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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( ج2 اأبريل 2018 جملة الرتبية اخلا�سة

حمتـــــويـــــات العـــــدد

ا�سطراب امل�ساداة وعالقته باللغة التعبريية لدى الأطفال ذوي ا�سطراب التوحد .

اأ.د. اإميان ف�ؤاد كا�سف                                    اأ.د. اإيهاب عبد العزيز الببالوي
  د. اإميان م�سعد �سيد اأحمد ع��س                           

1

الحتياجات التدريبية وعالقتها بالتوافق النف�سي لدى الطلبة املعلمني بق�سم الرتبية 
اخلا�سة بجامعة امللك في�سل .

اأحمد رجب حممد ال�سيد

34

التطوير املهني ملعلمي الرتبية اخلا�سة ملواكبة برامج التعليم ال�سامل مراجعة اأدب .

د. اأماين �سلمان ال�سلمان                  جميلة جمر�سي                        مها البليهد  
80

فعالي�ة برنام�ج تدريب�ي قائ�م عل�ى متع�ة التعل�م يف تعزي�ز الدافعي�ة وامل�س�اركة 
الأكادميية للتالميذ ذوي �سعوبات تعلم القراءة باملرحلة البتدائية  .

د. اأمال اأحمد م�سطفى حممد

114

فعالية برنامج تدريبي لتنمية املفردات اللغوية لدى التلميذات ذوات الإعاقة الفكرية 
باملرحلة البتدائية .

د. اأحالم حممد خاطر حفناوى

164

املعايري ال�سعودية لل�سورة املدر�سية من مقيا�س تقدير ا�سطراب فرط احلركة وت�ستت 
النتباه لالأطفال واملراهقني اخلام�س .

اأ.د. �سالح الدين فرح بخيت                                   د. عبدالكرمي بن ح�سني احل�سني   
اأ. اجل�هرة بنت اإبراهيم اجلنيدل

212



ا�سطراب امل�ساداة وعالقته باللغة التعبريية لدى االأطفال 
ذوي ا�سطراب التوحد

           ا.د / اإميان فوؤاد كا�سف              ا.د / اإيهاب عبد العزيز الببالوي
         اأ�ستاذ الرتبية اخلا�سة                                     اأ�ستاذ الرتبية اخلا�سة

   ووكيل كلية علوم الإعاقة والتاأهيل            ووكيل كلية علوم الإعاقة والتاأهيل
    �سئون الطالب – جامعة الزقازيق         للدرا�سات العليا والبحوث– جامعة الزقازيق

د. اإميان م�سعد �سيد اأحمد عو�س
م�سوؤول الدمج التعليمي بالدقهلية





املجلد ال�سابع - العدد )23( ج2 اأبريل 2018 جملة الرتبية اخلا�سة

 3 

ملخ�س البحث:
هدف �لبحث �حلايل �إىل �لتعرف على عالقة ��س���طر�ب �مل�س���اد�ة با�س���طر�ب 
�للغ���ة �لتعبريي���ة ل���دى �لأطف���ال ذوى ��س���طر�ب �لتوح���د . وق���د تكون���ت �لعين���ة من 
)14( طف���اًل م���ن ذوى ��س���طر�ب �لتوحد، ت���رت�وح �أعماره���م من )6-9( �س���نو�ت، كما 
ترت�وح ن�س���بة ذكائهم ما بني )65-70( درجة على مقيا�س �س���تانفورد – بينيه، ولهذ� 
�لغر����س �أع���دت �لباحثون مقيا�س �مل�س���اد�ة �مل�س���ور لالأطفال ذوى ��س���طر�ب �لتوحد 
و�ل���ذي يتك���ون من )33( عب���ارة، كما �أعدت مقيا�س �للغة �لتعبريية �مل�س���ور لالأطفال 
ذوى ��س���طر�ب �لتوح���د و�ل���ذي يتكون م���ن )9( �أبعاد و )72(عبارة، يف �س���وء �لبحوث 
و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة مر�عية �أ�س����س ت�س���ميم �ملقايي�س �لنف�س���ية . وقد تو�سلت نتائج 
�لدر��سة �إىل وجود عالقة ذ�ت دللة �إح�سائية �سالبة بني درجات �لطالب يف مقيا�س 
��س���طر�ب �مل�س���اد�ة �مل�س���ور ودرجاتهم على مقيا�س �للغة �لتعبريية �مل�سور، ومن هنا 
ي�س���ري �لبحث �إىل �س���رورة خف�س ��س���طر�ب �مل�س���اد�ة لدى �لأطفال ذوى ��س���طر�ب 
�لتوح���د لتنمية �للغة �لتعبريية لديهم . وفى �س���وء تل���ك �لنتائج �قرتحت �لباحثون 

عدًد� من �لتو�سيات و�لدر��سات �مل�ستقبلية . 

الكلمات املفتاحية:��سطر�ب �لتوحد، ��سطر�ب �مل�ساد�ة، �للغة �لتعبريية .

Abstract:
This study investigatedthe relationship among Echolalia and 

expressive language disorder to children with Autism disorder. 
Participants were (14)autistic children . They were ranging in 
chronological age (6-9) years .The researcher prepared, Echolalia 
pictured measurethat contained (33) items, expressive language 
pictured measure that consisted of (72) items distributed in (9) 
dimentions and Stanford binat(65-70) .Results indicated negative 
significant relationship between Echolalia and expressive language 
. the study asserted the importance of reducing Echolalia to develop 
expressive language to children with Autism disorder.

Keywords:Autism, Echolalia, Exressive Language .
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مقدمة البحث:
يع���د ��س���طر�ب �لتوح���د ��س���طر�ًبا منائًي���ا عاًم���ا �أو منت�س���ًر� يوؤث���ر �س���لًبا علي 
�لعدي���د م���ن جو�ن���ب �لنم���و، ولي�س عل���ي �جلانب �لعقل���ي �أو �جلان���ب �لنفعايل فقط 
؛ ب���ل �إن �لو�ق���ع ي�س���هد �أن �أغلب جو�نب �لنم���و تتاأثر به، مثل �جلان���ب �لعقلي �ملعريف 
و�جلانب �لجتماعي و�جلانب �للغوي وما يرتبط به من تو��سل، و�جلانب �لنفعايل 

و�للعب و�ل�سلوكيات )حممد، 2002، �س �س. 152-151(. 

ويتفق �لعلماء على �أنه يف حو�يل ثلث �إىل ن�س���ف �لأ�س���خا�س ذوى ��س���طر�ب 
�لتوحد ل تنمو لديهم �للغة �لتعبريية ب�س���ورة طبيعية لتقابل �حتياجاتهم �ليومية 
للتو��س���ل، وه���م يعانون �س���كاًل من �أ�س���كال �ل�س���طر�بات �للغوية عل���ي �لرغم من �أن 
بع�س���هم لديه تو��س���ل غري لفظي جيد ؛ فالكالم ل ينمو كلية لدى حو�يل 40% من 
�لأطفال ذوى ��س���طر�ب �لتوحد ول ي�س���تعي�س عنه باأي منوذج بديل للتو��س���ل مثل 

 .(Saime, 2010, p.8) لإمياء�ت وتعبري�ت �لوجه�

وتتن���وع م�س���كالت �للغ���ة �لتعبريي���ة ل���دى �لأطف���ال ذوى ��س���طر�ب �لتوح���د 
ب�س���كل كب���ري م���ن ف���رد �إىل �آخ���ر، وقد يكون بع�س���هم غ���ري قادر عل���ى �لتح���دث، بينما 
ميتل���ك �آخ���رون مفرد�ت و��س���عة، وق���د يكونو� قادري���ن على �خلو�س يف مو��س���يع ذ�ت 
�هتم���ام خا����س بهم، بينم���ا يكونو� م�س���لوبي �لإر�دة يف �ملحادث���ات �لجتماعية. وغالًبا 
م���ا يظه���ر �لأطفال ذوى ��س���طر�ب �لتوحد �للفظيني ما يعرف با�س���طر�ب �مل�س���اد�ة

echolalia  �أي تردي���د م���ا يقول���ه �لآخ���رون ب�س���كل ي�س���به تردي���د �لببغ���اء للكلم���ات 
و�لعبار�ت )�لإمام، و�جلو�لدة، 2010، �س. 25(. 

م�سكلة البحث
 �لتم����س �لباحث���ون م�س���كلة �لبح���ث م���ن خالل �لط���الع على �أدبي���ات �لرتبية 
�خلا�س���ة، حيث �أ�س���ارت در��سة Valenzuela (2013, P.24) �أن �لطفل ذ� ��سطر�ب 
�لتوحد ي�ستخدم �لرتديد �ملر�سي للكالم عندما يريد �أن يح�سل على �هتمام �لآخرين 
وهي �سفة معوقة لتو��سل �لأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد مع �لأفر�د �لآخرين، وهو 
يظه���ر �أك���رث عند �لأطفال ذوى ��س���طر�ب �لتوح���د ذوي �لكفاء�ت و�لق���در�ت �للغوية 
�ملنخف�س���ة، و�أن هن���اك عالقة قوية بني �مل�س���اد�ة و�لتطور �للغ���وي فكلما �زد�د تطور 

�للغة �للفظية و�لتعبريية لدي �لطفل ذي ��سطر�ب �لتوحد نق�ست �مل�ساد�ة. 
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ومن هنا ميكن �سياغة م�سكلة البحث يف ال�سوؤال الرئي�س التايل: 
 ه���ل ميك���ن تنمية �للغ���ة �لتعبريية لدى �لأطف���ال ذوى ��س���طر�ب �لتوحد يف 

فرتة �لطفولة �ملتو�سطة من خالل برنامج تدريبي خلف�س ��سطر�ب �مل�ساد�ة ؟ 

اأهداف البحث:
ي�سعي �لبحث �حلايل �إىل حتقيق �لأهد�ف �لتالية: 

�لتعرف على م�س���توى ��س���طر�ب �مل�س���اد�ة و�أثره يف منو �للغة �لتعبريية لدى 1 ))
�لأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد. 

�لتعرف على م�ستوى  �للغة �لتعبريية لدى �لأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد. 1 ))
�لتحقق من عالقة  ��س���طر�ب �مل�ساد�ة بتنمية �للغة �لتعبريية لدى �لأطفال 1 ))

ذوى ��سطر�ب �لتوحد . 

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

�لإ�س���هام يف زي���ادة �لوعي بهذه �لفئ���ة ولفت �أنظار �ملعلمني و�لأخ�س���ائيني �إىل 1 ))
�سرورة �لهتمام بهم وتطبيق �أحدث �لفنيات معهم لتحقيق �لنتائج �ملرجوة. 

�إلقاء �ل�سوء على �أهمية خف�س ��سطر�ب �مل�ساد�ة عند �لأطفال ذوى ��سطر�ب 1 ))
�لتوحد ملا له من �آثار �سلبية على تطور �لنمو �للغوي لديهم، وذلك لتح�سني 

م�ستوى �للغة �لتعبريية وم�ساعدتهم على �لتو��سل �ل�سليم مع �لآخرين.
�ل�س���تفادة م���ن نتائج �لبحث يف حت�س���ني �للغة �لتعبريية ل���دى �لأطفال ذوى 1 ))

��سطر�ب �لتوحد.
توجي���ه نظ���ر �ملهتمني باملجال من معلم���ني و�أخ�س���ائيني �إىل �لطرق �ملختلفة 1 ))

�مل�ستخدمة يف خف�س ��سطر�ب �مل�ساد�ة لدى �لأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد.

م�سطلحات البحث  االإجرائية: 

�لدليل  يف  �لتوحد  ��سطر�ب  ذي  �لطفل  يعرف   :Autism التوحد  ا�سطراب  اأ( 
�لإح�سائي و�لت�سخي�سي �خلام�س DSM-5 (2013) باأنه: “ �لطفل �لذي يعانى 
 ، �لجتماعي  و�لتو��سل  �لتفاعل  هما:  منائيني  جمالني  يف  يظهر  نوعى  ق�سور 
و�أمناط متكررة وحمدودة لل�سلوك ،و�لهتمامات و�لن�ساطات �لتى يجب �أن يكتمل 

ظهورها قبل �لثالثة من �لعمر”. 
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ب( اللغ�ة التعبريي�ة Expresive language: »ق���درة �لطف���ل عل���ى نق���ل �ملعاين 
و�لر�س���ائل و�لأف���كار و�لقدرة على طلب �حل�س���ول على �س���يء �أو �لتعبري عن �مل�س���اعر 

و�لرغبات ».

ج( ا�س�طراب امل�ساداة Echolalia: »��س���طر�ب كالمي يت�سم بالرتديد �لال�إر�دي 
مل���ا يقول���ه �لآخ���رون م���ن كلمات وجمل وعب���ار�ت، فيبدو للمتحدث �أنه ي�س���مع �س���دى 

�سوته ،وهو �سفة معوقة لعملية �لتو��سل ». 

حمددات البحث: 
حتدد جمال �لبحث باملحدد�ت �لتالية:

 اأ – املحددات املنهجية: ��ستخدم �لباحثون �ملنهج �لتجريبي حيث مت تق�سيم �أطفال 
�لعينة �إىل جمموعتني مت�ساويتني ومتكافئتني �أحدهما جتريبية و�لأخرى �سابطة.

ب - املح�ددات الب�س�رية:  تكون���ت �لعين���ة م���ن )14( طف���اًل م���ن ذوى ��س���طر�ب 
�لتوحد، تر�وحت �أعمارهم ما بني )6 – 9( �سنو�ت، كما تر�وح معامل ذكائهم ما بني                      

)65- 70( على مقيا�س �ستانفورد – بينيه .
ج - املح�ددات املكاني�ة: مت تطبي���ق �ملقايي����س مبرك���ز تو��س���ل، وكذل���ك �أكادميية 

�سناع �مل�ستقبل مبدينة ميت غمر-حمافظة �لدقهلية.
لع���ام                       �لأول  �لدر��س���ي  �لف�س���ل  يف  �لبح���ث  تطبي���ق  مت  الزماني�ة:  املح�ددات   - د 

)2017م -2018م(.

االإطار النظري: 
اأولً: ا�سطراب امل�ساداة لدي الأطفال ذوي ا�سطراب التوحد :

�أ�س���ار حممد )2008، �س 79( �إىل �أن �لتو��س���ل من �مل�سكالت �ملهمة �لتي ميكن 
�أن نالحظه���ا بو�س���وح م���ع �لطف���ل ذي ��س���طر�ب �لتوح���د، و�لت���ي ت�س���كل �أح���د �أوج���ه 
�لق�س���ور �لأ�سا�س���ية �لت���ي يعاين منه���ا حيث �أن لغته قد تنمو بب���طء وقد ل تنمو على 
�لإط���الق، كم���ا �أنه ي�س���تخدم �لكلم���ات دون �أن يكون لها معني حمدد وو��س���ح، وغالًبا 
يقوم بتكر�ر غري ذي معني لكلمات وعبار�ت ينطق بها �سخ�س �آخر ويف �أغلب �لأحيان 
جنده ي�ستخدم �لإ�سار�ت بدًل من �لكلمات �أو ل ي�ستخدم �حلديث للتو��سل ذي �ملعني 

فامللمح �لرئي�سي ل�سطر�ب �لتوحد هو ��سطر�ب منو �للغة. 
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ويعد ��س���طر�ب �مل�س���اد�ة )Echolalia( �أو �لرتديد �ملر�س���ى للكالم من �أهم 
مظاهر ��سطر�بات �للغة �لتعبريية لدى �لأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد، وهو حالة 
كالمية تتميز بالرتديد �لق�س���ري �لال�إر�دي ملا يقوله �لآخرون من كلمات �أو مقاطع 

�أو �أ�سو�ت ب�سورة تبدو وكاأنه �سدي لهم.

 وهن���ا �أ�س���ار Janzeng (1996, P.6) �إىل �أن هن���اك ع���دة �أن���و�ع م���ن تردي���د 
�لكالم هي:

�لرتدي���د �لف���وري ل���كالم �لآخري���ن Immidiate Echolalia: مث���ال ذل���ك 	. 
عندما ت�ساأل طفل “ �أنت تريد كعكة ؟” فريد �لطفل “ �أنت تريد كعكة”. 

�لرتدي���د �ملتاأخر ل���كالم �لآخري���ن Delayed Echolalia:فقد يعيد �لطفل 	. 
بع����س �لعب���ار�ت �لت���ي �س���معها يف �ل�س���باح �أو يف �لي���وم �ل�س���ابق �أو يق���وم باإعادة 

�لإعالنات �لتي �سمعها من �لتليفزيون... وغري ذلك.

وقد يعود ترديد الكالم اإىل اأن:
�لطف���ل يح���اول فهم معني �لكلم���ة �لتي يرددها، لذ� نحاول �إي�س���اح �لكلمة له 1 ))

باأقرب �سورة ب�سرية عملية ت�سهل فهم �ملعني.
�أو لأن بع����س �لأ�س���و�ت ي�س���عب عل���ى �لطف���ل ذي ��س���طر�ب �لتوحد �س���ماعها 1 ))

فيكرره���ا ليتاأك���د مما �س���مع، مثل �س���وت �لد�ل و�لب���اء ؛ لذ� ف���اإن �إطالة بع�س 
�لأ�سو�ت قد ت�ساعد على �سماعها ب�سكل �أو�سح.

وت�ستخدم �أحياًنا لالإح�سا�س �ملفرط بعدم �لأمان، ويف بع�س �ملو�قف ي�سري �إىل 1 ))
رغب���ة �لطفل ذي ��س���طر�ب �لتوحد يف �لتو��س���ل مع �ملحيط���ني به )�لدوخي، 

و�ل�سقر، 2005، �س. 40(. 

ويري �لبع�س �أن �لطفل ذ� ��س���طر�ب �لتوحد ي�س���تخدم ترديد �لكالم عندما 
يري���د �أن يح�س���ل عل���ى �هتمام �لآخرين‘ �أو رف�س‘ �أو طلب �حل�س���ول على �س���يء، ويف 
�أحي���ان �أخري ي�س���تخدم دون �أي تو��س���ل هادف فهو تكر�ر للكلم���ات دون فهم معناها. 
وهن���اك عالق���ة قوية بني �مل�س���اد�ة و�لتطور �للغوي فكلما �زد�د تط���ور �للغة �للفظية 

 .(Valenzuela, 2013, P.258) لدى �لطفل نق�ست �مل�ساد�ة
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كما ك�سفت در��سة Lawrence (2015, P.7) �إن ��سطر�ب �مل�ساد�ة ل يجب 
�عتباره �س���يًئا مر�س���ًيا، حيث يعترب ��س���طر�ب �مل�س���اد�ة مرحلة مهمة يف عملية تعلم 
�للغة، ومير بها جميع �لأطفال قبل �سن �لثالثة حيث ي�ستخدمونها خالل تو��سلهم 
وتفاعلهم مع �لآخرين وت�سمى مبرحلة �لتقليد �للفظى، ولكنها تختفي تدريجًيا مع 
من���و �لطف���ل وزيادة �حل�س���يلة �للغوية، ولكن هذ� �ل�س���طر�ب ي�س���تمر لدى �لأطفال 

ذوى ��سطر�ب �لتوحد دون ذكر �أ�سباب ��ستمر�ره.

ثانًيا: خف�س ا�س�طراب امل�س�اداة ودوره يف تنمية اللغة التعبريية لدى الأطفال 
ذوى ا�سطراب التوحد: 

بع�س �لأطفال ذوى ��س���طر�ب �لتوحد ق���د ل يتعلمون �لكالم �أبًد�، و�لغالبية 
�لعظمى منهم يتاأخرون يف �لكالم. كما �أن هناك �لكثري من �ملالمح غري �ل�سوية عند 
ب���دء حديثه���م وكذلك يف لغتهم. م���ن قبيل ذلك �مليل �إىل ترديد ما قد ي�س���معونه تًو� 
وفى نف�س �للحظة وكاأنهم �س���دى ملا يقال )ظاهرة �مل�س���اد�ة(، و�حلديث » �لتلغر�يف » 
Telegraphic speech �لذي يتم فيه حذف بع�س �لكلمات �ل�س���غرية، و��س���تخد�م 
�ل�سمائر ب�سورة م�سو�سة، و�لكلمات �ملت�سابهة، �أو �خللط يف ترتيب �لكلمات. وذلك لكون 
هذه �لتعليمات حرفية Literal، وحم�سو�سة عيانية عند ��ستخد�م �لطفل ذي ��سطر�ب 
�لتوحد لها، لأنه ل يفهم �إل �حلديث �لعياين �ملبا�سر )�سليمان، 2001، �س �س 41 – 42(. 

وقد �أ�سار �لقم�س )2015، �س �س 20 – 23( �أن �لطفل ذ� ��سطر�ب �لتوحد يف 
عم���ر )2، 3، 4( �س���نو�ت يف مرحل���ة من���وه �لأوىل مل ينته من من���وه �لعقلي و �لإدر�كي، 
كم���ا �أن من���وه �للغ���وي يحدث له نوًعا م���ن �لتوقف، ول ي�س���تطيع �لطفل �لتعبري عن 
خرب�ته �لد�خلية. كما يتميزون بعدم �لقدرة على �لنتماء لالآخرين ح�س���ًيا �أو لغوًيا 
و�ل�سطر�ب يف �لإدر�ك، مما يوؤدى �إىل عدم �لقدرة على �لفهم �أو �لتو��سل �أو �لتعلم 

�أو �مل�ساركة يف �لأن�سطة �لجتماعية، ويكون م�سحوًبا باأمناط �سلوكية منطية. 

�أم���ا Gal (2007,P.53) ف���ريى �أن���ه ميك���ن �لتميي���ز ب���ني ح���الت ��س���طر�ب 
�لتوحد و�حلالت �ل�س���بيهة با�س���طر�ب �لتوحد على �أ�س���ا�س �لعجز �للغوي �ملتمثل يف 
عدم �لقدرة على �إنتاج �للغة و�ل�ستجابة لها، فكانت �أ�سد يف حالت ��سطر�ب �لتوحد 

باملقارنة بحالت �سبيهة �لتوحد. 
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�إن تك���ر�ر �أو تردي���د �ل���كالم ل���دى �لأطف���ال ذوى ��س���طر�ب �لتوح���د �لأكرب يف 
�لعم���ر �لزمن���ي و�لأق���ل يف �ل�س���طر�بات �لإدر�كي���ة ي�س���ري �إىل رغب���ة ه���وؤلء �لأطفال 
يف تو�س���يح متطلباتهم �أو �لتعبري عن �أنف�س���هم يف وقت معني، �إل �أنه ي�س���ري يف نف�س 
�لوق���ت �إىل �نخفا����س �لقدر�ت �لتعبريية �أو �لإن�س���ائية لدى ه���وؤلء �لأطفال و�ن كان 
ي�س���ري �إىل رغبته���م يف �لتو��س���ل م���ع �ملحيط���ني بهم. وف���ى بع�س �لأحي���ان يعد دلياًل 
ينب���ئ على �أن �لفرد ذ� ��س���طر�ب �لتوحد يحاول ��س���تخد�م لغ���ة �أكرث �إبد�ًعا وحمكمة 

�ملفرد�ت )كامل، 2005، �س �س 37 – 38(.

و�لنمطية �للفظية ت�سمل تكر�ر �لكلمات �أو �جلمل دون �عتبار للمعنى، ولدى 
�لأطف���ال �لأكرب تكون �لآلية �للفظية �س���املة لذ�ك���رة طويلة �لأمد )مثل �إعادة نف�س 
كلم���ات �أغني���ة �س���معها قب���ل ذلك �لوق���ت ب�س���نو�ت. �أو جد�ول �لقط���ار�ت �أو منا�س���بات 
تاريخي���ة، �أو مع���ادلت كيميائي���ة( حي���ث �إن ه���ذه �ملعلوم���ات تتكرر م���ر�ت عديدة دون 

�عتبار للموقف �لجتماعي ومنا�سبة ذكرها من عدمه )�سليمان، 2001، �س 58(. 
ومث���ل �أي �س���لوك �أو عر����س من �أعر��س ��س���طر�ب �لتوحد يكون من �ل�س���عب 
�لتنب���وؤ بال���دور �لذي يلعب���ه ترديد �لكالم بالن�س���بة لالأفر�د قبل وج���ود �أي حماولت 
لتعديل���ه، وهن���اك �لعديد من �لإر�س���اد�ت �لتي يج���ب �إتباعها لتعديل م�س���كالت �للغة 
�لتعبريية لدى �لأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد ولديهم ��سطر�ب �مل�ساد�ة مل�ساعدتهم 
على تطوير طرق �أكرث كفاءة وقدرة للتعبري عن �حتياجاتهم، ومن هذه �لإر�ساد�ت: 

1 – تعديل اأ�سلوب التوا�سل الذي يقوم به الآخرين معهم:
 يف كثري من �لأحيان ميكن �أن يتح�س���ن م�س���توى �لتو��سل لدى �لأطفال ذوى 
��س���طر�ب �لتوح���د وي���زد�د تعاونه���م و�إتباعهم للتعليم���ات �ملقدمة له���م �إذ� ما قدمت 
للف���رد م�س���اعدة �أك���رب لفه���م �ملطل���وب من���ه. وه���ذ� يتطلب تغي���رًي� يف �لأ�س���لوب �لذي 
يتبعه �ملحيطون بالأفر�د ذوى ��س���طر�ب �لتوحد باإعادة �س���ياغة ما قيل من �إر�ساد�ت 

وتعليمات ب�سورة �أب�سط ت�ساعد على فهم �أو�سح )كامل، 2005، �س �س 45 – 46(. 

2 – تقليل الهتمام باحلديث غري املالئم: 
 يع���د تك���ر�ر �لأطفال ذوى ��س���طر�ب �لتوحد للحديث ب�س���ورة م�س���تمرة �أحد 
�لأ�س���اليب �لتي يلجئون �إليها لنيل �هتم���ام �ملحيطني بهم من �لأفر�د �لعاديني. وفى 
مثل هذه �لأحو�ل فاإن عدم �لهتمام �لز�ئد من جانب �لأفر�د �لعاديني من �س���اأنه �أن 
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يقلل من هذ� �لأ�سلوب �إذ يعمل هذ� �لأ�سلوب على �لنطفاء �لتدريجي ل�سلوك تكر�ر 
 .(Gal, 2007,P.11) حلديث غري �ملالئم�

3 – و�سع القواعد:
 هو �أحد �لأ�ساليب �لفعالة و�لتي يف�سل �أن تتم يف �ل�سنو�ت �لأوىل من �لعمر، 
مث���ل و�س���ع قو�ع���د خارجي���ة مث���ل )�أي���ن – مت���ى – كم مرة – م���ع من( لإر�س���اد ذوى 
��س���طر�ب �لتوح���د ل�س���تعمال مثل هذه �لكلم���ات يف �للغة، و�إذ� �أمك���ن تعليم �لأطفال 
منذ �ل�سنو�ت �لأوىل فاإن �أ�سلوب �حلديث �لتكر�ري �سوف يظهر على بع�س �لأفر�د يف 
بع�س �ملو�قف يف وقت معني من �ليوم �أو يف فرتة معينه فقط، وبهذ� ميكن �ل�سيطرة 
على هذه �ل�س���لوكيات �مل�س���طربة �أو �لأ�سلوب غري �ملالئم يف �حلديث وقت ظهورها �إذ 

.(Beaud, 2010, P.25) إنها وفًقا لهذ� �لنظام تعد حم�سورة بدرجة معينة�

4 – تنمية املهارات واملفردات اللغوية:
 للتخفي���ف م���ن ��س���طر�ب �مل�س���اد�ة ل���دى �لأطف���ال ذوى ��س���طر�ب �لتوح���د 
ن�ستخدم �لعديد من �ل�سرت�تيجيات مثل �لتوجه، و�لتعزيز و�لعقاب، ورد �ل�ستجابة 
و�إع���ادة �لتوجي���ه، و�مل�س���اركة �لو�لدي���ة، كم���ا يج���ب تنمية �مله���ار�ت و�ملف���رد�ت �للغوية 
عن طريق �ل�س���ور، و�لكتاب �لإلكرتوين �مل�س���ور يف �لرب�مج �لتي ت�س���تخدم لتخفيف 

.(Beth, 2016,P.51) سطر�ب �مل�ساد�ة��

ف���ى �حلقيق���ة �إن وج���ود �لرتديد يع���د �إ�س���ارة �إيجابية لالأفر�د ذوى ��س���طر�ب 
�لتوح���د حي���ث وج���د �لبع����س �أن �لرتدي���د مبثاب���ة موؤ�س���ر تنب���وؤي مهم لتط���ور �للغة 
�لتعبريية. وبعيًد� عن كون �لرتديد عادة غري مفيدة فانه ي�ستخدم لت�سمية �لأ�سياء 
و�ل�سخ�سيات لالأفر�د ذوى ��سطر�ب �لتوحد ومثل هذه �لنتيجة تدعم �لنتائج �لتي 

تقول �أن �لرتديد يحقق فو�ئد لالأفر�د ذوى ��سطر�ب �لتوحد.

درا�سات �سابقة:
تعددت �لدر��س���ات و�لبحوث �ل�س���ابقة �لتي �أكدت على �أهمية �لتو��سل �للغوي 
وما له من �أهمية كربى يف جمال تنمية �للغة لدى �لأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد. 
كم���ا تع���ددت �لدر��س���ات �لتي تطرقت ل�س���طر�ب �مل�س���اد�ة �لذي يعاين من���ه �لأطفال 
ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د، و�س���وف يق���وم �لباحث���ني بعر�س �أهم �لدر��س���ات �ل�س���ابقة يف             

هذ� �ملجال، 
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��ستهدفت در��سة  Leung & Wu (1997)در��سة �أثر تعليم �أ�سماء �لأحرف 
و�لأ�س���كال على �مل�س���اد�ة لدى �لأطفال ذوى ��س���طر�ب �لتوحد. طبقت هذه �لدر��سة 
عل���ي �أربع���ة �أطف���ال ت���رت�وح �أعماره���م م���ن )8– 10( �س���نو�ت يعان���ون م���ن ��س���طر�ب 
�لتوحد مع وجود م�ساد�ة. وقد �أ�سارت �لنتائج �إىل �أن تعليم �حلروف و�أ�سماء �لأ�سياء 
و�لأ�س���كال �أدي �إىل �نخفا�س و��س���ح يف عملية تكر�ر �لكالم �ملر�س���ي )�مل�س���اد�ة( لدى 

�لأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد.  

 Foxx, Schreck, Garito, Smith, در��س���ة  ��س���تهدفت  فيم���ا 
Weisenberger, (2004) ��س���تبد�ل �مل�ساد�ة لدي �لأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد 
بال�ستخد�م �لوظيفي للعالمات �للفظية. ويف هذه �لدر��سة مت تقييم �لآثار �ملبا�سرة 
م���ن �إج���ر�ء�ت �لتدري���ب عل���ى لغ���ة �لإ�س���ارة على �ثن���ني م���ن �لأطفال ذوى ��س���طر�ب 
�لتوح���د و�ح���د لديه م�س���اد�ة فورية و�لثاين �س���حيح �ل�س���تجابة. وكان �لهدف �لعام 
لتعلي���م �لأطف���ال �أن تبق���ي هادئة قب���ل و�أثناء وبعد ف���رتة وجيزة من تقدمي �لأ�س���ئلة 
ثم ي�س���تخدمون �ل�س���ور يف �لتعبري ويف �إعطاء ��ستجابات �سحيحة بدًل من �لإ�سار�ت 
با�س���تخد�م حمفز�ت �ملدربني. و�أثبتت �لنتائج �أن هناك حت�س���ًنا و��س���ًحا يف ��ستجابات 
�لطف���ل للموؤث���ر�ت غ���ري �ملدرب عليها �أو بتك���ر�ر هذه �لنتائج وتو�س���يع نطاق �لبحوث 
�ل�س���ابقة مع �لبالغ���ني �لذين يعانون من �لتخلف �لعقل���ي و�لتوحد و�لتي �أظهرت �أن 
��ستخد�م لغة �لإ�سارة و�ل�سور ميكن �أن يكون فعاًل يف تعليم �لأفر�د وحت�سني �مل�ساد�ة 

وذلك بال�ستخد�م �لوظيفي لذخرية �لألفاظ وزيادة ذخرية �لألفاظ لديهم. 

بينما در��س���ة  Beaud (2010) فا�س���تهدفت در��س���ة ��س���طر�ب �مل�س���اد�ة لدي 
�لأطف���ال ذوى ��س���طر�ب �لتوح���د: و�أنه���ا �إعاق���ة لغوية لعملي���ة �لتفاعل و�لتو��س���ل. 
وتكون���ت عين���ة �لدر��س���ة من �س���تة �أطف���ال م���ن ذوى ��س���طر�ب �لتوح���د ويعانون من 
�مل�ساد�ة. وت�سري هذه �لدر��سة �إىل �أن �مل�ساد�ة هي و�حدة من �أهم �لأعر��س �لرئي�سية  
ل�س���عف �للغ���ة ل���دى �لطف���ل ذي ��س���طر�ب �لتوح���د. وذل���ك م���ن خ���الل ��س���تعر��س 
لبع����س �لدر��س���ات �ل�س���ابقة وبع����س �ملالحظ���ات �لإكلينيكي���ة ت�س���ري �إىل �أن �مل�س���اد�ة 
ه���ي �إعاق���ة عملي���ة تفاعلية �ل���كالم وتقدم هذه �لدر��س���ة بع�س �لإثبات���ات �لتي تدعم                                     

هذه �لفر�سيات. 
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�أم���ا در��س���ة Grossi (2013) فا�س���تهدفت  معرف���ة �لف���روق �لطبيعي���ة ب���ني 
�مل�س���اد�ة �لعر�س���ية و�لد�ئم���ة لدى �لأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د. وتكونت �لعينة 
من )18( م�سارًكا من ذوى ��سطر�ب �لتوحد. وقد مت تطبيق مقيا�س فيالند للن�سج 
�لجتماع���ي ومقيا����س مالحظة �لوظائف �لأ�سا�س���ية و��س���تبيان �للغة. وقد مت حتليل 
�لبيان���ات بو��س���طة �رتباط بري�س���ون ومعامل �لنحد�ر للمتغ���ري�ت. و�أظهرت �لنتائج 
�أن �مل�ساد�ة هي تعبري عن �لعتماد على �لبيئة وقد حتدث يف �حلالة �لتي يكون فيها 
�ل�س���خ�س �مل�س���اب بالتوحد يريد �مل�ساركة يف عملية تو��س���لية و يفتقر �ل�سيطرة على 
�ل���كالم فيك���رر كلم���ات �لطرف �لآخر بدل من �ختيار �إجابة. كما ت�س���ري �إىل �أن ظهور 
�مل�ساد�ة �لعر�سية يعك�س عدم قدرة �ملري�س على ت�سفية �ل�سو�ساء يف �لبيئة �ملحيطة 

كما يوؤدي يف بع�س �لأحيان على �لعتماد على �لبيئة �خلارجية. 

فيما ��س���تهدفت در��س���ة Valenzuela  (2013)  معرفة �لآثار �ملرتتبة على 
��س���تخد�م �أ�س���لوب تعزيز �لتو��سل �للفظي و��ستخد�م �لو�س���ائل �لبديلة على �مل�ساد�ة 
ل���دى �لأطف���ال ذوى ��س���طر�ب �لتوح���د. كما حتاول �كت�س���اف �أثر �ل�س���تخد�م �لعايل 
للتكنولوجي���ا عل���ى تعزي���ز �لتو��س���ل �لبديل يف �حلد من �مل�س���اد�ة عن���د طفل �لتوحد 
من خالل �ملحادثة وزيادة �للغة �لتعبريية وذلك من خالل ��ستخد�م )11( لفظ على 
جمموع���ة م���ن �لذك���ور عددهم )5( �أطف���ال ترت�وح �أعماره���م ما بني )6– 12( �س���نة، 
و�لذين مت ت�سخي�س���هم على �أنهم م�س���ابني با�س���طر�ب �لتوحد. وقد �س���اركو� ب�س���كل 
دوري مل���دة �س���هرين مرتني يف �لأ�س���بوع ثم ب�س���كل دوري ملدة �س���هر و�ح���د. وقد �أجري 
�لتحليل �لوظيفي لتحديد وظيفة �مل�س���اد�ة وتاأثريها علي �مل�س���اركة. وت�س���ري �لنتائج 
�إىل ظهور تفاعل جيد وتاأخر �مل�ساد�ة، وقد مت �حل�سول على )11( عينة من كالمهم 
و�سجلت حمادثاتهم مع �لباحث و�مل�ساركة �سملت فيديوهات و�أفالًما ق�سرية و�ألعاب 
�لطاولة وقر�ءة �لكتب. كما �أن �لنتائج تدعم ��س���تخد�م �لتكنولوجيا يف توليد �لكالم 

و�للغة و�حلد من �مل�ساد�ة لدي ذوى ��سطر�ب �لتوحد. 

�أما در��س���ة  Demaine (2014) فا�س���تهدفت  در��سة �مل�س���اد�ة و�للفظ �ملنغم 
ل���دي �لأطف���ال ذوى ��س���طر�ب �لتوح���د. طبق���ت هذه �لدر��س���ة عل���ى )6( �أولد و )6( 
بن���ات ت���رت�وح �أعماره���م م���ن )4– 8( �س���نو�ت لديه���م توح���د و م�س���اد�ة. و��س���تخدم 
معه���م �أ�س���لوب �للف���ظ �ملنغ���م كطريقة م���ن طرق �لتو��س���ل غ���ري �للفظي���ة لالأطفال 
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ذوى ��س���طر�ب �لتوحد كما ��س���تخدم �للحن يف ت�سل�سل �إيقاع جملة يوؤديها من خالل 
 ANOVA لتعبري �أو بني �جلملة.  و��س���تخدم �لإح�س���اء �ل�س���تدليل وعامل و�حد�
ملقارن���ة تردي���د �لألفاظ وردود �لفعل �للفظية �لتي وقعت بعد ��س���تخد�م �للفظ �ملنغم 
وقد �س���جلت �جلل�س���ات على �س���ر�ئط فيديو. وت�س���ري نتائج هذه �لدر��س���ة �إىل خف�س 
�مل�س���اد�ة ل���دي �لأطفال ذوى ��س���طر�ب �لتوحد با�س���تخد�م �للفظ �ملنغ���م و�لإيقاع يف 

نطق �جلمل و�لعبار�ت.  

بينما ��ستهدفت در��سة Sterponi & Shankey (2014) معرفة �أثر �إعادة 
�لتفك���ري يف �للف���ظ �ملك���رر ومعرفة �أثر �مل�س���اد�ة وتاأثريها على عملية �لتو��س���ل لدى 
�لأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد. وتناولت هذه �لدر��س���ة در��س���ة حالة طفل يبلغ من 
�لعم���ر 6 �س���نو�ت يعان���ى من ��س���طر�ب �لتوح���د مع وجود م�س���اد�ة توؤثر عل���ى عملية 
�لتفاع���ل �لجتماع���ي و�حلديث و�لتو��س���ل ل���دى �لطفل. ��س���تخدمت هذه �لدر��س���ة 
�حلدي���ث �ملتو��س���ل م���ع �لطف���ل و�لتحليالت �ل�س���وتية و�لألع���اب و�ل�س���ور. و�أظهرت 
نتائج هذه �لدر��سة زيادة تفاعل �لطفل ذي ��سطر�ب �لتوحد مع �ملحيطني به وزيادة 
�للغة ت�س���اعد على �لتقليل من عملية �مل�س���اد�ة لديه، كما تظهر �لنتائج �أن �لطفل ذ� 
��س���طر�ب �لتوحد قادر على �لحتفاظ باللفظ �ل�س���دوي لتكر�ره يف مو�قف خمتلفة 
بنف����س �ملعني و�لعبار�ت، كما تقدم �لدر��س���ة �إطاًر� تف�س���ريًيا يعم���ق فهمنا للتفاعالت 
�ملعقدة لالأطفال �مل�س���ابني با�س���طر�ب �لتوحد �لذين يعانون من �مل�س���اد�ة ومناق�سة 
�لآث���ار �ملرتتب���ة عل���ى ه���ذ� �ملنظ���ور ووجه���ات �لنظ���ر �حلالية لتنمي���ة لغة �س���اذة لدى 

�لطفل ذي ��سطر�ب �لتوحد .

فيم���ا ��س���تهدفت در��س���ة Lawrence (2015) معرفة �لآث���ار �جلانبية لعدم 
فه���م �ل�س���وؤ�ل وتعق���د �لطلب على ��س���طر�ب �مل�س���اد�ة ل���دى �لأطفال ذوى ��س���طر�ب 
�لتوح���د. وتكون���ت عين���ة �لدر��س���ة �حلالية م���ن )4( �أطف���ال ذوى ��س���طر�ب �لتوحد. 
و�أظه���رت نتائ���ج �لدر��س���ة �إن ��س���طر�ب �مل�س���اد�ة ه���و م�س���كلة لغوي���ة منت�س���رة ل���دى 
�لأطفال ذوى ��س���طر�ب �لتوحد، و�أن هذ� �ل�س���طر�ب يحدث بل ويزد�د ب�س���بب عدم 
فه���م �حلدي���ث �أو �ل�س���وؤ�ل يف مو�قف معينة �أكرث من �ملو�ق���ف �لعادية �لتي يكون فيها 

�لطفل فاهًما للحديث �لذي يدور حوله  .
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�أما در��س���ة Beth (2016) فا�س���تهدفت �إظهار �أن �لأنو�ع �ملختلفة ل�س���طر�ب 
�مل�س���اد�ة له���ا �أهمية تنموية يف جم���ال �للغة �لتعبريية لدى �لأطفال ذوى ��س���طر�ب 
طيف �لتوحد. وتناولت هذه �لدر��سة در��سة حالة طفل عمره )6( �سنو�ت و)7( �سهور 
ويعانى من ��سطر�ب طيف �لتوحد. و��ستخدمت هذه �لدر��سة �أدو�ت مقيا�س حتليل 
�ملحادث���ة، وتقييم �للغة و�لتوحد. وتو�س���لت نتيجة �لدر��س���ة �إىل �أهمي���ة رفع �لكفاءة 
�لتو��س���لية مث���ل معرف���ة بنية �ل���كالم و�جلمل و�لق���درة على بدء �ملحادث���ة للتخفيف 
من ن�س���بة ��س���طر�ب �مل�س���اد�ة لدى �لطفل ذي ��س���طر�ب طيف �لتوحد. كما ك�س���فت 
�لدر��س���ة عن �أن �أ�س���لوب تو��سل �لكبار مع �لطفل ذي ��س���طر�ب �لتوحد م�سوؤول عن 

تنمية �للغة لدى �لطفل و�نخفا�س ��سطر�ب �مل�ساد�ة  .

تعقيب على الدرا�سات ال�سابقة:
ميكن �أن ن�ستخل�س من �لدر��سات �ل�سابقة ما يلى:

اأ– من حيث املو�سوع والهدف:
هدف���ت �لدر��س���ات �ل�س���ابقة يف غالبيته���ا �إىل خف����س ��س���طر�ب �مل�س���اد�ة �أو 
�لرتديد �ملر�س���ي للكالم و��س���تخدمت تدخالت عالجية خمتلفة. كما هدفت بع�سها 
�إىل معرفة �لعالقة بني �مل�ساد�ة و �سعف �للغة لدي �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد. 
وهدف���ت بع�س���ها �إىل بح���ث طبيع���ة �مل�س���اكل �ملرتبط���ة بامل�س���اد�ة عن���د �لأطف���ال ذوى 

��سطر�ب �لتوحد. 

�أما �لبحث �حلايل فيهدف �إىل معرفة �لعالقة بني ��سطر�ب �مل�ساد�ة و �للغة 
�لتعبريية لدى �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد .

ب–  من حيث العينة:
�أجريت معظم �لدر��س���ات �ل�س���ابقة عل���ى �أطفال من ذوي ��س���طر�ب �لتوحد و 
�مل�ساد�ة. كما �أ�سارت بع�سها �إىل �أن �لعينة من �إخوة �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد،  
ومل ت�س���ر بقي���ة �لدر��س���ات �إىل عم���ر �مل�س���اركني. وم���ن حي���ث �حلج���م: �ختل���ف حجم 
�مل�س���اركني ح�س���ب �ملنهج �مل�ستخدم يف �لدر��س���ة حيث تر�وح عدد �مل�ساركني يف �لدر��سة 
�لتجريبية من  طفل و�حد، �إىل )3( ،�إيل)4(، �إىل )5(، �إىل )6(، �إىل )7(، �إىل )8(، �إىل 

)12(، بينما ز�د عدد �مل�ساركني يف بع�س �لدر��سات حيث و�سل �إىل )18(.
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�أم���ا �لبح���ث �حل���ايل تتكون عينة �لدر��س���ة م���ن )14( طفال مم���ن يعانون من 
��س���طر�ب �لتوحد مع �مل�س���اد�ة مت تق�سيمهم ملجموعتني جتريبية قو�مها )7( �أطفال 

وجمموعة �سابطة قو�مها )7( �أطفال، ترت�وح �أعمارهم ما بني 6– 9 �سنو�ت. 
ج–  من حيث الأدوات:

��س���تخدمت �لدر��س���ات �ل�س���ابقة �لأدو�ت �لتالي���ة: �ختب���ار ت�س���مية �لأ�س���ياء. 
ودر��س���ة �حلالة. ولغة �لإ�س���ارة. و�ختبار �لنتباه �مل�سرتك و��ستبيان �للفظ �ل�سدوي، 
و�ل�س���ور، و�للع���ب �حل���ر . �أما �لبحث �حل���ايل فت�س���تخدم �لباحث���ون �لأدو�ت �لتالية: 
��س���تمارة بيان���ات �أولية للطفل ،مقيا�س بينيه للذكاء )�ل�س���ورة �خلام�س���ة(، ومقيا�س  
CARS لت�س���خي�س ��س���طر�ب �لتوح���د، ومقيا�س �للغة �لتعبريية �مل�س���ور لالأطفال 
ذوى ��س���طر�ب �لتوحد، مقيا�س �مل�س���اد�ة �مل�س���ور لالأطفال ذوى ��س���طر�ب �لتوحد، 

و�لربنامج �لتدريبي. 
د–  من حيث النتائج:

�تفقت معظم �لدر��سات �ل�سابقة على فاعلية بر�مج  �للغة  وقدرتها على �إخفاء 
عالم���ات ��س���طر�ب �مل�س���اد�ة لدي �لأطف���ال ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د. وفعالية �رتقاء 
�لإدر�ك �للفظي مع �لتقدم يف �لعمر. و�أن �لأطفال �لذين يعانون من ��سطر�ب �لتوحد 
يعانون من ��س���طر�ب �مل�س���اد�ة �لفورية �أو �ملتاأخرة  .و�أهمية م�س���اركة �لأقر�ن و�لآباء 
يف تنمي���ة �للغ���ة وخف�س ��س���طر�ب �مل�س���اد�ة لدي �لأطف���ال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد . 

اإجراءات البحث: 
عينة البحث:

تكون���ت �لعين���ة �لنهائي���ة للبح���ث �حلايل م���ن )14( طفاًل من ذوى ��س���طر�ب 
�لتوح���د )ذك���ور، �إن���اث( م���ن �ملرتددين عل���ي مركز تو��س���ل لرعاي���ة ذوي �لحتياجات 
�خلا�س���ة و�أكادميية �س���ناع �مل�س���تقبل ب���اإد�رة ميت غم���ر مبحافظة �لدقهلي���ة، و�لذين 
متي���زو� بارتف���اع و��س���ح يف درج���ة مقيا�س ��س���طر�ب �مل�س���اد�ة �مل�س���ور، و �نخفا�س يف 
درجات مقيا�س �للغة �لتعبريية �مل�سور ، ممن ترت�وح درجة ��سطر�ب �لتوحد لديهم 
ب���ني )30- 36( وت���رت�وح �أعماره���م �لزمني���ة ما بني )6-9( �س���نو�ت؛ مبتو�س���ط عمري 
قدره )93.4(، و�نحر�ف معياري قدره )10.839( لالأطفال، كما تر�وح معامل ذكائهم 
ما بني )65 – 70( مبتو�س���ط قدره )67.29(، و�نحر�ف معياري قدره )2.138( . ومت 

��ستبعاد �لأطفال من ذوي �لإعاقات �لأخرى .
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اأدوات البحث:
[ مقيا�س امل�ساداة امل�سور لالأطفال ذوى ا�سطراب التوحد ]اأ

�إعد�د:�إميان كا�سف،و�يهاب �لببالوى، و�إميان م�سعد
مت �ع���د�د مقيا����س �مل�س���اد�ة �مل�س���ور لالأطف���ال ذوى ��س���طر�ب �لتوح���د بعد   
مر�جع���ة �لرت�ث �لثقافى يف علم �لنف�س و�لرتبية �خلا�س���ة و�لدر��س���ات �لتى تناولت 
��سطر�ب �مل�ساد�ة لل�اأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد، ومت �سياغة )40( فقرة و�أمام كل 
فقرة ثالث بد�ئل )ترديد – ��ستجابة غري �سحيحة – ��ستجابة �سحيحة( وبدرجات 

)2-1-0( . وقد جرى �لتحقق من �سدق �ملقيا�س وثباته على �لنحو �لتاىل: 

)1( �سدق املقيا�س:

اأ- �س�دق املحكم�ني:مت ح�س���اب �ل�س���دق �لظاه���رى م���ن خ���الل عر�س �لفق���ر�ت على 
���ا يف جم���ال علم  جمموع���ة م���ن �خل���رب�ء و�ملتخ�س�س���ني بلغ عدده���م )10( متخ�س�سً
�لنف����س و�لرتبي���ة �خلا�س���ة، للتحق���ق م���ن �س���دق �لفقر�ت وق���د �أب���دو� جمموعة من 
�لتعديالت يف �ل�سياغة �للغوية، ومت �لإ�ستقر�ر على �لفقر�ت �لتى مت �لتفاق عليها، 
و�أعتربت �لفقرة �س���ادقة �إذ� ح�س���لت على ن�س���بة �تفاق 80%، وقد �أجمع �خلرب�ء على 
�س���الحية جمي���ع �لفقر�ت لل�س���مة �ملر�د قيا�س���ها وبه���ذه �خلطوة يك���ون �لباحثون قد 

حتققو� من �ل�سدق �لظاهرى لالأد�ة . 

ب - �سدق املحتوى )املنطقى(: 
وق���د �عتم���د عل���ى هذ� �لنوع من �ل�س���دق يف �س���ياغة و�إع���د�د �ملقيا�س، فقد مت 
��س���تعر��س  �لدر��س���ات و�لختبار�ت �ل�س���ابقة �ملرتبطة مبو�س���وع �ملقيا�س، وبعد ذلك 
مت عر����س �ملقيا����س و�لتعري���ف �لجر�ئى �خلا�س ب���ه وحتديد مهار�ت���ه، و�لختبار�ت 
و�ملف���رد�ت )�لكلمات( �خلا�س���ة به على �ل�س���ادة �ملحكمني من �أع�س���اء هيئة �لتدري�س، 

وبذلك ت�سمن �أن �ملقيا�س �سامل لكل �ملهار�ت �لتى يقي�سها . 

ج -�سدق املفردات:
مت ح�س���اب �س���دق �ملفرد�ت بح�س���اب معامالت �لرتباط بني درجات كل مفردة 
و�لدرج���ة �لكلي���ة للمقيا����س )حمذوف���اً منها درجة �ملف���ردة( باعتب���ار �أن جمموع بقية 

�ملفرد�ت حمًكا للمفردة، وكانت �لنتائج كما هو مو�سح باجلدول �لتايل
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جدول )1(
معامالت الرتباط بني درجات املفردات والدرجات الكلية ملقيا�س امل�ساداة 

حمذوًفا منها درجة املفردة )ن= 21 فرد(
 معامل

�لرتباط
 رقم

�ملفردة
 معامل

�لرتباط
 رقم

�ملفردة
 معامل

�لرتباط
 رقم

�ملفردة
 معامل

�لرتباط
 رقم

�ملفردة
0،215 31 525،* 21 662،0** 11 848،0** 1

554،0** 32 0،344 22 635،0** 12 754،0** 2
695،0** 33 0،115 23 0،311 13 525،0** 3
0،266 34 817،0** 24 0،303 14 666،0** 4
446،0 35 677،0** 25 571،0** 15 558،0** 5
519،0* 36 837،0** 26 503،0* 16 533،0* 6
669،0** 37 802،0** 27 651،0** 17 0،373 7
762،0** 38 634،0** 28 522،0* 18 459،0* 8
702،0** 39 808،0** 29 657،0** 19 632،0** 9
808،0** 40 573،0* 30 689،0** 20 482،0* 10

* د�ل عند م�ستوي 0.05** د�ل عند م�ستوي0.01

يت�س���ح من �جلدول)1(�أن جميع معامالت �لرتباط د�لة �إح�س���ائًيا، عد� )7( 
مف���رد�ت �أرقام:)7(، )13(، )14(، )22(، )23(، )31( ،)34( فكانت معامالت �لرتباط 
بني درجات �ملفرد�ت و�لدرجة �لكلية للمقيا�س حمذوًفا منها درجة �ملفردة غري د�لة، 

وهذ� يعني �أنها غري �سادقة، ويتم حذفها.

Test Reliability:2( ثبات املقيا�س(
مت تطبي���ق �ملقيا����س عل���ى �لعينة �ل�س���تطالعية )�ملكونة من 21فرد(، وُح�س���ب 

�لثبات كما يلي:

معامل األفا )كرونباخ(:
ُح�س���ب معامل �ألفا للمقيا�س ككل، ثم ُح�س���بت معامالت �ألفا)مع حذف درجة 

كل مفردة(،و�لنتائج كما يلي:
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جدول )2(
معامالت األفا )كرونباخ( ملقيا�س امل�ساداة لالأطفال )ن= 21 فرد(

 معامل �ألفا
 مع حذف

 درجة �ملفردة
من �لبعد

�لرقم
 معامل �ألفا
 مع حذف

 درجة �ملفردة
من �لبعد

�لرقم
 معامل �ألفا
 مع حذف

 درجة �ملفردة
من �لبعد

�لرقم
 معامل �ألفا
 مع حذف

 درجة �ملفردة
من �لبعد

�لرقم

955،0 31 950،0 21 950،0 11 950،0 1
951،0 32 953،0 22 951،0 12 951،0 2
952،0 33 954،0 23 952،0 13 952،0 3
954،0 34 952،0 24 954،0 14 952،0 4
952،0 35 952،0 25 952،0 15 952،0 5
950،0 36 950،0 26 950،0 16 950،0 6
950،0 37 950،0 27 950،0 17 954،0 7
951،0 38 951،0 28 951،0 18 951،0 8
952،0 39 952،0 29 952،0 19 952،0 9
952،0 40 952،0 30 952،0 20 952،0 10

 معامل �ألفا
 للمقيا�س

ككل= 953،0

يت�س���ح م���ن �جل���دول )2( �أن: جميع معام���الت �ألفا)مع ح���ذف درجة �ملفردة( 
�أق���ل م���ن �أو ت�س���اوي معامل �ألفا �لع���ام للمقيا�س، عد� )5( مف���رد�ت �أرقام: )7(، )14(، 
)23(، )31(، )34(، حي���ث كان���ت قيم معامالت �ألفا )مع حذف درجة كل مفردة( �أكرب 

من معامل �ألفا للمقيا�س، وهذ� يعني �أن هذه �ملفرد�ت غري �لثابتة، ويتم حذفها.

 الثبات الكلي للمقيا�س بالتجزئة الن�سفية: 
مت ح�س���اب �لثب���ات للمقيا�س ككل بطريق���ة �لتجزئة �لن�س���فية، وكانت �لنتائج 

على �لنحو �لتايل:
)�أ(   معامل �لثبات للمقيا�س مبعادلة �سبريمان / بر�ون = 945،0 

)ب( معامل �لثبات للمقيا�س مبعادلة جتمان = 944،0 
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وه���ذه �لقي���م ملعام���الت �لثبات بطريقت���ي: �س���بريمان / ب���ر�ون ،وجتمان قيم 
مرتفعة مما يدل على ثبات �ملقيا�س ككل.

)3( الت�ساق الداخلي:
مت ح�ساب معامالت �لرتباط بني درجات �ملفرد�ت و�لدرجات �لكلية للمقيا�س، 

و�لنتائج كما يلي:
جدول )3(

معامالت الرتباط بني درجات املفردات والدرجات الكلية ل�سطراب امل�ساداة 
 معامل

�لرتباط
 رقم

�ملفردة
 معامل

�لرتباط
 رقم

�ملفردة
 معامل

�لرتباط
 رقم

�ملفردة
 معامل

�لرتباط رقم �ملفردة

259،0 31 544،0* 21 681،0** 11 858،0** 1
579،0** 32 349،0 22 665،0** 12 772،0** 2
716،0** 33 157،0 23 350،0 13 558،0** 3
301،0 34 827،0** 24 340،0 14 691،0** 4
476،0* 35 692،0** 25 580،0** 15 591،** 5
548،0* 36 849،0** 26 518، * 16 565،0** 6
689،0** 37 816،0** 27 666،0** 17 409،0 7
779،0** 38 650،0** 28 537،0* 18 473،0* 8
724،0** 39 819،0** 29 678،0** 19 657،0** 9
818،0** 40 600،0** 30 716،0** 20 489،0* 10

* د�ل عند م�ستوي 0.05** د�ل عند م�ستوي0.01

يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق �أن جميع معامالت �لرتباط د�لة �إح�س���ائًيا، عد� 
،)34( فكان���ت معام���الت  �أرق���ام:)7(، )13(، )14(، )22(، )23(، )31(  )7( مف���رد�ت 
�لرتب���اط ب���ني درجات �ملفرد�ت و�لدرجات �لكلية للمقيا�س غري د�لة، وهذ� يعني �أنها 

غري ثابتة، ويتم حذفها.
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ا ال�سورة النهائية ملقيا�س امل�ساداة امل�سور لالأطفال ذوى ا�سطراب التوحد: خام�سً
غ���ري  مف���رد�ت   )7( ح���ذف  مت  و�ل�س���دق  للثب���ات  �ل�س���ابقة  �لإج���ر�ء�ت  م���ن 
ثابت���ة وغ���ري �س���ادقة �أرق���ام: )7(، )13(، )14(، )22(، )23(، )31( ،)34(، و�أ�س���بحت 
�ل�س���ورة �لنهائي���ة للمقيا�س مكون���ة من )33( مفردة، و�س���احلة للتطبيق على �لعينة                                   

�لأ�سا�سية للبحث.

اإع�داد املقيا��س للتطبي�ق: مت مر�جعة �لتعليمات �خلا�س���ة باملقيا����س للتاأكد من دقة 
�سياغتها حتى ل تختلف �لنتائج باختالف �لفهم لتلك �لتعليمات. 

طريقة الت�سحيح: 
يت���م تقدي���ر �لدرج���ات يف �س���وء مقيا����س مت���درج لال�س���تجابة �أم���ام كل عب���ارة 
)تردي���د – ��س���تجابة غ���ري �س���حيحة – ��س���تجابة �س���حيحة(،تاأخذ �لدرج���ات )2– 
1 – 0(، وبذل���ك ت�س���بح �لدرج���ة �ل�س���غرى للمقيا����س )0( درج���ة، و�لدرج���ة �لعظمى 
)66( درج���ة، وق���د مت ح�س���اب �ملئيني���ات للمقيا�س ملعرف���ة دللة �لدرجة �لتى يح�س���ل 
عليه���ا �لطف���ل ذي ��س���طر�ب �لتوحد يف �ملقيا����س كالتاىل: �أقل م���ن )24( درجة يكون 
��سطر�ب �مل�ساد�ة �سعيف، �لدرجة من )24 – 55( يكون ��سطر�ب �مل�ساد�ة متو�سط، 
�لدرجة من )56 – 62( يكون ��سطر�ب �مل�ساد�ة مرتفع، �لدرجة �أكرب من )62( يكون 

��سطر�ب �مل�ساد�ة مرتفع جًد�.

]ب[ مقيا�س اللغة التعبريية امل�سور لالأطفال ذوى ا�سطراب التوحد
�إعد�د:�إميان كا�سف،و�يهاب �لببالوى، و�إميان م�سعد

ظه���رت �حلاج���ة لإع���د�د مقيا����س �للغ���ة �لتعبريي���ة �مل�س���ور لالأطف���ال ذوى 
��س���طر�ب �لتوحد، نظًر� لأن غالبية �ملقايي�س �لتي �هتمت باللغة لدى �لأطفال ذوى 
��س���طر�ب �لتوحد �أُعدت يف �لبيئة غري �مل�س���رية، �أو تناولت �أبعاًد� غري �أبعاد �لدر��سة 
�حلالي���ة، وم���ن ث���م مت �إعد�د هذه �لدر��س���ة �لتي ترك���ز على �لأبع���اد �حلالية �ملرتبطة 

باللغة �لتعبريية لدى �لأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد.

مت ح�ساب�س���دق وثب���ات �ملقيا����س من خ���الل درجات �لعينة �ل�س���تطالعية على 
�ملقيا�س يف �سورته �ملبدئية على �لنحو �لتايل:
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Validity:1( �سدق املقيا�س(
للتاأك���د م���ن �س���دق �ملقيا�س �حلايل مت �لعتم���اد على بع�س �لطرق �لو�س���فية 

و�لإح�سائية �لتالية )�إ�سافة �إىل �سدق �ملحكمني �لتاإىل عر�سه(.
)اأ( �سدق املحكمني:

ويف �س���بيل حتقي���ق هذ� �لنوع من �ل�س���دق مت �لعتماد عل���ى ر�أي )10( حمكًما 
من �أ�س���اتذة �ل�س���حة �لنف�س���ية و�لرتبية �خلا�س���ة وعلم �لنف�س، للتاأكد من �سالحية 
بطارية �لختبار�ت ملفهوم �للغة �لتعبريية، و�سالحية �لعبار�ت و�لأ�سئلة لكل �ختبار، 
ومنا�سبتها لعينة �لدر��سة، ويف �سوء مالحظات �ملحكمني، مت �إجر�ء �لتعديالت �ملنا�سبة 
على بع�س �لفقر�ت، وبذلك �عتربت �آر�ء �ملحكمني و�قرت�حاتهم وتعديالتهم للمقيا�س 
يف �سورتها �لنهائية موؤ�سًر�ُ على �سدق حمتوي �ملقيا�س، كما هو مو�سح يف جدول )10(.

)ب( �سدق املحتوي )املنطقي(:
وقد مت �لعتماد على هذ� �لنوع من �ل�س���دق يف �س���ياغة و�إعد�د �ملقيا�س، فقد 
مت ��س���تعر��س �لدر��سات و�لختبار�ت �ل�سابقة �ملرتبطة مبو�سوع �ملقيا�س، وبعد ذلك 
ق���ام �لباحث���ني بعر����س �ملقيا����س و�لتعري���ف �لإجر�ئي �خلا����س به وحتدي���د مهار�ته، 
و�لختب���ار�ت و�ملف���رد�ت )�لكلم���ات( �خلا�س���ة ب���كل مه���ارة عل���ى �ل�س���ادة �ملحكمني من 

�أع�ساء هيئة �لتدري�س، وبذلك ت�سمن �أن �ملقيا�س �سامل لكل �ملهار�ت �لتي يقي�سها.
)ج(�سدق املفردات:

مت ح�س���اب �س���دق مف���رد�ت مقيا����س �للغ���ة �لتعبريي���ة �مل�س���ور لالأطف���ال ذوى 
��س���طر�ب �لتوح���د ع���ن طريق ح�س���اب معامل �لرتباط ب���ني درجة �ملف���ردة و�لدرجة 
�لكلي���ة للمه���ارة �لتي تنتمي �إليها �ملفردة بعد حذف درج���ة �ملفردة من �لدرجة �لكلية 
ا للمفردة )�لت�ساق  للمهارة �لتي تنتمي �إليها، وذلك باعتبار بقية مفرد�ت �ملهارة حمًكً
�لد�خلي(، ووجد �أن جميع معامالت �لرتباط د�لة �إح�سائيا، عد� �ملفرد�ت رقم:3، 4، 
6 من مفرد�ت �لبعد �لأول )�لنتباه(، ورقم3، 5 من مفرد�ت �لبعد �لثاين )�لتقليد(، 
ورقم 4، 6من مفرد�ت �لبعد �لثالث )رعاية �لذ�ت(، ورقم 1، 8، 10 من مفرد�ت �لبعد 
�لر�ب���ع )�لتع���رف و�لفه���م(، ورق���م 4، 6، 9 من مف���رد�ت �لبعد �خلام�س )�لت�س���نيف(، 
ورقم 1، 3، 6، 9 من مفرد�ت �لبعد �ل�ساد�س )�للعب �لتظاهري(، ورقم 9 من مفرد�ت 
�لبع���د �لثام���ن )�لت�س���مية( فكانت معام���الت �رتباطها غري د�لة �إح�س���ائيا، مما يعني 

عدم �سدقها، و��ستخرجت م�ستويات �لدللة �لإح�سائية، وذلك كما هو مو�سح:
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جدول )4(
معامالت الرتباط بني درجات املفردات والدرجات الكلية ملقيا�س اللغة التعبريية )ن=21فرد(

رعاية �لذ�ت �لتقليد �لنتباه
معامل �لرتباط رقم �ملفردة معامل �لرتباط رقم �ملفردة معامل �لرتباط رقم �ملفردة

0.661** 21 0.676** 11 0.612** 1
0.654** 22 0.611** 12 0.522* 2
0.706** 23 0.128 13 0.234 3
0.317 24 0.756** 14 0.218 4

0.662** 25 0.125 15 0.604** 5
0.228 26 0.439* 16 0.338 6

0.566** 27 0.511* 17 0.587** 7
0.440* 28 0.722** 18 0.442* 8
0.501* 29 0.601** 19 0.511* 9
0.658** 30 0.791** 20 0.736** 10

�للعب �لتظاهرى �لت�سنيف �لتعرف و�لفهم
معامل �لرتباط رقم �ملفردة معامل �لرتباط رقم �ملفردة معامل �لرتباط رقم �ملفردة

0.127 51 0.662** 41 0.229 31
0.578** 52 0.445* 42 0.643** 32
0.233 53 0.502* 43 0.750** 33

0.742** 54 0.220 44 0.500* 34
0.700** 55 0.665** 45 0.658** 35
0.193 56 0.239 46 0.532* 36

0.578** 57 0.610** 47 0.621** 37
0.623** 58 0.704** 48 0.128 38
0.198 59 0.135 49 0.703** 39

0.761** 60 0.657** 50 0.298 40
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�لتعبري �للفظى �لت�سمية �لتعبري�ت �لنفعالية
معامل �لرتباط رقم �ملفردة معامل �لرتباط رقم �ملفردة معامل �لرتباط رقم �ملفردة

0.638** 81 0.639** 71 0.505* 61
0.444* 82 0.746** 72 0.734** 62
0.513* 83 0.493* 73 0.739** 63
0.442* 84 0.659** 74 0.458* 64
0.509* 85 0.520* 75 0.511* 65
0.667** 86 0.609** 76 0.507* 66
0.656** 87 0.508* 77 0.591** 67
0.509* 88 0.701** 78 0.609** 68
0.631** 89 0.323 79 0.507* 69
0.608** 90 0.658** 80 0.509* 70

* د�ل عند م�ستوي 0.05** د�ل عند م�ستوي0.01
يت�سح من �جلدول )4( �أن جميع معامالت �لرتباط د�لة �إح�سائًيا، عد� )18( 
مفردة �أرقام )3(، )4(، )6(، )13(، )15( ،)24( ،)26( ،)31(، )38(، )40(، )44(، )46(، 
)49(، )51(، )53(، )56(، )59(،)79(فكان���ت معام���الت �لرتباط بني درجات �ملفرد�ت 
و�لدرجة �لكلية للمقيا�س حمذوفا منها درجة �ملفردة غري د�لة، وهذ� يعني �أنها غري 

�سادقة، ويتم حذفها.

Reliability:2( ثبات املقيا�س(
مت تطبي���ق �ملقيا����س عل���ى �لعينة �ل�س���تطالعية)�ملكونة من 21 فرد(، وُح�س���ب 

�لثبات كما يلي:

)ا(معامل األفا كرونباخ
درج���ة  ح���ذف  �ألفا)م���ع  معام���الت  وُح�س���بت  للبع���د،  �ألف���ا  معام���ل  ُح�س���ب 

�ملفردة(،و�لنتائج كما يلي:
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جدول )5(
معامالت األفا )كرونباخ( ملقيا�س اللغة التعبريية)ن= 21 فرد(

 معامل
�لرتباط

 رقم
�ملفردة

 معامل
�لرتباط

 رقم
�ملفردة

 معامل
�لرتباط

 رقم
�ملفردة

 معامل
�لرتباط

 رقم
�ملفردة

864،0 70 850،0 47 880،0 24 870،0 1
865،0 71 853،0 48 851،0 25 867،0 2
867،0 72 890،0 49 879،0 26 877،0 3
859،0 73 862،0 50 854،0 27 890،0 4
867،0 74 884،0 51 852،0 28 862،0 5
858،0 75 867،0 52 850،0 29 869،0 6
867،0 76 859،0 53 853،0 30 864،0 7
855،0 77 851،0 54 879،0 31 865،0 8
852،0 78 852،0 55 864،0 32 867،0 9
952،0 79 885،0 56 865،0 33 870،0 10
861،0 80 859،0 57 867،0 34 867،0 11
855،0 81 869،0 58 870،0 35 870،0 12
862،0 82 884،0 59 867،0 36 882،0 13
868،0 83 862،0 60 854،0 37 852،0 14
867،0 84 868،0 61 883،0 38 879،0 15
858،0 85 865،0 62 850،0 39 864،0 16
865،0 86 870،0 63 880،0 40 865،0 17
863،0 87 863،0 64 858،0 41 859،0 18
859،0 88 858،0 65 862،0 42 870،0 19
862،0 89 861،0 66 864،0 43 864،0 20
865،0 90 865،0 67 863،0 44 862،0 21

867،0 68 863،0 45 869،0 22
857،0 69 882،0 46 863،0 23

 معامل �ألفا 
 للمقيا�س ككل =

0،871
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يت�سح من �جلدول )5( �أن جميع معامالت �ألفا )مع حذف درجة �ملفردة( �أقل من �أو 
ت�ساوي معامل �ألفا للمقيا�س، عد� )15( مفردة مت حذفها.

)ب( ثبات الأبعاد: 
مت ح�س���اب معام���الت �لرتباط بني درجات �لأبع���اد و�لدرجة �لكلية للمقيا�س، 

و�لنتائج كما يلي:
جدول )6(

معامالت الرتباط بني درجات الأبعاد والدرجة الكلية ملقيا�س اللغة التعبريية)ن= 21 فرد(
معامالت �لرتباط مع �لدرجة �لكلية �لأبعاد

715،0** )�لبعد �لأول )�لنتباه
922،0** )�لبعد �لثاين )�لتقليد
877،0** )�لبعد �لثالث )رعاية �لذ�ت
874،0** )�لبعد �لر�بع )�لتعرف و�لفهم
491،0* )�لبعد �خلام�س)�لت�سنيف
560،0** )�لبعد �ل�ساد�س )�للعب �لتظاهرى
854،0** )�لبعد �ل�سابع)�لتعبري�ت �لنفعالية
936،0** )�لبعد �لثامن)�لت�سمية
948،0** )�لبعد �لتا�سع)�لتعبري �للفظى

* د�ل عند م�ستوي 0.05** د�ل عند م�ستوي 01.

يت�س���ح م���ن �جل���دول )11( �أن جميع معام���الت �لرتباط د�لة �إح�س���ائًيًا، مما 
يدل على ثبات جميع �لأبعاد.

)ج( الثبات الكلي للمقيا�س بالتجزئة الن�سفية: 
مت ح�س���اب �لثب���ات للمقيا�س ككل بطريق���ة �لتجزئة �لن�س���فية، وكانت �لنتائج 

على �لنحو �لتايل:
)1( معامل �لثبات للمقيا�س مبعادلة �سبريمان/ بر�ون = 0،968

)2( معامل �لثبات للمقيا�س مبعادلة جتمان = 0،968
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وه���ذه �لقي���م ملعام���الت �لثبات بطريقت���ي: �س���بريمان / ب���ر�ون ،وجتمان قيم 
مرتفعة مما يدل على ثبات �ملقيا�س ككل.

)3(الت�ساق الداخلي: 
مت ح�س���اب معام���الت �لرتب���اط ب���ني درج���ات �ملف���رد�ت و�لدرج���ات �لكلي���ة للمقيا�س، 

و�لنتائج كما يلي:
جدول )7( 

معامالت الرتباط بني درجات املفردات والدرجات الكلية ملقيا�س اللغة التعبريية )ن= 21 فرد(
 معامل

�لرتباط
 رقم

�ملفردة
 معامل

�لرتباط
 رقم

�ملفردة
 معامل

�لرتباط
 رقم

�ملفردة
 معامل

�لرتباط
 رقم

�ملفردة
521،0* 70 622،0** 47 308،0 24 627،0** 1
654،0** 71 721،0** 48 673،0** 25 532،0* 2
760،0** 72 123،0 49 209،0 26 249،0 3
510،0* 73 669،0** 50 583،0** 27 211،0 4
671،0** 74 127،0 51 442،0* 28 617،0** 5
534،0* 75 591،0** 52 509،0* 29 350،0 6
622،0** 76 202،0 53 671،0** 30 596،0** 7
527،0* 77 751،0** 54 221،0 31 446،0* 8
712،0** 78 711،0** 55 654،0** 32 519،0* 9
301،0 79 178،0 56 760،0** 33 745،0** 10

670،0** 80 598،0** 57 510،0* 34 685،0** 11
647،0** 81 631،0** 58 671،0** 35 623،0** 12
450،0* 82 192،0 59 534،0* 36 122،0 13
526،0* 83 774،0** 60 622،0** 37 769،0** 14
446،0* 84 519،0* 61 127،0 38 139،0 15
519،0* 85 745،0** 62 712،0** 39 441،0* 16
678،0** 86 749،0** 63 301،0 40 522،0* 17
669،0** 87 467،0* 64 674،0** 41 730،0** 18
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 معامل
�لرتباط

 رقم
�ملفردة

 معامل
�لرتباط

 رقم
�ملفردة

 معامل
�لرتباط

 رقم
�ملفردة

 معامل
�لرتباط

 رقم
�ملفردة

523،0* 88 525،0* 65 451،0* 42 611،0** 19
645،0** 89 521،0* 66 519،0* 43 806،0** 20
621،0** 90 600،0** 67 211،0 44 673،0** 21

627،0** 68 678،0** 45 664،0** 22
514،0* 69 219،0 46 721،0** 23

* د�ل عند م�ستوي 0.05** د�ل عند م�ستوي 

يت�سح من �جلدول )7( �أن جميع معامالت �لرتباط د�لة �إح�سائًيا، عد� )18( 
مفردة ومت حذفها. وقد مت حذف �ملفرد�ت �لتي �أ�س���فر ح�س���اب �لت�س���اق �لد�خلي عن 
عدم �رتباطها بدللة �إح�سائية بالدرجة �لكلية للمهارة �لتي تنتمي �إليها، وكذلك مت 
حذف �ملفرد�ت غري �ل�سادقة ومن ثم فقد مت ��ستبعاد هذه �ملفرد�ت من �ملقيا�س بعد 
ح�س���اب �ل�س���دق، وح�ساب �لت�ساق �لد�خلي )�رتباط �ملفرد�ت باملهارة( ومربر �حلذف 

�أن معامل �ل�سهولة لهذه �ملفرد�ت عاٍل.

ومن �لإجر�ء�ت �ل�س���ابقة تاأكد ثبات و�س���دق مقيا�س �للغة �لتعبريية �مل�س���ور 
لالأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد و�سالحيته لال�ستخد�م يف �لبحث �لعلمي.

�ا ال�س�ورة النهائي�ة ملقيا�س اللغ�ة التعبريية امل�س�ور لالأطفال ذوى  خام�سً
ا�سطراب التوحد:

بعد �لتاأكد من كفاءة �ملقيا�س بح�س���اب �س���دقه وثباته و�إمكانية تطبيقه، فقد 
�أ�س���بحت �ل�س���ورة �لنهائية للمقيا�س مكونة من )72( عبارة موزعة على ت�س���عة �أبعاد 

كما هومبني يف �جلدول �لتلى:
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جدول )8(
ال�سورة النهائية ملقيا�س اللغة التعبريية امل�سور لالأطفال ذوى ا�سطراب التوحد

وتوزيع العبارات يف كل بعد

عدد �لعبار�ت�لأبعادم
�لدرجة

�ل�سغرى�لعظمى
770�لنتباه1
880�لتقليد2
880رعاية �لذ�ت3
770�لتعرف و�لفهم4
770�لت�سنيف5
660�للعب �لتظاهرى6
10100�لتعبري�ت �لنفعالية7
990�لت�سمية8
10100�لتعبري �للفظى9

72720�لدرجة �لكلية

يت�س���ح من �جلدول )8( �أن �ملقيا�س فى�س���ورته �لنهائية يتكون من )9( �أبعاد 
ين���درج حتت كل منه���ا جمموعة من �ملفرد�ت، تقي�س مه���ار�ت �للغة �لتعبريية، وهي: 
مه���ارة �لنتب���اه، مه���ارة �لتقليد، مه���ارة رعاية �لذ�ت، مه���ارة �لتع���رف و�لفهم، مهارة 
�لت�س���نيف، مه���ارة �للعب �لتظاه���رى، مهارة �لتعب���ري�ت �لنفعالية، مهارة �لت�س���مية، 
مه���ارة �لتعب���ري �للفظ���ى، ويتم �لإجابة عن مفرد�ت �ملقيا�س يف �س���وء �ملطلوب من كل 
�س���وؤ�ل )ملح���ق رق���م4(، ويتم تطبي���ق �ملقيا�س عل���ى �لأطفال من )6– 9( �س���نو�ت من 
�لأطف���ال ذوى ��س���طر�ب �لتوح���د، ويتم �لتطبيق ب�س���ورة فردية، ويتك���ون �ملقيا�س يف 

�سورته �لنهائية من )72( مفردة.

املقيا�س: –ت�سحيح 
�عتمدت طريقة �لت�س���حيح على و�س���ع درجة و�حدة لكل نطق �سحيح، وو�سع 

)�سفر( لكل نطق خاطئ، وذلك يف كل مفردة من مفرد�ت �ملقيا�س.
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وبذلك جند �أن درجة �لطفل قد ترت�وح ما بني )�سفر –72( درجة يف �ملقيا�س 
ككل. ويت���م جم���ع درجات كل مه���ارة على حدة للح�س���ول على �لدرج���ة �لكلية ملهار�ت 
�للغ���ة �لتعبريي���ة ،وق���د مت ح�س���اب �ملئيني���ات للمقيا����س ملعرف���ة دللة �لدرج���ة �لكلية 
�لت���ى يح�س���ل عليها �لطفل ذي ��س���طر�ب �لتوح���د يف �ملقيا�س���كالتاىل: �أقل من )28( 
درج���ة تك���ون �للغة �لتعبريية �س���عيفة، �لدرجة م���ن )28 – 43( تكوناللغة �لتعبريية 
متو�س���طة، �لدرج���ة م���ن )44 – 55( تكوناللغة �لتعبريية مرتفع���ة، �لدرجة �أكرب من 

)55( تكون �للغة �لتعبريية مرتفعة جًد�.

عر�س النتائج وتف�سريها:
نتائج الفر�س الأول:

ين����س �لفر�س �لأول علي �أنه« توجد عالقات �رتباطية �س���البة د�لة �إح�س���ائياً 
بني درجات �مل�ساد�ة ودرجات �للغة �لتعبريية )�لأبعاد و�لدرجة �لكلية( لدي �لأطفال 
ذوى ��س���طر�ب �لتوح���د »، ولختب���ار �س���حة هذ� �لفر����س ��س���تخدم �لباحثني معامل 

�لرتباط، و�لنتائج مو�سحة كما يلي:
جدول )9(

معامالت �لرتباط بني درجات �مل�ساد�ة و�للغة �لتعبريية لدي
             �لأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد )ن=21 طفل(

معامل �لرتباط مع درجات �مل�ساد�ة �للغة �لتعبريية
-862،**0 �لبعد �لأول
-926،**0 �لبعد �لثاين
-775،**0 �لبعد �لثالث
-695،**0 �لبعد �لر�بع

-0،127 �لبعد �خلام�س
-509،*0 �لبعد �ل�ساد�س

-652،**0 �لبعد �ل�سابع
-838،**0 �لبعد �لثامن
-865،**0 �لبعد �لتا�سع
-864،**0 �لدرجة �لكلية
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يت�سح من اجلدول اأنه:
توج���د �رتباط���ات �س���البة د�ل���ة �إح�س���ائياً ب���ني درجات �مل�س���اد�ة ودرج���ات �للغة . )

�لتعبريية )جميع �لأبعاد و�لدرجة �لكلية عد� �لبعد �خلام�س(، وهذ� يعني �أن 
زيادة درجات �مل�س���اد�ة لدي �لأطفال ذوى ��س���طر�ب �لتوحد يقابلها �نخفا�س 
يف درجات �للغة �لتعبريية، و�لعك�س �س���حيح �أي�س���اً، حيث �أن �نخفا�س درجات 

�مل�ساد�ة يقابله �رتفاع درجات �للغة �لتعبريية.
�لرتب���اط بني درجات �مل�س���اد�ة ودرج���ات �لبعد �خلام�س م���ن �للغة �لتعبريية . )

غري د�ل �إح�س���ائياً . وبذلك يتحقق �لفر�س �لأول جزئياً، وتتفق هذه �لنتائج 
 Beaud (2010); Charlop & Marjorie (1982) :مع در��س���ة كل م���ن
 ; Corckett (1984);  Foxx, et al. (2004); Rydell & Mirenda

(1994); Valenzuela (2013)

نتائج الفر�س الثاين:
ين����س �لفر����س علي �أن���ه« ل يوجد فرق د�ل �إح�س���ائياً بني �لذك���ور و�لإناث يف 
متو�س���طي رتب درجات �مل�س���اد�ة »، ولختبار �سحة هذ� �لفر�س ��ستخدمت �لباحثون 

معادلة«مان ويتني »، للبيانات �مل�ستقلة، و�لنتائج مو�سحة كما يلي:
جدول )10(

 الفرق بني الذكور والإناث يف متو�سطي رتب درجات امل�ساداة
 م�ستوى
�لدللة Zقيمة  جمموع

�لرتب
 متو�سط
�لرتب �لعدد �ملجموعة �لبعد

غري د�لة -0،2
69 7،67 9 �لذكور

�مل�ساد�ة
36 7،20 5 �لإناث

يت�سح من �جلدول )10( �أن �لفرق بني متو�سطي رتب درجات �لذكور و�لإناث 
يف �مل�س���اد�ة غ���ري د�ل �إح�س���ائياً، وه���ذ� يعن���ي ع���دم وجود ف���روق بني �لذك���ور و�لإناث 
 Demaine يف �مل�س���اد�ة، وبذل���ك يتحق���ق �لفر����س �لث���اين، وتتفق ه���ذه �لنتيجة م���ع
 (2014); Grossi, et al. (2013); Huppe  & Katherine  (2008);

 Sterponi, & Shankey, (2014); Valenzuela (2013)
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نتائج الفر�س الثالث:
ين����س �لفر����س علي �أن���ه« ل يوجد فرق د�ل �إح�س���ائياً بني �لذك���ور و�لإناث يف 
متو�س���طي رت���ب درجات �للغ���ة �لتعبريية«، ولختبار �س���حة هذ� �لفر�س ��س���تخدمت 

�لباحثون معادلة«مان ويتني »، للبيانات �مل�ستقلة، و�لنتائج مو�سحة كما يلي:
جدول )11(

 �لفرق بني �لذكور و�لإناث يف متو�سطي رتب درجات �للغة �لتعبريية
 م�ستوى
�لدللة Z قيمة  جمموع

�لرتب
 متو�سط
�لرتب �لعدد �ملجموعة �لبعد

غري د�لة -0،6
72 8 9 �لذكور  �للغة

33�لتعبريية 6،6 5 �لإناث

يت�س���ح م���ن �جل���دول )11( �أن �لف���رق ب���ني متو�س���طي رت���ب درج���ات �لذك���ور 
و�لإن���اث يف �للغ���ة �لتعبريي���ة غ���ري د�ل �إح�س���ائياً، وه���ذ� يعن���ي عدم وج���ود فروق بني 
�لذك���ور و�لإن���اث يف �للغ���ة �لتعبريي���ة، وبذل���ك يتحق���ق �لفر����س �لثال���ث، وتتفق هذه 
                              Corckett (1984); Grossi, et al. (2013); Leung, &  لنتيجة مع در��سة�

 Wu (1997); Rydel (1989); Rydell & Mirenda (1991)

تو�سيات البحث:
يف �س���وء م���ا تو�س���ل �إليه �لبح���ث �حلايل من نتائ���ج تقدم �لباحث���ني بعدد من 
�لتو�سيات �لتي قد ت�سهم يف تطوير وتنمية جو�نب �سخ�سية �لأطفال ذوى ��سطر�ب 
�لتوحد وبالأخ�س تنمية �جلانب �للغوي و�لنف�سي، وهذه �لتو�سيات تتمثل فيما يلي:

و 1 )) �لطف���ل  ب���ني  �ليوم���ي  كاأ�س���ا�س للتعام���ل  بالتفاع���ل �لجتماع���ي  �لهتم���ام 
�ملحيطني به يف بيئته

�س���رورة مر�عاة �لفروق �لفردية يف �لرب�مج �ملقدمة لهذه �لفئة من �لأطفال 1 ))
من حيث تخطيطها وتنفيذها لتحقيق �لرعاية �لفريدة لكل طفل على حده .

�س���رورة �لهتم���ام و�لرتكي���ز عل���ى مب���د�أ �لتعزي���ز و�لتحفي���ز يف تعلي���م هوؤلء 1 ))
�لأطفال.

�لهتمام بن�سر �لوعي با�سطر�ب �لتوحد ب�سكل عام من خالل و�سائل �لإعالم 1 ))
�ملقروءة و �مل�سموعة و �ملرئية و من خالل ن�سر �لأ�سباب �مللمو�سة حالًيا و �لتى 

قد توؤدى �إىل �لإ�سابة مبثل هذه �لإعاقة .
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امللخ�س
��ستهدف هذ� �لبحث �لك�سف عن �لعالقة بني �لحتياجات �لتدريبية و�لتو�فق 
�لنف�س���ي ل���دى �لطلبة �ملعلمني )�لطلب���ة �ملطبقني لربنامج �لرتبية �لعملية( بق�س���م 
�لرتبي���ة �خلا�س���ة بجامع���ة �ملل���ك في�س���ل باململك���ة �لعربية �ل�س���عودية، كما ��س���تهدف 
�لك�سف عن �لفروق بني �لطالب و�لطالبات و�مل�سار�ت �لتخ�س�سية �ملختلفة )�لعقلي، 
�ل�س���معي و�س���عوبات �لتعل���م( يف كل م���ن �لحتياج���ات �لتدريبي���ة و�لتو�ف���ق �لنف�س���ي، 
وتكون���ت عين���ة �لبحث �لأ�سا�س���ية م���ن )169( طالًب���ا وطالبة من طلبة ق�س���م �لرتبية 
�خلا�س���ة �ملطبق���ني للرتبية �لعملية للعام �جلامع���ي 2015- 2016م بو�قع )79( طالًبا 
و)90( طالب���ة، طب���ق عليهم مقيا�س���ي �لحتياجات �لتدريبية و�لتو�فق �لنف�س���ي )من 
�إعد�د �لباحث(. و�أ�س���فرت �لنتائج عن وجود عالقة �س���البة )عك�س���ية( د�لة �إح�س���ائًيا 
ب���ني درج���ات �لطلب���ة �أفر�د عين���ة �لبحث عل���ى مقيا����س �لحتياج���ات �لتدريبية وبني 
���ا عن وجود فروق  درجاته���م عل���ى مقيا�س �لتو�فق �لنف�س���ي، كما �أ�س���فرت �لنتائج �أي�سً
د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طات درجات �لطالب و�لطالبات عل���ى مقيا�س �لحتياجات 
�لتدريبي���ة ل�س���الح �لطالب���ات، ووج���ود فروق د�ل���ة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طات درجات 
�لطالب و�لطالبات على مقيا�س �لتو�فق �لنف�س���ي ل�س���الح �لطالب، وكذلك �أ�س���فرت 
�لنتائج عن عدم وجود فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطات درجات �لطلبة �أفر�د عينة 
�لبحث يف �مل�س���ار�ت �لتخ�س�س���ية �ملختلفة )�لعقلي، �ل�س���معي، و�سعوبات �لتعلم( على 

كل من مقيا�سي �لحتياجات �لتدريبية و�لتو�فق �لنف�سي.

الكلمــات املفتاحيــة: �لحتياج���ات �لتدريبي���ة، �لرتبي���ة �لعملي���ة، �لطلب���ة �ملعلم���ني،           
�لتو�فق �لنف�سي.
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Training needs and its relationships with psychological 
adjustment for the student teachersin the department 

of special education at King Faisal University

Dr. Ahmed R.Elsayed
Associate Professor of Special Education 

Faculty of Education - King Faisal University 

This study aimed at investigate the relationships between 
training needs and psychological adjustment for the student 
teachers(students of practical education) in the department of 
special education at King Faisal University in K. S. A. And also 
aimed study to detect differences between male and female students 
and detect differences between the students of Specialized tracks 
(Intellectual disability, hearingimpairmentand learning difficulties) 
in both training needs and psychological adjustment. The sample 
consisted of 169 male and female students from practical education 
students at Department of Special Education for the university year 
2015 – 2016. They are 79 males and 90 female students. Applied the 
researcher was to  them the scales of training needs and psychological 
adjustment.

The results showed significance  negative relationships 
among marks of the students who are study sample members 
according to training needs scale and among their marks according 
to psychological adjustment scale. The results also show that there 
are significance differences between male and female students in 
training needs for side of female. The results also show that there 
are significance differences between male and female students in 
psychological adjustment for side of male.

The results also show that there aren’t significance differences 
between the students of Specialized tracks (Intellectual disability, 
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hearing impairment and learning difficulties) in both training needs 
and psychological adjustment.

Keywords: Training Needs, Practical Education, Student Teachers, 
Psychological Adjustment.
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مقدمة:
�إن تطور �لأمم �إمنا يكمن يف �إعد�د �سبابها �لإعد�د �ل�سحيح �ملبني على �لأ�س�س 
�لعلمي���ة، و�ل���ذي يو�كب �لتطور �لعلمي و�لتكنولوجي و�حل�س���اري، مع �حلفاظ على 
قي���م وع���اد�ت وتقالي���د وثقاف���ة �ملجتم���ع، وبالت���ايل فاإن���ه يتحت���م عل���ى كل جمتمع �أن 
يوفر كافة �لظروف �ملنا�س���بة لهوؤلء �ل�س���باب من حيث �جلو�نب �ل�س���حية و�لنف�سية 
و�لعلمية و�لتكنولوجية و�لجتماعية، لكي ي�س���تثمر هوؤلء �ل�سباب طاقاتهم �ملتنوعة 

يف �ستى �ملجالت �لتي تخدم �سالح جمتمعهم.
وي�سكل طلبة �جلامعة �لذخرية �لأ�سا�سية لبناء �مل�ستقبل �مل�سرق لأي جمتمع؛ 
مل���ا ميتلك���ه ه���وؤلء �لطالب م���ن طاقات متنوع���ة يف �س���تى �ملجالت؛ولذ� ف���اإن �لإعد�د 
�جلي���د له���وؤلء �لطلب���ة، �ملبني عل���ى �لقي���م و�لأخالق و�لتم�س���ك بالع���اد�ت و�لتقاليد 
وثقاف���ة �ملجتمع، �إمنا هو يف �لأ�س���ا�س �إعد�دهم للغد ه���ذ� من جانب، ومن جانب �آخر 
ف���اإن �لتدري���ب �لنظري و�لعملي لهم يف �أثناء در��س���تهم باملرحل���ة �جلامعية يزيد من 
ثقتهم باأنف�سهم، وميكنهم من خو�س حياتهم �لعملية بعد �لتخرج بقدر منا�سب من 

�لثقة يف �لنف�س.
وتوؤكد على ذلك Mullaney, (2017) باأن �لطالب عندما ينغمرون بالعمل 
مع �لطالب ذوي �لإعاقة من خالل �جلانب �لعملي لهم؛ فاإن ذلك من �ساأنه �أن يوؤدي 
�إىل تو�فقهم نف�سًيا مع جمال �لعمل �لذي يتدربون عليه، ملا يوفر لهم فر�سة ثمينة 

للتعرف على هوؤلء �لطالب عن قرب وفهمهم، مما ي�سهل عليهم تعلميهم.
وم���ن جان���ب �آخ���ر فعندما يتلق���ى �لطال���ب �جلامع���ي ونخ�س بالذك���ر يف هذ� 
�لبحث طالب كلية �لرتبية تخ�س�س �لرتبية �خلا�سة �لتدريب �ملنا�سب له، وربط ما 
يدر�س���ه د�خل �جلامعة من در��س���ة نظرية باجلانب �لعملي د�خل �ملدر�سة، �لتي يطبق 
فيه���ا برنام���ج �لرتبي���ة �لعملي���ة Practical Education Program  �خلا�س به؛ 
فاإن ذلك قد ي�س���هم يف حت�س���ني تو�فقه �لنف�س���ي و�لعك�س �س���حيح؛ فعندما ل يح�سل 
ذل���ك �لطال���ب عل���ى �لتدريب �لعملي �ملنا�س���ب له يف �أثن���اء تطبيق���ه لربنامج �لرتبية 
�لعملي���ة؛ ف���اإن ذل���ك م���ن �س���اأنه �أن يوؤثر بال�س���لب عل���ى تو�فقه �لنف�س���ي، حيث ي�س���عر 
�لطالب �ملعلم بعدم قيمة ما متت در��س���ته من تخ�س����س د�خل �جلامعة؛ مما ي�س���عره 
بعدم �لتو�فق مع نف�سه، ومن ثم عدم �لتو�فق مع جمتمع �جلامعة وجمتمع �ملدر�سة 

�لتي يتدرب فيها، و�لتي �سوف يعمل بها م�ستقباًل.
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وتوؤكد نتائج �لعديد من �لدر��س���ات على �أهمية �إز�لة كل �ل�س���عوبات و�لعو�ئق 
وحل كل �مل�س���كالت �لتي تعيق تو�فق �لطالب �جلامعي، مبا ي�س���مح له بالنخر�ط يف 
�حلياة �جلامعية و�لو�س���ول به �إىل �أق�س���ى درجات �ل�س���تفادة من �لرب�مج �لتعليمية 
 Clinciu, (2013); Ivanova, & Minaeva, (2015);مللتح���ق به���ا �لطال���ب�

  Roman, (2014)

ويف �س���وء م���ا �س���بق ت�س���عى �لبح���ث �حل���ايل �إىل �لتع���رف عل���ى �لعالق���ة ب���ني 
�لحتياجات �لتدريبية و�لتو�فق �لنف�س���ي  لدى طلبة �لرتبية �لعملية بق�سم �لرتبية 
�خلا�س���ة بجامعة �مللك في�سل بالإح�ساء باململكة �لعربية �ل�سعودية، ومن ثم �خلروج 
بتو�س���يات ت�س���هم يف تلبية �حلاجات �لتدريبية لهوؤلء �لطلبة؛ �لأمر �لذي قد ي�س���هم 
يف حت�س���ني م�س���توى �لتو�فق �لنف�س���ي لديهم، مما ي�سهم يف �لو�س���ول بهم �إىل �أق�سى 
درجات �ل�ستفادة من �لتدريب على مهنة �لتدري�س �أثناء �إعد�دهم يف مرحلة �لتعليم 
�جلامع���ي، وم���ن ث���م يع���ود عليه���م بالنفع وعل���ى �ملجتم���ع ككل �أثن���اء مز�ولته���م ملهنة 

�لتدري�س بعد �لتخرج.

م�سكلة البحث:
�نبثقت م�سكلة �لبحث �حلايل من خالل مالحظات �لباحث يف �أثناء �لإ�سر�ف 
عل���ى �لطلب���ة �ملعلم���ني بق�س���م �لرتبي���ة �خلا�س���ة بكلية �لرتبي���ة جامعة �مللك في�س���ل 
�ملطبق���ني لربنام���ج �لرتبي���ة �لعملي���ة بف�س���ول ومد�ر�س �لرتبي���ة �خلا�س���ة �ملتعاونة 
بالإح�س���اء، حي���ث تب���ني له وج���ود �لعديد من �مل�س���كالت �لتي تعرت�س ه���وؤلء �لطلبة 
�ملعلمني يف �أثناء تطبيقهم لربنامج �لرتبية �لعملية؛ �لأمر �لذي قد يت�سبب يف �سوء 
تو�فقهم �لنف�سي؛ مما يو�سح �أهمية تلبية هذه �لحتياجات �لتدريبية لهم، كي تكتمل 
�ل�س���تفادة �ملرجوة م���ن برنامج �لرتبية �لعملية، ولكي يتم �إعد�دهم �لإعد�د �ل�س���ليم 

من حيث �لناحية �لعملية، �لأمر �لذي قد يوؤثر على تو�فقهم �لنف�سي بالإيجاب.
وهذ� ما �أ�سارت �إليه نتائج بع�س �لدر��سات و�لتي نذكر منها على �سبيل �ملثال 
 Černochová, (2010); ل �حل�س���ر در��س���ة �لديح���اين )2016(؛ خ���ازر )2007(؛
  Clinciu, (2013); Ivanova, andMinaeva, (2015); Mullaney, (2017);
Roman, (2014)و�لتي تو�سلت نتائجها �إىل وجود �حتياجات تدريبية لدى �لطلبة 
�ملعلم���ني، و�أن ع���دم توف���ر هذه �حلاج���ات �لتدريبية �لالزم���ة لهم يف �أثن���اء تطبيقهم 
لربنامج �لرتبية �لعملية؛ يوؤدي �إىل �لق�سور يف �ل�ستفادة �ملرجوة من هذ� �لربنامج.
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فعندما ينتقل �لطالب من �لبيئة �جلامعية �إىل بيئة �لعمل فاإن �لكثري منهم 
ي�س���طدم بالو�قع �لعملي؛ نتيجة للفجوة ب���ني �جلانب �لنظري و�جلانب �لتطبيقي، 
حيث تتبني لهم �لفجوة �لكبرية بني ما مت تدري�سه د�خل �جلامعة وبني بيئة �لعمل؛ 

مما قد يفقدهم �لثقة يف �أنف�سهم، وبالتايل يوؤثر على تو�فقهم �لنف�سي.

وعليه فاإن �لهتمام بالطلبة ذوي �لإعاقة من �لناحية �لأكادميية يبد�أ من خالل 
�إعد�د معلميهم �لإعد�د �ملنا�سب، و�لذي يكون من خالل توفري كافة �ل�سبل و�لظروف 
�ملنا�سبة لهوؤلء �ملعلمني؛ لكي يقدمو� لهم �خلدمات �لأكادميية بال�سكل �ملنا�سب لهم.

ويف �س���وء ما �س���بق تتحدد م�س���كلة �لبحث �حلايل من خالل �ل�س���وؤ�ل �لرئي�س 
�لت���ايل و�لت���ي ي�س���عى �لبح���ث �إىل �لإجاب���ة علي���ه: م���ا هي �لعالق���ة ب���ني �لحتياجات 
�لتدريبية و�لتو�فق �لنف�س���ي لدى �لطلبة �ملعلمني بق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة بجامعة 

�مللك في�سل؟

ويتفرع من هذا ال�سوؤال الأ�سئلة التالية:

هل توجد عالقة بني درجات �أفر�د �لعينة يف �لحتياجات �لتدريبية و�لتو�فق 1 ))
�لنف�سي لديهم؟

هل توجد فروق بني �لطالب و�لطالبات يف �لحتياجات �لتدريبية؟1 ))
هل توجد فروق بني �لطالب و�لطالبات يف �لتو�فق �لنف�سي؟1 ))
هل توجد فروق بني طالب �مل�س���ار�ت �لدر��س���ية �ملختلفة )�لعقلي، و�ل�س���معي، 1 ))

و�سعوبات �لتعلم( يف �لحتياجات �لتدريبية؟
هل توجد فروق بني طالب �مل�س���ار�ت �لدر��س���ية �ملختلفة )�لعقلي، و�ل�س���معي، 1 ))

و�سعوبات �لتعلم( يف �لتو�فق �لنف�سي؟

اأهداف البحث:
يهدف هذ� �لبحث �إىل �لآتي:

�لتع���رف عل���ى �لعالق���ة ب���ني �لحتياج���ات �لتدريبي���ة و�لتو�فق �لنف�س���ي لدى 1 ))
�لطلبة �ملعلمني بق�سم �لرتبية �خلا�سة بجامعة �مللك في�سل. 

�لحتياج���ات 1 )) م���ن  كل  و�لطالب���ات يف  �لط���الب  ب���ني  �لف���روق  عل���ى  �لتع���رف 
�لتدريبية، و�لتو�فق �لنف�سي.
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�لتع���رف عل���ى �لفروق ب���ني طلبة �مل�س���ار�ت �لعلمي���ة �ملختلفة )عقلي، �س���معي، 1 ))
�سعوبات �لتعلم( يف كل من �لحتياجات �لتدريبية، و�لتو�فق �لنف�سي.

اأهمية البحث:
تتحدد �أهمية �لبحث من جانبني �أثنني وهما �لأهمية �لنظرية و�لتطبيقية.

اأولً: الأهمية النظرية:
تت�سح �أهمية هذ� �لبحث من �لناحية �لنظرية كونه يتطرق �إىل �لحتياجات 
�لتدريبي���ة وعالقته���ا بالتو�ف���ق �لنف�س���ي لدى طلبة ق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة بجامعة 
�ملل���ك في�س���ل �ملطبق���ني لربنام���ج �لرتبي���ة �لعملي���ة، �لأم���ر �لذي قد يو�س���ح لن���ا �أثر 
�لحتياجات �لتدريبية على �لتو�فق �لنف�سي لديهم، و�لذي ينعك�س بدوره على �لنمو 
�لنف�س���ي و�لجتماع���ي لديه���م، �لأم���ر �ل���ذي يخدم م�س���لحة �لطال���ب �ملعل���م يف �أثناء 

�إعد�ده ملهنة �لتدري�س لذوي �لإعاقة.

ثانًيا: الأهمية التطبيقية:
�أم���ا م���ن حيث �لأهمي���ة �لتطبيقية للبحث فم���ن �ملتوقع �أن يفت���ح هذ� �لبحث 
�ملجال لدر��سات �أخرى تتناول �لحتياجات �لتدريبية و�لتو�فق �لنف�سي لدى �لطلبة 
�ملعلمني �ملطبقني لربنامج �لرتبية �لعملية، من حيث �قرت�ح �ل�س���بل �لكفيلة لتلبية 
تل���ك �لحتياجات �لتدريبية لديهم، وذلك يف �س���وء ما ت�س���فر عن���ه �لبحث من نتائج، 
ومن ثم توفري بيئة تربوية �س���احلة لهم؛ �لأمر �لذي قد ي�س���هم يف حت�س���ني م�ستوى 
تو�فقه���م �لنف�س���ي، وم���ن ث���م تكتمل �ملنظوم���ة �لرتبوية له���وؤلء �لطلبة؛ مما ي�س���هم 
���ا يف زي���ادة حت�س���يلهم �لأكادمي���ي ويف �إعد�دهم �لإع���د�د �ملتكامل ملهن���ة �لتدري�س  �أي�سً
يف جمال �لرتبية �خلا�س���ة، وتقدمي تلك �لتو�س���يات للقائم���ني على برنامج �لرتبية 

�لعملية بق�سم �لرتبية �خلا�سة وبكلية �لرتبية ب�سكل عام.

م�سطلحات البحث االإجرائية:

الحتياج�ات التدريبية: Training needs: » تل���ك �لحتياجات �لتدريبية 
�لالزم���ة و�ل�س���رورية للطلب���ة �ملعلم���ني بق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة �ملطبق���ني لربنامج 
�لرتبي���ة �لعملي���ة، و�لت���ي تتعلق ب���كل من �مل�س���رف �جلامع���ي )�لأكادميي(، و�ملدر�س���ة 
�ملتعاونة و�ملعلم �ملتعاون، و�لتي ت�ساعدهم على �لنجاح يف تطبيقهم لربنامج �لرتبية 

�لعملية �خلا�س بهم«.
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الرتبية العملية:  Practical Education: »ذلك �لربنامج �لتدريبي �لذي 
تعده كلية �لرتبية، و�لذي يتم من خالله تدريب �لطالب �ملعلم على مهنة �لتدري�س 
يف جم���ال ذوي �لإعاق���ة، و�لذي يحتوى على �لعديد من �ملهام �لإ�س���ر�فية و�لتدريبية 
�خلا�س���ة بكل من �مل�س���رف �جلامعي )�لأكادميي( و�ملدر�سة �ملتعاونة و�ملعلم �ملتعاون«.

الطالبة املعلمني:  Student Teachers: »�لطلبة �مللتحق بق�سم �لرتبية 
�خلا�س���ة بكلي���ة �لرتبي���ة جامعة �ملل���ك في�س���ل، �ملطبق���ني لربنامج �لرتبي���ة �لعملية 

بف�سول ومدر��س �لرتبية �خلا�سة �ملتعاونة يف حمافظة �لإح�ساء«.

Psychological Adjustment: »عملي���ة م�س���تمرة  التواف�ق النف�س�ي: 
ت���الزم حي���اة �لف���رد، وتت�س���من تقب���ل �لف���رد لنف�س���ه م���ن حي���ث �جلان���ب �ل�سخ�س���ي                  

و�ل�سحي و�لجتماعي«.

حمددات البحث:
يتحدد �لبحث �حلايل تبًعا للمحدد�ت �لتالية: 

املحددات الب�سرية: حتددت هذ� �لبحث مبجتمع �لبحث وهو �لطلبة �ملعلمني ( 1)
�ملطبق���ني لربنام���ج �لرتبي���ة �لعملية بق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة بكلي���ة �لرتبية 

جامعة �مللك في�سل بالإح�ساء. 
املحددات املكانية: تتمثل �حلدود �ملكانية يف جامعة �مللك في�س���ل بالإح�س���اء ( 2)

باململكة �لعربية �ل�سعودية.
املحددات الزمنية: ُطبقت هذه �لد�ر�سة خالل �لعام �جلامعي2015 – 2016م.( 3)

االإطار النظري:
Practical Education :الرتبية العملية

تع���د مهنة �لتدري�س من �أرقى �ملهن يف جمتمعاتنا؛ فاملعلم هو �لقدوة لأبنائنا 
�لذي���ن يكت�س���بون من���ه �لعديد م���ن �خل���رب�ت �لعلمية، بالإ�س���افة �إىل �ملب���ادئ و�لقيم 
و�لأخالقي���ات لك���ي نعدهم للم�س���تقبل؛ وبالتايل ف���اإن �إعد�د �ملعلم �لإعد�د �ل�س���حيح 
�ملبن���ي عل���ى �لأ�س����س و�لقي���م �لعلمية، مع مر�ع���اة معاي���ري وتقاليد وثقاف���ة �ملجتمع، 
ه���و يف �لأ�س���ا�س �إعد�د لأجيال متعاقبة من �أبناء �ملجتم���ع، ومن جانب �آخر فاإن �إعد�د 
معل���م �لغد يب���د�أ من خالل �لإعد�د �لنظري و�لعملي )�ملي���د�ين( له يف �أثناء تعليميه 

باملرحلة �جلامعية وما ي�سبقها من مر�حل تعليمية.
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تعريف الرتبية العملية:
تتعدد تعريفات �لرتبية �لعملية بتعدد �لكثري من �لباحثني و�ملتخ�س�سني يف 

هذ� �ملجال، ويف �ل�سطور �لقادمة �سوف نعر�س لبع�س من هذه �لتعريفات.

تع���رف �لرتبي���ة �لعملي���ة عل���ى �أنه���ا: »جمي���ع �لأن�س���طة و�خل���رب�ت �ملعرفي���ة 
و�لأد�ئي���ة �لت���ي تقدمه���ا كلي���ات �لرتبي���ة؛ به���دف �إتاحة �لفر�س���ة لطالبه���ا بتطبيق 
م���ا تعلم���وه م���ن معلوم���ات و�أف���كار ومفاهي���م نظري���ة تطبيًقا عملًي���ا د�خل �ملدر�س���ة؛ 
�لأم���ر �ل���ذي ميكنه���م م���ن �كت�س���اب �لكفاي���ات �لالزم���ة له���م كمعلم���ني يف �مل�س���تقبل«                                                    

)بقيعي، 2010(.

�حلقائ���ق  ملجم���وع  �لفعل���ي  �لعمل���ي  »�لتطبي���ق  �أنه���ا:  عل���ى  تع���رف  كم���ا 
و�ملفاهي���م و�ملعلوم���ات �لت���ي �كت�س���بها �لطال���ب �أثن���اء �إع���د�ده �لأكادمي���ي باجلامع���ة«                                                 

)�أبو �ل�سبعات، 2009(.

ويعرفه���ا عب���د �هلل )2004( باأنه���ا: »�جلان���ب �لتطبيق���ي م���ن برنام���ج �إع���د�د 
�ملعلمني �لذي تقدمه كليات �لرتبية، وينفذ خالل فرتة زمنية حمددة حتت �إ�س���ر�ف 
كلي���ات �لرتبي���ة بالتعاون مع �ملد�ر�س �ملتعاونة، بهدف �إك�س���اب �لطال���ب �ملعلم مهار�ت 
�لتدري����س، ومتكين���ه م���ن ممار�س���ة �لوظائ���ف �ملتع���ددة �لتي يق���وم بها �ملعل���م، وتنمية 

قدر�ته ملهنة �لتعليم«.

كم���ا تع���رف باأنها: »ذل���ك �لربنامج �لذي يهت���م باإعد�د وتاأهيل طلب���ة �لكليات 
�لرتبوي���ة لعملي���ة �لتعلي���م، وحتقي���ق نوًع���ا م���ن �لألف���ة ب���ني �لطلب���ة وبني �لعنا�س���ر 

�لب�سرية للعملية �لتعليمية« )خطايبة، 2012(.
وتع���رف �لرتبي���ة �لعملي���ة �إجر�ئًي���ا يف �لبحث �حل���ايل باأنها: »ذل���ك �لربنامج 
�لتدريبي �لذي تعده كلية �لرتبية، و�لذي يتم من خالله تدريب �لطالب على مهنة 
�لتدري�س، و�لذي يحتوى على �لعديد من �ملهام �لإ�س���ر�فية و�لتدريبية �خلا�س���ة بكل 

من �مل�سرف �جلامعي )�لأكادميي( و�ملدر�سة �ملتعاونة و�ملعلم �ملتعاون«.

اأهمية الرتبية العملية للطالب املعلم:
تكم���ن �أهمي���ة �لرتبية �لعملية كونها مرحلة �إع���د�د للطالب �ملعلم، ومن جهة 
�أخرى تعد فر�س���ة مهمة جًد� ل�س���تفادة �لطالب �ملعلم من �أخطائه �لتي ل يحا�س���ب 
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عليها مهنًيا يف �أثناء تطبيقه للرتبية �لعملية باملدر�س���ة �ملتعاونة، بقدر ما يوجه �إىل 
كيفية معاجلتها بالطرق �ل�سليمة )�أبو �ل�سبعات، 2009(.

كم���ا �أنه���ا حتتل مركًز� حمورًي���ا يف بر�مج �إعد�د �ملعلمني، حي���ث تعد �لطريقة 
�لعملية �ل�س���حيحة و�لأ�س���لوب �لأد�ئي �ل�س���ليم �لذي يعزز قدرة �لطالب/ �ملعلم على 
تطبي���ق �ملع���ارف و�ملفاهي���م و�ملب���ادئ �لنظري���ة �لت���ي متت در��س���تها يف رحاب �لدر��س���ة 

�جلامعية )خطايبة، 2012(.

فالطالب �ملعلم  Student Teacherيف �أثناء �إعد�ده بالدر��سة �جلامعية من 
حيث �لناحية �لنظرية يتعلم �لكثري عن جمال تخ�س�سه، ومن ثم يكت�سب �لعديد من 
�ملهار�ت �خلا�س���ة بالتدري�س من حيث �لتح�س���ري للدر�س و�س���ياغة �لهدف �لتعليمي 
�لإجر�ئي، وحتديد �أ�س���اليب و��س���رت�تيجيات �لتدري�س و�لأدو�ت و�لو�س���ائل �خلا�س���ة 
بالدر�س، وكيفية �إد�رة �ل�سف، وت�سميم �لو�سائل �لتعليمية وغريها من �ملهار�ت �لتي 
يت���م تعليم���ه �إياها يف �أثناء در��س���ته، ث���م تاأتي بعد ذلك مرحل���ة �لرتبية �لعملية، وهي 
�ملرحل���ة �لت���ي يطبق فيه���ا �لطالب �ملعل���م ما تعلمه د�خ���ل جدر�ن �لقاعات �لدر��س���ية 
باجلامعة يف �ملدر�سة �ملتعاونة �لتي يطبق فيها برنامج �لرتبية �لعملية �خلا�س بها.

وتوؤك���د عل���ى ذل���ك نتائ���ج بع����س �لدر��س���ات �لت���ي تناول���ت �لرتبي���ة �لعملي���ة، 
و�لت���ي �أ�س���ارت �إىل �أهمي���ة �لرتبي���ة �لعملي���ة يف �إع���د�د �لطال���ب �ملعل���م، و�لعم���ل عل���ى 
توف���ر جمي���ع �لحتياج���ات �لتدريبي���ة ل���ه ط���و�ل ف���رتة تدريب���ه باملدر�س���ة �ملتعاون���ة                                             

. (Ivanova, & Minaeva, 2015; Chalies, et al. 2010) 

وعندما تتوفر د�خل هذه �ملدر�سة كل �لظروف و�لأدو�ت و�ل�سبل �لتي ت�ساعده 
عل���ى �لنج���اح يف برنام���ج �لرتبية �لعملية؛ فاإن ذلك من �س���اأنه �أن يع���د �لطالب �ملعلم 
�لإع���د�د �ل�س���ليم لك���ي ي�س���بح معلًما يعتمد عليه م�س���تقباًل بع���د �لتخرج. فف���ي �أثناء 
تدريبي���ه باملدر�س���ة قد يق���ع �لطالب �ملعلم يف �لعديد من �لأخط���اء �لعادية و�ملقبولة؛ 
و�لتي يتم تقييمه وتقوميه فيها كونه ما ز�ل طالًبا يتناول �لعلم؛ ومن ثم تعد فر�سة 
مهمة ل�سقل �سخ�سيته باخلرب�ت �لعملية بالتدري�س يف جمال �لرتبية �خلا�سة �لتي 

هي جمال تخ�س�سه. 
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ثانًيا التوافق النف�سي: 
�إن حالة �لتو�فق �لنف�سي تعد قلب �ل�سحة �لنف�سية، وعلى ذلك ينظر �لبع�س 
�إىل �ل�س���حة �لنف�س���ية باعتباره���ا عملي���ة تو�ف���ق نف�س���ي، ويتح���دد م���ا �إذ� كان �لتو�فق 
�س���ليًما، �أو غري �س���ليم تبًعا ملدى جناح �لأ�ساليب �لتي يتبعها �لفرد للو�سول �إىل حالة 
�لت���و�زن �لن�س���بي م���ع بيئته، وجن���اح عملية �لتو�فق �لنف�س���ي ت���وؤدي �إىل حالة �لتو�فق 

�لنف�سي )زهر�ن، 2005(.

ويف �ل�س���طور �لتالي���ة �س���وف نتن���اول �حلدي���ث ع���ن تعري���ف �لتو�ف���ق �لنف�س���ي 
و�أبع���اده، ومظاه���ر �لتو�فق �لنف�س���ي، و�أخ���رًي� عالق���ة �لتو�فق �لنف�س���ي بالحتياجات 

�لتدريبية لدى �لطالب �ملعلم.

تعريف التوافق النف�سي:
تتعدد وتتنوع تعريفات �لتو�فق �لنف�سي بتعدد �لباحثني، حيث يعرف �لتو�فق 
�لنف�س���ي عل���ى �أن���ه عملية م�س���تمرة تت�س���من تعام���ل �لفرد م���ع �ل�س���غوط و�لتغري�ت 

�ملحيطة به �سو�ء من �جلانب �ل�سخ�سي، �أو �لجتماعي )�أبو �أ�سعد، 2015(.

كم���ا يع���رف عل���ى �أنه: »�س���عور �لفرد بالر�س���ا و�لقناع���ة باملجال �ل���ذي ميار�س 
في���ه ن�س���اطه �ليومي، �س���و�ء كان ذلك يف �ملجال �لأ�س���ري، �أو �لجتماع���ي، �أو �ملهني، �أو 

�لزو�جي، �أو �لدر��سي« )�لغامني، 2015(.

ي�س���ري Wang, Wang & Zhang, (2013) �إىل �أن �لتو�ف���ق �لنف�س���ي هو: 
“�حلالة �لتي ي�س���عر من خاللها �لطالب باإد�رة �لذ�ت، و�لتي ت�س���اعده على �لتكيف 

�لنف�سي وحل م�سكالته �لنف�سية، مبا يحقق له �ل�سحة �لنف�سية”.

ويعرفه �ل�سيد )2013( باأنه: “تلك �حلالة �لتي يتغلب من خاللها �لفرد على 
�ل�سعاب �لتي تو�جهه، و�أن يعمل باإنتاجية مثمرة”.

بينم���ا يع���رف �خلتتان���ة )2012( �لتو�ف���ق �لنف�س���ي وظيفًي���ا باأن���ه: “جمم���وع 
�لعمليات �لتي يقوم بها �لإن�س���ان لل�س���يطرة على �ملطال���ب �لبيئية �ملحيطة به، ويقوم 
�لإن�س���ان بعملي���ات �لتو�فق ملقابلة تل���ك �ملتطلبات �ملادية للبيئة �لت���ي يعي�س فيها، مع 

ا للتو�فق مع �ملتطلبات �لنف�سية”. �سعيه �أي�سً
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���ا عل���ى �أن���ه: “عملية م�س���تمرة مالزمة حلي���اة �لفرد، ويت�س���من  ويع���رف �أي�سً
�لتو�فق تقبل �لفرد للمجتمع �لذي يعي�س فيه؛ مما ي�س���اعده على �ل�س���عور بال�س���عادة 

يف ذلك �ملجتمع �لذي يعي�س فيه” )غامن، وحممود، وحنور، 2012(.

كم���ا ي�س���ري Campbell, Hansen & Nangle, (2010) �إىل �أن �لتو�ف���ق 
�لنف�سي ميكن �لتعبري عنه من خالل  �لكفاءة �لجتماعية للفرد من حيثالتفاعالت 

و�لعالقات �لجتماعية �لإيجابية، مبا يحقق له �ل�سحة �لنف�سية.

وهو تلك �لعملية �لدينامية �مل�ستمرة �لتي يهدف من خاللها �لفرد �لو�سول 
�إىل �لتو�فق بينه وبني �لبيئة �لتي يعي�س فيها، مبا تت�س���منه من متطلبات و�س���غوط 

�سو�ء كان ذلك من حيث �جلانب �ملادي، �أو �لجتماعي، �أو �لثقايف )�لطو�ب، 2008(.

���ا �لتح���رر م���ن توت���ر �حلاجة، و�س���عور �لف���رد بالرتي���اح بعد  ويق�س���د ب���ه �أي�سً
حتقيقه هدفه �لذي كان ي�سعى �إليه )�ملو�سلي، وحممود، 2007(. 

ويعرف���ه زه���ر�ن )2005( عل���ى �أن���ه عملي���ة دينامي���ة م�س���تمرة تتن���اول �س���لوك 
�لف���رد وبيئت���ه �لطبيعية و�لجتماعي���ة بالتغيري و�لتعديل حتى يح���دث �لتو�زن بينه 
وب���ني بيئته �لتي يعي�س فيها، وهذ� �لتو�زن يت�س���من �إ�س���باع �لف���رد حلاجاته وحتقيق 

متطلبات تلك �لبيئة.

ويف �س���وء �لتعريف���ات �ل�س���ابقة للتو�ف���ق �لنف�س���ي ميكننا �أن نعرف���ه يف �لبحث 
�حلايل على �أنه عملية م�ستمرة تالزم حياة �لفرد وتت�سمن تقبل �لفرد لنف�سه �سو�ء 
من حيث �جلانب �ل�سخ�سي، �أو �ل�سحي، وجمتمعه �لذي يعي�س فيه مبا يت�سمنه من 

�أدو�ر �جتماعية و�أكادميية ومهنية.

كم���ا يع���رف �إجر�ئًي���ا يف �لبح���ث �حل���ايل عل���ى �أن���ه: “عملي���ة م�س���تمرة ت���الزم 
حي���اة �لف���رد وتت�س���من تقبل �لفرد لنف�س���ه، م���ن حيث �جلانب �ل�سخ�س���ي و�ل�س���حي 

و�لجتماعي”.

اأبعاد التوافق النف�سي:
�ختل���ف �لعلم���اء و�لباحثني يف تق�س���يم �أبع���اد �لتو�فق �لنف�س���ي، تبًعا لختالف 
روؤيته���م مبعنى �لتو�فق، فبالع�س يق�س���مه �إىل ثالثة �أبع���اد و�لبع�س �لآخر �إىل �أربعة 
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�أبعاد و�ستة �أبعاد؛ بينما يق�سمه زهر�ن )2005( �إىل تو�فق �سخ�سي، وتو�فق �جتماعي 
وتو�فق مهني، بينما يق�سمه �لبع�س �لآخر �إىل بعدين رئي�سيني وهما:

�لتو�فق �ل�سخ�سي: وي�سمل تو�فق �لفرد مع ذ�تيه ومع ج�سمه.1 ))
�لتو�ف���ق �لجتماع���ي: وي�س���مل تو�ف���ق �لفرد م���ع �أ�س���رته ودر��س���ته وجمتمعه 1 ))

)�ل�سيد، 2013(.

التوافق ال�سخ�س�ي )الذاتي(: ويق�س���د بالتو�فق �ل�سخ�س���ي �أن يكون �لإن�سان 
ر��سًيا عن نف�سه، مقتنًعا بقدر�ته و�إمكاناته و�سورة ج�سمه )�لغامني، 2015(.

التوافق ال�س�حي: ويق�س���د به �س���عور �لفرد بالر�حة �جل�س���دية وعدم �ل�س���كوى 
من �لأعر��س �جل�س���مية مثل �ل�س���د�ع و�آلم �ملعدة و�لنوم �ملتقطع، وفقد�ن �ل�س���هية، 

و�ل�سعور بالإجهاد.

التواف�ق الجتماع�ي: ويق�س���د ب���ه قدرة �لف���رد على �إن�س���اء عالق���ات �جتماعية 
بناءة مع �لأ�س���خا�س �ملحيطني به، بحيث تت�س���م هذه �لعالقات و�ملعايري �لجتماعية 
للمجتمع �لذي يعي�س فيه، و�لتي تت�سم بالتعاون و�لت�سامح و�لإيثار )غامن، حممود، 

وحنور، 2012(.

وي�س���ري وه���و م���ا يع���رب عن���ه م���ن خ���الل �لعالق���ات �لجتماعي���ة و�لتفاع���ل 
.(Campbell, et al., 2010) لجتماعي �لبناء مع �لآخرين، وجماعة �لأقر�ن�

التوافق املهني: ويت�س���من �ختيار �لفرد للمهنة �ملنا�س���بة له، و�ل�س���تعد�د لها 
م���ن �لناحي���ة �لعلمي���ة و�لتدريبي���ة، و�إجنازه وكفاءت���ه و�إنتاجه فيها، ومن ثم �س���عوره 

بالر�سا و�لنجاح يف هذه �ملهنة )زهر�ن، 2005(.

التوافق الدرا�سي: ويت�سمن �ختيار �لطالب للتخ�س�س �ملنا�سب له وفق قدر�ته 
وميول���ه و�جتاهات���ه، و�ل�س���تعد�د ل���ه م���ن �لناحي���ة �لعلمي���ة و�لنف�س���ية، وقدرته على 
حتقيق �لإجناز و�لتوفق فيه، ومن ثم �سعوره بالر�سا و�لرتياح لتخ�س�سه �لدر��سي.

التوافق الأ�س�ري: ويق�س���د بالتو�فق �لأ�س���ري �أن يكون �لفرد متو�فًقا مع �أفر�د 
�أ�س���رته ور��س���ًيا ومقتنًع���ا به���م، ومق���درة كل منهم على �إدر�ك �سخ�س���ية �لآخ���ر �إدر�ًكا 

�سحيًحا �سو�ء كانو� �آباء، �أو �أبناء، �أو �أخوة )�لغامني، 2015(.
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مظاهر التوافق النف�سي:
توج���د جمموع���ة من �ملظاهر �لتي ميكن من خاللها �لتمييز بني �ل�سخ�س���ية 
�لت���ي تت�س���م بالتو�فق �لنف�س���ي و�ل�سخ�س���ية غري �ملتو�فقة نف�س���ًيا، وم���ن �أهم �ملظاهر 
�لد�ل���ة على �لتو�فق �لنف�س���ي لدى �لفرد ما يلي: تكوي���ن مفهوم ذ�ت �إيجابي، �لقدرة 
عل���ى حتقي���ق �ل���ذ�ت، �لثقة بالنف����س، �لقدرة على حتم���ل �ل�س���غوط، �متالك �خلربة 
�ملعرفية �لكافية، تكامل �ل�سخ�سية، �لقدرة على �إدر�ك �لو�قع، تقبل �لآخرين و�ل�سعور 
بال�س���عادة معه���م و�لإمي���ان بالق���در خ���ريه و�س���ره )غ���امن، حمم���ود، وحن���ور، 2012(.

عالقة التوافق النف�سي بالحتياجات التدريبية لدى الطالب املعلم:
تلعب �ملوؤ�س�س���ات �لتعليمي���ة مبختلف مر�حلها دوًر� هاًم���ا يف �إعد�د �أبنائها من 
�لطلبة �لدر��سني فيها، وذلك من خالل غر�س �لقيم و�ملبادئ و�لأخالقيات و�ملعايري 
وثقاف���ة �ملجتم���ع �لذي توجد فيها يف نفو�س طالبها، هذ� بجانب �لدور �لأ�سا�س���ي لها 
�أل وهو تعليم هوؤلء �لطلبة يف �ستى �ملجالت و�لتخ�س�سات، ولكي تنجح �أي من هذه 
�ملوؤ�س�س���ات �لتعليمي���ة يف حتقيق �أهد�فها �لتعليمية؛ فالبد م���ن تو�فر عدة �أمور مثل 
�لبيئة �لتعليمية �ملنا�سبة لتعليم �لطالب، �سو�ء من حيث �لنو�حي �لنف�سية و�ملعنوية 
و�ملادية من مباين منا�سبة وقاعات وف�سول در��سية، و�أدو�ت وو�سائل تعليمية، ومناهج 
منا�س���بة وبر�م���ج فاعل���ة للتدري���ب �لعمل���ي و�ملي���د�ين، وك���و�در متخ�س�س���ة وموؤهل���ة، 
و�لرتويحي���ة مبختل���ف   Extra-curricular Activities �لال�س���فية  و�لأن�س���طة 
جمالته���ا؛ �لأم���ر �ل���ذي ي�س���هم يف تو�ف���ق �لطلبة �س���و�ء م���ن �لناحية �ل�سخ�س���ية، �أو 

�لجتماعية و�ل�سحية.

ويف �س���وء ذل���ك ي�س���ري �إ�س���ماعيل )2001( �إىل �أن تهيئ���ة �ملن���اخ �لنف�س���ي ل���دى 
�لطالب من خالل �لنظام �لدر��س���ي د�خل �ملوؤ�س�س���ة �لتعليمية، �س���و�ء كان ذلك د�خل 
قاعة �لدر��س���ة، �أو خارجها؛ من �س���اأنه �أن ي�س���عر �لطالب بال�ستقر�ر و�لأمن �لنف�سي، 
و�لبعد عن مو�قف �لإحباط �لتي قد ت�سببها تعار�س حاجات �لطالب بع�سها �لبع�س.

فاملوؤ�س�س���ة �لتعليمي���ة تق���وم ب���دور ه���ام بجان���ب �لأ�س���رة و�ملجتم���ع يف حتقي���ق 
�لتو�فق �لنف�س���ي و�ل�س���حة �لنف�س���ية لطالبها، وذلك من خالل تزويدهم باخلرب�ت 
و�ملهار�ت �ملختلفة للنمو �لنف�س���ي و�جل�س���مي و�لعقلي و�لجتماعي، وحتقيق �لتفاعل 

�لجتماعي د�خل �ملوؤ�س�سة �لتعليمية )�ل�سيد، 2013(.
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ويف هذ� �ل�سدد ي�سري Roman (2014) �إىل �أنه توجد عدة عو�مل �جتماعية 
و�أكادميية ونف�سية توؤثر يف �لنجاح �لأكادميي لدى �لطالب، ويدل ذلك على �أنه عندما 
ي�س���عر �لطالب �جلامعي بقدر منا�س���ب من �لتو�فق �لنف�سي و�لجتماعي و�لدر��سي؛ 

فاإن ذلك من �ساأنه �أن يدفع �لطالب �إىل �لنجاح يف حياته �لدر��سية باجلامعة.
فالعملية �لرتبوية مبا تت�س���منه من �أن�س���طة �أكادميية وغري �أكادميية تهدف 
�إىل م�ساعدة �لطالب على �لتو�فق �ل�سليم �سو�ء مع نف�سه، �أو مع جمتمعه �لذي يعي�س 
فيه، و�ملوؤ�س�سة �لتعليمية لها دور هام يف حتقيق �لتو�فق �ل�سخ�سي و�لجتماعي لدى 

طالبها )�لطو�ب، 2008(.
ويوؤكد على ذلك Clinciu, (2013) �أن تو�فق �لطالب مع جمتمع �جلامعة 
يعمل على �إز�لة �ل�س���غوط و�لتوتر�ت �لتي حتيط بالطالب �جلامعي، مما ي�ساعدهم 
يف حتقي���ق م�س���توى مرتف���ع م���ن �لتح�س���يل �لأكادمي���ي، وم���ن ث���م �لتمي���ز يف جم���ال 

تخ�س�ساتهم.
وبالت���ايل ف���اإن لكي نحقق �لتو�فق �لنف�س���ي ل���دى �لطلبة �ملعلم���ني فالبد من 
تلبية�لحتياجات �لتدريبية �لتي ت�سهم يف حتقيق �لتو�فق �لنف�سي لديهم، ويتفق مع 
ذل���ك �لط���و�ب )2008( يف �أنه توجد �حتياجات نف�س���ية و�أكادميية و�جتماعية ت�س���اعد 
يف حتقي���ق �لتو�فق �لنف�س���ي، وهذه �لحتياج���ات جنملها على �لوجه �لتايل:�ل�س���حة 
�جل�س���مية، �لجتاهات �ملو�س���وعية، �ل�ستب�سار بال�س���لوك �لذ�تي، عالقات موثوق بها 
مع �لآخرين، �لنتباه للموقف �حلايل، �ل�سعور بال�سعادة و�ملرح، �لن�ساط �ملخطط له، 

�لعمل �ملَر�سي، �لر�حة و�لرتفيه، �مل�ساهمة �لإيجابية �ل�سوية.
ويتفق �لعديد من �لباحثني على �أن �ل�س���عوبات �لتي تو�جه �لطالب �ملعلم يف 
�أثناء تطبيقه لربنامج �لرتبية �لعملية؛ حتد من �ل�ستفادة �ملرجوة له يف  برناجمه 
�لتدريبي (Cakıra, 2015; Roman, 2014). �لأمر �لذي قد يوؤثر بال�سلب على 
تو�فق���ه �لنف�س���ي، مما ينعك�س �س���لًبا على ��س���تفادته من برنامج �لرتبي���ة �لعملية من 

حيث �لإعد�د �لعملي و�لتطبيقي ملهنة �مل�ستقبل.
�لأمر �لذي يعك�س مدى �لعالقة بني �لحتياجات �لتدريبية للطلبة �ملعلمني 
بالتو�فق �لنف�س���ي لهم، مما يوؤكد على �أهمية تلبية هذه �لحتياجات �لتدريبية لهم، 
�لأم���ر �ل���ذي ي�س���هم يف تو�فقه���م، مم���ا ينعك����س بالإيج���اب عليه���م يف �أثن���اء تطبيقهم 
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لربنامج �لرتبية �لعملية، مبا ي�سهم يف �ل�ستفادة �لق�سوى من �لربنامج، و�إعد�دهم 
�لإعد�د �ل�سليم ملهنة �مل�ستقبل.

درا�سات �سابقة:
هدف���ت در��س���ة Mullaney (2017) �إىل �لتعرف على �لحتياجات �خلا�س���ة 
للطالب �ملعلم يف جمال �لرتبية �خلا�سة باإيرلند�، وتكونت عينة �لبحث من 25 طالًبا 
ممن �سوف يعملون بالتدري�س يف جمال �لرتبية �خلا�سة، و�أ�سارت نتائج �لدر��سة �إىل 
�أهمية �جلانب �لعملي للتعامل مع �لطالب ذوي �لإعاقة، �لأمر �لذي يوؤدي �إىل ثقل 
خ���رب�ت �لطال���ب �ملعلم يف جمال �لرتبية �خلا�س���ة باخلرب�ت �لعملية �لتي متكنه من 

فهم هوؤلء �لطالب ذوي �لإعاقة عن قرب، ممل ي�سهل عملية �لتدري�س لهم.

كم���ا هدفت در��س���ة �لديحاين )2016( �إىل �لتعرف عل���ى و�قع برنامج �لرتبية 
�لعملي���ة للطلبة �ملعلمني تخ�س����س �لرتبية �خلا�س���ة يف كلية �لرتبية �لأ�سا�س���ية من 
وجهة نظر �لطالب �ملعلم بدولة �لكويت، وتكونت عينة �لبحث من 48 طالًبا وطالبة 
م���ن �مللتحق���ني بربنامج �لرتبي���ة �لعملية بق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة، ��س���تبانة لتقييم 
و�ق���ع برنام���ج �لرتبي���ة �لعملية، و�أ�س���ارت نتائج �لدر��س���ة �إىل �أن درج���ة تقييم �لطلبة 
لربنامج �لرتبية �لعلمية بق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة كانت مرتفعة، مما يعك�س ر�ساهم 
ع���ن �لربنامج، كما �أ�س���ارت �لنتائ���ج �إىل عدم وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني �لطالب 

و�لطالبات يف تقيمهم لربنامج �لرتبية �لعملية. 

�إىل    Boglut, Rizeanua, & Burtaverd, (2015) در��س���ة  هدف���ت 
�لتحقق من �خل�س���ائ�س �ل�سيكومرتية ل�ستبيان �لتوجيه �ملهني لطالب علم �لنف�س 
يف �ملرحلة �جلامعية، وتكونت عينة �لبحث من 109 طالًبا وطالبة من طلبة كلية علم 
�لنف����س و�لعل���وم �لرتبوي���ة بجامعة مايور�س���ي برومانيا بو�قع 32 طالًب���ا و77 طالبة، 
و�أ�س���ارت نتائج �لدر��س���ة �إىل وجود �ت�س���اق د�خلي جيد لأبعاد �ل�س���تبيان �لت�سعة، و�أن 
��س���تبيان �لتوجيه �ملهني يف مهنة علم �لنف�س هو ��س���تبيان �س���الح ومفيد يف �إعد�د�ت 
�لإر�س���اد �ملهني، ومن جانب �آخر �أ�س���ارت نتائج �لدر��س���ة �إىل �أهمية �لتوجيه و�لإر�ساد 
�ملهن���ي لط���الب �جلامع���ة يف �ختي���ار �لتخ�س����س �ل���ذي يتنا�س���ب وقدر�ته���م وميولهم 
و�جتاهاتهم، و�أو�س���ت �لدر��س���ة ب�س���رورة تلبي���ة �لحتياج���ات �لتعليمي���ة و�لتدريبية 

لدى طالب �جلامعة.
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كم���ا هدف���ت در��س���ة Cakıra, (2015) �إىل �لتحق���ق م���ن فاعلي���ة �لتدري���ب 
�ملي���د�ين يف متك���ني طالب �جلامع���ة، وتكونت عينة �لبحث م���ن 322 طالًبا من طالب 
كلية �لرتبية برتكيا مبتو�س���ط عمر زمني 20.34، و�أ�س���ارت نتائج �لدر��س���ة �إىل وجود 
عالق���ة �إيجابي���ة ب���ني تدري���ب �لط���الب ودرج���ة �لتمك���ني، وبعاب���رة �أخ���رى كلم���ا كان 
�لتدري���ب �ملقدم للط���الب ير�عي ويلبي �حتياجاتهم �لتدريبية و�لتعليمية؛ �أدى ذلك 
�إىل متكينهم بدرجة كبرية من مهنة �لتدري�س كل ح�سب �لتخ�س�س �لذي يدر�س فيه.

وهدف���ت در��س���ة Ivanova & Minaeva (2015) �إىل حتدي���د �ملح���دد�ت 
�لبيئي���ة �لت���ي تعي���ق �لد�فع نح���و �لن�س���اط �لتعليم���ي، وتكونت عينة �لبح���ث من 100 
طالب جامعي طبق عليهم ��س���تبيان معوقات �لد�فع نحو �لن�س���اط �لتعليمي، و�أ�سارت 
نتائ���ج �لدر��س���ة �إىل �أن حم���دد�ت �لبيئ���ة �لتعليمي���ة �لتي م���ن �ملمكن �أن تعي���ق �لد�فع 
نحو �لن�ساط �لتعليمي هي: �ملحدد�ت �لنف�سية و�لتعليمية و�لجتماعية و�ل�سخ�سية 
و�لبيئ���ة �لأ�س���رية، كما �أ�س���ارت نتائ���ج �لدر��س���ة �إىل �أن �ملحدد �لنف�س���ي و�لتعليمي من 
�أكرث �ملحدد�ت �لتي �إذ� مل تر�عى قد تعيق �لن�ساط �لتعليمي لدى �لطالب، وبالتايل 
ف���اإن له���وؤلء �لطالب حاجات نف�س���ية وتعليمي���ة �إذ� ما مت تلبيتها له���م؛ فاإن ذلك من 

�ساأنه �أن يوؤثر بالإيجاب يف �لد�فع نحو �لن�ساط �لتعليمي.

بينما هدفت در��س���ة Roman (2014) �إىل در��س���ة �لعو�مل �لتي تت�س���بب يف 
ف�سل �لطالب يف �لبيئة �لتعليمية، وتكونت عينة �لبحث من 50 طالًبا من طلبة كلية 
�لإح�س���اء و�ملعلومات بجامعة بوخار�س���ت برومانيا، طبق عليهم ��ستبيان لقيا�س تلك 
�لعو�مل �لتي تقف ور�ء ف�س���ل �لطالب يف �لبيئة �لأكادميية، و�أ�س���ارت نتائج �لدر��س���ة 
�إىل �أن من �أهم تلك �لعو�مل �لتي تت�س���بب يف ف�س���ل �لطالب يف �لبيئة �لتعليمية هي: 
�لعو�مل �لد�خلية )�ل�سخ�س���ية( ثم �لعو�مل �خلارجية )�حلالة �لأ�س���رية و�ل�سغوط 
�لجتماعية، �ل�سغوط �لقت�سادية(، بالإ�سافة �إىل وجود عو�مل �أخرى مثل �سعوبة 
بع����س �لتخ�س�س���ات �لعلمي���ة؛ مم���ا يو�س���ح �أهمية توف���ري �لبيئ���ة �لتعليمية �ملنا�س���بة 

للطالب �جلامعي �مل�سجعة و�ملحفزة للتعليم.

كم���ا هدف���ت در��س���ة Clinciu (2013) �إىل �لتعرف عل���ى �لعالقة بني �لتوتر 
و�لبيئ���ة �لدر��س���ية باجلامع���ة، وتكون���ت عين���ة �لبح���ث م���ن 157 طالًب���ا وطالب���ة م���ن 
تخ�س�سات �لعلوم �لإن�سانية بجامعة تر�ن�سيلفانيا بر��سوف برومانيا بو�قع 48 طالًبا 
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و109 طالبة، طبق عليهم ��س���تبيان �لتو�فق �لدر��سي، ومقيا�س �لتوتر، و�أ�سارت نتائج 
�لدر��سة �إىل وجود عالقة بني �لتوتر وتو�فق �لطالب مع �لبيئة �لدر��سية باجلامعة، 
مما ي�سري �إىل �أهمية وجود بيئة در��سة للطالب �جلامعي خالية من �لتوتر و�لإجهاد، 

بحيث تتيح له �لفر�سة للتعليم ب�سورة �سليمة.

وهدف���ت در��س���ة �جلموع���ي )2013( �إىل �لتع���رف عل���ى �لعالق���ة ب���ني �لقي���م 
�لجتماعي���ة و�لتو�ف���ق �لنف�س���ي �لجتماع���ي لدى �لطال���ب �جلامع���ي، وتكونت عينة 
�لبحث من )502( طالًبا من طلبة �ل�س���نة �لثانية و�لثالثة مبعهد �لعلوم �لجتماعية 
بجامع���ة �لو�دي، طبق عليهم مقيا�س �لقيم �لجتماعية من �إعد�د �لباحث، ومقيا�س 
�لتو�فق �لنف�س���ي من �إعد�د زينب �س���قري )2003(، وتو�س���لت نتائج �لدر��سة �إىل وجود 
عالق���ة موجبة د�لة �إح�س���ائًيا ب���ني �لقيم �لجتماعي���ة و�لتو�فق �لنف�س���ي لدى �أفر�د 
عين���ة �لبح���ث، مما يدل على �أن �أنه كلما �رتفعت درج���ة �لطالب يف �لقيم �لجتماعية 

�رتفعت معها درجته يف �لتو�فق �لنف�سي و�لجتماعي.

وهدف���ت در��س���ة �س���عيدة )2013( �إىل �لتع���رف عل���ى تاأث���ري �س���مات �ل�سخ�س���ية 
و�لتو�فق �لنف�س���ي على �لتح�س���يل �لأكادميي لدى �لطلبة �جلامعيني، وتكونت عينة 
�لبح���ث م���ن 400 طالًبا وطالبة بال�س���نة �لأوىل بكلية �لعلوم �لجتماعية و�لإن�س���انية 
بجامع���ة �جلز�ئر، طبق عليهم قائمة �لعو�مل �خلم�س���ة �لكربى لل�سخ�س���ية لكو�س���تا 
وماك���ري (Mc Care, & Costa, 1992)، ومقيا����س �لتو�ف���ق �لنف�س���ي م���ن �إعد�د 
زين���ب �س���قري )2003(، وتو�س���لت نتائ���ج �لدر��س���ة �إىل �أن �سماتال�سخ�س���يةتوؤثر عل���ى 
���ا على  �لتح�س���يل �لدر��س���ي  �لتو�ف���ق �لنف�س���ي ل���دى عين���ة در��س���تها، كم���ا توؤث���ر �أي�سً
لديه���م، ووج���دت فروًق���ا د�لة �إح�س���ائًيا بني �لط���الب و�لطالبات يف �لتو�فق �لنف�س���ي 
ل�س���الح �لطالبات، ومل توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني �لطالب و�لطالبات يف �س���مات 

�ل�سخ�سية �سوى يف بعد �لع�سابية �لتي كانت د�لة �إح�سائًيا ول�سالح �لطالبات.

وهدفت در��سة Chalies, et al. (2010) �إىل تقييم برنامج تدريب �ملعلمني 
قب���ل �خلدم���ة م���ن قبل �مل�س���رف �جلامعي و�ملعلم �ملتع���اون، وتكونت عين���ة �لبحث من 
�لطلب���ة �ملعلم���ني �ملطبق���ني للرتبي���ة �لعملي���ة، طب���ق عليهم ��س���تبيان تقيي���م برنامج 
�لرتبي���ة �لعملية، وتو�س���لت نتائج �لدر��س���ة �إىل �أن �لظروف �لتي يك���ون فيها �لطلبة 
�ملعلمني )�ملعلمني قبل �خلدمة( قادرون فيها على �ل�ستفادة من �خلرب�ت �لتدريبية 
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يف �لرتق���اء يف منوه���م �ملهن���ي، ومن ثم ��س���تخد�م تلك �خلرب�ت يف مرحل���ة �لتدريب، 
و�قرتحت �لدر��س���ة �لعمل على �إعد�د مقرتحات تو�س���ح طبيع���ة عمل تدريب كل من 

�مل�سرف �جلامعي و�ملعلم �ملتعاون، ومن ثم تطويرها.

بينما هدفت در��سة Černochová, (2010) �إىل �لتعرف على و�قع �لرتبية 
�لعملي���ة م���ن وجه���ة نظر �لط���الب �ملعلمني بكلي���ة �لرتبي���ة بجماعة ت�س���ارلز يف بر�ج 
بجمهورية �لت�س���يك، وتكونت عينة �لبحث من جمموعة من طالب �لرتبية �لعملية 
�مللتحق���ني بكلي���ة �لرتبي���ة بجامع���ة ت�س���ارلز مبدين���ة ب���ر�ج خ���الل �ل�س���نو�ت 2004 – 
2008م، طبق عليهم ��س���تبيان خا�س بوجهة نظرهم نحو �لرتبية �لعملية، وتو�س���لت 
نتائ���ج �لدر��س���ة �إىل �أن ه���وؤلء �لطالب لديه���م جمموعة من �لحتياج���ات �لتدريبية 
�ملتعلق���ة بالرتبية �لعملية، و�لتي حتت���اج �إىل توفرها يف برنامج �لرتبية �لعملية لكي 

ي�ستفادو� بطريقة �أف�سل يف �إعد�دهم ملهنة �لتدري�س بعد �لتخرج.

بينما هدفت در��س���ة خازر )2007( �إىل �لتعرف على م�س���كالت برنامج �لرتبية 
�لعملي���ة يف جامع���ة موؤت���ة �لتي تو�جه مدي���رو ومدير�ت �ملد�ر����س �ملتعاونة من وجهة 
نظرهم، وتكونت عينة �لبحث من 101 مدر�سة، طبق عليهم ��ستبيان م�سكالت برنامج 
�لرتبي���ة �لعملية، وتو�س���لت نتائج �لدر��س���ة �إىل �مل�س���كالت �ملتعلق���ة بربنامج �لرتبية 
�لعملي���ة �حتل���ت �ملرتبة �لأوىل، ثم �مل�س���كالت �ملتعلق���ة بالطالب �ملعل���م )�ملتدرب(، ثم 

�مل�سكالت �ملتعلقة مب�سرف �لرتبية �لعملية.

التعليق على الدرا�سات ال�سابقة:
م���ن خالل �لعر����س �ل�س���ابق ملجموعة �لدر��س���ات و�لبحوث �ل�س���ابقة؛ يت�س���ح 
لن���ا وج���ود جمموع���ة م���ن �لدر��س���ات �لت���ي �هتم���ت بامل�س���كالت و�ملعوق���ات �لت���ي تقف 
ور�ء ع���دم ��س���تفادة �لطال���ب �ملعل���م م���ن برنام���ج �لرتبي���ة �لعملي���ة �مللتح���ق ب���ه، ودور 
�لرتبي���ة �لعملي���ة يف متك���ني �لطلب���ة �ملعلم���ني؛ فق���د تو�س���لت نتائ���ج ه���ذه �ملجموع���ة 
م���ن �لدر��س���ات �إىل �أن �مل�س���كالت و�ملعوق���ات �لت���ي تق���ف ور�ء ع���دم ��س���تفادة �لطال���ب 
�ملعل���م م���ن برنام���ج �لرتبية �لعملي���ة؛ توؤثر على تو�فقه �لنف�س���ي ومن ث���م توؤثر على 
حت�س���يله �لأكادميي، ويف �إعد�ده ملهنة �لتدري�س، مثل در��س���ة (Mullaney, 2017؛

�لديحاين،Roman,  2016؛Ivanova, andMinaeva, 2015؛Cakıra, 2015؛ 
(Chalies, et, al. 2010؛Černochová, 2010؛Clinciu, 2013؛2014،  
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وق���د �أو�س���ت ه���ذه �لدر��س���ات ب�س���رورة �لعم���ل عل���ى �إز�ل���ة ه���ذه �ملعوق���ات وح���ل تلك 
�مل�سكالت �لتي تقف ور�ء ��ستفادة �لطالب من برنامج �لرتبية �لعملية �مللتحق به.

وبالن�س���بة للدر��س���ات �لت���ي �هتم���ت بالتو�ف���ق �لنف�س���ي ل���دى طلب���ة �جلامع���ة 
و�لعو�م���ل �ملوؤث���رة في���ه، فق���د �أ�س���ارت نتائج ه���ذه �ملجموعة م���ن �لدر��س���ات �إىل وجود 
جمموع���ة م���ن �لعو�م���ل �لت���ي توؤث���ر عل���ى �لتو�ف���ق �لنف�س���ي ل���دى طلب���ة �جلامع���ة؛ 
در��س���ة                                               مث���ل  و�ل�سخ�س���ية  و�لأ�س���رية  �لأكادميي���ة  �لعو�م���ل  �أهمه���ا  م���ن  و�لت���ي 
Clinciu, 2013؛Roman, 2014)، �جلموعي، 2013؛ �سعيدة، 2013(، وقد قدمت 
هذه �ملجموعة من �لدر��س���ات عدة تو�س���يات تربوية من �أهمها؛ �سرورة توفري �لبيئة 
�لأكادميية �ملنا�س���بة، و�إز�لة جميع �لعو�مل �لتي تعيق �لعملية �لتعليمية؛ مبا ي�س���هم 

يف حت�سني م�ستوى �لتو�فق �لنف�سي لهم.

وي�س���تخل�س �لباح���ث �حلايل م���ن خالل ما تقدم من عر����س لالإطار �لنظري 
للبحث �حلالية و�لبحوث و�لدر��سات �ل�سابقة ما يلي:

حمدودية �لبحوث و�لدر��س���ات �لتي تناولت در��س���ة �لعالقة بني �لحتياجات 	 
�لتدريبي���ة و�لتو�ف���ق �لنف�س���ي ل���دى طلب���ة �لرتبي���ة �لعملي���ة بق�س���م �لرتبي���ة 

�خلا�سة، وذلك يف حدود علم �لباحث.
�إن �أغلب هذه �لبحوث و�لدر��س���ات ��س���تخدمت مقايي����س عديدة لالحتياجات 	 

�لتدريبية و�أخرى متنوعة للتو�فق �لنف�سي كل ح�سب ما هدفت �إليه در��سته؛ 
ويف �س���وء ذلك �س���وف ت�س���تخدم �لبحث �حلايل كل من مقيا�س���ي �لحتياجات 

�لتدريبية و�لتو�فق �لنف�سي.

ويف �س���وء م�س���كلة �لبح���ث وت�س���اوؤلته و�أهميت���ه و�أهد�ف���ه و�لإط���ار �لنظ���ري 
و�لدر��سات �ل�سابقة قام �لباحث ب�سياغة فرو�س بحثه على �لنحو �لتايل:

فرو�س البحث:
توج���د عالق���ة �س���البة )عك�س���ية( د�ل���ة �إح�س���ائًيا بني درج���ات �أف���ر�د �لعينة يف 1 ))

مقيا�س �لحتياجات �لتدريبية وبني درجاتهم يف مقيا�س �لتو�فق �لنف�سي.
ل توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطات درجات �لطالب و�لطالبات على 1 ))

مقيا�س �لحتياجات �لتدريبية. 
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ل توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطات درجات �لطالب و�لطالبات على 1 ))
مقيا�س �لتو�ق �لنف�سي.

�مل�س���ار�ت 1 )) طلب���ة  درج���ات  متو�س���طات  ب���ني  �إح�س���ائًيا  د�ل���ة  ف���روق  توج���د  ل 
�لتخ�س�س���ية �ملختلف���ة )�لعقل���ي و�ل�س���معي و�س���عوبات �لتعل���م( عل���ى مقيا�س 

�لحتياجات �لتدريبية.
ل توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطات درجات طلبة �مل�سار�ت �لتخ�س�سية 1 ))

)�لعقلي و�ل�سمعي و�سعوبات �لتعلم( على مقيا�س �لتو�فق �لنف�سي.

الطريقة واالإجراءات
اأولً: املنهج امل�ستخدم يف البحث:

�تبعت �لبحث �حلايل �ملنهج �لو�س���في بحدوده �ملعروفة، و�لذي مت من خالله 
در��س���ة �لعالق���ة بني �لحتياجات �لتدريبية و�لتو�فق �لنف�س���ي ل���دى �لطلبة �ملعلمني 
�ملطبق���ني لربنام���ج �لرتبي���ة �لعملية بق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة بكلي���ة �لرتبية جامعة 
�مللك في�س���ل بالإح�س���اء باململكة �لعربية �ل�س���عودية، بالإ�سافة �إىل در��سة �لفروق بني 
�لط���الب �لذك���ور و�لإن���اث وبني �مل�س���ار�ت �لتخ�س�س���ية �ملختلف���ة )�لعقلي و�ل�س���معي 

و�سعوبات �لتعلم( يف كل من �لحتياجات �لتدريبية و�لتو�فق �لنف�سي.

ثانًيا جمتمع البحث:
تك���ون جمتم���ع �لبحث �حلايل م���ن �لطلبة �ملعلمني �لذك���ور و�لإناث �ملطبقني 
لربنامج �لرتبية �لعملية بق�سم �لرتبية �خلا�سة بكلية �لرتبية بجامعة �مللك في�سل 

بالإح�ساء للعام �جلامعي 2015 –2016م.

ثالًثا عينة البحث:
تكونت عينة �لبحث �لأ�سا�سية من )169( طالًبا وطالبة من �ملطبقني للرتبية 
�لعملية بق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة بكلية �لرتبية بجامعة �مللك في�س���ل بالإح�ساء للعام 
�جلامع���ي 2015 – 2016م، بو�ق���ع )79( طالًب���ا، و)90( طالب���ة، م���ن �مل�س���ار�ت �لعلمية 

�ملختلفة بالق�سم )�لعقلي و�ل�سمعي و�سعوبات �لتعلم(.
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رابًعا: اأدوات البحث
��ستخدم �لباحث �لأدو�ت �لتالية يف در��سته �حلالية:

مقيا�س الحتياجات التدريبية )�إعد�د �لباحث(.1 ))
ق���ام �لباحث باإعد�د مقيا�س �لحتياجات �لتدريبية، وذلك بهدف حتديد تلك 
�لحتياج���ات �لتدريبي���ة للطلبة �ملعلمني بق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة �ملطبقني لربنامج 
�لرتبي���ة �لعملي���ة بكلي���ة �لرتبي���ة بجامع���ة �ملل���ك في�س���ل م���ن وجه���ة نظ���ر �لطلب���ة، 
حي���ث �حت���وى �ملقيا����س يف �س���ورته �لنهائي���ة على 26 فق���رة موزعني على ثالث���ة �أبعاد 
رئي�س���ة وه���ي حاج���ات خا�س���ة ب )�مل�س���رف �جلامع���ي )�لأكادمي���ي(، و�إد�رة �ملدر�س���ة 
�ملتعاون���ة، و�ملعل���م �ملتعاون(، بو�قع ت�س���ع فقر�ت للبع���د �لأول و�لثالث، وثماين فقر�ت                                        

للبعد �لثاين.

تقنني املقيا�س:
مت تطبي���ق �ملقيا����س يف �س���ورته �لأولي���ة على عين���ة ��س���تطالعية قو�مها )43( 
طالًب���ا وطالب���ة من �لطلبة �ملعلمني �ملطبقني لربنامج لرتبية �لعملية بكلية �لرتبية 
بجامعة �مللك في�س���ل مبحافظة �لإح�س���اء باململكة �لعربية �ل�س���عودية للعام �جلامعي 

2015 – 2016م، وذلك حل�ساب �سدق وثبات �ملقيا�س.

�سدق املقيا�س: 

�سدق املحكمني:
مت عر����س �ملقيا����س يف �س���ورته �لأولية على جمموعة من �أ�س���اتذة علم �لنف�س 
و�ملناه���ج وط���رق �لتدري����س و�لرتبية �خلا�س���ة، وذل���ك للتاأكد من �ل�س���دق �لظاهري 
للمقيا����س و�لبال���غ عدده���م ع�س���رة �أ�س���اتذة، بع���د �أن مت حتدي���د �لتعري���ف �لإجر�ئ���ي 
ملقيا�س �لحتياجات �لتدريبية و�أبعاده �لفرعية، حيث ت�س���من �ل�ستف�س���ار عن و�سوح 

�لعبار�ت، ومدى �رتباطها بقيا�س ما و�سعت من �أجله. 

ه���ذ� وق���د كان ع���دد فق���ر�ت �ملقيا����س �ملبدئ���ي )27( فق���رة، وبع���د �أن مت عر�س 
�ملقيا�س على �ل�سادة �ملحكمني مت ��ستبعاد فقرة و�حدة مل تتجاوز ن�سبة �تفاقهم عليها 
90 %، وتعديل �لبع�س �لآخر منها، و��ستقرت فقر�ته بعد تقدير �ملحكمني على )26( 
فق���رة، و�حت���وى كل م���ن �لبع���د �لأول و�لثالث على ت�س���ع فقر�ت  بينم���ا �حتوى �لبعد 

�لثاين على ثماين فقر�ت.
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الت�ساق الداخلي:
ق���ام �لباح���ث با�س���تخر�ج معام���الت �لت�س���اق �لد�خل���ي ملقيا����س �لحتياج���ات 
�لتدريبية عن طريق ح�ساب معامل �لرتباط �لثنائي بني درجة كل فقرة من فقر�ت 
�ملقيا����س وبني �لدرجة �لكلية للبع���د �لذي تنتمي �إليه، وبني درجة كل فقرة و�لدرجة 
�لكلي���ة للمقيا�س، وبني �لدرجة �لكلية ل���كل بعد و�لدرجة �لكلية للمقيا�س، و�جلدول 

�لتايل يو�سح ذلك.

جدول )1(
الت�ساق الداخلي لفقرات مقيا�س الحتياجات التدريبية بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي اإليه 

وبالدرجة الكلية للمقيا�س)ن=43(

 �مل�سرف
�جلامعي

معامل �لت�ساق
 �إد�رة�لفقر�ت

�ملدر�سة

معامل �لت�ساق
 �ملعلم�لفقر�ت

�ملتعاون

معامل �لت�ساق
�لفقر�ت

باملقيا�سبالبعدباملقيا�سبالبعدباملقيا�سبالبعد

10.523**0.441**30.391*0.337*50.412**0.309*

20.731**0.575**40.413**0.402**60.318*0.372*

70.732**0.574**90.382*0.359*110.561**0.542**

80.406**0.417**100.356*0.459**120.405**0.415**

130.523**0.481**150.731**0.511**170.652**0.499**

140.682**0.536**160.479**0.370*180.655**0.569**

190.596**0.644**210.465**0.334*230.362*0.314*

200.769**0.594**220.672**0.492**240.359*0.601**

250.753**0.757**______260.529**0.564**
 �لدرجة �لكلية

 �لدرجة �لكلية**0.647للبعد
 �لدرجة �لكلية**0.3957للبعد

**0.651للبعد

** د�لة عند م�ستوى )0،01(      * د�لة عند م�ستوى )0،05(
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يت�س���ح م���ن ج���دول �لت�س���اق �ل�س���ابق �أن جمي���ع معام���الت �رتب���اط كل فق���رة 
بالدرجة �لكلية للبعد �لذي تنتمي �إليه، و�رتباط كل فقرة بالدرجة �لكلية للمقيا�س 
د�لة �إح�سائًيا، و�أن جميع معامالت �رتباط �أبعاد مقيا�س �حلاجاتالتدريبية بالدرجة 

�لكلية له د�لة �إح�سائًيا، مما يجعلنا نثق يف �سدق فقر�ت �ملقيا�س و�أبعاده �لرئي�سة.

ثبات املقيا�س:
ق���ام �لباحث بح�س���اب معامل ثب���ات مقيا�س �لحتياج���ات �لتدريبية على نف�س 

�أفر�د عينة �لتقنني، و�عتمد يف ذلك على طريقتني هما:
�لتجزئة �لن�سفية )معادلة �سبريمان – بر�ون(.	 
�ألفا كرونباخ.	 

و�جلدول �لتايل يو�س���ح ثب���ات �أبعاد مقيا�س �لحتياج���ات �لتدريبية و�لدرجة 
�لكلية له بطريقتي �لتجزئة �لن�سفية )�سبريمان – بر�ون(، و�ألفا كرونباخ.

جدول )2(
ثبات اأبعاد مقيا�س الحتياجات التدريبية والدرجة الكلية له بطريقتي التجزئة الن�سفية    

)�سبريمان – براون( واألفا كرونباخ    )ن=43( 

عدد �لأبعاد
�لفقر�ت

معامل �لثبات 
)�سبريمان – بر�ون(

معامل �لثبات  
)�ألفا كرونباخ(

90.8680.860�مل�سرف �جلامعي
80.7830.600�إد�رة �ملدر�سة
90.7960.875�ملعلم �ملتعاون

260.8290.886�لدرجة �لكلية للمقيا�س

يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق �أن جمي���ع معام���الت �لثب���ات لأبع���اد مقيا����س 
�لحتياج���ات �لتدريبيةو�لدرجة �لكلية له بطريقة �لتجزئة �لن�س���فية و�ألفا كرونباخ 
مرتفع���ة؛ حيث تر�وحت معام���الت �لثبات بطريقة �لتجزئة �لن�س���فية ما بني 0،783 
-  0،868، �أم���ا بطريق���ة �ألف���ا كرونباخ فرت�وحت ما ب���ني 0،600 – 0،886؛ مما يجعلنا 

نثق يف ثبات �ملقيا�س.
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مقيا�س التوافق النف�سي )�إعد�د �لباحث(.( 2)
ق���ام �لباح���ث باإع���د�د مقيا�س �لتو�فق �لنف�س���ي، وذل���ك بهدف قيا�س م�س���توى 
�لتو�ف���ق �لنف�س���ي ل���دى �لطلبة �ملعلمني بق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة �ملطبق���ني لربنامج 
�لرتبية �لعملية بكلية �لرتبية بجامعة �مللك في�سل، حيث �حتوى �ملقيا�س يف �سورته 
�لنهائي���ة عل���ى 24 فق���رة موزع���ني عل���ى ثالث���ة �أبع���اد رئي�س���ة وه���ي �لتو�فق �ل�س���حي 

)�جل�سمي( و�ل�سخ�سي و�لجتماعي، بو�قع ثماين فقر�ت لكل بعد.

تقنني املقيا�س: مت تطبيق �ملقيا�س يف �سورته �لأولية على عينة ��ستطالعية 
قو�مه���ا )43( طالًبا وطالبة م���ن �لطلبة �ملعلمني �ملطبقني لربنامج �لرتبية �لعملية 
بق�س���م �لرتبي���ة �خلا�س���ة بكلي���ة �لرتبي���ة جامع���ة �ملل���ك في�س���ل مبحافظ���ة �لإح�س���اء 
باململك���ة �لعربي���ة �ل�س���عودية للع���ام �جلامع���ي 2015 – 2016م، وذل���ك حل�س���اب �س���دق 

وثبات �ملقيا�س.

�س�دق املقيا�س: مت ح�س���اب �س���دق مقيا�س �لتو�فق �لنف�س���ي بطريقتني هما: 
�سدق �ملحكمني

�سدق املحكمني:
مت عر����س �ملقيا����س يف �س���ورته �لأولية على جمموعة من �أ�س���اتذة علم �لنف�س 
و�ل�س���حة �لنف�س���ية و�لرتبية �خلا�س���ة وذلك للتاأكد من �ل�س���دق �لظاهري للمقيا�س 
و�لبالغ عددهم ع�س���رة �أ�س���اتذة، بعد �أن مت حتديد �لتعريف �لإجر�ئي ملقيا�س �لتو�فق 
�لنف�س���ي و�أبع���اده �لفرعي���ة، حي���ث ت�س���من �ل�ستف�س���ار ع���ن و�س���وح �لعب���ار�ت، ومدى 

�رتباطها بقيا�س ما و�سعت من �أجله. 

ه���ذ� وقد كان ع���دد فقر�ت �ملقيا�س �ملبدئي )27( فقرة يف ثالثة رئي�س���ة وهي: 
)�لتو�فق �ل�س���حي )�جل�سمي(، و�لتو�فق �ل�سخ�س���ي، و�لتو�فق �لجتماعي(، وبعد �أن 
مت عر����س �ملقيا����س على �ل�س���ادة �ملحكم���ني مت ��س���تبعاد عدد ثالث فق���ر�ت مل تتجاوز 
ن�سبة �تفاقهم عليها 90 %، وتعديل �لبع�س �لآخر منها، و��ستقرت فقر�ت �ملقيا�س بعد 

تقدير �ملحكمني على )24( فقرة بحيث يحتوى كل بعد على 8 فقر�ت.
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الت�ساق الداخلي:
قام �لباحث با�ستخر�ج معامالت �لت�ساق �لد�خلي ملقيا�س �لتو�فق �لنف�سي عن 
طري���ق ح�س���اب معام���ل �لرتباط �لثنائي بني درجة كل فقرة م���ن فقر�ت كل بعد على 
حدة و�لدرجة �لكلية لهذ� �لبعد، وبني درجة كل فقرة و�لدرجة �لكلية للمقيا�س، وبني 
درجة كل بعد و�لدرجة �لكلية ملقيا�س �لتو�فق �لنف�سي، و�جلدول �لتايل يو�سح ذلك.

جدول )3(
الت�ساق الداخلي لفقرات مقيا�س التوافق النف�سي بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي اإليه 

وبالدرجة الكلية للمقيا�س )ن=43(

 �لتو�فق
�ل�سحي

 �لتو�فقمعامل �لت�ساق
�ل�سخ�سي

 �لتو�فقمعامل �لت�ساق
�لجتماعي

معامل �لت�ساق

باملقيا�سبالبعدباملقيا�سبالبعدباملقيا�سبالبعد

10.529**0.425**30.481**0.380*50.577**0.508**

20.579**0.595**40.348*0.319*60.624**0.617**

70.492**0.393**90.601**0.658**110.739**0.597**

80.453**0.380*100.693**0.513**120.663**0.531**

130.522**0.521**150.557**0.467**170.559**0.569**

140.659**0.592**160.641**0.375*180.523**0.605**

190.574**0.446**210.483**0.502**230.626**0.441**

200.591**0.517**220.372*0.381*240.706**0.466**
 �لدرجة �لكلية

 �لدرجة �لكلية**0.494للبعد
�لدرجة �لكلية**0.473للبعد

**0.513للبعد 

** د�لة عند م�ستوى )0،01(      * د�لة عند م�ستوى )0،05(
يت�س���ح م���ن ج���دول �لت�س���اق �ل�س���ابق �أن جمي���ع معام���الت �رتب���اط كل فق���رة 
بالدرجة �لكلية للبعد �لذي تنتمي �إليه، و�رتباط كل فقرة بالدرجة �لكلية للمقيا�س 
د�لة �إح�سائًيا، و�أن جميع معامالت �رتباط �أبعاد مقيا�س �حلاجاتالتدريبية بالدرجة 

�لكلية له د�لة �إح�سائًيا، مما يجعلنا نثق يف �سدق فقر�ت �ملقيا�س و�أبعاده �لرئي�سة.
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ثبات املقيا�س:
ق���ام �لباح���ث بح�س���اب معامل ثبات مقيا�س �لتو�فق �لنف�س���ي عل���ى نف�س �أفر�د 

عينة �لتقنني، و�عتمد يف ذلك على طريقتني هما:
�لتجزئة �لن�سفية )معادلة �سبريمان – بر�ون(.	 
�ألفا كرونباخ.	 

و�جلدول �لتايل يو�س���ح ثبات �أبعاد مقيا�س �لتو�فق �لنف�س���ي و�لدرجة �لكلية 
له بطريقتي �لتجزئة �لن�سفية )�سبريمان – بر�ون(، و�ألفا كرونباخ.

جدول )4(
ثبات اأبعاد مقيا�س التوافق النف�سي والدرجة الكلية له بطريقتي التجزئة الن�سفية

)�سبريمان – براون( واألفا كرونباخ )ن=43( 

عدد �لأبعاد
�لفقر�ت

معامل �لثبات 
)�سبريمان – بر�ون(

معامل �لثبات 
)�ألفا كرونباخ(

80.6520.826.�لتو�فق �ل�سحي

80.5810.788.�لتو�فق �ل�سخ�سي

80.7910.865.�لتو�فق �لجتماعي

240.7220.896.�لدرجة �لكلية للمقيا�س

يت�س���ح من �جلدول �ل�سابق �أن جميع معامالت �لثبات لأبعاد مقيا�س �لتو�فق 
�لنف�س���ي و�لدرج���ة �لكلي���ة له بطريق���ة �لتجزئ���ة �لن�س���فية و�ألفا كرونب���اخ مرتفعة ؛ 
حي���ث تر�وح���ت معامالت �لثبات بطريقة �لتجزئة �لن�س���فية ما بني 0.581 -  0.791، 
�أم���ا بطريق���ة �ألف���ا كرونب���اخ فرت�وح���ت م���ا ب���ني 0.788 – 0.896، مما يجعلن���ا نثق يف                  

ثبات �ملقيا�س.

خام�ًسا: اخلطوات االإجرائية للبحث:
�عتم���د �لباح���ث يف �إع���د�ده للدر��س���ة �حلالي���ة عل���ى جمموع���ة م���ن �خلطو�ت 

�لإجر�ئية، و�لتي ميكن �أن جنملها على �لوجه �لتايل:
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�لط���الع على �ملر�جع و�لدر��س���ات �لعربي���ة و�لأجنبية �لت���ي تناولت متغري�ت 1 ))
�لبحث جلمع �ملادة �لعلمية �ملتعلقة مبفاهيم �لبحث لبناء �لإطار �لنظري لها. 

�لقي���ام بدر��س���ة ��س���تطالعية لتحدي���د عين���ة �لبح���ث م���ن �لطلب���ة �ملعلم���ني 1 ))
�ملطبق���ني لربنام���ج �لرتبي���ة �لعملية بق�س���م �لرتبي���ة �خلا�س���ة بجامعة �مللك 

في�سل مبحافظة �لإح�ساء باململكة �لعربية �ل�سعودية.
ت�س���ميم �أدو�ت �لبح���ث وحتدي���د �لتعريف���ات �لإجر�ئي���ة له���ا، وعر�س���ها عل���ى 1 ))

�ملحكمني.
ح�ساب �سدق وثبات �أدو�ت �لبحث عن طريق �لأ�ساليب �لإح�سائية �ملنا�سبة لها. 1 ))
حتديد عينة �لبحث �لأ�سا�سية من �لطلبة �ملعلمني �ملطبقني لربنامج �لرتبية 1 ))

�لعملي���ة بق�س���م �لرتبي���ة �خلا�س���ة بجامع���ة �مللك في�س���ل مبحافظة �لإح�س���اء 
باململكة �لعربية �ل�سعودية للعام �جلامعي 2015 – 2016م.

تطبيق مقيا�سي �لحتياجات �لتدريبية و�لتو�فق �لنف�سي على �أفر�د عينة �لبحث.1 ))
بعد ذلك مت �حل�سول على �لبيانات �لكمية ومن ثم تفريغها يف جد�ول خا�سة 1 ))

بذلك، ومعاجلتها �إح�سائًيا. 
بعد معاجلة �لبيانات �إح�سائًيا مت تف�سري �لنتائج، ومناق�ستها يف �سوء �لإطار 1 ))

�لنظري للدر��سة �حلالية و�لدر��سات �ل�سابقة. 
وف���ى �س���وء نتائ���ج �لبح���ث و�لإط���ار �لنظري له���ا و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة �قرتح 1 ))

�لباح���ث جمموعة من �لتو�س���يات �لرتبوية و�لبحوث �ملقرتحة؛ �لتي ت�س���هم 
يف تلبي���ة �لحتياج���ات �لتدريبية للطلبة �ملعلمني �ملطبق���ني لربنامج �لرتبية 
�لعملية بق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة بجامعة �مللك في�س���ل، ويف حت�س���ني م�س���توى 

�لتو�فق �لنف�سي لديهم.
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�ساد�ًسا االأ�ساليب االإح�سائية امل�ستخدمة يف البحث:
��س���تخدم �لباح���ث يف معاجل���ة �لبيان���ات �لت���ي ح�س���ل عليها م���ن �أدو�ت �لبحث 

�لأ�ساليب �لإح�سائية �لتالية: 
�أ�س���لوب �لت�س���اق �لد�خل���ي حل�س���اب �س���دق مقيا�س���ي �لحتياج���ات �لتدريبي���ة 1 ))

و�لتو�فق �لنف�سي.

�أ�س���لوب �لتجزئة �لن�سفية )معادلة �سبريمان - بر�ون( ومعادلة �ألفا كرونباخ 1 ))
للتحقق من ثبات مقيا�سي �لحتياجات �لتدريبية و�لتو�فق �لنف�سي.

معامل �رتباط بري�سون حل�ساب �لعالقة بني �لحتياجات �لتدريبية و�لتو�فق 1 ))
�لنف�سي.

�ختبار )ت( t-Test  حل�ساب دللة �لفروق بني �لطالب و�لطلبات يف كل من 1 ))
�لحتياجات �لتدريبية و�لتو�فق �لنف�سي. 

حتلي���ل �لتباي���ن �أح���ادي �لجت���اه (One Way ANOVA) حل�س���اب دلل���ة 1 ))
�لفروق بني طالب �مل�سار�ت �لتخ�س�سية )�لعقلي،�ل�سمعي،و�سعوبات �لتعلم( 

يف كل من �لحتياجات �لتدريبية و�لتو�فق �لنف�سي.

نتائج البحث:
اأولً: نتائج التحقق من الفر�س الأول: 

ين����س ه���ذ� �لفر����س على �أن���ه: توجد عالقة �س���البة )عك�س���ية( د�لة �إح�س���ائًيا 
ب���ني درج���ات �أفر�د عينة �لبح���ث يف مقيا�س �لحتياجات �لتدريبي���ة وبني درجاتهم يف 
مقيا�س �لتو�فق �لنف�س���ي. وللتحقق من �س���حة هذ� �لفر�س ��ستخدم �لباحث معامل 
�رتباط بري�سون حل�ساب �لعالقة بني درجات �أفر�د عينة �لبحث على كل من مقيا�سي 

�لحتياجات �لتدريبية و�لتو�فق �لنف�سي، و�جلدول )5( يو�سح ذلك.
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جدول )5(
معامالت الرتباط بني درجات اأفراد عينة البحث على كل من مقيا�سي الحتياجات التدريبية 

والتوافق النف�سي    )ن = 169( 

�لتو�فق�لأبعاد
�ل�سحي )�جل�سمي(

�لتو�فق 
�ل�سخ�سي

�لتو�فق 
�لجتماعي

�لدرجة �لكلية
للتو�فق

**-0.207-0.060*-0.164**-0.243�مل�سرف �جلامعي
**-0،0180.237-0.118**-0.378�إد�رة �ملدر�سة
**-0.198-0.075**-0.213*-0.163�ملعلم �ملتعاون

 �لدرجة �لكلية
**-0.252-0.044**-0.190**-0.299لالحتياجات

** = د�لة عند م�ستوى 0،01             * = د�لة عند م�ستوى 0،05
يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق وجود عالقة �س���البة )عك�سية( د�لة �إح�سائًيا بني 
درج���ات �أف���ر�د عينة �لبحث من �لطلب���ة �ملعلمني �ملطبقني لربنام���ج �لرتبية �لعملية 
بق�س���م �لرتبي���ة �خلا�س���ة عل���ى مقيا����س �لحتياج���ات �لتدريبي���ة وب���ني درجاتهم على 
مقيا����س �لتو�فق �لنف�س���ي؛ حيث ُوجدت عالقة �س���البة )عك�س���ية( د�لة �إح�س���ائًيا بني 
�أغل���ب �أبعاد �ملقيا�س���ني و�لدرج���ة �لكلية لهم���ا، و�أغلبها د�لة عند م�س���توى 0،01، فيما 
ع���د� �رتب���اط بعد �لتو�فق �ل�سخ�س���ي ببعد �مل�س���رف �لأكادميي و�رتب���اط بعد �لتو�فق 

�ل�سحي )�جل�سمي( ببعد �ملعلم �ملتعاون فكانا د�لني عند م�ستوى 0،05.

مقيا����س  �أبع���اد  بجمي���ع  �لجتماع���ي  �لتو�ف���ق  بع���د  لرتب���اط  بالن�س���بة  �أم���ا 
�لحتياج���ات �لتدريبي���ة و�لدرج���ة �لكلي���ة ل���ه كان غري د�ل �إح�س���ائًيا؛ حي���ث �أظهرت 
�لنتائ���ج ع���دم وج���ود عالقة د�لة �إح�س���ائًيا بينهم، ه���ذ� بالإ�س���افة �إىل �أن �رتباط بعد 

�لتو�فق �ل�سخ�سي ببعد �إد�رة �ملدر�سة مل يكن د�ل �إح�سائًيا.

نتائج التحقق من الفر�س الثاين:
ين����س ه���ذ� �لفر����س عل���ى �أن���ه ل توجد ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طات 

درجات �لطالب �لذكور و�لإناث على مقيا�س �لحتياجات �لتدريبية.
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  t-Test )وللتحق���ق م���ن �س���حة ه���ذ� �لفر����س ��س���تخدم �لباح���ث �ختب���ار )ت
حل�س���اب دلل���ة �لف���روق ب���ني متو�س���طات درج���ات �لط���الب و�لطالب���ات عل���ى مقيا����س 

�لحتياجات �لتدريبية، و�جلدول �لتايل يو�سح ذلك.
جدول )6(

دللة الفروق بني متو�سطات درجات الطالب والطالبات على مقيا�س الحتياجات التدريبية

�ملتو�سط �لعدد�لنوع�لبعد
�حل�سابي

�لنحر�ف 
�ملعياري

درجات 
�حلرية

قيمة 
)ت(

م�ستوى 
�لدللة

�مل�سرف �جلامعي
)�لأكادميي(

 طالب
طالبات

79
90

10،97
11،93

1،78
3،131672،400،017

د�لة

 طالب�إد�رة �ملدر�سة
طالبات

79
90

11،54
13،29

1،77
3،281674،230،000

د�لة

 طالب�ملعلم �ملتعاون
طالبات

79
90

11،29
11،93

2،64
3،641671،300،196

غري د�لة
�لدرجة �لكلية
لالحتياجات

 طالب
طالبات

79
90

33،81
37،16

4،76
8،721673،040،003

د�لة

 )ت( = 1.96 عند م�ستوى دللة 0،05  )ت( = 2.58 عند م�ستوى دللة 0،01

مبقارنة قيم )ت( �ملح�سوبة بالقيم �جلدولية لها عند م�ستوى 0،05 ، وم�ستوى 
0،01 يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طات درجات 
كل م���ن �لط���الب و�لطالب���ات عل���ى مقيا����س �لحتياج���ات �لتدريبية و�لدرج���ة �لكلية 
للمقيا�س ل�س���الح �لطالبات؛ فيما عد� بعد �ملعلم �ملتعاون، حيث كانت قيمة )ت( غري 
د�لة �إح�س���ائًيا، �أما بالن�س���بة لبقية �لأبعاد؛ فكانت قيمة )ت( لبعد �مل�سرف �لأكادميي 
ت�س���اوي2،40 وهي د�لة عند م�س���توى 0،05، وبالن�س���بة لبعد �إد�رة �ملدر�سة فكانت قيمة 
)ت( ت�س���اوي 4،23 وهي د�لة عند م�س���توى 0،01، وبالن�سبة لقيمة )ت( للدرجة �لكلية 
للمقيا�س فكانت ت�ساوي 3.04 وهي د�لة عند م�ستوى 0،01، وبالتايل نرف�س �لفر�س 
�ل�س���فري ونقب���ل �لفر����س �لبديل �ل���ذي ين�س على �أن���ه: توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا 
ب���ني متو�س���طات درج���ات �لط���الب و�لطالب���ات عل���ى مقيا����س �لحتياج���ات �لتدريبية 

ل�سالح �لطالبات.
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نتائج التحقق من الفر�س الثالث:
ين����س ه���ذ� �لفر����س عل���ى �أن���ه ل توجد ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طات 

درجات �لطالب و�لطالبات على مقيا�س �لتو�ق �لنف�سي.

 t-Test )وللتحق���ق م���ن �س���حة ه���ذ� �لفر����س ��س���تخدم �لباح���ث �ختب���ار )ت
حل�س���اب دلل���ة �لف���روق ب���ني متو�س���طات درج���ات �لط���الب و�لطالب���ات عل���ى مقيا����س 

�لتو�فق �لنف�سي، و�جلد�ول �لتالية يو�سح ذلك.
جدول )7(

دللة الفروق بني متو�سطات درجات الطالب والطالبات على مقيا�س التوافق النف�سي

 �ملتو�سط�لعدد�لنوع�لبعد
�حل�سابي

 �لنحر�ف
�ملعياري

 درجات
�حلرية

 قيمة
))ت

 م�ستوى
�لدللة

�لتو�فق �ل�سحي
)�جل�سمي(

 طالب
طالبات

79
90

18،38
17،71

2،49
2،741671،650،101

غري د�لة
�لتو�فق

�ل�سخ�سي
 طالب
طالبات

79
90

20،56
20،16

1،87
2،101671،310،193

غري د�لة
 �لتو�فق

�لجتماعي
 طالب
طالبات

79
90

22،00
21،38

2،04
2،471671،770،079

غري د�لة
�لدرجة �لكلية

للتو�فق �لنف�سي
 طالب
طالبات

79
90

60،94
59،24

4،35
5،501672،200،029

د�لة

 )ت( = 1،96 عند م�ستوى دللة 0،05   )ت( = 2،58 عند م�ستوى دللة 0،01

مبقارنة قيم )ت( �ملح�سوبة بالقيم �جلدولية لها عند م�ستوى 0،05 ، وم�ستوى 
0،01 يت�سح لنا من �جلدول �ل�سابق وجود فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطات درجات 
كل م���ن �لط���الب و�لطالب���ات عل���ى �لدرج���ة �لكلي���ة ملقيا�س �لتو�فق �لنف�س���ي ل�س���الح 
�لط���الب حي���ث كان���ت قيم���ة )ت( 2،20، وه���ي د�ل���ة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى 0،05 على 
�لرغ���م من عدم وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طات درجاته���م يف جميع �أبعاد 
�ملقيا�س كما هو مو�س���ح باجلدول �ل�س���ابق، وبالتايل نرف�س �لفر�س �ل�سفري ونقبل 
�لفر����س �لبدي���ل �ل���ذي ين�س عل���ى �أنه: توجد ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طات 

درجات �لطالب و�لطالبات على مقيا�س �لتو�فق �لنف�سي ل�سالح �لطالبات
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نتائج التحقق من الفر�س الرابع:
ين����س ه���ذ� �لفر����س عل���ى �أن���ه ل توجد ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طات 
درجات طالب �مل�س���ار�ت �لتخ�س�س���ية �ملختلفة )�لعقلي، �ل�س���معي، و�سعوبات �لتعلم( 

على مقيا�س �لحتياجات �لتدريبية.

وللتحق���ق م���ن �س���حة ه���ذ� �لفر�س ��س���تخدم �لباح���ث حتليل �لتباي���ن �أحادي 
�لجت���اه (One Way ANOVA)  حل�س���اب دلل���ة �لف���روق ب���ني متو�س���طات درجات 
طلب���ة �مل�س���ار�ت �لتخ�س�س���ية على مقيا����س �لحتياجات �لتدريبية، و�جل���د�ول �لتايل 

تو�سح ذلك.
جدول )8(

املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لدرجات اأفراد عينة البحث على مقيا�س الحتياجات 
التدريبية تبًعا ملتغري امل�سارات التخ�س�سية 

�لأبعاد

 م�سار �لإعاقة
�لعقلية
ن = 68

 م�سار �لإعاقة
�ل�سمعية
ن = 43

 م�سار �سعوبات
�لتعلم
ن = 58

عمعمعم

11،262،4511،933،1011،412،45�مل�سرف �جلامعي

12،532،5413،403،4111،722،44�إد�رة �ملدر�سة

11،913،0411،903،6811،103،04�ملعلم �ملتعاون

35،716،8037،238،5834،246،75�لدرجة �لكلية للمقيا�س
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جدول )9(
حتليل التباين اأحادي الجتاه لدرجات اأفراد عينة البحث على مقيا�س الحتياجات التدريبية 

واأبعاده الفرعية تبًعا ملتغري امل�سارات التخ�س�سية

م�سدر�لأبعاد
�لتباين

 جمموع
�ملربعات

 درجات
�حلرية

 متو�سط
�ملربعات

قيمة 
)ف(

 م�ستوى
�لدللة

 �مل�سرف
�جلامعي

 بني �ملجموعات
 د�خل �ملجموعات

�ملجموع �لكلي

12،12
1146،10
1158،21

2
166
168

6،06
6،900،880،418

غري د�لة

 �إد�رة
�ملدر�سة

 بني �ملجموعات
 د�خل �ملجموعات

�ملجموع �لكلي

69،32
1260،81
1330،13

2
166
168

34،66
7،604،560،012

د�لة

 �ملعلم
�ملتعاون

 بني �ملجموعات
 د�خل �ملجموعات

�ملجموع �لكلي

24،78
1712،48
1737،25

2
166
168

12،39
10،321،200،304

غري د�لة

 �لدرجة
 �لكلية

للمقيا�س

 بني �ملجموعات
 د�خل �ملجموعات

�ملجموع �لكلي

222،42
8782،41
9004،83

2
166
168

111،21
52،912،100،125

غري د�لة

يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق عدم وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طات 
درج���ات �لطلب���ة �أف���ر�د عين���ة �لبح���ث عل���ى مقيا����س �لحتياج���ات �لتدريبي���ة و�أبع���اده 
�لفرعية تبًعا ملتغري �مل�س���ار�ت �لتخ�س�س���ية، فيما عد� بعد �إد�رة �ملدر�س���ة، حيث وجدت 
فروًق���ا د�ل���ة �إح�س���ائًيا، وكانت قيم���ة )ف( ه���ي )4.56( وهي د�لة عند م�س���توى دللة 
0،05، وملعرفة ل�سالح من هذه �لفروق قام �لباحث با�ستخد�م �ختبار �سيفيه، للك�سف 

عن طبيعة هذه �لفروق، و�جلدول �لتايل يو�سح ذلك.

جدول )10(
نتائج اختبار �سيفيه للمقارنات البعدية يف الحتياجات التدريبية 

تبًعا ملتغري امل�سارات التخ�س�سية
�سعوبات تعلم�سمعيعقلي�لتخ�س�س�لأبعاد

�إد�رة �ملدر�سة
0.8660.805�لعقلي
*0.8661.671�سمعي

*1. 0.805671�سعوبات تعلم
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يتب���ني م���ن �جل���دول �ل�س���ابق �أن �س���بب وج���ود ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طات 
درج���ات �لطلب���ة �أف���ر�د عين���ة �لبح���ث يف بع���د �إد�رة�ملدر�س���ةلالحتياجات �لتدريبي���ة، 
ه���و �لف���رق �لد�ل �إح�س���ائًيا بني متو�س���ط درج���ات طالب م�س���ار )تخ�س����س( �لإعاقة 
�ل�س���معية ومتو�سط درجات طالب م�سار )تخ�س�س( �سعوبات �لتعلم، كما هو مو�سح 
يف �جل���دول �ل�س���ابق، وملعرف���ة ل�س���الح م���ن ه���ذه �لف���روق؛ ميكنن���ا �لع���ودة �إىل جدول 
�ملتو�س���طات و�لنحر�ف���ات �ملعياري���ة ج���دول )8( و�لذي يو�س���ح لنا �أن قيمة �ملتو�س���ط 
�حل�س���ابي لطلبة م�سار �لإعاقة �ل�سمعية هي )13،40(، بينما قيمة �ملتو�سط �حل�سابي 
لطلبة م�سار �سعوبات �لتعلم هي )11،72(، وكما هو و��سح فاإن دللة �لفروق ل�سالح 
�ملتو�س���ط �لأكرب وهو متو�س���ط طلبة م�س���ار �لإعاقة �ل�س���معية، �أي �أنهم �أكرث �مل�سار�ت 

�لتخ�س�سية لالحتياجات �لتدريبية �خلا�سة باإد�رة �ملدر�سة.

نتائج التحقق من الفر�س اخلام�س:
و�ل���ذي ين����س عل���ى �أنه ل توج���د فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طات درجات 
ط���الب �مل�س���ار�ت �لتخ�س�س���ية �ملختلف���ة )�لعقل���ي و�ل�س���معي و�س���عوبات �لتعلم( على 

مقيا�س �لتو�فق �لنف�سي.

وللتحق���ق م���ن �س���حة ه���ذ� �لفر�س ��س���تخدم �لباح���ث حتليل �لتباي���ن �أحادي 
)One Way ANOVA(  حل�س���اب دلل���ة �لف���روق ب���ني متو�س���طات درج���ات طلب���ة 

�مل�سار�ت �لتخ�س�سية على مقيا�س �لتو�فق �لنف�سي، و�جلد�ول �لتالية تو�سح ذلك.

جدول )11(
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لدرجات اأفراد عينة البحث على مقيا�س التوافق 

النف�سي تبًعا ملتغري امل�سارات التخ�س�سية 

�لأبعاد
م�سار �لإعاقة �لعقلية

ن = 68
م�سار �لإعاقة �ل�سمعية

ن = 43
م�سار �سعوبات �لتعلم

ن = 58
عمعمعم

18،382،1417،303،4818،142،38�لتو�فق �ل�سحي
20،211،9920،192،4420،621،60�لتو�فق �ل�سخ�سي
21،761،8921،582،0921،622،84�لتو�فق �لجتماعي

60،354،4759،076،3760،384،55�لدرجة �لكلية للتو�فق
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جدول )12(
حتليل التباين اأحادي الجتاه لدرجات اأفراد عينة البحث على مقيا�س التوافق النف�سي واأبعاده 

الفرعية تبًعا ملتغري امل�سارات التخ�س�سية

م�سدر�لأبعاد
�لتباين

 جمموع
�ملربعات

 درجات
�حلرية

 متو�سط
�ملربعات

 قيمة
))ف

 م�ستوى
�لدللة

 �لتو�فق
�ل�سحي

 بني �ملجموعات
 د�خل �ملجموعات

�ملجموع �لكلي

31،88
1142،03
1173،91

2
166
168

15،94
6،882،320،102

غري د�لة

 �لتو�فق
�ل�سخ�سي

 بني �ملجموعات
 د�خل �ملجموعات

�ملجموع �لكلي

6،81
663،28
670،09

2
166
168

3،41
3،990،850،428

غري د�لة

 �لتو�فق
�لجتماعي

 بني �ملجموعات
 د�خل �ملجموعات

�ملجموع �لكلي

1،09
886،34
887،44

2
166
168

0،54
5،330،100،903

غري د�لة

 �لدرجة
 �لكلية

للتو�فق

 بني �ملجموعات
 د�خل �ملجموعات

�ملجموع �لكلي

53،81
4227،98
4281،79

2
166
168

26،91
25،471،070،350

غري د�لة

يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق عدم وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طات 
درجات �لطلبة �أفر�د عينة �لبحث على مقيا�س �لتو�فق �لنف�سي و�أبعاده �لفرعية تبًعا 
ملتغري �مل�س���ار�ت �لتخ�س�س���ية، حيث كانت قيم )ف( للدرجة �لكلية ملتو�س���طات درجات 
�أفر�د عينة �لبحث على مقيا�س �لتو�فق �لنف�سي و�أبعاده �لفرعية غري د�لة �إح�سائًيا.

مناق�سة النتائج
بالن�س���بة للفر����س �لأول و�لذي كان يهتم بدر��س���ة �لعالقة ب���ني درجات �أفر�د 
عين���ة �لبح���ث من �لطلبة �ملعلم���ني Student Teacher �ملطبقني لربنامج �لرتبية 
�لعملية Practical Education Program بق�سم �لرتبية �خلا�سة بكلية �لرتبية 
جامع���ة �مللك في�س���ل على مقيا����س �لحتياجات �لتدريبي���ة Training Needsوبني 
درجاتهم على مقيا�س �لتو�فق �لنف�س���ي؛ حيث �أظهرت نتائج �لبحث �لتي مت عر�س���ها 
�س���ابًقا وج���ود عالقة عك�س���ية د�لة �إح�س���ائًيا ب���ني درجاتهم على مقيا����س �لحتياجات 
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�لتدريبية وبني درجاتهم على مقيا�س �لتو�فق �لنف�سي، فيما عد� �رتباط بعد �لتو�فق 
�لجتماع���ي بجميع �أبع���اد مقيا�س �لحتياجات �لتدريبي���ة و�لدرجة �لكلية، حيث كان 
غري د�ل �إح�سائًيا؛ وكذلك �رتباط بعد �لتو�فق �ل�سخ�سي ببعد �إد�رة �ملدر�سة مل يكن 

د�ل �إح�سائًيا.

وعليه يف�س���ر �لباحث هذه �لنتيجة يف �أنه كلما توفرت �لحتياجات �لتدريبية 
للطلب���ة �ملعلم���ني �ملطبق���ني لربنام���ج �لرتبي���ة �لعملي���ة مبدر�����س �لرتبي���ة �خلا�س���ة 
كلم���ا �أدى ذل���ك �إىل حت�س���ن تو�فقه���م �لنف�س���ي، و�لعك����س �س���حيح كلما عان���ى �لطلبة 
م���ن عدم توفر �لعديد م���ن �لحتياجات �لتدريبي���ة Training Needsلهم يف �أثناء 
تطبيقه���م للرتبي���ة �لعملي���ة؛ �أدى ذل���ك �إىل �نخفا����س م�س���توى تو�فقه���م �لنف�س���ي                              

Training Needsوعلى وجه �خل�سو�س �لتو�فق �ل�سخ�سي و�جل�سمي.

���ا �س���يء هام جًد� وهو عدم تاأثر �لتو�فق  ومن جهة �أخرى �أظهرت �لنتائج �أي�سً
�لجتماعي لدى �لطلبة �ملعلمني �ملطبقني لربنامج �لرتبية �لعملية بق�س���م �لرتبية 
�خلا�س���ة بع���دم توف���ر �لحتياج���ات �لتدريبية يف مد�ر����س �لرتبية �خلا�س���ة �ملتعاونة، 
�لت���ي يطبق���ون فيه���ا برنام���ج �لرتبي���ة �لعملية �خلا����س بهم، حي���ث �أظه���رت �لنتائج 
ع���دم وج���ود عالقة د�لة �إح�س���ائًيا بني بعد �لتو�فق �لجتماع���ي وجميع �أبعاد مقيا�س 
�لحتياج���ات �لتدريبي���ة و�لدرج���ة �لكلية له؛ وه���ذ� يعني �أن ه���وؤلء �لطلبة مل تتغري 
م�س���اعرهم جتاه �مل�س���رف، �أو �إد�رة �ملدر�س���ة، �أو �ملعلم �ملتعاون، ول جتاه �لأطفال ذوي 

�حلاجات �خلا�سة �أنف�سهم.

�أم���ا م���ن حيث �رتباط �لدرج���ة �لكلية لالحتياج���ات �لتدريبية ببع���د �لتو�فق 
�جل�سمي و�لتو�فق �ل�سخ�سي و�لدرجة �لكلية للتو�فق �لنف�سي فكانت د�لة �إح�سائًيا، 
حي���ث �أظه���رت �لنتائج وجود عالقة �س���البة )عك�س���ية( بينه���م؛ مما يعن���ي �أن �لتو�فق 
�ل�سحي و�ل�سخ�سي و�لدرجة �لكلية للتو�فق �لنف�سي لدى �لطلبة �ملعلمني �ملطبقني 
لربنام���ج �لرتبي���ة �لعملية بق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة �أف���ر�د عينة �لبحث تتاأثر �س���لبًيا 
بعدم توفر حاجاتهم �لتدريبية، وتتفق هذه �لنتيجة مع نتائج بع�س �لدر��س���ات �لتي 
مت عر�سها يف ف�سل �لإطار �لنظري و�لدر��سات �ل�سابقة، و�لتي نذكر منها على �سبيل 

.(Roman, 2014) Clinciu, 2013,   ملثال ل �حل�سر نتائج كل من در��سة�
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وبالت���ايل ف���اإن �إز�ل���ة �ملعوق���ات �لتي تق���ف ور�ء ��س���تفادة �لطالب م���ن تطبيقه 
لربنام���ج �لرتبي���ة �لعملي���ة  Practical Education Program�خلا����س به، وحل 
�مل�س���كالت �لت���ي تو�جه���ه يف �أثن���اء در��س���ته؛ من �س���اأنه �أن ي�س���هم يف حت�س���ني م�س���توى 
�لتو�ف���ق �ل�سخ�س���ي و�ل�س���حي و�لجتماع���ي و�لأكادمي���ي لدي���ه، وه���و م���ا تتف���ق معه 
نتائ���ج �لعدي���د م���ن �لدر��س���ات �لتي مت عر�س���ها يف �لبح���ث �حلايل و�لت���ي نذكر منها 

(Mullaney, 2017؛�لديحاين، 2016؛�جلموعي، 2013؛ �سعيدة، 2013(.

وبالن�سبة لنتيجة �لفر�س �لثاين �لذي كان يهتم بدر��سة �لفروق بني �لطالب 
و�لطالبات يف �لحتياجات �لتدريبيةTraining Needs،حيث �أظهرت �لنتائج وجود 
ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طات درجات كل م���ن �لطالب و�لطالب���ات على �أبعاد 
مقيا����س �لحتياج���ات �لتدريبي���ة و�لدرجة �لكلي���ة للمقيا�س ل�س���الح �لطالبات؛ فيما 
ع���د� بع���د �ملعلم �ملتعاون فل���م توجد بينهم فروًق���ا يف هذ� �لبعد، ويف�س���ر �لباحث هذه 
�لنتيج���ة ب���اأن �لطالبات يعانني من عدم تلبية ه���ذه �لحتياجات لهن �أكرث منها لدى 
�لطالب، �س���و�ء كانت هذه �لحتياجات خا�س���ة بامل�س���رف �لأكادميي، �أو باإد�رة �ملدر�سة 

وتتفق هذه �لنتيجة مع نتيجة در��سة )�لديحاين، 2016(.

�أم���ا بالن�س���بة لنتيج���ة �لفر����س �لثال���ث �ل���ذي كان يهت���م بدر��س���ة �لفروق بني 
�لط���الب و�لطالبات يف �لتو�فق �لنف�س���ي، فقد �أظهرت �لنتائ���ج عدم وجود فروق د�لة 
 Psychological إح�سائًيا بني �لطالب و�لطالبات يف �أبعاد مقيا�س �لتو�فق �لنف�سي�
Adjustment، ولكن بالن�س���بة للدرجة �لكلي���ة للمقيا�س فقد �أظهرت �لنتائج وجود 
فروًق���ا ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائًيا ب���ني �لط���الب و�لطالبات ل�س���الح �لطالب، وه���ذ� �لأمر 
طبيع���ي �أن تكون �لدرجة �لكلية للتو�فق �لنف�س���ي ل���دى �لطالب �أعلى من �لطالبات؛ 
وذل���ك يف �س���وء نتيجة �لفر�س �ل�س���ابق �لذي �أو�س���ح �أن �لطالب���ات لديهن �حتياجات 
تدريبية �أكرث منها لدى �لطالب؛ �لأمر �لذي يوؤكد لنا �أنه عندما تتوفر �لحتياجات 
�لتدريبي���ة ل���دى �لطال���ب �ملعل���م ف���اإن ذل���ك يوؤث���ر بالإيج���اب يف تو�فق���ه �لنف�س���ي.

وبالن�س���بة لنتيجة �لفر�س �لر�بع �خلا�س بدر��س���ة �لفروق بني طلبة �مل�سار�ت 
�لتخ�س�س���ية �ملختلف���ة )�لإعاق���ة �لعقلية،و�لإعاق���ة �ل�سمعية،و�س���عوبات �لتعل���م( يف 
�لحتياج���ات �لتدريبي���ةTraining Needs؛ فل���م تظه���ر �لنتائ���ج وج���ود فروًقا ذ�ت 

دللة �إح�سائًيا، وتتعار�س هذه �لنتيجة مع نتائج در��سة )�ساهني، 2007(. 
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�أما بالن�سبة لبعد �إد�رة �ملدر�سة، وجدت فروق د�لة �إح�سائًيا، وبالرجوع جلد�ول 
�س���يفيه تب���ني لنا �أن �س���بب ه���ذه �لفروق كان بني م�س���ار �لإعاقة �ل�س���معية و�س���عوبات 
�لتعلم، وملعرفة ل�س���الح �أي م�س���ار هذه �لفروق مت �لرجوع �إىل �ملتو�س���طات �حل�س���ابية 
لكل منهما، وتبني لنا �أن هذه �لفروق ل�س���الح م�س���ار �لإعاقة �ل�سمعية؛ مما يدل على 
�أن ط���الب ه���ذ� �مل�س���ار هم �أكرث �س���كوى م���ن حيث عدم تلبي���ة �لحتياج���ات �لتدريبية 
�خلا�سة بربنامج �لرتبية �لعملية �ملطبقني له بالن�سبة لبعد �إد�رة  �ملدر�سة �ملتعاونة.

وبالن�س���بة لنتيج���ة �لفر����س �خلام����س و�لذي كان يهت���م بدر��س���ة �لفروق بني 
طلبة �مل�س���ار�ت �لتخ�س�س���ية �ملختلفة )�لإعاقة �لعقلية،و�لإعاقة �ل�سمعية،و�سعوبات 
�لتعلم( يف �لتو�فق �لنف�سي ؛ فلم تظهر �لنتائج �أية فروق د�لة �إح�سائًيا بينهم، �لأمر 
�لذي يو�س���ح لنا �أنهم مت�س���اويني يف م�ستوى �لتو�فق �لنف�سي، ويرى �لباحث �أن هذه 
�لنتيج���ة طبيعية، وذلك يف �س���وء نتيجة �لفر�س �ل�س���ابق �لذي �أظه���ر لنا عدم وجود 
فروق د�لة �إح�سائًيا بينهم يف �لحتياجات �لتدريبية،وبالتايل فاإنهم يعانون نق�س يف 

�لحتياجات �لتدريبية �خلا�سة بهم بدرجة �سبه مت�ساوية.

اخلال�سة:
�أو�سحت نتائج �لبحث �حلايل وجود عالقة �سالبة )عك�سية( بني �لحتياجات 
�لتدريبي���ة و�لتو�ف���ق �لنف�س���ي ل���دى �لطلب���ة �ملعلم���ني �ملطبق���ني لربنام���ج �لرتبي���ة 
�لعملي���ة، �لأم���ر �لذي يو�س���ح م���دى تاأثر �لتو�فق �ل�سخ�س���ي و�جل�س���مي )�ل�س���حي( 
و�لجتماع���ي لدى �لطالب �ملعل���م باحتياجاته �لتدريبية، وبالت���ايل فاإنه عندما نلبي 
له���ذ� �لطال���ب �ملعل���مStudent Teacherتلك �حلاجات �لتدريبي���ة يف �أثناء تطبيقه 
لربنامج �لرتبية �لعملية �خلا�س به؛ فاإن ذلك من �ساأنه �أن يوؤثر بالإيجاب يف حت�سني 
م�س���توى تو�فقه �لنف�س���ي، ومن ثم �إتاحة �لفر�س���ة للطالب �ملعلم لال�ستفادة �لكاملة 
م���ن برنام���ج �لرتبي���ة �لعملي���ة Practical Education Program�خلا����س ب���ه.

ويف �س���وء ذل���ك يح���ث �لباح���ث �مل�س���ئولني يف ق�س���م �لرتبي���ة �خلا�س���ة بكلي���ة 
�لرتبية جامعة �مللك في�سل، بالتعاون مع �إد�رة �لرتبية و�لتعليم مبحافظة �لإح�ساء 
و�ملد�ر�س �ملتعاونة يف تطبيق برنامج �لرتبية �لعملية للق�سم، وتوفري �لبيئة �ملنا�سبة 
للطلب���ة �ملعلمني �ملطبقني لربنامج �لرتبية �لعملية، و�لعمل على تلبية �حتياجاتهم 
�لتدريبية �س���و�ء كانت خا�س���ة بامل�س���رف �جلامعي)�لأكادميي(، �أو باملدر�س���ة �ملتعاونة، 
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�أو خا�س���ة باملعلم �ملتعاون؛ �لأمر �لذي ي�س���هم يف حت�س���ني م�س���توى �لتو�فق �ل�س���حي 
)�جل�س���مي( و�ل�سخ�س���ي و�لجتماع���ي، وم���ن ثم حت�س���يل �لطال���ب و�إع���د�ده �لإعد�د 

�ل�سليم و�ملتكامل ملهنة �لتدري�س يف جمال �لرتبية �خلا�سة.

التو�سيات الرتبوية:
يف �سوء نتائج �لبحث �حلايل يقدم �لباحث �لتو�سيات �لرتبوية �لآتية:

تقييم برنامج �لرتبية �لعملية بق�سم �لرتبية �خلا�سة ب�سورة دورية نهاية كل 1 ))
ف�سل در��سي، وذلك من خالل عقد ور�س عمل )�جتماعات دورية( مع مديري 
ومعلم���ي �ملد�ر����س �ملتعاون���ة وم���ع �لطلب���ة �أنف�س���هم؛ للوقوف عل���ى �حتياجات 
�لطلبة �ملعلمني وحتديد �مل�سكالت �لتي تو�جههم يف �أثناء تطبيقهم لربنامج 
�لرتبي���ة �لعلمي���ة �خلا����س به���م؛ وم���ن ث���م �لعم���ل على تلبي���ة ه���ذه �حلاجات 

�لتدريبية وحل م�سكالتهم �ملتعلقة بربناجمهم �لتدريبي.
عق���د دور�ت تدريبي���ة خا�س���ة مل�س���ريف �جلامع���ة �لأكادميي���ني، لتدريبه���م على 1 ))

�لقي���ام بالأدو�ر �لإ�س���ر�فية �خلا�س���ة بالطلب���ة �ملعلمني، مبا يع���ود بالنفع على 
�لطالب �ملعلم.

عق���د ور����س عم���ل دورية بالق�س���م ملتابع���ة م�س���كالت �لطلب���ة �ملعلم���ني يف �أثناء 1 ))
تطبيقه���م لربنام���ج �لرتبية �لعملية، ومن ثم �لعمل على حل هذه �مل�س���كالت 

�ملتعلقة بربنامج �لرتبية �لعملية.
عقد دور�ت تدريبية يقوم بها ق�سم �لرتبية �خلا�سة ملديري ومعلمي �ملد�ر�س 1 ))

�ملتعاون���ة باإد�رة �لتعليم لتحدي���د �أدو�رهم يف برنامج �لرتبية �لعملية �خلا�س 
بق�سم �لرتبية �خلا�سة، و�آلية �لقيام بها.

مر�ع���اة �لنو�ح���ي �لنف�س���ية و�لجتماعي���ة للطال���ب �ملعل���م يف �أثن���اء تطبيق���ه 1 ))
لربنامج �لرتبية �لعملية، مبا ي�سهم يف حت�سني تو�فقه �لنف�سي �أثناء تطبيقه 

للربنامج.
م�س���اعدة �مل�س���رف �جلامع���ي )�لأكادمي���ي( �لطال���ب �ملعل���م يف �أثن���اء تطبيق���ه 1 ))

لربنامج �لرتبية �لعملية يف حل م�سكالته �ملرتبطة باإد�رة �ملدر�سة، وم�ساعدته 
يف �إز�ل���ة �لعقب���ات �لتي تقف �أمامه؛ كي يتم �ل�س���تفادة �ملرجوة من �لربنامج، 

ومبا ي�سهم يف حت�سني تو�فقه �لنف�سي و�لدر��سي.
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�لقيام ببع�س �لدر��س���ات �لتي ت�س���هم يف توفري بيئة تدريبية منا�س���بة للطلبة 1 ))
�ملعلمني يف �أثناء تطبيقهم لربنامج �لرتبية �لعملية �خلا�س بهم، كي تتحقق 

�ل�ستفادة �ملرجوة من برناجمهم �لتدريبي.
�لقيام ببع�س �لدر��سات �لتي ت�سهم حت�سني م�ستوى �لتو�فق �لنف�سي و�لدر��سي 1 ))

للطلبة �ملعلمني يف �أثناء تطبيقهم لربنامج �لرتبية �لعملية �خلا�س بهم، مبا 
ي�سهم يف حتقيق �ل�ستفادة �ملرجوة من برناجمهم �لتدريبي.
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ملخ�س البحث:
ه���دف �لبح���ث �حلايل مر�جعة �لأدبيات حول �لتطوي���ر �ملهني ملعلمي �لرتبية 
�خلا�س���ة للتع���رف عل���ى �لحتياج���ات �لتدريبية ملعلم���ي �لرتبية �خلا�س���ة يف مد�ر�س 
�لتعلي���م �ل�س���امل، وحتدي���د حمت���وى بر�م���ج �لتطوي���ر �ملهن���ي ملو�كبة بر�م���ج �لتعليم 
�ل�س���امل، و�أ�س���اليب تقدميها. كما هدفت �لدر��س���ة لتحديد �أث���ر �لتطوير �ملهني على 
�جتاه���ات معلمي �لرتبية �خلا�س���ة للتعليم �ل�س���امل. �تبعت �لدر��س���ة منهج مر�جعة 
 Education Research Complete لأدب للدر��س���ات �ملن�س���ورة يف قاعدة بيانات�
EBSCO -  وقاع���دة بيان���ات Education Journals - ProQuest ب���ني عام���ي 
)2007-2017 (. وت�سمنت �ملر�جعة معايري خا�سة حمددة مبنية على �أهد�ف �لدر��سة، 
مبا فيها مر�جعة �لدر��س���ات �لتي تت�س���من بر�مج تطوير مهني �أثناء �خلدمة ملعلمي 
�لرتبية �خلا�س���ة يف بر�مج �لتعليم �ل�س���امل. وخل�س���نا �إىل �أن �لحتياجات �لتدريبية 
�لأكرث طلًبا من معلمي �لرتبية �خلا�س���ة كانت يف �إد�رة �لف�س���ول �لتعليمية، و�س���بط 
�ل�س���لوك �لطالب���ي. وتالها �حلاج���ة للتطوير �ملهني يف �لربنام���ج �لرتبوي �لفردي. 
كم���ا ر�س���دت �لدر��س���ات �حتياج���ات تدريبية تتعلق مبمار�س���ات تدري�س���ية ت�س���تدعيها 
بر�مج �لتعليم �ل�سامل مثل ��سرت�تيجيات �لتدري�س �لفعالة ملجمل �لطالب. وكيفية 
تكيي���ف �ملناه���ج وتوظي���ف �لتقني���ة خلدم���ة �لعملي���ة �لتعليمي���ة. �أما حمت���وى بر�مج 
���ا من �لحتياجات �لتدريبي���ة �لتي �أفاد بها �ملعلمون  �لتطوي���ر �ملهني فقط عك�س بع�سً
م�س���بًقا. وم�س���يًفا �إليها حمت���وى تطوير مهني يتعل���ق بالتعاون ب���ني معلمي �لتعليم 
�لعام و�لرتبية �خلا�سة، وبينما ر�سدت �لحتياجات �لتدريبية �أولوية لإد�رة �ل�سلوك 
قابل ذلك ندرة يف بر�مج �لتطوير �ملهني تقابل هذ� �لحتياج. وحول �أ�س���اليب تقدمي 
بر�مج �لتطوير �ملهني كان �لتدريب �ملد�ر من قبل �خلبري �لأكرث �س���يوًعا. وخل�س���ت 
�لدر��سات على  �أن �لجتاهات نحو بر�مج �لتعليم �ل�سامل قابله للتغيري نحو �لأف�سل 
يف �سوء بر�مج �لتطوير �ملهني  لتلك �لجتاهات لتو�كب �لتوجهات �حلديثة و�لد�عية 

ملمار�سات �لتعليم �ل�سامل.

الكلمات املفتاحية: �لتطوير �ملهني - معلمي �لرتبية �خلا�سة- �لتعليم �ل�سامل.
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Professional development of special education teachers 
to Keep up with Inclusive education program

Abstract
This study aimed to review studies about professional 

development of special education teachers to identify the training 
needs of special education teachers in inclusive education. It also 
aimed to identify content of professional development programs to 
keep up with inclusive education programs and methods of their 
presentation. The study used the method of Literature Review 
published on databases: Education Research Complete, EBSCO 
and Education Journals – ProQuest between 2007 and 2017. This 
review included special criteria based on the goals of the study. One 
of them reviewing studies which contained in-service professional 
development programs for special education teachers in inclusive 
education. We concluded that the most wanted training needs are 
related to class management and managing behavior followed by 
need for professional development in the individual education 
program (IEP). The reviewed studies mentioned training needs 
related to teaching practices needed for inclusive education 
programs such as effective teaching strategies for all students and 
how to adjust curricula and use technology to serve the educational 
process. Content of professional training programs reflected some of 
the training needs previously mentioned by teachers. In addition, it 
contained professional development content related to cooperation 
between general and special education teachers. While behavior 
management was a priority in the training needs, there were rare 
professional development programs that meet these needs. For 
techniques of presenting professional development programs, 
training managed by an expert was the most common. The study 
revealed that attitudes towards inclusive education programs can be 
changed for  better in the light of professional development programs 
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to keep up with recent orientations calling for inclusive education 
practices. 

Keywords: professional development - special education teachers- 
inclusive education.
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مقدمة البحث:
و��س���حة  متطلب���ات  لديه���ا  و�لع�س���رين  �لو�ح���د  �لق���رن  يف  �لتعلي���م  �أنظم���ة 
لالحتف���اظ باملعلمني ذوي �لكفاءة، و�لكفاءة حتديًد� يف �لف�س���ول �لتي فتحت �أبو�بها 
للتن���وع و�ل�س���مول،ومع ظهور �ملعايري �لأكادميية و�مل�س���اءلة يف كثري من �لدول وعلى 
ر�أ�س���ها �لولي���ات �ملتح���دة �لأمريكي���ة ت���زد�د �حلاج���ة للمعلم���ني ذوي �لكف���اءة �لعالية 
عل���ى   2030 �ل�س���عودية  �لعربي���ة  �ململك���ة  روؤي���ة  توؤك���د  . كم���ا  (Simpson, 2011)
�للتز�مات يف تاأهيل �ملدر�سني وتدريبهم ملالءمة خمرجات �ملنظومة �لتعليمية)روؤية 

�ململكة �لعربية �ل�سعودية 2030(.

ويف ظ���ل ه���ذه �لتوجهات �لعاملي���ة و�ملحلية،توؤكد مقت�س���يات �حلاجة للتطوير 
�ملهني ما خرجت به در��سة  �لكثريي )2015( من نتيجة �أن بر�مج �إعد�د معلم �لرتبية 
�خلا�س���ة قبل �خلدمة يف �ململكة �لعربية �ل�س���عودية-جامعة �مللك �سعود �أمنوذَجا- مل 
يط���ر�أ عليها �أي تغري�ت جوهرية تو�كب �لتوجه���ات �حلالية، خالف �لرب�مج �لعاملية 

�لتي ُت�ستحدث بر�جمها بح�سب ما ي�ستجد يف �مليد�ن.

 Abu-Heran et al (2013); در��س���ة  مث���ل:  �لدر��س���ات  بع����س  �أن  كم���ا 
Ahsan, Deppeler, & Sharma, (2013) �أيدت نتيجة عاملية عن ق�سور �إعد�د 
�ملعلم���ني ومن بينهم معلمي �لرتبية �خلا�س���ة قبل �خلدم���ة حتديًد� لرب�مج �لتعليم 
�ل�س���امل؛ ولأن ه���ذه �لتجرب���ة �لر�ئ���دة -�لتعلي���م �ل�س���امل- يرتبط جناحه���ا مبقد�ر 
كفاء�ت �لعاملني عليها، ويف ظل ق�س���ور بر�مج �لإعد�د قبل �خلدمة، ووجود معلمني 
قد�مى يف �مليد�ن، وتغري حاجات �لطالب ذوي �لإعاقة نتيجة للتو�س���ع يف �لت�سخي�س 
�ملبك���ر و�لفر����س �لتعليمية، و�لتط���ور �لتقني وظهور �ملمار�س���ات �لتدري�س���ية �لقائمة 
عل���ى �لأدل���ة ينبغ���ي �إم���د�د �ملعلم���ني باملعرف���ة و�مله���ار�ت �لالزم���ة ملو�كب���ة �لتوجه���ات 
�حلديث���ة يف �ملي���د�ن وتقلي����س �لفج���وة ب���ني �لنظري���ة و�ملمار�س���ة م���ن خ���الل بر�م���ج 
�لتطوي���ر �ملهن���ي، حي���ث يحت���اج �ملعلمون �إىل دع���م ملو�جه���ة حتديات �لتعليم �ل�س���امل                                     

 .(O›Gorman & Drudy, 2010)

�ملهن���ي  �لتطوي���ر  يع���رف  حي���ث  �لدع���م.  ذل���ك  ميث���ل  �ملهن���ي  و�لتطوي���ر 
professional development  باأن���ه و�ح���د م���ن �لعديد م���ن �لعمليات �لتي توفر 

.(O›Gorman & Drudy,2010) بيئات تدري�سية وتعليمية فعالة



املجلد ال�سابع - العدد )23( ج2 اأبريل 2018 جملة الرتبية اخلا�سة

 86 

وعلى حد علم �لباحثتني تظل بر�مج �لتطوير �ملهني -�أثناء �خلدمة- ملعلمي 
�لرتبية �خلا�س���ة يف �لأو�س���اط �لعربية ق�سية مهم�سة، ومل تتناولها �لدر��سات �أو تلَق 
�هتماًم���ا م�س���رتًكا يف �لن���دو�ت و�للقاء�ت �لعلمية. ولنعكا�س���اتها �ملبا�س���رة على جناح 
جتربة �لتعليم �ل�س���امل فاإن غر�س �لدر��س���ة �لأ�سا�س���ي من مر�جعة �لأدب؛ لتحديد 
حمت���وى �لتطوي���ر �ملهني ملعلمي �لرتبية �خلا�س���ة ملمار�س���ات �لتعليم �ل�س���امل مبا يف 
ذل���ك �لحتياج���ات �لتدريبية و�لأ�س���اليب �ملتبع���ة تطوير �ملعلمني. وه���ذ� يوفر نقطة 
مرجعية ميكن من خاللها تقييم �ملمار�سة �حلالية لتطوير معلمي �لرتبية �خلا�سة، 
م���ن �أج���ل تاأ�س���ي�س وحت�س���ني بر�م���ج �لتطوير �ملهن���ي م�س���تقباًل مبا يدعم ممار�س���ات 

�لتعليم �ل�سامل.

يف ظل �لتجربة حديثة �لعهد للتعليم �ل�س���امل يف �ململكة �لعربية �ل�س���عودية، 
�س���تقدم ه���ذه �ملر�جع���ة �لأدبي���ة �إط���اًر� معرفًيا ملرتكز حي���وي يف جناح جترب���ة �لتعليم 
�ل�سامل، وهو تطوير معلم �لرتبية �خلا�سة �أثناء �خلدمة للتعليم �ل�سامل. و�ستغذي 
�ملعرفة بكافة �لأبعاد ذ�ت �لعالقة �لتي لقت رو�ًجا و�هتماًما عاملًيا يف �لدر��سات �لتي 
طرح���ت �لأبع���اد و�ملخرجات لرب�م���ج �لتطوير �ملهني يف بر�مج �لتعليم �ل�س���املة. كما 
تتن���اول �ملر�جعة جانًبا من �ملمار�س���ات للتطوير �ملهني ملعلم �لرتبية �خلا�س���ة، وتقدم 
منظوًر� قاباًل للتطبيق يف �سوء ما دلت عليه �لتجارب و�ملمار�سات �لتي خا�ستها دول 

خمتلفة وعلى �ختالف �لثقافات و�لتوجهات.

اأ�سئلة البحث:
هدفت مر�جعة �لأدبيات �إىل �لإجابة عن �لأ�سئلة يف ما يلي:

ما �لحتياجات �لتدريبية ملعلمي �لرتبية �خلا�سة يف مد�ر�س �لتعليم �ل�سامل؟1 ))
ما �لذي يت�سمنه حمتوى بر�مج �لتطوير �ملهني ملعلمي �لرتبية �خلا�سة؟1 ))
ما �أ�ساليب تقدمي بر�مج �لتطوير �ملهني ملعلمي �لرتبية �خلا�سة؟1 ))
ه���ل يوؤث���ر �لتطوي���ر �ملهني عل���ى �جتاه���ات معلمي �لرتبي���ة �خلا�س���ة للتعليم 1 ))

�ل�سامل؟



التط�ير املهني ملعلمي الرتبية اخلا�سة مل�اكبة برامج التعليم ال�ساملد . اأماين �سلمان ال�سلمان واآخرون 

 87 

اأهداف البحث:
يف �سوء غر�س �لدر��سة �لأ�سا�سي �ستندرج عدد من �لأهد�ف �لفرعية:

ر�س���د �لحتياج���ات �لتدريبي���ة ملعلم���ي �لرتبي���ة �خلا�س���ة يف مد�ر����س �لتعليم 1 ))
�ل�سامل.

حتديد حمتوى بر�مج �لتطوير �ملهني ملعلمي �لرتبية �خلا�سة.1 ))
حتديد �أ�ساليب تقدمي بر�مج �لتطوير �ملهني ملعلمي �لرتبية �خلا�سة.1 ))
�لتحقق من �أثر بر�مج �لتطوير �ملهني على �جتاهات معلمي �لرتبية �خلا�سة 1 ))

للتعليم �ل�سامل.

م�سطلحات البحث االإجرائية:

ممار�س�ات التعلي�م ال�س�امل: »�ل�س���رت�تيجيات و�لو�س���ائل وخط���ط �لتدخ���ل �لت���ي 
ي�س���تخدمها معلم �لرتبية �خلا�سة بهدف �ل�ستجابة لحتياجات ذوي �لإعاقة �سمن 

متطلبات �لف�سول �ل�ساملة«.

التطوير املهني: »هي بر�مج تدريبية �أثناء �خلدمة، تقدم ملعلمي �لرتبية �خلا�سة يف 
طور دعم معرفتهم ومهار�تهم ومعتقد�تهم وفًقا ملا ي�ستحدث يف �مليد�ن«.

اإجراءات البحث:
 Education يقت�س���ر �لبح���ث عل���ى مر�جع���ة �لدر��س���ات �ملن�س���ورة يف قاع���دة بيان���ات
 Education Journals وقاع���دة بيان���ات  Research Complete - EBSCO
ProQuest - ب���ني عام���ي )2007-2017 ( �أي خالل �إحدى ع�س���رة �س���نة م�س���ت حول 
�لتطوي���ر �ملهني ملعلمي �لرتبية �خلا�س���ة -�أثناء �خلدمة- باللغ���ة �لجنليزية، و�ملتاح 
�لو�س���ول �إىل �لن����س �لكامل له���ا خالل قاعدة �لبيانات. �أي�س���ا، مت �ختيار �لدر��س���ات 
�لت���ي تنه���ج جمي���ع �ملناهج �لبحثي���ة �لكمي���ة و�لنوعية ما ع���د� �ملق���الت �لعلمية. وقد 
 Professional Development �ملفتاحي���ة  �لكلم���ات   �لباحثت���ان  ��س���تخدمت 
  of special education teachers، وInclusive Education، و
 Professional Development of teachers in inclusive schools, و
 Training of special education teachers, و Professional Training
of teachers in inclusive schools. ومت  فقط ت�سمني �لدر��سات �لتي �حتوت 
عينته���ا عل���ى معلمي �لرتبية �خلا�س���ة، ومعلمي �لرتبية �خلا�س���ة مع مكونات �أخرى 
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للعينة كمعلمي �لتعليم �لعام و�ملدر�ء �أو غريهم من �مل�س���اركني، و��س���تبعاد �لدر��س���ات 
�لتي �أ�سارت �إىل �ملعلمني دون حتديد معلم تعليم عام �أو تربية خا�سة، ويو�سح �ل�سكل 

)1( �آلية تر�سيح �لدر��سات.

 

 

 

 

 

-هل الدراسة منشورة في قاعدة بيانات ١
Education Research Complete - 

EBSCO أو Education Journals – 

ProQuest  ؟ 
)؟ ٢٠١٧-٢٠٠٧-هل الدراسة منشورة بين ( ٢

-هل الدراسة منشورة في مجلة علمية محكمة ؟  ٣

- هل تحتوي على التطوير المهني للمعلمين ؟ ٤
- هل النص الكامل متاح؟ ٥

 - هل منشورة باللغة االنجليزية؟٦

 

١٠٢٦ 

 دراسة

١٣٩ 

 دراسة

 

هل  العينة تتكون من معلمي التربية  -١
الخاصة أو هم جزء منها؟ 

هل التطوير المهني المقصود في  -٢
 الدراسة أثناء الخدمة؟

هل التطوير المهني يحدث لمعلمين  -١
في مدرسة تطبق التعليم الشامل؟ 

 هل يرتبط التطوير المهني  -٢
 بممارسات التعليم الشامل؟

٢٠ 

 دراسة
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بلغت عدد �لدر��س���ات �لتي مت �لطالع عليها 1026 در��س���ة يف قاعدتي �لبيانات 
بتقن���ني نط���اق �لبح���ث بتاري���خ )2007-2017( وحتدي���د �ملحت���وى �ملن�س���ور يف جمالت 
علمية Academic Journals فقط . وبعد �لقر�ءة �مل�ستفي�س���ة للدر��س���ات ُر�سحت 
139 در��سة حمتملة منا�سبة لأغر��س هذ� �لبحث وبعد �لتعمق يف �لدر��سات بلغ عدد 
ما يحقق �أهد�ف هذه �لدر��س���ة )20( در��س���ة، ملحق )1( يو�س���ح تفا�س���يل �لدر��س���ات 

�لتي مت �إدر�جها يف هذه �ملر�جعة.

النتائج واملناق�سة
الحتياجات التدريبية ملعلمي الرتبية اخلا�سة يف مدار�س التعليم ال�سامل

من خالل مر�جعة �لأدبيات تناولت عدد من �لدر��سات �لحتياجات �لتدريبية 
للمعلم���ني بطريق���ة مبا�س���رة �أو غ���ري مبا�س���رة، و وردت �لحتياج���ات �لتدريبي���ة ذ�ت 

�لعالقة بالتعليم �ل�سامل كما يلي:

�لتو��سل مع �أولياء �لأمور و�لأ�سر.••�إد�رة �لف�سول �لدر��سية. ••

�إعد�د وتنفيذ �لرب�مج �لرتبوية �لفردية.••�إد�رة �ل�سلوك.••
�لتدخالت •• و  �ل�سلوك  حتليل  �إجر�ء�ت 

�ل�سلوكية.
و�لتقنية •• و�لتو��سل  �ملعلومات  تقنية 

�مل�ساعدة.

بالرتبية ••��سرت�تيجيات �لدمج.•• �ملتعلقة  و�لإجر�ء�ت  �لفنية  �ملهام 
�خلا�سة.

�لتدري�س •• و�إجر�ء�ت  �لتدري�س  �أ�ساليب 
�لتدري�س �لت�ساركي.••�لفعال.

لذوي •• ومو�ءمتها  �لعامة  �ملناهج  تكييف 
�إعد�د �ل�سف لحتو�ء خمتلف �ملتعلمني.••�لإعاقة.

وتف�س���يال لكيف وردت تلك �لحتياجات �لتدريبية يف �لأدبيات، هدفت در��س���ة 
 Hughes,Chitiyo,Itimu-Phiri, & Montgomery (2016) �أجر�ه���ا 
لتحدي���د �لحتياج���ات �ملهني���ة �خلا�س���ة للتطوي���ر �ملهن���ي �لتي ت�س���تدعيها ممار�س���ات 
�لتعليم �ل�سامل �حلالية، ��سرتك يف �لبحث معلمو �لرتبية �خلا�سة ومعلمو �لتعليم 
�لعام �لذين يوجدون يف �سياقات تعليمية لذوي �لحتياجات �خلا�سة يف �سمال مالوي 
Northern Malawian . حي���ث بل���غ ع���دد �مل�س���تجيبني )300( من معلم���ي �لتعليم 
�لع���ام و�لرتبية �خلا�س���ة جلمي���ع �ملر�حل �لتعليمية. وت�س���ري �لنتائ���ج �إىل �أن �ملعلمني 
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يوؤي���دون عموًم���ا ممار�س���ات �لتعليم �ل�س���امل ويح���ددون �حلاجة �ملا�س���ة �إىل �لتطوير 
�ملهني يف �لرتبية �خلا�س���ة. حيث حدد �مل�س���اركون �حلاجة للتطوير �ملهني يف جمالت 
 organizing �لتدري����س  وتنظي���م   ،  behavior management �ل�س���لوك  �إد�رة 
 instructional و�أ�ساليب �لتدري�س  ، discipline و�لن�سباط ، their teaching
methods ، و��س���رت�تيجيات �لتعلم learning strategies كاأعلى �ملجالت تقييما 
من قبلهم. ويف �سوؤ�ل مفتوح �أ�سار �مل�ساركون �إىل �أن �لتطوير �ملهني �ملهم بالن�سبة لهم 
يرك���ز عل���ى فئات �لإعاقة، مع �لرتكيز على �لإعاقات �لب�س���رية و�س���عف �ل�س���مع. كما 
�أ�س���ار �ملعلمون �أنهم يريدون �ملزيد م���ن �لتطوير �ملهني لتلبية �لحتياجات �لتعليمية 
جلمي���ع �لط���الب، ب���دًء� م���ن �لط���الب ذوي �لإعاق���ة �إىل �ملوهبة، وعنا�س���ر ممار�س���ات 

�لتعليم �ل�سامل، مبا يف ذلك �أ�ساليب �لتدري�س و�ملناهج �لدر��سية.

عليه���ا  �أك���دت  �لت���ي  �لتدريبي���ة  �ملرتك���ز�ت  كاأح���د  �ل�س���لوك  �إد�رة  �س���ياق  ويف 
در��س���ة                               نتائ���ج  �أف���ادت   ،  Itimu-Phiri, & Montgomery (2016)  ، در��س���ة 
�أن   Stough, Montague, Landmark& Williams-Diehm (2015)
�أك���رث م���ن 83% م���ن �لعين���ة �لذي���ن عدده���م )62( معلًما �أك���دو� �أنهم غ���ري موؤهلني يف 
�إد�رة �لف�س���ول �لدر��س���ية و�إجر�ء �لتدخالت �ل�س���لوكية. ومن بني ه���وؤلء �ملعلمني ما 
ن�س���بته 74% تلق���و� تدريًبا على �إد�رة �ل�س���فوف بعد �لتخرج. كم���ا  �أفادت �لأغلبية وما 
متثل ن�سبة 64% �أنهم بحاجة �إىل مزيد من �لتدريب يف �لتعامل مع �سلوك �لطالب. 
كان �لتدري���ب �ملحدد �ملطلوب يف ��س���رت�تيجيات �إد�رة �لف�س���ول ب�س���كل كامل مبا فيها 
�لط���الب �لعادي���ني، وكذل���ك يف �إد�رة �س���لوكيات �لط���الب ذوي �لإعاق���ة. وق���د ح�س���ل 
�لباحث���ون عل���ى نتائجه���م من خ���الل ��س���تطالع ر�أي معلمي �لرتبية �خلا�س���ة �لذين 
لديهم خربة تدري�س���ية ل تقل عن ثالث �س���نو�ت در��س���ية، بهدف تق�سي �لحتياجات 
�ملهني���ة �ملتعلق���ة باإد�رة �لف�س���ول �لتعليمي���ة وعالقته���ا باإعد�دهم �ملهني �ل�س���ابق قبل 
�لتخرج و�لتدريب �لذي تلقوه بعد �لتخرج. وت�سري �لنتائج �إىل �أن �حتياجات تدريب 
�ملعلمني يف �إد�رة �ل�سف قد ت�ستمر طو�ل حياتهم �ملهنية، حتى بعد �لتدريب �ملكثف يف 

�لإعد�د �لأكادميي �لأ�سا�سي.

���ا �حلاج���ة �إىل �لتدريب عل���ى �إد�رة �ل�س���لوك، كما �أكدتها در��س���ة  وتاأك���دت �أي�سً
 Stough, Montague, ودر��س���ة ،Itimu-Phiri, & Montgomery (2016)
 Hu (2010) م���ا �أف���ادت بدر��س���ة ،Landmark & Williams-Diehm (2015)
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بالإ�س���افة لحتياج���ات تدريبي���ة �أخرى. وقد هدفت �لدر��س���ة �إىل حتدي���د �حتياجات 
تدريب �ملعلمني يف مرحلة �لطفولة �ملبكرة للعمل مع �لأطفال ذوي �لحتياجات �خلا�سة 
يف �لف�سول �لدر��سية �لعادية يف �سوء �ل�سيا�سة �لوطنية لدولة �ل�سني و�لتي تتطلب 
ممار�سات �ساملة. با�ستخد�م �ملنهج �لو�سفي �سارك يف تعبئة �ل�ستبيان �ملخ�س�س لر�سد 
�لحتياج���ات �لتدريبي���ة )276( معلًما من )12( رو�س���ة �أطفال �إ�س���افة �إىل �أن �لباحث 
و�س���ع نطاق �لبحث باإجر�ء عدد من �ملقابالت مع معلمي �لرتبية �خلا�س���ة ومديري 
�ملد�ر����س ومعلم���ي مرحل���ة �لطفول���ة �ملبكرة لر�س���د �لحتياج���ات �ملهنية �لت���ي تتعلق 
بالتعامل مع ذوي �لإعاقة يف �لف�سول �لعادية. �أ�سارت نتائج �لدر��سة �إىل �أن �حتياجات 
تدريب �ملعلمني مل تختلف مقارنة مب�س���توى تعليمهم، و�س���نو�ت �خلربة �لتدري�س���ية، 
وحجم �ل�س���ف. كما �أظهرت بيانات �مل�س���ح من خالل �ل�ستبيان ونتائج �ملقابالت �لتي 
�أجري���ت �إىل �أن �ملعلم���ني كان���و� يف �أم����س �حلاج���ة �إىل �لتدري���ب يف �ملج���الت �لتالي���ة: 
�إد�رة �ل�س���لوك، وعملي���ة تنفي���ذ �خلطط �لرتبوي���ة �لفردية ، و��س���رت�تيجيات �لدمج، 
و�لتو��سل مع �لآباء و�لأ�سر. ومن هنا �أكدت �لدر��سة على حاجة ت�ستدعيها ممار�سات 
�لتعليم �ل�س���امل �أكرث من �أي وقت م�س���ى، وهي �حلاجة للتو��س���ل مع �لآباء و�لأ�سر.

�أم���ا م���ا �أف���ادت ب���ه در��س���ة Hu (2010) ح���ول �حلاج���ة للتطوي���ر �ملهن���ي يف 
��س���رت�تيجيات �لدم���ج، وهي �مل�س���لة �لعام���ة لكافة �ل�س���رت�تيجيات �لتي ت�س���تدعيها 
 Pindiprolu, Peterson & لتح���ولت نح���و �لتعلي���م �ل�س���امل. و�أج���رى كل م���ن�
Berglof (2007)  در��س���ة كان م���ن �أهد�فه���ا ��س���تطالع �حتياج���ات �لتطوير �ملهني 
ملوظف���ي �ملد�ر����س �أثناء �خلدمة )�ملعلم���ني و�لإد�ريني وموظفي �لدعم(،و ��ستك�س���اف 
�لختالف���ات يف �حتياج���ات �لتطوي���ر �ملهن���ي  للمهنيني يف �لرتبية �خلا�س���ة و�لتعليم 
�لع���ام. وم���ن بني )157( ��س���تطالع مت ��س���رتجاعه كان معظم �مل�س���تجيبني من جمال 
�لرتبية �خلا�سة )82.1%، �لعدد = 128(. وقد حدد �ملعلمني �ملجالت �لتي هناك حاجة 
للتطوير �ملهني لديهم، حيث متثلت يف )1( �إجر�ء�ت �لتدخل للم�سكالت �سلوكية، )2( 
�إجر�ء�ت �لتدري�س �لفعال، و )3( ��سرت�تيجيات �لدمج. عندما مت حتليل �لبيانات عن 
طريق �لتخ�س�س �ملهني للمعلمني، �ختلف �ملعلمون يف ترتيبها من جمالت �لتطوير 
�ملهن���ي حي���ث رت���ب معلمو �لرتبي���ة �خلا�س���ة �ملجالت �لأك���رث حاجة للتطوي���ر �ملهني 
وهي �إجر�ء�ت �لتدخل للم�سكالت �ل�سلوكية، و��سرت�تيجيات �لدمج، وتقييم �ل�سلوك 
�لوظيفي. ويف جمال تقييم �مل�س���تجيبني لأنف�س���هم على تقييمات �ل�س���لوك �لوظيفي  
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Functional behavior assessments �أ�سار معلمو �لرتبية �خلا�سة �أنهم كانو� 
�أقل مهارة يف )1( �ختبار فر�س���ية �لغر�س من �ل�س���لوك �مل�س���كلة، )2( �إجر�ء مقابالت 
م���ع مقدم���ي �لرعاي���ة حول �ل�س���لوكيات �مل�س���كلة، )3( تطوير خط���ط �لتدخل لتقليل 
�ل�س���لوكيات �مل�س���كلة �أو لزيادة �ل�س���لوكيات �ملرغوبة. وت�س���ري نتائج �لدر��س���ة جمتمعة 
�إىل �حلاج���ة �إىل بر�م���ج �لتطوي���ر �ملهن���ي �ملنا�س���بة يف �إد�رة �ل�س���لوك وتقييم �ل�س���لوك 

�لوظيفي للمعلمني �أثناء �خلدمة.

مت تاأكي���د �ملج���ال �ل�س���لوكي �ل���ذي �أك���دت علي���ه جميع �لدر��س���ات �ل�س���ابقة، يف 
 Ntinas,Asteriou-Yerofoka, Yiannaros, Koutsouridis در��س���ة قام به���ا
�خلا�س���ة  �لرتبي���ة  معلم���ي  مه���ار�ت  ل�ستق�س���اء   & Papadimitriou (2007)
�ليوناني���ني، مما �س���يتيح �لفر�س���ة لتقييم كل من تاأثري �لتدري���ب ومدى �حلاجة �إىل 
�لدع���م �ملتخ�س����س. وتاألف���ت �لعين���ة م���ن 52 معلم تربية خا�س���ة يعمل���ون يف �ملد�ر�س 
�حلكومي���ة يف �س���مال �ليون���ان. وُطبق ��س���تبيان �س���مم لحتو�ء معلوم���ات عن وظيفة 
�س���لوك �لطفل �مل�سكلة. وت�س���ري نتائج �لدر��سة �إىل �أن �مل�ساركني ميكنهم �لتعرف على 
وظيفة �ل�س���لوك، ولكنهم مل ي�س���لو� بعد �إىل م�س���توى ربط �لوظيفة بالتدخل بدون 
م�س���اعدة. كم���ا ت�س���ري �لنتائج ب���اأن هناك حاجة �إىل تدريب مف�س���ل ب�س���اأن �لتدخالت 
�ل�س���لوكية و�أهميته���ا لوظائ���ف معينة من �ل�س���لوك لتمكني معلمي �لرتبية �خلا�س���ة 
م���ن رب���ط �لوظيف���ة بدقة بالتدخ���ل. وينبغي �أن يك���ون ذلك حمور تركي���ز �لتدخالت 
�لتحليلي���ة لل�س���لوك behavior analytic interventions ع���ن طري���ق �لتدري���ب 
�أثناء �خلدمة.وخال�سة �لقول �إن �لأدلة �لتي ُح�سل عليها من هذه �لدر��سة تتحدى 
موثوقي���ة �لتدري���ب �أثن���اء �خلدمة، �لذي يرك���ز على تطوير مهار�ت تقييم �ل�س���لوك. 
كما �أ�س���ارت �لدر��س���ة، حتى عندما تقدم مهار�ت تقييم �ل�س���لوك ل يوجد �س���مان باأن 

�لتدخل �سيكون من �لناحية �لوظيفية ذ� �سلة.

وعل���ى جان���ب �آخر قدم���ت Tate (2013) در��س���ة �أعرب فيه���ا معلمو �لرتبية 
�خلا�س���ة �ملبتدئون عن حاجتهم للتطوير �ملهني يف �ملهام �لتي من �س���اأنها �أن ت�س���اعد 
 technical ملعلم���ني �ملبتدئ���ني يف �لرتبي���ة �خلا�س���ة عل���ى فه���م �جلو�ن���ب �لفني���ة�
aspects للرتبية �خلا�سة �لتي �سملت قو�نني �لرتبية �خلا�سة،و�لإجر�ء�ت،وتطوير 
�لربنام���ج �لرتب���وي �لف���ردي، و�أور�ق عم���ل �لرتبية �خلا�س���ة.ويف هذ� �ل�س���ياق جرى 
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�لتاأكي���د عل���ى �لتطوي���ر �ملهني يف �لربنام���ج �لرتبوي �لف���ردي يف �ملر�جعات �ل�س���ابقة 
.Hu (2010) كدر��سة

ويف جان���ب م�س���ابه �أتاح���ت Shady (2011) �لفر�س���ة للمعلم���ني ومن بينهم 
معلمي �لرتبية �خلا�سة �لذين �ساركو� يف ��ستطالع ما قبل �لدمج وبعد �لدمج ملناق�سة 
خمتل���ف �أن���و�ع جت���ارب �لتطوي���ر �ملهني �لت���ي ر�أو� �أنها �س���تكون مفيدة جله���ود عملية 
�لدم���ج ويف بد�ي���ة عملية �لتنفيذ، جاءت ردود �ملعلمني يف ثالث فئات. ت�س���منت �لفئة 
�لأوىل �جلو�نب �للوج�س���تية للرب�مج �لتعليمية �ل�ساملة. حيث �أر�د �ملعلمون �كت�ساب 
معلوم���ات حول كيفية �إعد�د �ل�س���ف للط���الب، وكيفية �لتخطيط ملختلف م�س���تويات 
�لقدرة، وكيفية �لتعامل مع ق�س���ايا �لن�س���باط �ملحتملة و�مل�س���وؤوليات �لتعليمية لكل 
طالب يف �ل�س���ف. كما �أر�دو� معرفة ما �أنو�ع و�أ�س���اليب �لتدري�س �لتي ميكن تنفيذها 
�س���من �لف�س���ل �لدر��س���ي، وما �ل���دور �لذي يلعب���ه كل معل���م يف �لتدري�س �لت�س���اركي. 
�أم���ا �لفئة �لثانية تناولت حتديًد� �لرتبية �خلا�س���ة حي���ث �أر�د �ملعلمون معرفة �ملزيد 
ع���ن ق���ر�ءة وكتابة �لربنام���ج �لرتبوي �لفردي، و��س���رت�تيجيات �لتدري����س �لتعليمية 
لإعاقات حمددة، و�أ�ساليب �لتعلم وكيفية�لتدري�س �لفارق �أو �ملتمايز. وتناولت �لفئة 
�لثالثة كيفية مو�ءمة �أو تكييف �ملناهج �لدر��س���ية ب�س���كل �س���حيح بحيث ينجح جميع 
�لط���الب. وحتدي���د �لطريق���ة �لتي يحف���ز �ملعلم���ون �لطلبة �ملتفوق���ني يف حني يلبون 
�حتياج���ات �لط���الب �لذي���ن يحتاج���ون �إىل تدري�س���هم بطريق���ة �أبط���اأ و�أكرث�س���مول. 

وبهذه �لدر��سة جتمل معظم �لحتياجات �لتدريبية يف �لف�سول �ل�ساملة.

 Ribeiro & Moreira, �ل�س���تبيان   با�س���تخد�م  ��ستق�س���ائية  در��س���ة  ويف 
(2015) �تخ���ذت مو�س���وًعا خمتلًف���ا لر�س���د �لحتياج���ات �ملهنية حتدي���ًد� يف �ملعارف 
 Information and و�لت�س���الت  �ملعلوم���ات  بتكنولوجي���ا  �خلا�س���ة  و�مله���ار�ت 
Communication Technologies (ICT)، و�لت���ي ت�س���تدعيها �حلاج���ة �ملهنية 
لتدري�س ذوي �لإعاقة و�لتعامل معهم. تاألف �مل�ساركني من 19 فرًد� من �ملهنيني �لذين 
كانو� يف طور �لإعد�د لنيل درجة �ملاج�ستري يف �لرتبية �خلا�سة، حيث كان 47.4% من 
�لأفر�د م�س���وؤولني عن �لدعم �ملبا�س���ر للطالب ذوي �لحتياجات �لتعليمية �خلا�س���ة 
و�لباقي تعامل مع هوؤلء �لتالميذ يف �س���ياقات تعليمية منتظمة. وجدت �لدر��س���ة �أن 
�ملهني���ني �لذي���ن يعملون مع �لطالب ذوي �لحتياجات �لتعليمية �خلا�س���ة ل ميلكون 
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�ملهار�ت �لكافية لال�س���تخد�م �ل�س���ليم و�لأمثل لتكنولوجيا �ملعلومات و�لت�سالت مع 
ه���وؤلء �لتالمي���ذ. وهم يفتقرون �إىل �مله���ار�ت �لعامة يف جم���ال تكنولوجيا �ملعلومات 
و�لت�س���الت ولكن �حتياجاتهم �لتدريبية �لرئي�سية هي يف �حللول �ملوجهة خ�سي�سا 
لتلبية �لحتياجات �لتعليمية �خلا�سة على برجميات حمددة وتكنولوجيات م�ساعدة. 
حيث يعتمد �لتنفيذ �لتعليمي �ل�سحيح لتكنولوجيا �ملعلومات و�لت�سالت على وعي 
�ملعل���م باإمكاني���ات تطبيقه���ا وتدريبه وقدرته على �لتكيف مع �أمن���اط �لتعلم �ملتمايزة 

�لتي يو�جها يف تعليم �لطالب.

م���ن خ���الل �لعر����س �ل�س���ابق جن���د �أن �جلو�ن���ب �ل�س���لوكية �ملتمثل���ة يف �إد�رة 
�ل�سلوك و�إد�رة �ل�سفوف و�لتدخالت �ل�سلوكية حتتل مكاًنا �أكرب يف معظم �لدر��سات 
كاأه���م �لحتياج���ات �لتدريبية ملعلمي �لرتبية �خلا�س���ة وتعد هذه �ملمار�س���ات من �أهم 
�ملمار�س���ات �لأك���رث فعالي���ة يف بر�م���ج �لتعلي���م �ل�س���امل و�لت���ي ت�س���اعد �ملعلم���ني عل���ى 
�لتدري�س �لفعال جلميع �ملتعلمني. كما �أن �س���وء �إد�رة �ل�س���ف وعدم �لقدرة على �إد�رة 
�ل�س���لوك توؤدي �إىل فقد�ن �لوقت �لتعليمي Sayeski & Brown (2014)،. وعلى 
�لرغم من �أن معلمي �لرتبية �خلا�سة يتعر�سون لتلك �ملمار�سات يف بر�مج �إعد�دهم 
�إل �أنهم عربو� عن �حتياجهم للتطوير �ملهني فيها �أثناء �خلدمة وقد يف�س���ر ذلك �أن 
بر�م���ج �لإع���د�د تعتمد على �لطرح �لنظري وع���دم ربطه باجلانب �لعملي �لتطبيقي،  
كم���ا �أن م���ن �لأ�س���باب �ملحتمل���ة لتك���ر�ر �حلاج���ة �إىل �إد�رة �ل�س���فوف يف م���ا �أ�س���ار �إليه 
Oliver & Reschly (2010) �أن �إد�رة �ل�س���فوف �لت���ي تدر����س كج���زء من برنامج 
�لرتبية �خلا�سة متيل �إىل �لرتكيز على �لنهج �لفردية للم�ساكل �ل�سلوكية، بدل من 
�إد�رة �ل�س���ف �لكامل. �إ�س���افة �إىل ذلك لأن �إد�رة �ل�س���فوف ت�س���كل د�ئًما حتدًيا كبرًي� 
للمعلمني �ملبتدئني حتديد� Kwok (2017). �أما يف �إجر�ء�ت �لتدخالت �ل�س���لوكية 
في�س���ري Ntinas et al. (2007) �إىل �أن �لتدري���ب قب���ل �خلدمة قد ركز ب�س���كل �أكرب 

على تطوير مهار�ت تقييم �ل�سلوك على ح�ساب مهار�ت �لتدخل.

كم���ا جند �أن �إع���د�د وكتابة وتنفيذ �لربنامج �لرتب���وي �لفردي ميثل �حتياًجا 
تدريبًيا متكرًر� يف �لدر��س���ات �س���و�ء للمعلمني �ملبتدئني �أو ذوي �خلربة. وهذ� يرتك 
��ستفهاًما على بر�مج �لإعد�د قبل �خلدمة ملعلمي �لرتبية �خلا�سة �إذ ميثل �لربنامج 

�لرتبوي �لفردي مرتكًز� �أ�سا�سًيا من مرتكز�ت �لرتبية �خلا�سة.
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معظم �لدر��س���ات توجهت نحو حتديد �لحتياجات �لتدريبية للتطوير �ملهني 
دون تخ�س���ي�س ح���الت �إعاق���ة معينة، �إل �أن �لنتائ���ج تظهر �أن �ملعلم���ني يوؤكدون على 
حاج���ة فري���دة للتطوير �ملهني �ملو�كب لحتياجات خا�س���ة معينة. حيث �أكدت در��س���ة 
حاج���ة   Hughes, Chitiyo, Itimu-Phiri, & Montgomery (2016)
�لتطوي���ر �ملهن���ي �ل���ذي يو�ك���ب �حتياج���ات ذوي �لإعاق���ة �ل�س���معية و�لب�س���رية، بينما 
�أك���دت در��س���ة Shady (2011) حتدي���د �حلاجة للتطوير �ملهني يف �أ�س���اليب تدري�س             

�لطالب �ملتفوقون.

و�إجم���اًل، ميك���ن �لق���ول �إن معلم���ي �لرتبي���ة �خلا�س���ة مهم���ا بل���غ �إعد�ده���م 
م���ن ج���ودة قبل �خلدم���ة فاإنهم بحاج���ة �إىل تطوير مهن���ي من �أجل �كت�س���اب مهار�ت 
ت�س���تجيب للتح���ولت يف بر�م���ج �لتعلي���م �ل�س���امل، ويع���ي �ملعلم���ون ذل���ك م���ن خ���الل 
و�سفهم لحتياجاتهم �لتدريبية �لو�ردة يف �لعر�س �ل�سابق حيث �إن جميع �لدر��سات 
��س���تخدمت �ل�س���تبيان �أو �ملقابل���ة لتحديد �لحتياج���ات �لتدريبية م���ن قبل �ملعلمني 
�أنف�س���هم، ماع���د� در��س���ة Ntinas et al, (2007) �لت���ي قام فيه���ا �لباحثون بتحديد 
�حتياجات �ملعلمني من خالل قيا�س �س���لوك طالبهم، ولعلها بذلك �أعطت بعًد� �أو�سع 
غ���ري قاب���ل للتحي���ز يف �إح���ر�ز نتائ���ج حم���ددة. وتختل���ف �أولوي���ة �حلاج���ة للتطوير يف 
جان���ب مع���ني كاإد�رة �ل�س���لوك وغريه���ا من �جلو�ن���ب باختالف خربة �ملعل���م و بر�مج 
�لدع���م �ملهن���ي �لتي تقدمها �ملد�ر����س، و�ختالف �لتدريب و�لإعد�د �لذي تعر�س���و� له 
قب���ل �خلدم���ة. كم���ا �تفقت �لدر��س���ات �لأح���دث و�لأقدم م���ا ب���ني )2016-2007( على 
�لحتياج���ات �لتدريبي���ة �لأب���رز كاإد�رة �ل�س���لوك وتنفي���ذ �لربنامج �لرتب���وي �لفردي 

للمعلمني مما يدل على �أهميتها يف �لتعليم �ل�سامل.

ما الذي يت�سمنه حمتوى برامج التطوير املهني ملعلمي الرتبية اخلا�سة ؟
�ملر�جع���ة �أ�س���فرت ع���ن جو�ن���ب رئي�س���ية م���ن �ملحت���وى يف ممار�س���ات �لتعلي���م 
�ل�س���امل، �لتي تندرج حتتها �أ�س���اليب �لتدري�س و�لتقنية �مل�ساعدة و�ملمار�سات �لقائمة 
عل���ى �لأدلة و�لتع���اون مع معلمي �لتعليم �لعام و�ملناهج �لدر��س���ة وغريها. كما ركزت 
�لدر��سات على �لكفاءة �ملهنية ملعلمي �لرتبية �خلا�سة على تلك �ملمار�سات.ويف ما يلي 

تف�سياًل لذلك.
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�ت�س���ح �أن تدري���ب �ملعلم���ني عل���ى �لتقني���ة �لتعليمية ه���دف يو�ك���ب �لتطور�ت 
�حلالية، وهدف م�سرتك بني عدد من �لدر��سات �لتي ت�سعى لتحقيق و�سول �أكرب يف 
 Da Fonte &Boesch (2016) لف�سول �لتعليمية �ل�ساملة. حيث هدفت در��سة�
لتحدي���د عنا�س���ر �لكف���اء�ت �لت���ي ت�س���تهدف بر�م���ج �لتطوي���ر �ملهن���ي تطويرها لدى 
معلمي �لرتبية �خلا�س���ة، وذلك مبر�جعة �لأدبيات �لتي ن�س���رت منذ عام 1975 وحتى 
عام 2015. وحيث ��ستهدف �لباحث �لدر��سات �لتي �تبعت �ملنهج �لتجريبي تو�سل �إىل 
10 در��س���ات تطوير مهني. وقد خل�س���ت �لدر��س���ة لعدد من �لكفاء�ت ملعلمي �لرتبية 
�خلا�س���ة مت ��س���تهد�ف تطويره���ا  يف بر�م���ج �لتطوي���ر �ملهن���ي. كان معظمه���ا يتمركز 
ح���ول �ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية، وعلى نحو �أك���رث حتديًد� توظي���ف �لتقنية لدعم 

�ل�سرت�تيجيات �لتدري�سية.

وتزد�د قيمة �لتقنية �لتعليمة �إذ� ُوظفت يف دعم ��سرت�تيجيات تدري�س �لقر�ءة 
و�لكتابة؛ ف�س���من برنام���ج هدف لتطوير �ملعلمني �لتعاوين،�سُ���مم �لربنامج لتوفري 
جمموع���ة �أ�سا�س���ية م���ن �لربجميات و�ملع���د�ت لدعم ��س���رت�تيجيات تدري����س �لقر�ءة 
و�لكتابة ملعلمي �لتعليم �لعام و�لرتبية �خلا�س���ة و�لتي من �س���اأنها �أن تدعم �لو�س���ول 
�إىل حمت���وى �ملناهج �لعامة للطالب ذوي �لإعاقات �لب�س���يطة. وقد �أجريت �لدر��س���ة 
Puckett, Judge,  & Brozo (2009)  على22معلًم���ا م���ن �ل�س���ف  م���ن قب���ل 
�لأول �إىل �ل�س���ف �لثام���ن م���ن ثم���ان مد�ر����س �بتد�ئي���ة ومدر�س���ة متو�س���طة و�حدة. 
 teacherو�س���ارك يف هذه �لدر��س���ة �س���من برنامج تدريبي يف فرتة �ل�س���يف يف معهد
مناه���ج  من�س���ق  �لدر��س���ة  لت�س���مل  �مل�س���اركون  وتن���وع   Development Institute
در��س���ية، و 10معلم���ني يف جم���ال �لتعليم �لعام، و)11( معلًما للرتبية �خلا�س���ة. وكان 
وجود معلمي �لرتبية �خلا�سة ومعلمي �لتعليم �لعام مًعا يف �لف�سول �لدر��سية �لتي 
تخدم حالت ذوي �إعاقة. وبا�س���تخد�م �ملنهج �لتجريبي ُق�س���مو� �إىل ثالث جمموعات 
و�إج���ر�ء مقارن���ات بينه���م ع���ن طري���ق �ختب���ار قبل���ي وبع���دي. وت�س���ري �لنتائ���ج �إىل �أن 
معرف���ة �لتقني���ة �لتعليمي���ة كد�ع���م ل�س���رت�تيجيات تدري����س �لق���ر�ءة و�لكتاب���ة كانت 
منخف�س���ة ب���ني �ملعلم���ني يف جميع �لفئ���ات يف بد�ي���ة �لربنامج. وعلى بن���ود �ختبار ما 
بعد �للتحاق بالربنامج،�أكدت �لنتائج �لتقدم على كافة �لأ�سعدة.و�س���هد �مل�س���اركون 
�أعظم �لتح�سينات يف �لتطبيقات �لثالثة �لتالية: )�أ( تقنية �حلا�سوب لدعم �لقر�ءة، 
)ب( �لتقني���ة لدع���م عملية كتابة �لطالب ويف �لتخطيط وتوليد �لفكرة، )ج( خيار�ت 
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�إمكاني���ة �لو�س���ول �لعام���ة يف وين���دوز وم���اك. كم���ا �أك���د �مل�س���اركون على تقدي���ر قيمة 
�لتع���اون �لت���ي كان���ت جزًء� م���ن �لربنامج �ل���ذي �أحدثت تغرًي� يف تعامله���م مع بع�س. 

وحتديًد� يف تقا�سم �مل�سوؤوليات يف �لرب�مج �لرتبوية �لفردية للطالب.

 Probst & Leppert ويف �س���ياق �ل�س���رت�تيجيات �لتدري�سية  قدمت  در��سة
(2008) برنام���ج تطوي���ر مهن���ي ملعلم���ي �لرتبية �خلا�س���ة لالأطفال ذوي ��س���طر�ب 
�ل�س���رت�تيجيات  �كت�س���اب  �إىل  �ملهن���ي  �لتطوي���ر  برنام���ج  ه���دف  �أملاني���ا،  �لتوح���د يف 
�لتدري�س���ية �لقائم���ة على �لأدل���ة و�ملهار�ت �لالزم���ة للتدري�س �ليومي، و�إد�رة �س���لوك 
�لأطف���ال ذوي �لتوح���د يف �لف�س���ول �لدر��س���ية. وق���د كان���ت نتائ���ج  �لتطوي���ر �ملهن���ي 
م�سجعة، فوفًقا للمعلمني كان هناك حت�سن و��سح يف �لأعر��س �ل�سلوكية لالأطفال. 
و�أدى �إىل �نخفا�س �لإجهاد لدى �ملعلمني �إىل حد ما ول�س���بب �آخر �أي�س���ا وهو �ملعرفة 
�لت���ي �أدت �إىل تغي���ري مو�قفه���م جت���اه تل���ك �لأعر��س �لت���ي تظهر نتيجة ل�س���طر�ب 
�لتوح���د ك�س���عف �لتو��س���ل �لب�س���ري وغريها،و�إدر�كه���م ل�س���عوبة تغي���ري �لأعر�����س 
�ل�س���لوكية حيث متكن �ملعلمون من �لتكيف مع رغبتهم يف حتقيق �ملزيد من �لتكامل 

“�خلارجي”. فيما يتعلق بتنفيذ �أ�ساليب �لتدري�س �ملنظمة. 

وهدف Ho & Arthur-Kelly (2013) �إىل توفري طريقة لتطوير معلمي 
�لرتبي���ة �خلا�س���ة، م���ن خالل تزويد �مل�س���اركني مبن�س���ة �إلكرتونية مُتك���ن من تبادل 
�لأن�س���طة، و�مل���و�رد، و�خلدم���ات و�خل���ربة يف �ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية، ومعاجل���ة 
�لق�سايا ذ�ت �ل�سلة لالأطفال ذوي �لحتياجات �خلا�سة. يف هذه �لدر��سة �لتجريبية 
مت ��ستخد�م �ل�ستبيان كاأد�ة تقييم �لربنامج ومقابلة �سبه منظمة ل�ستك�ساف فعالية 
بر�مج �لتطوير.�سمل �لربنامج )101( متدرًبا من �ملد�ر�س �مل�ساركة. على �لرغم من 
�أن حو�يل 90% من �مل�س���اركني يف �ل�س���تطالع �تفقو� على �أنه مزود باأحدث �ملعلومات؛ 
�إل �أن �ملعلم���ني �خلرب�ء �لذين ��س���تخدمو� لتق���دمي حمتوى �لتطوير �ملهني �أكدو� �أن 
حمت���وى �لوح���د�ت �ملعرو�س���ة قد ل يتب���ع �لجتاه �حلايل يف تعلي���م ذوي �لحتياجات 
�لتعليمي���ة �خلا�س���ة يف �ملد�ر�س���العادية و�لت���ي �جته���ت نحو دجمهم وت�س���مينهم. ويف 
حمتوى �لتطوير �ملهني �لذي ��س���تمر 30 �س���اعة كانت �إحدى �لق�س���ايا �لرئي�س���ة �لتي 
�أث���ريت يف م���ا يتعل���ق مبحت���وى �لتطوي���ر �ملهن���ي ه���ي �حلاج���ة �إىل �إدخ���ال �لجتاهات 

�حلالية يف �مليد�ن ف�سال عن ت�سميم و�إن�ساء �إطار �ملناهج �لدر��سية �حلالية.
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 Erickson,  Noonan وبنف�س �ل�سياق با�ستخد�م �لتقنية ��ستخدمت در��سة
McCall (2012)  &  منهجا خمتلطا )كمي ونوعي(  لتحديد �أثر برنامج تطوير 
مهن���ي يحت���وي عل���ى دور�ت تدريبية عرب �لنرتن���ت على �س���كل  Moodle يف تطوير  
149 معل���م تربي���ة خا�س���ة للمرحل���ة �لثانوي���ة كان منه���م )58%( من �ملناط���ق �لريفية 
ح���ول �ملرحل���ة �لنتقالي���ة، حي���ث بلغ���ت 100 �س���اعة تدريبية. وح�س���ل �لباحث���ون على 
نتائج مفادها �أن �ملعلمني يف �ملناطق �لريفية كان هناك موؤ�س���ر�ت على زيادة كفاءتهم 
ح���ول �ملر�ح���ل �لنتقالية مقارنة بقيا�س م���ا قبل تطبيق �لربنامج و�كت�س���بو� معارف 
جدي���دة وبع���د �نتهاء �لربنامج مل يكن هناك فروق بني �ملعلمني يف �لأرياف و�ملعلمني 
�لآخرين حول �لكفاءة و�لتي كانت موجودة ل�س���الح �ملعلمني يف �ملناطق غري �لريفية 

قبل تطبيق �لربنامج �لذي ��ستمر بني عامي )2010-2007(.

�أي�س���ا حتق���ق Tzivinikou (2015) م���ن �أث���ر برنام���ج تطوي���ر مهن���ي �أثناء 
�خلدمة مدته �س���تة �أ�س���هر يف �سياق �لتطوير �ملهني �مل�س���تمر للمعلمني ب�ساأن �ملمار�سة 
�لتعليمية. بهدف �إثر�ء ممار�س���اتهم مع �ل�س���رت�تيجيات �لأكرث فعالية �لقائمة على 
�لأدلة �لعلمية، من �أجل زيادة نوعية �لتدخالت �لتعليمية للطالب ذوي �لحتياجات 
�لتعليمية �خلا�سة. وقد �سارك يف هذه �لدر��سة تدريب متز�من ملدر�سي �لتعليم �لعام 
و�لرتبية �خلا�س���ة على حد �س���و�ء كاأزو�ج. وكان �مل�ساركون 30 معلًما،مق�سمني �إىل 15 
زوًجا. وكان كل زوج يعمل يف نف�س مدر�سة �لتعليم �ل�سامل، ويتقا�سم م�سوؤولية �لدعم 
�لتعليمي للطالب ذوي �سعوبات �لتعلم. وبا�ستخد�م �ملنهج �لتجريبي ور�سد �لنتائج 
قب���ل وبع���د �لربنام���ج �لتدريب���ي من خ���الل قيا�س �لتغري �ل���ذي �أحدث���ه �لربنامج يف 
�ملتدربني حول مهار�تهم �لتعليمية وفعاليتها �لعامة للتدخالت �لتعليمية لطالبهم 
�لذين يعانون من �سعوبات يف �لتعلم. �أظهرت �لنتائج �أن برنامج تطوير مهني كان له 
�أث���ر �إيجاب���ي على زيادة فعالية �ملتدربني فيما يتعل���ق بالتدخالت �لتعليمية �لتعاونية 

لطالبهم يف �لف�سول �ل�ساملة.
وحي���ث �إن �لتع���اون ب���ني �ملعلم���ني تفر�س���ه �حلاجة لنهج �س���مويل يف �لف�س���ول 
  Puckett , Judge(2015)ودر��س���ة Tzivinikou  ل�س���املة، خرج���ت در��س���ة�
Brozo (2009)& باإح���د�ث �لتغيري-بع���د �لتطوي���ر �ملهن���ي- �إيجابًيا على حت�س���ني 
�لعالقات �لتعاونية، رغم �أنها مل تكن �أهد�ًفا رئي�سية للدر��سة ولكن نتجت عن تهيئة 

�جلو �لتعاوين �ملبني على تعزيز �ملعارف و�ملهار�ت وتقدير �ملمار�سات �مل�سرتكة.
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ب���ني �ملعلم���ني يف �لف�س���ول �لتعليمي���ة �ل�س���املة قدم���ت               ويف �س���ياق �لتع���اون 
Shady (2011) بحًث���ا �إجر�ئًي���ا، وم���ن خالل���ه �س���ممت خط���ة تدريبي���ة ترتكز على 
�لحتياجات �لتدريبية للعينة يف مدر�س���ة �بتد�ئية تطبق �لتعليم �ل�س���امل وت�س���منت 
�لعين���ة �س���تة معلمي تربية خا�س���ة ومكون���ات �أخرى من موظفي �ملدر�س���ة بلغ عددهم 
34. وت�س���من تنفيذ �خلطة ور�س���ة عمل حول �لطر�ئق �ملختلفة للتدري�س �لت�س���اركي 
و�لعمل مًعا )�لعمل �لتعاوين( يف �إطار �لف�سل �لدر��سي. و�سملت معامل ور�سة �لعمل 
�أي�س���ا خ�س���ائ�س ما تنطوي عليها ملمار�س���ات �لتعليمية �ل�ساملة،و��ستعر�ست �أ�ساليب 
خمتلفة للتدري�س �لت�ساركي. كما نوق�ست فو�ئد �لرب�مج �لتعليمية �ل�ساملة لكل من 
ط���الب �لتعلي���م �لعام و�لرتبية �خلا�س���ة، �أي�س���ا ُدرب �ملعلمون يف �لف�س���ول �لدر��س���ية 
�ل�س���املة و�إحلاقه���م ب���دور�ت تدريبية ط���و�ل �لعام و�س���ملت هذه �ل���دور�ت �لتدريبية 
���ا تف�س���يلًيا لنم���اذج �لدم���ج �ملختلف���ة �لت���ي ميك���ن للمعلم���ني تكييفه���ا لتالئ���م  عر�سً
�لحتياج���ات د�خ���ل �لف�س���ول �لدر��س���ية. وفيم���ا يتعل���ق مب�س���ح م���ا بع���د �لدمج �س���عر 

�ملوظفون باأنهم تلقو� �لتدريب �لالزم لتنفيذ بر�مج تعليمية �ساملة.

هن���اك من���اذج تطوي���ر مهن���ي عاملي���ة ومتع���ارف عل���ى نه���ج ��س���تخد�مها حي���ث 
��س���رتك ع���دد من �لدر��س���ات يف ��س���تخد�م بع�س منه���ا يف مناذج حمددة. ففي در��س���ة           
Brownell et al., (2017) مت���ت مقارن���ة منوذج���ني للتطوي���ر �ملهن���ي للمعلمني، 
�أحدهم���ا من���وذج �لتطوي���ر �ملهني وفًق���ا لإط���ار Desimone›s (2009) �لذي يحدد 
حمتوى تطوير مهني حول )�أ( جودة ممار�سة �ملعلم، )ب( ��ستخد�م �ملمار�سة �لقائمة 
عل���ى �لأدلة، )ج( تطوير معرفة �ملعلمني، )د( حت�س���ني نتائج �لطالب. و�لآخر منوذج 
Literacy Learning Cohorts (LLC) و�له���ادف �إىل حت�س���ني مه���ار�ت تدري�س 
�لق���ر�ءة و�لكتاب���ة للط���الب يف �ملرحل���ة �لبتد�ئي���ة �لعلي���ا م���ن ذوي �س���عوبات �لتعلم،  
قارن���ت �لدر��س���ة �أثر �لربناجمني على تطوير معلمي �لرتبية �خلا�س���ة يف �لف�س���ول 
�ل�س���املة. وقد ��س���تخدم �لباحثون ت�س���ميًما جتريبًيا للتحقق م���ن فعالية �لربنامج. 
وكان هن���اك 170 طالًب���ا ِقي�س �أثر تطوي���ر �ملعلمني يف كال �لربناجمني على نتائجهم، 
وق���د �س���اركو� يف جولت���ني )بد�ي���ة ونهاية �لع���ام �لدر��س���ي( ملقارنة نتائجهم. و�أ�س���ارت 
نتائ���ج �لتقيي���م �أن �ملعلم���ني �لذين تلق���و� تطوي���ًر� مهنًيا على من���وذج )LLC( �أثبتو� 
تغي���رًي� كب���رًي� يف �لوق���ت �لتعليمي �ملخ�س����س جلودة تدري����س معرفة �لكلم���ة وتعليم 
�لطالقة. كما حقق �ملعلمون مكا�سب �أكرب بكثري يف قيا�س �ملعرفة بالطالقة باملقارنة 
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مع جمموعة �ملقارنة، لكن �ملجموعتني ملتختلفايف مهارة تدري�س معرفة �لكلمة. كما 
�أظه���رت حتلي���الت �لنمذجة �خلطية �لهرمية �أن �لط���الب �لتابعني للمعلمني �لذين 
تلق���و� تطوي���ر مهن���ي يف برنامج )LLC( كان لديهم مكا�س���ب �أك���رب بكثري يف مهار�ت 

معرفة �لكلمة وكفاءة ترميزها مما فعله طالب �ملعلمني يف جمموعة�ملقارنة. 

 Dingle, Brownell, Leko, Boardman ويف ذ�ت �ل�سياق تناولت در��سة
Haager (2011) &  تاأث���ري �لعو�م���ل �ل�س���ياقية و�لفردي���ة عل���ى تنفي���ذ حمت���وى 
�لتطوير�ملهن���ي وفق���ا لأحد �لنماذج �ل�س���ابقة وهو منوذج �لتطوي���ر �ملهني وفًقا لإطار
Desimone›s (2009)  وقد �س���اهم �لربنامج يف تطوير مهارة �ملعلمني يف تدري�س 
معرف���ة �لكلم���ة و�لطالق���ة م���ن ثالث���ة معلمي تربي���ة خا�س���ة يف �ملرحل���ة �لبتد�ئية. 
وبا�س���تخد�م �ملنه���ج �لنوع���ي وحتدي���ًد� در��س���ة �حلال���ة، ج���رى جم���ع وحتلي���ل بيان���ات 
عل���ى  عمل���و�  �ملعلم���ون  ه���وؤلء  �جلل�س���ات.  �مليد�نية،وحما�س���ر  �ملقابلة،و�ملالحظ���ات 
�إج���ر�ء تغي���ري�ت على حمت���وى تعليمهم وتطوي���ر �لدرو�س �لتي كانت �أكرث ��س���تجابة 
�لطالق���ة.  و�إىل حد�أقلفيتعلي���م  �لكلم���ات  �لط���الب يف جم���ال معرف���ة  لحتياج���ات 
وعل���ى �لرغ���م م���ن حماولتهم للتغيري، مل يتمك���ن ملعلمي در��س���ات �حلالة من تنفيذ 
�ل�س���رت�تيجيات بفعالي���ة، وق���د �أك���د �لباحث���ون �س���من حمدد�ت �لدر��س���ة �أن ق�س���ور 
�إجر�ء�ت �لدر��س���ة بربط تطوير �ملعلمني بنتائج �لطلبة قد يعطي �س���ورة غري ممثلة 
 Dingle, Brownell, Leko, للتط���ور �ملكت�سب.�لق�س���ور �ل���ذي �أظهرت���ه در��س���ة
Boardman &Haager (2011)  يف حمدد�ت �لدر��سة بعدم ربط تطوير معلمي 
�لرتبي���ة �خلا�س���ة  وفق���ا لإط���ار Desimone›s (2009)  ه���ي م���ا قام���ت به در��س���ة           
Brownell et al., (2007) حي���ث ربط���ت تطوير معلمي �لرتبية �خلا�س���ة بنتائج 

�لطالب، وقد تو�سلت لذ�ت �لنتيجة بفاعلية برنامج �لتدريب يف بع�س �جلو�نب.

م���ن وجه���ة نظ���ر ذ�ت �س���لة، �س���جع Nichols & Sheffield (2014) يف 
در��سته �لتي هدفت لتقدمي منظور حول �ل�سرت�تيجيات �لتي ينبغي تطوير معرفة 
معلمي �لتعليم �لعام و�لرتبية �خلا�س���ة بها يف �لف�س���ول �ل�س���املة،وربط ممار�ساتهم 
بالتط���ور�ت �لتي ل ميكن �لو�س���ول �إليها �إل من خ���الل بر�مج �لتطوير �ملهني. حيث 
�سارك 49 معلًما بينهم 12 معلم تربية خا�سة -ميثلون80% )12 من جمموع 15( من 
معلم���ي �لرتبية �خلا�س���ة �لذي���ن يعملون يف �ملد�ر�س �مل�س���اركة-،يف جل�س���ات �لتطوير 
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�ملهني ن�س���ف �ل�س���هرية �لتي تركز على �لتعليم �ل�س���امل. وكان من �لنتائج �لرئي�س���ة 
له���ذه �لدر��س���ة �أن �مل�س���اركني ق���ّدرو� �لتح���ولت يف ممار�س���اتهم وتطوي���ر معرفته���م 
بطالبه���م وخ�سائ�س���هم �ملختلف���ة. كما �أكد �مل�س���اركون بعد �لربنام���ج قيمة �لتدري�س 
�لت�س���اركي وهو �حلل من وجهة نظرهم لحرت�م �لختالفات و�لفروق بني �لطالب، 
ويف مقارن���ة �ملخ���اوف نحو دمج �لطالب ذوي �لإعاقة يف بر�مج �لتعليم �ل�س���امل، قبل 
تطبيق �لربنامج �أظهر �مل�س���اركون خماوف من �لدمج غري �ملنا�س���ب. و�أ�س���ار �لبع�س 
منه���م ملو�ق���ف م���ن �لإحب���اط لف�س���ل و�س���ولهم للط���الب ذوي �لحتياج���ات �خلا�س���ة 
ومتكينه���م م���ن �ملهم���ات �لتدري�س���ية. كم���ا لحظ �مل�س���اركون بع���د �لربنام���ج زيادة يف 
م�س���توى �لر�ح���ة عن���د �لعم���ل كفرق تعاونية يف �لف�س���ول �ل�س���املة. ونتيج���ة �نعكا�س 
�لتطوير �ملهني على تاأكيد �لتعاون بني �ملعلمني يف �لف�س���ول �ل�س���املة هي ما �أحرزته 
  Puckett ,Judge &Brozo (2009) ودر��س���ة ،Tzivinikou (2015) در��س���ة

كنتيجة غري مبا�سرة لدر��ساتهم.

وعل���ى جان���ب �آخ���ر  تناولت در��س���ة نوعي���ة (Tate, 2013)  كان م���ن �أهد�فها 
�لتعرف على جتارب �لعمل ملعلمي �لرتبية �ملبتدئني للك�س���ف عن ممار�س���ات �لتطوير 
�ملهني �لتي من �ساأنها �أن تدعمهم يف بيئة �لعمل. وقد ُحللت �لبيانات �لتي مت جمعت 
م���ن �ملقاب���الت �ملتعمق���ة، و�ملقاب���الت �ملنظمة مع �ثن���ني من معلمي �لرتبية �خلا�س���ة 
�ملبتدئ���ني با�س���تخد�م �لرتمي���ز �ملفتوح.حي���ث �أف���اد كل م���ن �مل�س���اركني باأن مد�ر�س���هم 
قدم���ت تدريًب���ا �أثناء �خلدمة على �ملناهج �لدر��س���ية،و�لذي و�س���فوه باأن���ه كان مفيًد� 
لتطوره���م �ملهني. كما ك�س���فت ردود �مل�س���اركني على �أ�س���ئلة �ملقابل���ة �أن معلمي �لتعليم 
�خلا�س �ملبتدئني �سي�س���تفيدون من �أن�س���طة �لتطوير �ملهني يف جمالت �لدعم �لفني 

 .Professional Learning Community  وجمتمعات �لتعليم �ملهني

ما �أفادت به �ملر�جعات �ل�س���ابقة �أن �لتطوير �ملهني ملعلمي �لرتبية �خلا�س���ة يف 
�لف�سول �ل�ساملة قد ياأخذ نهًجا عمومًيا للتطوير �ملهني على �ملمار�سات �لقائمة على 
 Tzivinikou لأدلة دون حتديد ممار�سة و��سرت�تيجية معينة، وهو ما �أكدته در��سة�
���ا دون حتديد ممار�س���ة معينة، ولكن  (2015)، و�لآخر ي�س���تهدفها بنهج عمومي �أي�سً
 Brownell et al., (2017) ي�س���منها �س���من حمتوي���ات تدريبي���ة �أخ���رى كدر��س���ة
. وكل �لدر��س���ات تنته���ج �لتح���ولت �حلالي���ة يف تبن���ي توجهات حديثة مثبت���ه بالأدلة 
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و�لرب�ه���ني فعاليته���ا، مم���ا ميك���ن م���ن تقلي����س �لفج���وة ب���ني �لنظري���ة و�لتطبي���ق، 
و�ل�س���تفادة مم���ا �أفرزته نتائج �لدر��س���ات �حلديث���ة، وحتديًد� حول �ل�س���رت�تيجيات 

�لفعالة يف �لتعليم �ل�سامل.
وق���د كان �أب���رز �ملحتوي���ات للرب�م���ج �لتدريبي���ة ملعلمي �لرتبية �خلا�س���ة تركز 
 Da Fonteعل���ى �ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية وه���ذ� يتف���ق مع ما خرج���ت به در��س���ة
Boesch (2016) &. كم���ا كان �لن�س���يب �لأك���رب �لآخ���ر ملحت���وى �لتدري���ب عل���ى 
 Nichols  لتع���اون م���ع معلم���ي �لتعلي���م �لع���ام ومعلمي �لرتبي���ة �خلا�س���ة كدر��س���ة�
 & Sheffield (2014); Puckett , Judge & Brozo (2009); Shady
در��س���ة    �لت�س���اركي  للتدري����س  �أك���رث  وتاأكي���د�َ   .(2011); Tzivinikou (2015)
Shady (2011);, Nichols & Sheffield (2014) .مم���ا ي���دل عل���ى �أن بر�م���ج 
�لتطوير �ملهني ت�س���عى ب�س���كل و��س���ح لدعم عملية �لتعليم �ل�س���امل لذوي �لإعاقة يف 
�لف�س���ول �لعادية. كما �أن �لتقنية �لتعليمية حمور �هتمام لعدد من �لدر��س���ات، ولكن 
عندم���ا توظ���ف لدع���م ��س���رت�تيجيات �لتدري����س تخ���رج بنتائج فعال���ة �أثبتتها در��س���ة
Puckett, Judge &Brozo.(2009) وبينما �أكد �ل�س���تعر��س �لأول حول ر�س���د 
�حتياج���ات تطوي���ر مهن���ي �أك���رث لإد�رة �ل�س���لوك يف �لف�س���ول �ل�س���املة، قامت در��س���ة  
Probst & Leppert (2008) فق���ط بالتطوي���ر �ملهن���ي يف �ملمار�س���ات �لقائمة على 

�لأدلة يف �إد�رة �ل�سلوك. 
كما ��س���تخدم بع�س �لباحثني مناذج تطوير مهني للمعلمني �س���من �س���ياغات 
برنام���ج  ذل���ك  وم���ن  دولًي���ا،  عليه���ا  متع���ارف  تدريبي���ة حم���ددة  ومرتك���ز�ت  معين���ة 
�أثبت���ت  �لنم���اذج  وه���ذه   .  Desimone›s (2009)لإط���ار �ملهن���ي وفًق���ا  �لتطوي���ر 
فعاليته���ا يف �لدر��س���ات حمل �ملر�جع���ة كمقارنة بني منوذجي تطوير مهني كدر��س���ة                     
 Dingle, Brownell, ودر��س���ات �أخ���رى كدر��س���ة ،Brownell et al., (2017)

.Leko, Boardman & Haager (2011)

وق���د و�س���لت جمي���ع �لدر��س���ات �ل�س���ابقة، �لت���ي �س���عت �إىل تطوي���ر �ملعلم���ني 
يف ممار�س���ات �لتعلي���م �ل�س���امل، �إىل نتائ���ج �إيجابي���ة �نعك�س���ت عل���ى �ملعلم���ني يف زي���ادة 
معرفته���م ومهار�ته���م، مبعن���ى �آخر �أدت �إىل زي���ادة كفاءتهم يف تلك �ملمار�س���ات. وعلى 
�لنط���اق �لآخ���ر ربطت بع�س �لدر��س���ات �لتطوي���ر �ملهني �ملخطط ل���ه بنتائج �لطالب 

 .Tzivinikou (2015) وقد حت�سنت خمرجات �لطالب نتيجة لذلك كدر��سة
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ورغ���م �أن جمي���ع �لدر��س���ات �ل�س���ابقة كان���ت تنظ���ر لتطوي���ر �ملعلمني يف �س���وء 
متطلبات �ملمار�س���ات �ل�س���املة �لتي تو�كب �لتعليم �ل�س���امل، �إل �أن ما مت تقييمه من 
 Ho & Arthur-Kelly مقدمي برنامج تطوير مهني ح�سب �لدر��سة �لتي قام بها
(2013) �أفادو� باأن حمتوى �لتطوير �ملهني للمعلمني ل يتبع �لجتاه �حلايل و�لنهج 

�ل�سمويل لت�سمني جميع �لطالب يف �لف�سول �ل�ساملة.

جميع بر�مج �لتطوير �ملهني للمعلمني يف �لدر��سات �لتي رُوجعت كدر��سة كل 
Brownell et al., (2017); Dingle, et al., (2011); Ho & Arthur- م���ن
 Kelly (2013); Nichols & Sheffield (2014);  Puckett , Judge &
Brozo (2009); Tzivinikou (2015)  كان���ت يف �إطار �لف�س���ول �ل�س���املة، وهي 
بذلك تو�كب �لتحولت �حلالية يف تطوير معرفة ومهار�ت �ملعلمني �لتي ت�س���تدعيها 
�لف�سول �ل�ساملة. كما �أن جميع �لدر��سات �لتي ��ستعر�ست �نتهجت �ملنهج �لتجريبي 
 Dingle, للتحق���ق م���ن فعالي���ة برنام���ج �لتطوي���ر �ملهن���ي. ماع���د� در��س���ة كل م���ن
  Brownell, Leko, Boardman & Haager (2011); Shady, (2011);

Tate (2013) �تبعت �ملنهج �لنوعي يف �لتحقق من �لنتائج. 

كما �أن در��س���ة Da Fonte &Boesch (2016) ��س���تخدمت منهج مر�جعة 
�لأدبي���ات ولكنه���ا ��س���تندت على مر�جعة 10 در��س���ات �تبعت �ملنه���ج �لتجريبي، وبذلك 
معظ���م بر�م���ج �لتطوي���ر �ملهن���ي و�لت���ي تهدف لتطوي���ر �ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية 
ملعلمي �لرتبية �خلا�سة - �سمن حمدد�ت �لدر��سة- تتبع �ملنهج �لتجريبي. وللحاجة 
�مللحة للتطوير �ملهني ملعلمي �لرتبية �خلا�س���ة،تخرج �لدر��س���ات بنتائج توؤكد بع�سها 
مهما �ختلفت �ملنهجيات �لعلمية يف در��سة حمتويات �لتطوير �ملهني، �أو تقدمي بر�مج 

تطوير مهني تكافئ �لحتياجات �لتدريبية.

اأ�ساليب التطوير املهني ملعلمي الرتبية اخلا�سة
�تخذ �لتطوير �ملهني �أ�س���كاًل عدة يف �لدر��س���ات حمل �ملر�جعة وقد وجدنا �أن 

تلك �لأ�سكال �نح�سرت يف ما يلي:
�لتدريب �ملد�ر من قبل خبري، حيث يقوم مدرب متخ�س�س يف جمال �لتدريب 1 ))

بتق���دمي حمتوى تطوير مهن���ي من خالل ور�س �لعمل و�جلل�س���ات �لتدريبية 
 Nichols & Sheffield, (2014); Probst &Leppert, يف  كم���ا 
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بع�س���ها  تخلل���ت   .(2008); Shady, (2011); Tzivinikou, (2015)
عرو����س �لفيديو و�لعرو�س �لتقدميية وتدريبات عملية وتقدم دليل مطبوع، 
كم���ا ��س���تخدمت بع����س �لدر��س���ات من���اذج تطوير مهن���ي معدة م�س���بقا كما يف 

. (Dingle et al., 2011)
بر�مج �لدر��س���ات �لعليا يف �جلامعات �لتي �لتحق بها معلمو �لرتبية �خلا�س���ة 1 ))

.(Nishimura, 2014) أثناء عملهم كما يف�
(( 1 (Puckett , Judge &Brozo,  معاه���د تطوي���ر �ملعلمني �ل�س���يفية كم���ا يف

 .2009)
�إن�س���اء من�س���ة �لكرتوني���ة حتت���وي عل���ى م���و�رد تدريبي���ة ومعلوم���ات لتطوير 1 ))

�ملعلم���ني، يقوم فيها �ملعلمون با�س���تخد�م تلك �مل�س���ادر يف تطوير ممار�س���اتهم 
.(Ho & Arthur-Kelly, 2013) ملهنية كما يف�

(( 1 Moodl،  عرب �لنرتنت على �سكل )Online( تقدمي دور�ت تدريبية مبا�سرة
(Erickson,  Noonan &  McCall, 2012) يف امك.

وبالرغ���م م���ن �أن وجود مدرب خمت�س يف جم���ال �لتدريب -ور�س �لعمل- كان 
�لأكرث �س���يوًعا بالإ�س���افة �إىل بر�مج �لدر��س���ات �لعليا؛ �إل �أن جميع �لأ�س���اليب �أثبتت 
فعاليته���ا مما ي�س���ري �إىل �أن �ملعلمني قادرون على �كت�س���اب �مله���ارة و�ملعرفة طاملا توفر 

لديهم �لوقت و�لدعم �لكايف حل�سور بر�مج �لتطوير �ملهني من قادة �ملد�ر�س.

تاأثري التطوير املهني على اجتاهات معلمي الرتبية اخلا�سة نحو التعليم ال�سامل 
تتاأث���ر �جتاه���ات معلم���ي �لرتبي���ة �خلا�س���ة نح���و �لتعلي���م �ل�س���امل بع���دد من 
�لعو�م���ل و�ملتغ���ري�ت،ويف جان���ب �لعتق���اد�ت حول �لفاعلي���ة �ملهنية-�لكف���اءة �ملهنية- 
ه���ي م���ا هدفت له بع����س �لدر��س���ات كدر��س���ة Nichols & Sheffield (2014) يف 
تطويره���ا ملنه���ج كفاءة مهنية تو�كب �ملمار�س���ات �ل�س���املة يف بر�مج �لتعليم �ل�س���امل. 
وق���د �أحدث���ت تلك �لدر��س���ات حتوًل بالكف���اء�ت �ملهني���ة ملعلمي �لرتبية �خلا�س���ة بعد 
�لتطوير عليها، و�نعك�س ذلك على توجهات �ملعلمني و�أ�سبحت بذلك �أكرث �إيجابية.

تغ���ري  ه���و  �ملهن���ي  للتطوي���ر  ت�س���عى  �لت���ي  �لدر��س���ات  م���ن  لع���دد  وكه���دف 
�لجتاهات �ل�س���لبية و�إحد�ث فرق يف مو�قف �ملعلمني نحو �لتعليم �ل�س���امل كدر��س���ة                           
 Male (2011)  حي���ث تن���اول .Nishimura (2014) ودر��س���ة  Male (2011)
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�إحدى و�س���ائل حت�س���ني �جتاهات �ملعلمني نحو �لتعليم �ل�سامل وهي بر�مج �لدر��سات 
�لعلي���ا مل���ن هم يف طور �ملهنة �إذ �أجرى م�س���ًحا على 48 معلًما من �مل�س���جلني يف برنامج 
�ملاج�س���تري يف �لرتبية �خلا�س���ة يف �لتعليم �ل�س���امل. وقد ُطبق على �ملعلمني يف بد�ية 
ونهاي���ة وحدة متهيدية مدتها ع�س���رة �أ�س���ابيع م���ن �أجل �لتاأكد م���ا �إذ� كانت مو�قفهم 
جتاه �لتعليم �ل�س���امل قد تغريت. وقبل �أن ي�س���طلع �ملتدربون بالربنامج، كان لديهم 
مو�ق���ف �إيجابي���ة عموم���ا جت���اه دمج �لط���الب �لذي���ن يعانون م���ن �س���عوبات بدنية / 
ح�س���ية، و�ل�س���عوبات �لجتماعية و�ل�س���عوبات �لأكادميية. وكانو� �أق���ل �إيجابية حول 
�إ�سر�ك �لطالب �لذين يعانون من �سعوبات �سلوكية. ويف نهاية فرتة �لتطوير �ملهني 
�ملركزة، �أظهرت �لنتائج �أن لدى �ملعلمني مو�قف �إيجابية �أكرث جتاه جميع �لطالب.

�أم���ا Nishimura (2014) فكان �أحد �فرت��س���ات در��س���ته �لهادفة للتطوير 
�ملهني،�أن �مل�ساركة يف �لربنامج من �ساأنها �أن تزيد �لجتاهات �لإيجابية جتاه �لطالب 
ذوي �لإعاق���ة. وبع���د �أن تلق���ى معلمو �لرتبية �خلا�س���ة ما بني 8 و 14جل�س���ةتدريبية. 
�أفاد �مل�ساركون �لثمانية باأن هناك حتولت يف �جتاهاتهم وزيادة خرب�تهم �لإيجابية. 
 Waitoller & Artiles (2013) ما �أكده  Nishimura (2014) ويدعم �فرت��س
يف �أن 70 % م���ن �لدر��س���ات يف �ملر�جع���ات �لأدبي���ة �لتي قاما بها كانت تهدف لغر�س���ني 

�أحدها تغيري �لجتاهات �ل�سلبية وقبول �لختالف يف �لقدر�ت.

قدمت���ه                                         �ل���ذي  �ملهن���ي  �لتطوي���ر  برنام���ج  �أدى  تق���دم،  م���ا  غ���ر�ر  وعل���ى 
Shady (2011) تغرًي� يف �جتاهات �مل�ساركني يف �لدر��سة ومن بينهم معلمي �لرتبية 
�خلا�س���ة �لذين �أعربو� يف نهاية �لربنامج عن تقبلهم للدمج، و�أ�س���ار بع�س �ملوظفني 
�إىل رغب���ة قوي���ة يف تنفي���ذ برنامج �لدمج يف �مل�س���تقبل. قد تكون تلك �لرغبة موؤ�س���ًر� 
على �أ�س���ا�س متني ُو�سع لكيفية تنفيذ �أف�س���ل �لرب�مج �لتعليمية �ل�ساملة. وميكن �أن 
يك���ون هذ� �لأ�س���ا�س نتيج���ة �لتدريبات �ملنا�س���بة يف خطة �لتطوير �ملهن���ي �ملقدمة من 
�لباحث���ة �ملقدم���ة حول كيفية تنفيذ �أف�س���ل �ملمار�س���ات �ل�س���املة و�لدع���م �لإد�ري مع  

حل �مل�سكالت. 

وفًق���ا للمر�جعات �ل�س���ابقة ف���اإن �لجتاهات نح���و �لتعليم �ل�س���امل قد تختلف 
ويحكمها عدد من �ملتغري�ت؛ �إل �أن هذه �لتوجهات مهما كانت �س���لبية لأي �س���بب كان 
فاإن بر�مج �لتطوير �ملهني كفيلة بتغري توجهات �ملعلمني نحو �لأف�سل، وذلك بتعزيز 
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كفاء�تهم �ملهنية يف �لتعامل مع �لتنوع و�لختالف يف �لف�سول �ل�ساملة وهذ� ما دلت 
علي���ه �لدر��س���ات حم���ل �ملر�جع���ة. وبا�س���تعر��س �ملناهج �لت���ي قامت عليها �لدر��س���ات 
 Male, 2014; Nichols & Sheffield, 2014; Nishimura, ل�سابقة، جند �أن�
 (Shady, 2011) 2014 در��س���ة �تبع���ت �ملنه���ج �لتجريبي، بينما ��س���تخدمت در��س���ة
بح���ث نوع���ي. ويف ظ���ل �خت���الف �ملنهجيات فقد خل�س���ت ل���ذ�ت �لنتيجة باأنها تر�س���د 
ع���دًد� من �لتوجهات �ل�س���لبية قبل �لتطوير �ملهني، وتخالفه���ا نتيجة �لتطوير �ملهني 
�لذي يعزز �لعتقاد بالقدرة وزيادة �لرغبة بالتمكني من �لدور �لتدري�سي جتاه ذوي 

�لحتياجات �خلا�سة.

ال�ستنتاجات 
�لرتبي���ة  ملعلم���ي  �ملهن���ي  �لتطوي���ر  لدر��س���ات  �ل�س���ابق  �لعر����س  خ���الل  م���ن 
�خلا�س���ة و�لبال���غ عدده���ا 20 در��س���ة ب���ني عام���ي )2007-2017(. وجدن���ا �أن حمت���وى 
بر�م���ج �لتطوي���ر �ملهني �ملقدمة كجزء من �لدر��س���ات، �أو بر�م���ج تطوير مهني قائمة 
بذ�ته���ا وق���ام �لباحثون بقيا�س �أثرها.قد ركزت ب�س���كل كبري منها على ��س���رت�تيجيات 
�لتدري����س، و�ملمار�س���ات �لقائمة عل���ى �لأدلة،و�لتعاون بني معلمي �لرتبية �خلا�س���ة و 
معلمي �لتعليم �لعام، وعلى نطاق �أكرث حتديًد� يف ممار�سات �لتدري�س �لت�ساركي. ويف 
تركيزها على ��سرت�تيجيات �لتدري�س حتقق �إحدى �لحتياجات �لتدريبية للمعلمني 
�لتدري����س، و �أ�س���اليب  عل���ى  Hughes et al., (2016) ون�س���ت  �لت���ي ظه���رت يف 

Pindiprolu, Peterson & Berglof, (|2007) ��سرت�تيجيات �لتدري�س �لفعال، 
وShady, (2011) �أنو�ع و�أ�س���اليب �لتدري�س. ولكنها مبتعدة �إىل حد ما كا�س���تجابة 
لأك���رث �لحتياج���ات �لتدريبي���ة حتدي���ًد� م���ن معلمي �لرتبية �خلا�س���ة يف �لدر��س���ات 
�لت���ي تناول���ت �لحتياجات �لتدريبية وهي �إد�رة �ل�س���لوك، و�إد�رة �ل�س���ف، و�لتدخالت 
�ل�س���لوكية. حيث ت�سمنت در��س���ة  و�حدة Probst &Leppert, (2008) �ملمار�سات 
�لقائمة على �لأدلة يف �إد�رة �ل�سلوك.و�تخذت بر�مج �لتطوير �ملهني �أ�ساليب متعددة 
ولكن �أكرثها �س���يوًعا هو ور�س �لعمل �س���و�ء يف �ملدر�سة �أو يف مكان �آخر يقدم �لتطوير 

�ملهني �ملتخ�س�س ملعلمي �لرتبية �خلا�سة.

كم���ا ��س���تنتجنا م���ن �ملر�جع���ة �أن معلم���ي �لرتبي���ة �خلا�س���ة ق���د تك���ون لديهم 
�جتاهات �س���لبية نحو بر�مج �لتعليم �ل�س���امل يف كثري من �لأحيان لأ�س���باب خمتلفة، 
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ولك���ن بر�م���ج �لتطوي���ر �ملهني تبدد تل���ك �لجتاهات �ل�س���لبية وحتيله���ا �إىل �جتاهات 
�يجابية ود�عمة للتعليم �ل�س���امل. كما جاءت �لإ�س���ارة �إىل دور �لقادة يف �ملد��س كاأحد 
�لعو�م���ل �ملوؤث���رة على بر�مج �لتطوير�ملهن���ي ملعلمي �لرتبية �خلا�س���ة �إذ باجتاهاتهم 
وتبنيه���م للتطوي���ر �ملهن���ي وتنظي���م ج���د�ول �ملعلم���ني ليح�س���لو� عل���ى دور�ت وبر�مج 

تدريبية ي�سنعون �لفارق.

التو�سيات
بن���اء على خمرجات �لدر��س���ة، ت�س���تند تو�س���ياتنا على �للتز�م���ات �لتي �أكدت 
عليها روؤية �ململكة �لعربية �ل�سعودية )2030(،وهي ما متثل روؤية �حلا�سر للم�ستقبل، 
حي���ث توؤك���د �لروؤي���ة عل���ى تاأهي���ل �ملدر�س���ني وتدريبه���م ملالئم���ة خمرج���ات �ملنظومة 
�لتعليمية)روؤي���ة �ململك���ة �لعربي���ة �ل�س���عودية 2030(.  يتطل���ب ذل���ك يف �أحد عنا�س���ره 
�لتطوير �مل�ستمر ملعلمي �لرتبية �خلا�سة ملو�كبة بر�مج �لتعليم �ل�سامل، مما ي�سمن 
تغذية ر�جعة على ممار�س���اتهم �لتدري�س���ية ومدى مو�كبتها للم�س���تجد�ت يف �مليد�ن. 
وم���ا �س���ينعك�س على خمرج���ات جي���دة للمنظومة �لتعليمية.ويف �س���وء ما خل�س���ت له 
�لدر��س���ة ينبغ���ي �أن ُت�س���مم بر�مج �لتطوير �ملهن���ي لتلبي �حتياج���ات معلمي �لرتبية 
ا حول  �خلا�سة يف بر�مج �لتعليم �ل�سامل،حيث يو�جه معلمو �لرتبية �خلا�سة غمو�سً
�أدو�ره���م يف �لتعلي���م �ل�س���امل وما عليهم فعله وم���ا يقع �س���من �أدو�ر �لآخرين. وذلك 
�سمن نطاق معرفتهم ومهار�تهم �ملرتبطة باإعد�دهم �ل�سابق،و�لتي قد تكون قا�سرة 
يف رب���ط �ملمار�س���ات برب�م���ج �لتعلي���م �ل�س���امل، و�لتح���ولت �لت���ي ت�س���تدعيها �حلاجة 
لتجويد �لعملية �لتعليمية لكافة �لطالب. كما نو�س���ي باأن ُتبنى تلك �لرب�مج ب�س���كل 
منظ���م وُتر�ج���ع من خمت�س���ني للتاأكد من جودته���ا لأن �لرب�مج �ل�س���عيفة قد توؤدي 
�إىل نتائج عك�س���ية. وتقدمي تلك �لرب�مج �س���من خيار�ت متعددة،من خالل �لتدريب 
بو��س���طة ور����س �لعم���ل �لتقليدية، �أو ور����س �لعمل عن بع���د، �أو �لتدريب غري �ملتز�من 
و�ملفت���وح ع���رب من�س���ات �إلكرتوني���ة. كما ينبغ���ي �أن تتخ���ذ بر�مج �لتطوي���ر �ملهني من 
معلم �لرتبية �خلا�س���ة م�س���ارًكا و�س���انًعا للتحول و�لتغيري يف �س���وء معرفته �لتي ل 
ينبغ���ي �أن ي�س���تهان بها، وبحدود �إمكانياته و�س���ياق �لف�س���ول �لتعليمي���ة �لتي حتكمها 

عدد من �لعو�مل و�ملتغري�ت.
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مقرتحات بحثية
يف �س���ل �لتجربة حديثة �لعهد للمملكة �لعربية �ل�س���عودية للتعليم �ل�س���امل، 1 ))

�لرتبي���ة  ملعلم���ي  �ملهن���ي  �لتطوي���ر  و�ق���ع  تر�س���د  لأبح���اث  تتطل���ب �حلاج���ة 
�خلا�س���ة يف بر�مج �لتعليم �ل�س���امل، ومقارنة تل���ك �لرب�مج -يف حال وجدت- 
برب�م���ج �لتطوي���ر �ملهني �لر�ئدة عاملًيا، من حيث حمتوى �لتطوير و�أ�س���اليب 
تقدميه���ا. وتق���دمي ت�س���ور جلمل���ة م���ن �خلي���ار�ت يف �لتطوي���ر �ملهن���ي ملعلمي 
�لرتبي���ة �خلا�س���ة، تتما�س���ى مع �لإمكاني���ات �ملتاح���ة وتر�عي �لثقاف���ة �ملحلية                                   

ومتطلبات �لتغيري.
ر�س���د �حتياج���ات �لتطوي���ر �ملهني ملعلمي �لرتبية �خلا�س���ة يف بر�م���ج �لتعليم 1 ))

�ل�سامل، و�عد�د برنامج تطوير مهني يو�كب تلك �لحتياجات.
تقيي���م �أث���ر بر�م���ج �لتطوي���ر �ملهن���ي عل���ى �جتاه���ات �ملعلم���ني وممار�س���اتهم 1 ))

�لتدري�سية يف بر�مج �لتعليم �ل�سامل يف �لأو�ساط �لعربية.
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امل�ستخل�س
تعد �س���عوبات �لتعلم من �مل�سكالت �لأ�سا�س���ية �لتي تو�جهها مد�ر�سنا، وميكن 
�حلد من �أخطارها عن طريق بر�مج �لتعليم �لعالجي، كما ميكن �إدخال متعة �لتعلم 
�أو �لتعل���م للمتع���ة يف �إط���ار مثل ه���ذه �لرب�مج وهو ما ميكن �أن يكون ل���ه �آثار �إيجابية 
يف هذ� �لإطار. ويهدف �لبحث �حلايل �إىل  �لتحقق من فعالية برنامج تدريبي قائم 
عل���ى متع���ة �لتعل���م يف تعزيز �لد�فعية و�مل�س���اركة �لأكادميية للتالميذ ذوي �س���عوبات 
�لتعل���م يف �لق���ر�ءة باملرحلة �لبتد�ئية، وتكونت عينة �لبحث من )12( تلميًذ� ترت�وح 
�أعماره���م ب���ني 10- 11 �س���نة مبتو�س���ط عم���ري )10،6( و�نح���ر�ف معي���اري )2،1( من 
حمافظ���ة �ل�س���رقية، ومت تق�س���يمهم بطريق���ة ع�س���و�ئية �إىل جمموعت���ني �إحد�هم���ا 
�س���ابطة و�لأخ���رى جتريبي���ة ق���و�م كل منهم���ا )6( تالمي���ذ، ومت ��س���تخد�م �ملنه���ج 
�لتجريبي، وتطبيق مقيا�س �س���تانفورد- بينيه للذكاء، ومقيا�س �مل�س���ح �لنيورولوجي 
�ل�س���ريع، ومقيا�س ت�س���خي�س �س���عوبات �لتعلم يف �لقر�ءة، ومقيا�س �لد�فعية للتعلم، 
ومقيا����س �مل�س���اركة �لأكادميي���ة، وبرنام���ج �لتعلي���م �لعالج���ي �ل���ذي �أعدت���ه �لباحثة. 
و�أ�س���فرت �لنتائج عن فعالية �لربنامج �مل�س���تخدم يف حت�سني م�ستوى �لد�فعية للتعلم 
م���ن جان���ب �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية )�لدرجة �لكلي���ة و�لأبعاد �ملتمثلة يف �حلما�س، 
و�جلماعي���ة، و�لفاعلي���ة �لذ�تي���ة، و�لمتثال(، و�مل�س���اركة �لأكادميي���ة )�لدرجة �لكلية 
و�لأبع���اد �ملتمثل���ة يف �جلو�نب �ل�س���لوكية، و�جلو�نب �لوجد�ني���ة، و�جلو�نب �ملعرفية( 
ف�س���اًل ع���ن ��س���تمر�ر فعالي���ة �لربنامج بع���د �نتهائ���ه وخالل ف���رتة �ملتابع���ة. و�نتهي 

�لبحث �إىل �أهمية حتقيق متعة �لتعلم يف �سبيل �حلد من �أخطار �سعوبات �لتعلم.

الكلمات املفتاحية:�لتعلم �ملمتع - �لد�فعية للتعلم - �مل�س���اركة �لأكادميية - �س���عوبات 
تعلم �لقر�ءة.
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Effectiveness of joyful learning on enhancing motivation and 
academic engagement among primary school children 

with reading learning disabilities
by

Dr. Amaal Ahmed Mostafa Mohammed
Faculty of Disability Sciences and Rehabilitation

Zagazig University

Abstract
Reading learning disabilities are intrinsic disorders faced by children 
in our schools. Remedial instruction programs especially those with 
joyful learning are mainly used to treat such disorders. It was aimed 
to examine the effectiveness of a joyful learning remedial instruction 
program on enhancing motivation and school engagement among 
fourth grade children with reading disabilities. Participants were 12 
children with reading LD from Zagazig ranging in age from 10- 11 
years. They were divided into two equal and matched groups i.e. 
experimental and control. Experimental method was used, and tools 
used were Stanford- Binet intelligence test, quick neurological 
screening test, reading LD test, motivation for learning test, and 
academic engagement test. The last three tests were developed by 
the author in addition to the joyful learning based- on remedial 
instruction program. Results revealed that the program used was 
effective on achieving the settled aims. It was concluded that LD 
could be successfully treated by joyful learning, and both self- concept 
and self- esteem could be raised as a result. Hence, engagement and 
cooperation would appear. 

Keywords; Joyful learning, motivation for learning, school 
engagement, reading learning disabilities. 
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مقدمة البحث:
ي�س���ري م�سطلح �سعوبات �لتعلم يف �لقر�ءة �إىل وجود جمموعة من �لأعر��س 
ترتب���ط مبه���ارة لغوي���ة حم���ددة حي���ث غالًبا م���ا يو�جه �لتالمي���ذ �لذي���ن يعانون من 
�س���عوبات تعل���م يف �لقر�ءة �س���عوبات يف تعل���م بع�س �ملهار�ت �لأخ���رى؛ مثل: �لتهجي، 
و�لكتاب���ة، ونط���ق �لكلم���ات. وق���د متت���د هذه �ل�س���عوبة م���ع �لتالميذ ط���و�ل حياتهم، 
وميكن لهذه �ل�سعوبات �أن تتغري من مرحلة �إىل �أخرى، وقد ت�سكل �سعوبات للتلميذ 
يف حتقي���ق �لنج���اح �لأكادمي���ي يف بيئ���ة �لتعلم. لذ� ف���اإن �لتالميذ �لذي���ن يعانون من 
هذه �ل�س���عوبات يحتاجون �إىل �س���يغ تعليمية خا�سة وخدمات تعليمية �إ�سافية تاأخذ 
يف �عتباره���ا مث���ل هذه �ل�س���عوبة. وقد ت���وؤدي �س���عوبات �لتعلم يف �لقر�ءة �إىل �س���عف 
�لفهم �لقر�ئي، و�حلد من قدرة �لتلميذ على �لقر�ءة �لتي تعوق عملية منو �ملفرد�ت 
�للغوي���ة، وتقل���ل من �خللفية �ملعرفية للتلميذ. كم���ا �أنها قد تقلل من د�فعية �لتلميذ 

للتعلم، ومن م�ستوى م�ساركته �لأكادميية.

وتع���د �لد�فعي���ة م���ن �أه���م م���ا يفتق���ر �إلي���ه �لتالمي���ذ ذوو �س���عوبات �لتعلم يف 
�لق���ر�ءة، كم���ا �أنه���ا ُتع���د من �ملتغ���ري�ت �ل�س���يكولوجية �لتي تت�س���م بالتن���وع؛ فهي من 
�ملفاهيم متعددة �لأوجه multi-faced، و�ملركبة، وذ�ت طبيعة تنموية، وتاأخذ �سورة 
خمتلفة ح�سب طبيعة �ملوقف، وتختلف عرب �ل�سياقات �ملختلفة، و�ل�سفوف �لدر��سية 
�ملختلف���ة. وت�س���ري نتائ���ج در��س���ة Ford & Opitz (2014) �إىل وج���ود ع���دة فو�ئ���د 
وجد�نية يحققها �لتعلم �ملمتع تنعك�س على �لد�فعية و�مل�ساركة �لأكادميية للتالميذ 

ذوي �سعوبات �لتعلم يف �لقر�ءة.

ويق���وم مفه���وم �لتعل���م �ملمتع على جمموعة م���ن �ملكونات تتمثل يف �لت�س���ويق، 
وح���ب �ل�س���تطالع، و�ل�س���غف، و�لتع���اون، و�لتو��س���ل، وب���ذل �جلهد، و�مل���رح، و�لفخر، 
و�مل�ساركةلكل �لتالميذ يف كل عمليات �لتعلم وذلك من خالل �لرتكيز على ��ستخد�م 
�لتكنولوجي���ا �لت���ي ت�س���في على عملي���ات �لتعلم �لفعالية للح�س���ول عل���ى نتائج تعلم 
���ا على ح�س���ول �لتالمي���ذ على حمتوي  عالي���ة �لقيم���ة. كم���ا يق���وم �لتعل���م �ملمتع �أي�سً
�لتعلم �ملحبب �لذي يحقق �لتعلم �ملمتع �لذي يقوم على �مل�ساركة �لقائمة على �ملعنى 
كما ترى Meleisea (2016) �أو �لتعلم �لذي يقوم على �لتجهيز �لفعال للمعلومات 
effective information processing بالطريق���ة �لت���ي حتفظ ��س���تمر�ريتها يف 

(Ford & Opitz, 2014) لذ�كرة طويلة �ملدى لفرت�ت طويلة من �لزمن�
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وي���رى Sillis (2005) �أن �لرب�م���ج �لت���ي تق���وم على �لتعل���م �ملمتع و�لتي يتم 
تقدميه���ا للتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم يف �لقر�ءة يجب �أن تت�س���من تدريبهم على 
�لقي���ام ببع�س �لأن�س���طة و�مل�س���روعات �ملرتبطة ببع�س �ملو�س���وعات �ل�س���يقة و�ملحببة 
لهم. وي�سري  Kofonow (2015) �إىل �أن �لتعلم �ملمتع ل ميكن �أن يتحقق لتالميذ 
�ملرحلة �لبتد�ئية �لذين يعانون من �سعوبات �لتعلم يف �لقر�ءة �إل من خالل ما يلي :

حت�سني �أ�ساليب �لتو��سل بني �ملعلمني و�لتالميذ.1 ))
زيادة م�ساركة �لتالميذ و�نخر�طهم يف عمليات �لتعلم.1 ))
تعرف تاأثري جماعة �لأقر�ن.1 ))
تعزيز �لأ�ساليب �لد�فعية �لتي تزيد من م�ساركة �لتالميذ يف عمليات �لتعلم.1 ))
وجود عمليات تقييم معيارية قائمة على �ملعني.1 ))
ع���دم تعر����س �لتالمي���ذ �إىل ما ي�س���مي باجلروح �لنف�س���ية و�لتعليمي���ة �لتي قد 1 ))

تتمثل يف �أ�ساليب �ل�سخرية و�لزدر�ء �لتي قد يتعر�س لها �لتالميذ من جانب 
�ملعلمني �أو من جانب زمالئهم. 

وي���رى Pawlak, et al. (2003) �أن تدعي���م برنام���ج �لتعل���م �ملمت���ع ببع����س 
�ملمار�س���ات كالأن�س���طة �لريا�س���ية، �أو �ملو�س���يقي، �أو �لر�س���م، �أو �لف���ن د�خ���ل �س���فوف 
�ملرحل���ة �لبتد�ئي���ة جتعله يركز على �حلاجات �لفعلية للتالميذ، وعلى ما ينا�س���بهم 
يف حياته���م �ليومي���ة؛ مما يجعل من �س���اأنه �أن يزيد من م�س���اركتهم فيه، ومثابرتهم، 
وزيادة حت�س���يلهم �لدر��س���ي، وحت�س���ني نتائجهم �لأكادميية كما �أكدته نتائج در��سات 
 .(Castelli et al., 2007; Medina, 2008; Ratey et al., 2008) عدي���دة
وي���رى  Lackaye et al. (2006)  �أن �لتعل���م �ملمت���ع ُيع���د م���ن �ملد�خ���ل �حلديثة يف 
عالج �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم يف �لقر�ءة �إذ ي�سهم يف رفع �مل�ستويات �ملنخف�سة 
من فاعلية �لذ�ت �لأكادميية لدى �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم يف �لقر�ءة مقارنة 
باأقر�نه���م �لعادي���ني، كما ي�س���اعد يف زيادة قدر�تهم على ��س���تثمار جهوده���م �أثناء �أد�ء 
�ملهام �لأكادميية، وكذلك يف زيادة جرعات �لأمل و�لتفاوؤل لديهم، وكلها عو�مل تزيد 

من د�فعيتهم للتعلم وتزيد من معدلت م�ساركتهم �لأكادميية.
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م�سكلة البحث
تكم���ن م�س���كلة �لبحث �لر�هن يف �نت�س���ار �س���عوبات تعلم �لق���ر�ءة بني تالميذ 
�ملرحل���ة �لبتد�ئي���ة، وم���ا �أ�س���فرت عنه �لزي���ار�ت �مليد�نية ونتائج �لدر��س���ات �ل�س���ابقة 
من �أن �لتالميذ �لذين يعانون من �س���عوبات �لتعلم يف �لقر�ءة يف �ملرحلة �لبتد�ئية 
لديه���م �نخفا����س يف م�س���توى د�فعيته���م للتعل���م؛ مم���ا يزي���د من م�س���توى �س���عوبات 
�لتعلم لديهم، و�نخفا�س م�س���توى �مل�س���اركة �لأكادميية من جانبهم د�خل �س���فوفهم 
�لدر��س���ية م���ن ناحية، وما �أ�س���ارت �إليه نتائج �لعديد من �لدر��س���ات كدر��س���ة كل من                       
Forgeard et al. (2008); Ouimet & Balaban (2010) من �أن متعة �لتعلم 
حت���د من �س���عوبات �لتعلم يف �لق���ر�ءة لدى تالميذ �ملرحلة �لبتد�ئي���ة، كما �أن تعزيز 
�لد�فعي���ة للتعلم وزيادة �مل�س���اركة �لأكادميية لدى �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم يف 

�لقر�ءة يحد من �سعوبات �لتعلم لديهممن ناحية �أخرى.

وبن���اء على ذلك ي�س���عى �لبح���ث �حلايل �إىل تقدمي برنام���ج تدريبي قائم على 
متعة �لتعلم يف �سبيل تعزيز �لد�فعية، وزيادة �مل�ساركة �لأكادميية من جانب �لتالميذ 
ذوي �س���عوبات �لتعلم يف �لقر�ءة بال�س���ف �لر�بع �لبتد�ئي. وبالتايل فاإن هذ� �لبحث 
ي�س���عى �إىل �لإجابة عن �ل�س���وؤ�ل �لرئي�س �لتايل: ما فعالية برنامج تدريبي قائم على 
متع���ة �لتعل���م يف تعزيز �لد�فعي���ة للتعلم، وزيادة �مل�س���اركة �لأكادميي���ة لدى �لتالميذ 

�لذين يعانون من �سعوبات �لتعلم يف �لقر�ءة باملرحلة �لبتد�ئية؟

اأهداف البحث:
يهدف �لبحث �لر�هن �إىل تعزيز �لد�فعية للتعلم، وزيادة �مل�ساركة �لأكادميية 
من جانب تالميذ �ل�سف �لر�بع باملرحلة �لبتد�ئية ذوي �سعوبات �لتعلم يف �لقر�ءة من 
خالل �إعد�د وتطبيق برنامج تدريبي قائم على متعة �لتعلم، و�ختبار فعالية �لربنامج 
�مل�س���تخدم يف حتقيق �أهد�فه، ومدى ��س���تمر�ر �أثره بعد �نتهائه وخالل فرتة �ملتابعة.

اأهمية البحث:
يرجع �أهمية هذ� �لبحث نظرًيا وتطبيقًيا �إىل �لنقاط �لتالية:

�هتم���ام �لبحث مبجال �س���عوبات �لتعلم يف �لقر�ءة، و��س���تخد�م مدخل �لتعلم 1 ))
�لقائ���م عل���ى حتقيق متعة �لتعل���م لدى �لتالميذ �لذين يعانون من �س���عوبات 
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�لتعلم يف �لقر�ءة لزيادة وتعزيز م�س���توى �لد�فعية، وزيادة م�س���توى �مل�س���اركة 
�لأكادميية لديهم.

�رتفاع ن�سبة �لتالميذ �لذين يعانون من �سعوبات �لتعلم يف �لقر�ءة يف �ملرحلة 1 ))
�لبتد�ئية، ب�سورة م�ستمرة.

ك���رثة �س���كوى �ملعلم���ني و�أولياء �لأم���ور و�ملهتم���ني مبجال �لتعليم من �س���عف 1 ))
م�س���توى تالمي���ذ �ملرحل���ة �لبتد�ئي���ة �لناج���م عن وج���ود �س���عوبات �لتعلم يف 

�لقر�ءة لديهم.
تعزيز م�س���توى �لد�فعية وزيادة م�ستوى �مل�ساركة من خالل ��ستخد�م برنامج 1 ))

تدريب���ي قائ���م على حتقيق متعة �لتعل���م، فهو ُيعد من �ملد�خ���ل �حلديثة �لتي 
ت�ستخدم للحد بدرجة كبرية من �سعوبات �لتعلم يف �لقر�ءة.

�إعد�د وتقدمي برنامج تدريبي قائم على متعة �لتعلم كاأحد �ملد�خل �لأ�سا�سية 1 ))
و�حلديثة �مل�ستخدمة يف �لتعامل مع �لتالميذ ذوي �سعوبات تعلمفي �لقر�ءة 
م�س���تنًد� �إىل نظريات �لتعلم و�لإر�س���اد �لنف�س���ي �حلديثة للحد بدرجة كبرية 

من �سعوبات �لتعلم يف �لقر�ءة لدى تالميذ �ل�سف �لر�بع �لبتد�ئي.
�إظه���ار �أهمي���ة مدخ���ل �لتعلم �لقائم عل���ى حتقيق �ملتعة ل���دى تالميذ �ملرحلة 1 ))

�لبتد�ئي���ة �لذي���ن يعانون من �س���عوبات �لتعلم يف �لق���ر�ءة وكذلك �لتاأثري�ت 
�لإيجابي���ة ملدخ���ل �لتعل���م �لقائ���م عل���ى �ملتع���ة يف حتقي���ق �مل�س���اركة �لأكادميية 

وتعزيز �لد�فعية لدى هوؤلء �لتالميذ.

حتديد امل�سطلحات االإجرائية:

�س�عوبات التعل�م learning disabilities: تتبنى �لباحثة تعريف �للجنة 
�لوطني���ة �لأمريكية �مل�س���رتكة ل�س���عوبات �لتعلم �لذي يعر�س ل���ه هالهان وكوفمان 
Hallahan & Kauffman (2008)  و�ل���ذي ين����س عل���ى �أن: “�س���عوبات �لتعل���م 
تعد مبثابة م�س���طلح عام ي�س���ري �إىل جمموعة غري متجان�س���ة من �ل�سطر�بات �لتي 
تظه���ر عل���ى هيئة �س���عوبات ذ�ت دللة يف �كت�س���اب و��س���تخد�م �لقدرة على �ل�س���تماع، 
�أو �لتح���دث، �أو �لق���ر�ءة، �أو �لكتاب���ة، �أو �لتفك���ري، �أو �لقدرة �لريا�س���ية �أي �لقدرة على 
�إجر�ء �لعمليات �حل�س���ابية �ملختلفة. وتعد مثل هذه �ل�س���طر�بات جوهرية بالن�س���بة 
للف���رد، ويفرت����س �أن حت���دث ل���ه ب�س���بب ح���دوث �خت���الل يف �لأد�ء �لوظيف���ي للجهاز 
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�لع�سبي �ملركزي، كما �أنها قد حتدث يف �أي وقت خالل فرتة حياته. هذ� وقد حتدث 
م�س���كالت يف �ل�سلوكيات �لد�لة على �لتنظيم �لذ�تي، و�لإدر�ك �لجتماعي، و�لتفاعل 
�لجتماعي �إىل جانب �س���عوبات �لتعلم، ولكن هذه �مل�س���كالت ل متثل يف حد ذ�تها ول 

تعد �سعوبة من �سعوبات �لتعلم “. 

�س�عوبات التعل�م يف الق�راءة reading learning disabilities: ُتع���رف 
�س���عوبات �لتعل���م يف �لق���ر�ءة باأنها �ل�س���عوبات �لت���ي تو�جه تعلم �لتلمي���ذ و�لتي توؤثر 
يف �ملقام �لأول على مهار�ت �لدقة، و�لطالقة عند قر�ءة وتهجي �لكلمات، ويف �لوعي 
 Verbal  .لفونيمي، ويف �لذ�كرة �للفظية، و�لقيام بعمليات �لتجهيز �للفظي �ل�سريع�
ا وخلًطا بني �ليمني  processing speed ويظهر هوؤلء �لأطفال م�ستوى منخف�سً
���ا �إذ� طلب منهم �لقيام  و�ل�س���مال، ويظهرون �س���عوبات يف �لقر�ءة �ل�س���وتية خ�سو�سً
برتديد قر�ءة بع�س �لكلمات، �أو يف �خلطوط �ملحذوفة يف �لأ�س���كال، �أو يف تكر�ر نف�س 
Multi- خلط �أو فقد�ن �ملكان يف �لن�س، �أو �ل�سعوبة يف قول كلمات متعددة �ملقاطع�
syllabic words، �أو حدوث خلط و�رتباك بني �حلروف �ملت�سابهة، كما ي�سعب على 

.(Rose,2009) لطفل �لقيام بعمليات �لتهجي�

دافعي�ة التعل�م motivation for learning: ُتعرف �لد�فعية �لأكادميية 
باأنه���ا ه���دف حم���وري، ومن���وذج ل�س���لوكيات �ملتعل���م يدفع���ه للمي���ل �إىل �إجن���از مه���ام 
معين���ة بطريق���ة خا�س���ة، وله���ا دور حي���وي يف تنظي���م �أن�س���طة �لتعل���م، وت�س���في عل���ى 
عملي���ة �لتعل���م �لفعالي���ة و�لكفاءة، ولها دور حموري يف حتدي���د �أولويات �لتعلم؛ فهي 
ل���ب �لتعل���م، وم�س���در من �مل�س���ادر �لت���ي تفيد �ملعل���م و�ملتعلم، وه���ي تتاأثر ب�س���لوكيات 
 prioritization،و�لأولوي���ة orientation،و�لتوجي���ه  persistence،ملثاب���رة�
و�لتخطي���ط planning (Saki& Nadari, 2018, p. 325). وتع���رف �لباحث���ة 
�لد�فعي���ة للتعل���م نظرًي���ا باأنه���ا: “رغبة �لتلميذ وحاجت���ه للتعلم، وه���ي �لد�فع �لذي 
يجعل���ه متفاع���اًل يف �لعملية �لتعليمية، وهي �لد�فع �لذي ي�س���اعده على زيادة كفاءته 
�لذ�تية، وتدفعه لتح�سيل �لعلم، و تقدير قيمته، و�ل�ستفادة من كل �ملثري�ت �ملحيطة 
يف �لبيئة بطريقة �إيجابية، وهى �لد�فع �لذي يدفعه �إىل تقبل �لأقر�ن بطريق تت�سم 
باحلما����س، و�جلماعي���ة، و�لفاعلي���ة �لذ�تي���ة، و�لمتثال. كما تعرفه���ا �إجر�ئًيا باأنها “ 

جمموع ما يح�سل عليه �لتالميذ من درجات على مقيا�س �لد�فعية للتعلم”.
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امل�س�اركة الأكادميية academic engagement: ويق�سد بها: »م�ساعدة 
�لتالمي���ذ يف ��س���تغالل كل قدر�ته���م وطاقاته���م و�إمكاناته���م يف �س���بيل �لنخ���ر�ط يف 
�لعملية �لتعليمية وهو ما ميكن �أن يوؤدي �إىل حتقيق �لتو�فق �ل�س���لوكي، و�لوجد�ين 
و�ملعريف، وحتقيق م�س���توى �أكادميي عال ميكنهم من �حلدكثرًي� من �س���عوبات �لتعلم 
يف �لق���ر�ءة �لت���ي يعان���ون منها (Quin et al., 2017). وتعرف �مل�س���اركة �لأكادميية 
�إجر�ئًي���ا باأنه���ا عبارة ع���ن جمموع �لدرجات �لتي يح�س���ل عليه �لتلمي���ذ على مقيا�س 
�مل�س���اركة �لأكادميي���ة �ملك���ون م���ن ثالث���ة �أبع���اد ه���ي: �مل�س���اركة �ل�س���لوكية، و�مل�س���اركة 

�لوجد�نية، و�مل�ساركة �ملعرفية.

التعل�م املمتع joyful learning: يعرف  Ford, et al. (2015) �لتعلم 
�ملمتع باأنه �كت�ساب �ملعارف �أو �ملهار�ت بالطرق �لتي حتقق لأطفال �ملرحلة �لبتد�ئية 
�ملتع���ة pleasure، و�ل�س���عادة م���ن خ���الل زي���ادة د�فعيته���م وم�س���اركتهم و�نتباههم يف 
عملي���ات �لتعل���م، وتعزيز �جلو�نب �لوجد�نية يف �لتعلم مما يوؤثر �إيجابًيا يف �جلو�نب 
�ملعرفي���ة لالأطفال.وتع���رف �لباحث���ة �لتعل���م �ملمت���ع نظرًي���ا باأن���ه �لتعل���م �ل���ذي يقوم 
عل���ى �للعب �له���ادف، وحل �مل�س���كالت، و�ل�س���تمتاع، و�ملمار�س���ة و�لتطبي���ق، و�لهتمام 
باجلو�ن���ب �لوجد�ني���ة يف �لتعلم �إىل جان���ب �جلو�نب �ملعرفية و�ملتمثلة يف �لت�س���ويق، 

وحب �ل�ستطالع، و�ل�سغف، و�لتعاون، و�لتو��سل، و�ملرح.

الربنام�ج التدريبي امل�س�تخدم: تعرف���ه �لباحثة �إجر�ئًيا باأن���ه جمموعة من 
�لأن�س���طة و�خل���رب�ت و�لإجر�ء�ت �لعلمي���ة �ملخططة و�ملنظم���ة، و�لقائمة على �لتعلم 
�ملمتع �لقائم على �لت�س���ويق، وحب �ل�ستطالع، و�ل�سغف، و�لتعاون، و�لتو��سل، و�ملرح 
و�لتي تتم وفق ت�سل�سل منطقي وترتيب زمني يعتمد يف عملية تاأ�سي�سه على �لأدبيات 
و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة �ملرتبط���ة مبتع���ة �لتعلم يف �ملرحل���ة �لبتد�ئية و�لت���ي توؤدي �إىل 
تعزي���ز �لد�فعي���ة وزي���ادة �مل�س���اركة �لأكادميية يف �س���بيل �حلد من �س���عوبات �لتعلم يف 

�لقر�ءة لتالميذ �ل�سف �لر�بع �لبتد�ئي يف نهاية مدة �لرب�مج.

حمددات البحث:
     تتحدد �لبحث �لر�هن مكانًيا مبدر�س���ة �حلناوي �لبتد�ئية رقم ]2[ باإد�رة 
�س���رق �لزقازي���ق �لتعليمية، وزمانًيا بالفرتة �لت���ي مت �لتطبيق �مليد�ين خاللها و�لتي 
�سغلت �لف�سل �لدر��سي �لثاين 2016/ 2017، ومنهجًيا بعينة قو�مها �ثنا ع�سر تلميًذ� 
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ذوي �س���عوبات تعل���م �لقر�ءة بال�س���ف �لر�ب���ع �لبتد�ئي، وباملنه���ج �لتجريبي �لذي مت 
�إتباعه، وبالأدو�ت �لتي مت تطبيقها على �أفر�د �لعينة، وبالأ�س���اليب �لإح�س���ائية �لتي 

مت ��ستخد�مها يف �سبيل ��ستخال�س �لنتائج.

االإطار النظري ودرا�سات �سابقة:
ُيعد مفهوم �سعوبات �لتعلم من �ملفاهيم �لتي ترتبط يف �ملقام �لأول بوجود خلل 
يف �جلهاز �لع�سبي �ملركزي ينجم عنه �سعوبات يف �لنتباه، �أو �لذ�كرة، �أو �لتو��سل، �أو 
�لتهجي، �أو �حل�ساب، وقد تعزى �إىل �أ�سباب ور�ثية �أو بيولوجية كيميائية �أو ع�سبية. 
وي�سري م�سطلح �سعوبات �لتعلم يف �لقر�ءة �إىل وجود جمموعة من �لأعر��س ترتبط 
مبهارة لغوية حمددة، فالتالميذ ذوو �س���عوبات �لتعلم يف �لقر�ءة غالًبا ما يو�جهون 
�س���عوبات يف تعل���م بع�س �مله���ار�ت �لأخرى كالتهج���ي، و�لكتابة، ونط���ق �لكلمات. وقد 
متت���د هذه �ل�س���عوبة م���ع �لتالميذ ط���و�ل حياتهم، وميكن له���ا �أن تتغري من مرحلة 
�إىل �أخرى، وقد ت�سكل �سعوبات للتلميذ يف حتقيق �لنجاح �لأكادميي يف بيئة �لتعلم. 
لذ� فاإن �لتالميذ ذوو هذه �ل�س���عوبات يحتاجون �إىل �س���يغ تعليمية خا�س���ة وخدمات 

تعليمية �إ�سافية تاأخذ مثل هذه �ل�سعوبات يف �عتبارها. 

وي���رى Moats & Dakin (2007) �أن �س���عوبات �لق���ر�ءة ق���د ت���وؤدي �إىل 
حدوث قدر غري قليل من �لعو�قب ك�سعف �لفهم �لقر�ئي، و�حلد من قدرة �لتلميذ 
عل���ى �لق���ر�ءة �لت���ي يك���ون م���ن �س���اأنها �أن تعوق عملي���ة منو �ملف���رد�ت �للغوي���ة، وتقلل 
م���ن �خللفي���ة �ملعرفي���ة للتلمي���ذ. وت�س���ري Rose (2009)  �إىل �أن تل���ك �ل�س���عوبات 
توؤث���ر �س���لًبا يف مهارة ودق���ة �لتالميذ يف �لقر�ءة، ويف قدرتهم عل���ى �لطالقة �للفظية 
�أثن���اء ق���ر�ءة �لكلمات، �أو تهجيتها. و�أن �أهم �خل�س���ائ�س �لتي يت�س���م بها �لأطفال ذوو 
�س���عوبات �لتعل���م يف �لق���ر�ءة تتمث���ل يف وج���ود �س���عوبات لديهم يف �لوعي �ل�س���وتي �أو 
�لفونولوج���ي، ويف �لذ�ك���رة �للفظي���ة، ويف مع���دل �س���رعة عملي���ات �لتجهي���ز �للفظي. 

verbal processing speed

     وم���ن ه���ذ� �ملنطل���ق ميك���ن �أن يت���م قيا����س �س���عوبات �لتعل���م يف �لق���ر�ءة من 
خ���الل قيا����س �لوعى �ل�س���وتي، و�لذ�ك���رة �للفظية، ومعدل �س���رعة عملي���ات �لتجهيز 
�للفظ���ي. كم���ا ميك���ن ��س���تخد�م �لو�س���ائل غ���ري �لتقليدية و�حلديث���ة يف �لتعل���م �إذ �أن 
بو�س���عها �أن حت���د م���ن هذه �مل�س���كلة، ف���الأدو�ت �لفعالة يف ��س���تخد�م عنا�س���ر �ل�س���وت 
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ُت�س���هم يف تنمية مهار�ت �ل�س���تماع وحت�س���ينها لأنها ُتعد مبثابة مثري�ت ن�سطة ت�سهم 
يف خماطب���ة �لعق���ل و�لوج���د�ن وتن�س���يط �حلو�����س مم���ا ي�س���اعد �لتلميذ عل���ى �إدر�ك 
ا يف حتقيق  �لكلمات ب�س���ورة مي�س���رة و�سحيحة و�س���هلة، كما ت�س���هم هذه �لأدو�ت �أي�سً
عملية �لقرت�ن بني �ل�س���وت و�ل�س���ورة و�حلدث مما يي�س���ر من عملية �لقر�ءة لدى 
�لتلميذ نظًر� لوجود عملية ت�س���فري مزدوج يف �ل�س���وت و�ل�س���ورة يكون من �س���اأنها �أن 
حتد من �س���عوبات �لتعلم يف �لقر�ءة، وهو ما حتاول �لبحث �حلايل �إتباعه وتطبيقه 

يف �لربنامج �لتدريبي �مل�ستخدم خاللها و�لذي يقوم على متعة �لتعلم.

ويعاين �لتالميذ ذوو �س���عوبات �لتعلم يف �لقر�ءة كما �أو�س���حت نتائج در��س���ة 
Pressley (2005)  م���ن �نخفا����س يف م�س���توى �لد�فعي���ة و�مل�س���اركة يف �أد�ء مه���ام 
�لتعل���م. وتتف���ق نتائ���ج در��س���ة Wagner et al. (2012)  مع ذلك حيث �أ�س���فرت عن 
���ا  �أن �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم يف �لقر�ءة باملرحلة �لبتد�ئية يخربون �نخفا�سً
يف م�س���توى �لد�فعية مما يحد من فر�س جناحهم يف �ملدر�س���ة. وت�س���ري ن�سرة جلجل 
)2007، �س 263( �إىل �أن �لد�فعية للتعلم تعد مبثابة حالة د�خلية لدى �لتلميذ حترك 
�أفكاره ومعارفه، وجتعله يندمج يف عملية �لتعلم، وهي ت�س���مل كل مكونات �لد�فعية. 
وير�ه���ا ع�س���ام ن�س���ار )2015، ����س 857( عل���ى �أنه���ا حالة د�خلي���ة لدى �ملتعل���م تدفعه 
�إىل �لنتب���اه ملوق���ف �لتعلم، و�لإقبال عليه بكل ن�س���اط وحيوي���ة، وتعمل على توجيهه 
ذ�تًيا لال�س���تمر�ر يف �لن�ساط حتى يتحقق �لتعلم. بينما يحددها �سالح عالم )2005، 
����س 281( باأنها حال���ة د�خلية وخارجية لدى �ملتعلم ميكنها �أن حترك �س���لوكه و�أد�ئه، 
 Lai (2011) وتعم���ل على ��س���تمر�ريته وتوجيهه نحو حتقيق �أه���د�ف �لتعلم. وترى
�أن �لد�فعية للتعلم تعك�س �لأ�سباب �لكامنة ور�ء �ل�سلوك و�لتي تك�سب �ملتعلم �لرغبة، 
و�لإر�دة، وه���ي ذ�تي���ة �أو د�خلي���ة وتظهر عندما ي�س���عر �ملتعلم بال�س���تمتاع، و�لهتمام، 
و�لرغب���ة يف �أد�ء �مله���ام، �أم���ا �لد�فعي���ة �خلارجي���ة فه���ي �لتي تتحك���م يف جمموعة من 
�لتعزي���ز�ت �ملحيط���ة باملتعل���م، وتنط���وي عل���ى جمموعة م���ن �ملعتقد�ت، و�لت�س���ور�ت، 
و�لقي���م، و�لهتمام���ات، و�لأفع���ال، بينم���ا تختلف �لد�فعي���ة �لد�خلية م���ن متعلم �إىل 

�آخر، ومن مو�سوع �إىل �آخر، ومن �سف در��سي �إىل �آخر.

وتع���د �لد�فعي���ة �لأكادميي���ة مبثاب���ة ه���دف حموري، وتع���د منوذج ل�س���لوكيات 
�ملتعلم يدفعه للميل �إىل �إجناز مهام  معينة بطريقة خا�سة، كما �أن لها دوًر� حيوًيا يف 
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تنظيم �أن�سطة �لتعلم، وت�سفي على عملية �لتعلم �لفعالية و�لكفاءة، ولها دور حموري 
يف حتدي���د �أولوي���ات �لتعل���م؛ فه���ي ل���ب �لتعل���م، وهى م�س���در من �مل�س���ادر �لت���ي تفيد 
�ملعل���م و�ملتعل���م، كما �أنها تتاأثر ب�س���لوكيات �ملثاب���رة، و�لتوج���ه، و�لأولوية، و�لتخطيط              
(Saki & Nadari, 2018, p. 325). �إذن تع���د �لد�في���ة وفًق���ا لذل���ك مبثابة رغبة 
�لتلمي���ذ وحاجت���ه للتعل���م، وهي �لد�فع �ل���ذي يجعله متفاعاًل يف �لعملي���ة �لتعليمية، 
وه���ي �لد�ف���ع �ل���ذي ي�س���اعده على زي���ادة كفاءته �لذ�تي���ة، وتدفعه لتح�س���يل �لعلم، و 
تقدير قيمته، و�ل�س���تفادة من كل �ملثري�ت �ملحيطة يف �لبيئة بطريقة �إيجابية، وهى 
�لد�فع �لذي يدفعه �إىل تقبل �لأقر�ن بطريق تت�سم باحلما�س، و�جلماعية، و�لفاعلية 

�لذ�تية، و�لمتثال.

وهن���اك �لعدي���د م���ن �لأط���ر و�لنم���اذج �ملعرفي���ة و�لجتماعي���ة �ملختلف���ة �لتي 
حاولت �لبحث عن �أف�س���ل �لأ�س���اليب لزيادة م�س���توى د�فعية �لتالميذ ذوي �سعوبات 
�لتعل���م، وقدم���ت در��س���ة بينرتيت����س pintrich (2013)  منوذج���ا يت�س���من خم�س���ة 

عو�مل لزيادة �لد�فعية تتمثل فيما يلي :
تعرف فاعلية �لذ�ت ومعتقد�ت هوؤلء �لتالميذ حول �لكفاءةوذلك من خالل 1 ))

تعرف حكم �لتلميذ على قدر�ته يف �أد�ء �ملهام �ملكلف بها بنجاح، �أي �أن �لرتكيز 
هن���ا يت���م عل���ى معرف���ة م�س���توى �أد�ء �لتلميذ �ملتوق���ع، وهذ� يف حد ذ�ته �س���وف 
ُي�سهم يف تطوير وتنمية خرب�ته ومهار�ته، وكذلك يف و�سع �لنماذج �لتعليمية 

ومهام �لتعلم �لتي ُتنا�سب م�ستوى قدر�ته.
تع���رف وقع �لنجاح ومعتقد�ت �لتحكم و�لق���درة من جانب �لتلميذ، �أي تعرف 1 ))

وقع وتاأثري �لنجاح �أو �لف�سل يف �أد�ء �لتلميذ للمهام �ملكلف بها، ومدى �جلهد 
�ملطلوب يف �سبيل حتقيق �لنجاح.

م�س���تويات عالية م���ن �لهتمام و�لد�فعية �لد�خلي���ة �جلوهرية، وهو ما يدفع 1 ))
�لتلمي���ذ �إىل �لقي���ام ب���اأد�ء �ملهمة �لتي يتم تكليفه بهاوه���و �لأمر �لذي عادة ما 
يك���ون من �س���اأنه �أن يوؤدي بالتلمي���ذ �إىل حتقيق متعة �لتعل���م وهو �لأمر �لذي 
يحقق���ه برنام���ج �لتعل���م �لقائ���م عل���ى حتقي���ق �ملتع���ة وخا�س���ة للتالمي���ذ ذوي 

�سعوبات �لتعلم. 
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تع���رف �مل�س���تويات �لعالي���ة للقيم���ة، وه���ي م���ا تتعل���ق بقدرته���ا بل���وغ �له���دف 1 ))
وحتقيق���ه، وم���ا يرتت���ب عل���ى ذل���ك من فائ���دة، وما يتطلب���ه من تكلف���ة تتعلق 

بالوقت �ملطلوب و�جلهد �ملبذول. 
�لأهد�ف، وهي ما تدفع �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم يف �لقر�ءة كما ي�س���ري 1 ))

روي���د� Rueda (2011) �إىل �لنخ���ر�ط يف �ملهم���ة �ملطلوب���ة بغر����س حتقي���ق 
�لإتقان، و�كت�ساب كفاءة جديدة، �أو �لتوجه نحو �لأد�ء�لذي يقود �لتلميذ �إيل 
حماول���ة �أثبات قدر�ته مقارنة بق���در�ت �لآخرين بهدف �لعرت�ف بقدر�ته �أو 

�حل�سول على  �ملكافاأة عند حتقيق �ملهمة.

 Jackson (2015); م���ن  كل  در��س���ة  نتائ���ج  �إلي���ه  �أ�س���ارت  م���ا  ب���ني  وم���ن 
يت�س���مون  �لتعل���م  �س���عوبات  ذوي  �لتالمي���ذ  �أن    Lambert & Sugita (2016)
بانخفا�س معدلت �نخر�طهم وم�ساركتهم يف �لعملية �لتعليمية ف�ساًل عن ق�سور يف 
عمليات �لتو��س���ل و�لرت�بط فيما بينهم وبني �أقر�نهم. وتعرف �مل�س���اركة �لأكادميية 
للط���الب باأنها ��س���تثمار نف�س���ي، وجه���د موجه نحو �لتعل���م، و�لفهم، و�إتق���ان �ملعرفة، 
و�ملهار�ت، و�حلرف �ليدوية د�خل �ملجال �لأكادميي. فامل�س���اركة �لأكادميية كما ي�س���ري                                    
Quin et al. (2017) ل تعني فقط م�ساعدة �لتالميذ يف �لتخل�س من �سلوكياتهم 
�لتخريبية و�لنتظام يف �لدر��س���ة، و�إمنا تعني م�س���اعدة �لتالميذ يف حتقيق �لتو�فق 
�ل�س���لوكي، وحتقيق م�ستوى �أكادميي عال، و��س���تغالل لكل قدر�تهم وطاقاتهم. وتعد 
�مل�س���اركة �لأكادميية هي �مل�س���اهدة للد�فع، و�لقدرة �لطبيعي���ة على �لتوجه، و�لطاقة 
�ملبا�س���رة، �لت���ي متك���ن �لف���رد من حتقيق هدفه، ومتك���ن �ملتعلمني من �لنج���اح يف �أد�ء 
مهامه���م، وتقدي���ر قيمة م���ا حققوه يف بيئة �لتعلم. وكما ي�س���ري �لرت�ث �ل�س���يكلوجي 
يعد �نخفا�س �مل�ساركة �لأكادميية من جانب �لتالميذ من �لعو�مل �ملنبئة بتعر�سهم 
ل�س���عوبات �لتعلم. وتعد �مل�س���اركة �لأكادميية من �لعو�مل �حلا�س���مة يف �لتنبوؤ بالأد�ء 
�لأكادميي �ل�س���عيف، وبال�س���لوكيات �مل�سكلة، وبالت�سرب من �ملدر�سة. وتتكون �مل�ساركة 

�لأكادميية من ثالثة مكونات هي :
ع���ن ( 1) عب���ارة  ه���ي   :Behavioral  engagement ال�س�لوكية  امل�س�اركة 

�ل�سلوكيات �مل�ساهدة �لتي يبديها �لتالميذ �أثناء تعلم �لأن�سطة د�خل حجر�ت 
�لدر��سة، و�تباعهم للقو�عد، و�للتز�مات و�ملعايري �خلا�سة بحجرة �لدر��سة، 
وكذلك �ل�سلوكيات �لإيجابية و�لتخلي عن �ل�سلوكيات �لتخريبية، و��ستخد�م 
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��سرت�تيجيات �لتفكري �لإيجابي، و�لتحلي بروح �ملثابرة، و�لقدرة �لعالية على 
�لرتكيز �أثناء �سرح �ملعلم، وكذلك �لقدرة على تركيز �لنتباه لفرت�ت طويلة، 
و�لق���درة عل���ى طرح �لأ�س���ئلة، و�لإ�س���هام يف �ملناق�س���ات �ل�س���فية، ويف �لأن�س���طة 

.(Bartlett, 2017) لالمنهجية�
امل�س�اركة الوجداني�ة Emotional engagement: يق�س���د به���ا كما ي�س���ري ( 2)

�لإيجابي���ة  و�لإنفع���الت  للم�س���اعر  �لتالمي���ذ  ��ستح�س���ار   Luo (2017)
مثاللهتم���ام، و�ل�س���عادة، و�لتخل���ي ع���ن �مل�س���اعر و�لإنفع���الت �ل�س���لبية مث���ل 
�حل���زن، و�لقلق.كم���ا ق���د تتمث���ل يف �ل�س���تجابات �لوجد�ني���ة �لأك���رث تفاعلية 
و�لت���ي ي�س���درها �لتالميذ د�خل �ملدر�س���ة، و�لتي تظهر درج���ة �لرت�بط بينهم 
وبني �أقر�نهم د�خل �ملدر�سة، وتظهر م�ساعرهم جتاه معلميهم و�إد�رة �ملدر�سة.

�إدر�ك ( 3) به���ا  يق�س���د   :Cognitive engagement املعرفي�ة  امل�س�اركة 
�لتالمي���ذ لل���دور �لأمث���ل  للمدر�س���ة و�ملتمثل يف كونه���ا مكانا للتعل���م، ودورها 
يف تنمي���ة ق���در�ت �لتالمي���ذ مث���ل �لق���درة عل���ى �لتنظي���م �لذ�ت���ي، و�لق���درة 
عل���ى �لتفك���ري �ل�س���رت�تيجي، و�لتعل���م �ملوج���ه نح���و �له���دف، و�لق���درة عل���ى 
��س���تخد�م ��س���رت�تيجيات �لتعل���م �ملنا�س���بة، و�لق���درة على ��س���تخد�م �لتالميذ 
لال�سرت�تيجيات ما ور�ء �ملعرفية كالفهم �لعميق، و�لبتعاد عن ��سرت�تيجيات 

�لتجهيز �ل�سطحية.

وقد �أ�س���ارت نتائج در��س���ة Gasser (2011)  �إىل وجود خم�س���ة عو�مل ُت�سهم 
يف زيادة �مل�ساركة �لأكادميية للطالب يف �لعملية �لتعليمية وتتمثل يف �سرورة �أن:

تقوم عملية �لتعلم على �ملتعة.1 ))
تتم عملية �لتعلم يف �سوء �لتعلم �لقائم على �مل�سكالت.1 ))
ت�سمح عملية �لتعلم للطالب بتقدمي �حللول.1 ))
تقوم عملية �لتعلم على تفادي �ملخاطر �لتي قد يتعر�س لها �لتالميذ.1 ))
تعمل عملية �لتعلم على توفري وقت للتعاون.1 ))

وميكن عالج تلك �لأمور من خالل ��س���تخد�م ��سرت�تيجيات وبر�مج تعليمية 
ذ�ت طبيع���ة خا�س���ة كرب�م���ج �لتعل���م �لتدريبي���ة �لقائم���ة عل���ى متع���ة �لتعلم. وي�س���ري 
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Olusakin, et al. (2008)  �إىل حاج���ة �لتلمي���ذ ذي �س���عوبات تعل���م �لق���ر�ءة �إىل 
تعلي���م جيد ومنظ���م وخمطط حتى يتمكن من �حلد من �س���عوبات �لتعلم يف �لقر�ءة 
لديه، لذ� يجب �أن يقوم �لتعليم لهوؤلء �لتالميذ على جمموعة من �لقو�عد �لعامة 
�لت���ي يت�س���منها �لربنامج �لتدريبي �لقائ���م على متعة �لتعلم و�ملتمثل���ة يف مر�عاة �أن 
تتم عملية �لتعلم يوميًّا، وب�سورة متكررة يف �ليوم ولأوقات كافية، و�أن يتعلم �لتلميذ 
مه���ار�ت �لق���ر�ءة ب�س���ورة مبا�س���رة من خ���الل �ملعلم، و�أن يت���م بناء �ملفاهي���م �جلديدة 
ب�س���ورة منظم���ة ومت�سل�س���لة وبطريق���ة منهجي���ة وتر�كمية م���ن �لأب�س���ط �إىل �لأكرث 
تعقيًد�، و�أن  تتم عمليات �لتعلم ب�س���ورة مت�سل�س���لة يف عمليات �لتقومي و�ملر�جعة ويف 
ا، و�أن يركز �لربنامج �لتدريبي على ��ستخد�م �حلو��س �ملتعددة يف  �أثناء �ملمار�سة �أي�سً

عمليات �لتعلم.

ويع���د مفهوم �لتعل���م �ملمت���ع  joyful learningمن �ملفاهيم �ل�س���رت�تيجية 
وي���رى         وعملي���ة.  تطبيقي���ة  جو�ن���ب  ت�س���م  و�لت���ي  �لتعل���م،  عملي���ة  يف  و�لهادف���ة 
 contextual �ل�س���ياقية.  �لتعل���م  ُيع���د م���ن مفاهي���م  �أن���ه   Brotherson (2009)
learning وي���ر�ه Clark & Mayer (2008) عل���ى �أن���ه ُيعد م���ن �ملفاهيم �لبنائية 
�لت���ي ميك���ن �أن تن���درج حت���ت �لنظري���ة �لبنائي���ة، كم���ا �أنه يعترب م���ن مفاهي���م �لتعلم 
�لن�سط active learning لأنه من �ملفاهيم �لقادرة على �إحد�ث تنمية �سيكولوجية 
 Kirikkaya, et al. (2010) حقيقي���ة ل���دى �لتالميذ. وقد �أ�س���فرت نتائ���ج در��س���ة
عن �أن �لتعلم �ملمتع له تاأثري�ت �إيجابية حيث يعمل على تعزيز وزيادة �لد�فعية لدى 
�ملتعلمني، وقد مت تطوير �لألعاب �لتعليمية يف �سوء نظرية �لتعلم �لقائم على �ملتعة، 
كما مت تطوير نظريات �لتعلم يف �س���وء هذ� �ملفهوم، ومت و�س���ع نظرية �لتعلم �لقائم 
عل���ى �ملتع���ة كنظام للتعلم د�خل �ل�س���فوف �لدر��س���ية. وقد �أو�س���حت �لأدبيات �أن هذه 
�لنظرية ت�ساعد �لتالميذ على �لفهم �لعميق للمو�د �لدر��سية من خالل ما تت�سمنه 
من تدريبات عملية متنوعة �إىل جانب قدرتها على زيادة د�فعيتهم، وحت�سني م�ستوى 

�إدر�كهم لعمليات �لتعلم.

     وتعم���ل ��س���رت�تيجيات �لتعل���م �لقائ���م �ملتعة عل���ى تقدمي �لأن�س���طة �ملمتعة 
Joyful activity based learning (ABJL)  �لت���ي تق���وم عل���ى جمموع���ة م���ن 

�ملبادئ من �أهمها ما يلي : 
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 	learn by playing.لتعلم من خالل �للعب�
 	learn by doing.لتعلم عن طريق �لأد�ء �أو �لعمل�
 	learn by enjoying.لتعلم عن طريق �ل�ستمتاع�
 	learn by problem solving.لتعلم عن طريق حل �مل�سكالت�

وي�س���ري Anggoro, et al. (2017) �إىل �أن هذه �ل�س���رت�تيجية تتطلب من 
�ملتعل���م ت�س���افر �لعدي���د من �لأجهزة �حل�س���ية يف �أثن���اء عمليات �لتعل���م حيث �أظهرت 
�لعديد من �لأدبيات �أن �أن�س���طة �لتعلم �ملمتعة تعطي نتائج �إيجابية تعود بالنفع على 

�ملعلم و�ملتعلم مًعا. 

وُت�سري نتائج در��سة Wang (2017) �إىل �أن دور �ملعلم يف �لتعلم �ملمتع يقوم على:
توفري �لأ�س���ا�س �ملنطقي �لذي ي�س���اعد �لتالميذ يف فهم مو�د �لتعلم �ملقدمة، 1 ))

به���دف م�س���اعدتهم عل���ى حتقيق و��س���تيعاب هذه �مل���و�د �ملر�د تعلمه���ا، وكذلك 
م�ساعدتهم يف �لقيام بعمليات تعديل لت�سور�تهم جتاه �أن�سطة �لتعلم.

��س���تخد�م لغة �عالمية غري م�س���يطرة تعط���ي للتالميذ �ل�س���تقاللية للقيام 1 ))
بالن�س���اط، كم���ا يطل���ب منه �لقي���ام بعملية �لتو��س���ل معهم، وتق���دمي �لتغذية 
�لر�جعة لهم د�خل �ل�س���فوف �لدر��س���ية، و�لعمل على زيادة د�فعيتهم وتعزيز 

م�ساركتهم و�نخر�طهم يف ممار�سة �لن�ساط.
�لتحل���ي بال�س���رب Display patience وذل���ك �أثن���اء قي���ام �لتالمي���ذ ب���اأد�ء 1 ))

مه���ام غ���ري ماألوفة �أو معق���دة، و�أن هذ� يتطل���ب منه تخ�س���ي�س �لوقت �لكايف 
لال�س���تماع للتالمي���ذ، وتقدمي �لت�س���جيع �مل�س���تمر له���م، وتق���دمي �لتلميحات 
�لهادفة و�ملوجهة لهم، وتاأجيل تقدمي �لن�سح و�لإر�ساد حتى يفهم وجهة نظر 

�لتالميذ �أوًل، وتقدمي �لدعم و�مل�ساندة عند �حلاجة.
�أن يكون منفتًحا ولديه �لقدرة على تقبل �ل�سلبيات، ولديه طريقة يف �لتعامل 1 ))

مع �لتالميذ غري �مل�ساركني �أو غري �ملنخرطني يف ممار�سة �لن�ساط.
�أن يعمل على تعزيز م�س���ادر �لد�فعية �لد�خلية لدى �لتالميذ، وهذ� يتطلب 1 ))

من���ه �لبح���ث عن �لطر�ئق �لتي ت�س���هم يف تعزيز وتن�س���يق �لأن�س���طة �لتعليمية 
بح���ث تك���ون مف�س���لة، ومهم���ة بالن�س���بة للتالمي���ذ، وت�س���عرهم بالق���درة عل���ى 

�لتحدي، وتوفر لهم �لختيار من بني جمموعة من �لبد�ئل.
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وي���رى Okolo, et al. (2005) �أن تعزي���ز �لد�فعي���ة للتعلم وزيادة �مل�س���اركة 
�لأكادميي���ة للتالمي���ذ ذوي �س���عوبات �لتعل���م يف �لق���ر�ءة ميك���ن �أن حت���دث �إذ� متك���ن 
�لربنام���ج �لتدريب���ي �لقائ���م عل���ى متع���ة �لتعل���م  من حتقيق ع���دة �أمور مهم���ة تتمثل 
يف �إك�س���اب �ملتعل���م �لقدرة على �ل�س���بط، وتق���دمي �حلو�فز و�ملكافاآت، وتركيز �أن�س���طة 
�لربنام���ج �لتدريب���ي عل���ى �هتمام���ات �لتالمي���ذ، و�إع���ادة ترتي���ب وتنظي���م �لف�س���ل 
�لدر��س���ي �ل���ذي تت���م في���ه عملي���ة �لتعل���م، و�لرتكي���ز عل���ى فاعلي���ة �ل���ذ�ت. وي�س���ري  
Hatfield, Cacioppo, & Rapson (1994) �إىل �أن �لتعل���م �ملمت���ع ه���و مفه���وم 
يهت���م بالرتكي���ز عل���ى �مل�س���اعر و�حل���الت �لوجد�ني���ة �لت���ي يتعر����س له���ا �لتالمي���ذ 
يف �ملدر�س���ة، ويق���وم مفه���وم متع���ة �لتعل���م يف �لق���ر�ءة للتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم 
باملرحلة �لبتد�ئية على تعرف وحتديد تلك �ل�سعوبات لدى هوؤلء �لتالميذ، وعلى 
كيفية قيام �لربنامج �لتدريبي �لقائم على متعة �لتعلم يف �حلد من هذه �ل�س���عوبات 
حيث يتعر�س �لتالميذ يف �لربنامج �لتدريبي ملثري�ت ح�سية متعددة، وجمموعة من 
�لأن�سطة �ملتكررة و�ملنظمة، وجمموعة من �لكلمات و�لتعبري�ت �جلديدة و�لتعبري�ت 
مم���ا يك���ون من �س���اأنه �أن يعمل تعزيز د�فعية �لتالميذ، وزيادة م�س���اركتهم يف �أن�س���طة 
�لتعلم.و�عتم���دت در��س���ةVaiouli (2014)  عل���ى تقدمي برنام���ج تدريبي قائم على 
�لأن�س���طة �ملو�س���يقية لتحق���ق متع���ة �لتعل���م وزي���ادة م�س���اركة �لتالمي���ذ يف �لربنام���ج 
�لتدريبي �لقائم على �ملو�سيقي، و��ستخدمت �لبحث �ملنهج �لتجريبي �لذي يقوم على 
��ستخد�م جمموعتني �إحد�هما �سابطة و�لأخرى جتريبية، وتو�سلت �إىل �أن �لأن�سطة 
�ملو�س���يقية �لتي يت�س���منها �لربنامج �لتدريبي تعمل على حتقيق متعة �لتعلم، وزيادة 
وم�س���اركة �لتالمي���ذ يف �لربنام���ج �لتدريبي، ويف �أن�س���طة �لتعل���م، وبالتايل �حلد من 
�س���عوبات �لتعل���م يف �لق���ر�ءة.  كما عمل���ت در��س���ة توفل���ي )Tovli )2014 على �ختبار 
فعالي���ة برنام���ج للتعل���م �ملمتع يف �س���بيل زيادة �لد�فعي���ة للتعلم لدى تالميذ �ل�س���ف 
�لثاين �لبتد�ئي ذوي �س���عوبات �لتعلم يف �لقر�ءة يف �س���فوف �لرتبية �خلا�س���ة، ومت 
تطبي���ق برنام���ج تدريب���ي قائ���م عل���ى حتقي���ق متعة �لتعل���م يف �لق���ر�ءة على م���د�ر 18 
�أ�س���بوًعا، ومت ��س���تخد�ممقيا�س لد�فعي���ة �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعل���م يف �لقر�ءة، 
و�أ�س���فرت �لنتائج عن فعالية �لربنامج �مل�ستخدم يف حت�سن م�ستوى �لد�فعية للقر�ءة 

و�مل�ساركة يف �أن�سطة �لتعلم �لتدريبية.  
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فرو�س البحث:
متت �س���ياغة �لفرو�س �لتالية كاإجابات حمتملة ملا �أثري يف م�س���كلة �لدر��س���ة 

من �أ�سئلة :
توج���د ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���طي رتب درج���ات �ملجموعتني 1 ))

�لتجريبية و�ل�س���ابطة يف �لقيا�س �لبعدي للد�فعية للتعلم ل�سالح �ملجموعة 
�لتجريبية.

توج���د ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���طي رتب درج���ات �ملجموعتني 1 ))
�لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة يف �لقيا����س �لبع���دي للم�س���اركة �لأكادميي���ة ل�س���الح 

�ملجموعة �لتجريبية.
ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية بني متو�س���طي رتب درج���ات �ملجموعة 1 ))

�لتجريبية يف �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي للد�فعية للتعلم.
ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية بني متو�س���طي رتب درج���ات �ملجموعة 1 ))

�لتجريبية يف �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي للم�ساركة �لأكادميية.

منهجية البحث:
اأولً: املنهج :

قام���ت �لباحثة با�س���تخد�م �ملنه���ج �لتجريبي بحيث ميث���ل �لربنامج �لتدريبي 
�لقائم على متعة �لتعلم �ملتغري �مل�س���تقل، وميثل د�فعية �لتعلم، و�مل�س���اركة �لأكادميية 
متغريين تابعني. كما مت ��ستخد�م ت�سميم جتريبي يقوم على جمموعتني مت�ساويتني 

ومتكافئتني �أولهما جتريبية، و�لثانية �سابطة. 

ثانًيا: العينة 
تكون���ت عين���ة �لبحث م���ن )12( تلميًذ� من �لذكور من تالميذ �ل�س���ف �لر�بع 
�لبتد�ئي مبدر�سة �حلناوي رقم ]2[ �لتابعة لإد�رة �سرق �لزقازيق �لتعليمية مبحافظة 
�ل�س���رقية م���ن ذوي �ل���ذكاء �ملتو�س���ط، و�لتح�س���يل �ملت���دين يف �للغة �لعربية وخا�س���ة 
�لقر�ءة وفًقا لل�س���جالت �ملدر�سية، وممن يرجع �سبب هذ� �لتباين بني معامل �لذكاء 
وم�ستوى �لتح�سيل لديهم �إىل عو�مل نيورولوجية، ومن �لذين ح�سلو� على درجات 
مرتفعة على مقيا�س �س���عوبات �لتعلم يف �لقر�ءة. وقد مت �ختيارهم عمدًيا، بينما مت 
تق�س���يمهم بطريقة ع�س���و�ئية �إىل جمموعتني �إحد�هما جتريبية و�لأخرى �س���ابطة.
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ومت ح�س���اب �لتكاف���وؤ ب���ني �ملجموعت���ني يف متغ���ري�ت معامل �لذكاء، وم�س���توى 
�أد�ئهم �لقر�ئي، ومتو�سطي رتب درجاتهم على مقيا�س �مل�سح �لنيورولوجي، ومقيا�س 
�س���عوبات �لتعل���م جدول )1( ف�س���اًل عن متو�س���طي رتب درجاته���م يف �لقيا�س �لقبلي 

على متغريي د�فعية �لتعلم جدول )2(، و�مل�ساركة �لأكادميية جدول )3(.
جدول )1(

قيم (U, W, Z) ودللتها للفرق بني متو�سطي رتب درجات املجموعتني التجريبية 
وال�سابطة يف املتغريات اخلا�سة بالتكافوؤ )ن1= ن2= 6(

متو�سط �ملجموعة�ملتغري�ت
�لرتب

جمموع 
م�ستوى UWZ�لرتب

�لدللة
00،70،42153648،0631،0�سابطة�لذكاء

غريد�لة 00،60،36جتريبية

42،65،385،175،3808،0935،0�سابطة�لأد�ء �لقر�ئي
غريد�لة 58،65،39جتريبية

�مل�سح 
�لنيورولوجي

83،50،35143565،0513،0�سابطة
غريد�لة  17،70،43جتريبية

مقيا�س �سعوبات 
�لتعلم

58،65،395،175،3808،0935،0�سابطة
غريد�لة 42،65،38جتريبية

جدول )2(
قيم (U, W, Z) ودللتها للفرق بني متو�سطي رتب درجات املجموعتني التجريبية وال�سابطة 

يف القيا�س القبلي على مقيا�س الدافعية للتعلم )ن1= ن2= 6(

متو�سط �ملجموعة�لأبعاد
�لرتب

جمموع 
م�ستوى UWZ�لرتب

�لدللة
67،60،40173816،0870،0�سابطة�حلما�س

غريد�لة 33،60،38جتريبية
83،60،41163733،0745،0�سابطة�جلماعية

غريد�لة 17،60،37جتريبية
�لفاعلية
�لذ�تية

17،70،43143565،0513،0�سابطة
غريد�لة  83،50،35جتريبية

58،65،395،175،3808،0935،0�سابطة�لمتثال
غريد�لة 42،65،38جتريبية

0،70،42153648،0631،0�سابطة�لدرجة �لكلية
غريد�لة 0،60،36جتريبية

]*[ د�لة عند م�ستوى ]05،[. ]**[ د�لة عند م�ستوى ]01،[.
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جدول )3(
قيم (U, W, Z) ودللتها للفرق بني متو�سطي رتب درجات املجموعتني التجريبية وال�سابطة 

يف القيا�س القبلي على مقيا�س امل�ساركة الأكادميية )ن1= ن2= 6(

متو�سط �ملجموعة�لأبعاد
�لرتب

جمموع 
م�ستوى UWZ�لرتب

�لدللة

�ل�سلوكية
42،65،38�سابطة

5،175،3808،0935،0
غريد�لة 58،65،39جتريبية

�لوجد�نية
58،65،39�سابطة

5،175،3708،0935،0
غريد�لة 42،65،38جتريبية

�ملعرفية
83،60،41�سابطة

163732،0746،0
غريد�لة 17،60،37جتريبية

�لدرجة �لكلية
50،60،39�سابطة

183910،0101،0
غريد�لة 37،62،38جتريبية

]*[ د�لة عند م�ستوى ]05،[. ]**[ د�لة عند م�ستوى ]01،[.

ويت�س���ح م���ن �جل���د�ول �ل�س���ابقة ع���دم وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني 
متو�س���طي رت���ب درج���ات �ملجموعت���ني �لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة يف �ملتغ���ري�ت �خلا�س���ة 
بالتكاف���وؤ )ج���دول 1(، ول يف �لقيا����س �لقبل���ي للد�فعية للتعلم )جدول 2(، و�مل�س���اركة 

�لأكادميية )جدول 3( مما يدل على تكافوؤ �ملجموعتني. 

اأدوات البحث:
��ستخدمت �لباحثة �لأدو�ت �لتالية :

اختبار �ستانفورد- بينيه للذكاء ) ال�سورة اخلام�سة ( ( 1)
�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، 
ويق���وم م���ن خالله���ا بقيا�س خم�س���ة عو�م���ل �أ�سا�س���ية يف نظرية كاتل- ه���ورن- كارول            
Cattle- Horn- Carroll (C- H- C)كنم���وذج تكامل���ي، وتطويرعام���ل �لذ�ك���رة 
ق�سرية �ملدى �إىل �لذ�كرة �لعاملة. كما متتعزيز �ملحتوى غري �للفظي حيث ت�ستخدم 



فعالية برنامج تدريبي قائم على متعة التعلم يف تعزيز الدافعية د . اأمال اأحمد م�سطفى حممد

 135 

ن�س���ف �لختبار�ت �لفرعي���ة طريقة غري لفظية لالختبار تتطلب ��س���تجابات لفظية 
حمدودة مما يجعله ينا�سب �لأفر�د ذوي �لإعاقات. ويعتمد �ملقيا�س على وجود عامل 
عام و�حد يقا�س من خالل جمالني لفظي وغري لفظي، ويندرج حتته خم�سة عو�مل 
هيال�س���تدلل �لتحليلي، و�ل�س���تدلل �لكم���ي، و�ملعاجلة �لب�س���رية �ملكانية، و�لذ�كرة 
�لعامل���ة، و�ملعلوم���ات. ويت�س���كل كل عامل م���ن �ختبارين �أحدهما لفظ���ي و�لآخر غري 
لفظي يقي�س���ان �لعامل نف�س���ه مما يجعل �ملقيا�س ي�س���م ع�س���رة �ختبار�ت فرعية منها 
�ختباري���ن مدخلي���ني �أحدهما لفظ���ي و�لآخر غري لفظي. وقام �س���فوت فرج بتعريب 
ه���ذ� �ملقيا����س، و�أو�س���حت نتائ���ج �لت�س���اق �لد�خل���ي �أن قي���م )ر( ب���ني درج���ة كل عامل 
و�لدرج���ة �لكلي���ة للمقيا����س ل���دى عين���ة )ن= 200( ت���رت�وح ب���ني 0.363- 0.938 وهي 
جميًع���ا ن�س���ب د�ل���ة عن���د 0.01 ولقيا�س �لثب���ات مت ��س���تخد�م �لتجزئة �لن�س���فية )ن= 
350( وتر�وح متو�سط معامالت �لثبات لالختبار�ت �ملختلفة بني 0.46- 0.97 وتر�وح 
معام���ل �ألف���ا لتلك �لختبار�ت بني 0.64- 0.94 وع���ن طريق �إعادة �لختبار على عينة 
من �أعمار خمتلفة )ن= 87( تر�وحت معامالت �لثبات بالن�سبة للعو�مل �خلم�سة بني 
0.777- 0.908 �أما لقيا�س �ل�س���دق فعند ��س���تخد�م كل من �ل�س���ورة �لر�بعة و�ل�سورة 
ل- م �ل�سابقة لها من ذ�ت �ملقيا�س كمحك خارجي على عينة )ن= 104( تر�وحت قيم 
معام���الت �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�س���دق �لعاملي �أن �لعو�مل �خلم�س���ة �ملت�س���منة تت�س���بع على عامل 

عام و�حد.

 اختبار امل�سح النيورولوجي ال�سريع ) للتعرف على ذوي �سعوبات التعلم (( 2)
�إعد�د / مارجريت موتي و�آخرون، تعريب / عبد�لوهاب كامل )1999(

     يت�س���من �لختب���ار �سل�س���لة م���ن �مله���ام �ملخت�س���رة �مل�س���تقة م���ن �لفح����س 
�لنيورولوج���ي لالأطف���ال ي�س���ل عدده���ا �إىل 15 مهم���ة خمت�س���رة ت�س���م مه���ارة �ليد- 
�لتع���رف عل���ى �ل�س���كل وتكوينه- �لتعرف على �ل�س���كل بر�ح���ة �ليد- تتبع �لعني مل�س���ار 
حركة �لأ�س���ياء- مناذج �ل�س���وت- �لت�س���ويب باإ�س���بع على �لأنف ) تنا�س���ق �لإ�س���بع – 
�لأنف (- د�ئرة �لإ�س���بع و�لإبهام- �ل�س���تثارة �لتلقائية �ملزدوجة لليد و�خلد- �لعك�س 
�ل�س���ريع حل���ركات �ليد �ملتك���ررة- مد �لذر�ع و�لأرجل- �مل�س���ي بال���رت�دف )رجل خلف 
�لأخ���رى مل�س���افة ثالث���ة �أمت���ار(- �لوق���وف على رجل و�ح���دة- �لوثب- متيي���ز �ليمني 
و�لي�س���ار- مالحظ���ات �س���لوكية �س���اذة �أي غ���ري منتظم���ة. وتو�س���ح �لدرج���ة �ملرتفع���ة 
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)�لكلية( لالختبار و�لتي تزيد عن 50 �رتفاع �ل�سطر�ب يف �خل�سائ�س �لنيورولوجية، 
�أما�لدرجة �لعادية )درجة كلية ت�ساوي 25 فاأقل( فت�سري �إىل �ل�سو�ء �لنيورولوجي يف 
حني جند �أن �لدرجة �لتي متتد من 26- 50 تدل على وجود �حتمال لتعر�س �لطفل 
ل�س���طر�بات يف �ملخ �أو �لق�س���رة �ملخية يزد�د بزيادة تلك �لدرجة. وتو�سح �خل�سائ�س 
�ل�س���يكلوجية للمقيا����س �أن معام���ل �س���دقه �لتالزمي ي�س���اوي 0.56، ومعام���ل �لثبات 

ي�ساوي 0.68 وهي قيم ذ�ت دللة �إح�سائية عند 0.01 .

 مقيا�س �سعوبات التعلم يف القراءة  اإعداد: الباحثة( 3)
قبل �إعد�د مقيا�س �س���عوبات �لتعلم يف �لقر�ءة �طلعت �لباحثة على �ملحاولت 
�ل�س���ابقة يف ه���ذ� �لإطار ف�س���اًل ع���ن جه���ود وز�رة �لرتبية و�لتعليم حي���ث تبني وجود 
وح���دة ُت�س���مى بالقر�ئي���ة، وهي ترك���ز على تنمية مه���ار�ت �لق���ر�ءة و�لكتابة لالأطفال 
يف �ملرحلة �لبتد�ئية، وتهدف �إىل تنمية�لوعي �ل�س���وتي، وحت�س���ني �لذ�كرة �للفظية، 
وتعزيز �لتجهيز و�لطالقة �للفظية، كما �طلعت �لباحثة على بع�س �ملقايي�س �لعربية 
���ا. ويتكون مقيا�س �س���عوبات �لتعل���م يف �لقر�ءة �حلايل م���ن 40 مفردة،  و�لأجنبي���ة �أي�سً
موزعة على ثالثة �أبعاد، مُيثل �لُبعد �لأول �ل�سعوبات �ملتعلقة بالوعي �ل�سوتي، ويتكون 
من 14 مفردة تبد�أ من 1-14، ومُيثل �لُبعد �لثاين �ل�سعوبات �ملرتبطة بالذ�كرة �للفظية، 
ويتكون من 13 مفردة، تبد�أ من 15- 28، ومُيثل �لُبعد �لثالث �ل�سعوبات �ملتعلقة ب�سعف 
عمليات �لتجهيز �ل�سوتي، ويتكون من 13مفردة تبد�أ من 29- 40، حيث تتم �ل�ستجابة 
 ،� على مفرد�ت �ملقيا�س يف �س���وء مقيا�س رباعي �لتدريج، يبد�أ بال�س���تجابة )�س���ديدة جًدّ
�س���ديدة، متو�س���طة، �س���عيفة(، وُت�س���حح جميع �ملفرد�ت يف �لجتاه )4، 3، 2، 1( وترت�وح 
درج���ات �ملقيا����س م���ن 40 - 160 درج���ة حي���ث ُتعرب �لدرج���ة �لكلية للمقيا����س �أو جمموع 
عبار�ت �لأبعاد على �س���دة �س���عوبات �لتعلم يف �لقر�ءة لدى �لتلميذ. ومت عر�س �ملقيا�س 
على ع�س���رة �أ�س���اتذة يف �لرتبية �خلا�سة، ومتت �ل�ستفادة من �آر�ئهم ومالحظاتهم عند 
�س���ياغة �ملفرد�ت يف �سورتها �لنهائية.وحل�ساب �خل�سائ�س �ل�سيكومرتية للمقيا�س مت 
تطبيق���ه عل���ى عينة من تالميذ �ل�س���ف �لر�ب���ع �لبتد�ئ���ي )ن= 30( غ���ري �أولئك �لذين 
ت�س���منتهم �لعينة �لنهائية للدر��سة، و�أو�سحت نتائج �لت�س���اق �لد�خلي �أن قيم )ر( بني 
درجة كل بعد و�لدرجة �لكلية للمقيا�س، وبني درجة كل مفردة و�لدرجة �لكلية للمقيا�س 

كانت كما يلي :
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جدول )4( 
معامالت الرتباط با�ستخدام طريقة » بري�سون » بني املكونات الفرعية والدرجة الكلية 

ملقيا�س �سعوبات التعلم يف القراءة

�لوعي�ملكونات
�ل�سوتي

�لذ�كرة
�للفظية

�لتجهيز 
�ل�سوتي

�لدرجة
�لكلية

�لوعي �لفونيمي

787، **�لذ�كرة �للفظية

891، **935، **�لتجهيز �ل�سوتي

984، **930، **953، **�لدرجة �لكلية للمقيا�س

]**[ د�لة عند م�ستوى 01،]*[ د�لة عند م�ستوى 05،.

جدول )5( 
معامالت ارتباط مفردات الُبعد مع الدرجة الكلية للُبعد التي تنتمي اإليه

يف مقيا�س �سعوبات التعلم يف القراءة
ر�ملفرد�ت�لأبعادر�ملفرد�ت�لأبعادر�ملفرد�ت�لأبعاد

تي
�سو

ي �ل
وع

�ل
A1**،724

ظية
للف

رة �
ذ�ك

�ل

A15** ،858

تي
�سو

ز �ل
جهي

�لت

A28**،494
A2**،431A16**،429A29*،270
A3**،570A17**،877A30**،570
A4**،400A18** ،603A31**،482
A5**،724A18**،767A32**،570
A6** ،400A20**،443A33**،730
A7**،876A21** ،838A34**،313
A8**،719A22**،646A35**،761
A9**،440A23**،799A36**،654
A10**،839A24**،556A37**،442
A11**،395A25**،456A38**،761
A12** ،876A26**،402A39**،426
A13**،703A27*،318A40*،284
A14**،748

]**[ د�لة عند م�ستوى 01،]*[ د�لة عند م�ستوى 05،.
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وحل�س���اب �لثبات مت ��س���تخد�م معامل �ألفا كرونباخ، وطريقة �لتجزئة �لن�سفية، وكانت 
�لنتائج كما يلي: 

جدول )6(
قيم معامل األفا كرونباخ وطريقة التجزئة الن�سفية للمكونات الفرعية والدرجة الكلية

ملقيا�س �سعوبات التعلم يف القراءة لدى تالميذ ال�سف الرابع البتدائي

�لتجزئة �لن�سفيةطريقة �ألفا�ملكونات
جتمان�سبريمان- بر�ون

765، **960، **922، **�لوعي �ل�سوتي

784، **899، **817، **�لذ�كرة �للفظية 

676، **850، **739، **�لتجهيز �ل�سوتي

901، **996، **993، **�لدرجة �لكلية للمقيا�س

]**[ د�لة عند م�ستوى 01،]*[ د�لة عند م�ستوى 05،.

     وحل�س���اب �ل�س���دق مت ��س���تخد�م وودك���وك- جون�س���ون لإتقان �لق���ر�ءة كمحك 
خارجي، وبلغت قيمة معامل �ل�سدق 787،0 وتعد هذه �لقيم جميعها ذ�ت دللة �إح�سائية 

وميكن �لعتد�د بها. 

مقيا�س الدافعية للتعلم    �إعد�د: �لباحثة( 4)
قامت �لباحثة يف �سبيل �إعد�د مقيا�س �لد�فعية للتعلم بالطالع على عدة مقايي�س 
عربية و�أجنبية منها مقيا�س �لد�فعية للتعلم �لذي �أعدته هبه �ل�سفدي )2017( و�لذي 
يتكون من 30 مفردة موزعة على �أربعة �أبعاد هي )�لكفاءة �لذ�تية، وتقدير قيمة �لعلم، 
و�ملث���ري�ت �لبيئ���ة، وتقب���ل �لأقر�ن(، ومقيا�س �لد�فعية للتعلم �لذي �أعده ع�س���ام ن�س���ار 
)2015( و�ل���ذي يتك���ون م���ن 28 مف���ردة موزع���ة على �أربع���ة �أبعاد هي )�لرغب���ة يف �لتعلم 
و�مليل �إليه، و�لفعالية و�لن�ساط يف �لتعلم، �لعالقات �لجتماعية و�لتعاون مع �لزمالء، 
و�للتز�م وحتمل �مل�سئولية(، ومقيا�س �لد�فعية للتعلم من �إعد�د �سهري �سرحان )2015( 
و�لذي يتكون من �أربعة �أبعاد هي )�مل�ساركة مع �لآخرين، و�لفاعلية، و�لهتمام بالن�ساط 
�ملدر�س���ي، حتمل �مل�س���ئولية(، ومقيا�س �لد�فعية للتعلم �لذي قام باإعد�ده في�سل �لربيع 
)2014(، ويتكون من �ستة �أبعاد هي )�لكفاءة، �لطاعة، و�مل�سئولية، و�مليل، ودفء �لعالقات 
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�لجتماعي���ة(، ومقيا����س �لد�فعية للتعلم من �إعد�د �أ�س���رف يو�س���ف )2006( ويتكون من 
خم�س���ة �أبع���اد هي)�لتوجه �لد�خل���ي للهدف، و�لتوج���ه �خلارجي لله���دف، قيمة �ملهمة، 
فاعلي���ة �ل���ذ�ت، قل���ق �لختب���ار(، ومقيا����س �لد�فعي���ة للتعلم �ل���ذي �أعده �إبر�هي���م �أحمد 
)2005( ويتك���ون م���ن جمموعة من �لأبعاد هي )فاعلية �ل���ذ�ت، �لقيمة �لد�خلية، وقلق 
�لختبار، و�لتنظيم �لذ�تي(، ومقيا�س �لد�فعية للتعلم من �إعد�د يو�سف قطامي )1993( 
ويتك���ون من خم�س���ة �أبعاد ه���ي )�حلما�س، و�جلماعي���ة، و�لفاعلية، و�لهتمام بالن�س���اط 
 Santos & Mognon(2016) ملدر�سي، و�لمتثال(. ومن �ملقايي�س �لأجنبية مقيا�س�
ويتك���ون م���ن 50 مف���ردة موزعة على ثالث���ة �أبعاد هي)ه���دف �لتعل���م، و�لأد�ء �لتقريبي، 
Mubeen &Reid (2014) وجتن���ب �لأد�ء(، ومقيا����س �لد�فعي���ة للتعلم �ل���ذي �أع���ده
و�لذي يتكون من 30 مفردة موزعة على خم�سة �أبعاد هي )�لد�فعية �لد�خلية، و�لفاعلية 
�لذ�تية، و�لإر�دة �لذ�تية، و�لد�فعية �ملهنية، ود�فعية �ل�سف(، ومقيا�س �لد�فعية للتعلم 
من �إعد�د تو�ن و�آخرين Tuan et. al(2005). ويتكون من 35 مفردة موزعة على �ستة 
�أبعاد ت�سم )�لفاعلية �لذ�تية، و��سرت�تيجيات �لتعلم �لن�سط، قيمة �لتعلم، وهدف �لأد�ء، 

وهدف �لإجناز، و�إثارة بيئة �لتعلم(.

ويف �سوء �ملقايي�س �ل�سابقة و�لإطار �لنظري و�لنظريات �ملتعلقة بالد�فعية و�لتي 
�ت�سمت بالتنوع و�لتعدد و�لتباين، و�لدر��سات �ل�سابقة، ��ستقر �لأمر على �أن �إعد�د مقيا�س 
�لد�فعي���ة للتعل���م ليتكون من هذه �ملكون���ات )�حلما�س، و�جلماعي���ة، و�لفاعلية �لذ�تية، 
و�لمتثال( حيث ُتعد هذه  �ملكونات من �أكرث �لأبعاد تو�تًر� يف �لأدبيات، وهذ� �لتو�تر يدل 

على �أهميتها يف قيا�س �لد�فعية للتعلم.

ويتك���ون �ملقيا�س م���ن 32 مفردة موزعة بالت�س���اوي على �لأبعاد �لأربعة �ل�س���ابقة 
لت�س���غل بالرتتيب �لعبار�ت من 1- 8، ومن 9-16ومن17-24، ومن24- 32.وهذ� �ملقيا�س 
من نوع �لتقرير �لذ�تي يجيب عليه �لتالميذ يف �سوء مقيا�س ثالثي �لتدريج )�أرف�س، 
حمايد، مو�فق(،وتعطي �لدرجات 1، 2، 3 يف حالة �لعبار�ت �ملوجبة، �أما �لعبار�ت �ل�سالبة 
فتتبع عك�س هذ� �لتدريج. وتدل �لدرجة �ملرتفعة على درجة مرتفعة من �لد�فعية للتعلم. 
ومت عر�س �ملقيا�س على ع�سرة من �أ�ساتذة علم �لنف�س �لرتبوي و�لرتبية �خلا�سة، ومتت 

�ل�ستفادة من �آر�ئهم. 
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وحل�ساب �خل�سائ�س �ل�سيكومرتية للمقيا�س مت تطبيقه على عينة من تالميذ 
�ل�سف �لر�بع �لبتد�ئي )ن= 30( و�أو�سحت نتائج �لت�ساق �لد�خلي ما يلي :

جدول )7( 
معامالت ارتباط مفردات الُبعد مع الدرجة الكلية للُبعد 

التي تنتمي اإليه يف مقيا�س الدافعية للتعلم
ر�ملفرد�ت�لأبعادر�ملفرد�ت�لأبعاد

]1[
�حلما�س

B1** ،651

]3[
�لفاعلية
�لذ�تية

B17** ،658

B2** ،674B18** ،750

B3** ،602B19** ،492

B4** ،505B20** ،826

B5** ،669B21** ،649

B6** ،587B22** ،761

B7** ،513B23** ،852

B8** ،679B24** ،417

]2[
�جلماعية

B9** ،773

]4[
�لمتثال

B25** ،492

B10** ،424B26** ،420

B11** ،827B27** ،683

B12** ،678B28** ،412

B13** ،658B29** ،768

B14** ،473B30** ،544

B15* ،267B31** ،768

B16** ،549B32** ،514

]**[ د�لة عند م�ستوى 01،]*[ د�لة عند م�ستوى 05،.
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جدول )8( 
معامالت الرتباط با�ستخدام طريقة » بري�سون » بني 

املكونات الفرعية والدرجة الكلية ملقيا�س الدافعية للتعلم
�لدرجة �لكلية�لمتثال�لفاعلية�جلماعية�حلما�س�ملكونات

�حلما�س

856، **�جلماعية

791، **903، **�لفاعلية �لذ�تية

911، **801، **934، **�لمتثال
�لدرجة �لكلية 

_961، **950، **908، **974، **للمقيا�س

]**[ د�لة عند م�ستوى 01،]*[ د�لة عند م�ستوى 05،.

ومت �لتحقق من ثبات �ملقيا�س عن طريق ح�س���اب معامل �ألفا كرونباخ، وطريقة 
�لتجزئة �لن�س���فية؛ با�ستخد�م معادلتي �س���بريمان وبر�ون وجتمان، وكانت �لنتائج كما 

يو�سحها �جلدول �لتايل:
جدول )9( 

قيم معامل األفا كرونباخ وطريقة التجزئة الن�سفية للمكونات الفرعية والدرجة الكلية 
ملقيا�س الدافعية للتعلم لدى تالميذ ال�سف الرابع البتدائي

�لتجزئة �لن�سفيةطريقة �ألفا�ملكونات

جتمان�سبريمان

796، **925، **860، **�حلما�س

736، **790، **653، **�جلماعية

842، **914، **842، **�لفاعلية �لذ�تية

825، **977، **954، **�لمتثال

929، **994، **988، **�لدرجة �لكلية

]**[ د�لة عند م�ستوى 01،]*[ د�لة عند م�ستوى 05،.
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كما مت �لتحقق من �سدق �ملقيا�س با�ستخد�م مقيا�س �لد�فعية للتعلم �لذي �أعده 
ع�س���ام ن�س���ار )2015( كمحك خارجي، وبلغت قيمة معامل �ل�س���دق927،0 وهذه �لقيمة 
بجانب �لقيم �ل�سابقة هي قيم د�لة �إح�سائًيا، وتوؤكد كفاءة �ملقيا�س و�إمكانية �لعتد�د به. 

مقيا��س امل�س�اركة الأكادميي�ة  لتالمي�ذ ال�س�ف الراب�ع البتدائ�ي     �إعد�د: ( ))
�لباحثة

يتكون مقيا�س �مل�ساركة �لأكادميية يف �سورته �لأولية من )30( مفردة موزعة 
عل���ى ثالث���ة عو�م���ل، مت �ل�س���تقر�ر عليه���ا بعد �ط���الع �لباحثة عل���ى �ملقايي�س يف هذ� 
 Fredricks et al. ملج���ال مث���ل مقيا����س �مل�س���اركة �ملعرفية يف �ملدر�س���ة �ل���ذي �أع���ده�
(2012) ، و�مل�س���ح �لوطن���ي مل�س���اركة �لتالمي���ذ، ومقيا�س م�س���اركة �لتالميذ وهو من 
�إعد�د Appleton et al. (2006) ، ومقايي�س �مل�س���اركة يف �لعلوم و�لريا�س���يات من 
�إع���د�د Wang et al. (2016) ، ومقيا����س �مل�س���اركة �لأكادميي���ة يف �لريا�س���يات م���ن 

Zhen et al. (2016) إعد�د�

ويتك���ون مقيا����س �مل�س���اركة �لأكادميي���ة يف �لبح���ث �حل���ايل م���ن )30( مف���ردة 
موزع���ة بالت�س���اوي عل���ى ثالثة �أبع���اد يتمث���ل �أولها يف �جلو�ن���ب �ل�س���لوكية )�لعبار�ت 
1- 10(، ويتمث���ل �لث���اين يف �جلو�ن���ب �لوجد�نية )�لعب���ار�ت 11- 20(، ويتمثل �لثالث 
يف �جلو�ن���ب �ملعرفي���ة )�لعب���ار�ت 21- 30(. وه���ذ� �ملقيا����س م���ن ن���وع �لتقري���ر �لذ�تي 
يجي���ب علي���ه �لتالمي���ذ يف �س���وء مقيا�س ثالثي �لتدري���ج )�أرف�س، حماي���د، مو�فق(، 
وحت�سل على �لدرجات 1، 2، 3 يف حالة �لعبار�ت �ملوجبة، بينما تتبع �لعبار�ت �ل�سالبة 
عك����س ه���ذ� �لتدري���ج لت���دل معه �لدرج���ة �ملرتفعة على م�س���توى مرتفع من �مل�س���اركة 
�لأكادميي���ة. ومت عر����س �ملقيا����س يف �س���ورته �لأولية على ع�س���رة �أ�س���اتذة يف �ل�س���حة 
�لنف�س���ية، وعلم �لنف�س �لرتبوي، و�لرتبية �خلا�س���ة، ومتت �ل�س���تفادة من �آر�ئهم يف 

�ل�سياغة �لنهائية للمقيا�س. 
  

   وحل�س���اب �خل�س���ائ�س �ل�س���يكومرتية للمقيا����س مت تطبيق���ه عل���ى عينة من 
تالميذ �ل�سف �لر�بع �لبتد�ئي )ن= 30( و�أو�سحت نتائج �لت�ساق �لد�خلي ما يلي :
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جدول )10( 
معامالت ارتباط العبارات بالدرجة الكلية للعامل الذي تنتمي اإليه يف مقيا�س امل�ساركة الأكادميية

ر�ملفرد�تر�ملفرد�تر�ملفرد�ت

]3[ �جلو�نب �ملعرفية]2[ �جلو�نب �لوجد�نية]1[ �جلو�نب �ل�سلوكية

C1* ،446C11* ،324C21* ،224

C2**،342C12** ،631C22**،624

C3** ،446C13*،607C23** ،489

C4** ،821C14** ،510C24** ،501

C5** ،437C15** ،552C25** ،706

C6** ،840C16** ،592C26* ،285

C7** ،747C17**،681C27** ،766

C8**،480C18** ،607C28**،644

C9** ،840C19** ،628C29** ،652

C10** ،459C20** ،713C30** ،389

جدول )11(
معامالت ارتباط العبارات بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي اإليه يف مقيا�س امل�ساركة الأكادميية

]BEF[]EMO[]COF[]TO-EAC[�جلو�نب

]BEL[ جلو�نب �ل�سلوكية�

]EMO[ 891،**�جلو�نب �لوجد�نية

]COG[913،**874،**�جلو�نب �ملعرفية

]TO-AEN[ 962،**969،**959،**�لدرجة �لكلية

]**[ د�لة عند م�ستوى ]01،[، و ]*[ د�لة عند م�ستوى ]05،[.
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 ومت �لتحق���ق م���ن ثب���ات �ملقيا����س ع���ن طريق ح�س���اب معامل �ألف���ا كرونب���اخ، وطريقة 
�لتجزئ���ة �لن�س���فية؛ با�س���تخد�م معادلتي �س���بريمان وبر�ون وجتم���ان، وكانت �لنتائج 

كما يو�سحها �جلدول �لتايل:

جدول )12( 
معامالت الثبات بطريقة الفا كرونباخ و طريقة التجزئة الن�سفية ملقيا�س امل�ساركة الأكادميية

�لفا كرونباخ�ملكونات
�لتجزئة �لن�سفية

جتمان�سبريمان وبر�ون

]BEL[ 777،**935،**879،**�جلو�نب �ل�سلوكية

]EMO[ 710،**897،**813،**�جلو�نب �لوجد�نية

]COG[706،**864،**759،**�جلو�نب �ملعرفية

TO-AEN 891،**990،**980،**�لدرجة �لكلية

]**[ د�لة عند م�ستوى ]01،[، و ]*[ د�لة عند م�ستوى ]05،[.

كما مت �لتحقق من �س���دق �ملقيا�س با�س���تخد�م مقيا�س م�ساركة �لتالميذ�لذي 
�أع���ده �أبليت���ون و�آخري���ن Appleton et al (2006).كمح���ك خارج���ي، وبلغت قيمة 
معام���ل �ل�س���دق 845،0 وه���ذه �لقيمة بجانب �لقيم �ل�س���ابقة هي قيم د�لة �إح�س���ائًيا، 

وتوؤكد كفاءة �ملقيا�س و�إمكانية �لعتد�د به. 

الربنامج التدريبي القائم على متعة التعلم �إعد�د: �لباحثة( ))
يق���وم �لربنام���ج �لتدريب���ي �لقائ���م عل���ى متع���ة �لتعل���م عل���ى جمموع���ة م���ن 
�لنظري���ات �حلديث���ة يف �لتعل���م مث���ل: �لنظريات �لت���ي توؤكد على �ملدخ���ل �لتكاملي يف 
�لتعلم، ونظريات �لتوجيه و�لإر�ساد �لنف�سي. و�لربنامج �لتدريبي �لر�هن �لقائم على 
�لتعلم هو عبارة عن جمموعة من �لأن�سطة و�خلرب�ت و�لإجر�ء�ت �لعلمية �ملخططة 
و�ملنظم���ة و�لقائم���ة عل���ى �لتعل���م �ملمت���ع �لقائم عل���ى �للعب �له���ادف، وحل �مل�س���كالت 
و�ل�س���تمتاع و�لأد�ء و�لت�س���ويق، وح���ب �ل�س���تطالع، و�ل�س���غف، و�لتعاون، و�لتو��س���ل، 
و�مل���رح و�لت���ي تتم وفق ت�سل�س���ل منطقي وترتيب زمني يعتمد يف عملية تاأ�سي�س���ه على 
�لأدبي���ات و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة �ملرتبط���ة مبتع���ة �لتعل���م يف �ملرحلة �لبتد�ئي���ة و�لتي 
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ت���وؤدي �إىل تعزي���ز �لد�فعي���ة وزيادة �مل�س���اركة �لأكادميية يف �س���بيل �حلد من �س���عوبات 
�لتعل���م يف �لق���ر�ءة لتالميذ �ل�س���ف �لر�بع �لبتد�ئي يف نهاية م���دة �لرب�مج. �أما عن 

�أهد�ف �لربنامج �لتدريبي �لقائم على متعة �لتعلم فاإنها تتمثل فيما يلي :
تعزي���ز �لد�فعي���ة للتعل���م ل���دى �لتالمي���ذ ذوي �س���عوبات تعل���م يف �لق���ر�ءة يف 	 

�ملرحلة �لبتد�ئية.
زي���ادة م�س���توى م�س���اركة ه���وؤلء �لتالميذ و�نخر�طه���م يف �لعملي���ة �لتعليمية 	 

د�خل �لف�سل.
�حلد من �سعوبات �لتعلم يف �لقر�ءة لدى هوؤلء �لتالميذ.	 

ويعتم���د �لربنام���ج �لتدريبي �لقائم عل���ى متعة �لتعلم على ��س���تخد�م طر�ئق 
و��سرت�تيجيات حديثة قائمة على �ملفاهيم �لتالية:

الت�س�ويق :�للمعيوThrill عن�س���ر �لت�س���ويق يف �لربنامج �لقائ���م على متعة . 1
�لتعلم على توجيه �ل�سلوك و�سبطه د�خليا من خالل جمموعة من �ل�سروط 
�لفي�س���يولوجية، و�لهتمام���ات، و�ملو�ق���ف، و�لآم���ال. كم���ا يق�س���د بالت�س���ويق 
جمموع���ة �لبو�ع���ث �ملوؤث���رة عل���ى ��س���تمر�رية �مل�س���تمع يف ق���ر�ءة �أو �س���ماع �أو 
م�س���اهدة ما يقدم له �أو قدرته �ملو�د �ملقدمة يف �لرب�مج على تزويد �لتالميذ 

بالإثارة �سو�ء من خالل �ملادة �ملقروءة �أو �مل�سموعة �أو �مل�ساهدة.
حب ال�ستطالع :Curiosityويعمل على زيادة �لإدر�ك �حل�سي لدى �لتالميذ . 2

وخف����س حالت �لتوت���ر �لناجتة عن زيادة �لد�فعية، وتوجيههم �إىل كل ما هو 
غريب وجديد يف �ملوقف �لتعليمي. 

ال�سغف :Passion ُيعد �ل�سغف من �لعنا�سر �ملهمة يف برنامج �لتعلم �لقائم . 3
على �ملتعة لأنه يعمل على زيادة رغبات �لتالميذ جتاه �لن�ساط �لتعليمي �ملقدم 
لهم، و�لذي يحظى باحلب و�لتف�سيل من جانبهم، وي�ساعدهم على �لعمل يف 

�لربنامج بكل طاقاتهم، وبذل �أق�سى جهودهم لتحقيق متعة �لتعلم. 
التع�اون :cooperation ي�س���اعد �لتع���اون �لتالمي���ذ عل���ى تن�س���يق جهودهم . 4

و�إجن���از �مله���ام �ملكلف���ني به���ا ب�س���هولة وي�س���ر، وحتم���ل �مل�س���ئولية، و�لتفاع���ل 
و�لتكامل مع بع�س���هم �لبع�س مما ي�س���اعدهم يف �تقان مهام �لتعلم، فالتعاون 
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يتي���ح للتلمي���ذ �لقي���ام باملحاولة و�خلط���اأ، و�لتعلم من خطئه، وطرح �لأ�س���ئلة 
و�لتعب���ري ع���ن ر�أي���ه ب���كل حري���ة وب���دون ح���رج، و�لإجابة ع���ن بع�س �لأ�س���ئلة، 

وعر�س �أفكاره على �لآخرين.
التوا�سل : Communication ي�ساعد �لتو��سل بني �لتالميذ ذوي �سعوبات . )

�لتعل���م يف �لق���ر�ءة عل���ى �نتق���ال �ملع���ارف و�مله���ار�ت، وتب���ادل �لأف���كار و�ملع���اين 
و�لإ�س���ار�ت به���دف تعديل �س���لوكياتهم، كما ُيعد من �لعنا�س���ر �لت���ي تزيد من 
فعالية �لربنامج �لتدريبي، وُي�سهم باإيجابية يف حتقيق جناح عملية �لتدريب.

املرح وال�س�تمتاع :ُيعد �ملرح و�ل�س���تمتاع من �لعنا�س���ر �ملهمة و�لن�س���طة �لتي . )
يق���وم عليه���ا �لربنام���ج �لتدريب���ي �لقائ���م عل���ى متعة �لتعل���م، فهما يخل�س���ان 
�لتالميذ من �ل�سعور باملعاناة �أو �ل�سلبية �أو �مللل يف �لربنامج، ويتطلبان قيام 
�لتالميذ بالتعلم �لذ�تي و�لن�سط، وبذل �ملزيد من �جلهد، و�لتحلي بال�سرب، 
كم���ا يتطلب���ان ��س���تخد�م �لو�س���ائل �ل�س���معية و�لب�س���رية و�حلركي���ة يف عملية 
�لتعلم، ومبا يتنا�سب مع قدر�ت وميول �لتالميذ و�سوًل �إىل بقاء �أثر �لتعلم. 

اللعب الهادف:ي�س���اعد �للعب �لهادف و�ملحبب للتالميذ على �كت�س���اب �ملهار�ت . 7
�ملعرفية و�لوجد�نية و�لجتماعية، وتنميتها، فالتعلم �لهادف يجعل �لتالميذ 
ن�س���يطني وم�س���اهمني ب�س���ورة �إيجابي���ة يف عملي���ة �لتعل���م، ويف ��ستك�س���اف م���ا 
حولهم من خرب�ت جديدة، ويف �إظهار وعيهم بالعملية �لتعليمية وتطبيق ما 

تعلموه بطرق و�سياقات خمتلفة.
حل امل�س�كالت: وهى مبثابة ��سرت�تيجية متكن �لتالميذ من �لقيام بالن�ساط . 8

�لذهن���ي و�ملع���ريف لإدر�ك �أبع���اد �مل�س���كلة �ملطروح���ة �أمامه���م للح���ل، وتع���رف 
تاأثري�تها على جمريات �لن�س���اط، ومعرفة �أ�س���بابها و�قرت�ح �حللول �ملنا�س���بة 
له���ا م���ن خ���الل �لقي���ام بعملي���ات �لع�س���ف �لذهن���ي، و�ق���ر�ر �أف�س���ل �لبد�ئ���ل 

�ملطروحة للحل.

     وقد مت خالل هذ� �لبحث حتقيق هذه �ملفاهيم من خالل �لأن�سطة �لفنية 
و�لريا�س���ية و�ملو�س���يقية، و�لر�س���م، و�لق�س����س بهدف تعزيز د�فعية �لتالميذ للتعلم 
وزي���ادة م�س���اركتهم و�نخر�طه���م يف �لعملية �لتعليمي���ة للحد من �س���عوبات �لتعلم يف 
�لق���ر�ءة ل���دى تالمي���ذ �ل�س���ف �لر�ب���ع �لبتد�ئ���ي. وق���د مت حتقيق ه���ذه �ملفاهيم من 
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خالل ��س���تخد�م �حلا�س���ب �لآيل لإ�س���فاء �لفعالية و�لت�س���ويق على جل�سات �لربنامج 
�لتدريبي بعد �أن �أثبتت �لدر��سات �أن �لتكنولوجيا لها دور و��سح يف �إ�سفاء روح �ملتعة 

على عملية �لتعلم.

وم���ن �أه���م معاي���ري �ختب���ار حمت���وى �لربنام���ج �لتدريبي���اأن يحق���ق �ملحت���وى 
�لأهد�ف �لتي ي�سعى �لربنامج �إىل حتقيقها، و�أن يكون مالئًما من �لناحية �لنمائية 
لطبيع���ة وعم���ر �لتالمي���ذ �أف���ر�د �لعين���ة، و�أن تت�س���م هذه �لأن�س���طة �ملقدم���ة بقدرتها 
عل���ى �لت�س���ويق، وحب �ل�س���تطالع، وحل �مل�سكالت،وت�س���جيع �لتالميذ عل���ى �لتعاون، 
و�لتو��س���ل، و�لعم���ل يف ج���و ي�س���وده �ملرح و�ل�س���تمتاع. وه���و ما مت���ت مر�عاته يف هذ� 
�لربنامج.ولإع���د�د ه���ذ� �لربنام���ج �تبع���ت �لباحث���ة ع���دًد� م���ن �لإج���ر�ء�ت حي���ث مت 
�لطالع على �لدر��سات �لعربية و�لأجنبية �لتي �أهتمت بت�سميم �لرب�مج �لتدريبية، 
وحتديد �خل�سائ�س و�ل�سمات �ملميزة لطبيعة تالميذ �لعينة و�أهم �سعوبات �لتعلم يف 
�لقر�ءة �لتي تو�جههم، وتوعية �لتالميذ باأهد�ف �لربنامج و�لأن�سطة و�ملو�قف �لتي 
يت�سمنها، وحمتوى �لربنامج، ومدته و�لتوقيتات �ملنا�سبة لعر�س جل�سات �لربنامج.

 املراحل التي مر بها الربنامج التدريبي:

1 -مرحل�ة الب�دء: وهي �ملرحل���ة �لتي مت فيها �لتعارف بني �لباحثة و�لتالميذ و�س���كل 
وطبيعة و�أهد�ف �لربنامج، وقد مت ذلك يف �جلل�سة �لتعريفية �لأوىل.

2- مرحلة النتقال: وتهدف �إىل ت�س���ليط �ل�س���وء على �مل�س���كلة �لرئي�س���ية يف �لدر��س���ة 
وه���ي �س���عوبات �لتعل���م يف �لقر�ءة، وما �لأخطار �لناجمة عنه���ا، وكيفية �حلد منها �أو 

تال�سيها. ومت ذلك يف �جلل�سة �لتمهيدية �لثانية.
3 -مرحلة تطبيق الربنامج: وقد مت ذلك يف بد�ية �جلل�س���ة �لثالثة وحتى �جلل�س���ة 44 
حيث مت تدريب �لتالميذ على كيفية تعزيز د�فعيتهم للتعلم، وكذلك زيادة م�س���توى 

م�ساركتهم يف �لعملية �لتعليمية وذلك للحد مما يلي :

اأ  -ال�سعوبات اخلا�سة بالوعي ال�سوتي  )14( جل�سة:
ومتثل���ت ه���ذه �ل�س���عوبات فيم���ا يل���ي :ق�س���ور يف تتب���ع خمطط���ات �حل���روف، 
و�سعوبات يف تعلم بع�س �لكلمات، وق�سور يف �إدر�ك بع�س �حلروف، و�نخفا�س �إدر�ك 
�لطفل ل�سماع نطق بع�س �حلروف، و�سعوبة يف �سماع بع�س �لكلمات، وق�سور يف نطق 
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بع�س �لأ�س���و�ت، و�س���عوبة يف ترتيب بع����س �حلروف عند �لقر�ءة، وب���طء يف �لقر�ءة 
�ل�س���فهية، و�س���عف يف ق���درة �لطف���ل عل���ى معرف���ة �لكلم���ة عندم���ا تعزل من �س���ياقها، 
و�س���عف يف ق���درة �لطف���ل عل���ى تتاب���ع �لكلمات، و�س���عف �لتن�س���يق بني �حلو�����س �أثناء 
�لق���ر�ءة، و�س���عف يف �إدر�ك ت�سل�س���ل بع�س �لكلمات، و�س���عف يف �لق���درة على �لتالعب 
باحل���روف، و�س���عف يف ترتي���ب �حلروف �أبجدًيا، وق�س���ور يف تتبع �لكلمات �مل�س���موعة، 

وق�سور يف مهار�ت �ل�ستماع، و�سعف يف �كت�ساب مهارة �لرتتيب.

ب  ال�سعوبات اخلا�سة بالذاكرة اللفظية )13( جل�سة: 
ومتثلت هذه �ل�س���عوبات فيق�س���ور يف حفظ بع�س �لكلمات، وق�س���ور يف تذكر 
بع����س �لبيانات، و�س���عوبة يف ��س���رتجاع بع�س �لكلمات، و�س���عف �لفهم �أثن���اء �لقر�ءة 
�ل�س���فهية، و�س���عوبة يف ط���رح �أف���كار وكتابته���ا عل���ى �لورق، و�س���عف �لذ�ك���رة �ملرتبطة 
بالقو�ئم، و�سعف تعلم �ملفاهيم من �أول مرة، و�سعوبة �لحتفاظ �ملفرد�ت ملدة �أطول، 
وق�سور يف تذكر �أحد�ث �لق�سة �ملقروءة، و�سعوبة تذكر �لأحد�ث يف �لق�سة، وق�سور 
يف تذك���ر �حل���روف �ملت�س���ابهة، وق�س���ور يف تذك���ر �خلط���و�ت �ملطلوب���ة يف �لتعليم���ات، 
و�س���عوبة يف تذكر بع�س �لأ�س���ماء، و�س���عوبة يف تذكر بع�س �لأ�سكال، وق�سور يف تذكر 

بع�س �لألو�ن بطريقة �سريعة.

ج  ال�سعوبات اخلا�سة بالتجهيز اللفظي )13( جل�سة: 
ومتثل���ت هذه �ل�س���عوبات في�س���عف �لق���درة على �لق���ر�ءة ب�س���رعة، و�نخفا�س 
م�ستوى �ملثابرة يف �لقر�ءة، وق�سور يف عملية تهجي بع�س �لكلمات، و�سعوبة يف �تباع 
�لتعليمات، و�خللط بني �ليمن و�لي�س���ار، و�س���عوبة يف �لتن�س���يق بني ع�س���الت �لوجه 
لإنت���اج �ل�س���وت، و�س���عف �ل�س���عور بقيمة �لوق���ت، وب���طء �أد�ء �لطفل للمهام، و�س���عف 
قدرة �لطفل على �لتنظيم، و�سعف �لطالقة يف عملية �لقر�ءة، وق�سور يف �لتمثيالت 
�حل�س���ية لالأ�س���و�ت، و�س���عف قر�ءة �لكلمات �أثناء �ل�سو�ساء، وق�سور يف �لتعرف على 
�لأ�س���و�ت �لتي تتغري ب�س���رعة، وق�سور يف نطق �لكلمة بعد �س���ماعها، و�سعف �لتمييز 

بني �لأ�سو�ت، وق�سور يف �لتن�سيق بني �حلو��س.

4 -املرحلة النهائية:
وه���ي �ملرحل���ة �لتي تهدف �إىل �لوقوف على �لأه���د�ف �لتي حتققت يف برنامج 
�لتدري���ب �لقائم على متعة �لتعلم، و�إع���ادة تدريب �لأطفال على ما مت تدريبهم عليه 
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خالل �ملرحلة �ل�سابقة ل�سمان عدم حدوث �نتكا�سة بعد �نتهاء �لربنامج، بل و��ستمر�ر 
�أثره بعد �نتهائه وخالل فرتة �ملتابعة. ومن ثم يت�سح �أن �جلل�سات �لتمهيدية تكونت 
م���ن 3 جل�س���ات، و�جلل�س���ات �جلماعي���ة تكون���ت م���ن 44 جل�س���ة، و�جلل�س���ات �خلتامي���ة 
وعددها6 جل�س���ات، وبالتايل ي�س���بح �إجمايل جل�س���ات �لربنامج 50 جل�سة مت تطبيقها 

خالل ف�سل در��سي كامل.

 حتكيم الربنامج التدريبي:
بعد بناء �لربنامج يف �س���ورته �لأولية مت عر�س���ة على جمموعة من �لأ�س���اتذة 
�ملتخ�س�س���ني و�ملهتم���ني وبلغ عددهم ع�س���رة حمكم���ني ملعرفة مدى كف���اءة �لربنامج 
لتحقي���ق �أهد�ف���ه، و�لتاأك���د من م���دى مالءمة �لأهد�ف لكل جل�س���ة، ومدى منا�س���بة 
�لأن�س���طة و�ملو�ق���ف �خلا�س���ة بالتعل���م و�لقائم���ة عل���ى �لت�س���ويق، وح���ب �ل�س���تطالع، 
و�ل�س���غف، و�لتو��س���ل، و�مل���رح و�ل�س���تمتاع، و�للعب �له���ادف، وحل �مل�س���كالت، وكذلك 
مدى مالءمة �ل�س���رت�تيجيات �مل�س���تخدمة لكل جل�س���ة، ومدى كفاية عدد �جلل�س���ات 
لكل م�س���كلة، ومدى منا�س���بة �ملدة �لزمنية لتطبيق �لربنامج حيث �أو�س���ح �ملحكمون 
�س���الحية جميع �لأن�سطة و�ملو�قف �ملت�سمنة يف �لربنامج، بينما طرح �لبع�س �لآخر 
بع�س �ملالحظات و�لإ�سار�ت �لتي ��ستفادت منها �لباحثة يف حت�سني م�ستوى وحمتوى 
�لربنام���ج، ومن �ملالحظات �لتي �أبد�ها �ملحكمون �س���رورة تكثيف �جلل�س���ات حيث مت 

عقد 4 جل�سات �أ�سبوعية، و�أن ت�سغل �جلل�سة ح�سة در��سية.

 ال�سرتاتيجيات امل�ستخدمة يف الربنامج:
�ل�س���رت�تيجيات �ملعرفية:ومتثلت يف �ملناق�سات �جلماعية، و�حلو�ر، و�لتخيل، . )

و�ملحا�س���رة، وحل �مل�س���كالت، و�لت�سور �لب�سري، و�لع�س���ف �لذهني، و�لتعبري 
�حلر، و�لتقليد �أو �ملحاكاة، وحل �مل�سكالت، و�تخاذ �لقر�ر.

�ل�س���رت�تيجيات �ل�س���لوكية: وق���د متثل���ت يف �س���لوكيات �لتعزي���ز، و�لت�س���جيع، . )
و�لنمذجة، و�ملحاكاة.

�ل�س���رت�تيجيات �لوجد�ني���ة: ومتثل���ت يف �لتعب���ري ع���ن �مل�س���اعر، و�لأحادي���ث . )
�لذ�تية، �لتنفي�س �لنفعايل، و�ل�سرتخاء.
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  �أم���ا ع���ن �آليات تقومي �لربنامج �لتدريبي فق���د مرت عملية تقومي �لربنامج 
بث���الث مر�حل متثل���ت �أولها يف �لتقومي �لتمهيدي و�لذي ت�س���من عر�س �لربنامج 
على جمموعة من �ملتخ�س�سني للتاأكد من دقته و�سدقه، وكذلك �حلكم على قدرته 
يف حتقيق �لأهد�ف �لتي �سمم من �أجلها �لربنامج، وكذلك �لتحقق من مدى مالءمة 
�لأن�س���طة و�لأ�س���اليب لتنفي���ذ �له���دف. ومتثل���ت �ملرحل���ة �لثانية يف �لتق���ومي �لبنائي 
و�لذي ت�سمن عملية تقومي �لربنامج �أثناء �لتنفيذ للتاأكد من �أنه ي�سري وفق ما هو 
خمطط ومر�سوم له، ويتم عن طريق ت�سجيل بع�س �جلل�سات بكامري� �لفيديو حتى 
يت�س���نى للباحث���ة مر�جعتها وتقوميها، وحتى تتمكن من �إج���ر�ء �لتعديالت �لالزمة، 
وم���ن خ���الل ��س���تطالع ر�أي �لتالمي���ذ �مل�س���تهدفني م���ن �لربنام���ج بع���د كل جل�س���ة، 
ومالحظ���ة م���دى جتاوبه���م وتفاعله���م م���ع �لأن�س���طة و�ملو�ق���ف، و��س���تخد�م �لتغذية 
�لر�جعة ملر�جعة حمتوى �جلل�سات �لتدريبية بعد كل جل�سة. ومتثلت �ملرحلة �لثالثة 
يف �لتقومي �لنهائي و�لتي تهدف �إىل �لتاأكد من قدرة �لربنامج على حتقيق �لأهد�ف 
�لتي و�سع من �أجلها، ومت ذلك عن طريق �ملالحظة ملعرفة مدى �لتقدم �لذي حققه 
�مل�س���اركون م���ن خ���الل �لتطبي���ق �لبع���دي ملقايي����س �لدر��س���ة وه���ي مقيا����س �لد�فعية 
للتعلم، ومقيا�س �مل�س���اركة �لأكادميية، كما مت تطبيق �ملقيا�س���ني بعد مرور �س���هر من 

تطبيق �لربنامج على �ملجموعة �لتجريبية وهو ما ميثل �لقيا�س �لبعدي.

اإجراءات البحث: 
ت �إجر�ء�ت �لبحث �لر�هن بعدة خط���و�ت متثلت يف �إعد�د �إعد�د �ملقايي�س،  م���رَّ
و�ختي���ار �لعين���ة، و�إجر�ء �لتكاف���وؤ بني �ملجموعتني، و�إجر�ء �لتطبي���ق �لقبلي ملقايي�س 
�لدر��س���ة، فتطبي���ق �لربنام���ج �لتدريب���ي على �أف���ر�د �ملجموعة �لتجريبي���ة على مد�ر 
ف�سل در��سي كامل، ثم �إجر�ء �لقيا�س �لبعدي على �أفر�د �ملجموعتني، تال ذلك �إجر�ء 
�لقيا����س �لتتبعي على �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية، و��س���تخد�م �لأ�س���اليب �لإح�س���ائية 
وتين���ي،  م���ان-  �أ�س���اليب  و�لت���ي متثل���ت يف  �لنتائ���ج  ��س���تخال�س  �س���بيل  �ملنا�س���بة يف 

 .Z وولكوك�سون، وقيمة
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نتائج البحث ومناق�ستها
اأولً: نتائج الفر�س الأول ومناق�ستها:

ين�س �لفر�س �لأول على �أنه«توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طي 
رت���ب درجات �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�س���ابطة يف �لقيا�س �لبعدي للد�فعية للتعلم 
ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية«. وللتحقق من �سحة هذ� �لفر�س مت ��ستخد�م �لأ�ساليب 
 W ،وويلكوك�س���ونU ،لإح�س���ائية �لالبار�مرتي���ة �لت���ي تتمثل يف �ختب���ار مان ويتني�

وقيمة Z. وكانت �لنتائج كما يو�سحها �جلدول �لتايل : 

جدول )13(  
قيم (U, W, Z) ودللتها للفرق بني متو�سطي رتب درجات املجموعتني التجريبية وال�سابطة 

يف القيا�س البعدي على مقيا�س الدافعية للتعلم )ن1= ن2= 6(

مقيا�س
متو�سط �ملجموعة�لد�فعية للتعلم

�لرتب
جمموع 

م�ستوى UWZ�لرتب
�لدللة

�حلما�س
]ENT[

0،424�سابطة
0،30،2445،201،0

0،954جتريبية
�جلماعية
]COL[

25،45،25�سابطة
5،45،2520،205،0

75،85،52جتريبية
�لفاعلية

]SEF[لذ�تية�
33،426�سابطة

0،50،2613،205،0
67،852جتريبية

�لمتثال
]COM[

75،35،22�سابطة
5،15،2270،201،0

25،95،55جتريبية
�لدرجة �لكلية

]TO[
17،425�سابطة

0،40،2524،205،0
8353، 8جتريبية

]*[ د�لة عند م�ستوى ]05،[. ]**[ د�لة عند م�ستوى ]01،[.

ويت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�سطي 
رت���ب درجات �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�س���ابطة يف �لقيا�س �لبعدي للد�فعية للتعلم 
�س���و�ء يف �لأبعاد �أو �لدرجة �لكلية وذلك ل�س���الح �ملجموعة �لتجريبية وهو ما يحقق 

�سحة �لفر�س �لأول. 
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وتاأتي هذه �لنتائج متفقة مع �أدبيات �لإطار �لنظري للدر��س���ةو�لتي �أو�سحت 
�أن �لتعل���م �ملمتع ُي�س���هم يف  زيادة �حلما����س، و�جلماعية، و�لفاعلية �لذ�تية، و�لمتثال 
���م. فالتعل���م �ملمتع ميكن �أن ُي�س���هم يف �لتطوير �لوج���د�ين و�لنفعاليللتلميذ  يف �لتعلُّ
حي���ث يعم���ل �لتعل���م �ملمت���ع عل���ى تعزي���ز مفه���وم �لتقدي���ر �لذ�ت���ي، ومو�جه���ة بع����س 
�س���عوبات �لتعلم يف �لقر�ءة،و�حلد من �لقلق، وبالتايل حت�سني �لد�فعية للتعلم لدى 
�لتالميذذوي �س���عوبات تعلم �لقر�ءة (Wehmeier et al., 2012)، كما ي�س���اعد يف 
زي���ادة ثق���ة �لتالميذباأنف�س���همالأن عملية تعلمهم ت�س���جعهم ه���م ومعلميهم على بناء 
�أو��سر �لثقة و�لعتز�ز بالنف�س، كما ميكن �أن ت�ساعدهم على تطوير مهار�ت �لتو��سل 
مع �لآخرين، وحت�س���ني مفهوم �لذ�ت، وزيادة د�فعية �لتعلم، وحت�س���ني فاعلية �لذ�ت، 
وتقليل �ل�س���غوط �لتي يتعر�س���ون لها، وبالتايل �حلد من �ل�س���طر�بات �لتي تنتاب 
�لتالميذ�لذين يتعر�س���ون للعديد من �ل�سغوط �لأكادميية، كما يعمل �لتعلم �ملمتع 
عل���ى زي���ادة ق���درة �لتالميذ عل���ى �لإجناز، وحتقيق م�س���تويات عالية م���ن �لطماأنينة.
وبالتايل يعد �لتعلم �ملمتع من �لأدو�ت �مل�ستخدمة يف حت�سني مفهوم �لد�فعية للتعلم 

لدى �لتالميذذوي �سعوبات �لتعلم يف �لقر�ءة.

كم���ا �أنرب�م���ج �لتعل���م �ملمت���ع ميك���ن �أن تعم���ل علىبن���اء �خلي���ال، وزي���ادة ح���ب 
�ل�س���تطالع �لعقلي �إذ �أنها ت�س���اعد �لتالميذ يف تكوين وتدعيم �جتاهاتهم �لإيجابية 
  (Catterall & Rauscher, �لتعل���م  تع���زز م���ن قدر�تهمعل���ى  �لتعل���م، كم���ا  نح���و 
(171 ,2008، و�لقي���ام بح���ل �مل�س���كالت �لت���ي تو�جهه���م ع���ن طريق �لقي���ام بعمليات 
يف  طريق���ة  م���ن  �أك���رث  له���ا  يك���ون  تو�جهه���م  م�س���كلة  كل  �أن  وتعليمه���م  �لتفك���ري، 

.(Koutsoupidou& Hargreaves, 2009, 251)حلل�

وتاأت���ي نتائ���ج �لفر����س �لأول متفق���ة مع نتائج �لدر��س���ات �ل�س���ابقة كدر��س���ات 
  (Saki et al., 2018; Zulfiqar, 2017; Santos, 2016; Tovli, 2014;
�لت���ي   Wagner et al., 2012; Rose, 2009;Olusakin et al., 2008)
�أو�س���حت نتائجه���ا �أن �لد�فعي���ة ميك���ن �أن ت�س���هم يف �حل���د م���ن �س���عوبات �لتعل���م و�أن 
بر�مج �لتعلم �ملمتعة لها دور فعال �لفعال يف حت�سني �لد�فعية للتعلم لدى �لتالميذ، 
وقد تو�س���لت هذه �لدر��س���ات �لتي �أجريت على تالميذ �ل�س���ف �لر�بع �لبتد�ئي ذوي 
�سعوبات �لتعلم يف �لقر�ءة، �إىل جمموعة من �لنتائج تك�سف عن �أن �لربنامج �لقائم 
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على متعة �لتعلم قد �أ�س���هم يف حت�سني �لد�فعية للتعلم �ملرتبطة باجلو�نب �ل�سلوكية 
و�لجتماعي���ة و�ملعرفي���ة حيث �س���اعدهم �لربنامج �لتدريبي يف حت�س���ني �س���لوكياتهم، 
وحت�س���ني �س���ور �لتو��س���ل م���ع �أقر�نه���م ومعلميهم، وحت�س���ني �جلو�ن���ب �ملعرفية من 

خالل �حلد من �سعوبات �لتعلم يف �لقر�ءة.

ثانًيا: نتائج الفر�س الثاين ومناق�ستها:
ين����س �لفر����س �لث���اين عل���ى �أن���ه » توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني 
متو�س���طي رت���ب درج���ات �ملجموعت���ني �لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة يف �لقيا����س �لبع���دي 
للم�ساركة �لأكادميية ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية«، وللتحقق من �سحة هذ� �لفر�س 
مت ��س���تخد�م نف�س �لأ�ساليب �لإح�سائية �لالبار�مرتية �لتي مت ��ستخد�مها للتحقق 

من �سحة �لفر�س �لأول، وكانت �لنتائج كما يو�سحها �جلدول �لتايل : 

جدول )14(   
قيم (U, W, Z) ودللتها للفرق بني متو�سطي رتب درجات املجموعتني التجريبية وال�سابطة 

يف القيا�س البعدي على مقيا�س امل�ساركة الأكادميية )ن1= ن2= 6(

متو�سط �ملجموعة�لأبعاد
�لرتب

جمموع 
م�ستوى UWZ�لرتب

�لدللة
�ل�سلوكية
]BEL[

4،45،26�سابطة
5،55،2604،205،0

58،85،51جتريبية
�لوجد�نية
]EMO[

58،35،21�سابطة
50،05،2185،201،0

42،95،56جتريبية
�ملعرفية
]COG[

42،45،26�سابطة
50،55،2602،205،0

58،85،51جتريبية
�لدرجة �لكلية
]TO_ENG[

0،40،24�سابطة
0،30،244،205،0

0،90،54جتريبية

]*[ د�لة عند م�ستوى ]05،[. ]**[ د�لة عند م�ستوى ]01،[.

ويت�سح من �جلدول �ل�سابق وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي رتب درجات 
�ملجموعتني �لتجريبية و�ل�س���ابطة يف �لقيا�س �لبعدي للم�س���اركة �لأكادميية �س���و�ء يف �لأبعاد 
�أو �لدرج���ة �لكلي���ة وذل���ك ل�س���الح �ملجموعة �لتجريبية وه���و ما يحقق �س���حة �لفر�س �لثاين. 
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 (Lambert& Sugita, 2016;وت�س���ري �أدبي���ات �لإط���ار �لنظ���ري كدر��س���ات
   Kofonow, 2015; Jackson, 2015; Vaiouli, 2014; Rantala&
�أن  �إىل   Kaarina, 2012;  Rose, 2009; Wolk, 2008; Sillis, 2005)
�لتعلم �ملمتع منال�س���رت�تيجيات �لن�س���طة يف �لتعلم و�لتي ت�سهم يف حت�سني وم�ساركة 
و�نخر�ط �لتالميذ يف �أد�ء مهام �لتعلم، كما �أنها موؤثرة يف خماطبة �لعقل و�لوجد�ن 
وتن�س���يط �حلو��س، وت�س���اعد �لطفل على �إدر�ك �لكلمات ب�س���ورة مي�س���رة و�س���حيحة 
و�س���هلة، و�أنها ُتعد من �لأدو�ت �لفاعلة يف ��س���تخد�م عنا�س���ر �ل�سوت، وبالتايل ُت�سهم 
يف تنمية مهار�ت �ل�ستماع وحت�سينها، كما يعد من �لو�سائل غري �لتقليدية �حلديثة 
�مل�س���تخدمة يف ع���الج �س���عوبات �لتعل���م يف �لق���ر�ءة ل���دى �لتالمي���ذ يف �ل�س���ف �لر�بع 
�لبتد�ئي، و�أنها ُت�س���هم يف �حلد من �لختالل يف عمليات �لإدر�ك �ل�س���معي، و�ملهار�ت 
�ل�سمعية، و�سعف �لذ�كرة �للفظية، كما ُت�سهم يف حت�سني قدر�ت �لتالميذ على �لفهم 
ا، كما ُيعد �لتعلم �ملمتع  �لقر�ئي، وبالتايل حت�س���ني قدر�ت �لتالميذ �ملتع�س���رين قر�ئًيّ
م���ن �لأدو�ت �لت���ي ت�س���هم يف حتقيق عملية �لقرت�ن بني �ل�س���وت و�ل�س���ورة و�حلدث 
مما ي�س���هل من عملية �لقر�ءة لدى �لطفل، نظًر� لعملية �لت�س���فري �ملزدوج يف �ل�سوت 

و�ل�سورة، وبالتايل �حلد من �سعوبات �لتعلم يف �لقر�ءة.

كم���ا �أ�س���ارت �لأدبي���ات �إىل �أن متع���ة �لتعل���م توؤث���ر يف �س���عوبات تعل���م �لق���ر�ءة 
م���ن خالل حت�س���ني مه���ارة �لتوقيت �لإيقاعية، وحت�س���ني مه���ارة �لتجهي���ز، و�ملهار�ت 
�ل�س���معية �ل�س���ريعة (Forgeard et al.,2008)، وزي���ادة �ملي���ل و�لتدف���ق �ل�س���معي                        
تاأثري�ته���ايف  له���ا  يك���ون  �أن  ميك���ن  (Ouimet, & Balaban,2010,45).كم���ا 
مهار�ت �لتجهيز �ل�س���معي �ل�س���ريع، و�إذ� كان �لن�سف �لأي�س���ر من �ملخ هو �مل�سئول عن 
عملي���ات �لتجهيز �ل�س���ريع للمعلومات، فاإن �ل�س���عوبة �لرئي�س���ية ل���دى �لتالميذذوي 
�س���عوبات �لتعل���م يف �لق���ر�ءة ميك���ن �أن تك���ون يف �فتقار ه���وؤلء �لتالمي���ذ �إىل مهار�ت 
�لتجهي���ز �ل�س���معي �ل�س���ريع، و�أن عمليات �لتدري���ب �ملمتعة ميكن �أن ت�س���تخدم كمنبئ 
قوي للتعرف على �ملهار�ت �ل�سوتية �أو قدر�ت �لقر�ءة لدى �أطفال �ملرحلة �لبتد�ئية          

.(Forgeard et al.,2008,383)

ومن جانب �آخر فاإن عمليات �لتعلم �ملمتع ُت�سهم يف حت�سني �لذ�كرة �للفظية، 
و�لتمثيل �حل�س���ي يف �لنغمات و�لتوقيت، و�جلر�س، ويف �لذ�كرة �لعاملة، ويف �لنتباه، 
ويف �مله���ار�ت �لتنفيذيةحيث تعمل بر�مج �لتعلم �لقائمة على �ملتعةكما يرى كوفوناو 
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Kofonow (2015)عل���ى �حل���د م���ن �أعر�����س �س���عوبات �لتعل���م يف �لق���ر�ءة حي���ث 
ع���ادة م���ا ت�س���همفي زي���ادة �مل�س���اركة �لأكادميية �لت���ي ت�س���هم بدورها يف تقلي���ل �لقدرة 
�لزمنية �لتي ي�ستغرقها �لطفل لتجهيز �لكلمات، وتعزيز عمليات �لتجهيز �ل�سمعية، 
وزيادة ح�سا�س���ية �لتوقيت �لإيقاعي،وحت�س���ني �ملهار�ت �لإدر�كية �ل�س���معية، وحت�س���ني 
مهار�تالوع���ي �لفونيمي، وحت�س���ني �لذ�ك���رة �للفظية من خالل ق���درة �لتالميذ على 
�إدر�ك �لكلم���ات، وزي���ادة �س���رعة �لتدف���ق �ل�س���معي ل���دى �لتالمي���ذ، وتعزي���ز وتقوي���ة 
عملي���ات جتهيز �لنغم���ات، وزيادة �مله���ار�ت �لإدر�كية، وتعزيز عمليات ت�س���فري �لكلمة، 

ومعرفة �لكلمة، و�لفهم �لقر�ئي.

ثالًثا: نتائج الفر�س الثالث ومناق�ستها: 
ين����س �لفر����س �لثال���ث 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�سني �لبعدي و�لتتبعي للد�فعية 
للتعلم«. وللتحقق من �س���حة هذ� �لفر�س مت ��س���تخد�م نف�س �لأ�س���اليب �لإح�س���ائية 

�لالبار�مرتية �ل�سابقة، وكانت �لنتائج كما يو�سحها �جلدول �لتايل: 
جدول )15( 

قيم (U, W, Z) ودللتها للفرق بني متو�سطي رتب درجات املجموعة التجريبية يف القيا�سني 
البعدي والتتبعي على مقيا�س الدافعية للتعلم )ن1= ن2= 6(

متو�سط �لقيا�س�لأبعاد
�لرتب

جمموع 
م�ستوى UWZ�لرتب

�لدللة
�حلما�س
]ENT[

25،75،43بعدي
5،135،3475،0452،0

غري د�لة 75،55،34تتبعي
�جلماعية
]COL[

83،60،41بعدي
0،160،3734،0738،0

غري د�لة 17،60،37تتبعي
�لفاعلية �لذ�تية

]SEF[
75،65،40بعدي

5،165،3725،0805،0
غري د�لة 25،65،37تتبعي

�لمتثال
]COM[

67،70،46بعدي
0،110،3219،1235،0

غري د�لة 33،50،32تتبعي
�لدرجة �لكلية

]TO[
33،70،44بعدي

0،130،3480،0422،0
غري د�لة 67،50،34تتبعي

]*[ د�لة عند م�ستوى ]05،[. ]**[ د�لة عند م�ستوى ]01،[.
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ويت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي 
رت���ب درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لبعدي و�لتتبع���ي للد�فعية للتعل���م، وتوؤكد 
هذه �لنتائج �س���حة �لفر�س �لثالث مما يدل على ��س���تمر�ر �أثر �لربنامج بعد �نتهائه 
وخ���الل فرتة �ملتابعة، وعدم حدوث �نتكا�س���ة بعد �نته���اء �لربنامج وهو ما يوؤكد على 

فعالية �لربنامج �لتدريبي �مل�ستخدم.

 )2008( و�آخ���رون  فورج���ريد  ي�س���ري  كم���ا  �لنظ���ري  �لإط���ار  �أدبي���ات  وت�س���ري 
Forgeard et al.�إىل �أن بر�م���ج �لتعل���م �ملمتع من �لرب�مج �لن�س���طة �لتي تقوم على 
تن�سيط �حلو��س، كما �أنها ت�ساعد �لطفل يف �إدر�ك �لكلمات ب�سورة مي�سرة و�سحيحة 
و�س���هلة، و�أنها ُتعد من �لأدو�ت �لفاعلة يف ��س���تخد�م عنا�س���ر �ل�سوت، وبالتايل ُت�سهم 
يف تنمية مهار�ت �ل�س���تماع وحت�س���ينها، وحت�سني مهارة �لتوقيت �لإيقاعية، وحت�سني 
مهارة �لتجهيز، و�ملهار�ت �ل�س���معية �ل�س���ريعة، وزيادة �لتدفق �ل�سمعي. كما تاأتي هذه 
 (Zuifiqar ,2017; Guay et لنتائج متما�سية مع نتائج �لدر��سات �ل�سابقة، مثل�
(al., 2010و�لتي �أو�سحت نتائجها �أن بر�مج  �لتعلم �لقائم على �ملتعة لها تاأثري�ت 
و��سحة يف �حلد من �أعر��س�سعوبات �لتعلم يف �لقر�ءة وذلك من خالل قدرة �لرب�مج 
علىتقلي���ل �لقدرة �لزمنية �لتي ي�س���تغرقها �لطفل لتجهيز �لكلمات، وتعزيز عمليات 
�لتجهيز �ل�س���معية، وزيادة ح�سا�س���ية �لتوقيت �لإيقاعي، وحت�س���ني �ملهار�ت �لإدر�كية 
�ل�س���معية، وحت�س���ني مهار�تالوع���ي �لفونيمي، وحت�س���ني �لذ�ك���رة �للفظية من خالل 
ق���درة �لتالمي���ذ على �إدر�ك �لكلمات، وزيادة �س���رعة �لتدفق �ل�س���معي لدى �لتالميذ، 
و تعزي���ز وتقوي���ة عمليات جتهي���ز �لنغمات، وزيادة �مله���ار�ت �لإدر�كية. كما�أن ما حدث 
خالل �ملرحلة �لأخرية من �لربنامج من �إعادة تدريب �لتالميذ على ما مت تدريبهم 
علي���ه خالل �ملرحلة �ل�س���ابقة من �لربنامج قد �س���اهم يف ��س���تمر�ر �أث���ر �لربنامج بعد 
�نتهائ���ه وخ���الل فرتة �ملتابعة، و�س���اهم يف عدم حدوث �نتكا�س���ة بع���د �نتهاء �لربنامج 
وهو ما �أدى �إىل عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طي رتب �لدرجات 

يف �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي.

رابًعا: نتائج الفر�س الرابع ومناق�ستها: 
ين����س �لفر����س �لر�ب���ع عل���ى �أن���ه »ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني 
متو�سطي رتب درجات �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي للم�ساركة 
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�لأكادميية«. وللتحقق من �سحة هذ� �لفر�س مت ��ستخد�م نف�س �لأ�ساليب �لإح�سائية 
�لالبار�مرتية �ل�سابقة، وكانت �لنتائج كما يلي:  
جدول )16(   

قيم (U, W, Z) ودللتها للفرق بني متو�سطي رتب درجات املجموعة التجريبية يف 
القيا�سني البعدي والتتبعي على مقيا�س امل�ساركة الأكادميية )ن1= ن2= 6(

متو�سط �لقيا�س�لأبعاد
�لرتب

جمموع 
م�ستوى UWZ�لرتب

�لدللة

�جلو�نب �ل�سلوكية
0،70،42بعدي

153654،0589،0
غري د�لة 0،60،36تتبعي

�جلو�نب �لوجد�نية
33،70،44بعدي

133486،0392،0
غري د�لة 67،50،34تتبعي

�جلو�نب �ملعرفية
33،70،44بعدي

133482،0410،0
غري د�لة 67،50،34تتبعي

�لدرجة �لكلية
58،75،45بعدي

5،115،321،1295،0
غري د�لة 42،55،32تتبعي

]*[ د�لة عند م�ستوى ]05،[. ]**[ د�لة عند م�ستوى ]01،[.

ويت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي 
رتب درجات �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي للم�ساركة �لأكادميية، وتوؤكد 
هذه �لنتائج �س���حة �لفر�س �لر�بع مما يدل على ��س���تمر�ر �أثر �لربنامج بعد �نتهائه 
وخ���الل ف���رتة �ملتابعة، وعدم حدوث �نتكا�س���ة بع���د �نتهائه وهو ما يوؤك���د على فعالية 
�لربنام���ج �لتدريب���ي �مل�س���تخدم و��س���تمر�رية تاأثريه يف حت�س���ني �مل�س���اركة �لأكادميية 
لدى تالميذ �ل�س���ف �لر�بع �لبتد�ئي ذوي �س���عوبات تعلم �لقر�ءة. وتاأتي نتائج هذ� 
 (Jackson ,  لفر����س متفق���ة م���ع �لإطار �لنظري ونتائج �لدر��س���ات �ل�س���ابقة مث���ل�
(Vaiouli , 2014;Rose , 2009 ;2015و�لت���ي �أو�س���حت ق���درة بر�م���ج �لتعل���م 
�لقائم���ة على �لبهجة و�ملتعة يف زيادة م�س���اركتهم و�نخر�طه���م يف �لعملية �لتعليمية.
كم���ا �أن م���ا ح���دث خ���الل �ملرحلة �لأخ���رية من �لربنامج م���ن �إعادة تدري���ب �لتالميذ 
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على ما مت تدريبهم عليه خالل �ملرحلة �ل�س���ابقة من �لربنامج قد �س���اهم يف ��ستمر�ر 
�أثر �لربنامج بعد �نتهائه وخالل فرتة �ملتابعة، و�س���اهم يف عدم حدوث �نتكا�س���ة بعد 
�نتهاء �لربنامج وهو ما �أدى �إىل عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي 

رتب �لدرجات يف �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي.

اال�ستنتاجات والتو�سيات
�لهتمام بالرب�مج �لتعليمية �لتي حتقق متعة �لتعلم، و�لتي تزيد من م�ستوى 1 ))

�لد�فعية للتعلم وتعزز �مل�ساركة �لأكادميية للتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم يف 
�لق���ر�ءة �إذ �أنه���ا تزيد من تقتهم باأنف�س���هم، وتزيد من قدر�تهم، وت�س���اعدهم 

على بذل �ملزيد �جلهد و�ملثابرة من �أجل حتقيق �لنجاح �لأكادميي.
�لتاأكي���د عل���ى �أهمي���ة وتفعي���ل مد�خل �لتعل���م �لقائم���ة على �لت�س���ويق، وحب 1 ))

�ل�س���تطالع، و�ل�س���غف، و�لتع���اون، و�لتو��س���ل، وب���ذل �جله���د، و�مل���رح، فه���ذه 
�ملد�خل ُت�س���هم يف �حلد من �س���عوبات �لتعلم يف �لقر�ءة لدى تالميذ �ملرحلة 

�لبتد�ئية. 
ينبغ���ي عن���د تنفيذ �لرب�م���ج �لتدريبية �لقائمة على متع���ة �لتعلم �أن تاأخذ يف 1 ))

�عتباره���ا �ل�س���رت�تيجيات �ملتنوعة عن���د �لتنفيذ ملجابهة �س���عوبات �لتعلم يف 
�لقر�ءة، وعدم �لقت�س���ار على ��س���رت�تيجية و�حدة �أو نظرية و�حدة، تطبيًقا 

ملبد�أ مر�عاة �لفروق �لفردية بني �لتالميذ. 
�س���رورة �إ�س���ر�ك �لتالمي���ذ يف بر�م���ج و�أن�س���طة �لتعل���م فامل�س���اركة �لأكادميية 1 ))

للتالميذ جتعلهم �س���ركاء �أ�سا�س���يني يف �إد�رة �لعملي���ة �لتعليمية، ويحول دور 
�ملعلم من ملقن للمعلومات �إىل مر�سد وموجه لها.
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ملخ�س البحث:
هدف هذ� �لبحث �إىل �لتعرف علي فعالية �لربنامج يف تنمية �ملفرد�ت �للغوية 
لدى �لتلميذ�ت ذو�ت �إعاقة فكرية باملرحلة �لبتد�ئية، وذلك علي عينة قو�مها )10( 
تلمي���ذ�ت ذو�ت �إعاق���ة فكرية، ترت�وح �أعمارهن ما بني )7-10( �س���نو�ت مت تق�س���يمهن 
�إىل جمموعتني )جتريبية و�سابطة(، �ملجموعة �لتجريبية ت�سم )5( تلميذ�ت ذو�ت 
�إعاقة فكرية خ�س���عن للربنامج �لتدريبي، و�ملجموعة �ل�س���ابطة ت�س���م )5( تلميذ�ت 
ذو�ت �إعاق���ة فكري���ة مل يخ�س���عن لإجر�ء�ت �لربنام���ج �لتدريبى، وبا�س���تخد�م �ختبار 
�للغة، تو�سلت نتائج �لبحث �إىل:وجود فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطي رتب درجات 
�ملجموعت���ني �لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة يف �لقيا����س �لبع���دي عل���ى مقيا�س �ختب���ار �للغة 
)�أبع���اده و�لدرج���ة �لكلية( ل�س���الح �ملجموعة �لتجريبية،  وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا 
بني متو�س���طي درجات �لقيا�س���ني �لقبلي و�لبعدي للمجموعة �لتجريبية على �ختبار 
�للغة »�أبعاده و�لدرجة �لكلية« ل�سالح �لقيا�س �لبعدي، ل توجد فروق د�لة �إح�سائًيا 
بني متو�سطي درجات �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي للمجموعة �لتجريبية على �ختبار 

�للغة » �أبعاده و�لدرجة �لكلية » بعد �سهرين من �نتهاء تطبيق �لربنامج. 

الكلمات املفتاحية: �ملفرد�ت �للغوية - ذو�ت �لإعاقة �لفكرية - �ملرحلة �لبتد�ئية.
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Abstract
The aim of this research is to identify the effectiveness of 

the program in the development of vocabulary in children with 
intellectual disabilities in the primary stage. The sample consisted of 
(10) mentally handicapped children aged between 7-10 years divided 
into two groups (experimental and control) The experimental group 
consisted of (5) children .. underwent the training program, and 
the control group of (5) children not subject to the procedures of 
the training program, and using the language test, the results of the 
research to: There are statistically significant differences between 
the average grades of the experimental groups and control in the 
telemetry Language Test Scale (dimensions and gradients) The 
results showed that there were no statistically significant differences 
between the mean and the distance of the experimental group on 
the language test, “its dimensions and degree” College “two months 
after the end of the program.
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مقدمة:
تع���د �لإعاق���ة �لفكرية من �أ�س���د م�س���كالت �لطفولة خطورة حي���ث يوؤثر تاأخر 
�لنم���و �لعقل���ي عل���ى كث���ري م���ن جو�ن���ب �سخ�س���ية ذي �لإعاق���ة �لفكري���ة، ويج���د ذوي 
�لإعاق���ة �لفكرية �س���عوبة يف �لتكي���ف مع �لآخرين �ملحيطني به و�ملجتمع. بالإ�س���افة 
�لآثار �لنف�سية �لتي ترتكها �لإعاقة لدى �أ�سرة �لطفل ذي �لإعاقة وكل من له عالقة 

بهذ� �لطفل وي�سبح عالة على �أ�سرته وجمتمعه )�لهادي، 2005، �س 15(.

و�إذ� كان �لطف���ل يف حاج���ة �إىل عناي���ة ز�ئدة و�إىل رعاية �أك���رث، وفى حاجة �إىل 
�حلن���ان و�لعط���ف �لو�عي���ني، دون �إفر�ط �إىل ح���د �لتدليل �ملف�س���د، ودون تفريط �إىل 
حد �لغلظة و�لق�سوة، فاإنها عند �لإعاقة تكون �أ�سد و�أم�س )حممد، 2004، �س 431(.

ولقد �جته بع�س �لفال�س���فة �مل�س���لمني نح���و �لهتمام بالطفول���ة و�لفئات ذي 
�لإعاقة، وفى هذ� �ل�س���دد يقول �لغز�يل »لبد من مر�عاة ��س���تعد�د�ت �ملتعلم وقدرته 
�لعقلية« وذلك �إقتد�ء بقول ر�س���ول �هلل �س���لى �هلل عليه و�سلم: » نحن معا�سر �لأنبياء 
نن���زل �لنا����س منازلهم ونكلمهم على قدر عقولهم ». ويوؤكد �بن خلدون على �س���رورة 

مر�عاة �لفروق �لفردية يف عملية �لتعلم )�أبو �سو�سو، 2004، �س 642(.

تعد �للغة �س���و�ء كانت مكتوبة �أو منطوقة تعد من �أهم �خل�س���ائ�س و�ل�سفات 
�لت���ي مي���ز �هلل �س���بحانه وتعاىل بها �لإن�س���ان عن �س���ائر خملوقاته، فقد كان �أول �س���ئ 
علمه �هلل تعاىل لآدم عليه �ل�سالم هو �أ�سماء جميع �لأ�سياء » َوَعلََّم �آََدَم �ْلأَ�ْسَماَء ُكلََّها ُثمَّ 
اِدِقنَي » )�لبقرة : �آية 31(. َلِء �إِْن ُكْنُتْم �سَ َعَر�َسُهْم َعلَى �مْلاََلِئَكِة َفَقاَل �أَْنِبُئويِن ِباأَ�ْسَماِء َهوؤُ

و�للغة تعنى مبعناها �لعام جميع �لو�س���ائل �ملمكنة للتفاهم فالكلمة �ملنطوقة 
لغ���ة، و�لكلم���ة �ملكتوب���ة لغة، و�إ�س���ارة �ليد لغ���ة، �إمياء �لر�أ����س لغة، وت�س���فيق �ليد لغة 

)�لنحا�س، 2006، �س �س 14-13(. 

وميك���ن ��س���تخد�م كل �أع�س���اء �حلو�����س يف خل���ق لغ���ة، فهناك لغة �ل�س���م، ولغة 
�للم�س، ولغة �لب�سر، ولغة �ل�سمع. �للغة ت�ستمل على كل ما ميكن �أن يعرب به �لإن�سان 

عن فكرة �أو �نفعال �أو موقف �أو رغبة معينة )�ملعتوق، 1996(.
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فالكالم �س���ورة من �س���ور �للغة ي�س���تعمل فيها �لإن�س���ان �لكلمات للتعبري عن 
�أفكاره. وهى �لأ�س���و�ت �لتي تخرج من فرد ويفهمها �س���خ�س ي�س���معه. فالكالم مزيج 
من �لتفكري و�لإدر�ك و�لن�س���اط �حلركي، ويالحظ �أن �ل�ستعد�د للكالم فطرى، �أما 
�للغة �لتي ي�س���ب فيها �لكالم فمكت�س���به حيث لبد �أن ي�ستمع �لطفل �إىل �لكبار �أثناء 
�لن�س���ج وتط���ور �لأع�س���اء حت���ى يتمكن من تعل���م �للغ���ة، وتتمكن �أع�س���اء �لكالم من 

�لقيام بوظيفتها )بنى جابر و�لعزة و�ملعايطة، 2002، �س �س 179-178 (.

�أي �أن �لتو��س���ل عملية تتبادل خاللها �ملعلومات و�لآر�ء و�لتعبري عن �مل�ساعر 
بال�س���تماع و�لتح���دث و�لق���ر�ءة و�لكتابة ب�س���ورة يومي���ة، ول ميكننا �أن نق���در �أهمية 
�لت�س���ال �للغ���وي يف حياتن���ا؛ �إل �إذ� فق���د �أحدنا هذه �لقدرة �أو �أ�س���ابها ��س���طر�ب ما 

)كولرو�سو و�أوروك، 2003(.

ول يعن���ى وج���ود ذوي �لإعاق���ة يف �ملجتم���ع �أن �لفرد منهم عاج���ز عجًز� كاماًل، 
فل���كل �إن�س���ان جو�ن���ب قوة وجو�نب �س���عف حيث ميك���ن �أن تقدم له���م بع�س �خلدمات 

�لرتبوية �لتي ت�سل بهم �إىل ��ستخد�م �أق�سى ما ت�سمح به قدر�تهم. 

�س���اأنهم يف ذل���ك �س���اأن �أقر�نهم �لأ�س���وياء يف �حل�س���ول على �لفر����س �لرتبوية 
�ملتاحة ��س���تثماًر� لإمكاناتهم وقدر�تهم حتى ي�سهمو� يف تنمية �ملجتمع من �أن يكونو� 
  (Gallagher & Samuel, 1979, p.29) .عبًئا وعالة على �ملجتمع م�ستقبال

ومهم���ا كان���ت بد�ئ���ل �لتو��س���ل �ملتوف���رة م���ن �إ�س���ار�ت و�إيح���اء�ت �أو تعب���ري�ت 
وج���ه وم���ا ي�س���احبها من ح���ركات بدنية، فاإنها ل���ن تكون �لبديل �لأف�س���ل عن �لكالم 

(Smith, 1988)

فالكلمة �إذن ت�سهم يف حتويل �لطفل من جمرد م�ساهد منتبه ومدرك للبيئة 
من حوله، �إىل �سخ�سية لها دورها وم�سئوليتها )�سرجيو�سبينى، 2001، �س �س 35-8(. 

و�إمياًن���ا باأهمي���ة تنمي���ة �للغ���ة ج���اء �لبح���ث �حل���ايل لنبح���ث فعالي���ة برنام���ج 
تدريب���ي لتنمي���ة �ملفرد�ت �للغوية ل���دى �لأطفال �ملعاق���ات عقلًيا باملرحل���ة �لبتد�ئية 

مبعهد �لرتبية �لفكرية للبنات باأبها.
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م�سكلة البحث:
تع���د �للغ���ة م���ن �خل�س���ائ�س �لت���ي �خت����س به���ا �هلل بني �لب�س���ر لينف���ردو� عن 
�س���ائر خملوقاته، فالإن�س���ان وحده هو �لقادر على ��س���تخد�م �للغة منطوقة ومكتوبة 
لتحقي���ق �لت�س���ال و�لتو��س���ل باأبناء جن�س���ه عل���ى �خت���الف بيئاتهم )يو�س���ف، 1990، 
�س9(. فاللغة و�س���يلة �أ�سا�س���ية من و�سائل �لت�س���ال �لجتماعي، وبخا�سة يف �لتعبري 
عن �لذ�ت وفهم �لآخرين وو�سيلة مهمة من و�سائل �لنمو �لعقلي و�ملعريف و�لنفعايل                        

)�لرو�سان، 2010، �س 224(.

و�أثن���اء قيام �لباحثة بالإ�س���ر�ف على طالب���ات �لتدريب �مليد�ين بكلية �لرتبية 
جامع���ة �ملل���ك خالد مبعهد �لرتبية �لفكرية للبن���ات باأبها فقد لحظت معاناة �أطفال 
�ملعه���د م���ن �س���عوبة تو��س���لهم �للفظي م���ع �لآخري���ن، وذلك لقل���ة �ملف���رد�ت �للغوية 
لديه���م. مما ينعك�س ذلك �س���لًبا عل���ى تفاعلهم �لجتماعي و�ن�س���حابهم من �لعالقات 
�لجتماعية، و�جتاههم للعزلة و�ل�س���عور بالدونية ب�س���بب �سعف قدرتهم على �لنطق 
و�لكالم و�لتعبري �للفظي عن �حتياجاتهم، مما دفع ذلك �لباحثة للقيام بهذ� �لبحث.

ومما �سبق ميكن حتديد م�سكلة البحث احلايل يف الأ�سئلة التالية:

ه���ل توج���د فروق ب���ني درجات �ملجموعت���ني �لتجريبية و�ل�س���ابطة يف �لقيا�س 1 ))
�لبعدي على مقيا�س �ختبار �للغة ؟.

هل توجد فروق بني درجات �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي للمجموعة �لتجريبية 1 ))
على مقيا�س �ختبار �للغة؟.

هل توجد فروق بني درجات �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي للمجموعة �لتجريبية 1 ))
على مقيا�س �ختبار �للغة؟. 

اأهداف البحث:
�إعد�د برنامج تدريبي لتنمية �ملفرد�ت �للغوية للتلميذ�ت ذو�ت �إعاقة فكرية.1 ))
�لك�سف عن مدى فعالية �لربنامج يف تنمية �ملفرد�ت �للغوية للتلميذ�ت ذو�ت 1 ))

�إعاقة فكرية.
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اأهمية البحث: 
للبحث �حلايل �أهمية نظرية و�أهمية تطبيقية كالآتي:

اأوًل: الأهمية النظرية:
ترجع �أهمية هذ� �لبحث يف تقدمي �أ�سا�س نظري لبناء برنامج تدريبي ي�سهم 1 ))

يف حل م�سكلة هامة من �إحدى �مل�سكالت �لتي يو�جهها �لتلميذ�ت ذو�ت �إعاقة 
فكرية وهى �سعوبة تو��سلهم �للفظي مع �لآخرين.

�إ�سافة بحث متخ�س�س يف جمال �لرتبية �خلا�سة، على خلفية ندرة �لدر��سات 1 ))
�لعربي���ة يف ح���دود عل���م �لباحث���ة �لت���ي ��س���تخدمت بر�م���ج يف تنمي���ة �ملفرد�ت 

�للغوية للتلميذ�ت ذو�ت �إعاقة فكرية.

ثانًيا: الأهمية التطبيقية:
ميكن �أن ي�سهم �لبحث �حلايل يف �إعد�د �أفر�د ي�ستطيعون �لتو��سل مع غريهم 1 ))

من دون هذه �لفئة.
�إعد�د برنامج تدريبي لتنمية �ملفرد�ت �للغوية للتلميذ�ت ذو�ت �إعاقة فكرية.1 ))
تبنى بع�س �لتو�سيات �لتي قد ت�سهم يف تفعيل �لرب�مج �لتي ت�ساعد يف تنمية 1 ))

�ملفرد�ت �للغوية للتلميذ�ت ذو�ت �إعاقة فكرية.

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

املح�ددات املنهجي�ة: يعتم���د �لبحث �حل���ايل على �ملنهج �س���به �لتجريب���ي باعتباره 
جتربة تهدف �إىل تنمية �ملفرد�ت �للغوية للتلميذ�ت ذو�ت �إعاقة فكرية.

املح�ددات الب�س�رية: تكونت عين���ة �لبحث �حلايل م���ن عينة قو�مه���ا )10( تلميذ�ت 
ذو�ت �إعاق���ة فكري���ة، ت���رت�وح �أعماره���ن م���ا ب���ني )7-10( �س���نو�ت مت تق�س���يمهن �إىل 

جمموعتني )جتريبية و�سابطة(
املح�ددات املكاني�ة: مت تطبيق �لبحث �حلايل على جمموع���ة من �لتلميذ�ت ذو�ت 
�إعاق���ة فكري���ة باملرحل���ة �لبتد�ئي���ة �مللحقات مبعه���د �لرتبية �لفكرية للبن���ات باأبها - 

�ململكة �لعربية �ل�سعودية. 
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املح�ددات الزمني�ة: مت تطبيق �إج���ر�ء�ت �لبحث �حلايل يف �لفرتة من �س���هر �أكتوبر 
حت���ى نهاي���ة �س���هر دي�س���مرب م���ن ع���ام 2016م، حي���ث مت تطبي���ق �إج���ر�ء�ت �لربنام���ج 
�لتدريب���ي عل���ى �أطف���ال �ملجموع���ة �لتجريبي���ة، وبع���د ذل���ك قام���ت �لباحث���ة مبتابع���ة 
عين���ة �لبح���ث باإجر�ء �لقيا�س �لتتبعي ملتغري�ت �لبحث بعد مرور �س���هرين من �نتهاء 

�لربنامج �لتدريبي.

م�سطلحات البحث:
اأوًل: الإعاقة الفكرية:

تعريف الإعاقة الفكرية:
تعرف �جلمعية �لأمريكية م�سطلح �لإعاقة �لفكرية باأنها: »جو�نب ق�سور   
ملحوظ���ة يف �لأد�ء �حل���ايل للفرد ويت�س���ف باأنه �أد�ء عقلي دون �ملتو�س���ط يتالزم معه 
ق�س���ور يف �أثن���ني �أو �أكرث م���ن �ملجالت �لتالية مله���ار�ت �لتكيف �لوظيفية: �لتو��س���ل، 
�لرعاي���ة �لذ�تي���ة، �مله���ار�ت �لجتماعية، توجيه �لذ�ت، �ل�س���حة و�ل�س���المة، �ملجالت 
�لأكادميية، وقت �لفر�غ، �لعمل، وتظهر �لإعاقة �لفكرية قبل �سن 18 �سنة« )�أبو �لنور 

وعبد �لفتاح، 2015، �س104(.

ويع���رف غال���ب )2016، ����س49( �لإعاق���ة �لفكري���ة �لب�س���يطة باأنه���م �لأفر�د   
�لذي���ن ت���رت�وح ن�س���بة ذكاوؤهم ما ب���ني )70- 55(، وبانحر�فني معياريني �س���البني من 
�ملتو�س���ط و�لعم���ر �لعقل���ي لأفر�ده���ا يف ح���ده �لأق�س���ى )7- 10( �س���نو�ت، ويطلق علي 
هذه �لفئة م�س���طلح »�لقابلون للتعلم«. وي�س���كلون )80 %( من �لإعاقة �لفكرية حيث 
ي�س���تطيعون تعلم �ملهار�ت �لأكادميية �لأ�سا�سية كالقر�ءة و�لكتابة و�حل�ساب، و�لتعلم 

لديهم بطئ، يعادل تعليمهم �ل�سف �لر�بع �لبتد�ئي.

اأنواع الربامج الرتبوية لذوات الإعاقة الفكرية:
�ملدر�س���ة �لد�خلي���ة: يع���د ه���ذ� �لن���وع م���ن �لرب�م���ج �أك���رث مالئم���ة للح���الت 1 ))

م���ع  وكذل���ك  �مل�س���تدمية،  �ليومي���ة  و�لرعاي���ة  �لع���زل  ت�س���تلزم  �لت���ي  �حل���ادة 
�لأطف���ال �لذي���ن يعان���ون م���ن �س���عوبات تكيفيه وم�س���كالت �س���لوكية �س���ديدة، 
وكذل���ك �لأطف���ال �لذين يقدمون من مناطق نائي���ة �أو بعيدة لتلقى �خلدمات                                            

�لرتبوية و�لتعليمية.
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�ملدر�س���ة �خلا�سة: يلحق ذو�ت �لإعاقة �لفكرية طبًقا لهذ� �لربنامج مبد�ر�س 1 ))
للرتبي���ة �خلا�س���ة حي���ث تق���دم خدماته���ا لأكرث من فئ���ة م���ن ذوى �لإعاقة �أو 
مبد�ر�س م�ستقلة للرتبية �لفكرية على �أن يعودو� هوؤلء �لأطفال �إىل �أ�سرهم 

يف نهاية كل يوم در��سي.
�لف�س���ول �خلا�س���ة مبد�ر����س �لعاديني: هي �أو�س���ع �لرب�مج �نت�س���اًر� بالن�س���بة 1 ))

لذوي �لإعاقة �لفكرية، وهذه �ملد�ر�س تقوم على �أ�س���ا�س دمج �لتلميذ�ت ذو�ت 
�إعاقة فكرية مع �أقر�نهم �لعاديني.

حمتويات املناهج الدرا�سية:
تعل���م �مله���ار�ت �لأ�سا�س���ية �لب�س���يطة يف �لق���ر�ءة و�لكتابة و�حل�س���اب. نظًر� لأن )	1 

ه���وؤلء �لأطف���ال يعان���ون م���ن بطء تعل���م �للغة وعي���وب �لنطق و�ل���كالم وفقر 
�حل�سيلة �للغوية مما يرتتب على هذ� ق�سور يف �لتعبري �للفظي.

�لرتبية �حلركية و�لريا�س���ية : حيث ت�س���هم �لرتبية �حلركية و�لريا�س���ية يف )	1 
حت�س���ني �للياقة �لبدنية و�ل�س���حة �لعامة لذوي �لإعاقة �لفكرية، وت�ساعدهم 
���ا يف �لتنفي����س �لنفع���ايل، وتنمي���ة ثقته���م باأنف�س���هم، وم�س���اعدتهم عل���ى  �أي�سً

�لتخل�س من �لعزلة و�لن�سحاب.
�لرتبية �لفنية: حيث ممار�سة �لأن�سطة �لفنية ت�ساعد ذو�ت �لإعاقة �لفكرية )(1 

يف:
تنمية ثقتهم باأنف�سهم .1 ))
تنمية �ل�ستعد�د�ت و�ملهار�ت �جل�سمية �ليدوية و�لوظائف �حلركية.1 ))
ت�ساعد ذوي �لإعاقة �لفكرية يف �لتعبري عن ذ�ته من خالل �نتاج �أعمال.1 ))
و�لوظائ���ف 1 )) �ل�س���تعد�د�ت  تدري���ب  يف  �لفكري���ة  �لإعاق���ة  ذوي  ت�س���اعد 

�لعقلي���ة كالإدر�ك و�حلف���ظ و�لتذك���ر و�ل�س���تدعاء،هذه �لأن�س���طة �لفنية 
مثل)�لت�سوير �أو �لر�سم–�لت�سكيل �ملج�سم–�لن�سخ و�ل�سف و�لتلوين(.

ثانًيا: اللغة
تعريف اللغة : 

هى �أد�ة تو��سل ت�ستخدم �لرموز �سو�ء كانت منطوقة �أو مكتوبة �أو معرب عنها 
باأ�سارير �لوجه �أو حركات �جل�سم. وفى ��ستخد�منا للغة نعتمد على �لرموز �ملنطوقة 
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للتو��س���ل م���ن خالل �ل���كالم، و�لرموز �ملكتوبة من خالل �لكتابة، و�لرموز �لإ�س���ارية 
.(Sdorow, 1995) من خالل لغة �لإ�سار�ت

يع���رف Sapir, (1921) �للغ���ة باأنه���ا: “طريق���ة �إن�س���انية متعلم���ة لإي�س���ال 
�لأفكار و�لنفعالت و�لرغبات بو�س���اطة نظام معني من �لرموز �أختاره �أفر�د جمتمع 

ما و�تفقو� عليه.

تذك���ر �أم���ني )2005، �س 22( �أن �لعلماء يرو� �أن �للغة عبارة عن جمموعة من 
�لرم���وز �ملنطوق���ة ت�س���تخدم كو�س���ائل للتعبري �أو �لت�س���ال مع �لغري وهى ت�س���مل لغة 
�لكتاب���ة �أو لغ���ة �حل���ركات �ملع���ربة “ �لإمياء�ت �للفظية “، �أو ه���ي جمموعة حمددة �أو 
غ���ري حم���ددة من �جلم���ل كل منها حمدودة من حيث �لط���ول وترتكب من جمموعة 

من �لعنا�سر”.

ف�سيولوجية اللغة :
ي�س���ري Carlson, (1990)  �إىل �أن �لن�س���ف �لأي�سر من �ملخ يعد م�سئوًل عن 
�إنتاج �لكالم، لأن وظيفة هذ� �لن�سف تتمثل يف �لتحليل �لإدر�كى للمثري�ت �ملتتابعة، 

حيث يقوم �لفرد باإدخال تلك �ملثري�ت مثري تلو مثري.

وباعتب���ار �أن �ل���كالم يف حقيقت���ه يتك���ون م���ن �سال�س���ل متتابع���ة م���ن �لكلم���ات، 
و�لكلمات تتكون من �سال�س���ل متتابعة من �لأ�س���و�ت، فمن هنا يعد �لن�س���ف �لأي�س���ر 

من �ملخ هو �مل�سئول عن �لكالم )�سليمان، 2005، �س �س 62-60( 

 (Hallahan & مكون�ات اللغ�ة: تتك���ون �للغ���ة م���ن �لعنا�س���ر �لتالي���ة فيم���ا �أورد
:Kauffman, 1991)

الأ�س�وات Phonology :ويق�س���د به���ا نظ���ام �لأ�س���و�ت �لكالمي���ة يف �للغ���ة - 1
و�أ�س���غر وحدة ت�س���مى فونيما »Phoneme« وهى عبارة عن وحد�ت �س���غرية ت�س���اعد 
عل���ى متيي���ز نط���ق لفظ م���ا عن لفظ �آخر يف لغة م���ا �أو لهجة م���ا . و�للغات و�للهجات 

ت�ستخدم �أ�سو�ًتا خمتلفة.
الرتاكي�ب Morphology: وه���و نظام خا�س ببناء �س���كل �لكلم���ات يف �للغة - 2

ك�سيغ �جلمع و�لأفعال.
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النحو Syntax: متثل قو�عد �للغة وطريقة بناء �جلملة يف كلمات بناء على - 3
قو�عد ثابتة وهو جزء من �لرت�كيب.

املعان�ى Semantics: ت�س���ري �إىل مع���اين �ملف���رد�ت و�جلم���ل �لت���ي تتكون   - 4
منها �للغة.

اجلوانب الجتماعية للغة Pragmatic :ت�سري �إىل توظيف �للغة يف �ملجالت - )
�لجتماعي���ة وفه���م �ملعن���ى �لجتماع���ي للتو��س���ل �للغ���وي وهو م���ا يع���رف باللغويات 

�لجتماعية )يف �لقريوتى و�ل�سرطاوى و�ل�سمادى ،2001، �س 326(

مراحل تطور اللغة :

املرحلة الأوىل : مرحلة ما قبل اكت�ساب الطفل اللغة
ه���ذه �ملرحل���ة يحددها بع�س �لباحثني علي �أنها تبد�أ من يوم حتي ي�س���ل عمر 

�لطفل نحو عام تقريًبا، وتنق�سم هذه �ملرحلة �إىل خم�س مر�حل فرعية وهى:
املرحلة الفرعية الأوىل وتنق�سم اإيل:- 1

�سيحة امليالد »�سرخة امليالد«:أ- 
وهى �ل�س���وت �لنعكا�س���ي �لأول �لذى ي�س���در عن �لوليد حلظة �مليالد عندما 
تبد�أ عملية �لتنف�س حيث يكون �لطفل �لوليد قادر علي �ل�س���ر�خ، و�ل�س���رخة �لأوىل 

�لتي تعلن عن ميالده هي دليل حياة و�سحة و�سالمة.
التج�سوؤ:ب- 

وه���ى �لأ�س���و�ت �لت���ي حتدث نتيج���ة لندفاع �له���و�ء �إىل �حلنج���رة، فتتحرك 
�لأوتار �ل�س���وتية بفعل �لهو�ء �لذي تخرجه �ملعدة، ب�س���بب �حلليب �لز�ئد عن حاجة 

�لطفل، وحجم معدته �ل�سغري.
ال�سراخ:ج- 

يعد �ل�سر�خ �لو�سيلة �لوحيدة �لتي ي�ستخدمها �لطفل يف �لتو��سل مع �لعامل 
�خلارجي، وتتباين طول �لفرتة �لزمنية لل�سر�خ فيذكر بع�س �لباحثني �أنها ت�ستمر 

ملدة �سهرين، ويري �آخرون �أنها متتد �إىل نحو �أربعة �أ�سهر.

وهن���اك ث���الث �أن���و�ع من �لبكاء و�ل�س���ر�خ وهم »ب���كاء �جلوع، ب���كاء �لأمل، بكاء 
�لغ�سب«.
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املرحل�ة الفرعية الثانية وهي »مرحلة الهديل وال�س�حك«: متتد هذه �ملرحلة من . 1
عمر �س���هرين �إىل خم�سة �أ�س���هر، و�سميت هذه �ملرحلة مبرحلة »�لهديل« نظًر� 
�إىل �أن �لأ�سو�ت �لتي ي�سدرها �لطفل قريبة �ل�سبه بهديل �حلمام. وي�ستطيع 
�لطفل يف هذه �ملرحلة �أن مييز بني �لأ�سو�ت �لكالمية �لتي ت�سدر من �أماكن 

خمتلفة، و�لتي حتدث فيها تاأثري�ت خمتلفة.

املرحل�ة الفرعية الثالثة وهي »املناغاة«: تبد�أ هذه �ملرحلة من �ل�س���هر �لثالث . 2
�أو �ل�س���هر �لر�ب���ع، وفى هذه �ملرحلة يقوم �لطفل باإح���د�ث ترديد�ت من تلقاء 
نف�سه، تكون �سبه و��سحة، وتاأخذ �سكل لعب �سوتي، وتكون غاية يف حد ذ�تها، 
ل تعب���رًي� عن �س���ئ مع���ني، وذلك حينما يناغي �لطفل نف�س���ه. وق���د يكون هذ� 
�للعب �ل�س���وتي و�س���يلة للتو��س���ل مع �لآخري���ن ممن يحيطون ب���ه. وفى كلتا 

�حلالني يجد �لطفل يف ذلك �سعور باللذة و�ل�ستمتاع. 

املرحلة الفرعي�ة الرابعة وهي »مرحلة املناغاة املتكررة«: تبد�أ هذه �ملرحلة من . 3
�ل�س���هر �ل�س���اد�س حتي عام من عمر �لطفل، و�س���ميت هذه �ملرحلة بهذ� �ل�س���م 
لأن �ملقاطع �لناجتة هي عبارة عن �أ�سو�ت مكررة. وقد تظهر يف بع�س �لأحيان 

كاأنها كلمات، ولكنها لي�ست بكلمات.

املرحل�ة الفرعية اخلام�س�ة وهي »املناغاة غري املتكررة«: تب���د�أ هذه �ملرحلة من . 4
�ل�سهور �لثالثة �لأخرية من �لعام �لأول وحتي ي�سل �لطفل �إىل عمر �لعامني 
�أو عمر �لعامني و�لن�سف، وفيها يبد�أ �لطفل منذ حو�يل �ل�سهر �لتا�سع تقريًبا 
يف تقليد �لأ�سو�ت �لتي ي�سمعها من �لكبار )�لببالوي، 2006،�س �س 59-51(

املرحلة الثانية : مرحلة اكت�ساب الطفل اللغة:
وتنق�سم هذه �ملرحلة �إىل �أربعة مر�حل فرعية وهى:

املرحل�ة الفرعي�ة الأوىل- مرحل�ة الكلمة اجلمل�ة: يف هذه �ملرحل���ة ينطق �لطفل - 1
�لكلمة �لأوىل يف عمر عام، وعادة ما ترتبط �لكلمات �لأوىل بالأ�سياء و�لأحد�ث 
�ملوجودة يف عامل �لطفل مثل »�أ�س���ماء �للعبات – �أ�س���ماء �حليو�نات �لأليفة – 
و�لعديد من �أ�سناف �لطعام« )�أخر�س و�سليمان  وجاد �ملويل، 2017، �س 117(
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املرحل�ة الفرعية الثانية - مرحلة اجلملة املكونة من كلمتني: تبد�أ هذه �ملرحلة - 2
م���ن منت�س���ف �لع���ام �لث���اين م���ن عم���ر �لطفل وحت���ي نهايت���ه، وقد متت���د �إىل 
بد�ي���ات �ل�س���نة �لثالث���ة. ويغل���ب عل���ي هاتني �لكلمت���ني �أنهما �أ�س���ماء لأ�س���ياء، 
وق���د يتخلله���ا �أفع���ال. وتاأتي كلمت���ي �لطفل من حي���ث �لتعبري �س���ليمتني من 
�لناحي���ة �لوظيفي���ة، ويعرب �لطفل بهما عن حاجاته �لأ�سا�س���ية، ولكن تكونان 
�لكلمتني غري �سليمتني من �لناحية �لبنائية »قو�عد �للغة« )�أخر�س و�سليمان              

وجاد �ملويل، 2017، �س 119(

املرحل�ة الفرعي�ة الثالث�ة – مرحلة اجلمل�ة املكونة من ثالث كلم�ات فاأكرث: يري - 3
بع����س �لباحث���ني �أن ه���ذه �ملرحل���ة هي �أ�س���رع مر�ح���ل �لنمو �للغ���وي من حيث 
�حل�س���يلة �للغوية، ومن حيث ��س���تعماله يف �لتعبري و�لفهم �لو��سحني، حيث 
يب���د�أ �لطف���ل يف تكوي���ن �جلم���ل �لق�س���رية م���ن ث���الث �أو �أرب���ع كلم���ات لتوؤدى 
�ملعن���ي �ل���ذي وظفت م���ن �أجل���ه، ويلي ذلك مرحل���ة �جلمل �لأط���ول من حيث 
عدد �لكلمات خا�س���ة يف �لعام �لر�بع، حيث تتكون �جلمل ما بني �أربع �إىل �س���ت 
كلم���ات، وهي تتميز باأنها جمل تام���ة �لأجز�ء، و�أكرث دقة وتعقيًد� من �ملرحلة 

�ل�سابقة )�أخر�س و�سليمان وجاد �ملويل، 2017، �س �س 121-120(.

املرحل�ة الفرعية الرابعة - مرحلة اجلمل�ة املكونة من اأربع كلمات فاأكرث: يف هذه - 4
�ملرحل���ة ت���زد�د قائمة مفرد�ت �لطفل لت�س���ل �إىل عدد ي���رت�وح ما بني )1100( 
�أل���ف ومائ���ة كلم���ة يف �س���ن �أربع �س���نو�ت �إىل )2100( �ألفني ومائة كلمة يف �س���ن 
�ست �سنو�ت. ويزد�د ظهور �ل�سفات و�لظروف وحروف �جلر وحروف �لعطف 
و�ل�س���مائر يف كالم �لطف���ل. ويتكل���م �لطف���ل جم���اًل ت���رت�وح كلماته���ا م���ا بني           
)4 – 6( كلمات، وتتح�سن قدرته �خلا�سة بالطالقة )فتحي، 1987، �س 51(.

يذك���ر �لقريوتى و�ل�س���رطاوى و�ل�س���مادى)2001، �س329( تط���ور �للغة لدى 
�لطفل عرب �ملر�حل �لعمرية �ملختلفة كما يلى:
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جدول )1(
 تطور اللغة عرب املراحل العمرية

�لتطور �للغوي�لعمر
�لبكاء و�ل�سر�خمنذ �لولدة

ي�سدر �أ�سو�ًتا غري مغهومة�أ�سبوعان
�سر�خ وبكاء للتعبري عن �حلاجات و�مل�ساعر�سهر و�حد
مرحلة �ملناغاة2-3 �أ�سهر
) .. ي�سدر �أ�سو�ًتا خمتلفة مثل ) �أ، ها، �إيه، �أو3-4 �أ�سهر
يناغى – ي�سدر �أ�سو�ًتا خمتلفة4-6 �أ�سهر

) يدرك �سوته وخرب�ته لبع�س �حلروف ) با – با، د� – د�7 �أ�سهر
) يتدرب على �أ�سو�ت �أكرث ) د� – د�، ما – ما، ل – ل8-9 �أ�سهر

يقلد �لأ�سو�ت �لتي يناغيها9 �أ�سهر
يبد�أ يفهم �لكلمات10 �أ�سهر

يعرب بكلمة و�حدة لتعطى معنى جملة�سنة و�حدة
��ستمر�ر يف �لتطور �للغوي ولكن ب�سكل بطئ�سنة – �سنة ون�سف

ي�سدر جملة مكونة من كلمتني�سنتان
ي�سدر جملة م�ستعمال ) 3-4 ( كلمات3 �سنو�ت
.ي�ستخدم بع�س قو�عد �للغة، يتكلم كثرًي�، ت�سعب عليه بع�س �لألفاظ4 �سنو�ت
.ي�سدر جملة مكونة من )4-5( كلمات، ي�ستعمل �للغة �أثناء �للعب5 �سنو�ت
.ي�ستخدم جملة معقدة ومركبة، ي�ستمتع بالقر�ءة و�لكتابة6 �سنو�ت

العوامل التي ت�ساعد على تطور اللغة:

ال�ذكاء: يعت���رب �ل���ذكاء �أو �لق���درة �لعقلي���ة للطفل م���ن �لعو�مل �لرئي�س���ية يف . 1
درج���ة �إتقان���ه للغة، فالأطفال �لأذكي���اء يتكلمون مبكًر�، ويب���دو �أنهم يفهمون 
ما يقال لهم ويعرفون �لأ�سياء و�لنا�س �لذين حولهم ويتبادلون تلك �لأ�سياء 

و�لنا�س باأ�سماء �سحيحة.
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العوام�ل اجل�س�مية: توؤث���ر �لعو�م���ل �جل�س���مية مث���ل �س���المة جهاز �ل���كالم �أو . 2
��س���طر�به يف �لنم���و �للغوى، وت�س���اعد كفاءة �حلو��س مثل �ل�س���مع على �لنمو 

�للغوي �ل�سليم وتوؤثر �لعاهات �جل�سدية تاأثرًي� �سيًئا.

الفروق اجلن�س�ية: عند در��س���ة �لتطور �للغوي عند �لأطفال �لذين يت�ساوون يف . 3
�لذكاء وفى �حلالت �لقت�س���ادية و�لجتماعية حتت ظروف مت�س���ابهة يظهر 

�أن �لبنات يتفوقن على �لبنني قلياًل. فهن يتكلمن �أ�سرع من �لبنني.

العوام�ل واملوؤث�رات البيئي�ة: يتاأث���ر �لنم���و �للغ���وي باخل���رب�ت وكمي���ة ون���وع . 4
�ملثري�ت �لجتماعية �لتي يتعر�س لها �لطفل، �إذ ت�ساعد كرثة خرب�ت �لطفل 
وتنوعه���ا و�خت���الط �لطف���ل بالر��س���دين يف من���و �للغ���ة )بن���ى جاب���ر و�لع���زة 

و�ملعايطة، 2002، �س 186(

اأنواع ا�سطرابات اللغة : ت�سنف ��سطر�بات �للغة �إىل ما يلى : 

اللغ�ة ال�س�تقبالية ال�س�فهية : يتمك���ن �لأطف���ال �لذين يعانون من ��س���طر�ب . 1
يف �للغ���ة �ل�س���تقبالية م���ن �س���ماع كالم �لآخرين ولكنه���م ل يفهمون معنى ما 
يقال، وت�س���مى هذه �حلالة باحلب�س���ة �ل�ستقبالية، و�حلب�سة �حل�سية و�ل�سمم 
�للفظي، وعدم �لقدرة على فهم �ملعاين �للفظية �ل�سمعية، ويعترب عدم �لقدرة 
على ��س���تقبال وتف�س���ري �للغة �ملنطوقة �خلا�س���ية �لأ�سا�س���ية يف �س���عوبة �للغة 

�ل�سفهية �ل�ستقبالية.

اللغة الداخلية اأو التكاملية: ي�ستمل تطور �للغة على منطني من �سلوك �للغة . 2
�لتكاملي���ة، ويدعى �لنم���ط �لأول باللغة �لد�خلية و�ل���كالم �لد�خلي، و�لنمط 

�لثاين باللغة �ملركزية و�لكالم يف مرحلة ما قبل �لعمليات.

وترج���ع �س���عوبة �للغ���ة �لتكاملي���ة �إىل �ل�س���عوبة يف �لت�س���رف ب�س���كل رم���زي، 
ويت�س���ف بع���دم �لق���درة عل���ى فه���م �لعالق���ات مث���ل �ملت�س���اد�ت .. مث���ل )�لأب رج���ل 
و�لأم مر�أة(، وتعترب �للغة �لتكاملية و�حدة من �أكرث ��سطر�بات �للغة �سدة، فالأطفال 
�لذين يعانون من �سعوبات تكاملية �سمعية �سفهية يفهمون �للغة ولكنهم يعانون من 

�سعوبة ربط ما �سمعوه بخرب�تهم �ل�سابقة ذ�ت �لعالقة.
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اللغ�ة التعبريي�ة ال�س�فهية: �لأطف���ال �لذي���ن يعان���ون م���ن �س���عوبة يف �للغ���ة . 3
�ل�سفهية �لتعبريية هم عاجزون يف �لقدرة على �لتعبري عن �أنف�سهم من خالل 
�لنطق و�لكالم، فخالل منوهم �ملبكر قد يكونون بكًما ونادًر� ما ي�س���اركون يف 
�ملحادثة وتقليد �لكالم؛ ولكنهم ي�ستطيعون �لتعرف على �ل�سور عند �لطلب 
منهم؛ وكذلك يفتقرون �إىل �لتعبري�ت �لوجهية؛ وغالًبا ما يظهرون �لهدوء 

و�لإذعان؛ وفى بع�س �لأحيان يظهر لديهم �لك�سل وعدم �ملبالة.

اللغة املختلطة: متثل �للغة �ملختلطة من �أكرث ��س���طر�بات �للغة �س���يوًعا؛ �إذ . 4
���ا جلميع تلك �ل�س���عوبات وبدرجات متفاوتة؛ ويت�س���ف  يظه���ر �لطفل �أعر��سً
هوؤلء �لأطفال بعجز يف فهم ما يقال لهم وتكامل و��ستخد�م �لرموز و�لتعبري 

عن �أنف�سهم ب�سكل �سفهي )عبيد، 2009، �س �س 86-84(

اأ�سكال اللغة :
يذك���ر كل م���ن �س���ليمان )2003، ����س 28(، �لنحا����س )2006، ����س 15( �أن لغ���ة 

�لإن�سان تت�سمن جانبني رئي�سني هما: 
اأوًل: اللغة اللفظية Verbal Language: هى �للغة �لتي نتكلم بها وتعتمد 

على �لألفاظ و�لكلمات،يتحقق �لت�سال �للفظي يف �سكلني متميزين هما: 
�للغة �ملنطوقة  )�للغة �مللفوظة �أو لغة �حلديث(.	 )
�للغة �ملكتوبة	 )

: Non Verbal Language ثانًيا: اللغة غري اللفظية
ه���ى ل تعتمد عل���ى �لألفاظ و�إمنا تعتم���د على �لرموز و�لإ�س���ار�ت و�لإمياء�ت 

مثل �إ�سار�ت �ليدين وتعبري�ت �لوجه.

وظائف اللغة: تنطوى اللغة على عدد من الوظائف منها:
الوظيفة التعبريية: �للغة ت�سمح مل�ستخدميها منذ طفولتهم �ملبكرة �أن يعربو� - 1

ع���ن رغباته���م و�إح�سا�س���اتهم �لد�خلي���ة و�نفعالتهم ومو�قفهم، و�أن يعر�س���و� 
مو�قفه���م وجتاربه���م وظروفه���م وم���ا يري���دون �حل�س���ول علي���ه م���ن �لبيئ���ة 

�ملحيطة بهم )يو�سف، 1990، �س 22(.
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الوظيف�ة الفكري�ة: �للغ���ة متد �لف���رد بالأف���كار و�ملعلوم���ات وتثري لدي���ه �أفكار - 2
ومو�ق���ف جديدة، وتدفعه �إىل �لتفكري وتوحي �إليه مبا يعمل على تفيق ذهنه 
وتو�سيع �آفاق خياله وتنمية قدر�ته �لإبد�عية )�ملعتوق، 1996، �س �س 37-36(

وظيف�ة التوا�س�ل الجتماعي: �للغة �أد�ة تو��س���ل تعتمد عل���ى �لرموز �ملنطوقة - 3
للتو��س���ل م���ن خالل �ل���كالم، و�لرموز �ملكتوبة للتو��س���ل من خ���الل �لكتابة، 
ا يف  و�لرموز �لإر�سادية للتو��سل من خالل لغة �لإ�سارة، وت�ستعمل �للغة �أي�سً
�إثاره �أفكار ووجد�ن �ل�س���امع فيقوم با�س���تجابة وتلبية �أثر ما �أدركه من �لكالم 

مما يدفعه �إىل �لعمل و�حلركة )عبد �ملجيد، 1979، �س 14(
وظيف�ة التواف�ق الجتماعي: �للغة توفر للفرد كل ما ي�س���اعده على �لعي�س بني - 4

�لنا�س يف ي�س���ر وطماأنينة و�سالم، و�أ�سا�س لتوفري �حلماية و�لرعاية لالإن�سان 
���ا لتحقي���ق منافع���ه ورغباته وت�س���هيل �س���بل  ب���ني جماعت���ه، وعام���ل مه���م �أي�سً

معي�سته يف �إطار هذه �جلماعة )�ملعتوق، 1996، �س 35(.
الوظيف�ة التعليمية: �للغة �أد�ة تعلم و�إكت�س���اب وعن�س���ر هام جًد� من عنا�س���ر - )

�لعملية �لتعليمية، حيث يعتمد �لتح�س���يل �لدر��س���ى على �لإ�س���تعمال �لفعال 
للغ���ة لأنها مادة وحمتوى �أى منهج در��س���ى، وبقدر م���ا تكون �للغة ومفرد�تها 
و��س���حة، وتكون م�س���تمدة من �لقامو�س �للغوي لالأطفال �لذين يو�س���ع لهم 
�ملنه���ج نك���ون قد �س���منا عام���اًل مهًما م���ن �لعو�م���ل �ملوؤثرة يف حتقي���ق �أهد�ف 

 (Gormly, 1997,  182) ملنهج�
الوظيفة الثقافية: �للغة و�سيلة لنقل �لرت�ث �لثقافى و�حل�سارى،حيث تكمن - )

قيمته���ا يف عملي���ة �لأخب���ار و�لإع���الم ع���ن ق�س���ايا تاريخية حم���ددة �أوحو�دث 
حا�سرة ت�ساعد يف �ملقارنة بني �ملا�سي و�حلا�سر )�لزر�د،1990،�س 17(.

الوظيف�ة الرمزي�ة: حي���ث متث���ل �ألف���اظ �للغة رم���وًز� ت�س���ري �إىل �ملوج���ود�ت يف - 7
�لع���امل �خلارج���ي )فكلم���ة �س���جرة لف���ظ �أو رم���ز ل�س���ئ موج���ود يف �خل���ارج(                          

)قا�سم، 1997، �س �س 15-14(.

نظريات اللغة:
هناك نظريات متعددة حتاول �أن تثبت �أ�سل �للغة ون�ساأتها وتطورها ومن بني 

هذه �لنظريات:
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نظرية الت�سمية بتقليد الأ�سوات :- 1

ه���ذه �لنظري���ة تق���رر �أن �للغات ن�س���اأت لتقليد �لأ�س���و�ت �لبد�ئي���ة �لتي كان    
يحدثه���ا �أجد�دن���ا �لبد�ئي���ون ويع���ربون به���ا ع���ن جتاربه���م وحالته���م �لنفعالي���ة، 
فالكلمات �لتي تتكون منها �أية لغة كانت يف �لأ�سل تقليًد� لهذه �لأ�سو�ت �لبد�ئية �أو 

تطوًر� لها.

النظرية التعجبية:- 2
ه���ذه �لنظرية تقرر �أن �أ�س���ل �للغ���ة يرجع �إىل �لتفوه �لآيل بالأ�س���و�ت �لد�لة 
عل���ى �لتعج���ب، فاأ�س���و�ت مث���ل )�أو-�أم – ي���اه ... �أل���خ(، ميك���ن �أن تك���ون ق���د تط���ورت 

و�أ�سبحت ��ستجابة مقننة ملو�قف عامة ومن هذه �لأ�سو�ت تطورت �للغات.

نظرية الطنني اأو الطنطنة:- 3

هذه �لنظرية تقرر �أن �لأ�س���ياء �ملوجودة يف �لطبيعة ��س���تثارت �لإن�سان ودفعته 
�إىل �أن ي�س���در �أ�س���و�ًتا �س���بيهة تتالءم معها، كما يحدث �جلر�س �س���وًتا معيًنا عندما 
يط���رق مبث���ري مع���ني من هن���ا وجدت كلم���ات مث���ل )خرير–حفيف–نعي���ق– مو�ء–

هديل–زئري–�سهيل ... �ألخ(

نظرية الإيقاع :- 4
هذه �لنظرية تقرر �أن �أ�س���ل �للغة يرجع �إىل �لأ�س���و�ت �ملوقعة �ملو�سيقية �لتي 
كان ي�س���درها �لآباء �لبد�ئيون عندما كانو� يقومون بعمل �س���اق كحمل �أو رفع �أج�سام 

ثقيلة ... �ألخ.

نظرية ثورنديك اأو نظرية الرثثرة )1949(:- )
هذه �لنظرية تقرر �أن �أ�س���ل �للغة يرجع �إىل عملية �لحتاد �أو �لقرت�ن �لتي 

تتم بطريق �ل�سدفة بني �ل�سوت و�ملثري �ملعني �أو �لتجربة �ملعينة.
وكل ه���ذه �لنظريات �ملتقدمة تتفق يف �أنها تفرت�س �أن �لإن�س���ان �لبد�ئى ملك 
�لفر�س���ة ليخ���رتع �أ�س���و�ًتا معين���ة ثم ��س���تعملها لتدل على �س���ئ مع���ني �أوعلى جتربة 

معينة)�لفقى،1990، �س �س 200-199(
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النظرية الفطرية:- )
ي���رى رو�د �لجت���اه �لفط���رى ب���اأن �لق���درة �للغوي���ة تعت���رب ق���درة فطري���ة و�أن 
�لأطف���ال يول���دون برتكي���ب لغ���وى يجعل م���ن �ملمك���ن لهم �كت�س���اب �للغة ب�س���رعة يف 

�سنو�ت ما قبل �ملدر�سة )�لفرماوى، 2005، �س 50(.
ي���رى لين���ربج �أن هن���اك حم���دد بيولوجى فطرى لل�س���لوك �للغ���وي. ويرى �أن 
�لكائن���ات تول���د بقدرة لغوية ولديها ��س���تعد�د فطرى على �إنتاج �للغة )قا�س���م، 2005، 

�س �س 59-58(. 
النظرية ال�سلوكية:- 7

ي���رى �ل�س���لوكيني �أن �لتعلم يتم ل���دى �لأطفال من خ���الل �لتفاعل مع �لبيئة 
ا لذلك ك�سلوك متعلم )�لفرماوى، 2005، �س 50(. و�كت�ساب �للغة يخ�سع �أي�سً

ه���ذه �لنظري���ة تفرت����س �أن���ه ينبغ���ى �أن ن���وىل �لإهتم���ام بال�س���لوكيات �لقابل���ة 
للمالحظ���ة و�لقيا����س، ول يرك���زون �إهتمامه���م عل���ى �لأبني���ة �لعقلي���ة �أو �لعملي���ات 
�لد�خلي���ة �لت���ي تول���د �لأبني���ة �للغوية وذلك لأن �لأن�س���طة �لعقلي���ة ل ميكن �أن ترى 

وبالتاىل ل ميكن �أن تعرف �أو تقا�س.
فال�س���لوكيون ل ينك���رون وج���ود ه���ذه �لعملي���ات �لعقلي���ة، ولكنه���م ي���رون �أن 
�ل�س���لوكيات �لقابل���ة للمالحظ���ة مرتبط���ة بالعملي���ات �لد�خلي���ة �أو �لف�س���يولوجية، 
وي���رون �أنه ل ميكنهم در��س���ة م���ا ل ميكن �أن نالحظه. ومن ثم فال�س���لوكني يبحثون 

عن �ل�سلوكيات �لظاهرة �لتي حتدث مع �لأد�ء �للغوي )قا�سم، 2005، �س 40(.

النظرية التفاعلية: - 8
تعت���رب وجه���ة �لنظ���ر �لتفاعلية نظ���رة توفيقية ب���ني �لنظرية �ل�س���لوكية �لتي 
تعت���رب �لبيئ���ة عام���ل ه���ام يف �كت�س���اب �للغة و�لنظ���رة �لفطري���ة �لتي ت���رى �أن �لأبنية 

�لفطرية �لد�خلية هى �ملحدد�ت �لأوىل يف �كت�ساب �للغة. 
وينق�سم �أ�سحاب هذه �لنظرة �إىل �إجتاهني:

)اأ(         وجهة النظر التفاعلية املعرفية :
بزعامة بياجيه و�لتى ترى �أن فهم �لأطفال للغة يخ�س���ع لعملية تطور �لبنى 

و�لتمثيالت �لذهنية.
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)ب(       وجهة النظر التفاعلية الإجتماعية:
بزعامة فيجوت�سكى و�لتى ترعى �أن �كت�ساب �للغة يخ�سع يف �أ�سا�سه لعديد من 
�لعمليات �لإجتماعية و�لعو�مل �خلارجية وخا�سة ما يقدمه �لتفاعل �لجتماعي مع 

�لو�لدين يف بد�ية �لأمر )�لفرماوى، 2005، �س �س 51-50(.

النظرية البنيوية :- 9
ه���ذه �لنظري���ة ق���د تزعمه���ا ع���دد من علم���اء �للغ���ة كان �أهمه���م و�أبعده���م �أثر 
»�س���ابري«، و«بلومفيل���د« �ل���ذى يعت���رب �أب���و �ملدر�س���ة �لبنيوي���ة �حلديثة، ولق���د �تخذت 
ه���ذه �لنظري���ة م���ن �لنظري���ة �ل�س���لوكية يف عل���م �لنف�س حجر �لأ�س���ا�س �ل���ذى ترتكز 
عليه ولذلك فقد كان �هتمامها مق�س���وًر� على �ل�س���لوك �للغوي �لظاهر �لذى ميكن 
مالحظت���ه، دون �لتط���رق �إىل م���ا يج���رى د�خل �لدم���اغ، ولذلك ركزو� در��س���تهم على 
لغ���ة �حلدي���ث �ل�س���فوى بالدرج���ة �لأوىل، وق���د �أهمل���و� در��س���ة �ملعن���ى �إهم���اًل كب���رًي� 
وترك���وه لعلم���اء �لنف����س وللفال�س���فة ليعاجل���وه بطر�ئقه���م �خلا�س���ة، عل���ى �أ�س���ا�س 
�أن���ه �س���ئ غ���ري ظاه���ر وغ���ري حم�س���و�س، وله���ذ� فه���و لي����س م���ن �خت�س���ا�س �للغويني

)قا�سم، 2005، �س �س 53-52(.

نظرية فودر:- 10
يعرف فودر منهجية �للغة على �أنها نظام مدخالت حما�س���بية مكب�س���لة ب�سكل 
معلومات���ى يتك���ون من تقني���ات معينة �أو �إدر�ك وتعلم لغة م���ا، و�أنظمة هذه �ملدخالت 

تكون م�ستقلة وتلقائية و�سائدة ب�سكل عام.

درا�سات �سابقة:
مل���ا كان �له���دف م���ن �لبح���ث �حلايل ه���و �لتحقق م���ن فعالية برنام���ج تدريبي 
لتنمي���ة �ملف���رد�ت �للغوية ل���دى �لأطفال �ملعاق���ات عقلًيا باملرحل���ة �لبتد�ئية، فقامت 
�لباحث���ة باإج���ر�ء م�س���ح مكتب���ى للدر��س���ات و�لبح���وث �لت���ي تناولت متغ���ري�ت �لبحث 

�حلاىل، وتعر�س لها فيما يلى: 
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اأوًل: درا�سات تناولت برامج خمتلفة يف تنمية املفردات اللغوية لدى الأطفال 
ذوي الإعاقة الفكرية

در��س���ة Feldman et al (1993)، هدف���ت ه���ذه �لدر��س���ة �إىل �لتع���رف على 
فعالي���ة �لتدخ���ل �ملبكر باملن���زل على منو �للغة ل���دى �لأطفال �ملتخلف���ني عقلًيا، حيث 
�أجري���ت �لدر��س���ة عل���ى عين���ة من �لأمه���ات قو�مه���ا )66( �أم���ا مق�س���مة �إىل جمموعة 
جتريبية مكونة من )38( �أًما لديهن �أطفاًل متخلفني عقلًيا حتت عمر )28( �س���هًر�، 
���ا حتت عمر  وجمموع���ة �س���ابطة مكون���ة م���ن )28( �أًم���ا لديه���ن �أطفاًل عادي���ني �أي�سً
)28( �س���هًر�، وقد مت تدريب �لأمهات على �أ�س���اليب �لتفاعل �للفظي بني �لأم و�لطفل 
و�لتدري���ب عل���ى �لتحك���م يف �لنتب���اه، وت�س���من �لتدري���ب �لتفاعلى تعليم���ات لفظية، 
و�أ�س���لوب �لنمذج���ة، و�لتغذي���ة �لر�جعي���ة، و�لتدعي���م �مل���ادى، و��س���تمر �لتدري���ب على 
�أ�س���اليب �لتفاعل �للفظي بني �لأم و�لطفل ملدة )82( �أ�سبوًعا، تو�سلت نتائج �لدر��سة 
�إىل: وج���ود حت�س���ن د�ل يف �أمن���اط �ل���كالم �ملبك���ر و�لتعبري�ت �للفظية ل���دى �لأطفال 
�ملتخلف���ني عقلًي���ا. وع���دم وج���ود ف���روق د�ل���ة �ح�س���ائًيا يف �أمن���اط �لكالم ب���ني �أطفال 

�ملجموعة �لتجريبية “ �ملتخلفني عقلًيا” و�أطفال �ملجموعة �ل�سابطة “�لعاديني”.

در��س���ة �س���ا�س )1998(، هدف���ت هذه �لدر��س���ة �إىل معرفة �أث���ر �للعب �جلماعى 
�ملوج���ه يف حت�س���ني �لأد�ء �للغ���وي ل���دى �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة، وذل���ك على 
عينة قو�مها )30( طفاًل وطفلة معاقني عقلًيا من فئة “�لقابلني للتعلم”، تر�وحت 
�أعماره���م �لزمني���ة م���ا ب���ني )9: 12( عاًما، ومقيمني مع �أ�س���رهم، ومت تق�س���يمهم �إىل 
جمموعت���ني �إحد�هم���ا �س���ابطة وتكونت م���ن )15( طفاًل وطفلة )10 ذك���ور، 5 �إناث(، 
�لأخ���رى جتريبي���ة وتكون���ت من )15( طفاًل وطفل���ة )10 ذكور، 5 �إناث(، وبا�س���تخد�م 
بطارية �ختبار�ت �لقدر�ت �لنف�سية �للغوية وبرنامج �للعب �جلماعى �ملوجه تو�سلت 
نتائ���ج �لدر��س���ة �إىل وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني �ملجموع���ة �لتجريبي���ة 
و�ملجموعة �ل�سابطة يف جميع �أبعاد �لأد�ء �للغوي بعد تطبيق برنامج �للعب �جلماعى 

�ملوجه ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية. 

در��س���ة �ملغ���ازى )1999(، هدف���ت ه���ذه �لدر��س���ة �إىل �لتعرف على �أث���ر برنامج 
للتهيئ���ة �للغوي���ة على بع����س �لآد�ء�ت �للغوية و�ملعرفية ل���ذوى �لحتياجات �لعقلية، 
وذل���ك عل���ى عينة كلي���ة قو�مه���ا )35(، مت �ختي���ار )15( تلميًذ� م���ن ذوى �لحتياجات 
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�لعقلي���ة “�لقابل���ني للتعل���م”، تر�وح���ت �أعماره���م �لزمني���ة م���ا ب���ني )11( �س���نة و)4( 
�س���هور �إىل )12( �س���نة و)8( �س���هور، وتر�وحت ن�س���بة ذكاوؤهم ما بني )53: 68(، وكانو� 
جميًعا من �ملقيمني �إقامة د�خلية مبدر�سة �لرتبية �لفكرية بو�قع )9 ذكور و6 �إناث(، 
وبا�س���تخد�م �ختبار �لفهم �لقر�ئى �مل�س���ور و�ختبار �لذ�كرة �للفظية للجمل و�ختبار 
�لإدر�ك و�ختب���ار �لنتب���اه وبرنام���ج �لتهيئ���ة �للغوي���ة ل���ذوى �لحتياج���ات �لعقلي���ة 
“�لقابلني للتعلم”، تو�سلت نتائج �لدر��سة �إىل وجود تاأثري لربنامج �لتهيئة �للغوية 
على م�ستوى �إدر�ك معنى �لكلمة وم�ستوى �لذ�كرة �للفظية للجمل وم�ستوى �لنتباه 

يف �لتطبيق �لقبلي و�لبعدي ل�سالح �لتطبيق �لبعدي.

در��س���ة على )2008(، هدفت هذه �لدر��س���ة �إىل ت�س���ميم برنامج غنائى لقيا�س 
م���دى فاعليت���ة يف تنمية �للغة لدى �لأطفال �ملعاق���ني ذهنًيا من فئة �لقابلني للتعلم، 
تكون���ت عينة �لدر��س���ة من جمموعتني �لتجريبية و�ل�س���ابطة م���ن �لأطفال �ملعاقني 
ذهنًي���ا من فئ���ة �لقابلني للتعلم بو�قع )7( �أطف���ال يف كل جمموعة تر�وحت �أعمارهم 
ما بني )4: 8( �سنو�ت كعمر زمنى وبني )2: 4( �سنو�ت كعمر عقلى، وبا�ستخد�م �ملنهج 
�س���به �لتجريبى ومقيا�س �مل�س���توى �لجتماعي و�لقت�س���ادى لالأ�سرة، ومقيا�س بينيه 
للذكاء �ل�س���ورة �لر�بعة، و�ختبار �للغة �لعربية، تو�س���لت نتائج �لدر��س���ة �إىل فاعلية 
�لربنام���ج �لغنائ���ى يف تنمي���ة �للغ���ة ل���دى �لأطف���ال �ملعاقني ذهنًي���ا وزيادة �حل�س���يلة 
�للغوية لديهم، كما وجد فروق ذ�ت دللة �ح�سائية بني درجات �ملجموعة �لتجريبية 
يف �لقيا����س �لقبل���ي و�لبعدي ل�س���الح �لبع���دي، وكذلك وجود فروق ب���ني �ملجموعتني 

�لتجريبية و�ل�سابطة يف �لقيا�س �لبعدي وذلك ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية. 

در��س���ة حمود )2012(، هدفت �إىل �لتعرف على فاعلية برنامج لغوى عالجى 
يف تنمي���ة مه���ار�ت �للغة �لتعبريية لدى �أطفال متالزمة د�ون مبدينة دم�س���ق، وذلك 
على عينة قو�مها )24( طفل وطفلة مت تق�سيمهم بطريقة ع�سو�ئية �إىل جمموعتني 
جتريبية و�س���ابطة، ب���كل منهما )12( طفل وطفلة، وتاألف���ت كل جمموعة منهما من 
)6 ذكور، و6 �إناث(، تر�وحت �أعمارهم ما بني )7-9( �سنو�ت، وبا�ستخد�م مقيا�س �للغة 
�لتعبريية و�لربنامج �ملطور، تو�سلت نتائج �لدر��سة �إىل: وجود فروق د�لة �ح�سائية 
بني �لقيا�س �لقبلي و�لبعدي ل�سالح �فر�د �لعينة �لتجريبية يف �لقيا�س �لبعدي، كما 

دلت نتائج �لدر��سة �إىل عدم وجود فروق د�لة يف متغري �جلن�س.
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تعقيب على الدرا�سات ال�سابقة:
م���ن خ���الل عر�س �لدر��س���ات و�لبحوث �ل�س���ابقة يت�س���ح �ختالفه���ا من حيث 
���ا لأهم  �ملو�س���وع و�له���دف ،و�لعين���ة و�لأدو�ت �مل�س���تخدمة و�لنتائ���ج. وفيما يلى عر�سً

�لنقاط �لتي مت ��ستخال�سها من حتليل هذه �لدر��سات.

اأوًل: من حيث املو�سوع والهدف:
بالن�سبة للدر��سات �لتي تناولت �أ�ساليب خمتلفة يف تنمية �للغة لدى �لأطفال 
 Feldman et al (1993) و�آخ���رون.  فلدم���ان  در��س���ة   .. �لفكري���ة  �لإعاق���ة  ذوي 
��س���تهدفت �لتع���رف على فعالية �لتدخ���ل �ملبكر باملنزل على منو �للغ���ة لدى �لأطفال 
�ملتخلفني عقلًيا، ودر��س���ة �س���ا�س )1998( هدفت هذه �لدر��س���ة �إىل معرفة �أثر �للعب 
�جلماع���ى �ملوج���ه يف حت�س���ني �لأد�ء �للغ���وي ل���دى �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة، 
ودر��س���ة �ملغ���ازى )1999( هدفت هذه �لدر��س���ة �إىل �لتعرف على �أث���ر برنامج للتهيئة 
�للغوي���ة على بع����س �لآد�ء�ت �للغوي���ة و�ملعرفية لذوى �لحتياجات �لعقلية، ودر��س���ة 
على )2008( هدفت هذه �لدر��س���ة �إىل ت�س���ميم برنامج غنائى لقيا�س مدى فاعليتة 
يف تنمي���ة �للغ���ة لدى �لأطفال �ملعاق���ني ذهنًيا من فئة �لقابلني للتعلم، در��س���ة حمود 
)2012( هدفت �إىل �لتعرف على فاعلية برنامج لغوى عالجى يف تنمية مهار�ت �للغة 

�لتعبريية لدى �أطفال متالزمة د�ون مبدينة دم�سق  

ثانًيا: من حيث العينة:

فيما يتعلق بالعمر الزمنى للعينة:( 1)
و�آخ���رون                                               فلدم���ان  در��س���ة  منه���ا  �لأطف���ال  فئ���ة  تناول���ت  در��س���ات  هن���اك 
. Feldman et al (1993)، ودر��س���ة �س���ا�س )1998(، عل���ى )2008(، در��س���ة حم���ود 
)2012( تر�وحت �أعمارهم ما بني )7-9( �سنو�ت وهناك در��سات تناولت فئة �ملر�هقني 

مثل در��سة �ملغازى )1999(.           

 فيما يتعلق بحجم العينة:( 2)
هن���اك در��س���ات تناول���ت عينات عدًد� �س���غرًي� من �ملفحو�س���ني مثل در��س���ات .. 
�س���ا�س )1998( تناول���ت )30( طفاًل وطفلة معاقني عقلًيا م���ن فئة »�لقابلني للتعلم«، 
در��س���ة عل���ى )2008( تكون���ت عينة �لدر��س���ة م���ن )7( �أطفال يف كل جمموعة، در��س���ة 
حم���ود )2012( تكون���ت عينة �لدر��س���ة م���ن )24( طفل وطفلة مت تق�س���يمهم بطريقة 
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ع�س���و�ئية �إىل جمموعتني جتريبية و�سابطة، بكل منهما )12( طفل وطفلة، وتاألفت 
كل جمموع���ة منهم���ا م���ن )6 ذك���ور، و6 �إناث(، وهناك بع�س �لدر��س���ات ��س���تملت على 
عينات كبرية مثل در��سة .. فلدمان و�آخرون. Feldman et al (1993) تكونت من 
عينة قو�مها)66( من �لأمهات لديهن �أطفال معاقني عقلًيا و�أطفال عاديني، ودر��سة 

�ملغازى )1999( تكونت من عينة كلية قو�مها )35(.

ومن خالل ��س���تعر��س �لباحثة للمرحلة �لعمرية للعينات يف �لدر��س���ات �لتي 
تناول���ت تنمي���ة �للغ���ة ل���دى ذوي �لإعاقة �لفكرية وج���دت �أنها قد رك���زت على مرحلة 
�لطفول���ة، لذل���ك فقد وقع �ختيار �لباحثة عل���ى �أفر�د مرحلة �لطفولة لختيار عينة 

�لبحث �حلاىل.

ثالًثا: من حيث الأدوات:
لق���د تع���ددت و�ختلف���ت �لأدو�ت �مل�س���تخدمة يف �لدر��س���ات �ل�س���ابقة باخت���الف 
هدف كل در��سة، على �سبيل �ملثال: در��سة �سا�س )1998( ��ستخدمت بطارية �ختبار�ت 
�لق���در�ت �لنف�س���ية �للغوية وبرنامج �للع���ب �جلماعى �ملوجه، در��س���ة �ملغازى )1999( 
��س���تخدمت �ختبار �لفهم �لقر�ئى �مل�س���ور و�ختبار �لذ�ك���رة �للفظية للجمل و�ختبار 
�لإدر�ك و�ختب���ار �لنتب���اه وبرنام���ج �لتهيئ���ة �للغوي���ة ل���ذوى �لحتياج���ات �لعقلي���ة 
»�لقابل���ني للتعلم«، در��س���ة على )2008( ��س���تخدمت �ملنهج �س���به �لتجريب���ى ومقيا�س 
�مل�س���توى �لجتماعي و�لقت�س���ادى لالأ�س���رة، ومقيا�س بينيه للذكاء �ل�سورة �لر�بعة، 
و�ختب���ار �للغ���ة �لعربية، در��س���ة حمود )2012( ��س���تخد�مت مقيا�س �للغ���ة �لتعبريية 

و�لربنامج �ملطور.

وم���ن خ���الل �لتحلي���ل �ل�س���ابق للدر��س���ات و�لبح���وث يت�س���ح للباحث���ة ع���دم     
�لتفاق على �لأدو�ت �مل�س���تخدمة يف قيا����س �للغة وتعتمد �لباحثة يف �لبحث على بناء 
برنام���ج لتنمي���ة �ملف���رد�ت �للغوية ل���دى �لأطف���ال �ملعاقات عقلًيا يف �س���وء �لدر��س���ات 

و�لبحوث �ل�سابقة.

رابًعا: من حيث النتائج:
تناول���ت  �لت���ي  �ل�س���ابقة  و�لبح���وث  للدر��س���ات  �لباحث���ة  خ���الل عر����س  م���ن 
تنمي���ة  �إمكاني���ة  �إىل:  تو�س���لت  ق���د  �لدر��س���ات  نتائ���ج  �أن  جن���د  �لبح���ث  متغ���ري�ت 
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�إلي���ه در��س���ة فلدم���ان و�آخ���رون. �أ�س���ارت  �للغ���ة ل���دى �لأطف���ال �ملعاق���ات عقلًيا،كم���ا 
Feldman et al(1993)، در��س���ة �س���ا�س )1998(، در��س���ة �ملغ���ازى )1999(، در��س���ة         

على )2008(، در��سة حمود )2012(. 

فرو�س البحث:
ف���ى �س���وء �لإط���ار �لنظرى و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة �لتي مت عر�س���ها ميكن طرح 

�لفرو�س �لتالية:
توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية بني متو�س���طي رت���ب درج���ات �ملجموعتني 1 ))

�للغ���ة                     �ختب���ار  مقيا����س  عل���ى  �لبع���دي  �لقيا����س  يف  و�ل�س���ابطة  �لتجريبي���ة 
)�أبعاده و�لدرجة �لكلية( ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية.

توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي رتب درجات �لقيا�سني �لقبلي 1 ))
و�لبع���دي للمجموع���ة �لتجريبية على مقيا�س �ختبار �للغ���ة )�أبعاده و�لدرجة 

�لكلية(ل�سالح �لقيا�س �لبعدي. 
ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية بني متو�س���طي رت���ب درجات �لقيا�س���ني 1 ))

�للغ���ة                        �ختب���ار  مقيا����س  عل���ى  �لتجريبي���ة  للمجموع���ة  و�لتتبع���ي  �لبع���دي 
)�أبعاده و�لدرجة �لكلية(. 

اإجراءات للبحث:
اأوًل: منهج البحث:

مت ��ستخد�م �ملنهج �سبه �لتجريبي حيث متت عملية �لقيا�س �لقبلي و�لبعدي 
و�لتتبعي ملتغري�ت �لبحث ومعرفة �أثر �ملتغري �مل�ستقل على �ملتغري �لتابع.

ثانًيا: عينة البحث:
مت �ختي���ار عين���ة �لبح���ث �حل���ايل م���ن بني �لأطف���ال �ملعاق���ات عقلًي���ا �مللحقات 	 )

مبعه���د �لرتبي���ة �لفكري���ة باأبها، ممن ت���رت�وح �أعمارهم ما ب���ني )7-10( عاًما 
مبتو�س���ط عمر زمنى قدره )98( �س���هًر�، و�نحر�ف معيارى )9( �سهور تقريبا، 
ولديهم �سعف عقلى يرت�وح ما بني )50 -70(، ولديهم ح�سيلة لغوية �سئيلة 

جد�.
ق�س���مت �لعين���ة �لكلية �إىل جمموعت���ني �إحد�هما جتريبية و�لأخرى �س���ابطة 	 )
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قو�م كل منها )5( معاقة عقلًيا، وقد تاأكدت �لباحثة من عدم وجود فروق بني 
�لعينة �لتجريبية و�ل�س���ابطة قبل ب���دء �لربنامج يف �ملتغري�ت �لتالية )�لعمر 

�لزمنى–�لذكاء– �أبعاد مقيا�س �ختبار �للغة(. 
جدول )2(

قيم��ة )U( ودللته��ا للفروق ب��ني املجموعتني التجريبي��ة وال�سابط��ة يف العمر والذكاء

متو�سط �لعدد�ملجموعة�ملتغري
�لرتب

جمموع 
م�ستوى قيمة zقيمة u�لرتب

�لدللة
�لعمر 
�لزمنى

جتريبية
�سابطة

5
5

4،8
6،2

24
غري د�لة3190،74

جتريبية�لذكاء
�سابطة

5
5

5،4
5،6

27
غري د�لة28120،11

ويت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق �أن قيم���ة )U(غ���ري د�لة �إح�س���ائًيا مم���ا يعنى 
جتان�س �ملجموعتني يف �لعمر �لزمنى و�لذكاء.

جدول )3(
قيمة )U( ودللتها للفروق بني املجموعتني التجريبية وال�سابطة يف القيا�س القبلي على مقيا�س 

اختبار اللغة ) اأبعاده والدرجة الكلية (.
 م�ستوى
�لدللة z قيمة u قيمة  جمموع

�لرتب
 متو�سط
�لرتب �لعدد �ملجموعة �لأبعاد

غري د�لة 1،17 7 33،00 6،60 5
5

جتريبية
�سابطة

 �للغة
�ل�ستقبالية

غري د�لة 0،53 1 22،00 4،40 5
5

جتريبية
�سابطة �للغة �لتعبريية

غري د�لة 1،79 4 30،00 6،00 5
5

جتريبية
�سابطة م�سمون �للغة

غري د�لة 1 10 25،00 5،00 5
5

جتريبية
�سابطة �لرب�جماتيقا

غري د�لة 1 10 36،00 7،20 5
5

جتريبية
�سابطة �لإطار �للحنى

غري د�لة 1،78 4 19،00 3،80 5
5

جتريبية
�سابطة �لدرجة �لكلية
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ويت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق �أن قيمة )U( غ���ري د�لة �إح�س���ائًيا مما يعنى 
جتان�س �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة يف �أبعاد �ختبار �للغة و�لدرجة �لكلية قبل         

تطبيق �لربنامج.

ثالًثا: اأدوات البحث :
��ستخدمت �لباحثة �لأدو�ت �لتالية :

مقيا����س �س���تانفورد بينيه لقيا�س �لذكاء )�ل�س���ورة �لر�بع���ة(  �إعد�د وترجمة/	 )
لوي�س مليكه )1998(

مقيا�س �ختبار �للغة �إعد�د / نهلة �لرفاعى )2006(	 )
�لربنام���ج �لتدريب���ى لتنمي���ة �ملف���رد�ت �للغوية ل���دى �لأطفال �ملعاق���ات عقلًيا   	 )

�إعد�د/ �لباحثة

 Stanford    1- مقيا�س �س�تانفورد بينيه )ال�س�ورة الرابعة(/ �إعد�د لوي�س مليكه
Binet Intelligence Test

ظهر هذ� �لختبار عام 1905 على يد �لعامل �لفرن�سى بينيه وزميله �سيمون حيث 
طلبت وز�رة �ملعارف �لفرن�سية �أن ي�سع �أد�ة ت�ستخدم لتحديد �لأطفال �لقادرين على 

�لتعلم من غري �لقادرين، �أى �أنه و�سع للتمييز بني �لأ�سوياء و�سعاف �لعقول.
وق���د ق���ام بتنقي���ح �ملقيا�س عدة م���ر�ت يف �أع���و�م 1908، 1911، 1916. وقام تريمان 
بجامع���ة �س���تانفورد بنق���ل �لختب���ار �إىل �لإجنليزي���ة و�أج���رى تعدي���الت عل���ى بن���وده           

و�أعاد تقنيته.
وفى عام 1937 قام تريمان ومرييل (Terman, Merrill) بتعديل �آخر وظهرت 
�أول �س���ورة كاملة وم�س���تقرة، يف �س���كل �س���ورتني متكافئتني )ل، م(. و�أجرى �لتعديل 
�لثانى تريمان ومرييل عام 1960 حيث جمعا �ل�سورتني )ل، م( مًعا يف �سورة و�حدة، 
و��س���تخدما مفه���وم ن�س���بة �ل���ذكاء �لعادية ب���دًل من ن�س���بة �ل���ذكاء �لإنحر�فية و�متد 

�ملقيا�س �إىل عمر 18 �سنة.
وقام ثورنديك وهاجن و�ستلر Thorndik, Hagen, sattler  باإجر�ء �لتعديل 
�لثالث لالختبار عام 1972، و�س���در �لتعديل �لر�بع لالختبار عام 1984 حيث تعر�س 
لتعديالت جوهرية و�أ�سبح م�سابًها لالختبار�ت �ملعا�سرة. وقد �سمل �لتغيري �لتكوين 

�لد�خلى وعدد �لختبار�ت وبنودها.
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وق���د نق���ل �إ�س���ماعيل �لقبان���ى ع���ام 1938 �س���ورة �ختب���ار 1916 �إىل �لعربي���ة وقام 
حمم���د عبد �ل�س���الم ع���ام 1956 برتجمة �ل�س���ورة )ل( لطبعة 1937. ون�س���ر م�س���رى 
حن���وره وكم���ال مر�س���ى عام 1987 ترجمة لل�س���ورة )ل - م( طبع���ة 1960، وقدم لوي�س 

مليكه بال�سرت�ك مع بع�س �لباحثني �ل�سورة �جلديدة لالختبار طبعة 1984.

ويتك���ون �لختب���ار يف �س���ورته �جلدي���دة من خم�س���ة ع�س���ر �ختباًر� فرعًي���ا تقي�س 
�أربعة جمالت من �لقدر�ت �ملعرفية هى:)�ل�ستدلل �للفظي،و�ل�ستدلل �لب�سرى/ 

�ملجرد،و�ل�ستدلل �لكمى،و�لذ�كرة ق�سرية �ملدى( 
جدول )4(

 القدرات واختباراتها الفرعية يف اختبار بينيه ) التعديل الرابع (
عدد �لبنود�لختبار�ت �لفرعية �لتي تقي�سه�لقدرة

�ل�ستدلل �للفظي
�ملفرد�ت
�لفهم

�ملتناق�سات
�لعالقات �للفظية

46 جلميع �لأعمار
42 جلميع �لأعمار

32 لالأعمار من 2-14 �سنة
18 لعمر 12 �سنة فاأكرث

 �ل�ستدلل �لب�سرى /
�ملجرد

حتليل �لنمط
�ملحاكاة

�مل�سفوفات
ثنى وق�س �لورق

42 جلميع �لأعمار
28 لالأعمار من 2-13 �سنة
26 لعمر 7 �سنو�ت فاأكرث
18 لعمر 12 �سنة فاأكرث

�ل�ستدلل �لكمى
�ملعاجلة �لكمية
�سال�سل �لأرقام
بناء �ملعادلت

40 جلميع �لأعمار
26 لعمر 7 �سنو�ت فاأكرث
18 لعمر 12 �سنة فاأكرث

�لذ�كرة ق�سرية �ملدى
تذكر �خلرز
تذكر �جلمل
تذكر �لأرقام
تذكر �لأ�سياء

42 جلميع �لأعمار
42 جلميع �لأعمار

26 لعمر 7 �سنو�ت فاأكرث
14 لعمر 17 فاأكرث

�سدق الختبار:
لق���د مت ح�س���اب �س���دق �لختبار م���ن خالل �س���دق �ملحك مثل بيني���ه )ل - م(، 
وكوفمان، ومقيايي�س وك�س���لر لالأطفال و�لكبار، وقد تر�وحت معامالت �لرتباط ما 

بني 0.81 �إىل 0.91 وهى د�لة )مر�د و�سليمان، 2002، �س �س 257-256(.
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ثبات الختبار:
مت ح�ساب �لثبات يف �لبحث �حلايل بطريقة �إعادة �لتطبيق على عينة �لتقنني 
قو�مه���ا )20( طف���ال بع���د ف���رتة زمنية �أ�س���بوعني وبل���غ معامل �لرتب���اط بني درجات 

�لتطبيق �لأول و�لتطبيق �لثانى 0.94 وهى قيمة د�لة عند )0.01(. 

2- مقيا�س اختبار اللغة:
يه���دف ه���ذ� �ملقيا�س لتحديد �لكفاءة �للغوية ل���دى �لطفل من حيث �ملفرد�ت 

و�لفهم و�لرتكيب و�ل�سكل �أو �ل�سرف .

ويتكون هذ� �لختبار من )49( �سوؤ�ًل يقي�س جمموعة من �لختبار�ت منها:
�ختبار فهم �ل�س���ياق ) �للغة �ل�س���تقبالية (: وي�س���تمل على )19( بند تتمثل يف 	. 

�لبنود �لآتية: 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 31، 37، 39، 40، 41، 42، 
44 وتكون �لدرجة من 92.

�ختبار �لتعبري عن �ل�سياق ) �للغة �لتعبريية (: وي�ستمل على )21( بند تتمثل 	. 
يف �لبن���ود �لآتي���ة: 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 

32، 38، 43، 45، 48، 49 وتكون �لدرجة من 106.
�ختب���ار م�س���مون �للغ���ة: وي�س���تمل عل���ى )5( بن���ود تتمث���ل يف �لبن���ود �لآتي���ة: 	. 

3،33،34،35،36 وتكون �لدرجة من 145.
�ختب���ار �لرب�جماتيكا: ي�س���تمل على )1( بن���د يتمثل يف �لبند رقم )46( وتكون 	. 

�لدرجة من 7.
�ختبار �لإطار �للحنى: ي�ستمل على )1( بند يتمثل يف �لبند رقم )47( وتكون (. 

�لدرجة من 6.
�ملحموع �لكلى للدرجات من 356 درجة.

ملحوظة: �لبند )1، 2( مل يجمعو�.

ثبات الختبار: 
تاأك���دت �لباحث���ة من ثبات �ملقيا����س من خالل �إعادة �لتطبي���ق على عينة بلغت 
قو�مها )20( طفاًل من �لعاديني و�ملعاقني �س���معًيا، وح�س���بت معامل �رتباط بري�سون 
بني درجات �لتطبيق �لأول و�لتطبيق �لثانى لأبعاد �ملقيا�س فرت�وحت قيم معامالت 

�لرتباط ما بني 0.58-0.87، وجميعها قيم د�لة عند )0.01(.



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

 194 

�سدق الختبار:
ح�س���بت �لباحثة �ل�س���دق من خالل �لتحقق من �لتجان�س �لد�خلى للمقيا�س 
حي���ث ح�س���بت معامالت �رتباط درج���ة كل مفردة بالدرجة �لكلي���ة للبعد �لتي تنتمى 

�إليها فكانت كما يلى:
�لبعد �لأول ) �للغة �ل�ستقبالية (: تر�وحت قيم معامالت �لرتباط بني 0.68-0.41. )
�لبعد �لثانى ) �للغة �لتعبريية ( : تر�وحت قيم معامالت �لرتباط بني 0.63-0.43. )
�لبعد �لثالث )م�سمون �للغة(: تر�وحت قيم معامالت �لرتباط بني 0.56-0.39 . )
�لبعد �لر�بع )�لرب�جماتيقا(: تر�وحت قيم معامالت �لرتباط بني 0.59-0.39. )
�لبع���د �خلام����س )�لط���ار �للحن���ى(: تر�وح���ت قي���م معام���الت �لرتب���اط ب���ني            . )

0.38-0.56 وجميعها قيم د�لة عند )0.01(.

3- برنام�ج تدريبى لتنمية املفردات اللغوية لدى الأطفال املعاقات عقلًيا 
باملرحلة البتدائية  �إعد�د/�لباحثة   

التخطيط العام للربنامج:
قام���ت �لباحث���ة باإعد�د برنامج ي�س���تهدف تنمي���ة �ملفرد�ت �للغوي���ة للتلميذ�ت 
ذو�ت �إعاق���ة فكري���ة �مللحقات مبعهد �لرتبية �لفكرية باأبها ومت بناء و�إعد�د �لربنامج 

وفًقا لعدد من �ملر�حل �لتي تت�سح يف �لنقاط �لتالية.

اأ�س�س بناء الربنامج:
يقوم �لربنامج على جمموعة من �لأ�س�س منها :

�لإط���الع عل���ى �لدر��س���ات و�لبح���وث و�لكت���ب و�لرب�م���ج �لعربي���ة و�لأجنبي���ة 1 ))
�ل�س���ابقة �لت���ي تناول���ت تنمي���ة �ملف���رد�ت �للغوية ل���ذوى �لإحتياجات �خلا�س���ة 

وخا�سة �لتلميذ�ت ذو�ت �إعاقة فكرية.
�لإطالع على �لإ�سرت�تيجيات �لتعليمية �مل�ستخدمة يف تعليم �لتلميذ�ت ذو�ت 1 ))

�إعاقة فكرية.
خرب�ت �لباحثة �لتي ح�سلت عليها من �لدورة �لتخ�س�سية لت�سخي�س وعالج 1 ))

��س���طر�بات �لتخاطب و�لنطق و�لكالم و�لتى عقدت مبركز �لإر�س���اد �لنف�سى 
�لتاب���ع لكلي���ة �لرتبي���ة بجامع���ة ع���ني �س���م�س يف �لف���رتة م���ن 2006/6/26 �إىل 

2006/8/7 وقد �جتازتها بتقدير ممتاز.
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خرب�ت �لباحثة يف �إعد�د �لرب�مج �لإر�سادية �لتي مرت بها يف مرحلة �ملاج�ستري 1 ))
بعنو�ن فاعلية �لنمذجة �حلية لعالج بع�س ��سطر�بات �لنطق لدى �لأطفال 

ذوي �لإعاقة �لفكرية »�لقابلني للتعلم« بتاريخ 2008/9/28.
خرب�ت �لباحثة يف �إعد�د �لرب�مج �لإر�سادية �لتي مرت بها يف مرحلة �لدكتور�ة 1 ))

بعن���و�ن فعالية ��س���تخد�م �لتو��س���ل �مللف���وظ يف تنمية �مله���ار�ت �للغوية و�أثره 
على �لتو�فق �لجتماعي لدى �لأطفال �سعاف �ل�سمع بتاريخ 2013/5/14.

خرب�ت �لباحثة �لتي ح�سلت عليها من �لدورة �لتدريبية يف �إعد�د �إخت�سا�سي 1 ))
تنمية لغوية بتقدير : ممتاز �سنة : 2010 ملدة : ت�سعة �أ�سهر                        
يف وحدة �لإ�ست�سار�ت �لنف�سية و�لجتماعية كلية �لبنات جامعة : عني �سم�س 

)7( خرب�ت �لباحثة �لتي ح�سلت عليها من �لدورة �لتدريبية يف �إعد�د مدرب 1 ))
نطق بتقدير: ممتاز �س���نة : 2010 ملدة : �س���بعة �أ�س���هر  فى وحدة �لإ�ست�س���ار�ت 

�لنف�سية و�لجتماعية كلية �لبنات جامعة : عني �سم�س 
خرب�ت �لباحثة �لتي ح�س���لت عليها من �لدورة �لتدريبية يف تطبيق وتف�س���ري 1 ))

�ختبار �للغة مركز �لإر�ساد �لنف�سي كلية �لرتبية  جامعة : حلو�ن  
خ���رب�ت �لباحث���ة �لتي ح�س���لت عليها م���ن �ل���دورة �لتدريبية يف �للف���ظ �ملنغم                1 ))

مركز �لإر�ساد �لنف�سي كلية �لرتبية  جامعة : حلو�ن 
خرب�ت �لباحثة �لتي ح�س���لت عليها من �لدورة �لتدريبية يف فنيات �لتخاطب 1 1))

بالكمبيوتر  كلية ريا�س �لطفال  جامعة : �لقاهرة �سنة : 2010 

الفئة امل�ستهدفة:
مت و�س���ع �لربنام���ج �ملقرتح لعينة من ذو�ت �لإعاق���ة �لفكرية �مللحقات مبعهد 
�لرتبية �لفكرية للبنات باأبها، ممن ترت�وح �أعمارهم ما بني ) 7-10( �سنو�ت ولديهم 

�سعف عقلى يرت�وح ما بني )50 -70( درجة، ولديهم مفرد�ت لغوية �سئيلة جًد�.
مت تق�سيم العينة اإىل جمموعتني :

جمموعة جتريبية : تتكون من )5( �أطفال من �لذو�ت �لإعاقة �لفكرية.		 
جمموعة �سابطة : تتكون من )5( �أطفال من �لذو�ت �لإعاقة �لفكرية.		 
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اأهداف الربنامج:
اأوًل : اله�دف الع�ام:  تنمي���ة �ملف���رد�ت �للغوي���ة ل���دى �لتلمي���ذ�ت ذو�ت �إعاق���ة فكري���ة 

باملرحلة �لبتد�ئية.
ثانًيا: الأهداف الإجرائية للربنامج :

�لتعرف على �حلروف �لهجائية	 )
ت�سمية �حلروف �لهجائية.	 )
�لتعرف على �أجز�ء �جل�سم.	 )
ت�سمية �أجز�ء �جل�سم	 )
�لتعرف على �ملجموعات �ل�سمنية مثل ) �ملالب�س – �لفو�كه – �خل�سرو�ت – 	 )

�حليو�نات – و�سائل �ملو��سالت – �لطيور – �أدو�ت �ملائدة (
ت�س���مية �ملجموع���ات �ل�س���منية مث���ل ) �ملالب����س – �لفو�ك���ه – �خل�س���رو�ت – 	 )

�حليو�نات – و�سائل �ملو��سالت – �لطيور – �أدو�ت (.
�لتعبري عن جملة من كلمتني.	 )
 �لتعبري عن جملة من ثالث كلمات.	 )

اأهمية الربنامج :

اأوًل: الأهمية النظرية:
�لطفل ذي �لإعاقة �لفكرية يحتاج �إىل تربية خا�سة وبالتاىل فاإن �لهتمام به )	1 

يعترب �لو�جهة و�ملر�آة لتقدم �ملجتمع.
ندرة �لدر��سات �لعربية يف حدود علم �لباحثة �لتي ��ستخدمت تنمية �ملفرد�ت )	1 

�للغوية لذو�ت �لإعاقة �لفكرية.

ثانًيا: الأهمية التطبيقية:
�إع���د�د برنام���ج تدريب���ى لتنمي���ة �ملف���رد�ت �للغوي���ة ل���ذو�ت �لإعاق���ة �لفكري���ة 

باملرحلة �لبتد�ئية.

الأدوات التي مت ا�ستخدامها يف تنفيذ الربنامج:
جهاز كمبيوتر وجمموعة من CD حممل عليها �سور و�أ�سو�ت لبع�س مناذج 	 )

من �لبيئة  �أ�س���و�ت لبع�س �حليو�نات مثل �س���وت)�لكلب–�لقطة(، و�أ�س���و�ت 
لبع�س �لطيور مثل �سوت )�لديك– �لع�سفورة(.
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جمموعة من �لدمى. 	 )
مر�آة	 )
و�لأث���اث 	 ) و�خل�س���رو�ت  و�لفو�ك���ه  �حليو�ن���ات  لبع����س  و�س���ور  جم�س���مات 

و�ملو��سالت لإك�ساب �لطفلة �للغة وتدريبها على �لنطق.

 الأ�سلوب التدريبى الذى مت ا�ستخدامه يف الربنامج :
��س���تخدمت �لباحث���ة �لتدريب �لفردى و�جلماعى يف جل�س���ات �لربنامج وذلك 

ملر�عاة �لفروق �لفردية وخلق نوع من �لتفاعل �لجتماعي بني �لأطفال.

الفنيات التي مت ا�ستخدامها يف الربنامج:
( 	 Modeling فنية �لنمذجة
( 	 Reinforcement فنية �لتعزيز
( 	 Home Work فنية �لو�جب �ملنزىل

وحدات الربنامج: �سملت وحد�ت �لربنامج على ما يلى:

موعد جل�سات �لربنامج:	 )
مت تطبيق �لربنامج على �ملجموعة �لتجريبية ثالثة �أيام �أ�سبوعًيا، مت تطبيق 

�لربنامج ب�سورة فردية وجماعية.
عدد جل�سات �لربنامج: 	 )

تكونت عدد جل�سات �لربنامج من )36( جل�سة، بو�قع ثالث جل�سات �أ�سبوعًيا.
مدة �لربنامج :	 )

��ستغرق تطبيق �لربنامج �ملقرتح ثالثة �أ�سهر �أى )36( يوًما.
لغة �لربنامج :	 )

��ستخدمت �لباحثة يف �لربنامج �ملقرتح �للغة �لعامية �لعربية.
مكان تطبيق جل�سات �لربنامج :	 )

مت تطبيق �لربنامج بحجرة �لأخ�س���ائية باملعهد وذلك ملا يتميز به ذلك �ملكان 
من هدوء ونظافة 
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تقومي الربنامج :
يع���رف �لتقومي م���ن وجهة �لنظر �لرتبوية و�لنف�س���ية باأنه �إ�س���د�ر حكم على 

مدى حتقيق �لأهد�ف �ملن�سودة بناء على �لأهد�ف �لتي مت حتديدها .

�أن �لتق���ومي يت�س���من عملت���ني  �أحم���د و�آخ���رون )2001: 332(  ويذك���ر �س���يد 
�أ�سا�سيتني هما: 

�إىل  �لف���رد  Subjective Evaluation  : حي���ث يلج���اأ في���ه  ذ�ت���ى  تق���ومي 
�ملقايي�س �لذ�تية يف عملية �لتقومي.

وتق���ومي مو�س���وعى Objective Evaluation : وه���و يت�س���من ��س���تخد�م 
و�سائل �لقيا�س �ل�سليمة �لتي تقوم على �ملالحظات �لكمية عن مو�سوع �لتقومي.

وقامت �لباحثة بتقومي �لربنامج ملعرفة مدى تاأثري �لربنامج لزيادة �ملفرد�ت 
�للغوي���ة ل���دى �لأطف���ال �ملعاق���ات عقلًيا باملرحل���ة �لبتد�ئية) �ملجموع���ة �لتجريبية ( 

مو�سع �هتمام �لبحث �حلاىل.

�سدق الربنامج :
للتحقق من �س���دق �لربنامج �ملقرتح لتنمية �ملف���رد�ت �للغوية لذو�ت �لإعاقة 
�لفكري���ة باملرحل���ة �لبتد�ئي���ة، مت عر����س �ل�س���ورة �لأولية منه على عدد من �أع�س���اء 

هيئة �لتدري�س لأخذ �أر�ئهم حول:

مدى مالئمة �لربنامج للتلميذ�ت ذو�ت �إعاقة فكرية �لذين ترت�وح �أعمارهم 
م���ا ب���ني )7-10( �س���نو�ت ولديه���م �س���عف عقل���ى ي���رت�وح م���ا ب���ني )50-70(، ولديه���م 

مفرد�ت لغوية ب�سيطة- مدى ت�سل�سل وتر�بط خطو�ت �لربنامج �لتدريبى .

مدى منا�سبة �لإجر�ء�ت �مل�ستخدمة يف �لربنامج .	 
خطوات تطبيق الربنامج :

قامت �لباحثة باإتباع �خلطو�ت �لتالية :
عين���ة 	 ) عل���ى  وذل���ك  ل���الأدو�ت  �ل�س���يكومرتية  �خل�س���ائ�س  م���ن  �لتحق���ق  مت 

�إ�س���تطالعية من ��ل���ذو�ت �لإعاقة �لفكري���ة �لذين ت���رت�وح �أعمارهم �لزمنية 
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ما بني )7-10( �س���نو�ت، ولديهم �س���عف عقلى يرت�وح ما بني )50-70( درجة، 
ولديه���م مفرد�ت لغوية �س���ئيلة جًد� مع مر�عاة ��س���تبعاد �ملعاق���ات عقلًيا �لتي 

ترجع قلة �ملفرد�ت �للغوية لديهم لأ�سباب ع�سوية.
مت تق�س���يم �أف���ر�د عينة �لبح���ث �إىل جمموعتني �إحد�هم���ا جتريبية و�لأخرى 	 )

�سابطة. ومت تطبيق �ملقايي�س عليهم)قيا�س قبلى(.
مت تطبي���ق مقيا����س �س���تانفورد بينيه )�ل�س���ورة �لر�بعة( �ملعرب���ة للوي�س كامل 	 )

مليك���ه )1998( على �أفر�د �لعين���ة �لتي مت حتديدها  وذلك لتحقيق �لتجان�س 
بني �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة. 

مت تطبيق مقيا�س �لذكاء على �أفر�د �لعينة طبًيا مبعرفة طبيب �ملدر�سة على 	 )
�ملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة.

مت تطبي���ق مقيا����س �إختب���ار �للغ���ة عل���ى �ملجموعت���ني �لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة 	 )
لتحديد �لكفاءة �للغوية لدى كل طفل. 

مت تطبيق �لربنامج على �ملجموعة �لتجريبية فقط .	 )
بعد �إنتهاء �لربنامج مت �إعادة تطبيق �ملقايي�س مرة ثانية )قيا�س بعدى( على 	 )

�ملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة.
بع���د �س���هرين من تطبي���ق �لربنامج و�لتطبيق �لبعدي مت �لقيام بعمل در��س���ة 	 )

تتبعية للتعرف على مدى �إ�س���تمر�رية فعالية �لربنامج وفى هذه �خلطوة مت 
تطبيق مقيا�س �إختبار �للغة على �ملجموعة �لتجريبية فقط مرة ثالثة.  

ا: الأ�ساليب الإح�سائية امل�ستخدمة يف البحث: خام�سً
قام���ت �لباحث���ة با�س���تخد�م �لأ�س���اليب �لإح�س���ائية �ملنا�س���بة ملتغ���ري�ت �لبحث 

وحجم �لعينة وتتمثل هذه �لأ�ساليب �لإح�سائية فى:
للمجموع���ات 	 )  Mann-Whitney Test �ختبار)مان-ويتن���ى( 

�مل�ستقلة)�لتجريبية و�ل�سابطة(.
للمجموع���ات 	 )  Wilcoxon Signed Ranks Test �ختبار)ويلكوك�س���ون( 

�ملرتبطة )قبلى-بعدى(، )بعدى – تتبعى( للتجريبية.
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نتائج البحث وتف�سريه:
اأوًل: نتائج الفر�س الأول 

ين�س �لفر�س �لأول على �أنه »توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي رتب 
درج���ات �ملجموعت���ني �لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة يف �لقيا�س �لبعدي عل���ى مقيا�س �ختبار 

�للغة )�أبعاده و�لدرجة �لكلية( ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية ».
وللتحق���ق م���ن �س���حة ه���ذ� �لفر����س ��س���تخدمت �لباحث���ة �ختبار م���ان ويتنى
Mann-Whitney للعين���ات �ل�س���غرية ملعرف���ة دلل���ة �لف���روق ب���ني متو�س���طي رتب 
درج���ات �ملجموعت���ني �لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة عل���ى مقيا����س �ختب���ار �للغ���ة و�أبع���اده 
و�لدرج���ة �لكلي���ة لدى �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة يف �لقيا�س �لبعدي، وتت�س���ح 

�لنتائج بجدول رقم )5(.
جدول )5( 

نتائج اختبار مان ويتنى  لدرا�سة الفروق بني املجموعة التجريبية واملجموعة ال�سابطة يف القيا�سات 
)القبلي–البع��دي- التتبع��ي( عل��ى اختبار اللغ��ة “ اأبعاده والدرجة الكلي��ة “ ودللتها الإح�سائية

�لأبعاد
 �ملجموعات
 )جتريبة-
)�سابطة

 متو�سط�لعدد
�لرتب

 جمموع
 م�ستوىقيمةZ�لرتب

�لدللة
 حجم
�لأثر

 �لقيا�س
�لقبلي

 جمموع �إجابات �ختبار
 فهم �ل�سياق "�للغة

"�ل�ستقبالية

56.6033.001.170.310.78جتريبية
54.4022.00�سابطة

 جمموع �إجابات �ختبار
 �لتعبري عن �ل�سياق
�لتعبريية ""�للغة 

56.0030.000.5290.690.35جتريبية
55.0025.00�سابطة

 جمموع �إجابات �ختبار
�للغة ""م�سمون 

57.2036.001.7860.0951.19جتريبية
53.8019.00�سابطة

 جمموع �إجابات �ختبار
""�لرب�جماتيقا

56.0030.0010.690.67جتريبية
55.0025.00�سابطة

 جمموع �إجابات �ختبار
�للحنى ""�لإطار 

56.0030.0010.690.67جتريبية
55.0025.00�سابطة

 جمموع �لقيا�س
�لقبلي

57.2036.001.7810.0951.19جتريبية
53.8019.00�سابطة
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�لأبعاد
 �ملجموعات
 )جتريبة-
)�سابطة

 متو�سط�لعدد
�لرتب

 جمموع
 م�ستوىقيمةZ�لرتب

�لدللة
 حجم
�لأثر

 �لقيا�س
�لبعدي

 جمموع �إجابات �ختبار
 فهم �ل�سياق "�للغة

"�ل�ستقبالية

58.0040.002.6430.0081.762جتريبية
53.0015.00�سابطة

 جمموع �إجابات �ختبار
 �لتعبري عن �ل�سياق
""�للغة �لتعبريية

58.0040.002.6350.0081.76جتريبية
53.0015.00�سابطة

 جمموع �إجابات �ختبار
�للغة ""م�سمون 

58.0040.002.6190.0081.75جتريبية
53.0015.00�سابطة

 جمموع �إجابات �ختبار
""�لرب�جماتيقا

58.0040.002.7950.0081.86جتريبية
53.0015.00�سابطة

 جمموع �إجابات �ختبار
�للحنى ""�لإطار 

58.0040.002.8350.0083.78جتريبية
53.0015.00�سابطة

 جمموع �لقيا�س
�لبعدي

58.0040.002.6190.0081.75جتريبية
53.0015.00�سابطة

 �لقيا�س
�لتتبعي

 جمموع �إجابات �ختبار
 فهم �ل�سياق "�للغة

"�ل�ستقبالية

58.0040.002.6430.0081.76جتريبية
53.0015.00�سابطة

 جمموع �إجابات �ختبار
 �لتعبري عن �ل�سياق
""�للغة �لتعبريية

58.0040.00جتريبية
2.6350.0081.76

53.0015.00�سابطة

 جمموع �إجابات �ختبار
�للغة ""م�سمون 

58.0040.002.619.0081.75جتريبية
53.0015.00�سابطة

 جمموع �إجابات �ختبار
""�لرب�جماتيقا

58.0040.002.795.0081.86جتريبية
53.0015.00�سابطة

 جمموع �إجابات �ختبار
�للحنى ""�لإطار 

58.0040.002.835.0081،89جتريبية
53.0015.00�سابطة

 جمموع �لقيا�س
�لتتبعي

58.0040.00جتريبية
2.619.0081.75

53.0015.00�سابطة



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

 202 

يت�س���ح من جدول )5( وجود فروق د�لة �إح�سائًيا بني �ملجموعتني �لتجريبية 
و�ل�س���ابطة يف �لقيا����س �لبع���دي لأبع���اد �ختب���ار �للغ���ة )�للغ���ة �ل�س���تقبالية – �للغ���ة 
�لتعبريي���ة – م�س���مون �للغ���ة – �لرب�جماتيق���ا – �لإط���ار �للحنى( و�لدرج���ة �لكلية 
ل�س���الح �ملجموع���ة �لتجريبي���ة عن���د م�س���توى ) 0.01 (، وبالرج���وع �إىل متو�س���طات 
�ملجموعتني �لتجريبية و�ل�س���ابطة، يت�س���ح �أن متو�س���طات �ملجموعة �لتجريبية على 
�أبع���اد �ختب���ار �للغة و�لدرجة �لكلية �أعلى من متو�س���طات �ملجموعة �ل�س���ابطة، وهذ� 
ي���دل على �لتاأثري �لإيجاب���ى لربنامج تنمية �ملفرد�ت �للغوي���ة للتلميذ�ت ذو�ت �إعاقة 
فكري���ة باملرحل���ة �لبتد�ئية، �لذى ظه���ر تاأثريه �لإيجابى عل���ى �ملجموعة �لتجريبية 

دون �ل�سابطة وبهذ� يتحقق �سحة �لفر�س �لأول.
ويت�سح من جدول )5( وجود فروق د�لة �إح�سائًيا بني �ملجموعتني �لتجريبية 
و�ل�سابطة يف �لقيا�س �لبعدي لأبعاد مقيا�س �ختبار �للغة )�للغة �لإ�ستقبالبة–�للغة 
�لتعبريية–م�سمون �للغة–�لرب�جماتيقا–�لإطار �للحنى( و�لدرجة �لكلية ل�سالح 
�ملجموعة �لتجريبية حيث كانت تلك �لفروق د�لة عند م�ستوى )0.01(، وبالرجوع �إىل 
متو�س���طات �ملجموعتني يت�سح �أن متو�س���طات �ملجموعة �لتجريبية على �أبعاد �ختبار 
�للغة و�لدرجة �لكلية �أعلى من متو�سطات �ملجموعة �ل�سابطة، وهذ� يدل على �لتاأثري 
�لإيجاب���ى لربنام���ج تنمي���ة �ملفرد�ت �للغوية ل���دى �ملعاقات عقلًيا، �ل���ذى ظهر تاأثريه 
�لإيجابى على �ملجموعة �لتجريبية دون �ل�سابطة وبهذ� يتحقق �سحة �لفر�س �لأول.

تف�سري نتائج الفر�س الأول:
تو�س���لت نتائ���ج ه���ذ� �لفر����س �إىل وجود ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي 
رتب درجات �أطفال �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�س���ابطة على �ختبار �للغة بعد تطبيق 

�لربنامج ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية.
ترج���ع ه���ذه �لنتيج���ة �لت���ي �أك���دت وجود ف���روق ب���ني �ملجموعت���ني �لتجريبية 
و�ل�س���ابطة �إىل �لأن�سطة �مل�س���تخدمة يف �لربنامج و�لتى �عتمدت على برنامج تنمية 

�ملفرد�ت �للغوية، يف زيادة �ملفرد�ت �للغوية لذو�ت �لإعاقة �لفكرية.

 Feldman et al .تتف���ق نتيج���ة �لبحث �حلايل مع در��س���ة فلدمان و�آخ���رون
(1993)، در��س���ة عل���ى )2008(، حيث �أكدت نتائج هذه �لدر��س���ات من فعالية برنامج 

تنمية �ملفرد�ت �للغوية لذو�ت �لإعاقة �لفكرية. وهذ� ما �أكدته نتائج هذ� �لفر�س. 
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ثانًيا: نتائج الفر�س الثانى:
ين����س �لفر����س �لثان���ى عل���ى �أن���ه »توجد ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي 
درجات �لقيا�س���ني �لقبلي و�لبع���دي للمجموعة �لتجريبية على �ختب���ار �للغة »�أبعاده 

و�لدرجة �لكلية« ل�سالح �لقيا�س �لبعدي. 
ويلكوك�س���ون  �ختب���ار  ��س���تخد�م  مت  �لفر����س  ه���ذ�  �س���حة  م���ن  وللتحق���ق 
ل  �إح�س���ائى  كاأ�س���لوب  �ل�س���غرية  Wilcoxon Signed Ranks Testللعين���ات 
بار�م���رتى حل�س���اب �لف���روق ب���ني متو�س���طي رت���ب درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف 
�لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبعدي على �أبع���اد �ختبار �للغة و�لدرجة �لكلية وتت�س���ح �لنتائج 

باجلدول �لتاىل: 
جدول )6( 

نتائج اختبار ويلكوك�سون للفروق بني القيا�سني القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية لأبعاد 
اختبار اللغة والدرجة الكلية ودللتها الإح�سائية

 نوع�ملقارنات�لأبعاد
 متو�سط�لعدد�لرتب

�لرتب
 جمموع
 م�ستوىZ�لرتب

�لدللة
 حجم
�لأثر

 جمموع �إجابات �ختبار
 فهم �ل�سياق "�للغة

"�ل�ستقبالية
بعدي-
قبلي

0.00.002.0320.0422.032�سالبة 53.0015.00موجبة
0مت�ساوية

 جمموع �إجابات �ختبار
 �لتعبري عن �ل�سياق
�لتعبريية ""�للغة 

بعدي-
قبلي

0.00.002.0230.0432.023�سالبة 53.0015.00موجبة
0مت�ساوية

 جمموع �إجابات �ختبار
�للغة ""م�سمون 

بعدي-
قبلي

0.00.002.023.0432.023�سالبة 53.0015.00موجبة
0مت�ساوية

 جمموع �إجابات �ختبار
""�لرب�جماتيقا

بعدي-
قبلي

0.00.002.041.0412.041�سالبة 53.0015.00موجبة
0مت�ساوية

 جمموع �إجابات �ختبار
�للحنى ""�لإطار 

بعدي-
قبلي

0.00.002.0600.0392.06�سالبة 53.0015.00موجبة
0مت�ساوية

بعدي-�ملجموع
قبلي

0.00.00�سالبة
2.0230.0432.023 53.0015.00موجبة

0مت�ساوية
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يت�سح من �جلدول )6( وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني �لقيا�سني �لقبلي 
و�لبع���دي جلمي���ع �أبعاد �ختب���ار �للغة ل�س���الح �لقيا�س �لبعدي، وكان متو�س���ط �لرتب 
�ملوجب���ة �أك���رب م���ن متو�س���ط �لرت���ب �ل�س���البة وكان���ت �لفروق د�ل���ة عن���د )0.05(  مما 
ي���دل ه���ذ� على حت�س���ن �أد�ء �لطالب���ات من �لناحي���ة �للغوية ويرجع ذل���ك �إىل �لتاأثري 
�لإيجاب���ى لربنام���ج تنمية �ملف���رد�ت �للغوية للتلمي���ذ�ت ذو�ت �إعاق���ة فكرية.باملرحلة 

�لبتد�ئية بعد تطبيق �لربنامج عليهم وهذه �لنتائج حتقق �سحة �لفر�س �لثانى.

بح�س���اب  �لباحث���ة  قام���ت   ) �لفعالي���ة   ( �لربنام���ج  تاأث���ري  درج���ة  ولتحدي���د 
�لقان���ون:                                                                    م���ن  وذل���ك  �ملقيا����س  �أبع���اد  م���ن  بع���د  ل���كل    )Z( لقي���م  �لأث���ر  حج���م 

حجم �لأثر = Z 2 / جذر )ن-1( 

و�لنتائ���ج مو�س���حة باجل���دول �ل�س���ابق، حي���ث ت�س���ري �إىل درج���ة تاأث���ري كب���ري 
للربنامج على حت�سني �للغة لدى �لأطفال �ملعاقني عقليا �لقابلني للتعلم، وم�ستويات 

حجم �لأثر )0،2 �سعيف،0،5متو�سط،0،8مرتفع()�سكر�ن، 2006(

تف�سري نتائج الفر�س الثانى:
تو�سلت نتائج هذ� �لفر�س �إىل وجود فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطي رتب 
درج���ات �لقيا�س���ني �لقبلي و�لبعدي للمجموعة �لتجريبي���ة على مقيا�س �ختبار �للغة 
ل�س���الح �لقيا�س �لبعدي، وتوؤكد هذه �لنتائ���ج نتائج �لفر�س �لثالث مما يوؤكد فعالية 

�لتدريب على برنامج تنمية �ملفرد�ت �للغوية لدى �ملجموعة �لتجريبية.

وتع���زو �لباحث���ة ه���ذه �لنتيج���ة �إىل �لفعالي���ة و�لأث���ر �لإيجاب���ى للتدريب على 
 Feldman et al .أن�س���طة �لربنام���ج و�لت���ى تتف���ق م���ع در��س���ة فلدم���ان و�آخ���رون�
(1993)، در��س���ة عل���ى )2008(، حيث �أكدت نتائج هذه �لدر��س���ات من فعالية برنامج 

تنمية �ملفرد�ت �للغوية لذو�ت �لإعاقة �لفكرية. وهذ� ما �أكدته نتائج هذ� �لفر�س. 

ثالًثا: نتائج الفر�س الثالث
ين�س �لفر�س �لثالث على �أنه » ل توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي 
درجات �لقيا�س���ني �لبعدي و�لتتبعي للمجموعة �لتجريبية على �ختبار �للغة » �أبعاده 
و�لدرج���ة �لكلي���ة » بع���د �س���هرين من �نته���اء تطبيق برنام���ج تنمية �ملف���رد�ت �للغوية 

للتلميذ�ت ذو�ت �إعاقة فكرية. باملرحلة �لبتد�ئية.  
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ويلكوك�س���ون  �ختب���ار  ��س���تخد�م  مت  �لفر����س  ه���ذ�  �س���حة  م���ن  وللتحق���ق 
ل  �إح�س���ائى  كاأ�س���لوب  �ل�س���غرية  للعين���ات    Wilcoxon Signed Ranks Test
بار�م���رتى حل�س���اب �لف���روق ب���ني متو�س���طي رت���ب درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف 
�لقيا�س���ني �لبعدي و�لتتبعي على �أبعاد �ختبار �للغة و�لدرجة �لكلية وتت�س���ح �لنتائج 

باجلدول �لتاىل:

 Wilcoxon Signed Ranks Test «2 ويلكوك�س���ون  �ختب���ار  نتائ���ج 
Related Samples”

جدول )7( 
نتائج اختبار ويلكوك�سون للفروق بني القيا�سني البعدي والتتبعي للمجموعة التجريبية لأبعاد 

اختبار اللغة والدرجة الكلية ودللتها الإح�سائية

 نوع�ملقارنات�لأبعاد
 متو�سط�لعدد�لرتب

�لرتب
 جمموع
 م�ستوىقيمة Z�لرتب

�لدللة
 حجم
�لأثر

 جمموع �إجابات
 �ختبار فهم

 �ل�سياق "�للغة
"�ل�ستقبالية

 تتبعى-
بعدى

0.00.00�سالبة
0.011.0000.01 0.00.00موجبة

5مت�ساوية
 جمموع �إجابات
 �ختبار �لتعبري

 عن �ل�سياق "�للغة
"�لتعبريية

 تتبعى-
بعدى

0.00.00�سالبة
0.011.0000.01 0.00.00موجبة

5مت�ساوية
 جمموع �إجابات

 �ختبار "م�سمون
"�للغة

 تتبعى-
بعدى

0.00.00�سالبة
1.0000.3171.000 11.001.00موجبة

4مت�ساوية
 جمموع

 �إجابات �ختبار
""�لرب�جماتيقا

 تتبعى-
بعدى

0.00.00�سالبة
0.011.0000.01 0.00.00موجبة

5مت�ساوية
 جمموع �إجابات
 �ختبار "�لإطار

"�للحنى
 تتبعى-
بعدى

0.00.00�سالبة
0.011.0000.01 0.00.00موجبة

5مت�ساوية

�ملجموع�ملجموع
0.00.00�سالبة

1.0000.3171.000 11.001.00موجبة
4مت�ساوية

يت�سح من �جلدول �ل�سابق �أن قيمة Z غري د�لة مما يعنى ثبات �لربنامج.



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

 206 

مما يدل ذلك على عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني �لقيا�سني �لبعدي 
و�لتتبعي للمجموعة �لتجريبية جلميع �أبعاد �ختبار �للغة )�للغة �ل�ستقبالية–�للغة 
�لتعبريية–م�س���مون �للغة–�لرب�جماتيق���ا– �لإطار �للحن���ى( و�لدرجة �لكلية، مما 
يوؤكد هذ� على ��س���تمر�ر بقاء حت�س���ن �أد�ء �لطالبات من �لناحية �للغوية ويرجع ذلك 
�إىل �لتاأث���ري �لإيجاب���ى �لذى �أحدثه برنامج تنمية �ملف���رد�ت �للغوية للتلميذ�ت ذو�ت 
�إعاق���ة فكرية.باملرحل���ة �لبتد�ئي���ة عند �مل�س���توى �لذى كان عليه بعد �نتهاء جل�س���اته 

وهذه �لنتائج حتقق �سحة �لفر�س �لثالث.

تف�سري نتائج الفر�س الثالث:
تو�س���لت �لنتائ���ج �إىل ع���دم وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني �لقيا�س���ني �لبعدي 
و�لتتبع���ي للمجموع���ة �لتجريبية ويرجع تف�س���ري ذل���ك �إىل ��س���تمر�ر فعالية برنامج 
تنمية �ملفرد�ت �للغوية وتاأثريه ب�س���ورة �إيجابي���ة يف تنمية �للغة لدى �ملعاقات عقلًيا، 
حي���ث ر�ع���ى �لربنام���ج يف �أثناء �إعد�ده خ�س���ائ�س منو هوؤلء �ملعاق���ات يف هذه �ملرحلة 

ا. �لعمرية و�حتياجاتهم وكذلك �أثناء تنفيذ �لربنامج �أي�سً

وترج���ع �لباحث���ة ع���دم وج���ود ف���روق يف �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبع���ي �إىل �أن 
�ل���ذو�ت �لإعاق���ة �لفكرية قد ��س���تفادو� م���ن برنامج تنمية �ملف���رد�ت �للغوية مما �أدى 
�إىل ��ستمر�ر فعالية �لربنامج يف تنمية �ملفرد�ت �للغوية بعد مرور �سهرين من توقف 

�إجر�ء�ته وتثبيت �ملفرد�ت �للغوية و�لتو��سل �للغوي لديهم.

وهذ� ما لحظته �لباحثة �أثناء �لتطبيق �لتتبعي للمجموعة �لتجريبية حيث 
وج���دت هوؤلء �ملعاقات ماز�لو� حمتفظ���ني مبا مت تدريبيهم عليه يف �ملفرد�ت �للغوية 
لديهم �لتي مت تنميتها خالل �لربنامج �لتدريبى، مما يدل ذلك �إىل �أن �لربنامج كان 
له دور فعال يف ��س���تمر�رية حت�س���ن �للغة �لتعبريية و�لتو��س���ل �للغوي بعد حت�س���نهم 

وعدم نكو�سها عن ما مت تدريبهم عليه.
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التو�سيات:
�سرورة زيادة �لهتمام بذوى �لحتياجات �خلا�سة.1 ))
�سرورة �ل�ستعانة باملتخ�س�سني يف �لرتبية �خلا�سة يف �ملوؤ�س�سات �ملعنية بتلك 1 ))

�لفئات.
تدريب �ملعلمني على كيفية �إعد�د و��ستخد�م �لرب�مج �لعالجية مل�ساعدة ذوى 1 ))

�لإعاقات ��لفكرية وغريها من �لإعاقات. 
�سرورة �إعد�د بر�مج �إر�سادية لأ�سر �لأطفال �ملعاقني وخا�سة �لإعاقة �لفكرية.1 ))

البحوث املقرتحة:
فعالية برنامج لتنمية �للغة �ل�ستقبالية لالأطفال ذوي �لإعاقة �لب�سيطة.1 ))
فعالية برنامج تدريبي للتعرف على �لألو�ن لالأطفال ذوي �لإعاقة �لب�سيطة.1 ))
فعالي���ة برنام���ج تدريب���ي لتنمي���ة �لقدرة على �لفه���م و�لتعبري عن �ملت�س���اد�ت 1 ))

لالأطفال ذوي �لإعاقة �لب�سيطة.
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املعايري ال�سعودية لل�سورة املدر�سية من مقيا�س تقدير 
ا�سطراب فرط احلركة وت�ستت االنتباه لالأطفال 

واملراهقني اخلام�س 1

د. عبدالكرمي بن ح�سني احل�سني
اأ.د �سالح الدين فرح بخيت

اأ. اجلوهرة بنت اإبراهيم اجلنيدل
ق�سم الرتبية اخلا�سة

كلية الرتبية - جامعة امللك �سعود

                                      1- ٌدعم هذ� �مل�سروع من قبل مركز بحوث �لدر��سات �لإن�سانية، عمادة �لبحث �لعلمي،
                                           جامعة �مللك �سعود.
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ملخ�س البحث:

يع���د ��س���طر�ب فرط �حلركة وت�س���تت �لنتب���اه و�حًد� من �أكرث �ل�س���طر�بات 
�نت�س���اًر� ب���ني �لطلب���ة، وتوؤكد متطلب���ات �لتقييم �ملبن���ي على �لأدلة ل�س���طر�ب فرط 
�حلرك���ة وت�س���تت �لنتب���اه عل���ى �س���رورة ��س���تخد�م مقايي����س تقدي���ر �ملعلم���ني �لت���ي 
تتمتع بال�س���دق و�لثبات، وت�س���مل على معايري حملية للمجتمع. ويو�س���ي �ملخت�سني 
ف���رط �حلرك���ة وت�س���تت �لنتب���اه لالأطف���ال  ��س���طر�ب  با�س���تخد�م مقيا����س تقدي���ر 
و�ملر�هقني �خلام�س “�ل�س���ورة �ملدر�س���ية” �ل�سادر يف عام 2016م كاأحد �أدو�ت �لتقييم 
�ملبني���ة عل���ى �لأدل���ة. ومبا �أن هناك ن�س���خة عربية للمقيا�س تتمتع بال�س���دق و�لثبات، 
فقد هدف �لبحث �حلايل �إىل ��ستخر�ج معايري حملية ملقيا�س تقدير ��سطر�ب فرط 
�حلركة وت�س���تت �لنتباه لالأطفال و�ملر�هقني �خلام�س “�ل�س���ورة �ملدر�سية” مبدينة 
�لريا����س، وتكون���ت عينة �لبحث من )2881( معلًما، لتقدير ��س���طر�ب فرط �حلركة 
وت�س���تت �لنتب���اه لدى �لطلبة �لذكور و�لإناث �لذين ت���رت�وح �أعمارهم ما بني 3 - 17 
�س���نة، و�أظه���رت نتائج �لبحث معايري حملية بناء عل���ى متغري �جلن�س و�لعمر. ومتت 
مناق�سة نتائج �لبحث، وتقدمي عدد من �لتو�سيات و�ملقرتحات �لتي ميكن �ل�ستفادة 

منها م�ستقباًل.

�ملعايري،مقايي����س  �لنتب���اه،  وت�س���تت  �حلرك���ة  املفتاحية:�ل�س���عودية،فرط  الكلمــات 
�لتقدير.
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Saudi standards of school version for the ADHD Rating 
Scale—5 for Children and Adolescents

Abstract
ADHD is one of the most prevalent disorders among 

students. The requirement of evidence-based assessment of ADHD 
emphasizes the necessity of using teachers’ rating scales that are, 
valid, reliable,and normed. Specialistsrecommend using the ADHD 
Rating Scale—5 for Children and Adolescents “school Version”. 
The Arabic version of this rating scale was validated. Therefore, 
the current study aimed at presenting normative data for the ADHD 
Rating Scale–5 based on age and gender. In this study, 2881 teachers 
participated to rateADHD among males and femalesstudents ranged 
in age between 3 and 17 years. The results reported normativedata for 
teachers ratings by child gender and age. The results were discussed 
and several recommendations and suggestions were provided.

Key words:ADHD, norms, rating scales, Saudi Arabia
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مقدمة البحث:
يع���د ��س���طر�ب فرط �حلركة وت�س���تت �لنتب���اه و�حًد� من �أكرث �ل�س���طر�بات 
�مل�سخ�سة يف مرحلة �لطفولة، �إل �أنه تختلف ن�سبة �نت�ساره من در��سة لأخرى باختالف 
جمتمع �لدر��س���ة، و�لطرق �مل�س���تخدمة للتقيي���م، وكذلك �ملعايري �لت�سخي�س���ية �لتي 
 (Matson, Andrasik, & يت���م بن���اًء عليه���ا �لتعرف على مدى وج���ود �ل�س���طر�ب
،(Matson, 2009 ومع ذلك ي�سري �لدليل �لت�سخي�سي و�لإح�سائي لال�سطر�بات 
�لعقلي���ة �إىل �أن ��س���طر�ب ف���رط �حلركة وت�س���تت �لنتباه يح���دث يف معظم �لثقافات 
بن�س���ب تختل���ف باخت���الف �ملرحل���ة �لعمري���ة، حيث يحدث ل���دى �لأطفال بن�س���بة %5، 

.(APA, 2013) %2.5 بينما يحدث لدى �لكبار بن�سبة

ويع���اين �لكثري من �لطلبة ذوي فرط �حلركة وت�س���تت �لنتباه من م�س���كالت 
 (DuPaul, Reid, يف �لعالق���ات �لجتماعي���ة، و�نخفا����س يف �لتح�س���يل �لأكادمي���ي
�أ�س���ارت  وق���د   ،Anastopoulos, Lambert, Watkins, & Power, 2015)
�لدر��س���ات �إىل �أنهم �أكرث �حتمالية من �أقر�نهم للمعاناة من �س���عوبات �لتعلم مبعدل 
1 - 4 (Sparrow, & Erhardt, 2014)، ويف �لآون���ة �لأخ���رية ز�د �لهتمام بتقدمي 
بر�م���ج تعليمي���ة مبنية عل���ى �لأدل���ة (evidence-based) له���ذه �لفئة-كاأحد فئات 
�لرتبي���ة �خلا�س���ة-، به���دف تقلي���ل �أعر�����س ف���رط �حلركة وت�س���تت �لنتب���اه لديهم، 
وتطوير قدر�تهم يف جو�نب �ل�سعف �لأكادميية، و�لجتماعية. وحديًثا، وبعد تنامي 
 (evidence-based practices) لهتم���ام �ملتز�يد باملمار�س���ات �ملبنية على �لأدل���ة�
���ا �لوعي ب�سرورة �لهتمام بالتقييم �ملبني على  لتعليم �لطلبة ذوي �لإعاقات ز�د �أي�سً
�لأدل���ة (Matson et al., 2009) (evidence-based assessment)، ويع���رف 
�لتقييم �ملبني على �لأدلة باأنه “�لتاأكيد على �ل�ستفادة من �لأبحاث، و�لنظريات عند 
�ختي���ار �أه���د�ف �لتقييم، و�لأ�س���اليب و�لإجر�ء�ت �مل�س���تخدمة يف �لتقيي���م، و�لطريقة 
�لت���ي تتجل���ى فيه���ا عملي���ة �لتقيي���م” (Hunsley & Mash, 2007, p.29)، كم���ا 
ي�س���تخدم هذ� �مل�س���طلح لو�س���ف “طرق �لتقييم �ملبنية على �أدلة جتريبية من حيث 
�ل�س���دق، و�لثب���ات، وكذل���ك فائدته���ا �لعيادي���ة لأغر�����س معين���ة وجمتم���ع حم���دد” 

 .(Mash &Hunsley, 2005, p. 364)
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وعن���د �للت���ز�م بالتقيي���م �ملبني على �لأدلة ل�س���طر�ب فرط �حلركة وت�س���تت 
�لنتب���اه فاإن���ه يج���ب �أن ياأخ���ذ �لقائم���ني عل���ى �لتقيي���م بع���ني �لعتبار توفر �ل�س���دق 
و�لثب���ات يف �ملقايي����س �لتي �س���وف ي�س���تخدمونها م���ع �لطفل، و�لهدف م���ن تطبيقها. 
ففي حال �حلاجة-مثاًل-لإعادة تطبيق مقيا�س على نف�س �ل�سخ�س، وذلك بتطبيقه 
قب���ل �لتدخ���ل، وبعده فاإنه يل���زم �لتاأكد من �أن �ملقيا�س �مل�س���تخدم مت �لتاأكد من ثباته 
من خالل �إعادة �لختبار (Matson et al., 2009)، ومع ذلك فاأنه ل يكفي جمرد 
�لتحق���ق م���ن �س���دقه، وثبات���ه فقط، ب���ل �أن تلبية �ملعاي���ري �ملتعلقة، بال�س���دق و�لثبات 
غ���ري كافي���ة ما مل ت�س���تخرج له معايري وطنية ميكن من خالله���ا مقارنة �أد�ء �لطفل 
�مل�س���خ�س بامل�س���توى �لنمائي �ملتوقع منه؛ لذ� يجب �أن ت�س���مل �ملقايي�س �ملعيارية على 
معايري وطنية لعينة ممثلة للمجتمع يف �ل�س���ن، و�لعرق، و�خللفية �لثقافية، و�ملوقع 
 (Kelley, Noell, & Reitman, 2003; Hyman, DuPaul, �جلغ���ر�يف 

.&Gormley, 2017)

وتلزم كذلك �أف�س���ل �ملمار�س���ات يف جمال ت�س���خي�س �مل�س���كالت �ل�سلوكية لدى 
�لأطف���ال باإج���ر�ء تقييم �س���امل للحالة (Kelley et al., 2003)، حيث ي�س���مل هذ� 
(Pelham, Fabiano, &Mas- و�لأكادمي���ي ، يللتقييم على تقييم �لأد�ء �ل�س���لوك
(setti, 2005، كم���ا يج���ب �أن يت���م تقيي���م �أعر�����س ف���رط �حلرك���ة وت�س���تت �لنتباه، 
و�ل�س���عف �مل�س���احب له���ا يف �لأد�ء �لأكادمي���ي، و�لعالق���ات �لجتماعي���ة م���ع �ملعلمني، 
و�لأقر�ن للتعرف على ��س���طر�ب فرط �حلركة وت�س���تت �لنتباه، وذلك لأن متطلبات 
�لدلي���ل �لت�سخي�س���ي و�لإح�س���ائي ت�س���تلزم �جلم���ع ب���ني تقيي���م �لأعر�����س، وتقيي���م 
�ل�س���عف �مل�س���احب لها، وهناك �لعديد من م�س���ادر �ملعلومات �ملفيدة لعلمية �لتقييم 
هذه، وهي مقايي�س �لتقدير �ل�س���لوكية، ودرجات �لختبار�ت �لتح�سيلية، و�ل�سجالت 
�ملدر�سية، و�لتقارير �لدورية (Kelley et al., 2003)، وتعد مقايي�س �لتقدير �أد�ة 
ذ�ت قيمة عالية للت�س���خي�س �لدقيق �س���و�ء يف مرحلة �لطفولة، �أو �ملر�هقة، �أو �لر�سد 
(Kollins, Sparrow, &Conners, 2011)، كم���ا ت�س���اعد عل���ى تقييم �لطلبة يف 
�سوء معايري �لدليل �لت�سخي�سي �خلام�س من خالل جمع معلومات عن مدى وجود 
�لأعر�����س ل���دى �لطفل، و�س���دتها، وتكر�رها يف بيئتني �أو �أك���رث، مقارنة باملماثلني له 
يف �جلن�س و�لعمر، وميكن ��ستخد�مها ملر�قبة �ل�ستجابة للتقدم عند �جر�ء �لتدخل 
حيث يتم مقارنة نتائج �لطالب يف بد�ية �لتدخل، و�ثناءه للتحقق من فاعلية �لتدخل 

.(Kollins et al., 2011)



املجلد ال�ساد�س - العدد )23( اأبريل 2018 جملة الرتبية اخلا�سة

 218 

�حلرك���ة  ف���رط  ��س���طر�ب  �أعر�����س  تقدي���ر  مقايي����س  ��س���تخد�م  ب���د�أ  ولق���د 
وت�س���تت �لنتب���اه يف �أو�خ���ر �ل�س���تينات (Pelham et al., 2005)، ويت���م تعبئته���ا 
م���ن قب���ل �ملعلم، وويل �لأم���ر، و�لطالب نف�س���ه، جلمع معلومات ع���ن �حلالة يف بيئات 
متع���ددة منه���ا �لبي���ت، و�ملدر�س���ة، و�ملجتم���ع، ويف جم���الت كث���رية ت�س���مل عل���ى �لأد�ء 
وعل���ى   ،(Sparrow, &Erhardt, 2014) و�لوظيف���ي  و�لجتماع���ي،  �لأكادمي���ي 
�لرغ���م م���ن �ملعرف���ة �جلي���دة لالأمه���ات باأطفاله���م، �إل �أن �لعتم���اد عل���ى �لتقاري���ر 
�ملقدم���ة م���ن قبله���م ق���د ت���وؤدي �أحياًن���ا �إىل نتائ���ج م�س���للة �أم���ا بقل���ة �لتع���رف عليهم

 (over-identification) أو زي���ادة يف �لتع���رف عليه���م� (under-identification)
(Sparrow, & Erhardt, 2014)، وه���ذ� يوؤك���د على �س���رورة �ل�س���تفادة من �ملعلم 
(Mat- ت  عملية �لتقييم كون �لطالب يق�س���ي �لكثري من �لوق يف �لبيئة �ملدر�س���ية
(son et al., 2009؛ ل���ذ� تع���د مقايي�س �لتقدير �ملعبئة من قبل �ملعلمني �أد�ة مهمة 
ج���ًد� يف �لتقيي���م �ملتعدد �لتخ�س�س���ات، فالطالب يق�س���ون ما ل يقل عن 30 �س���اعة يف 
�لأ�س���بوع باملدر�س���ة، كما �أن �ملدر�سة تتطلب �نتباه �لطالب للمهام �ملقدمة له، و�لقدرة 
عل���ى من���ع �ل�س���لوكيات �لندفاعي���ة، وعدم �لتحرك م���ن �ملقعد لف���رت�ت طويلة ملعظم 
�لي���وم �لدر��س���ي، وهذ� ما ي�س���كل حتدًيا كب���رًي� للطلبة ذوي ��س���طر�ب فرط �حلركة 
وت�س���تت �لنتب���اه، وعلي���ه يعد �ملعلم �أحد �لأ�س���خا�س �لذي���ن تتوفر لهم فر�س���ة نادرة 
ملالحظ���ة �س���لوك �لطال���ب يف �ل�س���ف خالل ف���رتة طويل���ة، ومالحظة درج���ة �لتاأثري 
�ل�س���لبي لالأعر�����س �ل�س���لوكية عل���ى �لأد�ء �لأكادمي���ي، و�لعالق���ات �ل�سخ�س���ية م���ع 

.(DuPaul, Reid, Anastopoulos, & Power, 2014) لآخرين�

وم���ن مقايي����س �لتقدي���ر �لت���ي جتم���ع م���ا ��س���تملت علي���ه متطلب���ات �لتقيي���م 
�ملبن���ي عل���ى �لأدلة مقيا�س تقدير ��س���طر�ب فرط �حلركة وت�س���تت �لنتباه �خلام�س      
 (DuPaul, Power, Anastopoulos,-لالأطف���ال و�ملر�هقني-�ل�س���ورة �ملدر�س���ية
(Reid, 2016 & حيث ير�عي ما ورد يف �لدليل �لت�سخي�سي و�لإح�سائي فيما يتعلق 
باملعاي���ري �لت�سخي�س���ية ل�س���طر�ب ف���رط �حلركة وت�س���تت �لنتباه، ويقي����س �أعر��س 
�ل�س���طر�ب، و�ل�سعف �مل�س���احب له، وقد �أجريت �لعديد من �لدر��سات للتعرف على 
مدى منا�س���بة �خل�س���ائ�س �ل�س���يكومرتية له���ذ� �ملقيا�س بن�س���خته �لإجنليزية، وعدد 
م���ن �للغ���ات �لأخرى، ومنها در��س���ة دوب���اول (DuPaul, 1991) و�لت���ي حتققت من 
�خل�س���ائ�س �ل�س���يكومرتية ملقيا����س تقدير ��س���طر�ب فرط �حلركة وت�س���تت �لنتباه 



املعايري ال�سع�دية لل�س�رة املدر�سية من مقيا�س تقدير ا�سطراب فرط احلركةد. عبدالكرمي بن ح�سني احل�سني واآخرون

 219 

�لثالث-�لن�س���خة �ملدر�س���ية، حي���ث طبق �ملقيا�س عل���ى عينة مكونة م���ن )564( طالًبا، 
تر�وح���ت �أعماره���م ب���ني 6 �س���نو�ت - 12 �س���نة، وق���د ��س���تمل �ملقيا����س على بع���د و�حد، 
و14 فق���رة مت �أخذه���ا م���ن �لطبعة �لثالث���ة �ملعدلة للدليل �لت�سخي�س���ي و�لإح�س���ائي 
لال�س���طر�بات �لعقلية، و�أ�س���ارت نتائج �لدر��س���ة للتحليل �لعامل���ي �أن �ملقيا�س يتكون 
من عاملني، هما فرط �حلركة و�لندفاعية، وت�ستت �لنتباه و�لتململ �حلركي، كما 
�ت�س���ح ح�س���ول �ملقيا����س على درجة عالية من �لت�س���اق �لد�خل���ي، و�لثبات عن طريق 
 ،(Interrater Agreement) إعادة �لختبار،وكذلك تبني وجود �تفاق بني �ملقيمني�

ودرجة منا�سبة من �ل�سدق �ملرتبط باملحك. 

 DuPaul, Power, Anastopoulos, Reid, McGoey, & كم���ا �أجرى
Ikeda, (1997)در��س���ة �أخرى ل�س���تخر�ج بيانات معيارية ملقيا�س تقدير ��س���طر�ب 
ف���رط �حلرك���ة، وت�س���تت �لنتب���اه �خلا����س باملعلم���ني، و�لتحق���ق م���ن �لبن���اء �لعاملي 
ل���ه، وطب���ق �ملقيا����س عل���ى عينة مكونة م���ن 4009 طالًبا، يدر�س���ون يف مر�حل در��س���ية 
متفاوت���ة ب���دًء من مرحلة �لرو�س���ة �إىل �ل�س���ف �لثالث ثانوي، و��س���تمل �ملقيا�س على 
بعدي���ن، و18 فق���رة مت �أخذه���ا من �لطبعة �لر�بعة للدليل �لت�سخي�س���ي و�لإح�س���ائي 
لال�س���طر�بات �لعقلية، و�أظهرت نتائج �لدر��س���ة وجود عاملني للمقيا�س وهما فرط 
�حلركة-�لندفاعية، وت�س���تت �لنتباه، كما مت ��س���تخر�ج بيانات معيارية لعينة ممثلة 

للمجتمع �ملحلي.

بدر��س���ة   McGoey, DuPaul, Haley, & Shelton, (2007) وق���ام 
للتحقق من �سدق وثبات �لن�سخة �خلا�سة مبرحلة ما قبل �ملدر�سةملقيا�س ��سطر�ب 
فرط �حلركة وت�س���تت �لنتباه �لر�بع، وُجمعت تقييمات �ملعلمني ل�977طالًبا، ترت�وح 
�أعمارهم ما بني 3 - 5 �س���نو�ت، و�أ�س���ارت نتائج �لدر��س���ة �إىل �أن �ملقيا�س يتمتع بدرجة 
عالي���ة من �لت�س���اق �لد�خل���ي، ومعامالت ثبات عالية عن طريق �إع���ادة �لختبار، كما 
تبني �سدق �ملقيا�س عن طريق �ل�سدق �لتالزمي؛ مما ي�سري �إىل �أن �لن�سخة �خلا�سة 
مبرحل���ة م���ا قبل �ملدر�س���ة لهذ� �ملقيا�س �س���ادقة، وثابت���ة للتعرف عل���ى �لأطفال ذوي 

��سطر�ب فرط �حلركة وت�ستت �لنتباه يف تلك �ملرحلة.
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وهدفت در��سة Szomlaiski, et al., (2009) �إىل �لتحقق من �سدق وثبات 
�لن�س���خة �لد�مناركي���ة م���ن مقيا�س تقدير ��س���طر�ب ف���رط �حلركة وت�س���تت �لنتباه 
�ملعدل، و�إمكانية ��س���تخد�مه ملر�قبة فاعلية برنامج عالجي، و�س���مت عينة �لدر��س���ة 
1058طالًبا،تر�وحت �أعمارهم ما بني 3 - 17 �س���نة، قيمهم �ملعلمني يف �لبد�ية)�خلط 
�لقاعدي(، وبعد 3 �أ�سهر )�ملتابعة(، و�أظهرت نتائج �لدر��سة �أن �ملقيا�س يتمتع بدرجة 
عالية من �لت�س���اق �لد�خلي، وميز بني �لطلبة ذوي ��س���طر�ب فرط �حلركة وت�ستت 
�لنتباه، و�أقر�نهم �لعاديني)�ل�سدق �لتمييزي(، كما تبني من خالل �لقيا�س �لقبلي، 

وبعد بد�ية �لربنامج �لعالجي �أن �ملقيا�س ح�سا�س للتغري يف �أعر��س �ل�سطر�ب.

 Wan Abdullah, Yaacob, Wee Kok, &Pridmore, (2011) كما قام
بدر��س���ة م���ن �أج���ل بناء ن�س���خة باللغ���ة �ملاليزي���ة من مقيا����س تقدير ��س���طر�ب فرط 
�حلركة وت�س���تت �لنتباه �لر�بع-�ل�س���ورة �ملدر�س���ية، وقيا�س مدى �س���دقه من خالل 
��س���تخد�م �ل�س���دق �لتميي���زي، و�لتحلي���ل �لعامل���ي، وقيا����س ثبات���ه ع���ن طري���ق �إعادة 
�لختب���ار، و�لت�س���اق �لد�خل���ي، ومت جم���ع �لبيان���ات م���ن 204 طالًب���ا، و�أ�س���ارت نتائ���ج 
�لدر��سة �إىل �أن �ملقيا�س يتمتع بدرجة جيدة من �لثبات، و�لت�ساق �لد�خلي، كما تبني 
وج���ود عاملني من خالل �لتحليل �لعاملي، وهما فرط �حلركة-�لندفاعية وت�س���تت 
�لنتب���اه، ومي���ز �ملقيا�س بني �لأطفال ذوي ��س���طر�ب فرط �حلركة وت�س���تت �لنتباه، 
و�أقر�نه���م �لعادي���ني، وعلي���ه فاإن���ه ميكن ��س���تخد�م �ملقيا����س يف ماليزي���ا لتقييم فرط 
�حلركة وت�ستت �لنتباه لدى �لأطفال ملا يتمتع به من خ�سائ�س �سيكومرتية منا�سبة. 

وحديًث���ا ق���ام DuPaul et al., (2015) بدر��س���ة م���ن �أج���ل �لتحق���ق م���ن 
�لبناء �لعاملي �لثنائي ل�س���طر�ب فرط �حلركة،وت�س���تت �لنتباه،و��س���تخر�ج بيانات 
معيارية ملقيا�س تقدير ��س���طر�ب فرط �حلركة وت�س���تت �لنتب���اه �خلام�س لالأطفال 
و�ملر�هقني-�ل�س���ورة �ملدر�سية-تكون مو�فقة ملعايري �لدليل �لت�سخي�سي و�لإح�سائي 
�خلام�س لال�سطر�بات �لعقلية، على عينة مكونة من 1070طالًبا، تر�وحت �أعمارهم 
م���ا ب���ني 5 - 17�س���نة )مرحل���ة م���ا قبل �ملدر�س���ة �إىل �ل�س���ف �لثال���ث ثانوي(، و�أ�س���تمل 
�ملقيا�س على 18 فقرة، ماأخوذة من �لطبعة �خلام�سة للدليل �لت�سخي�سي و�لإح�سائي 
لال�سطر�بات �لعقلية، و6 فقر�ت تقي�س �لأد�ء �لأكادميي، و�لعالقات �لجتماعية مع 
�ملعلم���ني و�لأقر�ن، و�أظهرت نتائج �لدر��س���ة توفر �س���دق �لبناء للمقيا�س با�س���تخد�م 
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�لتحليل �لعاملي، و�لذي كان متو�فًقا مع �لطبعة �خلام�س���ة من �لدليل �لت�سخي�س���ي 
و�لإح�س���ائي لال�س���طر�بات �لعقلي���ة فيت�س���ور ه���ل ��س���طر�ب فرط �حلركة وت�س���تت 

�لنتباه،كما مت ��ستخر�ج بيانات معيارية لعينة ممثلة للمجتمع �ملحلي.
 Marín-Méndez, Borra-Ruiz, Álvarez-Gómez, ق���ام  و�أخ���رًي�، 
McGoey, &Soutullo, (2016)  بدر��سة للح�سول على معايري حملية ملقيا�س 
تقدير ��س���طر�ب فرط �حلركة وت�س���تت �لنتباه �لر�بع-�ل�س���ورة �ملدر�سية-لالأطفال 
مبرحل���ة ما قبل �ملدر�س���ة يف عينة �إ�س���بانية،وجمعت �لبيانات من قب���ل �ملعلمني لعينة 
ممثلة ع�سو�ئية مكونة من 1،426 طالًبا،ترت�وح �أعمارهم ما بني 3 - 7 �سنو�ت،و�أظهرت 
نتائج �لدر��س���ة متتع �ملقيا�س بدرجة منا�س���بة من �لت�ساق �لد�خلي، كما مت ��ستخر�ج 

معايري حملية للمقيا�س بناء على متغري �جلن�س و�لعمر.

م�سكلة البحث:
توؤك���د �لأدبي���ات �ملتعلق���ة بالتقيي���م �ملبن���ي عل���ى �لأدل���ة لذوي ��س���طر�ب فرط 
 (Pelham et al., 2005; Hyman et al., 2017; �حلرك���ة وت�س���تت �لنتب���اه 
(Matson et al., 2009 على �سرورة ��ستخد�م �أد�وت منا�سبة للتعرف على �لطلبة 
ذوي ��س���طر�ب ف���رط �حلركة وت�س���ت �لنتباه، وتعد مقايي�س �لتقدي���ر �أحد �أهم هذه 
�لأدو�ت �لت���ي من �ملمكن ��س���تخد�مها للتعرف عليهم؛ �إل �أن تلك �لأدبيات ��س���رتطت 
�أن يتوفر يف تلك �ملقايي�س �ل�سدق و�لثبات، ووجود معايري حملية ير�عى فيها عمر، 
وجن�س �لطالب �ملر�د تقييمه، وكذلك تر�عي �ملعايري �لت�سخي�سية �لو�ردة يف �لطبعة 
�لأح���دث م���ن �لدلي���ل �لت�سخي�س���ي و�لإح�س���ائي لال�س���طر�بات �لعقلية، وقد �ت�س���ح 
من خالل مر�جعة �لدر��س���ات �ل�س���ابقة عدم وجود مقيا�س عربي حديث ي�س���مل على 
متطلب���ات �لتقيي���م �ملبن���ي على �لأدل���ة للطلبة ذوي ��س���طر�ب فرط �حلركة وت�س���تت 
�لنتباه، فغالبية �لدر��سات للمقايي�س �لعربية تركز على قيا�س �سدق، وثبات �ملقيا�س، 
دون ��ستخر�ج معايري حملية له، ومن تلك �لدر��سات در��سة �حل�سني وبخيت )2017(، 
و�لتي حتققت من �سدق، وثبات �لن�سخة �خلام�سة من مقيا�س تقدير ��سطر�ب فرط 
�حلركة وت�س���تت �لنتباه لالأطفال و�ملر�هقني �خلام�س-�ل�س���ورة �ملدر�س���ية-؛ �إل �أنها 
مل ت�ستخرج �ملعايري �ملحلية لذلك �ملقيا�س؛ لذ� فاإنه من �ل�سروري ��ستخر�ج معايري 
حملية لتلك �لن�سخة لت�ساعد �ملعلمني على مقارنة �أد�ء �لطالب بعينة حديثة مماثلة 

له يف �ل�سن و�جلن�س.
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كم���ا �أن �لعتم���اد عل���ى �ملقايي����س �لت���ي تقي�س  فق���ط �أعر��س ��س���طر�ب فرط 
�حلرك���ة وت�س���تت �لنتب���اه قد يزيد من تقدير ن�س���بة �نت�س���اره مقارن���ة بالعتماد على 
مقايي�س تقي�س �أعر��س �ل�س���طر�ب، و�ل�س���عف �مل�س���احب له، لأن �لبع�س قد يعاين 
م���ن �أعر�����س ��س���طر�ب ف���رط �حلرك���ة وت�س���تت �لنتب���اه، لكنه���ا ل توؤث���ر عل���ى �أد�ئه 
�لأكادمي���ي، ول توؤث���ر عل���ى عالقات���ه �لجتماعي���ة (DuPaul et al., 2014)، وق���د 
�أ�س���ارت �لدر��سات �إىل �أن ��ستخد�م �ملقايي�س �لتي جتمع بني تقييم �لأعر��س، وتقييم 
�ل�س���عف �مل�س���احب له يوؤدي �إىل ن�سب �نت�سار تت�س���ق مع ن�سب �لنت�سار �ملقبولة ب�سكل 
و��س���ع )7.3%(، يف حني تو�س���لت �لدر��س���ات �لتي �عتمدت على قيا�س �لأعر��س فقط 
�إىل ن�س���ب عالي���ة )19%(، بينم���ا كان���ت ن�س���ب �لنت�س���ار �لأعل���ى )31.4%( مبني���ة عل���ى 
مقايي����س تقي����س فقط �ل�س���عف �مل�س���احب لأعر�����س فرط �حلرك���ة وت�س���تت �لنتباه 
(DuPaul et al., 2014)، وعليه يت�س���ح �أهمية ��س���تخد�م �ملقايي�س �لتي جتمع بني 
قيا�س �لأعر��س، و�ل�س���عف �مل�س���احب لها عند تقييم �لطلبة، و�أن عدم �جلمع  بينها 
ق���د ي���وؤدي �إىل زيادة �حتمالية ت�س���خي�س �لأطفال با�س���طر�ب فرط �حلركة وت�س���تت 
�لنتب���اه (DuPaul et al., 2014)، ويع���د مقيا����س تقدير ��س���طر�ب فرط �حلركة 
وت�ستت �لنتباه لالأطفال و�ملر�هقني �خلام�س-�ل�سورة �ملدر�سية-�أحد �ملقايي�س �لتي 
جتمع بني تقييم �لأعر��س، و�ل�سعف �مل�ساحب لها؛ لذ� يعد و�حًد� من �أهم �ملقايي�س 

�لتي ينبغي �لهتمام با�ستخر�ج معايري حملية له.

ولحظ �لباحثان �زدياد يف �أعد�د �ملد�ر�س و�ملر�كز �خلا�سة �لتي تقدم �خلدمة 
للطلبة ذوي فرط �حلركة وت�ستت �لنتباه على �لرغم من عدم وجود مقيا�س منا�سب 
يف تلك �ملد�ر�س، و�ملر�كز �خلا�س���ة ميكن ��س���تخد�مه من قبل �ملعلمني للم�س���اعدة يف 
�لتع���رف عل���ى �لطلب���ة ذوي ��س���طر�ب فرط �حلرك���ة، وت�س���تت �لنتباه، مما ي�س���طر 
�لقائمني على تلك �لرب�مج با�ستخد�م مقايي�س مل يتم �لتحقق من �سدقها وثباتها، 
�أو ��ستخد�م مقايي�س قد مت �لتحقق من �سدقها وثباتها، �إل �أنها قدمية، ول حتتوي 
على �ملعايري �لت�سخي�سية �حلديثة ل�سطر�ب فرط �حلركة وت�ستت �لنتباه، وطبقت 
عل���ى عين���ة قدمي���ة ل متثل �ملجتمع �حلايل، كما �أنه مل ي�س���تخرج له���ا معايري وطنية 

ميكن من خاللها مقارنة �أد�ء �لطالب باأقر�نه �ملماثلني له يف �جلن�س و�لعمر.
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ا-�أن �ملد�ر�س �حلكومية �لتي تقدم �خلدمة للطلبة  كما لحظ �لباحثان–�أي�سً
ذوي ف���رط �حلرك���ة وت�س���تت �لنتب���اه تعتمد على �لت�س���خي�س �لطبي �ملق���دم من قبل 
�لطبيب �لنف�س���ي، كما �أ�س���ار �لدليل �لتنظيمي للرتبية �خلا�سة )1436( �إىل �أن �أهلية 
�لطال���ب خلدم���ات �لرتبية �خلا�س���ة لذوي ��س���طر�ب فرط �حلركة وت�س���تت �لنتباه 
ت�س���تلزم وج���ود تقري���ر معتمد، وعليه فاإن ه���ذ� �لإجر�ء قد يوؤدي �إىل عدم �لكت�س���اف 
�ملبكر للكثري من �حلالت �ملوجودة باملدر�سة حتى تتفاقم �مل�سكلة، وتكون و��سحة جًد� 
مما ي�ستلزم �إحالة �لطالب �إىل �لطبيب �لنف�سي للتاأكد من �إ�سابته با�سطر�ب فرط 
�حلرك���ة وت�س���تت �لنتب���اه، ومن هنا تربز م�س���كلة �لبح���ث يف �ل�س���وؤ�ل �لرئي�س �لآتي: 
ما �ملعايري �لوطنية لل�س���ورة �ل�س���عودية من مقيا�س تقدير ��س���طر�ب فرط �حلركة 
وت�ستت �لنتباه لالأطفال و�ملر�هقني �خلام�س-�ل�سورة �ملدر�سية يف مدينة �لريا�س ؟

هدف البحث: 
ه���دف �لبح���ث �حلايل ��س���تقاق و��س���تخر�ج �ملعايري �ل�س���عودية ملقيا����س تقدير 
��س���طر�ب ف���رط �حلرك���ة وت�س���تت �لنتب���اه لالأطف���ال و�ملر�هقني �خلام�س-�ل�س���ورة 

�ملدر�سية-مبدينة �لريا�س.

اأهمية البحث:
ي�ستمد هذ� �لبحث �أهميته فيما ياأتي:

تع���د �أول در��س���ة عربية –ح�س���ب عل���م �لباحثني-��س���تخرجت معايري �س���عودية 1 ))
لأح���دث ن�س���خة م���ن مقيا�س تقدير ��س���طر�ب ف���رط �حلركة وت�س���تت �لنتباه 
لالأطفال و�ملر�هقني �خلام�س-�ل�س���ورة �ملدر�سية-�ل�س���ادر يف عام 2016،و�لذي 
مت بناوؤه على متطلبات �لطبعة �خلام�سة من �لدليل �لت�سخي�سي و�لإح�سائي 

.(DSM–5) لال�سطر�بات �لعقلية
يع���د �لبح���ث �حل���ايل �إ�س���افة لالأدبي���ات �ملتعلق���ة بالتقيي���م �ملبن���ي عل���ى �لأدلة 1 ))

لت�سخي�س ��سطر�ب فرط �حلركة وت�ستت �لنتباه لدى �لأطفال و�ملر�هقني.
حاجة �لعاملني باملد�ر�س، و�ملر�كز �لتعليمية �خلا�سة بالطالب ذوي ��سطر�ب 1 ))

فرط �حلركة وت�س���تت �لنتباه �إىل مقيا�س���عربي �س���عودي �سادق وثابت، وتتوفر 
في���ه معاي���ري حملي���ة منا�س���بة من حي���ث �جلن����س، و�لعم���ر، ميكن ��س���تخد�مه 

للتعرف على هذه �لفئة من �لطالب.
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��س���تخر�ج معاي���ري وطني���ة ملقيا����س مت �لتحقق من �س���دقه، وثباته، ومنا�س���بته 1 ))
للبيئة �ل�سعودية،بحيث ميكن ��ستخد�مها للتعرف على �لطالب ذوي ��سطر�ب 
فرط �حلركة وت�ستت �لنتباه من مرحلة ما قبل �ملدر�سة �إىل �ملرحلة �لثانوية.

ي�سجع �لبحث، وتدعم ��ستخد�م مقيا�س تقدير ��سطر�ب فرط �حلركة وت�ستت 1 ))
�لنتب���اه لالأطفال و�ملر�هقني �خلام�س-�ل�س���ورة �ملدر�س���ية-يف �لدول �لعربية؛ 
نظًر� لأن �أغلب �ملقايي�س �ملتوفرة حالًيا يف �لدول �لعربية ل تتوفر فيها �لكثري 
من �خل�سائ�س �ل�سيكومرتية �ملتوفرة يف هذ� �ملقيا�س، ف�ساًل عن �ملعايري �لتي 

�سيتم ��ستقاقها يف �لبحث �حلايل.

حمددات البحث:
تتح���دد نتائ���ج �لبح���ث  مبقيا����س تقدي���ر ��س���طر�ب ف���رط �حلرك���ة وت�س���تت 
�لنتباه لالأطفال و�ملر�هقني �خلام�س-�ل�س���ورة �ملدر�س���ية-، وبالطلبة )بنني وبنات(
�لذي���ن ت���رت�وح �أعماره���م ما بني 5 - 17 �س���نة، ويدر�س���ون يف مر�حل در��س���ية خمتلفة 
)م���ن مرحل���ة م���ا قب���ل �ملدر�س���ة �إىل �ملرحل���ة �لثانوي���ة( يف مدين���ة �لريا����س، باململكة                  

�لعربية �ل�سعودية.

م�سطلحات البحث:

ا�سطراب فرط احلركة وت�ستت النتباه: هو ��سطر�ب ع�سبي منائي يتعار�س مع �أد�ء 
�لفرد، ومنوه، بحيث يظهر لديه م�ستويات عالية، وم�ستمرة من ت�ستت �لنتباه و/�أو 
فرط �حلركة-�لندفاعية، ويجب ظهور هذه �لأعر��س يف بيئتني خمتلفتني،�أو �أكرث 
)�لبيت و�ملدر�س���ة و�لعمل(، وقبل بلوغه �س���ن 12 �س���نة، وتوؤثر عليه �سلبًيا من �لناحية 

.(APA, 2013) لأكادميية، �أو �لجتماعية، �أو �لوظيفية�

مقيا�س تقدير ا�سطراب فرط احلركة وت�ستت النتباه لالأطفال واملراهقني اخلام�س-
ال�س�ورة املدر�س�ية: ه���و مقيا����س يت���م تعبئت���ه من قب���ل �ملعل���م، بهدف �لتع���رف على 
�لط���الب ذوي ��س���طر�ب ف���رط �حلرك���ة و/�أو ت�س���تت �لنتب���اه، مت تطوي���ره بناء على 
�ملعاي���ري �لت�سخي�س���ية ل�س���طر�ب ف���رط �حلرك���ة و/�أو ت�س���تت �لنتب���اه �ملذك���ورة يف 
�لطبعة �خلام�سة من �لدليل �لت�سخي�سي و�لإح�سائي لال�سطر�بات �لعقلية، وهناك 
ن�س���ختني لهذ� �ملقيا�س، ن�س���خة خا�س���ة بالأطفال )5 �إىل 10 �س���نو�ت(، و�أخرى خا�سة 

.(DuPaul, et al., 2016) )باملر�هقني )11 �إىل 17 �سنة
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 (Definition of norms, 2017) يف معجم )Norms( املعايري: تعرف �ملعايري
باأنه���ا جمموع���ة �أ�سا�س���ية م���ن م�س���تويات �لأد�ء �لنمائي���ة، وع���ادة م���ا تك���ون م�س���تمدة 
)م�س���تقة( من متو�س���ط �أو و�س���يطاإجناز ملجموعة كبرية، ويعرفها عالم)2000(باأنها 
جمموعة من �لدرجات م�س���تقة بطرق �إح�س���ائية معينة من �لدرجات �خلام �مل�ستمدة 
من تطبيق �ملقيا�س على عينة ع�س���و�ئية ممثلة للمجتمع �مل�ستهدف(. ومن فو�ئدها: 
حتديد مكانة �أو مركز �لفرد بالن�سبة لعينة �لتقنني، وتقدمي قيا�سات ت�سمح باملقارنة 
�ملبا�س���رة ب���ني درج���ات �لأف���ر�د. وم���ن �أنو�عه���ا �ملعاي���ري �ل�س���فية، و�ملعاي���ري �لعمرية، 
و�لدرج���ات �ملعياري���ة، و�لدرجات �ملعيارية �ملعدلة، و�ملعاي���ري �ملئينية، و�ملعايري �ملئينية 
ه���ي �مل�س���تخدمة يف �لبح���ث �حل���ايل، وه���ي تعتم���د عل���ى �لو�س���يط و�لربيع���ان �لأعلى 

و�لأدنى، وبقية �ملئينات بدرجة �أقل.

�ملعج���م  قدم���ه   )Percintiles( للمئين���ات  �س���يوًعا  �لأك���رث  �لتعري���ف  املئين�ات: 
�لإح�س���ائي (Definition of percintiles, 2017) باأنه���ا رق���م حي���ث تنخف����س 
ن�س���بة مئوي���ة معينة م���ن �لدرجات دونه، �أو �لعك����س، ويعرف باملئ���ني. فمثاًل قد تعلم 
�أن���ك �س���جلت 67 م���ن �أ�س���ل 90 يف �لختب���ار. ولكن ه���ذ� �لرقم لي�س ل���ه معنى حقيقي 
�إل �إذ� كن���ت تع���رف م���ا �لن�س���بة �ملئوية �لتي تق���ع دون �أو �أعلى درجت���ك. �إذ� كنت تعرف 
�أن درجات���ك يف �ملئ���ني 90، وهذ� يعني �أنك �أحرزت درجات �أف�س���ل م���ن 90% من �لنا�س 
�لذي���ن �أخ���ذو� �لختبار،وت�س���تخدم �ملئين���ات ع���ادة لتف�س���ري �لدرج���ات يف عدي���د م���ن 

.SAT, GRE and LSAT ملقايي�س و�لختبار�ت، و من �أ�سهرها�

�لرتب �ملئينية هي درجات مناظرة للدرجات �خلام �لتي يح�سل عليها �لأفر�د 
يف عين���ة �لتقن���ني �ملمثلة للمجتمع. كما تع���رف �ملئينات باأنها عب���ارة عن نقاط معينة 
يف توزي���ع م�س���تمر تقع حتتها �أو ت�س���بقها ن�س���بة مئوي���ة معينة من �ملجموع���ة �أو عينة 
�لتقن���ني �لت���ي نتعامل مع درجاته���ا، وبالتايل فالرتبة �ملئينية للف���رد هي مكان �لفرد 
عل���ى تدري���ج م���ن )100( توؤه���ل ل���ه �لدرجة �لتي يح�س���ل عليه���ا يف هذ� �لتوزي���ع )�أبو 
ها�س���م، 2004(. ومن مميز�تها �أنها تزودنا برتتيب �س���ادق للفرد بالن�س���بة جلماعته، 
كم���ا �أنها �س���هلة �حل�س���اب ومي�س���ورة �لفه���م، وتعطي مدى مت�س���ع ي�س���مح للتمييز بني 
�لأفر�د، وبالإ�س���افة �إىل ذلك فهي م�س���تخدمة يف �لن�سخة �لأ�سلية لهذ� �ملقيا�س، ويف 

غريه من مقايي�س فرط �حلركة ونق�س �لنتباه. 
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وت�س���تخدم يف �لبح���ث �حل���ايل4 درج���ات مئيني���ة ه���ي: �ملئ���ني 80، و�ملئ���ني 90، 
و�ملئ���ني 93، و�ملئ���ني 98. ويعد �ملئينان 80 و90 موؤ�س���ري ت�س���خي�س �ملعر�س���ني للخطر، 
�أما �ملئينان 93 و 98 فهما موؤ�سري ت�سخي�س �لإ�سابة بت�ستت �لنتباه وفرط �حلركة.  

منهجية البحث واإجراءاتها

منه�ج البح�ث: مت �إتب���اع �ملنهج �لو�س���في �لتحليل���ي يف �لبحث �حلايل، ملنا�س���بته لها، 
ولالأهد�ف �لتيت�سعى �إىل حتقيقها.

امل�س�اركني يف البح�ث: بلغ ع���دد �مل�س���اركني يف �لبح���ث )2881( من �ملعلم���ني، �أكملو� 
�ل�س���ورة �ملدر�س���ية م���ن مقيا����س تقدي���ر ��س���طر�ب ف���رط �حلرك���ة وت�س���تت �لنتب���اه 
لالأطف���ال و�ملر�هق���ني �خلام�س، لتقدير �لظاهرة لدي )1625( من �لذكور، و)1256( 

من �لإناث، و�جلدول )1( يو�سح توزيعهم ح�سب �جلن�س، و�لفئة �لعمرية: 

جدول )1(
امل�ساركني يف البحث ح�سب اجلن�س والفئة العمرية

�ملجموع�لفئة �لعمرية�جلن�س
3-47-58-1011-1314-1617

1032683994262651641625ذكر
1001702812413301341256�أنثى

2034386806675952982881�ملجموع

اأداة البحث:
ق���ام �لباحث���ان با�س���تخد�م مقيا����س تقدي���ر ��س���طر�ب ف���رط �حلركة، وت�س���تت 
�لنتب���اه �خلام����س لالأطف���ال و�ملر�هقني-�ل�س���ورة �ملدر�س���ية-، وهو و�حد من �أف�س���ل 
�ملقايي�س �مل�س���تخدمة حالًيا يف �ملد�ر�س للتعرف على ��سطر�ب فرط �حلركة، وت�ستت 
�لنتب���اه ل���دى �لأطفال و�ملر�هق���ني (Angello et al., 2003)، وق���د مت بناوؤه على 
�ملعاي���ري �لت�سخي�س���ية �ل���و�ردة يف �لدلي���ل �لت�سخي�س���ي و�لإح�س���ائي لال�س���طر�بات 
�لعقلي���ة؛ ل���ذ� فاإنه م���ر بالعديد من �لتغري�ت ملو�كبة حتديثات �ملعايري �لت�سخي�س���ية 
�ل���و�ردة يف �إ�س���د�ر�ت �لدلي���ل �ملختلفة، حيث كان �أول �إ�س���د�ر للمقيا����س يحتوي على 
14 فق���رة، وبع���د و�حد فق���ط (DuPaul, 1991)، ثم تغري بزي���ادة عدد �أبعاده لتكون 
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بعدي���ن بدًل من بعد و�حد )فرط �حلركة-�لندفاعية، وت�س���تت �لنتباه(، وتكون كل 
بعد من ت�سع فقر�ت (DuPaulet al., 1997)، وحديًثا مت تطويره حيث تكون من 
ن�س���ختني ن�س���خة خا�سة بالأطفال )5 �إىل 10�س���نو�ت(، و�أخرى خا�سة باملر�هقني )11 
�إىل 17�س���نة(، وذل���ك لإعادة �س���ياغة بع����س فقر�ته بحيث تكون منا�س���بة للمر�هقني، 
كما مت �إ�سافة �ست فقر�ت بعد كل بعد متعلقة باأد�ئه �لأكادميي، و�ل�سلوكي، وعالقاته 
م���ع �لأق���ارب و�ملهنيني، وعالقاته مع �لأق���ر�ن، و�إكماله للو�جب���ات �ملنزلية، وتقديره 
لذ�ته،بهدف �لتعرف على مدى م�ساهمة �أعر��س �ل�سطر�ب يف حدوث م�سكالت لدى 
�لطالب يف تلك �جلو�نب؛ لأن �لطبعة �خلام�سة من �لدليل �لت�سخي�سي و�لإح�سائي 
ت�س���رتط وج���ود �رتب���اط بني �أعر�����س فرط �حلرك���ة، وت�س���تت �لنتباه، و�ل�س���عف يف 
�جلو�نب �ل�ست �ل�سابقة لتحديد �لطالب �لذين يعانون من ��سطر�ب فرط �حلركة، 
وت�س���تت �لنتباه(DuPaulet al., 2014; DuPaulet al., 2015)،ولعل ما مييز 
ه���ذ� �ملقيا����س ه���و �إمكاني���ة تعبئته من قب���ل �ملعلم يف ف���رتة زمنية وجي���زة �لأمر �لذي 
يجع���ل من���ه �أد�ة عملي���ة لال�س���تخد�م يف �ملد�ر����س، ويتمي���ز باأنه مت بن���اوؤه على معايري 
�لعقلي���ة       �لت�سخي�س���ي و�لإح�س���ائي لال�س���طر�بات  �لدلي���ل  �لأح���دث م���ن  �لن�س���خة 
 (DSM-5)، كم���ا �أن���ه باإم���كان �ملعلم���ني ��س���تخد�مه م���ع ط���الب م���ن فئ���ات عمري���ة 
خمتلفة،ومر�ح���ل در��س���ية متعددة)مرحل���ة م���ا قب���ل �ملدر�س���ة �إىل �ملرحل���ة �لثانوية(      
بخ�س���ائ�س  يتمت���ع  �ملقيا����س  �أن  �لنتائ���ج  (DuPaulet al., 2016)،و�أظه���رت 
 (DuPaul, 1991; DuPaulet al., 1997; DuPaulet س���يكومرتية منا�س���بة�

.al., 1998; DuPaulet al., 2014; DuPaulet al., 2015)

وتتك���ون �ل�س���ورة �ملعرب���ة للمقيا����س م���ن ق�س���مني، يت���م يف �لق�س���م �لأول من���ه 
جم���ع معلومات �أ�سا�س���ية عن �لطالب، و�ملعلم،ت�س���مل على �جلن����س، و�لعمر، و�ملرحلة 
�لدر��س���ية، وم���دى وجود �إعاقة ل���دى �لطالب،بينما يتكون �لق�س���م �لث���اين للمقيا�س 
م���ن ت�س���ع فق���ر�ت تقي�س �أعر��س ت�س���تت �لنتب���اه، يجيب عليه���ا �ملعلم باختي���ار �أبًد�/ 
ن���ادًر� )0(، �أو �أحياًن���ا )1(، �أو غالًب���ا )2(، �أو د�ئًم���ا)3(، يليها �س���ت فق���ر�ت تقي�س مدى 
م�س���اهمة �أعر�����س ت�س���تت �لنتب���اه يف حدوث م�س���كالت لدى �لطال���ب يف عدة جو�نب 
وهي �لعالقات مع �لأقارب و�ملهنيني، و�لأد�ء �لأكادميي، و�لأد�ء �ل�سلوكي، و�لعالقات 
م���ع �لأق���ر�ن، و�إكمال �لو�جب���ات �ملنزلية، وتقدير �لذ�ت، ويقدر �ملعلم مدى م�س���اهمة 
�لأعر��س يف حدوث م�سكالت لدى �لطالب من خالل �ختيار ل يوجد م�سكلة )0(، �أو 
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م�سكلة ب�سيطة )1(، �أو م�سكلة متو�سطة )2(، �أو م�سكلة كبرية )3(، بعدها جاءت ت�سع 
���ا من خالل  فقر�ت تقي�س �أعر��س فرط �حلركة-�لندفاعية، �أجاب عليها �ملعلم �أي�سً
�ختي���ار �أب���ًد�/ ن���ادًر� )0(، �أو �أحياًن���ا )1(، �أو غالًب���ا )2(، �أو د�ئما)3(، تلتها �س���ت فقر�ت 
تقي����س مدى م�س���اهمة �أعر��س ف���رط �حلركة-�لندفاعية يف حدوث م�س���كالت لدى 
�لطال���ب يف �جلو�نب �ل�س���تة ذ�ت �لعالق���ة بفرط �حلركة-�لندفاعي���ة، ومت تقديرها 
م���ن قب���ل �ملعل���م باختي���ار ل يوج���د م�س���كلة )0(، �أو م�س���كلة ب�س���يطة )1(، �أو م�س���كلة 
متو�س���طة )2(، �أو م�س���كلة كبرية )3(. وبجدر �لتنبيه �إىل �أنه ي�س���ري ح�س���ول �لطالب 
عل���ى درج���ات عالي���ة على تل���ك �لفقر�ت �إىل وجود تل���ك �لأعر��س لدي���ه، كما �أن لديه 
�سعف يف �جلو�نب ذ�ت �لعالقة، بينما ي�سري ح�سوله على درجات منخف�سة �إىل عدم 

وجود تلك �لأعر��س لديه، كما �أن لي�س لديه �سعف يف �جلو�نب ذ�ت �لعالقة.

�سدق املقيا�س وثباته
 (DuPaul, 1991; DuPaul et al., 1998; DuPaul et al., ق���ام 
(2015 بالتحقق من �سدق وثبات �ملقيا�س يف �سورته �لإجنليزية من خالل �لتحليل 
�لعامل���ي، وقيا����س �لت�س���اق �لد�خل���ي، و�لثب���ات با�س���تخد�م �إع���ادة �لختب���ار، و�لتفاق 
ب���ني �ملقيم���ني (Interrater Agreement)، و�ل�س���دق �ملرتب���ط باملح���ك، وتوف���ري 
بيان���ات معيارية للمقيا�س-�ل�س���ورة �ملدر�س���ية-تتفق مع معايري �لدليل �لت�سخي�س���ي 
و�لإح�س���ائي لال�س���طر�بات �لعقلية، و�أ�س���ارت نتائج �لتحليل �لعاملي �إىل �أن �ملقيا�س 
يتك���ون م���ن عامل���ني )ف���رط �حلركة-�لندفاعي���ة، وت�س���تت �لنتب���اه(، كم���ا �أظه���رت 
�لنتائ���ج متتع �ملقيا�س بدرجة عالية من �لت�س���اق �لد�خلي، و�لثبات با�س���تخد�م �إعادة 
�لختبار،ووجد �تفاق بني �ملقيمني، وكانت درجات �ل�س���دق �ملرتبط باملحك منا�س���بة، 
ومت عر����س بيان���ات معياري���ة للمقيا�س-�ل�س���ورة �ملدر�س���ية-تتفق م���ع معايري �لدليل 

�لت�سخي�سي و�لإح�سائي لال�سطر�بات �لعقلية.

وق���ام �حل�س���ني وبخي���ت )2017( بالتحق���ق م���ن م���دى �س���دق وثب���ات �لن�س���خة 
�لعربي���ة م���ن �ملقيا����س، م���ن خ���الل ��س���تخد�م ع���دة ط���رق وه���ي �لت�س���اق �لد�خل���ي، 
و�ل�س���دق �لتميي���زي، و�س���دق �لتكوي���ن �لفر�س���ي، و�لتحلي���ل �لعامل���ي �ل�ستك�س���ايف، 
و�لتحلي���ل �لعامل���ي �لتوكي���دي، ومعام���الت ثب���ات �لف���ا كرونب���اخ، و�س���بريمان بر�ون، 
وجتم���ان، و)LVM(، و�أظه���رت نتائ���ج �لبحث  دللت �س���دق، وثبات، عالية لل�س���ورة 
�ل�س���عودية م���ن �ملقيا����س، حيث �أ�س���ارت نتائج �لت�س���اق �لد�خلي للمقيا����س، �أن �رتباط 
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كل فق���رة ببعده���ا د�ًل عن���د م�س���توى 0.01�لأمر �لذي يوؤكد متا�س���ك فق���ر�ت �ملقيا�س 
وجتان�س���ها، وم�س���اهمتها يف قيا����س �ملج���ال �لع���ام للبع���د �ل���ذي تنتم���ي ل���ه، وكذل���ك 
�ت�س���ح �رتب���اط �لبعدين بالدرج���ة �لكلية للمقيا����س، كما تبني من �إجر�ء�ت �ل�س���دق 
�لتميي���زي،�أن �ملقيا����س ق���ادر على �لتمييز ب���ني �لطالب ذوي ��س���طر�ب فرط �حلركة 
وت�س���تت �لنتباه،و�لطالب �لعاديني مب�س���تويات دللة عند 0.001، و�و�س���حت �لنتائج 
���ا �س���دق �لتكوي���ن �لفر�س���ي للمقيا�س من خ���الل متييزه بني �لط���الب بناء على  �أي�سً
متغ���ري �جلن����س )�لذك���ور و�لإناث(، ومتغ���ري �لعمر )�لط���الب ذوي �لأعم���ار �لكبرية 
و�ل�س���غرية(، حي���ث كان���ت متو�س���طات درج���ات �لطالبات �أق���ل من متو�س���طات درجات 
�لطلبة �لذكور، بينما كانت متو�س���طات درجات �لطالب ذوي �لأعمار �ل�س���غرية �أكرب 
من متو�سطات درجات �لطالب ذوي �لأعمار �لكبرية، و�أظهرت نتائج �لتحليل �لعاملي 
�ل�ستك�س���ايف، و�لتوكيدي دللت بناء متميزة، حيث تبني من خالل �لتحليل �لعاملي 
�ل�ستك�س���ايف وج���ود عامل���ني ف�س���ر� مًعا)62.23 %( م���ن تباين �لأد�ء عل���ى �ملقيا�س، ثم 
���ا كان���ت جميع موؤ�س���ر�ت �لتحليل �لعامل���ي �لتوكيدي  ت�س���بع �أعل���ى عامل و�حد،و�أي�سً
ذ�ت دللت �س���دق عالي���ة، حي���ث جتاوزت موؤ�س���ر�ت �ملالئمة 0.95 عند م�س���توى دللة 
0.001، وت�س���بعت فقر�ت كل بعد على عامل و�حد، وت�س���بع �لبعدين على عامل و�حد، 
و�أخرًي� �أ�س���ارت �لنتائج �إىل وجود دللت ثبات عاليةلكل بعد، وكذلك للدرجة �لكلية 

للمقيا�س، كما ح�سلت كل فئة عمرية على درجات ثبات عالية.

طريقة جمع املعلومات
مت جم���ع �لبيان���ات م���ن قب���ل �لفري���ق �لبحثي له���ذ� �لبحث  عن طري���ق توزيع 
ن�سخة �إلكرتونية، وورقية من �ملقيا�س يف منطقة �لريا�س، حيث �سمل توزيع �لن�سخة 
�لورقي���ة �أحياءه���ا �ملختلف���ة )�ل�س���مال و�ل�س���رق و�لو�س���ط و�لغرب و�جلن���وب(، بهدف 
�حل�س���ول على متثيل للم�ستويات �لقت�س���ادية، و�لجتماعية، و�لتعليمية، و�لثقافية 
�ملختلفة لالأطفال مبنطقة �لريا�س، كما مت توزيع �لن�سخة �لإلكرتونية من �ملقيا�س 
عل���ى �ملناط���ق �لبعي���دة عن و�س���ط �لريا�س، وكان �لهدف من ��س���تخد�م ن�س���خة ورقية 
���ا �لتمكن من  و�إلكرتوني���ة ه���و �لو�س���ول �إىل �أك���رب ع���دد ممكن م���ن �مل�س���اركني، و�أي�سً
�لو�سول �إىل �أماكن ي�سعب �لو�سول لها من خالل ��ستخد�م �ملقيا�س �لورقي لوحده. 
ولق���د وزعت �لن�س���خ �لورقية باإعطائها عدد من �ملن�س���قني لتوزيعه���ا على �ملعلمني ثم 
�إعادته���ا للباحث���ني لإدخال بياناته���ا �لكرتونًي���ا، وبنف�س �لطريقة مت توزيع �لن�س���خة 
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�لإلكرتوني���ة عل���ى �ملن�س���قني يف ع���دد م���ن �أحي���اء ومد�ر����س �لريا����س لتوزيعه���ا عل���ى 
�ملعلمني، وقد �جتهد �لباحثان يف �إر�سال �ملقيا�س بن�سختيه �لورقية و�لإلكرتونية �إىل 

�لعديد من �ملد�ر�س �ملمثلة لالأحياء �ملختلفة مبدينة �لريا�س. 
حتليل البيانات:

مت ��س���تخد�م برنام���ج IBM SPSS Statistics 24 ل�س���تخر�ج �لتك���ر�ر�ت، 
وحتدي���ًد�  و�لو�س���يط،و�لربيعات،و�ملئينيات،  �ملعياري���ة،  و�لنحر�ف���ات  و�ملتو�س���طات، 

��ستخال�س �لرتب �ملئينية �لأربعة �لرئي�سة �ملناظرة للدرجات �خلام.

نتائج البحث: 
لالإجابة عن �س���وؤ�ل �لبحث مت ��س���تخر�ج �ملعايري �ملئينية لكل جن�س على حدة 
ولكل فئة عمرية، ولبعد �لت�س���تت، وبعد فرط �حلركة، وللدرجة �لكلية، وللمقايي�س 

�لفرعية لكال �لبعدين، ونتائج ذلك �أدناه:
جدول )2(

املعايري املئينية للذكور والإناث يف بعد ت�ستت النتباه

�لعدد�لعمر
 �لنحر�ف�ملتو�سطن

�ملعياري
�ملئني

80
�ملئني

90
�ملئني

93
�ملئني

98
ذكور

)4-3(10311.07.9818.222.023.025.92
)7-5(26812.836.8419.022.024.026.62

)10-8(3999.486.9616.019.021.024.0
)13-11(4268.687.2015.019.021.025.46
)16-14(2659.976.5916.019.020.022.68
)-17 (1649.556.3616.018.019.021.7
�إناث

)4-3(1008.146.8413.016.920.7924.0
)7-5(17013.137.0519.023.025.027.0

)10-8(28112.797.0220.022.023.026.36
)13-11(24110.537.5818.021.023.025.16
)16-14(3308.637.2915.819.020.024.0
)-17 (1348.447.014.017.520.5525.3
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يو�س���ح ج���دول )2( �ملعايري �ملئينية للذك���ور و�لإناث يف بعد ت�س���تت �لنتباه، 
ل���كل فئ���ة عمري���ة، وتظه���ر �لدرجة �خل���ام �ملقابل���ة للدرج���ة �ملئينية، حي���ث مت عر�س 
�ملئني 80 و90 �للذ�ن يعد�ن موؤ�سر ت�سخي�س �ملعر�سني للخطر، و�ملئني 93 و 98 وهما 

موؤ�سري ت�سخي�س ت�ستت �لنتباه.  
جدول )3(

املعايري املئينية للذكور والإناث يف بعد فرط احلركة

�لعدد�لعمر
 �لنحر�ف�ملتو�سطن

�ملعياري
�ملئني

80
�ملئني

90
�ملئني

93
�ملئني

98
ذكور

)4-3(10310.927.7318.222.023.025.92
)7-5(26812.186.8918.022.024.027.0

)10-8(3999.016.7315.018.020.024.0
)13-11(4268.137.1614.019.021.027.0
)16-14(2659.036.514.819.019.3823.36
)-17 (1648.505.9913.016.017.021.0
�إناث

)4-3(1008.126.5313.015.920.7223.0
)7-5(17012.137.3019.022.023.027.0

)10-8(28111.847.2319.022.023.026.0
)13-11(2419.307.0816.619.021.024.16
)16-14(3307.326.7513.017.019.022.38
)-17 (1346.476.2213.016.018.20.3

يو�سح جدول )3( �ملعايري �ملئينية للذكور و�لإناث يف بعد فرط �حلركة، لكل 
فئ���ة عمري���ة، وتظهر �لدرجة �خلام �ملقابلة للدرجة �ملئينية، حيث مت عر�س �ملئني 80 
و90 �للذ�ن يعد�ن موؤ�سر ت�سخي�س �ملعر�سني للخطر، و�ملئني 93 و 98 وهما موؤ�سري 

ت�سخي�س فرط �حلركة.  
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جدول )4(
املعايري املئينية للذكور والإناث يف الدرجة الكلية للمقيا�س

�لعدد�لعمر
 �لنحر�ف�ملتو�سطن

�ملعياري
�ملئني

80
�ملئني

90
�ملئني

93
�ملئني

98
ذكور

)4-3(10321.9214.8338.042.644.046.92
)7-5(26825.0212.2836.042.044.048.0

)10-8(39918.5012.8430.035.038.045.0
)13-11(42616.8113.4627.636.040.1151.0
)16-14(26519.0111.7829.035.436.3844.0
)-17 (16418.0611.4428.032.033.040.7
�إناث

)4-3(10016.2612.2426.031.837.7245.9
)7-5(17025.2713.338.843.045.0654.0

)10-8(28124.6312.7336.042.044.049.36
)13-11(24119.8413.4433.038.041.047.32
)16-14(33015.9612.6427.033.034.8343.76
)-17 (13414.9211.8626.031.533.041.0

يو�س���ح ج���دول )4( �ملعاي���ري �ملئينية للذك���ور و�لإناث يف جمموع بعدي ت�س���تت 
�لنتب���اه وف���رط �حلرك���ة، ل���كل فئ���ة عمرية، وتظه���ر �لدرجة �خل���ام �ملقابل���ة للدرجة 
�ملئيني���ة، حي���ث مت عر����س �ملئ���ني 80 و90 �لل���ذ�ن يع���د�ن موؤ�س���ر ت�س���خي�س �ملعر�س���ني 

للخطر، و�ملئني 93 و 98 وهما موؤ�سري ت�سخي�س ت�ستت �لنتباه وفرط �حلركة.  

مناق�سة النتائج:
هدف �لبحث �حلايل �إىل ��س���تقاق و��ستخر�ج �ملعايري �ل�سعودية ملقيا�س تقدير 
��س���طر�ب ف���رط �حلرك���ة وت�س���تت �لنتب���اه لالأطف���ال و�ملر�هقني �خلام�س-�ل�س���ورة 
 (ADHD Rating Scale-5،ملدر�س���ية-مبدينة �لريا����س �ل�س���ادر يف ع���ام 2016م�
ه���ذ�  (for children and adolescents, DuPaul et al., 2016،ويتمي���ز 



املعايري ال�سع�دية لل�س�رة املدر�سية من مقيا�س تقدير ا�سطراب فرط احلركةد. عبدالكرمي بن ح�سني احل�سني واآخرون

 233 

�ملقيا�س ب�سهولة �ل�ستخد�م، و�لقدرة على تقييم خ�سائ�سو�سمات عديدة وو��سعة من 
��س���طر�ب فرط �حلركة وت�س���تت �لنتباه يف �آن و�حد ما جعله �أد�ة منا�س���بة لأغر��س 
هذه �لبحث، كما �أنه ي�س���هم يف منحى �لجتاه �لتكاملي يف �لقيا�س و�لت�س���خي�س، وهو 

�أحد �لجتاهات �ملعا�سرة و�حلديثة يف �لتقييم و�لت�سخي�س يف �لرتبية �خلا�سة.

�أهمي���ة �ملعاي���ري م���ن خ���الل منحه���ا للدرج���ات �خل���ام معن���ى،  تاأت���ي  كذل���ك 
و�إتاحتها �لفر�س���ة لتف�س���ري �لدرجة �لتي يح�سل عليها �ملفحو�س، �إ�سافة لكونها من 
�خل�س���ائ�س �لأ�سا�س���ية لعملي���ة �لتقن���ني (Gronlund, 2006)،  وق���د �أثبت �ملقيا�س 
درجات �س���دق وثبات عالية مبدينة �لريا�س يف در��س���ة �حل�س���ني وبخيت )2017(، ويف 
تلك �لدر��س���ة وجدت فروق ح�س���ب �لفئة �لعمرية، وح�سب �جلن�س؛ لذ� حتتم ��ستقاق 
معايري منف�سلة ح�سب �جلن�س وح�سب �لفئة �لعمرية، ويتفق ذلك مع ن�سخة �ملقيا�س 
�لأ�س���لية.كذلك يف نف�س �لدر��س���ة كانت معامالت ثبات �لن�س���خة �ملدر�س���ية �أعلى من 
معام���الت ثب���ات �لن�س���خة �ملنزلية مما ي�س���ري �إىل �أنها �أكرث دقة يف عمليات ت�س���خي�س 
��س���طر�ب فرط �حلركة وت�س���تت �لنتباه لدى �لأطفال و�ملر�هقني، وبالتايل �سرورة 
��س���تقاق �ملعايري �ملنا�س���بة لها، وكذ� �حلر�س على تطبيقها للح�س���ول على ت�س���خي�س 

دقيق يف �لرب�مج و�لعياد�ت �ملتخ�س�سة.

مت ��س���تقاق �ملعاي���ري �ملئيني���ة للفئ���ات �لعمرية للذك���ور و�لن���اث كل على حده، 
ويف كل بع���د عل���ى حده )ت�س���تت �لنتب���اه، فرط �حلرك���ة(، وللدرجة �لكلي���ة للمقيا�س 
للبعدي���ن مًعا،ويج���ب عل���ى �ملقي���م �أو �لفاح����س عند تطبي���ق �ملقيا�س �لب���دء بالدرجة 
�لكلية؛ لأنها تعطي يف �لعادة �نطباًعا كلًيا و�ساماًل عن نوعية �خل�سائ�س �ل�سلوكية، 

ومن ثم بعد ذلك ينظر يف �لدرجات �لفرعية.

مت ��س���تخد�م �ملعاي���ري �ملئيني���ة دون غريه���ا م���ن �ملعاي���ري لأنها �مل�س���تخدمة يف 
 (ADHD Ratingلن�س���خة �حلالي���ة و�لن�س���خ �لأربعة �ل�س���ابقة للمقيا����س �لأ�س���لي�
(Scale-5 for children and adolescents, DuPaul et al., 2016، كم���ا 
�أنه���ا م�س���تخدمة يف كث���ري من �ملقايي�س و�لختبار�ت �مل�س���ابهة، كذلك مت ��س���تخد�مها 
ملميز�تها �ملذكورة �آنًفا: �لرتتيب �ل�س���ادق للفرد بالن�س���بة جلماعته، �س���هولة �حل�ساب 
وي�س���ر �لفهم، و�إعطاء مدى مت�س���ع ي�س���مح للتميي���ز بني �لأفر�د، وكذل���ك لتحديدها 

مل�ستويات منا�سبة لتف�سري �لدرجات �خلام لالأفر�د.
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يالحظ على �ملعايري �لتي مت �لتو�سل �إليها �أن قيمها �أعلى قلياًل من �ملعايري 
 ، (DuPaulet al., 2016) لأ�سلية يف �ملجتمع �لأمريكي �لذي تو�سلت �إليها در��سة�
وطبًعا هذ� متوقع مع �ختالف �لثقافات نتيجة للتكييف �لذي يتم حني نقل �ملقيا�س 
من ثقافة �إىل �أخرى، كما يتفق ذلك مع م�س���اهد�ت �ملمار�س���ني �لذين تعاملو� ب�سورة 
مبا�س���رة مع حالت ��سطر�ب ت�س���تت �لنتباه وفرط �حلركة يف �مليد�ن، وعند مقارنة 
ه���ذه �لنتائ���ج مع �لدر��س���ات �لقليلة �لتي ��س���تخرجت معايري لت�س���تت �لنتباه وفرط 
�حلرك���ة يف �ململك���ة �لعربية �ل�س���عودية جند �أنه���ا مقاربة لدر��س���ة �لبارقي )2013( يف 
ج���دة، بينم���ا مل نتمك���ن م���ن مقارن���ة �ملعايري �حلالي���ة مع در��س���ة �خل�س���رمي و�أحمد 
)2009( لأنه���ا عامل���ت كل �أف���ر�د عينتها )7 �أعمار زمنية( كفئة و�حدة من عمر 12-6، 
وذلك ل يتفق مع �لبحث  �حلايل �لتي �تبعت �ملقيا�س �لأ�سلي �لذي ياأخذ كل 3 �أعمار 

متعاقبة كفئة و�حدة م�ستقلة. 

اخلال�سة والتو�سيات واملقرتحات
مت �لتو�س���ل �إىل ��س���تقاق معاي���ري مئينية مل�س���تويات �لأد�ء من عين���ة �لتقنني، 
وهي معايري منا�س���بة لل�س���ورة �ملدر�س���ية من مقيا�س تقدير ��س���طر�ب فرط �حلركة 
وت�س���تت �لنتباه لالأطفال و�ملر�هقني �خلام�س-�ل�س���ورة �ملدر�س���ية-مبدينة �لريا�س 
�ل�س���ادر يف ع���ام 2016م ميكن من خاللها ت�س���خي�س �ملعر�س���ني للخط���ر، وعموًما هي 
ت�س���اعد يف تقييم درجة �ل�س���طر�ب و�ل�س���و�ء على كل بعد من �أبعاد �ملقيا�س، وكذلك 
حتدي���د �مل�س���ابني باأح���د �أ�س���كال ��س���طر�ب ف���رط �حلرك���ة وت�س���تت �لنتب���اه من بني 
�لأطف���ال و�ملر�هق���ني من عمر 5-17 �س���نة ذكوًر� و�إناًثا،ومن �ملتوق���ع �أن توؤدي معايري 
�ل�س���ورة �ملدر�س���ية م���ن �لن�س���خة �لعربي���ة ملقيا����س ��س���طر�ب ت�س���تت �لنتب���اه وف���رط 
�حلركة لالأطفال و�ملر�هقني �خلام�س �إىل تطوير عمليات ت�سخي�س ��سطر�ب ت�ستت 
�لنتب���اه وفرط �حلرك���ة يف �ملد�ر�س، ومعاهد �لرتبية �خلا�س���ة مبدينة �لريا�س مما 
ي�س���هم يف �لتخطي���ط �جلي���د للتدخ���الت �لعالجية و�لرتبوي���ة، كما ميكن ��س���تخد�م 
�ملقيا����س يف �لعدي���د من �ملو�قف �لكلينيكية، و�لإر�س���ادية، و�لرتبوي���ة، وكذلك لقيا�س 
�أثر �لتدخالت �لعالجية و�لرتبوية ل�سطر�ب فرط �حلركة وت�ستت �لنتباه. كذلك 
من �ملتوقع �أن ت�س���جع �ل�سورة �ملدر�سية من حركة �لبحث �لعلمي يف جمال ��سطر�ب 

فرط �حلركة وت�ستت �لنتباه.
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 وي�س���تخدم �ملقيا����س م���ن قب���ل �ملعلم���ني �لعامل���ني م���ع �لأطف���ال و�ملر�هق���ني 
و�لخت�سا�س���يني �لنف�س���يني -)معلم���ي �لتدريب���ات �ل�س���لوكية كم���ا يطل���ق عليه���م يف 
�ل�س���عودية(-لإجر�ء م�س���ح ت�سخي�سي �س���ريع �أكرث دقة من غريه من �لأدو�ت حلالت 
��س���طر�ب ت�س���تت �لنتب���اه وفرط �حلرك���ة، كما ميكن م���ن خالل معايريه ��س���تخر�ج 
�ل�س���فحة �لنف�س���ية، بروفي���ل �لأد�ء �أو �ل�س���ايكوجر�ف )�ملبي���ان �لنف�س���ي، �ل�س���فحة 
�لبيانية لالأد�ء على �ملقيا�س،�أو �ل�سكل �لبياين لأد�ء �ملفحو�س( لالأطفال و�ملر�هقني 
يف �ملقيا����س مل���ا ل���ه من �أهمي���ة يف �لت�س���خي�س و�ملقارنات.وختاًما يو�س���ي فريق �لبحث 
ب�سرورة �إجر�ء �ملزيد من �لدر��سات باأخذ عينات ممثلة ت�سمل كافة حمافظات �ململكة 
حت���ى ميك���ن ��س���تخد�مه يف كل حمافظ���ة �أو مدين���ة �س���عودية بدون حماذي���ر، وكذلك 
��س���تخد�مه يف در��س���ات ع���دة م���ع متغ���ري�ت �أخرى، لت�س���ليط مزي���د من �ل�س���وء على 
ظاهرة وحالت ��س���طر�ب فرط �حلركة وت�س���تت �لنتباه مما ي�سهم يف فهمها ب�سورة 

دقيقة يف �ملجتمع �ل�سعودي ومن ثم �لإ�سهام يف �لتنبوؤ و�لتحكم يف �لظاهرة.
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