأ�س���ا�س فق���د مت تقدمي برنامج تدريبي مب�س���اعدة �لكمبيوتر 
يعتمد على �لو�س���ائط �ملتعددة، ويرتكز على �إ�س���رت�تيجية �ل�سخ�سية �لعتبارية حتى 
ميكن جذب �نتباه �لأطفال بال�سورة �ملن�سودة. ولذلك فقد عمد �لباحثان �إىل تقدمي 
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�لربنامج وما يت�سمنه من �سرح، وتف�سري، وتعليمات، و�أن�سطة، ومهام، وما �إىل ذلك، 
و�لتاأك���د م���ن فه���م �لأطف���ال له���ا. ويت�س���من �لربنامج ث���الث مر�حل تع���رف �ملرحلة 
�لأوىل مبرحل���ة �لتمهي���د وت�س���م �أربع���ة ع�س���ر جل�س���ةتهدف يف �لأ�س���ا�س �إىل حتقي���ق 
�لتعارف، و�لألفة، و�لنتباه ) من خالل لعبة �لوجوه كاأ�سا�س للتعبري�ت �لوجهية (، 
وتهيئ���ة �لأطف���ال لتلق���ي �لربنام���ج، و�لتقيي���م حي���ث متت م�س���اركة �لأطفال �أع�س���اء 
�ملجموعة �لتجريبية يف �لألعاب �ملحببة و�لتي تتمثل �أ�سا�ًس���ا يف ��س���تخد�م �لكمبيوتر 
هن���ا، �أو �ل�س���رت�ك يف بع����س �ألع���اب �لكمبيوت���ر يف بع����س �لأحيان وهو م���ا مت كتهيئة 
لهم لتلقي �لربنامج خالل تلك �جلل�س���ات �لأوىل و�لتي مت فيها ��س���تخد�م �لنمذجة، 
و�ل�س���رح، و�لتك���ر�ر، و�لتعزيز وهو �لأمر �لذي يع���د متهيًد� جيًد� لهوؤلء �لأطفال كي 
يتمكن���و� م���ن ��س���تخد�م �لكمبيوت���ر على �لنح���و �ملتب���ع يف �لربنامج �مل�س���تخدم، ثم مت 
��س���تخد�م لعب���ة �لوج���وه �إذ �أن �إدر�ك �لوج���وه يع���د هو �لأ�س���ا�س للتعب���ري�ت �لوجهية، 
ث���م �لتفاع���ل �لجتماع���ي و�لتو��س���ل. وخالل ه���ذه �للعبة ي�س���تخدم �لطف���ل �لقاذفة 
launcher �ملوجودة بال�سورة للربط بني كل ثالثة وجوه ت�سرتك يف نف�س �لهيئة �أو 
�ل�سكل �أي �أنها بالتايل تكون مت�سابهة لكي يطلق عليها مقذوًفا من �لقاذفة �ملوجودة 
وذلك بال�س���غط على �ملاو�س فتختفي تلك �لوج���وه، ويتغري �لرتتيب، ويحدد �لطفل 
من جديد ثالثة وجوه مت�سابهة ومتجاورة لكي يقوم بنف�س �لأمر من جديد، وهكذ� 
م���ع �لأخ���ذ يف �لعتب���ار �أن تل���ك �لوجوه ه���ي وجوه لأطف���ال ذكور و�إناث، و�س���باب من 
�جلن�س���ني، وم���ن �لرج���ال و�ل�س���يد�ت �لأك���رب �س���ًنا بحيث يجب �أن تت�س���ابه �ل�س���ور يف 
كونه���ا لأطف���ال ذك���ور، �أو لأطف���ال �إناث، �أو ل�س���باب م���ن �لذكور، �أو من �لإن���اث، �أو من 
�لرجال، �أو �ل�سيد�ت. ومع زيادة م�ستوى �ل�سعوبة تتنوع �لوجوه وتختلف وفًقا لعدة 
�إ�س���ار�ت كز�وي���ة �لروؤية، و�لتعب���ري، و�ملالب�س. ويتم ��س���تخد�م �لقاذف���ة للتخل�س من 
هذ� �لت�س���ابه حتى تنتهي �لوجوه �ملوجودة باللعبة �أو ينتهي �لوقت �ملحدد لها وتقفل 

�ل�سا�سة.
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�سكل ) 1 (
 لعبة الوجوه والقاذفة اأو الرامية

و�س���مت �ملرحل���ة �لثاني���ة من �لربنامج وه���ي مرحلة �لتدري���ب �لفعلي �أربعني 
جل�سة مق�سمة �إىل �أربع مر�حل فرعية مبعدل ع�سر جل�سات لكل منها، ومت خالل كل 
منها تقدمي مهمة حمددة تتمثل يف تعرف مكونات �لوجه �أي �أجز�وؤه،وهيئة �لوجه �أي 
�سكله ومالحمه،وهوية �لوجه،وتقا�سيم �لوجه.ولذلك فقد مت �للجوء �إىل ��ستخد�م 
م�س���اعد �أو �أكرث لل�سخ�س���ية �لعتبارية �أفاتار علًما باأن جانًبا كبرًي� من هذه �ملرحلة 
كان يتم تدريب �لأطفال عليه فر�دى، ثم تدريبهم مع بع�سهم �لبع�س. و�سغلت هذه 
�ملرحلة �جلل�س���ات من �جلل�س���ة �خلام�س���ة ع�س���رة وحتى �جلل�س���ة �لر�بعة و�خلم�سني. 
وكان يتم �لتحدث مع �لطفل قبل بد�ية �للعبة حول تلك �لتعليمات �لتي يجب عليه 
�أن يلت���زم به���ا خالل �أد�ئه للعبة، كما كان يتم عر�س ه���ذه �لتعليمات من خالل كليب 
�سوتي ق�سري يحدد له �ملطلوب منه، وكيفية �لقيام باأد�ء هذه �للعبة. وكانت �لكلمات 
�لتي يتم ��س���تخد�مها لذلك ب�س���يطة وق�سرية وحمددة وو��س���حة، كما يتم ��ستخد�م 
�لتعزيز �لإيجابي لال�س���تجابة �ل�سحيحة، وكان يتم تنويع �لتعزيز با�ستمر�ر حتى ل 

يفقد قيمته.

وق���د مت يف �ملهم���ة �لأوىل )�جلل�س���ات 15- 24( �لتع���رف عل���ى مكون���ات �لوج���ه 
�أي �أج���ز�وؤه، وت�س���م ه���ذه �ملهم���ة �لتع���رف عل���ى �أح���د مكون���ات �لوج���ه يف كل م���رة من 
جان���ب �ل�سخ�س���ية �لعتباري���ة بحي���ث تق���دم ل���ه يف كل م���رة �أح���د مكون���ات �لوج���ه �أو 
�أج���ز�ءه وذل���ك من بني جمموعة �ملكونات �لتي ت�س���م �حلاجبني، و�لعينني، و�لأذنني، 
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و�لأنف، و�لفم،و�ل�س���عر، و�لذقن على حدة �إذ تقوم �ل�سخ�س���ية �لعتبارية بالإم�س���اك 
ب�س���ورة لوجه، ويقوم �ثنان من م�س���اعدي �أفاتار بت�سمية �أحد هذه �ملكونات. ثم تقوم 
�ل�سخ�س���ية �لعتباري���ة وم�س���اعدوها بتحدي���د ذ�ت �ملك���ون �لوجه���ي عل���ى وجه���ه هو، 
ويتحدث �س���ر�حة عن ذلك. وعندما يالحظ �لطفل ذلك ي�س���ري عليه �أن يركز فيما 
يالحظه، و�أن يقلد نف�س �ل�س���لوك. وعند �لإجابة �ل�س���حيحة يحدث �لتعزيز في�سمع 
�لطفل ت�س���فيًقا له مع �لقول "بر�فو "، �أما �إذ� مل تكن �لإجابة �س���حيحة في�س���مع من 
يق���ول ل���ه " �إجاب���ة خاطئ���ة ". ومت يف �ملهم���ة �لثانية )�جلل�س���ات 25- 34( تن���اول هيئة 
�لوجه �أي �سكله ومالحمه، وتعر�س �ملهمة لوجوه ذ�ت مالمح خمتلفة ك�سكل �لوجه 
�مل�س���تدير، و�لطوي���ل، و�لأبي����س، و�لأ�س���ود، و�لولد، و�لبن���ت، و�لرجل، و�ل�س���يدة. كما 
يت���م عر����س كل �ثنني م���ن تلك �لوج���وه ذ�ت �ملالم���ح �ملختلفة من جانب �ل�سخ�س���ية 
�لعتباري���ة يف ثنائي���ات من �ل�س���ور حتى مييز �لطف���ل بينهما، ثم تظهر �ل�س���ورة كل 
�ثنني من م�ساعدي �أفاتار مًعا وكل منهما يعر�س �سورة خمتلفة، ويكون على �لطفل 
�أن ميي���ز ب���ني كل �ثن���ني من هذه �ل�س���ور. وعند �لإجابة �ل�س���حيحة يح���دث �لتعزيز 
في�س���مع �لطف���ل ت�س���فيًقا ل���ه م���ع �لق���ول " بر�فو "، �أم���ا �إذ� مل تكن �لإجابة �س���حيحة 

في�سمع �آنذ�ك من يقول له " �إجابة خاطئة ". 

ومن جانب �آخر فاإن �ملهمة �لثالثة )�جلل�سات 35- 44( تتناول �إدر�ك �لتطابق 
�أو �لت�س���ابه فيم���ا يتعل���ق بهوي���ة �لوج���ه بحي���ث تق���دم �ل�سخ�س���ية �لعتباري���ة تدريًب���ا 
لالأطفال، وت�سرح لهم كيفية ممار�سة هذ� �لتدريب �إذ يتم عر�س �سور وجوه خمتلفة 
يف عمودين، ويتم �ل�س���غط على �إحدى �ل�س���ور يف �لعمود �لأي�س���ر باملاو�س ثم �س���حبها 
�إىل �ل�س���ورة �ملماثل���ة يف �لعم���ود �لأمي���ن، وعن���د �لإجاب���ة �ل�س���حيحة ي�س���ري مكانه���ا 
يف �لعم���ود �لأي�س���ر فارًغ���ا، ويح���دث �لتعزي���ز في�س���مع �لطف���ل ت�س���فيًقا له م���ع �لقول

" بر�ف���و "، �أم���ا �إذ� مل تك���ن �لإجاب���ة �س���حيحة فتع���ود �س���ورة �لوج���ه �إىل مكانها يف 
�لعمود �لأي�س���ر، وي�س���مع �لطفل من يقول له " �إجابة خاطئة ". وتتنوع �س���ور �لوجوه 
�ملعرو�س���ة �أمام �لأطفال من جانب �ل�سخ�س���ية �لعتبارية بني وجوه لل�س���باب �لذكور 
و�لإناث و�لرجال و�لأطفال. �أما �ملهمة �لر�بعة )�جلل�س���ات 45- 54( فتتناول تقا�س���يم 
�لوجه، وت�س���م �أربعة تعبري�ت وجهية ميكن لهذ� �لطفل �أن يدركها )حزين- �س���عيد- 
غ�س���بان- خائف(وه���و ما �أو�س���حته نتائ���ج �لبح���وث، وتعر�س �ل�سخ�س���ية �لعتبارية 
خالله���ا ل�س���ور جتمع �لتعبري�ت �لوجهية �لأربعة حت���ى يتعرف �لطفل على كل منها 
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ويحدده، ثم ت�س���مح �ل�سخ�س���ية �لعتبارية مل�س���اعديها �أن يدخل���و� �لو�حد تلو �لأخر، 
ويتعرف �لطفل على �لتعبري �لنفعايل �لذي يبدو على وجه كل م�ساعد حال ظهوره 
على �ل�سا�س���ة، ثم ت�س���مح �ل�سخ�س���ية �لعتبارية للم�س���اعدين بال�س���طفاف جنًبا �إىل 
جن���ب، ويتع���رف �لطف���ل عل���ى �لتعب���ري�ت �لوجهي���ة �لت���ي يبدونه���ا. وعن���د �لإجاب���ة 
�ل�س���حيحة يحدث �لتعزيز في�س���مع �لطفل ت�سفيًقا له مع �لقول "بر�فو "، �أما �إذ� مل 

تكن �لإجابة �سحيحة في�سمع �آنذ�ك من يقول له " �إجابة خاطئة ".

وق���ام �لباحث���ان خ���الل ه���ذه �ملرحل���ة بتق���دمي �لأن�س���طة و�مله���ام �خلا�س���ة بها 
لالأطفال، وتدريبهم على �أد�ئها حيث كانا يقومان بنمذجة �ل�سلوك �ملن�سود �أمامهم، 
وتدريبه���م عل���ى �لقي���ام ب���ه م�س���تخدمني �لتدري���ب �ليدوي حي���ث كان �أحدهم���ا يقوم 
بالإم�ساك بيد �لطفل �لذي ل يتمكن من �لقيام بال�سلوك �ملطلوب، ثم يقل تدريجًيا 
�لإم�ساك بيده، وكان يرتك له �لفر�سة للقيام بالدور �ملحدد، و�ل�سرت�ك يف �لن�ساط 
�ملق���دم �س���و�ء مبف���رده �أو حتى مع �أح���د �لباحثني، �أو مع �أي ع�س���و �آخر من �ملجموعة، 
وتعزيز �ل�س���تجابة �ل�س���حيحة �لتي ياأتي بها. وكان يطلب منه �أن ينظر �إليها جيًد�، 
و�أن يقوم بتكر�ر ما �س���اهده. ومت ��س���تخد�م �ل�س���رح، و�لتكر�ر، و�لنمذجة، و�لإم�س���اك 
باليد للتوجيه، ولعب �لدور، و�لتعزيز. وكانا يطلبان منه �أن يكرر ما �ساهده مبفرده 
�أو مع غريه من �لأطفال. كما كانا يوؤديان �لن�ساط �أو �ملهمة �أمامهم بعد م�ساهدتهم 
لأحدهما عن طريق �لكمبيوتر، ويكرره، ويطلب منهم �أن يوؤدوه مبفردهم، و�أن يوؤدوه 
م���ع غريه���م من �لأطفال، ثم يقوم بتعزيز �ل�س���تجابة �ل�س���حيحة م�س���تخدًما فنيات 

�ل�سرح، و�لتكر�ر، و�لنمذجة، و�لإم�ساك باليد للتوجيه، ولعب �لدور، و�لتعزيز.

و�س���غلت �ملرحل���ة �لأخرية من �لربنامج �جلل�س���ات �ل�س���ت �لأخ���رية )55 - 60( 
ومت خالله���ا �إع���ادة �لتدري���ب على �لعنا�س���ر و�ملهام �لأ�سا�س���ية �ملت�س���منة يف �لربنامج 
و�لت���ي �س���بق تناولها يف �ملرحلة �ل�س���ابقة منه، فتم خاللها �إع���ادة �لتدريب على مهارة 
�ملكونات �لوجهية�لأ�سا�سية ) �جلل�سة 55(، وهيئة �لوجه )�جلل�سة 56(، و�إدر�ك هوية 
�لوجه)�جلل�سة57(، و�لتعرف على تقا�سيم �لوجه و�إدر�كها )�جلل�سة 58(، ثم مر�جعة 
عام���ة ) �جلل�س���تان 59-60 (.ومت خ���الل كل جل�س���ة منه���ا ��س���تخد�م نف����س �لإجر�ء�ت 
و�لفني���ات �مل�س���تخدمة يف �س���بيل ذل���ك خ���الل �ملرحل���ة �لثاني���ة من �لربنام���ج. ويكمن 
�لهدف من �إعادة تدريب �لأطفال خالل هذه �ملرحلة كما يرى عادل عبد �هلل حممد 
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)2000( يف �أن ذلك من �س���اأنه �أن ي�س���هم يف منع حدوث �نتكا�س���ة بعد �نتهاء �لربنامج، 
���ا على ��س���تمر�ر �أثره وفعاليته خالل فرتة �ملتابعة، وقد ي�ستمر �إىل ما  كما يعمل �أي�سً
بعدها.وبع���د �إع���د�د �لربنامج مت عر�س���ه على جمموع���ة من �ملحكمني، وف���ور �إقر�ره 
من جانبهم قاما بدر��سة ��ستطالعية على عينة من �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد           
)ن= 3( غ���ري م���ن ت�س���منتهم �لعين���ة �لنهائي���ة للدر��س���ة، وبقيا�س م�س���توى مهارتهم 
يف �إدر�ك �لوج���وه قب���ل تطبي���ق �لربنام���ج وبع���ده �أو�س���حت �لنتائج فعالي���ة �لربنامج 

�مل�ستخدم يف حتقيق هدفه. وكانت �لنتائج كما يلي:

جدول ) 2 (
قيم W, Z ودللتها للفرق بني متو�سطات رتب درجات عينة البحث ال�ستطالعية يف القيا�سني 

القبلي والبعدي مل�ستوى مهارتهم يف اإدراك الوجوه ) ن= 3 (
�لدللةWZ�لإ�سار�تجمموع �لرتبمتو�سط �لرتب

�سفر

2.00

�سفر
6.00

  0 
+ 3
= 0 

0.05-1.633�سفر

 رابًعا: خطوات البحث:
 �تبع �لباحثان �خلطو�ت �لتالية يف �سبيل �لقيام بهذه �لبحث وتنفيذها:

حتديد �لأدو�ت �مل�ستخدمة ذ�ت �ل�سلة باإدر�ك �لوجوه مو�سوع �لبحث.1 ))
قيا����س م�س���توى مه���ارة �إدر�ك �لوج���وه لدى �لأطف���ال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد 1 ))

يف �س���ن 4- 6 �س���نو�ت �ملرتددي���ن عل���ى جمعية �لتاأهي���ل �لجتماع���ي للمعوقني 
بال�سرقية.

�ختيار �أفر�د �لعينة ممن يتدنى م�ستوى مهار�تهم يف �إدر�ك �لوجوه.1 ))
�إعد�د �لربنامج �لتدريبي �مل�ستخدم، و�لتاأكد من �سالحيته. 1 ))
�إجر�ء �لقيا�س �لقبلي مل�ستوى مهارة �إدر�ك �لوجوه لأفر�د �لعينة.1 ))
تطبيق �لربنامج �لتدريبي على �أع�ساء �ملجموعة �لتجريبية.1 ))
�إجر�ء �لقيا�س �لبعدي مل�ستوى مهارة �إدر�ك �لوجوه لأفر�د �لعينة.1 ))
�إج���ر�ء �لقيا����س �لتتبعي لأع�س���اء �ملجموع���ة �لتجريبية بعد �س���هر على �نتهاء 1 ))

�لربنامج.
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�إعطاء درجة لال�س���تجابات، وجدولة �لدرجات، و�إجر�ء �لعمليات �لإح�س���ائية 1 ))
�ملنا�سبة.

��ستخال�س �لنتائج وتف�سريها.1 1))
�سياغة بع�س �لتو�سيات �لتي نبعت مما �أ�سفر عنه �لبحث �لر�هن  من نتائج.1 )))

ل�س���تخال�س  �مل�س���تخدمة  �لالبار�مرتي���ة  �لإح�س���ائية  �لأ�س���اليب   ومتثل���ت 
�لنتائ���ج يف �ختب���ار مان – وتين���ي. Mann- Whitney( U ) و�ختبار ويلكوك�س���ون.

.Z وقيمةWilcoxon ( W )

نتائج البحث:
اأوًل: نتائج الفر�س الأول:

 ين����س �لفر����س �لأول عل���ى �أن���ه: “ توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني 
متو�سطي رتب درجات �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة يف �لقيا�س �لبعدي مل�ستوى 
مهارته���م يف �إدر�ك �لوج���وه ل�س���الح �ملجموع���ة �لتجريبي���ة “. ولختب���ار �س���حة ه���ذ� 
 .Z وقيمة ،(W) وويلكوك�س���ون ،(U) لفر����س مت ��س���تخد�م قيم كل من مان- وتيني�

وكانت �لنتائج كما يو�سحها �جلدول �لتايل:

جدول ) 3 (
قيم U, W , Z لدللة �لفروق بني متو�سطي رتب درجات �ملجموعتني �لتجريبية

و�ل�سابطة يف �لقيا�س �لبعدي مل�ستوى مهارتهم يف �إدر�ك �لوجوه )ن1= ن2= 5 (
�لدللةUWZجمموع �لرتبمتو�سط �لرتب�ملجموعة

�لتجريبية
�ل�سابطة

7.80
3.20

39.00
16.00

1.0016.002.4470.01

 ويت�س���ح من �جلدول وجود فروق د�لة عند 0.01 بني متو�س���طي رتب درجات 
�ملجموعتني يف �لقيا�س �لبعدي مل�س���توى مهارتهم يف �إدر�ك �لوجوه، و�أن هذه �لفروق 
يف �سالح �ملجموعة ذ�ت متو�سط رتب �لدرجات �لأكرب وهي �ملجموعة �لتجريبية مما 

يحقق �سحة هذ� �لفر�س.



ا�ستخدام اإ�سرتاتيجية ال�سخ�سية االعتبارية اأفاتاراأ.د. عادل عبداهلل حممد و د. اأمال اأحمد م�سطفى

 310 

ثانًيا: نتائج الفر�س الثاين:
 ين�س �لفر�س �لثاين على �أنه: » توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي 
رتب درجات �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لقبلي و�لبعدي مل�س���توى مهارتهم يف 
�إدر�ك �لوجوه ل�س���الح �لقيا�س �لبعدي «. ولختبار �س���حة هذ� �لفر�س مت ��س���تخد�م 
�لأ�س���اليب �مل�س���تخدمة لختب���ار �س���حة �لفر����س �ل�س���ابق، وكان���ت �لنتائ���ج كم���ا يل���ي: 

جدول ) 4 (
قيم U, W , Z لدللة الفروق بني متو�سطي رتب درجات املجموعة التجريبية

يف القيا�سني القبلي والبعدي مل�ستوى مهارتهم يف اإدراك الوجوه
�لدللةUWZجمموع �لرتبمتو�سط �لرتب�لقيا�س
�لقبلي
�لبعدي

3.00
8.00

15.00
40.00

0.01- 15.002.627�سفر

 ويت�س���ح من �جلدول وجود فروق د�لة عند 0.01 بني متو�س���طي رتب درجات 
�إدر�ك  �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبع���دي مل�س���توى مهارته���م يف 
�لوج���وه، و�أن هذه �لفروق يف �س���الح �لقيا�س ذي متو�س���ط رت���ب �لدرجات �لأكرب وهو 

�لقيا�س �لبعدي مما يحقق �سحة �لفر�س.

ثالًثا: نتائج الفر�س الثالث: 
ين����س ه���ذ� �لفر����س عل���ى �أن���ه: » ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني 
متو�س���طي رتب درجات �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لبعدي و�لتتبعي مل�س���توى 
مهارتهم يف �إدر�ك �لوجوه «. ولختبار �سحة هذ� �لفر�س مت ��ستخد�م ذ�ت �لأ�ساليب 

�ل�سابقة، وكانت �لنتائج كما يلي: 

جدول ) 5 (
قيم U, W , Z لدللة الفروق بني متو�سطي رتب درجات املجموعة التجريبية

يف القيا�سني البعدي والتتبعي مل�ستوى مهارتهم يف اإدراك الوجوه
�لدللةUWZجمموع �لرتبمتو�سط �لرتب�لقيا�س
�لبعدي
�لتتبعي

5.40
5.60

27.00
28.00

12.0027.000.105 -
غري د�لة
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 ويت�س���ح م���ن �جل���دول ع���دم وج���ود ف���روق د�ل���ة ب���ني متو�س���طي رت���ب درجات 
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبع���ي مل�س���توى مهارته���م يف �إدر�ك 

�لوجوه مما يحقق �سحة هذ� �لفر�س.

مناق�سة النتائج وتف�سريها
ي�س���ري Hallahan& Kauffman (2008) �إىل �أن �لأطفال ذوي ��س���طر�ب 
�لتوحد يعانون من �أوجه ق�س���ور متعددة تاأتي �أوجه �لق�س���ور �لجتماعية و�لتو��سل 
�للفظ���ي وغ���ري �للفظ���ي يف مقدمتها.وت�س���ري Farran et al. (2011) �إىل وج���ود 
ق�سور و��سح يف �إدر�ك �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد للوجوه ب�سكل عام وما تعك�سه 
م���ن تعب���ري�ت وجهية خمتلفة، ويرون �أنهم ي�س���تغرقون �ملزيد م���ن �لوقت يف �لتعرف 
نتيج���ة لذلك على �ل�س���تجابات �أو �لتعب���ري�ت �لوجهية �لنفعالية �لب�س���يطة. ويعزو 
Yi et al. (2013) ذل���ك �إىل �أنه���م ي�س���تغرقون وقًت���ا ق�س���رًي� بدرج���ة ملحوظ���ة يف 
�لنظر �إىل �لوجوه وخا�س���ة �جلزء �لأ�س���فل منها، ويتجنبون �لنظر �إىل �لعينني كاأهم 
جزء يف �لوجه يعك�س �لتعبري�ت �لنفعالية نظًر� مليلهم �ل�س���ديد �إىل جتنب �لتو��س���ل 
�لب�س���ري. وعل���ى �لرغ���م من ذلك ميكن �أن يتم �إك�س���ابهم �لتعرف على مالمح �لوجه 
وتقا�سيمه وهيئته. ويلعب �لكمبيوتر دوًر� مهًما يف هذ� �لإطار حيث يدفع �لجنذ�ب 
�ل�س���ديد من جانب هوؤلء �لأطفال ل�سا�س���ة �لكمبيوتر �إىل �للجوء �إىل ��س���رت�تيجيات 
يعتم���د ��س���تخد�مها على �لكمبيوت���ر ومنها �إ�س���رت�تيجية �ل�سخ�س���ية �لعتبارية مما 
ي�س���هم بدرج���ة كب���رية يف تعديل �س���لوكهم حيث تي�س���ر ه���ذه �لإ�س���رت�تيجية كما يرى 
جريه���ارد )Gerhard )2003 ح���دوث �ملو�جه���ات �لجتماعية يف �لعامل �لفرت��س���ي 
فيحدث �لتو��سل و�لتفاعل �لجتماعي فيهاإذ تدفع هذه �لإ�سرت�تيجية بالطفل كما 
ترى ويب و�آخرون )Webb et al )2013. �إىل �لتفاعل بحرية مع �لبيئة �لتي تقدم 
�لإث���ارة ل���ه ع���ن طريق �ل�سخ�س���ية �لعتباري���ة �لتي تظهر عل���ى �ل�سا�س���ة فتعمل على 
ج���ذب �نتباهه و�إقناعه، وتعليمه �ملهار�ت �لجتماعي���ة، و�لتفاعالت �لجتماعية �لتي 
تعتمد يف �لأ�سا�س على �إدر�كه للوجوه، و�لنفعالت، و�لتو��سل �لب�سري، و�لتعبري�ت 

�لوجهية �لنفعالية.

وق���د �أ�س���فرت نتائ���ج ه���ذ� �لبحث ع���ن فعالي���ة �لربنام���ج �لتدريبي �مل�س���تخدم 
�لذي يعتمد على �إ�س���رت�تيجية �ل�سخ�س���ية �لعتبارية �أفاتار يف �إك�س���اب �لأطفال ذوي 
��س���طر�ب �لتوحد مهارة �إدر�ك �لوجوه، و�لتعرف عليها وتذكرها حيث وجدت فروق 
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د�ل���ة ب���ني �ملجموعت���ني �لتجريبية و�ل�س���ابطة يف �لقيا����س �لبعدي مل�س���توى مهارتهم 
يف �إدر�ك �لوج���وه وذل���ك ل�س���الح �ملجموع���ة �لتجريبي���ة، كم���ا وجدت ف���روق د�لة بني 
�لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبع���دي مل�س���توى ه���ذه �مله���ارة بالن�س���بة للمجموع���ة �لتجريبي���ة 
ل�س���الح �لقيا����س �لبع���دي. ومل توج���د فروق د�ل���ة بني م�س���توى تلك �ملهارة بالن�س���بة 
للمجموعة �لتجريبية يف �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي. وتتفق هذه �لنتائج �إجماًل مع 
 Berkowitz (2011); Hedley:تل���ك �لنتائج �لتي �أ�س���فرت عنها در��س���ات كل م���ن
et al. (2011, 2012); Hobson et al. (1988); Hopkins (2011); Ka-
 dak et al. (2013); Kita et al. (2011); Klin et al. (1999); Langdell
 (1978); McPartland et al. (2011); Moore et al. (2005); O`Hearn
 (2010); Robel et al. (2004); Rutishauser et al. (2013); Tehrani-
 Doost et al. (2012); Wallace et al. (2008); Weigelt et al. (2013);

 Wilson et al. (2010); Yi et al. (2013)

وميكن تف�س���ري ذل���ك باأن �إ�س���رت�تيجية �ل�سخ�س���ية �لعتبارية �أفات���ار عادة ما 
تعم���ل يف �لأ�س���ا�س كم���ا ي�س���ري ع���ادل عب���د�هلل حمم���د )2014ب( على �حلد م���ن �أوجه 
�لق�س���ور �لجتماع���ي عن طري���ق زيادة �هتم���ام �لطفل بالتو��س���ل وحت�س���ني مهار�ته 
�لالزمة لذلك �إذ �أنه عندما تتاح للطفل �لفر�س���ة كي يتدرب على ��س���تخد�م برنامج 
للو�س���ائط �ملتعددة، وي�س���رتك يف �لأن�س���طة و�ملهام �ملت�س���منة فيه، و�أن يفهم جيًد� ما 
نطلبه منه فاإنه لن يرتدد يف �مل�س���اهدة، و�لتقليد �أو �ملحاكاة، ثم �لتطبيق و�ل�س���تفادة 
منه���ا يف �حلي���اة حي���ث يت���م تق���دمي �خل���ربة يف مو�ق���ف حتاك���ي �لو�ق���ع. وف�س���اًل عن 
ذل���ك ف���اإن �لعمل على �إك�س���اب �لأطف���ال مه���ارة �إدر�ك �لوجوه �إمنا يعتمد يف �لأ�س���ا�س 
عل���ى �إدر�ك مالم���ح وتقا�س���يم وهيئ���ة �لوج���ه و�لتعب���ري�ت �لوجهي���ة �لنفعالي���ة م���ن 
جانبه���م وه���و م���ا مت تناول���ه خ���الل �لربنامج حي���ث مت تدري���ب �لأطفال عل���ى �إدر�ك 
مالم���ح �لوج���ه، و�لتعب���ري�ت �لوجهي���ة �مل�س���احبة، و�لتمييز ب���ني �لوج���وه، و�لتعرف 
عل���ى �لوجوه من خالل �ل�س���ور وهو ما يوفر �لأ�س���ا�س لإدر�ك �لوجه ب�س���كله وهيئته 
وتقا�س���يمه ومالحم���ه مب���ا يحد من عزلته���م وهو ما مت خالل �مله���ام �لأربع كمر�حل 
فرعية باملرحلة �لثانية يف �لربنامج حيث يعد �إدر�ك �لوجوه هو �لأ�س���ا�س للتفاعالت 
�لجتماعي���ة و�لتعب���ري �لوجه���ي �لنفع���ايل �ملنا�س���ب، و�لذي يع���د بدوره هو �لأ�س���ا�س 
لإدر�ك �لتطاب���ق و�لخت���الف و�لتميي���ز ب���ني �لوج���وه و�لتعب���ري�ت �لوجهي���ة وهو ما 
ح���دث ب�س���كل ع���ام خ���الل �مله���ام �ملت�س���منة يف �ملرحل���ة �لثاني���ة بالربنام���ج فعمل على 



املجلد ال�سابع - العدد )23( ج1 اأبريل 2018 جملة الرتبية اخلا�سة

 313 

تنمي���ة تلك �ل�س���لوكيات لدى هوؤلء �لأطفال مم���ا �أدى �إىل تنمية مهارتهم على �لأد�ء 
�لوظيفي بني �ل�سخ�سي �أو �لجتماعي، و�ساهم يف �حلد من عزلتهم، و�ساعدهم على 
�لنغما�س يف �أن�س���طة خارجية بدل من �ن�س���غالهم بذو�تهم، كما �س���اعدهم على �إقامة 
�لعالق���ات �لجتماعي���ة مع �ل�سخ�س���ية �لعتبارية �أوًل بع���د �إدر�ك وجهها خالل هذه 
�لأن�س���طة وذل���ك مب�س���اعدتهم عل���ى �لتخل����س من �حلاج���ز �لذي يح���ول بينهم وبني 
�لتفاعل مع �لآخرين و�لندماج معهم على �أثر نقل مثل هذ� �لتفاعل من بيئة �لتعلم 
�لفرت��س���ية �لتي توفرها �ل�سخ�س���ية �لعتبارية �إىل �لبيئة �لو�قعية �إذ �أن مثل هذه 
�لرب�م���ج جت���ذب �هتم���ام �لأطف���ال و�نتباههم، وتوؤثر عل���ى مناطق �أو �أج���ز�ء خمتلفة 
م���ن �مل���خ نتيجة ملا ت�س���مه من مكونات وموؤثر�ت خمتلفة، ولذلك ي�س���بح باإمكانها �أن 
تث���ري وتن�س���ط �مل�س���اعر و�ل�س���تجابات �لعقلية و�لنفعالي���ة و�لجتماعية و�جل�س���مية 
�ملختلف���ة وه���و م���ا يثريه���م لتحقيق �لتو��س���ل م���ع �لآخري���ن، ويزيد م���ن تفاعالتهم             

�لجتماعية معهم.

وق���د �عتمد برنامج �لتدخل �أو �لربنامج �لتدريبي �مل�س���تخدم على �ل�س���تفادة 
م���ن و��س���تخد�م تكنولوجيا �حلا�س���ب فتم تقدمي �ل�سخ�س���ية �لعتباري���ة من خالله، 
وتقدمي �لتعليم �لالزم لالأطفال مدعًما بالأ�سو�ت و�لكلمات و�حلركات من جانبها، 
وتوف���ري فر����س �لتفاع���ل يف بيئة تعلم �فرت��س���ية مما �أدى �إىل �إك�س���ابهم �ل�س���لوكيات 
�لجتماعي���ة يف ه���ذ� �جلان���ب �ملح���دد، وقلل من م�س���توى حدة �لق�س���ور �ل���ذي يعانوه 
فاأ�س���بح مبقدوره���م �أن يتعرف���و� عل���ى �لوج���وه، و�أن يدركوها ومييزو� بينه���ا، بل و�أن 
يقوم���و� بالتع���رف عليه���ا م���ن خ���الل �ل�س���ور، و�لتميي���ز بينه���ا، وتذكرها كما �ت�س���ح 
م���ن �لنتائ���ج �لتي �أ�س���فر �لبح���ث عنها. وقد يرج���ع ذلك �إىل تلك �ملز�ي���ا �لتي يقدمها 
�لربنام���ج �مل�س���تخدم �ل���ذي يرتك���ز عل���ى �ل�سخ�س���ية �لعتباري���ة كاملرون���ة يف �لعر�س 
و�لتق���دمي، وتفري���د �لتعلي���م، و�ل�س���ري مبعدل �س���رعة يتفق م���ع ق���در�ت و�إمكانات كل 
طف���ل، ومر�ع���اة حاجات���ه وخ�سائ�س���ه، وتوف���ري بيئ���ة تعليمية �أق���ل تقييًد� له���م. كما 
ر�عى �لباحثان �نطباق �ملحكات �خلا�س���ة بالربنامج من حيث تنا�س���ب �ملادة �لتعليمية 
�ملقدم���ة للطف���ل، وتنا�س���ب �أه���د�ف �لربنام���ج حلال���ة �لطف���ل، وقدر�ت���ه و�إمكانات���ه، 
و�لت�سل�س���ل �ملنطقي، و�س���مان تكر�ر فر�س �ل�س���تجابة، وتق���دمي �لتغذية �لر�جعة يف 
�لوقت �ملنا�س���ب، وتفريد تتابع �لربنامج، وت�سويب �لأخطاء �أوًل باأول، ووجود تقييم 

بعدي ملدى حتقق �أهد�ف �لربنامج، ووجود تكافوؤ بني جمموعتي �لبحث.
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ومما يدعم ب�س���كل غري مبا�س���ر فعالية �لربنامج �مل�س���تخدم ما ك�س���فت �لبحث 
عنه من �أن �ملجموعة �ل�سابطة و�لتي مل تتعر�س للربنامج مل يحدث لأع�سائها �أي 
تغري له دللته وذلك بالن�سبة ملهارة �إدر�ك �لوجوه يف حني وجدنا كما �أو�سحت نتائج 
�لفر�س �لثاين �أنه قد حدث حت�سن د�ل يف تلك �ل�سلوكيات للمجموعة �لتجريبية يف 
�لقيا�س �لبعدي على �أثر تعر�سهم للربنامج �مل�ستخدم. �أما نتائج �لفر�س �لثالث فقد 
ك�س���فت عن عدم وجود فروق د�لة بني متو�س���طي رتب درجات �ملجموعة �لتجريبية يف 
�لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي مل�ستوى مهارة �إدر�ك �لوجوه وهو ما قد يرجع �إىل ما مت 
خالل �ملرحلة �لأخرية من �لربنامج من �إعادة تدريب �أفر�د هذه �ملجموعة على تلك 
�لأن�س���طة و�مله���ام �لتي ت�س���منها �لربنامج، وم���ا مت تنميته خالله م���ن مهار�ت وذلك 
بعد تدريبهم عليها خالل �ملرحلة �ل�سابقة من �لربنامج وهو ما �ساهم ب�سكل �أ�سا�سي 
يف ��س���تمر�ر �أث���ر �لتدري���ب �إىل م���ا بع���د �نتهاء �لربنامج وخ���الل فرتة �ملتابع���ة، و�أدى 
بجانب ذلك �إىل عدم حدوث �نتكا�سة بعد �نتهائه، بل و�لأهم من ذلك �أنه قد �أدى �إىل 

��ستمر�ر هذ� �لتح�سن، و�ساهم يف حدوثه.

وم���ن �أه���م �أوج���ه �لق�س���ور limitations يف هذ� �لبح���ث �إجر�وؤه���ا على عينة 
�س���غرية �لعدد ل متثل �ملجتمع �لأ�س���ل، وهو ما ي�س���توجب �إجر�ء در��س���ات م�ستقبلية 
مماثل���ة عل���ى عين���ات كب���رية �لع���دد م���ن جانب فري���ق عم���ل للتاأكد م���ن ه���ذه �لنتائج 
وتعميمها. كذلك فهي مل تتطرق �إىل در��سة �لفروق بني �جلن�سني وهو ما يدعو �إىل 
و�س���عه يف �لعتبار م�س���تقباًل. وفيما يتعلق بال�س���تنتاجات فقد �نتهت �لبحث �إىل �أن 
��س���تخد�م �إ�س���رت�تيجية �ل�سخ�س���ية �لعتبارية )�أفاتار( وما تعتمد عليه من و�س���ائط 
متعددة، ومن عر�س���ها لوجوه و�سخ�س���يات و�قعية له �أهمية كبرية يف تعديل �س���لوك 
�لأطف���ال ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د بوج���ه عام. ويو�س���ي �لباحثان ب�س���رورة ��س���تخد�م 
بر�مج تدخل مماثلة با�س���تخد�م نف�س �لإ�س���رت�تيجية لإك�ساب وتنمية مهار�ت �أخرى 
من تلك �ملهار�ت �لتي تنا�س���ب هوؤلء �لأطفال فتعمل على تعديل �س���لوكهم، وت�س���من 
�إىل ح���د كب���ري حتقي���ق �لتط���ور �ملنتظ���ر يف عملي���ة تعليمه���م وتاأهيله���م ودجمه���م يف  

�ملدر�سة و�ملجتمع.
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