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)*( ملحــــوظـــــة:
          �لأ�سماء مت ترتيبها �أبجديًا. و�لأ�ساتذة �لو�رد �أ�سماوؤهم من تخ�س�سات متنوعة يف �لآد�ب و�لرتبية 

للتد�خل بني �لرتبية �خلا�سة وفروع �لعلوم �لأخرى.





�سيا�سات و�سروط وقواعد الن�سر
�سيا�سات الن�سر:

ذ�ت . 1 �لعلمي���ة  و�لدر��س���ات  �لبح���وث  �ملجل���ة  تن�س���ر 
�ل�سل���ة بالرتبية �خلا�س���ة، و�لتي مل ي�سبق ن�سرها �أو 

تقييمها يف جهة �أخرى.
ُتع���ربرِّ �لأعمال �لتي تن�سرها �ملجلة ع���ن �آر�ء كاتبيها، . 2

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

قب���ل نخب���ة م���ن �لأ�سات���ذة �ملخت�س���ني يف مو�سوعات 
هذه �لبحوث.

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

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

�لباحثني يفيد باأن �لبحث مل ي�سبق ن�سره، و�أنه غر 
مق���دم للن�سر، ولن يقدم للن�سر يف وجهة �أخرى حتى 

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

�إلكرتوني���اً، دون �إذن كتاب���ي م���ن رئي����س هيئة حترير 
�ملجل���ة وبع���د مرور �سنة على �لأق���ل من تاريخ �سدور 

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

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

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

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

�إلكرتونيا. 

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

على �ست كلمات، تعرب عن حماور �لبحث بدقة.
يرف���ق بالعم���ل �ملر�س���ل للن�سر بي���ان يت�سمن ��س���م �لباحث . 4

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

ب - قواعد الكتابة:

ال�سفحات واخلطوط: 

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

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

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

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

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

 Times New Roman وكتاب���ة �مل�ستخل�س �لأجنبي بخط
مقا�س )12(.

كتاب���ة �جلد�ول بنف�س خ���ط من �لبحث مقا�س )10( على . 5
�أل يخ���رج �أي  ج���دول ع���ن ح���دود هو�م����س �ل�سفح���ة، و�أل 
ينق�س���م �جلدول عل���ى �سفحتني �أو �أك���ر ، وميكن ت�سغر 

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

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

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

�أ�سف���ل . 8 منت�س���ف  يف  �لبح���ث  ل�سفح���ات  �لرتقي���م  يك���ون 
�ل�سفح���ة، �بتد�ءً من �سفح���ة �مللخ�س �لعربي ثم �مللخ�س 
�لإجنلي���زي، وحت���ى �آخ���ر �سفح���ة م���ن �سفح���ات �لبح���ث 

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

10 .. Textbox بدل من  Table ستخد�م��

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

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

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

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





الـمــــرا�ســـــالت

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

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

�أو عن طريق رقم �لهاتف : 01147271725 �

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





املجلد ال�سابع - العدد )24( اغ�سط�س 2018 جملة الرتبية اخلا�سة

حمتـــــويـــــات العـــــدد

فعاليية برناميج قائم على اليقظة العقليية يف خف�ض ال�سغوط وحت�سين الرفاهية لدى 
معلمي الأطفال ذوى ا�سطراب طيف التوحد.

د. ال�سيد ي�س التهامي حممد                                 د. ر�سا اإبراهيم حممد الأ�سرم

1

اليذكاء الناجيح وعالقتيه با�سرتاتيجييات مواجهية ال�سغيوط الأكادمييية ليدى الطلبة 
املتفوقن درا�سًيا والعادين بال�سف الأول الثانوي العام .

د. ي�سرا �سعبان اإبراهيم بلبل

82

اأمنياط ميا وراء النفعيال لالأمهات كمنبئ بالكفياءة الجتماعيية  النفعالية من وجهة 
نظرهن لأطفالهن املتلعثمن وغري املتلعثمن باملرحلة البتدائية باملنيا .

د. �سعاد كامل قرين

140

فعالية زييادة �سعة الذاكرة العاملة لدى عينة من اأطفال الرو�سة امل�سابن با�سطراب 
نق�ض النتباه وفرط  الن�ساط با�ستخدام التدريب املحو�سب فى خف�ض اأعرا�ض ال�سطراب 

لديهم .

د. �سمر �سعد حممد يو�سف الدويني

191

تقيومي تدريبات كتياب القراءة والكتابية والأنا�سييد لل�سف ال�ساد�يض مبعاهد وبرامج 
الرتبية الفكرية يف اململكة العربية ال�سعودية يف �سوء الذكاءات املتعددة  .

د. فرتاج فاح�س الزوين 

265

فعاليية برنامج تدريبي قائيم على التعزيز يف تنمية مهيارات ا�ستخدام احلا�سوب عند 
الطالب املتعرثين درا�سيُا بال�سف ال�ساد�ض بدولة الكويت .

د. حممد حمد العتل                                             خالد حمد بليه العجمي45196

302

تقيومي برناميج التدريب املييداين لطالب ق�سم الرتبيية اخلا�سة بجامعية الق�سيم من 
وجهة نظر مديري املدار�ض واملتدربن .

د. خالد بن �سليمان �سالح ال�ساحلي

327
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ملخ�س البحث
هدفت �لبحث �حلايل �إىل �لتعرف على فاعلية برنامج قائم على �ليقظة �لعقلية 
يف خف����س �ل�سغ���وط وحت�س���ني �لرفاهية لدى معلمي �لأطف���ال ذوى ��سطر�ب طيف 
�لتوح���د؛ وتكونت عينة �لدر��سة م���ن )10( من معلمي �لأطفال ذوى ��سطر�ب طيف 
�لتوح���د مبدينة �لريا�س باململكة �لعربية �ل�سعودي���ة؛ و��ستخدمت �لدر��سة ��ستبيان 
�ليقظ���ة �لعقلية ذو �لأوجه �خلم�سة )ترجمة وتقنني/�لباحثان(، ومقيا�س �ل�سغوط 
)�إع���د�د / �لباحث���ان(، ومقيا����س �لرفاهي���ة )�إع���د�د / �لباحث���ان(، وبرنام���ج قائم على 
�ليقظ���ة �لعقلية )�إع���د�د / �لباحثان(؛ و�أ�سفرت نتائج �لدر��س���ة عن فاعلية �لربنامج 
�مل�ستخ���دم يف حت�س���ني �ليقظ���ة �لعقلي���ة ل���دى معلمي �لأطف���ال ذوى ��سط���ر�ب طيف 

�لتوحد مما كان له �أثر يف خف�س �ل�سغوط، وحت�سني �لرفاهية لديهم.

الكلمات املفتاحية:�ليقظة �لعقلية، �ل�سغوط، �لرفاهية.
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The Effectiveness of a Mindfulness-Based Program 
in Reducing Stress and Improving the Well-being of 

Teachers of 
Children with Autism Spectrum Disorder

Abstract
The current study aimed to investigate the effectiveness 

of a mindfulness-based program in reducing stress and improving 
the psychological well-being of teachers of children with autism 
spectrum disorder. The study participants were 10 teachers of 
children with autism spectrum disorder in Riyadh, Saudi Arabia. 
The study used five-facet mindfulness Questionnaire (Standardized 
by the researchers), stress scale (prepared by the researchers), well-
being scale (prepared by the researchers), and a program based 
on mindfulness (prepared by the researchers). The results of the 
study resulted in the effectiveness of the program in improving 
the mindfulness among teachers of children with autism spectrum 
disorder, which has the effect of reducing stress and improving their 
well-being.

Keywords: Mindfulness, Stress, Well-being.
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مقدمة البحث:
ُتع���د �ل�سغوط �سمة من �سمات حياة �لإن�سان، وهى جتربة فردية للغاية حيث 
�أن �لأح���د�ث �لت���ي ت�سبب �سغوطًا لفرد ما قد ل ت�سبب �سغوطًا لفرد �آخر وقد يرجع 
ذل���ك �إىل خ�سائ����س �لف���رد وخرب�ت���ه؛ كما �أن �ل�سغ���وط قد تكون لها بع����س �لفو�ئد 
�لإيجابية حيث قد تكون مبثابة حافز وحتدى يدفع �لفرد لإحد�ث تغير�ت �يجابية 
يف حياته مثل تعلم مهار�ت جديدة، و�إجر�ء تغير�ت يف منط حياته؛ وبناء على  ذلك 
فق���د تكون �ل�سغ���وط �يجابية وهى �سرورية ملو�جهة �لف���رد للتحديات �ليومية �لتي 
يتعر�س لها وتدفعه لتحقيق �أهد�ف حمددة، وقد تكون �سلبية وفيها تفوق �ل�سغوط 

.)Palmer,2005, p. 380( قدر�ت �لفرد؛ مما يوؤثر ب�سورة �سلبية عليه

ويف�س���ل كث���ر م���ن �لأف���ر�د يف مو�جه���ة �ل�سغ���وط و�لتعام���ل معه���ا )خا�س���ة 
�لنف�سي���ة  �لنو�ح���ي  عل���ى  �سلبي���ة  ب�س���ورة  يوؤث���ر  لف���رتة طويل���ة( مم���ا  ��ستم���رت  �إذ� 
لديه���م مث���ل زي���ادة م�ست���وى �أعر�����س �لكتئ���اب، و�ل�ستن���ز�ف �لنفع���ايل، و�نخفا�س 
�لرفاهي���ة �لنف�سي���ة، و�لح���رت�ق �لنف�سي ويح���دث ذلك ب�سورة خا�س���ة لدى �ملعلمني                                                         

.)Sonnentag&Frese,2012, p. 453(

وم���ن �مل�سل���م ب���ه �أن مهنة �لتدري����س �أحد �أكر �ملهن �أهمي���ة يف �ملجتمع، وبدون 
ن���ز�ع يلع���ب �ملعلمون دورًا جوهريً���ا يف تعليم �لطالب، ورغم ذلك ف���اإن مهمة �ملعلمني 
ل تقت�س���ر على نق���ل �ملعرفة فقط، ولكنها تت�سمن �أي�سً���ا �إك�ساب �لطالب �ل�سلوكيات 
�لجتماعي���ة و�لثقافي���ة �ملقبولة؛ وقد �أ�س���ارت نتائج �لعديد من �لبح���وث و�لدر��سات 
�لوظيف���ي،  �لر�س���ا  ع���دم  �إىل  به���م  ي���وؤدى  ق���د  لل�سغ���وط  �ملعلم���ني  تعر����س  �أن  �إىل 
وم�س���كالت �ل�سح���ة �لنف�سي���ة؛ ولذل���ك ف���اإن متت���ع �ملعلم���ني بال�سح���ة �لنف�سي���ة ُيعد 
�أمرً���ا �سروريً���ا وحا�سمً���ا لنجاح �لط���الب، و�لنظ���ام �لتعليمي، و�ملجتم���ع ب�سورة عامة                                               

 .(Vesely, Saklofske & Leschied,2013, p.72)

وقد �أكدت نتائج �لعديد من �لبحوث و�لدر��سات على �أن مهنة تعليم �لطالب 
ذوى �لإعاق���ة ت���وؤدى �إىل تعر����س �ملعلمني ملخ���اوف مهنية و�نفعالي���ة نتيجة تعر�سهم 
للعدي���د م���ن �لتحديات و�مل�سكالت يف تل���ك �ملهنة مثل تعليم �لط���الب ب�سورة فردية، 
و�سب���ط �لف�سل، و�لتو��سل مع �أ�س���ر ذوى �لحتياجات �خلا�سة، و�مل�سكالت �ل�سلوكية 
ل���دى �لط���الب، وزي���ادة �أعباء �لعم���ل؛ مما قد يكون ل���ه تاأثر�ت �سلبي���ة على �ملعلمني 
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مث���ل �ل�سع���ور بالغ���رت�ب عن �ملدر�س���ة، و�لتغي���ب �مل�ستمر ع���ن �ملدر�س���ة، و�ل�ستنز�ف 
�لنفع���ايل، و�ل�سغ���وط �لنف�سية؛ وبالت���ايل يكونون �أكر عر�س���ة للتفكر �مل�ستمر يف 
 (Benn, Akiva, Arel & Roeser, 2012, ت���رك مهن���ة �لتدري�س لذوى �لإعاقة

.p.1477; Ghania, Ahmad & Ibrahim,2014, p.4)

وت���وؤدى �لتدخ���الت �لعالجي���ة �إىل خف����س �ل�سغ���وط �لت���ي ق���د يعان���ى منه���ا 
�ملعلم���ني، �لأم���ر �ل���ذي ي�ساع���د يف حت�س���ني رفاهيته���م، وتق���دمي �لرعاي���ة �ملنا�سب���ة 
لطالبهم، وممار�سة �أدو�رهم ب�سورة جيدة، وت�ساعد �لتدخالت �لقائمة على �ليقظة 

.(Benn et al.,2012, p.1477) لعقلية يف حتقيق ذلك�

وُتع���د �ليقظ���ة �لعقلي���ة فرع من فروع علم �لنف�س �لإيجاب���ي �لذي مت �عتماده 
كفرع ر�سمي من علم �لنف�س، و�لذي �أحدث تغير�ت وحتولت كبرة يف مبادئ و�أفكار 
عل���م �لنف�س �لتقليدي �لذي يركز على �حلد م���ن �ل�سطر�بات �لنف�سية �إىل �لرتكيز 
عل���ى در��س���ة وتنمية �ملفاهي���م �ليجابية مثل �لرفاهي���ة، و�لر�سا، و�لأم���ل، و�لتفاوؤل، 

.(Lambert, 2015, p.7) و�ل�سعادة يف �لوقت �حلا�سر

وتختل���ف �لتدخ���الت �لقائم���ة عل���ى �ليقظ���ة �لعقلي���ة ع���ن �أن���و�ع �لتدخ���الت 
�لأخ���رى مث���ل �لع���الج �ل�سلوكي �ملعريف و�ل���ذي يتم فيه �لرتكيز عل���ى حتديد �لأفكار 
و�مل�ساعر وحتليلها للتعرف على ما �إذ� كانت مفيدة وو�قعية، وذلك على عك�س �لعالج 
�لقائ���م عل���ى �ليقظة �لعقلية �لذي ي���رى �أن حتليل �لأفكار و�مل�ساعر غر �سروري ول 
فائ���دة من���ه، ب���ل من �لأف�س���ل �أن يتم تقبله���ا دون حتليلها، وذلك م���ن خالل تدريبات 
ب�سيط���ة يتعل���م ويت���درب من خالله���ا �لأفر�د على �لتع���رف على �لأح���د�ث و�خلرب�ت 
�لت���ي حت���دث يف �لوق���ت �لر�ه���ن )مث���ل �لأحا�سي����س �جل�سمي���ة، و�لأف���كار، و�مل�ساعر(، 
 .(Spek, Ham, & Nyklicek, 2013, 247) وتقبله���ا كم���ا حت���دث يف �لو�ق���ع
وب�س���ورة عام���ة تهت���م �ليقظ���ة �لعقلية بالرتكيز عل���ى �للحظة �حلالية مب���ا فيها من 
�أف���كار وم�ساع���ر �ساغط���ة وجمه���دة، وتقبلها كما ه���ى دون �حلاج���ة لتغيرها؛ وذلك 
عل���ى عك����س �أنو�عً���ا عدي���دة �أخ���رى م���ن �لعالج���ات �لت���ي تهت���م باملا�س���ي �أو �مل�ستقب���ل                                                          

.(|Kiep, Spek, & Hoeben, 2015, p. 638; Waters,2016, p. 41)
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وُيح�س���ن �لتدري���ب عل���ى �ليقظة �لعقلي���ة �لإدر�ك ما ور�ء �ملع���ريف لدى �لفرد، 
ويوجه���ه نح���و مالحظ���ة ذ�ت���ه، و�لإق���ر�ر و�لع���رت�ف �لف���وري مبو�سوعي���ة �مل�ساع���ر 
و�لنفع���الت �لنف�سي���ة و�جل�سمي���ة �لناجت���ة ع���ن �خل���رب�ت �لت���ي مي���ر به���ا، م���ع ع���دم 
�لت�س���رع يف �إ�س���د�ر �أح���كام و��ستجاب���ات �نفعالي���ة تلقائي���ة نحوه���ا، وم���ن خ���الل ذلك 
�ملنظ���ور �ملو�سوع���ى غ���ر �ملتحيز نحم���ى �لفرد م���ن �لتاأث���ر�ت �ل�سلبي���ة �لناجتة عن 
تل���ك �مل�ساع���ر و�لنفع���الت، مم���ا يوؤث���ر ب�س���ورة �يجابي���ة عل���ى �لن���و�جت �لنف�سي���ة ل���ه                                             
(Graepael,2015, 14; Meppelink, Bruin, Wanders-Mulder, Ven-

.nik, & Bögels, 2016, p. 681)

وق���د �أك���دت نتائج �لبحوث و�لدر��سات �ملبكرة عل���ى �أن �لتدخالت �لقائمة على 
�ليقظ���ة �لعقلي���ة و�ع���دة ومب�س���رة يف حت�س���ني �لإدر�ك �لنفع���ايل و�لتنظي���م �لذ�ت���ى، 
و�لوظائ���ف �لتنفيذي���ة، و�حل���د من �مل�س���كالت �ل�سلوكية ل���دى �لأطف���ال و�لكبار ذوى 
��سط���ر�ب طي���ف �لتوحد، كما �أنه���ا مفيدة �أي�سًا يف خف�س �ل�سغ���وط و�لتوتر و�لقلق 
�لذي يتعر�س له معلمي ومقدمى �لرعاية لالأطفال ذوى �لحتياجات �خلا�سة، كما 
ت�ساهم يف حت�سني �لتفاعل بني �لو�لدين وجميع �أفر�د �لأ�سرة و�أطفالهم ذوى ��سطر�ب 
طي���ف �لتوح���د (Keenan-Mount, Albrecht, & Waters, 2016, p.69)؛ 
ويت���م ذل���ك م���ن خ���الل تدري���ب �لو�لدي���ن عل���ى �إدر�ك �لتفاع���الت غ���ر �ل�سوي���ة مع 
�أطفاله���م، وتدريبه���م عل���ى �لتفاع���ل معه���م بطريقة مقبول���ة دون ��ستجاب���ات �نفعالية 

.(Cohen & Semple, 2010, p.148) تلقائية جتاه �سلوكيات �أطفالهم

وب�س���ورة عام���ة تركز تدريب���ات �ليقظة �لعقلية عل���ى تعليم وتدري���ب �لو�لدين، 
�أو �ملعلم���ني، �أو �لأطف���ال �أنف�سهم على مالحظ���ة ور�سد �ل�سعوبات �لتي يو�جهونها دون 
�سرورة �لعمل على تغيرها؛ وبالتاىل ت�ستخدم �ليقظة �لعقلية يف تدريب �ملعلمني على 
�إدر�ك وتقبل �جتاهاتهم �ل�سلبية جتاه �لطالب )مثل وجود طفل ذوى �حتياجات خا�سة(

لديه���م                        �لنف�س���ي  و�لح���رت�ق  �ل�سغ���وط  خف����س  �إىل  ي���وؤدى  ق���د  �ل���ذي  �لأم���ر 
.(Kelly&Barnes-Homles,2013, p.18)
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م�سكلة البحث:
يتعر�س �أولياء �أمور ومعلمي �لأطفال ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد ب�سورة خا�سة 
لكث���ر م���ن �لعو�مل �لتي تزيد من �حتمال تعر�سهم لل�سغ���وط مثل �أعر��س ��سطر�ب 
طي���ف �لتوح���د و�لتي تت�سمن م�سكالت �ل���كالم و�للغة، وم�س���كالت �لتو��سل، و�لق�سور 
�لجتماع���ي، وق�سور �لتنظيم �لذ�تي، وكذلك �مل�سكالت �ل�سلوكية لهوؤلء �لأطفال مثل 
�لعدو�ن، ونوبات �لغ�سب، و�سلوكيات �لتحدي؛ مما يوؤدى �إىل معاناة �لو�لدين و�ملعلمني 
وتعر�سه���م لكثر من �لتحديات �لجتماعية و�لنفعالية ب�سبب تعدد وتنوع �أدو�رهم يف 
�لرعاي���ة �لت���ي يقدمونها له���وؤلء �لأطفال، وترتبط تلك �ل�سغ���وط �لتي يتعر�سون لها 
باأدو�رهم �ملتعددة؛ مما يوؤثر ب�سورة �سلبية على �ل�سحة �لنف�سية، و�لرفاهية، وجودة �حلياة 
.(Bluth, Roberson, Billen, & Sams, 2013, p.196) لو�لدية و�لتدري�سية�

وقد �أ�سارت نتائج �لعديد من نتائج �لبحوث و�لدر��سات �حلديثة �إىل �أن مقدمى �لرعاية 
)مث���ل �ملعلم���ني و�لو�لدين( لالأطف���ال ذوى �ل�سطر�بات �لنمائية مثل ��سطر�ب طيف 
�لتوح���د  معر�س���ون خلطر �لإ�ساب���ة بال�سغوط بدرجة كبرة مم���ا يوؤثر ب�سورة �سلبية 
عل���ى �لرفاهية لديهم )Lovell&Wetherell,2016,2(؛ ومن هذه �لدر��سات در��سة 
Mapfumo, Mukwidzwa, & Chireshe, (2014) �لت���ي �أك���دت نتائجه���ا عل���ى 
�أن م�ستوي���ات �ل�سغ���وط لدى معلم���ي ذوى �لإعاقة مرتفعة ب�سورة عامة، كما �أنها �أكر 
�نت�ساًر���ا ل���دى �ملعلم���ات مقارنة باملعلمني. وب�س���ورة خا�سة يعانى معلم���ي �لطالب ذوى 
��سطر�ب طيف �لتوحد من م�ستويات مرتفعة من �ل�سغوط �لنف�سية، و�لحرت�ق �لنف�سي 
مقارن���ة مبعلم���ي �لطالب �لعادي���ني؛ وذلك ب�سب���ب �لطبيعة �ملعقدة لذل���ك �ل�سطر�ب

.)Romano,2016, p.30( 

وق���د �أ�س���ارت نتائ���ج �لبح���وث و�لدر��س���ات �إىل فاعلي���ة �لتدخ���الت �لقائم���ة على 
�ليقظة �لعقلية �ملقدمة للو�لدين يف خف�س حدة �لتوتر، و�ل�سغوط، و�لقلق، و�لكتئاب، 
وحت�س���ني �لرفاهي���ة لدى �أولي���اء �أمور �لأطف���ال ذوى �لإعاقة ب�س���ورة مبا�سرة، وخف�س 
�مل�سكالت �ل�سلوكية لدى �أطفالهم ب�سورة غر مبا�سرة، وحت�سني �لعالقات و�لتفاعالت 
              (Crnic, Neece, McIntyre, Blacher, & ليجابي���ة ب���ني �لو�لدي���ن و�أطفاله���م�

.Baker, 2017, p.40)
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وميك���ن �أن ت�ساع���د �لتدخ���الت �لقائم���ة على �ليقظ���ة �لعقلية معلم���ي �لأطفال 
ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد يف خف�س �لتوتر و�ل�سغوط �لتي يتعر�سون لها، وحت�سن 
كفاءتهم �لذ�تية، و�سعورهم بالكفاءة �لتدري�سية، و�سبط وتنظيم �نفعالتهم، كما �أن لها 
�آثاًرا �يجابية غر مبا�سرة على طالبهم ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد من حيث حت�سن 

.)Keenan-Mount et al.,2016, p.71( حالتهم �لنف�سية و�لجتماعية

ومن���ذ ظه���ور �لتدخ���الت �لقائمة عل���ى �ليقظة �لعقلي���ة قامت �أغل���ب �لدر��سات 
و�لبح���وث �لأجنبي���ة با�ستخد�مه���ا خلف�س �ل�سغ���وط وحت�سني �لرفاهية ل���دى و�لدى 
�لأطف���ال ذوى ��سط���ر�ب طي���ف �لتوح���د ون���در ��ستخد�مه���ا م���ع �ملعلم���ني، وم���ن �أمثلة 
�لدر��س���ات �لت���ي ��ستخدمت �ليقظة �لعقلية خلف�س �ل�سغوط وحت�سني �لرفاهية لدى 
 Anclair, Hjärthag, &:و�لدى �لأطفال ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد در��سة كل من
 Hiltunen (2017); Cachia, Anderson, & Moore (2014); Conner&
 White (2014); Conner (2013); Dykens, Fisher, Taylor, Warren,
 &Miodrag (2014); Ferraioli & Harris (2013); Hwang, Kearney,
 Klieve, Lang, & Roberts (2015); Jones, Hastings, Totsika, Keane,

& Rhule (2014)
وبالنظر �إىل حمدودية �لبحوث و�لدر��سات �لتي ��ستخدمت �لتدخالت �لقائمة 
عل���ى �ليقظة �لعقلي���ة مع �ملعلمني؛ فاإنه توجد حاجة ما�سة لإج���ر�ء مزيد من �لبحوث 
و�لدر��سات �لتي تهدف �إىل ��ستخد�م �لرب�مج �لقائمة على �ليقظة �لعقلية مع �ملعلمني، 
و�لتي قد توؤدى �إىل �إن�ساء وتكوين عالقات �يجابية مع طالبهم، وبناء �لثقة بينهم، و�إد�رة 
�لف�سول �ملدر�سية بطريقة �سحيحة؛ �لأمر �لذي قد ي�سهم يف خف�س حدة �لتوتر و�لقلق 
و�ل�سغ���وط وحت�س���ني �لرفاهية لدى �ملعلمني مما يوؤثر ب�س���ورة �يجابية على �سلوكيات 

 .)MCDougall,2016, p.3( طالبهم
ومم���ا �سبق ميكن بلورة م�سكلة �لبحث �حلايل يف �ل�س���وؤ�ل �لتايل: هل ميكن 
خف����س �ل�سغ���وط وحت�سني �لرفاهي���ة لدى معلمي �لأطف���ال ذوى ��سطر�ب طيف 

�لتوحد من خالل برنامج قائم على �ليقظة �لعقلية؟
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هدف البحث:
��سته���دف �لبح���ث �حل���ايل خف����س �ل�سغوط وحت�س���ني �لرفاهية ل���دى معلمي 

�لأطفال ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد من خالل برنامج قائم على �ليقظة �لعقلية.

اأهمية البحث:
م���ن �ل�س���روري �لعم���ل عل���ى وق���ف و�لتخل����س م���ن �ل�سغ���وط �لتي ي�سع���ر بها 
�ملعلم���ني؛ لأنهم ه���م �مل�سئولني ع���ن رعاية �لط���الب وحت�سيلهم �لأكادمي���ي، وبالتايل 
فاإن ��ستمر�ر تعر�سهم لتلك �ل�سغوط ينتج عنه �سعوبة ت�سهيل �لتح�سيل �لأكادميي 
للط���الب ، كم���ا �أنه���م ل ي�ستطيع���ون �إد�رة �لعملية �لتعليمية على نح���و فعال مما يوؤثر 
 .(Triantoro,2014, p.51( ب�سورة مبا�سرة و�سلبية على عملية �لتعليم و�لتدري�س

وتبدو �أهمية �لبحث �حلايل يف:
((( ُتع���د �لبح���ث �حلايل – يف حدود عل���م �لباحثان- من �أو�ئ���ل �لدر��سات �لعربية 1

�لت���ي �هتم���ت بدر��س���ة �ليقظ���ة �لعقلية لدى معلم���ي �لأطف���ال ذوى ��سطر�ب 
طيف �لتوحد.

((( توف���ر �ملزيد من �ملعلومات و�حلقائق حول م�سطل���ح �ليقظة �لعقلية، �لأمر 1
�ل���ذي ي�ساع���د يف ت�سميم �لعديد م���ن �لرب�مج �لقائمة عل���ى �ليقظة �لعقلية 

للمعلمني، و�لو�لدين، و�لطالب.
((( �إع���د�د وت�سمي���م مقيا�س���ني هم���ا مقيا����س �ل�سغ���وط؛ ومقيا����س �لرفاهي���ة؛ 1

وترجمة وتقنني ��ستبيان �ليقظة �لعقلية ذو �لأوجه �خلم�سة.
((( ت�سميم وتطبيق برناجمًا قائم على �ليقظة �لعقلية ُي�سهم يف خف�س �ل�سغوط 1

وحت�سني �لرفاهية لدى معلمي �لأطفال ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد.
((( ُي�سهم برنامج �لدر��سة �حلايل يف تالفى �لنتائج �ل�سلبية �ملرتتبة على �ل�سغوط 1

�سو�ء بالن�سبة للمعلمني، �أو �لطالب، �أو �لعملية �لتعليمية ككل.
((( ُي�سه���م برنامج �لبح���ث �حلايل يف تعزيز رفاهية �ملعلمني �لأمر �لذي قد يوؤدى 1

�إىل تعزيز رفاهية �لطالب، و�سحتهم �لنف�سية. 

م�سطلحات البحث:
1- اليقظية العقليية Mindfulness:تع���رف �ليقظ���ة �لعقلي���ة باأنه���ا �لق���درة عل���ى توجي���ه �لنتب���اه 
ب�س���ورة عمدية �إىل �لتج���ارب و�خلرب�ت �لتي حتدث يف �للحظة �لر�هنة، وتقبلها، دون 



املجلد ال�سابع - العدد )24( اغ�سط�س 2018 جملة الرتبية اخلا�سة

 11 

�لت�س���رع يف �إ�س���د�ر �أحكامًا عليها، مع �ملحافظة على �لهدوء يف جميع �ملو�قف و�لأوقات                  
 (Janssen, Kan, Carpentier, Sizoo, Hepark, Grutters, Donders,

.Buitelaar, &Speckens,2015, p. 2)

2- ال�سغوطStress:تع���رف �ل�سغ���وط باأنه���ا حال���ة م���ن ع���دم �لت���و�زن ب���ني قدر�ت 
�لف���رد ومتطلب���ات �لبيئ���ة نتيج���ة تعر�سه للمو�قف و�خل���رب�ت غر �ل�س���ارة )م�سادر 
�ل�سغ���وط( مم���ا يوؤثر ب�سورة �سلبية عل���ى �جلو�نب �جل�سمي���ة و�لنف�سية و�لنفعالية 

)Strickland,2016, p.633)لديه
�أنه���ا نقط���ة �لت���و�زن ب���ني جمم���وع  3- الرفاهيةWell-being:تع���رف رفاهي���ة �لف���رد عل���ى 
�جلو�ن���ب �لفردي���ة )�لنف�سي���ة و�لجتماعي���ة و�ل�سلوكي���ة(، و�لتحدي���ات �لت���ي يو�جهه���ا                                   

.(Dodge, Daly, Huyton, & Sanders,2012, p.225) 

االإطار النظري:
يت�سمن �لإطار �لنظري للبحث �حلالية عر�س تف�سيلي ملفاهيم �لدر��سة وهى 

�ليقظة �لعقلية، و�ل�سغوط، و�لرفاهية �لنف�سية.

اأولً: اليقظة العقلية:

تعريف اليقظة العقلية:
تختل���ف  �لعقلي���ة  �ليقظ���ة  تعريف���ات  �أن  �إىل  �لإ�س���ارة  بالذك���ر  �جلدي���ر  م���ن 
باخت���الف �لتخ�س�س���ات، فعل���ى �سبيل �ملثال يهت���م �ملتخ�س�سني يف �ملج���ال �لجتماعي 
بكيفي���ة دعم وتعزيز �ليقظة �لعقلية لتح�سني منو وتطور �لذ�ت �ملهنية و�مل�ساهمة يف 
�لعم���ل �لجتماع���ي، ويهت���م �ملتخ�س�سني يف جمال علم �لنف�س بدع���م وتعزيز �ليقظة 
�لعقلية لتحقيق �ل�سحة �لنف�سية لالأفر�د، كما يهتم �ملتخ�س�سني يف �ملجال �لتعليمي 
بدع���م وتعزيز �ليقظة �لعقلي���ة لتوفر مناخ مالئم للطالب لي�ستطيعو� �لتعبر عن 

.(Harris, 2017,  p. 121) جتاربهم وخرب�تهم ب�سورة �ساملة

ع���رف Winning & Boag (2015, p. 492) �ليقظ���ة �لعقلي���ة ب�س���ورة 
عام���ة على �أنها حالة عقلية ي�ست���دل عليها من خالل عدم �لت�سرع يف �إ�سد�ر �لأحكام، 
وتركي���ز �لنتب���اه عل���ى �للحظ���ة �حلالي���ة. ويعن���ى ع���دم �لت�س���رع يف �إ�س���د�ر �لأح���كام 
�لقي���ام بر�س���د ومالحظة �لأفكار و�مل�ساع���ر و�لأحا�سي�س �جل�سمي���ة دون �لتاأثر بها �أو 
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�ل�ستجاب���ة بن���اءً عليها وذلك من خ���الل مزيد من تقييمها وتقبله���ا، ويعنى �لرتكيز 
عل���ى �للحظ���ة �حلالي���ة متابع���ة �للحظ���ة �حلالي���ة فق���ط وع���دم �لتفك���ر يف �خلرب�ت                                                    

�ملا�سية �أو �لأحد�ث �مل�ستقبلية.

�لنتب���اه و�لهتم���ام  ه���ي  �لعقلي���ة  �ليقظ���ة  �أن   Lambert(2015,8) وذك���ر 
بطريقة معينة وق�سدية على �خلرب�ت �حلالية، دون �إ�سد�ر �أحكامًا عليها؛ ويت�سمن 
ذل���ك �لتعري���ف ثالث���ة مب���ادئ ه���ى �أولً: �أن �ليقظ���ة �لعقلي���ة عملية ن�سط���ة تت�سمن 
�لنتب���اه �لن�س���ط �ل���ذي ي���وؤدى �إىل �لإدر�ك، وثانيً���ا: �لرتكي���ز عل���ى �حلا�س���ر ولي����س 
�ملا�س���ي �أو �مل�ستقب���ل، وثالثًا: تقبل �خلرب�ت و�لأحد�ث �حلالية وع���دم �إ�سد�ر �أحكامًا 
عليه���ا ودون �لتفك���ر فيم���ا �إذ� كان���ت تلك �خل���رب�ت و�لأحد�ث جي���دة �أو �سيئة، مهمة                           

�أو غر مهمة.

و�أك���د Groves (2016, p.289); Spek et al.,(2013, p.247) على �أن 
�ليقظة �لعقلية ترتبط �رتباطًا وثيقًا مبفهوم �لتقبل، وت�سر �إىل تركيز �لنتباه على 
�خلرب�ت �لتي حتدث يف �لوقت �حلا�سر، وتقبلها كما حتدث يف �لو�قع، وعدم �إ�سد�ر 
�أحكامً���ا عليه���ا، م���ع �لف�س���ول، و�لنفت���اح؛ وتت�سمن تلك �خل���رب�ت �لأف���كار و�مل�ساعر 
�لت���ي يت���م تقبله���ا على �أنها ظو�هر عقلي���ة موؤقتة دون �حلاج���ة �إىل حتليل م�سمونها 

وحمتو�ها، ودون �حلاجة لتغيرها �أي�سًا.

و�أ�س���ار Wong, Mak, & Liao (2016, p.1391)�إىل �أن �ليقظة �لعقلية 
ه���ى وع���ى و�إدر�ك �لف���رد بالتج���ارب و�خل���رب�ت �حلالي���ة )�يجابية، �سلبي���ة، حمايدة( 
وتقبله���ا دون �حلك���م عليه���ا؛ مم���ا ي�ساع���ده على تقب���ل �خل���رب�ت و�لأح���د�ث �ل�سلبية 

برباطة جاأ�س كما توجد يف �حلا�سر.

 Perry-Parrish, Copeland-Linder, Webb, Shields, & وع���رف 
Sibinga (2016, p.102) �ليقظ���ة �لعقلي���ة باأنه���ا تركي���ز �لنتب���اه عل���ى �لأحد�ث 
�حلالية، وعدم �لت�سرع يف �إ�سد�ر �أحكامًا عليها؛ وتهدف �ليقظة �لعقلية �إىل حت�سني 
�لإدر�ك وحتقيق �لتو�زن لدى �لفرد بني ما ي�سعر به د�خليًا وما يتعر�س له خارجيًا؛ 
مم���ا ي���وؤدى �إىل �كت�سابه �لق���درة على تنظيم �لذ�ت، و�لتكيف م���ع �لأحد�ث و�خلرب�ت 

و�ملو�قف �ل�ساغطة و�ملوؤملة و�ملجهدة �لتي يتعر�س لها.
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 O'Toole, Furlong, McGilloway, & Bjørndal (2017, p. 2) ور�أى
�أن تعريف �ليقظة �لعقلية يت�سمن عن�سرين رئي�سيني، يت�سمن �لعن�سر �لأول تنظيم 
�ل���ذ�ت لالنتباه للخربة �حلالي���ة بطريقة مبا�سرة، ويت�سم���ن �لعن�سر �لثانى �عتماد 

توجه معني نحو �خلربة �حلالية يتميز بالنفتاح، و�لتقبل، وعدم �حلكم عليها.

وذك���ر DaPaz & Wallander (2017,2) �أن �ليقظ���ة �لعقلي���ة ه���ي عملية 
م���ن �لإدر�ك �لعم���دي للخ���رب�ت و�لأح���د�ث �لتي يتعر����س لها �لف���رد، دون �لت�سرع يف 
�إ�سد�ر �أحكامًا تقييميه عليها، مع تقبل �لفرد لأفكاره وم�ساعره �ملوجودة يف �للحظة 

�حلالية من خالل �لتفكر و�لتاأمل فيها بدلً من �ل�ستجابة �ملبا�سرة لها.

Klingbeil, Fischer, Renshaw, Polakoff, Ben, Willen- د��أك���
brink, Copek, &Chan(2017, p.71) عل���ى �أن �ليقظ���ة �لعقلي���ة ه���ى عملي���ة 
�سلوكي���ة تت�سم���ن تدري���ب �لف���رد عل���ى تركي���ز �نتباه���ه عل���ى �ملث���ر�ت �ملحيط���ة به يف 
�للحظة �لر�هنة، و�لنتباه لحدى تلك �ملثر�ت دون �لت�سرع يف �إ�سد�ر �أحكامًا عليها.

مكونات اليقظة العقلية:
 �ق���رتح Young من���وذج يتك���ون م���ن ثالث���ة عنا�س���ر لليقظ���ة �لعقلي���ة يعرف 
بنم���وذج CCE يتك���ون م���ن ثالث���ة مه���ار�ت ه���ي: �لرتكي���ز Concentration، ويتم 
م���ن خ���الل �لب���دء يف مالحظة م���كان ومو�سوع �لهتم���ام و�لنتباه، ويج���ب �أن ي�سبح 
�لأفر�د قادرين على �لرتكيز على ما هو وثيق �ل�سلة يف حلظة معينة، وتزيد فاعلية 
�ليقظ���ة �لعقلي���ة بزيادة �لرتكيز؛ �لو�سوح �حل�س���ي Sensory clarity، وهو �لقدرة 
على فهم و�إدر�ك �لتجربة و�خلربة �حل�سية �لتي مير بها �لفرد مبا�سرة دون �أن يكون 
مقيدً���ا بالأف���كار و�لأح���كام حولها؛ وي���وؤدى ذل���ك �إىل قدرته على �ل�ستجاب���ة �لفعالة 
 ،Equanimity ب���دلً من تكر�ر نف�س �ل�ستجابات �ل�سابقة )مثل �لغ�سب(؛ �لإجماع
وه���ى حال���ة م���ن �لت���و�زن �لد�خلي �لت���ي ل تت�سمن قم���ع �لتجربة �أو �خل���ربة، ويوؤكد 
ذل���ك �لعن�س���ر )�لإجماع( عل���ى �سرورة تقب���ل �لتغر�ت �مل�ستم���رة يف طبيعة �خلرب�ت 
�لت���ي يتعر����س لها �لفرد من خرب�ت �سارة �إىل خرب�ت غ���ر �سارة، وعدم مقاومة تلك 

.)Barratt,2017, 56) لتغر�ت �أو �لت�سبث بهذه �خلرب�ت�
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وي���رى Kabat-Zinn �أن �ليقظ���ة �لعقلية تتكون م���ن ثالثة مكونات رئي�سية 
هى:�لق�س���د )�له���دف( Intention، ويت�سم���ن معرف���ة و�إدر�ك �لف���رد مل���اذ� يفع���ل؟، 
و�سب���ب م���ا يفع���ل )�سب���ب ��ستجابات���ه(؟ وي�ساعد ذل���ك �ملك���ون يف حت�س���ني �ل�ستب�سار 
�لذ�ت���ى، و�لتنظي���م �لنفع���ايل ل���دى �لف���رد؛ �لنتب���اه Attention، ويت�سم���ن تركيز 
�لفرد ب�سكل كامل على �خلربة �لتي مير بها يف �للحظة �حلالية بدلً من �لتفكر يف 
�لأح���د�ث �ملا�سي���ة �أو �لتوقعات �مل�ستقبلية )�ملا�س���ى �أو �مل�ستقبل(؛ �لجتاه )�لأ�سلوب( 
Attitude، ويت�سم���ن دع���م وتعزي���ز ق���درة �لفرد عل���ى �لبقاء هادئً���ا، وتقبل �خلرب�ت 

.)Harris,2017, 122( لتي مير بها�
العوامل املوؤثرة يف اليقظة العقلية:

توج���د جمموع���ة كب���رة وُمنوع���ة م���ن �لعو�م���ل و�ملتغ���ر�ت �لت���ي توؤث���ر على 
م�ست���وى �ليقظة �لعقلية لدى �لفرد مث���ل خ�سائ�سه �لنف�سية، وت�سرفاته �ل�سلوكية، 
وتن�سئت���ه �لجتماعي���ة؛ ولذل���ك فاإن���ه يجب عل���ى �لبح���وث و�لدر��س���ات �مل�ستقبلية �أن 
تعمل على �لتحكم و�سبط هذه �لعو�مل ب�سكل دقيق لتحديد طبيعة �ليقظة �لعقلية 
  .)Guendelman, Medeiros, & Rampes, 2017,2( باعتبارها بناء م�ستقل
وميكن �عتبار �ليقظة �لعقلية مبثابة �نعكا�س د�خلى للعالقات بني �لو�لدين 
و�أطفاله���م، وق���د توؤث���ر �لعالق���ات و�لتفاع���الت �ل�سلبي���ة عل���ى من���و وتط���ور �ليقظ���ة 
�لعقلي���ة، فق���د �أ�سارت نتائ���ج �لعديد من �لبح���وث و�لدر��س���ات �إىل �أن �لأطفال �لذين 
يتعر�س���ون ل�س���وء �ملعامل���ة �لو�لدية ق���د يجدون �أن ممار�س���ة �ليقظ���ة �لعقلية عملية 
�سعب���ة وغ���ر طبيعية؛ كم���ا �أن �س���وء �ملعاملة �لنف�سية م���ن قبل �لو�لدي���ن لأطفالهم 
ترتب���ط وتوؤدى ب�سف���ة خا�سة �إىل �آثار �سلبية على م�ستوى من���و �لأطفال �لجتماعي 
و�لنفع���ايل؛ �لأم���ر �لذي قد يوؤدى �إىل �سعوبة �كت�ساب ومنو وتطور �ليقظة �لعقلية 

.)Arslan, 2017, 58( لديهم
تقييم اليقظة العقلية:

ُيع���د �لتقيي���م �لكم���ى لليقظة �لعقلي���ة من �لأم���ور �ملعقدة، ورغ���م ذلك فقد مت 
�لقيام بتحديد وتقييم �ليقظة �لعقلية من خالل مقايي�س �لتقدير �لذ�تية، و�ملقايي�س 
�ل�سلوكية، كما مت �أي�سًا ��ستخد�م �لتقارير �لذ�تية غر �ملبا�سرة �لتي تهتم بتقييم �لبناء 
�لنف�سي مثل �ملرونة �لنف�سية، ولأنه يعتقد �أن �ليقظة �لعقلية عبارة عن خربة د�خلية 
ف���اإن تلك �لتقارير �لذ�تية تت�سمن �أ�سئلة موجهة للفرد عن �أفكاره وم�ساعره وتقدمي 
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تقريًرا عنها، وعلى �لرغم من �أن تلك �لتقارير �لذ�تية ُتعد من �أكر �لأ�ساليب و�لطرق 
�مل�ستخدم���ة يف تقيي���م �ليقظة �لعقلية، �إل �أنه مت ��ستخ���د�م �أ�ساليب وطرق �أخرى مثل 
�ل�ستبيانات، و�ملذكر�ت �ليومية،كما ميكن تقييم �ليقظة �لعقلية من خالل مالحظني 
خارجيني، ورغم ذلك فاإن مثل تلك �لأ�ساليب و�لطرق تكون قدرتها على و�سف �خلربة 
.)Eklund, O’Malley,&Meyer,2017, 103( حم���دودة  للف���رد  �لد�خلي���ة 
�إج���ر�ء  خ���الل  م���ن  �لعقلي���ة  �ليقظ���ة  لتقيي���م  �ل�ستق�س���اء�ت  ��ستخ���د�م  يت���م  وق���د 
مقاب���الت نوعي���ة غ���ر ر�سمية مع �أباء و�أمه���ات �لأطفال ذوى ��سط���ر�ب طيف �لتوحد                             

(Keenan-Mount, et al.,2016, p.69)

 وب�سورة عامة عند �لقيام بتقييم �ليقظة �لعقلية يتم �لرتكيز على �لإدر�ك ما 
ور�ء �ملعرفى، و�لتنظيم �لنفعايل، و�جتاهات و�سلوكيات �لتو��سل؛ بهدف �لتعرف على 
�ل�ستجابات لالأفكار و�مل�ساعر، و�إدر�ك �للحظة �حلالية، و�ملالحظة �ملرتبطة بالعرت�ف 
بالتغ���ر�ت �لد�خلي���ة و�خلارجية مثل �لأفكار و�مل�ساع���ر و�لأحا�سي�س، و�ل�ستجابة لها، 
م���ع تركي���ز �لنتباه عل���ى �للحظة �لر�هنة و�أن�سط���ة �لفرد يف �لوقت �حل���ايل، وقبولها، 

 .(Graepel,2015,  p.14) وعدم �إ�سد�ر �أحكامًا عليها
وم���ن �أك���ر �ملقايي����س و�لأدو�ت ��ستخد�مً���ا و�سه���رة يف تقيي���م �ليقظ���ة �لعقلي���ة 
Five Fact Mindfulness Ques-  ��ستبي���ان �ليقظة �لعقلي���ة ذو �لأوجه �خلم�س���ة

tionnaire (FFMQ) (Baer, et al.,2006)، ويه���دف لتقيي���م خم�س���ة عو�م���ل 
م�ستق���ة م���ن بناء �ليقظ���ة �لعقلية ه���ى �ملالحظة، و�لو�س���ف، و�لت�سرف بوع���ى، وعدم 
�حلك���م عل���ى �خلربة �لد�خلية، وعدم رد �لفعل على �خلربة �لد�خلية )�لقبول و�لتقبل(              

.)Brown, Marquis, & Guiffrida, 2013,101(

فنيات التدريب على اليقظة العقلية:
غالبً���ا ما ي�ستغ���رق �لتدريب على �ليقظة �لعقلية مدة ثمان �أ�سابي���ع وتزد�د هذه 
�ملدة عند ممار�ستها مع بع�س �لأفر�د مثل ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد مقارنة بالأفر�د 
�لعاديني، وت�ستخدم فيها تدريبات ُمنوعة مثل �لتاأمل، و�لتنف�س، وم�سح �جل�سم، وميكن 
ممار�س���ة تدريب���ات �ليقظة �لعقلي���ة من ُبعد مث���ل تدخالت �ليقظة �لعقلي���ة با�ستخد�م 
�لنرتنت، وذلك مع �لأفر�د �لذين يعانون من �سيق �لوقت �أو م�سكالت �لتنقل �أو ب�سبب 

.)Hourston&Atchley,2017, p.331( لعاد�ت و�لتقاليد �لجتماعية و�لثقافية�
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وت�ساع���د �ليقظ���ة �لعقلية �لأفر�د على �كت�ساب �لق���درة على �لتنظيم �لذ�تى من 
خالل تدريبهم على �لتنف�س �لهادئ، و�لتوقف، و�لتفكر، وحتديد ما يحتاجون �إليه يف 
�للحظة �لر�هنة، وتدريبهم على تركيز �لنتباه على �لأ�سياء �لتي يقومون بها �أو يفكرون 
فيه���ا دون �إ�س���د�ر �أحكام على �لأحد�ث و�خلرب�ت �لت���ي ميرون بها، �أو حماولة  تغيرها                

.)Hartigan,2017, p.154(

وميك���ن �أثناء تدري���ب �لأطفال يف مرحلة �لطفول���ة �ملبكرة على �ليقظة �لعقلية 
��ستخ���د�م �لأن�سط���ة �لق�س�سي���ة، و�لدر�مي���ة، و�أن�سط���ة �ل�سرتخ���اء، و�س���رد �لق�س����س 
م���ع وج���ود ُدم���ى مما قد ي�ساع���د يف تدعيم �ليقظة �لعقلي���ة و�لطاق���ة �ليجابية لديهم                                                         
)Harris,2017, p.122(؛ كم���ا يت�سم���ن �لتدري���ب عل���ى �ليقظ���ة �لعقلي���ة ��ستخ���د�م 
�لو�جبات �ملنزلية، وتقدمي �إر�ساد�ت على �أقر��س �سوتية، وتدريبات مثل �ليوجا، و�لتاأمل 
(Crnic et al.,2017, p.40(. وب�س���ورة �أ�سا�سي���ة تت�سم���ن فني���ات �ليقظ���ة �لعقلي���ة 
تدريب���ات ت���وؤدى �إىل تركيز �لفرد ب�سكل عمدى على �خل���ربة �حلالية �لتي يتعر�س لها، 
دون نقد ذ�تى، �أو �سرعة �إ�سد�ر �حلكم، و�لهدف من تلك �لتدريبات م�ساعدة �لفرد على 
تقبل �خلرب�ت غر �ل�سارة دون حماولة تغيرها، �أى �لو�سول �إىل حالة من �لتو�زن بني 
رغب���ة �لف���رد يف �لتغير وتقبل �خل���رب�ت �لو�قعية غر �ل�س���ارة �لتي يو�جهها ويتعر�س 
له���ا )Perry-Parrish et al.,2016, 103(؛ وفيم���ا يل���ى عر����س لبع����س �لتدريب���ات 

�مل�ستخدمة يف �لتدخالت �لقائمة على �ليقظة �لعقلية:

التنف�س اليقظ املدرك )الوعى بالتنف�س( MindfulBreathing:يدعم �لتنف�س . 1
�لهادئ تكامل �لدماغ، وي�ساعد يف حت�سني �لنتباه، و�لإدر�ك �لذ�تي، وتوفر �لهدوء 
مم���ا ي�سه���م يف خف�س ح���دة �ل�سغوط �لت���ي يتعر�س له���ا �لفرد؛ وفي���ه يتم توجيه 
�لأف���ر�د على �لرتكي���ز و�لنتباه على عملية �لتنف�س ومالحظة تدفق �لهو�ء ب�سكل 
طبيع���ي د�خل وخارج �جل�سم من خ���الل توجيههم للجلو�س ب�سكل مريح مع و�سع 
�ليدي���ن عل���ى �ل�ساق���ني وغلق �لعينني –وفى حالة �لأطف���ال �لذين ل يريدون غلق 
�أعينه���م يت���م توجيهه���م للرتكيز على �س���يء معني مثل �س���ورة- ث���م �لتدريب على 
�لتنف����س )�ل�سهي���ق و�لزف���ر( �ل�سرتخائى �لهادئ م���ن خالل �لفم ث���م �لأنف عدة 
م���ر�ت، وتوجيه �نتباههم لرتفاع و�نخفا�س �لبطن �أثناء ممار�سة عملية �لتنف�س. 
وي�ساع���د �لتنف����س به���ذه �لطريقة عل���ى �لرتكي���ز و�ل�سرتخاء؛ ويج���ب �أن يحافظ 
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�لقائ���م بالتدري���ب على �أن يكون �سوته لطيفًا وهادئًا عند توجيه تعليماته ملمار�سة 
 (Bluth et al.,2013,205( لتنف�س، مع توفر مناخ هادئ خاىل من �ل�سو�ساء�

 .; Harris,2017,124)

اإدراك احلوا�يس: ويت�سم���ن �لنتب���اه جلمي���ع �حلو�����س، و�إدر�ك وتقدي���ر �لف���رد مل���ا . 2
ي���ر�ه، وي�سمعه، ويتذوق���ه، وي�ستن�سقه، وي�سعر به؛ وي�ستخ���دم تدريب �لأكل �ليقظ          
Mindful Eating �إدر�ك �حلو��س �أي�سًا، وي�ستخدم مع �لكبار، وُيعد من تدريبات 
�ليقظة �لعقلية، ويتم ممار�سة هذ� �لتدريب من خالل ��ستخد�م قطعة و�حدة من 
�لفاكهة )على �سبيل �ملثال تفاح(، ويتم ت�سجيع �لعميل على �جللو�س ب�سكل مريح مع 
�لرتكي���ز عل���ى �أحا�سي�سه �جل�سمية من خالل تركيزه على �سكل �لفاكهة وملم�سها، 
وف���ى وق���ت لحق يركز على ر�ئحتها وطعمه���ا... �ألخ، ويذك���ر �ملر�سد للعميل �إنه يف 
حالة �إذ� �ن�سرف �نتباهه بعيًدا عن تناول �لفاكهة �ملوجودة معه �لآن وورد �إىل ذهنه 
�أفكاًرا �أو م�ساعر غر �سارة فيجب عليه �أن يذكرها ويعرتف بها دون �إ�سد�ر �أحكامًا 
عليه���ا �أو عل���ى نف�س���ه، ث���م يعود مرة �أخ���رى بلطف وه���دوء لتجربة تن���اول �لفاكهة                                        

 .)Harris,2017, 125 ; Brown et al.,2013,99(

: و�لذي يوؤدى �إىل هدوء �لعقل، وي�ساعد على خف�س �سغط �لدم، و�لتوتر، . 3 Meditate التاأميل
و�لجهاد، و�ل�سغوط، كما ي�ساعد يف حت�سني �لقدرة على �لإدر�ك �لذ�تى. وفى حالة 
�لكبار ميار�س �ملر�سد �لعنا�سر �لأ�سا�سية لليقظة �لعقلية و�لتى تت�سمن توجيه �لعقل 
�لب�سرى للعمالء لي�سبح م�سغولً عن �لتفكر يف �ملا�سى �أو �لتخطيط للم�ستقبل �أو 
�إطالق �أحكام على �لتجارب و�خلرب�ت �ليومية �لتي يتعر�س لها، كما يتم تعريفهم 
باأنه���م لي�س���و� هم فق���ط �لذين يف�سل���ون ول ي�ستطيعون �لعي����س يف �حلا�سر ب�سكل 
كام���ل. وبع���د ذلك يوجه �ملر�سد �لعمالء ملمار�سة �لتاأم���ل من خالل تدريبهم مثاًل 
على �جللو�س �لهادئ ومالحظة ور�سد �أى �سيئ يدخل يف جمال �إدر�كهم مثل �لأفكار 
و�لنفعالت و�لأحا�سي�س، وعدم ممار�سة �أى رد فعل �أو ��ستجابة �نفعالية �أو �إ�سد�ر 
�أحكام بناءً عليها، مع �حلر�س على ممار�سة �لتنف�س �ل�سرتخائى �لهادئ، مع خف�س 
)Brown, et al.,2013, 99 ; Harti- و�ل�ستماع للمو�سيقى �لهادئ���ة  للأ�س���و�ء،

)gan,2017,155.ويتعلم �لو�لدين من خالل ممار�سات �لتاأمل �ليومية �أن يكونو� 
هادئني عند مو�جهة �خلرب�ت غر �ل�سارة، و�أن يعملو� على توفر وحتقيق �لهدوء 
.)Oord, Bo¨gels, &Peijnenburg, 2012,140( جلميع �أفر�د �لأ�سرة �أي�سًا
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: وفي���ه يتم تدريب �لف���رد على �لنتب���اه لالأحا�سي�س �جل�سمية من . 4 Body Scan م�سيح اجل�سيم
خ���الل قيامه مب�سح �جل�سم بطريقة منهجية لرتكيز �نتباهه على �أجز�ء خمتلفة 
م���ن �جل�س���م و�س���ولً ل���الإدر�ك �لكام���ل للج�س���م )بدًء���ا م���ن �أ�ساب���ع �لق���دم و�سوًل 
�إىل �لر�أ����س(، م���ع توجي���ه �لفرد للتفكر يف �سي���ئ �آخر غر �خل���ربة �لتي يو�جهها، 
وبالتدريج يتم تدريبه على �لتحول و�لجتاه نحو �خلرب�ت �ل�سعبة و�ملوؤملة وتقبلها، 
 )Bluth et al.,2013,204 ; و�أخًرا تدريبه على �لبقاء ومو�جهة تلك �خلرب�ت

 Groves,2016, 290(

الإدراك الوالدى Mindful Parenting: وفيه يتم تدريب �لو�لدين على �لنتباه لطفلهم بطريقة خا�سة . 5
وب�سورة عمدية هنا و�لآن، وبدون �إ�سد�ر �أحكام، وخف�س ردود �أفعالهم و��ستجاباتهم 

.)Oord et al.,2012,140( لتلقائية �ل�سلبية�
وي�سن���ف �لبع����س �لفنيات �مل�ستخدم���ة يف حت�سني وتطوير �ليقظ���ة �لعقلية �إىل 
ممار�ست���ني رئي�سيت���ني هم���ا �لأوىل �ملمار�س���ات �لر�سمية: ويتطل���ب ملمار�ستها وتنفيذها 
�أوقاتً���ا و�أماك���ن بعيدة عن �لأماكن �لتي متار�س فيها �أن�سطة �حلياة �ليومية، وي�ستخدم 
يف تلك �ملمار�سات �لتاأمل باأنو�عه �ملختلفة )�لتاأمل �أثناء �حلركة، �لتاأمل �أثناء �جللو�س(؛ 
و�لثانية: �ملمار�سات غر �لر�سمية: وميار�سها �لأفر�د �أثناء م�ساركتهم يف �أن�سطة �حلياة 
�ليومية، وي�ستخدم فيها بع�س �ملمار�سات مثل مر�قبة �لذ�ت �أثناء �أد�ء �لأن�سطة �ليومية. 
وب�سفة عامة تتم ممار�سة �ليقظة �لعقلية وفق �خلطو�ت �لتالية: �لأوىل، �أوقف: وقف 
م���ا يت���م �لقي���ام به؛ �لثاني���ة، لحظ: حتى ت�سب���ح مدركًا للخ���ربة �لتي متر به���ا ب�سورة 
فورية؛ �لعودة: �لعودة مرة �أخرى وبا�ستمر�ر لنقطة �لرتكيز )�لبعيدة عن �خلربة �لتي 

.)Barratt,2017, 56( )تو�جهها
ا�ستخدامات اليقظة العقلية:

مت ��ستخد�م �لتدخالت �لقائمة على �ليقظة �لعقلية مع �لعاديني وذوى �لحتياجات 
�خلا�سة، كما مت ��ستخد�مها �أي�سًا مع �أولياء �لأمور و�ملعلمني ومقدمى �لرعاية؛ وذلك 
بهدف حت�سني �جلو�نب �لنف�سية لديهم، وخف�س �مل�سكالت و�ل�سطر�بات �لتي يعانون 
منه���ا. وب�س���ورة عامة قد يوؤدى �لتدريب على �ليقظة �لعقلية �إىل �لعديد من �لتغر�ت 
�لإيجابي���ة عل���ى �جلو�نب �لنف�سي���ة مثل حت�سني مرون���ة �لنتباه، وخف�س �س���دة ودرجة 
�ل�ستجاب���ات �لنفعالية، وعدم �ل�ستجابة بناء على �لأفكار �لتلقائية �لفورية، وحت�سني 
.(Perry-Parrish et al., 2016, 103) لقدرة على �لتعلم، وحت�سني �لد�فعية للعالج�
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وت���وؤدى �لتدخ���الت �لقائم���ة على �ليقظ���ة �لعقلي���ة �إىل توفر فر����س �لتو��سل 
و�لتفاع���ل ب���ني �ملعلم���ني و�لأطف���ال؛ مم���ا ي���وؤدى �إىل زي���ادة �يجابياتهم د�خ���ل �لف�سول 
�ملدر�سي���ة، كم���ا �أنها ت�ساعد �ملعلمني يف �لتو��سل مع �أ�س���ر �لأطفال لدعم تعلم �أطفالهم، 
ومر�ع���اة �لف���روق �لفردية بينهم؛ كما ت���وؤدى ممار�سات �ليقظة �لعقلي���ة �إىل دعم �لنمو 
�ملعرفى، ومهار�ت �لنتباه، و�لتنظيم �لذ�تى، و�ل�سعور بالهدوء، و�لتو�زن، و�لثقة بالنف�س، 

.)Harris,2017, 122) و�لد�فعية للتعلم، وتعزيز �ملرونة لدى �لأطفال

وت�ستخدم �لتدخالت �لقائمة على �ليقظة �لعقلية يف عالج �لعديد من �حلالت 
و�ل�سطر�بات مثل ��سطر�بات �لأكل، و�لو�سو��س �لقهرى، ومتالزمة �لقولون �لع�سبى، 
و�لقل���ق، و�لكتئاب، و�ل�سغ���وط، و��سطر�ب �ملز�ج، و��سط���ر�ب ق�سور �لنتباه �مل�سحوب 
 (Groves,2016, 290; بالن�س���اط �لز�ئ���د، و��سطر�ب طي���ف �لتوحد ل���دى �لبالغ���ني
(Waters,2016, 41؛ كما ت�ساعد يف خف�س �سغط �لدم �ملرتفع، وتنظيم معدل �سربات 
�لقلب، وحت�سني �لنوم، و�لهدوء، و�ل�سرتخاء، و�لوظائف �لتنفيذية، و�ملهار�ت �لجتماعية، 
و�لنتباه؛ كما توؤدى �أي�سًا �إىل حت�سني �لرفاهية �لنف�سية، وتقدير �لذ�ت، و�لتفاوؤل، و�ل�سعادة، 
.(McDougall,2016, 17) و�حل���د من �ل�ستجابات �لنفعالية �لال�إردية لل�سغ���وط

وت���وؤدى ��سرت�تيجي���ات �لتدخل �لقائمة على �ليقظة �لعقلي���ة �إىل خف�س �لقلق، 
و�لكتئ���اب، و�لغ�س���ب، و�ل�سلوك �لعدو�ن���ى، و�جرت�ر �لذ�ت ل���دى �ملر�هقني و�لر��سدين 
ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد مرتفع �لأد�ء، كما ت�ساعدهم يف حت�سني �لقدرة على �لإدر�ك 
�لذ�تى، و�لتعبر عن �مل�ساعر و�لنفعالت وتنظيمها، وتقبل �نفعالت �لآخرين، و�لتعاطف 
معهم ومع �لذ�ت، حيث �أنهم يعانون من ق�سور يف �لتما�سك �ملركزى، و�لوظائف �لتنفيذية 
كالتخطيط و�ملرونة، ومن �ملعروف �أن ممار�سات �ليقظة �لعقلية ترتبط ب�سورة �يجابية 

.(Lambert,2015, 21; Maisel et al.,2016, 698) باملرونة �ملعرفية

كم���ا ي�ساعد تدريب �لو�لدين عل���ى ممار�سات �ليقظة �لعقلية يف تعليمهم �بطاء 
مع���دل ردود �أفعاله���م و��ستجاباته���م، وممار�س���ة �لتنف����س �ل�سرتخائى قب���ل �ل�ستجابة 
لل�سلوكي���ات �ملُ�سكل���ة �لت���ي ميار�سه���ا �أطفالهم و�لت���ى قد تدف���ع �لو�لدي���ن �إىل ��ستجابة 
�نفعالي���ة �ندفاعي���ة غ���ر مرغوب���ة؛ بالإ�ساف���ة �إىل م�ساعدته���م عل���ى تقب���ل �أطفاله���م 
وع���دم �لت�س���رع يف �إ�س���د�ر �أحكامً���ا عليه���م وعل���ى �سلوكياته���م؛ مم���ا ي���وؤدى �إىل خف����س 
�ل�سغ���وط �لت���ي يتعر�س���ون له���ا، وزي���ادة وحت�س���ني �لتفاع���ل �لإيجاب���ى م���ع �أطفاله���م                                                                                                      
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)Bruin, Blom, Smit, Steensel, & Bögels, S.M.,2015, 907(؛ كما توؤثر 
تدريب���ات �ليقظ���ة �لعقلية �ملقدمة للو�لدين ب�سورة غر مبا�سرة يف �حلد من م�سكالت 
�أطفاله���م �ل�سلوكي���ة مثل �لع���دو�ن �ملوجه نحو �ل���ذ�ت، و�لعدو�ن �ملوجه نح���و �لآخرين، 

.)Tagg,2015, 9( وتدمر �ملمتلكات

كم���ا يوؤث���ر تدري���ب �ملعلم���ني عل���ى ممار�س���ات �ليقظ���ة �لعقلي���ة ب�س���ورة �يجابية 
عل���ى �جلو�ن���ب �لنف�سي���ة و�ل�سحية له���م مثل حت�س���ني �لر�سا ع���ن �حلي���اة، و�لرفاهية، 
�لنف�س���ي،  و�لح���رت�ق  و�ل�سغ���وط،  �لتوت���ر  ح���دة  خف����س  �أو  و�لوقاي���ة  و�لتعاط���ف، 
و�لنفع���الت �ل�سلبية، و�أعر��س �لقلق و�لكتئ���اب، و�لأعر��س �ملر�سية �جل�سمية لديهم                                                                             
.)Cachia et al., 2016, 3 ;Neff&Faso,2015, 939; McDougall,2016, 19(

ثانيًا: ال�سغوط:

تعريف ال�سغوط:
�أ�س���ارLerner&Steinberg(2009, p.272) �إىل �أن �ل�سغ���وط مفهوم قدمي 
لن يختفى �أو يتال�سى رغم كرة �لنتقاد�ت �ملوجهة لبنائه وتركيبه. ويذكر �أن �ملنظور 
�ملعرف���ى لل�سغوط يرى �أنه���ا تعتمد على درجة ت�س���ور و�إدر�ك �لفرد للمطالب �لبيئية، 
حي���ث �أن �لف���رد �لذي يعان���ى من �ل�سغوط يدركها ويقيمها عل���ى �أنها مهددة ومتحدية 
لقدر�ت���ه، و�أنه���ا ت�سم���ل جمي���ع �حل���الت و�لأو�ساع �لبيئي���ة �لتي تهدد وت�س���ر بالقدر�ت 

�لبيولوجية و�لنف�سية للفرد.

وع���رف Thackery & Harris (2012, p.288) �ل�سغ���وط �لنف�سي���ة باأنه���ا 
حمفز يثر ��ستجابة ج�سمية �أو نف�سية تنتج عن �لتعر�س لأعباء وم�سئوليات ومطالب 

ملحة وز�ئدة تفوق قدر�ت �لفرد.

وذك���ر Kerr (2013,17) �أن �ل�سغ���وط تنت���ج عن �لتعام���الت و�لتفاعالت �لتي 
تن�س���اأ ب���ني �لف���رد و�لبيئة، وخا�سة تلك �لتفاع���الت �لتي ل يوجد بها ت���و�زن بني قدر�ت 
�لفرد و�لتحديات �لبيئية �ملدركة. ويعرف �ل�سغوط �لنف�سية لدى �ملعلمني باأنها جتارب 
غ���ر �سارة يتعر�سون لها وينتج عنه���ا ��ستجابة نف�سية �سلبية مثل معاناتهم من �لقلق، 

و�لتوتر، و�لإحباط �أو �لكتئاب و�لتى تعود �إىل بع�س جو�نب عملهم كمعلمني.
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و�أك���دMapfumo, et al.,(2014, p.187) على �أن �ل�سغوط ت�سر �إىل حالة 
ف�سيولوجية ونف�سية �سلبية تنتج عن �لعديد من �لعو�مل مثل �لعو�مل �ملوجودة يف بيئة 

عمل �لفرد )�ل�سو�ساء، �لرتابة و�مللل، �ملناخ �ل�سلبى لبيئة �لعمل(.

و�أ�س���ارSkaalvik & Skaalivk (2015, p.182) �إىل �أن �ل�سغ���وط �لنف�سية 
ت�س���ر �إىل خ���ربة وجترب���ة �نفعالية ذ�تية �سلبية غر �سارة تنت���ج عن جو�نب ومتطلبات 
�لعم���ل، وبالت���اىل فقد يعانى �ملعلمني من �ل�سغ���وط �إذ� مل تتنا�سب متطلبات وظيفتهم 
كمعلمني مع قدر�تهم �ملدركة لتلبية متطلبات �لعمل �لتعليمي؛ �لأمر �لذي يوؤدى �إىل 

�رتفاع م�ستوى �ل�ستنز�ف و�لنهاك �جل�سمى و�لنف�سي لديهم.

وذكرRomano(2016,30) �أن �ملدخل �لنف�سي يف تعريف �ل�سغوط يركز على 
�لتفاعل �لذي يحدث بني �لفرد وبيئته، و�أنها حتدث لدى �لفرد نتيجة عدم تو�فر �ملو�رد 

�لالزمة لتلبية �ملتطلبات و�ملطالب �ملفرو�سة عليه.

ور�أىStrickland(2016,633) �أن �ل�سغ���وط هى حالة من عدم �لتو�زن بني 
قدر�ت �لفرد ومتطلبات �لبيئة نتيجة تعر�سه للمو�قف و�خلرب�ت غر �ل�سارة )م�سادر 
�ل�سغ���وط( مم���ا يوؤثر ب�سورة �سلبي���ة على �جلو�ن���ب �جل�سمية و�لنف�سي���ة و�لنفعالية 

لديه. 

و�أ�سارTamannaifar & Golmohammadi (2016,12)�إىل �أن �ل�سغوط 
ه���ى متغ���ر نف�سي يرتبط بالوظيف���ة �لتي ي�سغلها �لفرد، و�أنها تنت���ج عن �لتفاعل بني 
ظ���روف بيئ���ة �لعمل وخ�سائ�س �لف���رد، بحيث تفوق مطالب �لعم���ل و�لوظيفة قدر�ت 

�لفرد، ول ي�ستطيع حتملها.

انت�سار ال�سغوط:
وفقً���ا لإح�سائيً���ات �جلمعي���ة �لأمريكي���ة لل�سغوط فاإن ح���و�يل 43% من جميع 
�لبالغ���ني يعانون م���ن م�سكالت �سحية تنتج عن تعر�سهم لل�سغ���وط، و�أن حو�يل 75-

90% م���ن �لأف���ر�د �لذي���ن يذهب���ون لأخ�سائ���ي �لرعاي���ة �لأولية يكون ب�سب���ب �ل�سكاوى 
�ملرتبط���ة بال�سغوط �لت���ي يتعر�سون لها، كما �أن حو�يل ن�س���ف �ملوظفني �لأمريكيني 

.)Krapp,2013,2346( تقريبًا يعانون من �أعر��س �ل�سغوط
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�أك���ر �مله���ن �مل�سبب���ة لل�سغ���وط، ويعتق���د ح���و�يل  وُتع���د مهن���ة �لتعلي���م م���ن 
وق���د  كث���رة؛  �سغوطً���ا  عنه���ا  وينت���ج  للغاي���ة،  مرهق���ة  مهن���ة  �أنه���ا  �ملعلم���ني  ثل���ث 
�أ�س���ارت نتائ���ج �لعدي���د م���ن �لبح���وث و�لدر��س���ات �إىل �أن معلم���ي �لرتبي���ة �خلا�س���ة 
�لع���ام                                                                                                                                       �لتعلي���م  مبعلم���ي  مقارن���ة  �ل�سغ���وط  م���ن  مرتفع���ة  م�ستوي���ات  م���ن  يعان���ون 

.)Kerr,2013, 21; Tamannaifar&Golmohammadi,2016, p.13(

العوامل املوؤدية لل�سغوط:
�أ�س���ارت نتائ���ج �لعديد من �لبح���وث و�لدر��سات �إىل �أن �ل�سغ���وط �لتي يتعر�س 
له���ا �ملعلم���ني و�لت���ي قد ت���وؤدى بالبع�س منهم ل���رتك مهنة �لتدري����س ترتبط بكل من 
�ملو�ق���ف �حلياتية للمعلم���ني، وخ�سائ�سهم �ل�سخ�سية، وظروف �لعم���ل د�خل �ملدر�سة 
مث���ل �لنظ���ام �ملدر�سي �ل�سارم �لذي ل يتيح للمعلم���ني �ملرونة يف �لتعامل مع �لطالب، 
و�إد�رة �ملدر�س���ة بطريقة ت�سلطية، و�نخفا����س �لتقدير �لجتماعي للمعلمني وبخا�سة 
يف �ل���دول �لنامي���ة، و�نخفا�س �ملرتبات، و�نخفا����س �أو عدم وجود دعم حكومي، ونق�س 
�مل���و�رد و�لتجهي���ز�ت، وزي���ادة �أع���د�د �لط���الب يف �لف�س���ول، ونق����س فر����س �لتدري���ب، 
و�سلوكيات �لطالب �ل�سلبية، و�مل�سكالت مع �لزمالء و�إد�رة �ملدر�سة؛ كما قد توؤثر بع�س 
�لعو�م���ل �ل�سخ�سي���ة للمعلمني مث���ل �لعمر، و�جلن����س، و�سنو�ت �خل���ربة على م�ستوى 
 (Mapfumo et al.,2014, 187;(لت���ي ق���د يتعر�س���ون له���ا� ودرج���ة �ل�سغ���وط 

.Skaalivk&Skaalvik,2015, p.182; Romano,2016, p.37)

وفى جمال �لرتبية �خلا�سة، يتعر�س معلمي �لطالب ذوى �لإعاقة لكثر من 
�لعو�مل �لتي قد توؤدى �إىل �سعورهم بالتوتر و�ل�سغوط مثل �نخفا�س �مل�ستوى �ملعرفى 
للطالب، �أو تعليم طالب ذوى قدر�ت معرفية خمتلفة، وزيادة �أعد�د �لطالب يف �لف�سول، 
و�لتعامل �ليومى مع �سلوكيات �لطالب غر �لتكيفية، و�مل�سكالت و�ل�سطر�بات �لتي 
يعان���ى منه���ا �لط���الب ذوى �لإعاقة مثل �مل�س���كالت �ل�سحية و�ل�سطر�ب���ات �ل�سلوكية 
و��سطر�ب���ات �لت�س���رف و��سطر�ب���ات �لأكل )وبخا�س���ة ل���دى �لط���الب ذوى ��سطر�ب 
طيف �لتوحد وذوى �مل�سكالت �ل�سلوكية و�لنفعالية(، وم�سكالت �ملحافظة على �لنظام 

.(Turkington & Tzeel,2004,33) و�سبط �لف�سل

كم���ا توج���د بع����س �لعو�م���ل �لأخ���رى �لتي ق���د ت���وؤدى �إىل معاناة معلم���ي ذوى 
�لإعاق���ة م���ن �ل�سغوط مثل نق����س �أو عدم وجود دعم �جتماعي، ونق����س �ملو�رد، وتنوع 
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وتعدد �ملهام �مللقاة على �ملعلم ) مثل ملء و��ستكمال كميات كبرة من �لأور�ق و�لنماذج 
�خلا�س���ة برب�م���ج وخط���ط �لتعلي���م �لف���ردي ودع���م �ل�سل���وك، و�لتقييم���ات �مل�ستمرة(، 
وغمو����س �ل���دور، و�س���ر�ع �ل���دور، وزيادة �أعب���اء �لعمل، ونظ���رة �ملجتم���ع �ل�سلبية ملهنة 
�لتدري�س لذوى �لحتياجات �خلا�سة، وغمو�س �مل�سار �ملهنى وفر�س �لرتقية، وق�سور 
�لتفاع���ل و�ل�س���ر�ع مع �لزم���الء و�مل�سرفني، و�لفتق���ار �إىل �ل�ستقالل وع���دم �مل�ساركة 
يف �تخ���اذ �لق���ر�ر�ت �خلا�س���ة بالط���الب، و�سعوب���ات وم�س���كالت �لتفاعل م���ع �لطالب، 
و�حل���و�دث �لت���ي قد يتعر����س لها �لطالب يف �ملدر�سة، وعدم تع���اون �لأ�سرة، و�نخفا�س 
 (Romano,2016, 38 ; Kiel, Heimlich, Markowetz, مرتب���ات �ملعلم���ني

.Braun, & Weib 2016, p.204)

وب�س���ورة خا�س���ة ُيعد ��سطر�ب طيف �لتوحد من �أك���ر فئات �لرتبية �خلا�سة 
تاأثًر���ا ب�س���ور �سلبية عل���ى مقدمى �لرعاي���ة، وُتعد خ�سائ�س �لأطف���ال ذوى ��سطر�ب 
طي���ف �لتوحد وب�سفة خا�سة �مل�سكالت �ل�سلوكية �لتي توجد لديهم من �أبرز �لعو�مل 
)Lovell & Wether- ر��مل�س���اد �لتي قد ت���وؤدى �إىل معاناة معلميهم من �ل�سغ���وط
 Lecavalier, Leone, & Wiltz ؛ وق���د �أ�سف���رت نتائ���ج در��س���ةell,2016, p.2(
(173 ,2006) ع���ن �أن �مل�س���كالت �ل�سلوكية لدى ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد ترتبط 

بدرجة كبرة جًدا بال�سغوط لدى مقدمى �لرعاية )�لو�لدين و�ملعلمني(.

الآثار املرتتبة على ال�سغوط:
ل توؤث���ر �ل�سغ���وط �لت���ي يتعر����س له���ا �لف���رد عل���ى �لخ���ت0لل �لوظيف���ي ل���ه 
فق���ط، ب���ل ميت���د تاأثره���ا �ل�سلب���ي عل���ى جمي���ع �أف���ر�د �لأ�س���رة، مم���ا ي���وؤدى �إىل وجود 
م�س���كالت و�سر�ع���ات يف �لعالق���ات د�خ���ل �لأ�س���رة. كم���ا �أن �ل�سغ���وط �لت���ي يتعر����س 
له���ا �لف���رد توؤث���ر ب�س���ورة �سلبي���ة عل���ى �لنو�ح���ي �جل�سمي���ة و�لنف�سي���ة و�ل�سلوكي���ة ل���ه                                                                                       

.(Kay & Tasman, 2006,890)

فم���ن �لناحي���ة �جل�سمي���ة، ف���اإن �ل�سغ���وط توؤث���ر ب�س���ورة �سلبي���ة عل���ى �لنظ���م 
�لع�سوي���ة، و�لعملي���ات �لوظيفي���ة للفرد، حيث ي�ستجيب ج�س���م �لإن�سان لل�سغوط من 
خالل �فر�ز بع�س �لهرمونات مثل �لأدرينالني و�لكورتيزول و�لرينني و�لتى تلعب دوًرا 
مهمً���ا وتوؤث���ر عل���ى خمتلف نظم �جل�س���م؛ �لأمر �لذي ي���وؤدى �إىل زي���ادة معدل �سربات 
�لقل���ب، و�رتف���اع �سغط �لدم، وم�سكالت �لتنف�س، وتوت���ر �لع�سالت، وم�سكالت �جلهاز 
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�له�سم���ى، وم�س���كالت و�أمر�����س �لأوعي���ة �لدموية، وزي���ادة م�ستوي���ات �لكولي�سرتول ، 
 (Hersen & Sledge, 2002, p. 214; Thackery كم���ا ق���د ت���وؤدى �إىل �ل�سمن���ة

.&Harris,2012, Vol2,401)

وم���ن �لناحي���ة �لنف�سي���ة، فاإن �ل�سغ���وط ت�ساهم ب�سكل رئي�س���ى يف بد�ية حدوث 
�ل�سطر�ب���ات �لنف�سي���ة وتفاقمه���ا؛ وق���د �أ�س���ارت نتائ���ج �لبح���وث و�لدر��س���ات وخا�سة 
�مل�ستعر�س���ة �إىل وج���ود �رتب���اط ب���ني �ل�سغ���وط �لت���ي يتعر����س له���ا �لف���رد يف �لعم���ل 
وموؤ�س���ر�ت �سوء �ل�سحة �لنف�سية و�لرفاهية �لنف�سي���ة، كما �أن �ل�سغوط �لتي يتعر�س 
لها �لفرد قد توؤدى �إىل معاناته من بع�س �ل�سطر�بات �لنف�سية مثل �لقلق، و�لتوتر، 
 (Cartwright & Whatmore, 2005, p.165 و�لكتئ���اب، و��سطر�ب���ات �لن���وم

;Miller&Travers,2005, p.94)

ومن �لناحية �ل�سلوكية، فاإن �ل�سغوط توؤثر ب�سورة �سلبية �أي�سًا على �جلو�نب 
�ل�سلوكية و�ملعرفية للفرد، فعلى �سبيل �ملثال �أثناء �لتعر�س للمو�قف �مل�سببة لل�سغوط 
يقل �نتباه �لفرد، كما تقل �سعة �لذ�كرة �لعاملة، وتنخف�س دقته يف �لأد�ء. وقد �أ�سارت 
نتائ���ج �لعدي���د م���ن �لدر��س���ات �إىل �أن �ل�سغ���وط ترتبط مب�س���كالت �لتعل���م، و�لذ�كرة، 

.)Sommentag&Frese,2012,461( و�لتكيف

وف���ى معظ���م �حلالت توؤدى �ل�سغوط �لتي يتعر�س له���ا �لفرد يف �أماكن �لعمل 
�إىل نتائج و�آثار �سلبية غر مرغوب فيها، وقد توؤثر �ل�سغوط �لتي يتعر�س لها �ملعلمون 
ب�س���ورة �سلبي���ة عليه���م م���ن حي���ث معاناته���م م���ن �مل�س���كالت و�ل�سطر�ب���ات �جل�سمية 
و�لنف�سي���ة، كما توؤثر �أي�سًا عل���ى �ملدر�سة من حيث تكر�ر غياب �ملعلمني، وعدم �للتز�م 
يف �لعمل، وق�سور �لأد�ء يف �لعمل، وزيادة �ل�سكاوى من �لطالب، وعدم �لر�سا عن مكان 
�لعم���ل؛ وق���د �أ�سارت نتائج معظ���م �لبحوث و�لدر��س���ات �إىل �أن �ل�سغوط �لتي يتعر�س 
له���ا معلمي �لرتبية �خلا�سة توؤثر عليهم ب�سورة �سلبي���ة، وتوؤدى �إىل تعر�سهم للتوتر 

.)Mapfumo et al,2014, 188 ; Romano,2016,34( ولالحرت�ق �لنف�سي

اأعرا�س ال�سغوط:
تظه���ر لدى �لفرد �لذي يعانى من �ل�سغ���وط بدرجة مرتفعة جمموعة كبرة 
وُمنوع���ة م���ن �لأعر��س �ل�سلبي���ة، وميكن ت�سنيفه���ا �إىل: �أولً، �أعر�����س ج�سمية: مثل 
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جف���اف �لف���م، و�لرتعا����س، وزيادة �سرب���ات �لقل���ب، و�آلم �لكتف و�لرقب���ة، وُع�سر و�سوء 
�له�س���م، و�ل�سد�ع �ملزم���ن، وم�سكالت و��سطر�بات �لن���وم؛ ثانيًا:�أعر��س �سلوكية مثل 
�ملي���ل للعزلة، و�لتدخني و�لإدم���ان، و��سطر�ب �لعالقات مع �لآخري���ن؛ ثالثًا:�أعر��س 
معرفي���ة: مث���ل ع���دم �لق���درة عل���ى �لرتكي���ز، و�لن�سي���ان، و�سعوب���ة �تخ���اذ �لق���ر�ر�ت؛ 
ر�بعًا:�أعر��س نف�سية: مثل �لتهيج و�لنفعال، و�لقلق �مل�ستمر، و�سرعة �لغ�سب، و�لتوتر، 
و�ل�سع���ور بال�سطهاد، و�نخفا�س �لد�فعية، وتقلب �مل���ز�ج، و�لإحباط ، و�لرتباك، وقد 
 )Palmer,2005,381; توجد �أي�سًا �أعر��س �ل�سلوك �لو�سو��سى، و�لهالو�س، و�لكتئاب

.Krapp,2013,2345; Mapfumo et al.,2014,188(

تقييم ال�سغوط:
ت�ستخ���دم �لعدي���د م���ن �لأدو�ت يف تقيي���م وت�سخي����س �ل�سغوط مث���ل �ملالحظة، 
و�ملقابالت، و�لقو�ئم و�ملقايي�س من خالل �لتقارير �لذ�تية لأحد�ث �حلياة �لرئي�سية يف 
�ملا�س���ى، �أو يف �آخر ب�سعة �أ�سهر )مثل ح���الت �لوفاة د�خل �لأ�سر، �لطالق، �لتغير�ت يف 

 .)Craighead&Nemeroff,2004,146( لعمل�

وت�ستخدم �أي�سًا �لعديد من �لختبار�ت لتقييم وت�سخي�س �ل�سغوط مثل مقيا�س 
�أحد�ث �حلياة و�لذي يت�سمن ويغطى جميع �ل�سغوط �لتي قد يتعر�س لها �لفرد، ويتم 
ترتيبه���ا من �أك���ر حالت �ل�سغوط حدة �إىل �أقلها، م���ع �إعطاء درجة لكل منها. كما قد 
يت���م تقييم وت�سخي�س �ل�سغوط من خالل �ملقابالت للتعرف عل���ى �لأحد�ث و�خلرب�ت 
.)Krapp,2013,2346( لتي مير بها �لفرد و�لتي قد توؤدى �إىل معاناته من �ل�سغوط�

�لبح���وث و�لدر��س���ات يف تقيي���م  م���ن  �لعدي���د  �عتم���دت  وب�س���ورة عام���ة فق���د 
وت�سخي����س �ل�سغ���وط ل���دى �ملعلم���ني عل���ى �ل�ستبيان���ات و�مل�س���ح ومقايي����س �لأعر�����س 
�جل�سمي���ة و�لنف�سي���ة، يف حني �أعتمد �لقلي���ل منها على �ملقاب���الت �ملفتوحة مع �ملعلمني                                                         

.(Skaalvik & Skaalvik, 2015, p. 182)

عالج ال�سغوط:
يهدف عالج �ل�سغوط �إىل حماولة تغير �لعالقة بني �لفرد و�لبيئة من خالل 
�إتاحة �لفر�سة له لال�سرت�ك يف �سنع و�تخاذ �لقر�ر�ت، و�إعادة تنظيم بيئة �لعمل، و�لدعم 
�مل�ستم���ر. وب�س���ورة خا�س���ة تهدف �ملد�خ���ل �ل�سلوكية و�ملعرفي���ة �إىل تدري���ب �لفرد �لذي 
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يعانى من �ل�سغوط على �إد�رة �ملطالب و�لحتياجات �لتي تن�ساأ عن مو�جهته للمو�قف 
�ملثرة لل�سغوط، وي�ستخ���دم �إعادة �لبناء �ملعرفى لتغير ت�سور�ت �لفرد حول �لأحد�ث 
                 (Kenny & McIntyre, 2005, p.26; Miller & لت���ي يتعر����س له���ا يف حيات���ه�

 .Travers,2005, p.96(

وق���د رك���زت �لعدي���د م���ن �لبح���وث و�لدر��س���ات عل���ى حت�س���ني بع����س �لعو�م���ل 
�ل�سخ�سي���ة و�لبيئية �لت���ي ت�ساعد �لأفر�د عل���ى مو�جهة �ل�سغوط �لت���ي يتعر�سون لها 
م���ن خ���الل ��ستخ���د�م �ملد�خ���ل �لديني���ة، ومه���ار�ت ح���ل �مل�س���كالت، و�لدع���م �لجتماعي
و�لتدريب���ات  �لفني���ات  م���ن  �لعدي���د  ��ستخدم���ت  كم���ا  )Spielberger,2004,425(؛ 
م���ن  ُيع���د  و�ل���ذي  و�لتاأم���ل  �لريا�س���ة،  �ليوج���ا، وممار�س���ة  �ل�سغ���وط مث���ل  ع���الج  يف 
�لرفاهي���ة                                                                                                                            حت�س���ني  يف  ي�سه���م  و�ل���ذي  �ل�سغ���وط  �إد�رة  يف  �مل�ستخدم���ة  �لفني���ات 
)Thackery&Harris,2012,Vol1,610(؛ وفيما يلى عر�س لأبرز طرق و�أ�ساليب 

عالج ال�سغوط:
اأ- اإدارة ال�سغوط:ي�ساع���د �لتدري���ب عل���ى �إد�رة �ل�سغ���وط يف خف����س �ل�سغ���وط 
�لت���ي يتعر�س لها �ملعلم���ني، وبالتايل حت�سني �لرفاهية لديهم؛ وه���ذ� �لنوع من �لعالج 
ق���د يت���م ب�س���ورة فردية �أو جماعية، وغالبً���ا ما يركز على �ل�سغوط �ملرتبط���ة بالعمل �أو 
م���كان �لعم���ل؛ وتت�سم���ن �إد�رة �ل�سغوط م�ساعدة �لف���رد عل���ى �إدر�ك وحتليل �ل�سغوط 
�لت���ي يتعر����س له���ا يف حيات���ه وتدريب���ه على كيفي���ة �لتعامل معه���ا من خ���الل ��ستخد�م 
�لتاأم���ل و�ل�سرتخ���اء وممار�س���ة �لريا�س���ة.                                                                          �لفني���ات و�لتدريب���ات مث���ل  �لعدي���د م���ن 

.(Turkington&Tzeel,2004,52;Krapp,2013,2347)

وتت�سم���ن بر�م���ج �إد�رة �ل�سغ���وط �لتدري���ب عل���ى �در�ك �ل�سغ���وط و�لتع���رف 
عليه���ا، و��ستخد�م فني���ات �ل�سرتخ���اء، و��سرت�تيجيات �لتكيف و�ملو�جه���ة �ملعرفية مثل 
�لع���الج �ل�سلوكى �لنفعايل �لعقالنى، و�لتغذي���ة �لر�جعة، و�لتاأمل، وممار�سة �لتمارين 
�لريا�سية، و�لر�ساد لتغير منط و�أ�سلوب �حلياة مثل �إد�رة �لوقت و�لتدريب �لتوكيدى                

.(Cartwright & whatmore, 2005, p.165)

ومي���ر �لتدري���ب على ��سرت�تيجي���ات �إد�رة �ل�سغ���وط بعدة مر�ح���ل هى:�لرتبية 
و�لتثقيف �لنف�سي؛ ومر�قبة ور�سد �ل�سغوط؛ وفنيات �إد�رة �ل�سغوط؛ وحتديد فنيات 
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مو�جه���ة �ل�سغ���وط غر �لتكيفية؛ و�لتعرف على �مل�ساعر و�لنفع���الت �لذ�تية �لناجتة 
ع���ن �ل�سغوط؛ و�إع���ادة �لبناء �ملعرفى؛ و�لتدري���ب على حتديد �لأه���د�ف و�إد�رة �لوقت؛ 
و�لتدريب على �لتوكيدية )�لتدريب �لتوكيدى(، ومناق�سة ��سرت�تيجيات حل �مل�سكالت          

 .)Phillips&Francey,2004, 28(

 :Coping)ب- ا�سرتاتيجيات التعامل)املواجهة
�أ�س���ار م�سطل���ح �لتعام���ل و�ملو�جه���ة يف عل���م �لنف����س �إىل �أمناط ��ستجاب���ة �لفرد 
لل�سغ���وط �لت���ى يتعر����س لها من خ���الل �جلهود �لت���ي يبذلها للتغل���ب و�ل�سيطرة على 
�ل�سغوط �أو تقليلها وخف�سها مما يوؤدى �إىل حتقيق �لتو�زن و�لتكيف مع بيئته؛ وت�ساعد 
ه���ذه �ل�سرت�تيجي���ات يف ع���ودة �لف���رد �إىل و�سعه �لطبيعى؛ وعادة م���ا يتم ت�سنيف تلك 
�ل�سرت�تيجي���ات كعم���ل مبا�سر يرك���ز على �مل�سكلة به���دف خف�س �سدة �لتهدي���د �ملدرك 
و�ملت�س���ور، �أو �لنفع���الت �ل�سدي���دة �أثن���اء �مل���رور باخل���رب�ت و�ملو�ق���ف �مل�سببة لل�سغوط 

.(Thackery & Harris, 2012, Vol1, p.255)

وتت�سم���ن ��سرت�تيجي���ات �لتعام���ل و�ملو�جه���ة ��ستخ���د�م فني���ات ح���ل �مل�سكل���ة ، 
و�حلديث عن �مل�سكلة مع �لزمالء يف �لعمل، وتقبل �ملوقف، و�لتدريب على �ل�سرتخاء، 
و�لتدري���ب على �لتنف�س �ل�سحي���ح، و�لتدريب على تنظيم �ل���ذ�ت و�لتدليك، و�ملو�سيقى                                    

.(Fitzpatrick & Wallace, 2012,578)

�لتعام���ل و�ملو�جه���ة هى:�لتعام���ل  ��سرت�تيجي���ات  م���ن  �أن���و�ع  وتوج���د خم�س���ة 
و�ملو�جهة�ملرتك���ز عل���ى �مل�سكل���ة؛ و�لتعامل و�ملو�جه���ة �ملرتكزة على �لنفع���الت؛ و�لدعم 
�لجتماعي؛ و�لتعامل و�ملو�جهة �ملرتكزةعلى �لدين )�ملدخل �لدينى(؛ و�سنع �ملعنى. وقد 
�أ�سارت نتائج �لعديد من �لبحوث و�لدر��سات �إىل فاعلية ��سرت�تيجيات �لتعامل و�ملو�جهة 

.(Spielberger,2004,508-509) يف �لتغلب على �ل�سغوط و�ل�سيطرة عليها

ثالثًا: الرفاهية:

تعريف الرفاهية:
 (Aeltermann, Engels, Van Petegem & Verheghe 2007,ع���رف
(p.286  �لرفاهي���ة ل���دى �ملعلمني باأنه���ا: »حالة �نفعالية �إيجابية تنتج عن �لتو�زن بني 

�لعو�مل �لبيئية من جهة و�لحتياجات �ل�سخ�سية وتوقعات �ملعلمني من جهة �أخرى«.
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وذكرDodge et al.,(2012, 225) �أن رفاهية �لفرد ت�سر �إىل نقطة �لتو�زن 
ب���ني جمم���وع �جلو�نب �لفردية )�لنف�سي���ة و�لجتماعية و�جل�سدي���ة(، و�لتحديات �لتي 

يو�جهها.

و�أ�س���ارCollie(2014,1) �إىل �أن �لرفاهي���ة عبارة عن بناء معق���د، و�أن من �أكر 
�لتعريف���ات قب���ولً للرفاهي���ة يف �أدبي���ات �لبح���ث هى �لرفاهي���ة �لذ�تية و�لت���ى ت�سر �إىل 
�ل�سع���ادة �أو ب�س���ورة �أك���ر حتديًد���ا �لر�سا ع���ن �حلياة وجترب���ة �مل�ساع���ر �ليجابية؛ كما 
�أ�س���ار �إىل �لرفاهي���ة �ملهنية وهى �ملرتبطة بالعمل، وتقييم �لف���رد �ليجابى و�ل�سحى يف                       

بيئة عمله.

ور�أىRenshaw, Long, & Cook (2015, 290) �أن �لرفاهي���ة ت�س���ر �إىل 
ج���ودة �حلي���اة �مل�ستمدة م���ن تطوير �لفرد لإمكانيات���ه وقدر�ته، و��ستخد�مه���ا يف �لوفاء 

مبتطلباته و�أهد�فه.  

Morin, Boudrias, Marsh, McInerney, Dagenais-Des-  عع���رف
marais,  Madore,  & Litalien (2017,399) �لرفاهية على �أنها نقي�س �ملر�س 
�لنف�سي، و�أنها �لأد�ء �ليجابى مقابل �لأد�ء �ل�سلبى و�لق�سور و�ل�سعف، وتتميز بوجود 

م�ستوى مرتفع من �ملتعة و�لأد�ء.

وذك���ر Collie& Martin(2017,201) �أن رفاهية �ملعلمني ت�سر �إىل مو�قف 
و�سلوكيات و�نفعالت وتت�سمن جانبني هما �لتمتع بالعمل )�لتجارب �ليجابية(، وترك 
�لعمل )�لتجارب �ل�سلبية(، و�أ�سار �لتمتع بالعمل �إىل ر�سا �ملعلمني و��ستمتاعهم بعملهم 

يف مهنة �لتدري�س، �أما ترك �لعمل فاأ�سار �إىل ميل �ملعلمني �إىل ترك عملهم كمعلمني.

اأهمية الرفاهية:
ُيع���د �لتع���رف عل���ى �لرفاهي���ة ل���دى �ملعلم���ني �مًر���ا مهمً���ا لع���دة �أ�سب���اب منه���ا 
م�ساعدته���م على �إدر�ك وظائفهم كمعلمني، كم���ا �أن معرفة �لعو�مل �لتي ت�سكل م�سدر 
قل���ق و�سغ���وط لديهم مفي���دة يف خلق �سياق���ات مدر�سية وتعليمية تعزز �لت���ز�م �ملعلمني 
باملهن���ة، وحت���د ومتن���ع م���ن تركهم ملهن���ة �لتدري�س؛ كما �أن���ه توجد عالق���ة �يجابية بني 
رفاهي���ة �ملعلم���ني وفاعليته���م يف �لأد�ء و�لتدري�س يف �ملدر�س���ة؛ وبالن�سبة للطالب، فمن 
�لو��س���ح �أن �لعالق���ات �ليجابي���ة بينه���م وب���ني �ملعلم���ني ت�ساعد يف حت�س���ني م�ساركتهم 
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�ملدر�سي���ة ورفاهيتهم و�أد�ئه���م �لأكادميي، وعلى عك�س ذلك ف���اإن �لعالقات بني �لطالب 
و�ملعلمني �لتي تت�سم بال�سر�ع وعدم �لثقة تكون لها تاأثر�ت �سلبية على تعلم وحت�سيل 
�لط���الب ؛ وب�س���ورة عام���ة فق���د �أ�س���ارت نتائ���ج �لبح���وث و�لدر��س���ات �إىل وج���ود عالق���ة 
�يجابية بني رفاهية �ملعلمني وفاعليتهم وكفاءتهم �لتدري�سية، وكذلك حت�سيل �لطالب                                                                                                                

.(Spilt, Koomen, & Thijs , 2011,p. 457)

كم���ا �أن رفاهي���ة �ملعلم���ني تع���زز �أي�سً���ا رفاهي���ة �لط���الب، و�سحته���م �لنف�سي���ة، 
وممار�سته���م لل�سلوكي���ات �ملقبول���ة �جتماعيً���ا؛ ولذل���ك ف���اإن رفاهي���ة �ملعلم���ني ل توؤث���ر 
ب�س���ورة �يجابي���ة عليه���م فق���ط، ب���ل ميت���د تاأثره���ا �ليجاب���ى عل���ى �ملدر�س���ة باأكمله���ا 
وت�ساع���د يف توف���ر بيئة م�ستقرة ود�عمة للطالب وحتقيق ج���ودة �لتعليم ب�سورة عامة                                                                            

.(Roffey,2012,15)

� �لعو�مل �ملوؤثرة يف �لرفاهية لدى �ملعلمني:تتاأثر �لرفاهية لدى �ملعلمني بتفاعل 
�لعديد من �لعو�مل �ملوجودة د�خل �لبيئة �ملدر�سية وخارجها، و�أي�سًا بخ�سائ�س وظروف 
�لعم���ل؛ وم���ن �لو��سح �أن ق�سور �لرفاهية لدى �ملعلمني قد ينتج عن تعر�سهم لتجارب 
وخرب�ت يومية متكررة من �مل�ساعر �ل�سلبية �لناجتة عن تعر�سهم لكثر من �ل�سغوط 

.(Holzberger, Philipp, & Kunter,2014,p.102)

وتوؤث���ر �لعالق���ات بني �ملعلمني و�لط���الب، ونوعية �لعالق���ات د�خل �ملدر�سة على 
رفاهي���ة �ملعلم���ني وقدرته���م عل���ى �لتكي���ف ب�سكل جيد م���ع �ل�سغ���وط �لكث���رة و�ملُنوعة 
و�لت���ى ُتع���د �سم���ة ممي���زة ملهن���ة �لتدري����س؛ حي���ث �أن م�س���كالت �لتفاع���ل ب���ني �ملعلم���ني 
و�لط���الب، و�نخفا����س د�فعية �لطالب، و�مل�س���كالت �ل�سلوكية لدى �لط���الب توؤثر على 
تقدي���ر �ل���ذ�ت �ملهنى و�ل�سخ�سى لدى �ملعلم���ني، كما توؤثر ب�سورة �سلبية على رفاهيتهم                                     

.(Gastaldi, Pasta, Longobardi, Prino, & Quaglia, 2014,p.18)

وُتعد مهنة �لتدري�س لذوى �لإعاقة من �ملهن �لتي تت�سف بالعديد من �خل�سائ�س 
�لوظيفية �ملجهدة، وتوؤدى �إىل تعر�س �لعاملني بها لكثر من �ل�سعوبات و�مل�سكالت مثل 
زي���ادة �أعباء �لعمل، وعدم �لت���و�زن بني �ملو�رد ومتطلبات �لعمل، و�سغوط �لوقت، وتعدد 
�لأدو�ر، وم�سكالت �لتفاعل مع �أولياء �لأمور، وتعر�س �ملعلمني لهذه �ل�سعوبات و�مل�سكالت 
ب�س���ورة �سب���ه يومي���ة ينتج عن���ه تعر�سهم للمعان���اة من �ل�سغ���وط و�لح���رت�ق �لنف�سي، 
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و�ل���ذي ب���دوره يوؤث���ر ب�س���ورة �سلبي���ة عل���ى رفاهيته���م (Spilt et al.,2011, p.457)؛      
وق���د �أ�س���ارت نتائ���ج �لعدي���د م���ن �لبح���وث و�لدر��س���ات �إىل وج���ود �رتب���اط ب���ني زي���ادة 
�ل�سغ���وط �لت���ي يتعر�س �ملعلم���ني و�ل�ستنز�ف �لنفع���ايل و�نخفا����س �لرفاهية لديهم                                   

.(Klusmann & Richter,2014,p.203)

مكونات الرفاهية:
�أ�سارRyff & Keyes (1995, p.719) �إىل �أن �لرفاهية تتكون من �ستة �أبعاد 
ومكونات، �ملكون �لأول، تقبل �لذ�ت و�أ�سار �إىل تقييمات �لفرد �ليجابية لذ�ته، وحلياته 
يف �ملا�سى، ويت�سمن ر�سا �لفرد عن نف�سه، و�سعادته، ووجود م�ساعر �يجابية نحو ما�سيه؛ 
�ملكون �لثانى، �لعالقات �ليجابية مع �لآخرين، و�لتعاطف معهم، و�لهتمام ب�سعادتهم؛ 
�ملك���ون �لثال���ث، �لتمكن �لبيئى و�أ�سار �إىل ق���درة �لفرد على تلبية �حتياجاته �ل�سخ�سية، 
وقدرت���ه عل���ى �إد�رة حياته و�لبيئة �لتي يعي�س فيها بفاعلية؛ �ملكون �لر�بع، �ل�ستقاللية 
وت�سر �إىل قدرة �لفرد على تطوير �أفكاره و�سلوكياته وفقًا ملعايره �ل�سخ�سية، وقدرته 
على تقرير م�سره رغم �ل�سغوط �لتي قد يتعر�س لها؛ �ملكون �خلام�س، �حلياة �لهادفة 
)�لهدف من �حلياة( وت�سر �إىل وجود �أهد�ف للفرد يف �حلياة، و�أنها هادفة وذ�ت معنى؛ 
�ملكون �ل�ساد�س، �لنمو �ل�سخ�سى و�أ�سار �إىل قدرة �لفرد على �أن �إدر�ك قدر�ته، وبذل �جلهود 

لتح�سينها مع �نفتاحه على �لتجارب �جلديدة مما ي�سعره بالنمو و�لتطور �مل�ستمر.

ويذكر �لبع�س �أن �لرفاهية تتكون من خم�سة �أبعاد ومكونات وذلك طبقًا لالأد�ء 
�ليجاب���ى وه���ى: �ملك���ون �لأول، تنا�سب ومنا�سبة �ل�سخ�سية للعم���ل، �أو جتارب �لعالقات 
�لبين�سخ�سي���ة �ليجابي���ة يف �لعم���ل؛ �ملك���ون �لث���اين، �لزده���ار يف �لعمل، �أو �ل�سع���ور باأن 
وظيفة �لفرد موؤثرة، ومثرة لالهتمام، ومب�سرة؛ �ملكون �لثالث، م�ساعر �لكفاءة، �أو وجود 
�نطب���اع لوجود ��ستعد�د�ت وقدر�ت مطلوبة ل���الأد�ء مع �لإتقان يف �لعمل؛ �ملكون �لر�بع، 
�لتقدير يف �لعمل، �أو �سعور بالفرد باأنه حمل ومو�سع تقدير د�خل مكان �لعمل؛ �ملكون 
�خلام�س �لرغبة و�مل�ساركة يف �لعمل، �أو �لرغبة يف زيادة �مل�ساركة و�مل�ساهمة يف �أد�ء وجناح 
�ملنظم���ة. وب�س���ورة عامة يت�س���ف �لعاملني �لذي���ن لديهم رفاهية جي���دة بوجود مالمح 
وموؤ�س���ر�ت �أ�سا�سية لها مثل �لعالقات �ليجابي���ة مع �لزمالء، و�لعالقات �ليجابية مع 
�ملديري���ن، و�لر�س���ا عن مكان �لعمل، و�لر�سا عن �لتو�زن و�لن�سجام بني �لعمل و�حلياة                          

.(Morin et al.,2017, p.405)
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تقييم الرفاهية:
يتطلب تقييم �لرفاهية يف �أي جمتمع ثقايف �لأخذ بعني �لعتبار �لتوقعات �لثقافية، 
و��ستخد�م �أدو�ت منا�سبة بناء على �لتوقعات �ملعيارية للمجتمع؛ ومن �جلدير بالذكر �أنه 
لأكر من ع�سرين عامًا �عتمدت �لبحوث و�لدر��سات يف تقييم �لرفاهية على مفهومني 
رئي�سي���ني هم���ا �لأد�ء �ليجاب���ى، و�لأد�ء �ل�سلب���ى(Ryff&Keyes,1995, p.719)؛ 
�أما �لآن فيتم ��ستخد�م �لعديد من �لطرق و�لأدو�ت يف تقييم �لرفاهية مثل ��ستطالعات 
�ل���ر�أى، ومقايي����س �لتقدير  �لذ�تية، وقد يتم تقيي���م �لرفاهية لدى �ملعلمني من خالل 
تقيي���م �لر�س���ا �لوظيف���ى(Baumert& Kunter,2013, p.28)؛ كم���ا قد يتم تقييم 
�لرفاهية من خالل تقييم �مل�ساعر �ليجابية، و�مل�ساعر �ل�سلبية ومدى �لتو�زن بينهما، 
و�لتفك���ر �ليجاب���ى، وترتبط هذه �لعو�مل ببع�سها �لبع����س وبالر�سا عن �حلياة؛ كما 
ميكن تقييم �لرفاهية من خالل �لقيام بتقييم �لعالقات �لجتماعية، وتقدير �لكفاءة 
 (Diener, Wirtz, Tov, Kim-Prieto, Choi, Oishiو�لتق���ان، وتقدي���ر �ل���ذ�ت
(Biswas-Diener, 2010, p.147 &.ويعتم���د �لبع����س �لآخ���ر يف تقيي���م �لرفاهية 
لدى�ملعلمني على مدى �لر�سا �لوظيفى، وغياب �ل�سغوط �ملدركة، و�لحرت�ق �لنف�سي(

Mattern& Bauer, 2014, p.60)

� حت�سني �لرفاهية لدى �ملعلمني:يتعر�س معلمي ذوى �لإعاقة مل�ستويات مرتفعة 
م���ن �ل�سغوط و�لح���رت�ق �لنف�سي و�لذي يوؤثر ب�سورة �سلبي���ة على رفاهيتهم؛ ولذلك 
يجب �لعمل على جتنيبهم �لتعر�س مل�سادر �ل�سغوط �ملُنوعة �ملرتبطة بعملهم مما يقلل 
م���ن ح���دة �لحرت�ق �لنف�سي وحت�سني �لر�س���ا �لوظيفى لديهم؛ �لأمر �ل���ذي يوؤدى �إىل 

.(Aldrup, Klusmann & Lüdtke , 2017, p.22) حت�سني رفاهيتهم

وجودة عالقات �ملعلمني مع �لطالب وزمالئهم يف �لعمل ذ�ت �أهمية كبرة يف حتقيق 
رفاهيتهم، وبناء على ذلك فاإن �خلرب�ت و�لتجارب �لإيجابية �لناجتة عن تلك �لعالقات 
تنبئ برفاهيتهم؛ كما �أن تقدمي �لدعم للمعلمني من قبل �إد�رة �ملدر�سة و�مل�سرفني يلعب 
دوًرا مهمًا يف حتقيق رفاهية �ملعلمني، بالإ�سافة �إىل �أن تقدمي �لدعم �لأ�سرى و�لجتماعي، 
وج���ودة �لعالق���ات م���ع �لآخري���ن، و�إدر�ك �لأه���د�ف يف �حلي���اة ي�سه���م �أي�سً���ا يف حتقي���ق 
رفاهيته���م. )Mansfield, Beltman, Price & McConney, 2012, 357(؛
م�ستوي���ات  حت�س���ني  عل���ى  تعم���ل  للمعلم���ني  منا�سب���ة  عم���ل  بيئ���ة  توف���ر  �أن  كم���ا   
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رفاهيته���م وكفاءته���م �لذ�تي���ة، وبالت���ايل يج���ب �لرتكي���ز عل���ى حت�س���ني ظ���روف عم���ل 
م���ن رفاهيته���م وم�ست���وى فعاليته���م                                                                                                                 توؤث���ر عل���ى كل  �لعم���ل  �ملعلم���ني؛ لأن ظ���روف 

.)Mehdinezhad, 2012, p.239)

وت���وؤدى ��سرت�تيجي���ات �إد�رة ومو�جه���ة �ل�سغوط مثل ممار�س���ة �ل�سرتخاء �إىل 
�لتحكم فى �ل�ستثارة، وحت�سني �إدر�ك �ملعلمني لفاعليتهم؛كما �أن ��سرت�تيجيات �لتكيف 
�ل�ستباقي���ة مث���ل �حلل���ول �لعقالني���ة للم�س���كالت، و�لتوكيدي���ة، و�لدع���م �لجتماع���ي، 
�ملعرفي���ة،  و�ل�سرت�تيجي���ات  �لعق���الين،  و�لتخطي���ط  �ل�سلوكي���ة،  و�ل�سرت�تيجي���ات 
و�إع���ادة �لتقيي���م �لإيجاب���ي ميك���ن �أن تعزز م�سارك���ة وفعالية �ملعلم���ني يف �لعمل؛مما قد 
                                          (Bermejo, Hernández- Franco &رفاهيته���م عل���ى  �يجابي���ة  ب�س���ورة  يوؤث���ر 

.Prieto-Ursúa, 2013, p.1323)

وق���د �أ�س���ارت نتائ���ج �لبح���وث و�لدر��س���ات �ملرتبط���ة برفاهي���ة �ملعلم���ني �إىل �أن 
��سرت�تيجي���ات �لتكي���ف و�ملو�جه���ة مثل �لتخطي���ط،و�إد�رة �ل���ذ�ت ت�ساع���د �ملعلمني على 
حتقي���ق �لنج���اح يف كث���ر م���ن �لأحي���ان، و�أن حتقي���ق م�ستوي���ات مرتفع���ة م���ن �لتنظي���م 
�لذ�ت���ي ميك���ن �أن ت���وؤدي �إىل م�ستويات منخف�سة من �مل�سكالت �لنفعالي���ة، وهذ� بدوره 
 )Parker, Martin, ق���د ي���وؤدي �إىل حتق���ق م�ستوي���ات مرتفع���ة م���ن �لر�س���ا �لوظيف���ي
�لتنظي���م  ب���ني جو�ن���ب  �ل�سببي���ة  )Colmar& Leim, 2012, p.503؛و�لعالق���ة 
�لذ�ت���ي(  و�لتاأم���ل  �لأد�ء،  �لذ�تي���ة، ومر�قب���ة  للعم���ل، و�ملر�قب���ة  �لذ�ت���ي )�لتخطي���ط 
ورفاهي���ة �ملعلم���ني و��سح���ة، من ثم ف���اإن تدريب �ملعلم���ني على ��سرت�تيجي���ات �لتنظيم 
�لذ�ت���ي �ملع���ريف ُيعد �أ�سلوب مفيد لهم يف �لتعامل مع متطلبات �لعمل، وزيادة رفاهيتهم

.(Mattern & Bauer, 2014, pp.62-63)

درا�سات �سابقة:
هدفت در��سة Benn, et al.,(2012) �إىل �لتعرف على فاعلية برنامج قائم 
عل���ى �ليقظة �لعقلية يف خف�س �ل�سغوط و�لقلق وحت�سني �لرفاهية و�لعالقات لدى 
و�لدي ومعلمي �لأطفال ذوى �لحتياجات �خلا�سة. وتكونت عينة �لدر��سة من 70 )32 
من �لو�لدين، و38 من �ملعلمني( تر�وحت �أعمارهم ما بني 26-60 عامًا. و��ستخدمت 
�لدر��س���ة ��ستبي���ان �ليقظ���ة �لعقلية ذو �لأوج���ه �خلم�سة، ومقيا����س �ل�سغوط �ملدركة، 
ومقيا����س قلق �حلالة-�ل�سمة، ومقيا�س �لكتئاب، وقائمة �لتاأثر �ليجابي و�ل�سلبي، 



املجلد ال�سابع - العدد )24( اغ�سط�س 2018 جملة الرتبية اخلا�سة

 33 

ومقيا����س �لرفاهية، ومقيا�س �لتعاطف �لذ�تي، و��ستبي���ان �لت�سامح، وقائمة �لتفاعل 
�لبين�سخ�سى، ومقيا�س �لفاعلية �لذ�تية، ومقيا�س �لكفاءة �لذ�تية للو�لدين، وقائمة 
�ل�سغوط �لو�لدية، وبرنامج �ليقظة �لعقلية �لذي ��ستمر تطبيقه ملدة خم�س �أ�سابيع. 
و�أ�سف���رت نتائ���ج �لدر��س���ة عن فاعلية �لتدريب �لقائم عل���ى �ليقظة �لعقلية يف خف�س 
�ل�سغ���وط و�لتوت���ر و�لقل���ق، وحت�سني �لتعاط���ف �لذ�ت���ي و�لنمو �ل�سخ�س���ي و�لكفاءة 
يف �لعالق���ات، م���ع حت�س���ن بدرج���ة متو�سط���ة �إىل كب���رة يف �لت�سام���ح ل���دى �لو�لدين 
و�ملعلم���ني، كم���ا �أن �لتدري���ب �لقائ���م على �ليقظ���ة �لعقلية كان له تاأث���ر �يجابي على 

�لكفاءة يف تقدمي �لرعاية و�لتدري�س لالأطفال ذوى �لحتياجات �خلا�سة.  

وهدف���ت در��س���ة Batterman (2012) �إىل �لتع���رف عل���ى فاعلي���ة �ليقظ���ة 
�لعقلي���ة ف���ى حت�سني �لتفاعل بني �ملعلمني و�لط���الب ذوي ��سطر�بات طيف �لتوحد. 
وتكون���ت عين���ة �لدر��سة من ثالث���ة معلمني. وقد مت تطبيق جل�س���ات �ليقظة �لعقلية 
عليه���م ب�س���كل فردى، ومت ت�سجيل �لتفاع���الت )�لإيجابية و�ملحاي���دة و�ل�سلبية( �لتي 
تت���م بينه���م وبني طالبهم من خالل �ملالحظة �ملبا�س���رة. و�أظهرت نتائج �لدر��سة عن 
فاعلي���ة �لتدري���ب على �ليقظ���ة �لعقلية يف حت�سني �لتفاع���ل �ليجابي لدى �أثنني من 

�ملعلمني وطالبهم ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد.

وهدف���ت در��س���ة Triantoro (2014) �إىل �لتعرف على فاعلية �لتدريب على 
�لتنف����س �ل�سرتخائى با�ستخد�م �ملو�سيق���ى يف خف�س �ل�سغوط لدى معلمي �لرتبية 
�خلا�س���ة، وتكون���ت عينة �لدر��سة من 49 معلمًا )25 جمموعة جتريبية، 24 جمموعة 
�سابط���ة(. و��ستخدم���ت �لدر��سة مقيا����س �ل�ستجابة لل�سغ���وط �لوظيفية، وبرنامج 
�لتنف����س �ل�سرتخائ���ى. و�أ�سف���رت نتائ���ج �لدر��سة ع���ن فاعلية �لتدريب عل���ى �لتنف�س 
�ل�سرتخائ���ى با�ستخ���د�م �ملو�سيقى يف خف�س �ل�سغوط لدى معلمي �لرتبية �خلا�سة 

�أفر�د �ملجموعة �لتجريبية. 

Bazzano, Wolfe, Zylowska, Wang, Schus- در��س���ة  ههدف���ت 
ter, Barrett, & Lehrer (2015) �إىل �لتع���رف عل���ى فاعلي���ة برنام���ج خف����س 
�ل�سغوط �لقائم على �ليقظة �لعقلية يف خف�س �ل�سغوط، وحت�سني �لإدر�ك �لعقلى، 
و�لتعاط���ف �لذ�ت���ى، و�لر�حة �لنف�سي���ة لدى �أولياء �أمور ومقدم���ى �لرعاية لالأطفال 
ذوى �لعاقات �لنمائية. وتكونت عينة �لدر��سة من 59 من �لو�لدين، و7 من مقدمى 
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�لرعاي���ة لالأطف���ال ذوى �لإعاقات �لنمائية )توحد، �سلل خمى، �إعاقة فكرية، �سرع(. 
و��ستخدم���ت �لدر��سة مقيا�س �لنتباه و�لإدر�ك �لعقل���ى، ومقيا�س �ل�سغوط �ملدركة، 
ومقيا����س �ل�سغوط �لو�لدية، ومقيا�س �لتعاطف �لذ�ت���ى، وبرنامج خف�س �ل�سغوط 
�لقائ���م عل���ى �ليقظ���ة �لعقلي���ة. و�أ�سف���رت نتائ���ج �لدر��سة ع���ن فاعلي���ة برنامج خف�س 
�ل�سغ���وط �لقائ���م عل���ى �ليقظ���ة �لعقلي���ة يف خف����س �ل�سغ���وط، وحت�س���ني �لرفاهي���ة 

�لنف�سية لدى و�لدى ومقدمى �لرعاية لالأطفال ذوى �لإعاقات �لنمائية.

Tagg (2015) �إىل �لتع���رف عل���ى فاعلي���ة برنام���ج قائ���م  وهدف���ت در��س���ة 
�مل�ساعدي���ن                                                �ملهني���ني  م���ن  ل���دى  �ل�سغ���وط  م���ن  �حل���د  يف  �لعقلي���ة  �ليقظ���ة  عل���ى 
Paraprofessionals لالأطف���ال ذوي �لتوح���د. وتكون���ت عين���ة �لدر��س���ة م���ن 66 
م���ن �ملهني���ني �مل�ساعدين مت تق�سيمه���م �إىل جمموعتني مت�ساويت���ني �لأوىل جتريبية 
�ملدرك���ة، ومقيا����س  �ل�سغ���وط  �لدر��س���ة مقيا����س  و��ستخدم���ت  و�لأخ���رى �سابط���ة. 
�لح���رت�ق �ملهن���ى، و�لربنام���ج �لقائم على �ليقظ���ة �لعقلية. و�أ�سفرت نتائ���ج �لدر��سة 
ع���ن فاعلي���ة �لربنام���ج �لقائم عل���ى �ليقظة �لعقلي���ة يف خف�س �ل�سغ���وط و�لحرت�ق 

�ملهنى لدى �ملهنيني �مل�ساعدين لالأطفال ذوي �لتوحد �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية.

Ruiz-Robledillo, Sariñana-González, Pérez- وهدف���ت در��س���ة 
Blasco, González-Bono, & Moya-Albiol (2015) �إىل �لتع���رف عل���ى 
فاعلي���ة �لتدخ���ل �لقائم على �ليقظ���ة �لعقلية يف خف�س ��سطر�بات �مل���ز�ج و�ل�سكاوى 
�ل�سحي���ة ل���دى مقدم���ى �لرعاي���ة للمر�هق���ني ذوى ��سط���ر�ب طي���ف �لتوح���د ولدى 
مقدم���ى �لرعاي���ة للمر�هقني �لعادي���ني. وتكونت عينة �لدر��سة م���ن 13 مت تق�سيمهم 
�إىل جمموعت���ني �لأوىل تكون���ت من 6 من �أولياء �أمور �ملر�هقني ذوى ��سطر�ب طيف 
�لتوح���د )1 م���ن �لذك���ور، و5 من �لإناث(، و�لثانية تكونت م���ن 7 من �أمهات �ملر�هقني 
�لعادي���ني )7 م���ن �لإناث(. وقد ��ستمر تطبيق �لربنامج �لقائ���م على �ليقظة �لعقلية 
مل���دة ت�س���ع جل�سات مت فيها تطبي���ق ممار�سات �ليقظة �لعقلية )مث���ل �لتاأمل �لق�سر، 
و�لو�ج���ب �ملن���زىل، و�لتنف����س �لتاأمل���ى، وتاأم���ل م�س���ح �جل�س���م، و�لتاأمل �أثن���اء �ل�سر، 
و�لتميي���ز ب���ني �لأفكار و�حلقائق، ومناق�سات حول �لتقب���ل و�لت�سامح(، ومقيا�س �سمة 
�لقلق )�لن�سخة �لأ�سبانية(، ومقيا�س �حلالة �ملز�جية )�لن�سخة �ملخت�سرة(، ومقيا�س 
�سمة-حال���ة �لغ�س���ب )�لن�سخ���ة �لأ�سباني���ة(، ومقيا�س �لأعر��س �جل�سمي���ة. و�أ�سفرت 
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نتائ���ج �لدر��س���ة ع���ن فاعلية برنام���ج �لتدخل �لقائم عل���ى �ليقظ���ة �لعقلية يف خف�س 
��سطر�ب���ات �مل���ز�ج، و�حلد من �ل�س���كاوى �ل�سحية لدى مقدم���ي �لرعاية للمر�هقني 

ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد ولدى مقدمي �لرعاية للمر�هقني �لعاديني.

�إىل   Tamannaifar & Golmohammadi (2016) در��س���ة  وهدف���ت 
مقارن���ة �لرفاهية �لنف�سية و�ل�سغوط �لوظيفية ل���دى معلمي ذوى �لإعاقة ومعلمى 
�لعاديني يف مدينة �أ�سفهان. وتكونت عينة �لدر��سة من 100 من معلمي ذوى �لإعاقة 
)50 م���ن �ملعلم���ني، 50 م���ن �ملعلم���ات(، و100 م���ن معلم���ي �لعاديني )50 م���ن �ملعلمني، 
50 م���ن �ملعلم���ات(، ومت���ت �ملجان�س���ة ب���ني �ملجموعت���ني يف �لعم���ر، و�جلن����س، و�حلال���ة 
�لجتماعي���ة، وم�ست���وى �لتعلي���م، و�سن���و�ت �خل���ربة. و��ستخدم���ت �لدر��س���ة مقيا����س 
�لرفاهي���ة �لنف�سي���ة، و��ستبيان �ل�سغ���وط �لوظيفية. و�أ�سفرت نتائ���ج �لدر��سة عن �أن 
معلم���ي �لعادي���ني �أك���ر تعر�سًا لل�سغ���وط من معلم���ي ذوى �لإعاق���ة با�ستثناء مكون 
�لتو��س���ل يف ��ستبي���ان �ل�سغ���وط �لوظيفي���ة، و�أن �لرفاهي���ة �لنف�سي���ة ل���دى معلم���ي 
ذوى �لإعاق���ة منخف�س���ة مقارنة مبعلمى �لعاديني، و�أن���ه توجد عالقة بني �ل�سغوط 

و�لرفاهية �لنف�سية لدى �ملعلمني.

وقد ا�ستفاد الباحثان من الدرا�سات ال�سابقة على النحو التاىل:
((( حتديد م�سكلة �لدر��سة، و�إثر�ء �لإطار �لنظرى للبحث �حلالية.1
((( حتدي���د عين���ة �لبح���ث �حل���ايل م���ن معلم���ي �لأطف���ال ذوى ��سط���ر�ب طي���ف 1

�لتوحد.
((( �لط���الع عل���ى �لعدي���د م���ن �لأدو�ت و�ملقايي����س �مل�ستخدمة يف تقيي���م �ليقظة 1

�لعقلي���ة، و�ل�سغ���وط، و�لرفاهية؛ وم���ن ثم حتديد ��ستبي���ان �ليقظة �لعقلية 
ذو �لأوج���ه �خلم�سة و�لقي���ام برتجمته وتقنينه، و�إع���د�د مقيا�سني لل�سغوط 

و�لرفاهية.
((( �لط���الع عل���ى �لعدي���د م���ن �لرب�م���ج �لقائمة عل���ى �ليقظ���ة �لعقلي���ة، و�لذي 1

�ساه���م يف ت�سمي���م برنام���ج �لبح���ث �حلايل من حي���ث �أهد�ف���ه، و�لأ�س�س �لتي 
يعتمد عليها، و�لأن�سطة و�لتدريبات �مل�ستخدمة.
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فرو�س البحث:
((( توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة بني متو�سط���ي رتب درج���ات �ملعلمني قبل 1

وبع���د تطبي���ق �لربنام���ج عل���ى ��ستبي���ان �ليقظة �لعقلي���ة ذو �لأوج���ه �خلم�سة 
ل�سالح �لتطبيق �لبعدى.

((( ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية ب���ني متو�سطي رتب درج���ات �ملعلمني يف 1
�لقيا�سني �لبعدى و�لتتبعى على ��ستبيان �ليقظة �لعقلية ذو �لأوجه �خلم�سة. 

((( توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة بني متو�سط���ي رتب درج���ات �ملعلمني قبل 1
وبعد تطبيق �لربنامج على مقيا�س �ل�سغوط ل�سالح �لتطبيق �لبعدى.

((( ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية ب���ني متو�سطي رتب درج���ات �ملعلمني يف 1
�لقيا�سني �لبعدى و�لتتبعى على مقيا�س �ل�سغوط. 

((( توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة بني متو�سط���ي رتب درج���ات �ملعلمني قبل 1
وبعد تطبيق �لربنامج على مقيا�س �لرفاهية ل�سالح �لتطبيق �لبعدى.

((( ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية ب���ني متو�سطي رتب درج���ات �ملعلمني يف 1
�لقيا�سني �لبعدى و�لتتبعى على مقيا�س �لرفاهية. 

اإجراءات البحث:
عين���ة �لبحث:تكونت عينة �لبحث �حلايل من )10( من معلمي �لأطفال ذوى 

��سطر�ب طيف �لتوحد.

اأدوات البحث: 
1- ��ستبيان �ليقظة �لعقلية ذو �لأوجه �خلم�سة  ترجمة وتقنني: �لباحثان.  

2- مقيا�س �ل�سغوط                                �إعد�د / �لباحثان.
3- مقيا�س �لرفاهية                                �إعد�د / �لباحثان.
4- برنامج قائم على �ليقظة �لعقلية     �إعد�د / �لباحثان.
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  وفيم���ا يل���ي عر����س له���ذه �لأدو�ت لبي���ان �لهدف منه���ا، وو�سفه���ا، و�إجر�ء�ت 
تقنينها:

1- ا�ستبيان اليقظة العقلية ذو الأوجه اخلم�سة     ترجمةوتقنني/�لباحثان
Five Fact Mindfulness Questionnaire (FFMQ) 

 Baer, Smith, Hopkins, Krietemeyer & ق���ام بت�سمي���م �ل�ستبي���ان
Toney, (2006) يهدف �إىل تقييم �ليقظة �لعقلية لدى �لأفر�د؛ ويتكون �ل�ستبيان 
م���ن )39( عب���ارة موزع���ة عل���ى خم����س �أبع���اد ه���ى �ملالحظ���ة: 8 مف���رد�ت؛ و�لو�س���ف:                         
8 مف���رد�ت؛ و�لت�س���رف بوع���ى: 8 مف���رد�ت؛ وع���دم �حلك���م عل���ى �خل���ربة �لد�خلي���ة:

8 مفرد�ت؛وعدم رد �لفعل على �خلربة �لد�خلية )�لقبول و�لتقبل(: 7 مفرد�ت.

وق���ام �لباحث���ان برتجمة وتقنني �ل�ستبيان، ومت و�سع �أمام كل مفردة مقيا�س 
خما�س���ى بطريق���ة ليكرت:د�ئمً���ا، غالبً���ا، �أحيانً���ا، نادرً���ا، �أبدًا.ولالإجاب���ة علي���ه ي�س���ع 
�ملعل���م عالم���ة )√( ف���ى �خلان���ة  �لت���ي تتو�ف���ق معه.وياأخ���ذ �ملعل���م خم�س درج���ات �إذ� 
�ختار�لبديل“د�ئمًا”و�أربع درجات �إذ� �ختار �لبديل “غالبًا” وثالث درجات �إذ� �ختار 
�إذ� �ختار �لبديل  �لبديل “�أحيانًا” ودرجتني �إذ� �ختار �لبديل “نادرًا” ودرجة و�حدة 
“�أبدً���ا” بالن�سب���ة للعب���ار�ت �ملوجب���ة و�لعك����س بالن�سب���ة للعب���ار�ت �ل�سالب���ة، وترت�وح 

�لدرجة على �ل�ستبيان من 195-39.

وقام �لباحثان بتطبيق �ل�ستبيان على عينة قو�مها 150 من �ملعلمني، ثم قاما 
بالتحقق من �خل�سائ�س �ل�سيكومرتية لهذ� �ل�ستبيان على �لنحو �لتاىل:

ال�سدق:قام �لباحثان بالتحقق من �سدق �ل�ستبيان بالطريقتني �لآتيتني:

�سيدق الت�سياق الداخلي:مت ح�ساب �لت�ساق �لد�خلي ملف���رد�ت �ل�ستبيان وذلك بح�ساب 
معام���ل �لرتب���اط ب���ني كل مف���ردة و�لدرج���ة �لكلي���ة للُبعد �ل���ذي تنتمي �إلي���ه وكانت 

�لنتائج على �لنحو �لتايل:
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جدول )1( 
�سدق الت�ساق الداخلي لأبعاد ال�ستبيان )ن = 150(

�لت�سرف �ملفردة�لو�سف�ملفردة�ملالحظة�ملفردة
�ملفردةبوعى

عدم 
�حلكم على 

�خلربة 
�لد�خلية

�ملفردة
عدم رد �لفعل 
على �خلربة 

�لد�خلية 
)�لقبول 
و�لتقبل(

1**0.641**0.811**0.681**0.611**0.58
2**0.732**0.732**0.742**0.502**0.60
3**0.673**0.613**0.653**0.733**0.66
4**0.784**0.734**0.714**0.584**0.72
5**0.735**0.665**0.685**0.495**0.68
6**0.766**0.806**0.646**0.586**0.79
7**0.687**0.567**0.617**0.577**0.69
8**0.718**0.778**0.758**0.66

** د�لة عند 0،01
يت�س���ح م���ن ج���دول )1( �أن جميع قيم معامالت �لرتب���اط مرتفعة ود�لة عند 
م�ستوى 0،01 يف كل �لأبعاد، مما �أ�سار �إىل �لت�ساق �لد�خلى ملفرد�ت هذه �لأبعاد؛ كما 
مت ح�س���اب معامالتالرتب���اط بني �لأبعاد �لفرعية و�لدرجة �لكلية لال�ستبيان وكانت 

�لنتائج كما باجلدول �لتايل:
جدول )2( 

معامالت الرتباط بني الأبعادالفرعية والدرجة الكلية لال�ستبيان )ن = 150(
معامل �لرتباط بالدرجة �لكلية�لُبعد

**0.75�ملالحظة
**0.73�لو�سف

**0.81�لت�سرف بوعى
0.82**عدم �حلكم على �خلربة �لد�خلية

0.70**عدم رد �لفعل على �خلربة �لد�خلية )�لقبول و�لتقبل(
** د�ل عند 0،01
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يت�سح من جدول )2( �أن جميع معامالت �رتباط كل ُبعد من �أبعاد �ل�ستبيان 
بالدرجة �لكلية لال�ستبيان د�لة عند م�ستوى 0،01 مما �أ�سار �إىل �أن هناك �ت�ساقا بني 
جميع �أبعاد �ل�ستبيان، و�أنه بوجه عام �سادق يف قيا�س ما و�سع لقيا�سه، مما يدل على 

�أن �ملقيا�س يتمتع بدرجة عالية من �ل�سدق.

- �سيدق املقارنية الطرفية )ال�سيدق التميزي(:�ل�سدق �لتميزي يق�سد ب���ه �ملقارنة بني 
�ملرتفع���ني )�أعل���ى من 25%( م���ن �أفر�د �لعينة و�ملنخف�سني )�أق���ل من 25%( من �أفر�د 

�لعينة على �ل�ستبيان و�جلدول �لتايل يو�سح هذه �ملقارنة:
جدول )3(

 ال�سدق التميزي  لال�ستبيان )ن = 150(

�ملتو�سط �لعدد�ملجموعة�لبعد
�حل�سابى

�لنحر�ف 
�ملعيارى

قيمة 
"ت"

3717،594،79�لفئة �لدنيا�ملالحظة
16،63

3733،653،39�لفئة �لعليا

�لو�سف
3721،112،48�لفئة �لدنيا

10،95
3727،222،31�لفئة �لعليا

�لت�سرف بوعى
3719،385،92�لفئة �لدنيا

5،49
3723،226،39�لفئة �لعليا

عدم �حلكم على �خلربة 
�لد�خلية

3717،846،61�لفئة �لدنيا
2،68

3724،036،65�لفئة �لعليا
عدم رد �لفعل على 
�خلربة �لد�خلية 
)�لقبول و�لتقبل(

3716،354،74�لفئة �لدنيا
4،01

3729،223،13�لفئة �لعليا

�لدرجة �لكلية
37102،303،78�لفئة �لدنيا

19،45
37127،306،84�لفئة �لعليا

يت�س���ح م���ن ج���دول )3(  �أن جمي���ع قيم »ت« د�ل���ة �إح�سائيًا عن���د م�ستوى 0،01 
، و�ل���ذي ي���دل على �ل�س���دق �لتميزى لأبعاد �ل�ستبي���ان و�ل�ستبي���ان ككل، وهذ� يوؤكد 

�سالحيته للتطبيق.
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- �لثبات:ق���ام �لباحث���ان بح�س���اب ثبات �ل�ستبي���ان بطريقتني هماطريقة �ألف���ا كرونباخ، 
وطريق���ة �لتجزئ���ة �لن�سفي���ة لأبع���اد �ملقيا����س و�ملقيا����س ككل و�جل���دول �لت���ايل يو�س���ح                      

معامالت  �لثبات:
جدول )4(

 معامالت الثبات لال�ستبيان )ن = 150( 

 �لتجزئة �لن�سفية معامل �ألفا كرونباخ�لُبعد
) �سبرمان بر�ون (

0،860،85�ملالحظة

0،810،77�لو�سف

0،870،83�لت�سرف بوعى

0،840،81عدم �حلكم على �خلربة �لد�خلية
عدم رد �لفعل على �خلربة �لد�خلية )�لقبول 

0،820،84و�لتقبل(

0،900،88�ملقيا�س ككل

�أن  حي���ث  مرتفع���ة  �لثب���ات  معام���الت  جمي���ع  �أن    )4( ج���دول  م���ن  يت�س���ح 
ثب���ات  يوؤك���د  و�ل���ذي  �لن�سفي���ة مرتفع���ة  و�لتجزئ���ة  �ألف���ا كرونب���اخ  قي���م معام���الت 
�ملقيا�س؛و�خلال�س���ة �أنا�ستبي���ان �ليقظ���ة �لعقلية ذو �لأوجه �خلم�س���ة يتميز بال�سدق 

و�لثبات وميكن ��ستخد�مه علميًا د�خل �لبيئة �لعربية.

2- مقيا�س ال�سغوط                           �إعد�د / �لباحثان.
يه���دف �ملقيا����س �إىل تقييم �ل�سغوط ل���دى �ملعلمني؛ وقد �عتم���د �لباحثان يف 
�إعد�د �ملقيا�س على �لعديد من �مل�سادر هى: �لإطار �لنظرى للبحث ، وما ت�سمنه من 
تو�سي���ح لل�سغوط من حيث �لآثار �ملرتتب���ة عليهاو�أعر��سها وطرق تقييمها؛ و�أدو�ت 
 Teacher Stress Inventory (TSI) تقيي���م �ل�سغوط مثل قائمة �سغوط �ملعلم
 Perceived Stress Scale ؛ ومقيا����س �ل�سغ���وط �ملدركة(Dickerson, 2008)
 Stress Self لل�سغ���وط  �لذ�ت���ى  �لتقدي���ر  (Boshoff,2011) (PSS)؛وقائم���ة 

.Report Inventory (Jeyaraj,2013)
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ويتك���ون �ملقيا����س م���ن )107( مف���ردة موزع���ة عل���ى �أرب���ع �أبع���اد ه���ى �ملظاه���ر 
�جل�سمي���ة: 18 مف���ردة؛ و�ملظاهر �لنف�سية: 39 مفردة؛ و�ملظاهر �ملعرفية: 19 مفردة؛ 
و�ملظاه���ر �ل�سلوكي���ة: 31 مف���ردة، ومت و�سع �أمام كل مف���ردة مقيا�س خما�سى بطريقة 
ليك���رت: د�ئمًا،غالبًا،�أحيانًا،نادرً���ا، �أبدً���ا. ولالإجابة عليه ي�س���ع �ملعلم عالمة )√( فى 
�خلان���ة �لت���ي تتو�فق معه.وياأخذ �ملعلم خم�س درجات �إذ� �ختار �لبديل “د�ئمًا” و�أربع 
درجات �إذ� �ختار �لبديل “غالبًا” وثالث درجات �إذ� �ختار �لبديل “�أحيانًا” ودرجتني 
�إذ� �ختار �لبديل “نادرًا” ودرجة و�حدة �إذ� �ختار �لبديل”�أبدًا”، وترت�وح �لدرجة على 
�ل�ستبي���ان م���ن 107-535، وكلما ز�دت �لدرجة دلت على �رتفاع �ل�سغوط لدى �ملعلم.

وق���ام �لباحث���ان بتطبيق �ملقيا�س على عينة قو�مه���ا 150 من �ملعلمني، ثم قاما 
بالتحقق من �خل�سائ�س �ل�سيكومرتية لهذ� �ملقيا�س على �لنحو �لتاىل: 
�ل�سدق:قام �لباحثان بالتحقق من �سدق �ملقيا�س بالطريقتني �لآتيتني:

�س���دق �لت�ساق �لد�خلي: مت ح�س���اب �لت�ساق �لد�خلي ملفرد�ت �ملقيا�س وذلك بح�ساب 
معام���ل �لرتب���اط ب���ني كل مف���ردة و�لدرج���ة �لكلي���ة للُبعد �ل���ذي تنتمي �إلي���ه وكانت 

�لنتائج على �لنحو �لتايل:
جدول )5( 

�سدق الت�ساق الداخلي لأبعاداملقيا�س     )ن = 150(

�ملظاهر �ملفردة
�ملظاهر �ملفردة�جل�سمية

�ملظاهر �ملفردة�لنف�سية
�ملظاهر �ملفردة�ملعرفية

�ل�سلوكية
1**0،401**0،701**0،601**0،77
2**0،512**0،722**0،632**0،73
3**0،623**0،743**0،583**0،66
4**0،524**0،794**0،544**0،77
5**0،625**0،625**0،685**0،69
6**0،556**0،656**0،576**0،68
7**0،517**0،707**0،677**0،76
8**0،638**0،508**0،568**0،79
9**0،599**0،619**0،669**0،73
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�ملظاهر �ملفردة
�ملظاهر �ملفردة�جل�سمية

�ملظاهر �ملفردة�لنف�سية
�ملظاهر �ملفردة�ملعرفية

�ل�سلوكية
10**0،7210**0،7710**0،6310**0،72
11**0،6411**0،7611**0،6411**0،75
12**0،5512**0،6112**0،5112**0،74
13**0،7813**0،7013**0،6213**0،75
14**0،8114**0،7814**0،5214**0،69
15**0،7715**0،6415**0،6115**0،69
16**0،7016**0،7816**0،6516**0،74
17**0،7817**0،6417**0،6617**0،70
18**0،7718**0،5518**0،6118**0،47
--19**0،5419**0،6019**0،43
--20**0،45--20**0،45
--21**0،49--21**0،48
--22**0،57--22**0،39
--23**0،42--23**0،50
--24**0،55--24**0،43
--25**0،65--25**0،39
--26**0،66--26**0،56
--27**0،57--27**0،40
--28**0،42--28**0،44
--29**0،75--29**0،57
--30**0،65--30**0،44
--31**0،75--31**0،54
--32**0،57----
--33**0،78----
--34**0،72----
--35**0،75----
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�ملظاهر �ملفردة
�ملظاهر �ملفردة�جل�سمية

�ملظاهر �ملفردة�لنف�سية
�ملظاهر �ملفردة�ملعرفية

�ل�سلوكية
--36**0،45----
--37**0،77----
--38**0،70----
--39**0،75----

** د�لة عند 0،01

يت�س���ح م���ن ج���دول )5( �أن جميع قيم معامالت �لرتب���اط مرتفعة ود�لة عند 
م�ستوى 0،01 يف كل �لأبعاد، مما �أ�سار �إىل �لت�ساق �لد�خلى ملفرد�ت هذه �لأبعاد؛ كما 
مت ح�س���اب معامالت �لرتباط بني �لأبع���اد �لفرعية و�لدرجة �لكلية للمقيا�س وكانت 

�لنتائج كما باجلدول �لتايل:
جدول )6( 

معامالت الرتباط بني الأبعادالفرعية والدرجة الكلية للمقيا�س)ن = 150(
معامل �لرتباط بالدرجة �لكلية�لُبعد

**0،78�ملظاهر �جل�سمية
0،85**�ملظاهر �لنف�سية
**0،83�ملظاهر �ملعرفية

0،80**�ملظاهر �ل�سلوكية

** د�ل عند 0،01
يت�س���ح م���ن ج���دول )6( �أن جميع معامالت �رتباط كل ُبعد م���ن �أبعاد �ملقيا�س 
بالدرج���ة �لكلي���ة للمقيا�س د�لة عند م�ستوى 0،01 مم���ا �أ�سار �إىل �أن هناك �ت�ساقا بني 
جمي���ع �أبع���اد �ملقيا�س، و�أنه بوجه عام �س���ادق يف قيا�س ما و�سع لقيا�سه، مما يدل على 

�أن �ملقيا�س يتمتع بدرجة عالية من �ل�سدق.

- �سيدق املقارنية الطرفيية )ال�سيدق التميزي(:و�جل���دول �لت���ايل يو�س���ح نتائ���ج �سدق 
�ملقارنة �لطرفية:
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جدول )7( 
ال�سدق التميزي  للمقيا�س )ن = 150(

�ملتو�سط �لعدد�ملجموعة�لُبعد
�حل�سابى

�لنحر�ف 
�ملعيارى

قيمة 
"ت"

3730،595،0625،47�لفئة �لدنيا�ملظاهر �جل�سمية 3773،959،03�لفئة �لعليا
3765،814،4135،54�لفئة �لدنيا�ملظاهر �لنف�سية 37163،8616،19�لفئة �لعليا

3731،304،4850،28�لفئة �لدنيا�ملظاهر �ملعرفية 3786،224،91�لفئة �لعليا

3752،659،4643،35�لفئة �لدنيا�ملظاهر �ل�سلوكية 37138،497،46�لفئة �لعليا

37180،3517،7451،46�لفئة �لدنيا�لدرجة �لكلية 37462،5128،24�لفئة �لعليا

يت�س���ح م���ن ج���دول )7(  �أن جمي���ع قيم »ت« د�ل���ة �إح�سائيًا عن���د م�ستوى 0،01 
، و�ل���ذي ي���دل عل���ى �ل�س���دق �لتمي���زى لأبع���اد �ملقيا����س و�ملقيا����س ككل ، وه���ذ� يوؤك���د 

�سالحيته للتطبيق.
- �لثبات: قام �لباحثان بح�ساب ثبات �ملقيا�س بطريقتني هماطريقة �ألفا كرونباخ، وطريقة 

�لتجزئة �لن�سفية لأبعاد �ملقيا�س و�ملقيا�س ككل و�جلدول �لتايل يو�سح معامالت �لثبات:
جدول ) 8(  

معامالت الثبات للمقيا�س  )ن = 150( 
�لتجزئة �لن�سفية ) �سبرمان بر�ون (معامل �ألفا كرونباخ�لُبعد

0،890،86�ملظاهر �جل�سمية
0،830،81�ملظاهر �لنف�سية
0،820،75�ملظاهر �ملعرفية

0،880،85�ملظاهر �ل�سلوكية
0،870،76�ملقيا�س ككل

يت�سح من جدول )8(  �أن جميع معامالت �لثبات مرتفعة حيث �أن قيم معامالت 
�ألف���ا كرونب���اخ و�لتجزئ���ة �لن�سفية مرتفع���ة و�لذي يوؤك���د ثب���ات �ملقيا�س؛و�خلال�سة 

�أمنقيا�س �ل�سغوط يتميز بال�سدق و�لثبات وميكن ��ستخد�مه علميًا.
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3 - مقيا�س الرفاهية                 �إعد�د / �لباحثان.
يه���دف �ملقيا����س �إىل تقيي���م �لرفاهية ل���دى �ملعلمني؛ وقد �عتم���د �لباحثان يف 
�إع���د�د �ملقيا����س على �لعديد م���ن �مل�سادر هى: �لإط���ار �لنظرى للبح���ث ، وما ت�سمنه 
م���ن تو�سي���ح للرفاهية من حيث مكوناته���ا وطرق تقييمه���ا؛ و�أدو�ت تقييم �لرفاهية 
 A caregiver Well-being Scale مث���ل مقيا����س �لرفاهي���ة ملقدم���ى �لرعاي���ة 
 Short �لنف�سي���ة  للرفاهي���ة  �ملخت�س���ر  �ن���ربه  و�روي���ك  (Tebb,1995)؛ومقيا����س 
 Warwick Edinburgh  Mental Wellbeing Scale (SWEMWBS)
�لنف�سي���ة  للرفاهي���ة  ري���ف  ومقيا����س  (NHS health Scotland,2008)؛ 
 Ryff, Psychological Well-being Scale (Abbott,.Ploubidis,
للرفاهي���ة  �سنغاف���ورة  ومقيا����س  Huppert,  Kuh,  Wadsworth, (2006)؛ 
  Singapore Mental Wellbeing Scale (SMWEB) (Fen, Isa, لنف�سية�

.Chu, Ling, Ling, 2014)

ويتك���ون �ملقيا�س من )93( مفردة موزعة عل���ى �أربع �أبعاد هى �جلانب �لنف�سي 
)18مف���ردة(؛  �لجتماع���ي  و�جلان���ب  �ملعرفى)32مف���ردة(؛  و�جلان���ب  )21مف���ردة(؛ 
و�جلان���ب �ل�سلوك���ى )22مفردة(. ومت و�سع �أمام كل مف���ردة مقيا�س خما�سى بطريقة 
ليك���رت: د�ئمًا،غالبًا،�أحيانًا،نادرً���ا، �أبدً���ا. ولالإجابة عليه ي�س���ع �ملعلم عالمة )√( فى 
�خلانة �لتي تتو�فق معه. وياأخذ �ملعلم خم�س درجات �إذ� �ختار �لبديل “د�ئمًا” و�أربع 
درجات �إذ� �ختار �لبديل “غالبًا” وثالث درجات �إذ� �ختار �لبديل “�أحيانًا” ودرجتني 
�إذ� �ختار �لبديل “نادرًا” ودرجة و�حدة �إذ� �ختار �لبديل”�أبدًا”وترت�وح �لدرجة على 
�ل�ستبي���ان م���ن93 -465، وكلم���ا ز�دت �لدرجة دلت على �رتف���اع �لرفاهية لدى �ملعلم. 
وقام �لباحثان بتطبيق �ملقيا�س على عينة قو�مها 150 من �ملعلمني، ثم قاما بالتحقق 

من �خل�سائ�س �ل�سيكومرتية لهذ� �ملقيا�س على �لنحو �لتاىل: 
- ال�سدق:قام �لباحثان بالتحقق من �سدق �ملقيا�س بالطريقتني �لآتيتني:

- �سيدق الت�ساق الداخلي:مت ح�ساب �لت�ساق �لد�خل���ي ملفرد�ت �ملقيا�س وذلك بح�ساب 
معام���ل �لرتب���اط ب���ني كل مف���ردة و�لدرج���ة �لكلي���ة للُبعد �ل���ذي تنتمي �إلي���ه وكانت 

�لنتائج على �لنحو �لتايل:
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جدول )9( 
�سدق �لت�ساق �لد�خلي لأبعاد�ملقيا�س )ن = 150(

�جلانب �ملفردة
�جلانب �ملفردة�لنف�سي

�جلانب �ملفردة�ملعرفى
�جلانب �ملفردة�لجتماعي

�ل�سلوكى
1**0،651**0،721**0،601**0،66
2**0،542**0،732**0،632**0،62
3**0،743**0،533**0،583**0،62
4**0،694**0،664**0،544**0،75
5**0،745**0،775**0،685**0،62
6**0،686**0،596**0،576**0،49
7**0،747**0،707**0،677**0،43
8**0،728**0،498**0،568**0،44
9**0،729**0،569**0،669**0،50

10**0،7810**0،5110**0،6310**0،42
11**0،6811**0،5911**0،6411**0،76
12**0،6412**0،6112**0،5112**0،48
13**0،6813**0،6413**0،6213**0،58
14**0،7014**0،6314**0،5214**0،41
15**0،5615**0،6115**0،6115**0،66
16**0،4716**0،7716**0،4716**0،61
17**0،4817**0،5517**0،4317**0،60
18**0،5318**0،5418**0،4518**0،69
19**0،5119**0،4519**0،65
20**0،6420**0،7520**0،63
21**0،4521**0،6321**0،66

22**0،6822**0،61
23**0،63
24**0،69
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�جلانب �ملفردة
�جلانب �ملفردة�لنف�سي

�جلانب �ملفردة�ملعرفى
�جلانب �ملفردة�لجتماعي

�ل�سلوكى
25**0،48
26**0،49
27**0،50
28**0،55
29**0،49
30**0،61
31**0،58
32**0،64

يت�س���ح م���ن ج���دول )9( �أن جميع قيم معامالت �لرتب���اط مرتفعة ود�لة عند 
م�ستوى 0،01 يف كل �لأبعاد، مما �أ�سار �إىل �لت�ساق �لد�خلى ملفرد�ت هذه �لأبعاد؛ كما 
مت ح�س���اب معامالت �لرتباط بني �لأبع���اد �لفرعية و�لدرجة �لكلية للمقيا�س وكانت 

�لنتائج كما باجلدول �لتايل:
جدول )10( 

معامالت الرتباط بني الأبعاد الفرعية والدرجة الكلية للمقيا�س )ن = 150(
معامل �لرتباط�لأبعاد

0،93 **�جلانب �لنف�سي
0،84 **�جلانب �ملعرفى

0،79 **�جلانب �لجتماعي
0،85 **�جلانب �ل�سلوكى

يت�س���ح م���ن جدول )10( �أن جميع معامالت �رتباط كل ُبعد من �أبعاد �ملقيا�س 
بالدرج���ة �لكلي���ة للمقيا�س د�لة عند م�ستوى 0،01 مم���ا �أ�سار �إىل �أن هناك �ت�ساقا بني 
جمي���ع �أبع���اد �ملقيا�س، و�أنه بوجه عام �س���ادق يف قيا�س ما و�سع لقيا�سه، مما يدل على 

�أن �ملقيا�س يتمتع بدرجة عالية من �ل�سدق.
- �سيدق املقارنية الطرفيية )ال�سيدق التميزي(:و�جل���دول �لت���ايل يو�س���ح نتائ���ج �سدق 

�ملقارنة �لطرفية:
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جدول )11( 
ال�سدق التميزي  للمقيا�س )ن = 150(

�ملتو�سط �لعدد�ملجموعة�أبعاد �ملقيا�س
�حل�سابى

�لنحر�ف 
�ملعيارى

قيمة 
"ت"

�جلانب �لنف�سي
3732،325،81�لفئة �لدنيا

30،86
3786،709،01�لفئة �لعليا

�جلانب �ملعرفى
3748،414،00�لفئة �لدنيا

31،93
37132،5915،53�لفئة �لعليا

�جلانب �لجتماعي
3728،384،20�لفئة �لدنيا

31،63
3777،248،40�لفئة �لعليا

�جلانب �ل�سلوكى
3733،085،26�لفئة �لدنيا

32،28
3793،6510،13�لفئة �لعليا

�لدرجة �لكلية
37142،1911،86�لفئة �لدنيا

39،72
37390،1936،07�لفئة �لعليا

يت�س���ح م���ن ج���دول )11(  �أن جمي���ع قي���م »ت« د�ل���ة �إح�سائيً���ا عن���د م�ست���وى 
0،01 ، و�ل���ذي ي���دل على �ل�س���دق �لتميزى لأبعاد �ملقيا�س و �ملقيا����س ككل، وهذ� يوؤكد 

�سالحيته للتطبيق.
- �لثبات: قام �لباحثان بح�ساب ثبات �ملقيا�س بطريقتني هما طريقة �ألفا كرونباخ، وطريقة 

�لتجزئة �لن�سفية لأبعاد �ملقيا�س و�ملقيا�س ككل و�جلدول �لتايل يو�سح معامالت �لثبات:
جدول )12(  

معامالت الثبات للمقيا�س  )ن = 150( 

 �لتجزئة �لن�سفية معامل �ألفا كرونباخ�لُبعد
) �سبرمان بر�ون (

0،810،79�جلانب �لنف�سي
0،790،75�جلانب �ملعرفى

0،750،73�جلانب �لجتماعي
0،840،82�جلانب �ل�سلوكى

0،890،87�ملقيا�س ككل
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يت�س���ح م���ن ج���دول )12(  �أن جميع معامالت �لثبات مرتفعة حي���ث �أن قيم معامالت 
�ألف���ا كرونب���اخ و�لتجزئة �لن�سفية مرتفعة و�لذي يوؤك���د ثبات �ملقيا�س؛و�خلال�سة �أن 

مقيا�س �لرفاهية يتميز بال�سدق و�لثبات وميكن ��ستخد�مه علميًا.

4- برنامج قائم على اليقظة العقلية         �إعد�د / �لباحثان.
ق���ام �لباحث���ان باإع���د�د وت�سمي���م برنام���ج قائ���م عل���ى �ليقظ���ة �لعقلي���ة بهدف 
خف����س �ل�سغوط وحت�س���ني �لرفاهية �لنف�سية لدى معلم���ي �لأطفال ذوى ��سطر�ب 
طي���ف �لتوح���د. وق���د بلغ عدد جل�س���ات �لربنامج ع�سرون جل�سة، وق���د مت عر�سه على 
جمموع���ة م���ن �ل�س���ادة �لأ�سات���ذة �أع�س���اء هيئة �لتدري����س لأخذ �أر�ئهم في���ه من حيث 
مدى منا�سبة جل�سات �لربنامج، و�أهد�فه، و�لأ�ساليب و�لفنيات �مل�ستخدمة فيه، وقد 
قام �لباحثان بتعديله يف �سوء توجيهاتهم؛   وقد مت تطبيق �لربنامج يف حو�ىل �سهر 
ون�س���ف، وفيم���ا يلى عر����س خمت�سر للربنامج ي�سم���ل جل�ساته، و�أهد�ف���ه، �لتدريبات 

و�لفنيات �مل�ستخدمة:  
جدول )13( 

 جل�سات الربنامج

عنو�ن �جلل�سة
�لتدريبات و�لفنيات �أهد�ف �جلل�سة�جلل�سة

�مل�ستخدمة

�لأوىل

�لتعارف 
بني �لباحث 

و�أفر�د 
�لعينة.

1-�لتعارف بني �لباحث و�أفر�د �لعينة. 
2-تعميق �لعالقة بني �لباحث و�أفر�د �لعينة، 

وخلق مناخ من �لألفة و�لثقة بني �لباحث 
و�أفر�د �لعينة. 

3-تعريف �أفر�د �لعينة بالربنامج و�أهد�فه 
و�أهميته. 

4-تن�سيط د�فعية �أفر�د �لعينة نحو �مل�ساركة يف 
�لربنامج. 

5-تو�سيح دور �لباحث، ودور �أفر�د �لعينة يف 
�جلل�سات. 

6-�لتفاق على مو�عيد �جلل�سات و�ملكان 
�ملخ�س�س لها. 

�ملحا�سرة، �ملناق�سة 
و�حلو�ر. 
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عنو�ن �جلل�سة
�لتدريبات و�لفنيات �أهد�ف �جلل�سة�جلل�سة

�مل�ستخدمة

�لثانية

مقدمة �إىل 
�ليقظة 
�لعقلية 

ومكوناتها/ 
و�ل�سغوط 
�لنف�سية/ 
�لرفاهية

1- �أن يتعرف �ملعلمني على مفهوم �ليقظة 
�لعقلية ومكوناتها و�أهميتها و��ستخد�ماتها.
2-�أن يتعرف �ملعلمني على مفهوم �ل�سغوط 
�لنف�سية و�أبعادها )�جل�سمية – �لنف�سية – 
�ملعرفية- �ل�سلوكية( وم�سادرها و�أعر��سها 

وطرق جتنبها ومو�جهتها.
3-�أن يتعرف �ملعلمني على مفهوم �لرفاهية 

ومكوناتها )�جلانب �لنف�سي – �ملعريف – 
�لجتماعي – �ل�سلوكي( و�لعو�مل �ملوؤثرة 

فيها.
4- �أن يحدد �ملعلمني �لعالقة بني �ل�سغوط 

و�لرفاهية. 

�ملحا�سرة، �ملناق�سة 
و�حلو�ر، �لتعزيز، 

�لو�جب �ملنزيل

�لثالثة 
�ل�سرتخاءو�لر�بعة

1- �أن يتعرف �ملعلمني على تدريبات 
�ل�سرتخاء.

2- �أن ميار�س �ملعلمني �ل�سرتخاء بطريقة 
�سحيحة.

�ملحا�سرة،�ملناق�سة 
و�حلو�ر، �لتعزيز، 
�لو�جب �ملنزىل، 

�لنمذجة، �لتعزيز، 
�حلث �للفظى 

و�جل�سمى.

�خلام�سة 
و�ل�ساد�سة

�لعنا�سر 
�خلم�سة 
لليقظة 
�لعقلية

1- �أن يتعرف �ملعلمون على �لعنا�سر �خلم�سة 
لليقظة �لعقلية.

2- �أن ميار�س �ملعلمون �لعنا�سر �خلم�سة 
لليقظة �لعقلية )�ملر�قبة/ �ملالحظة- �لو�سف 

بوعي – عدم �حلكم – عدم رد  – �لت�سرف 
�لفعل(.

�ملحا�سرة،�ملناق�سة 
و�حلو�ر،�لتوجيه 

�للفظي و�جل�سمى، 
�لتعزيز، �لنمذجة، 

�لو�جب �ملنزىل.

تدريبات �ل�سابعة
�لتنف�س. 

1-�أن يتعرف �ملعلمني على تدريبات �لتنف�س. 
2-�أن ميار�س �ملعلمني تدريبات �لتنف�س 

بطريقة �سحيحة.

�ملحا�سرة،�ملناق�سة 
و�حلو�ر، �لتوجيه 

�للفظي و�جل�سمى، 
�لتعزيز، �لنمذجة، 

�لو�جب �ملنزىل.

�لثامنة

م�سح 
�جل�سم

)�ليقظة 
�لعقلية 
للج�سم(

1- �أن يتعرف �ملعلمني على تدريب م�سح 
�جل�سم. 

2-�أن ميار�س �ملعلمني م�سح �جل�سم بطريقة 
�سحيحة.

3- �أن ميار�س �ملعلمون حركات "�لكتف – 
�لرقبة".

4- �أن ميار�س �ملعلمون "تاأمل �لقلب".

�ملحا�سرة، �ملناق�سة 
و�حلو�ر، �لتوجيه 

�للفظي و�جل�سمى، 
�لتعزيز، �لنمذجة، 
�لتغذية �لر�جعة، 

�لو�جب �ملنزىل.
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عنو�ن �جلل�سة
�لتدريبات و�لفنيات �أهد�ف �جلل�سة�جلل�سة

�مل�ستخدمة

�إدر�ك �لتا�سعة
�حلو��س.

1-�أن يتعرف �ملعلمني على مفهوم �إدر�ك 
�حلو��س. 

2- �أن ميار�س �ملعلمني �إدر�ك �حلو��س بطريقة 
�سحيحة.

�ملحا�سرة، �ملناق�سة 
و�حلو�ر، لعب 

�لدور، وقلب �لدور، 
�لنمذجة، �لتغذية 
�لر�جعة، �لتعزيز 
، �حلث �للفظى 

و�جل�سمى، �لو�جب 
�ملنزىل.

�ليوجا�لعا�سرة

1-�أن يتعرف �ملعلمني على تدريبات �ليوجا. 
2- �أن ميار�س �ملعلمني تدريبات �ليوجا 

بطريقة �سحيحة
3- �أن يتدرب �ملعلمني على مهارة توجيه 

�لنتباه للخربة �حلالية. 
4- �أن يتدرب �ملعلمني على فنية عدم �إ�سد�ر 

حكم.

�ملحا�سرة، �ملناق�سة 
و�حلو�ر، �لنمذجة، 
�لتعزيز، �لو�جب 

�ملنزىل.

�حلادية ع�سر
و�لثانية 

ع�سرة
�لتاأمل

1-�أن يتعرف �ملعلمني على مفهوم �لتاأمل.
2- �أن ميار�س �ملعلمني �لتاأمل بطريقة 

�سحيحة )�أثناء �لتنف�س، �مل�سي، �لأكل، �ل�سوت 
و�ل�سورة، �ل�ستماع، �لت�سامح(.

3-�أن يو�جه �ملعلمني �ملو�قف و�خلرب�ت 
�ل�سعبة و�ملُ�سكلة �لتي يتعر�سون لها.

�ملناق�سة و�حلو�ر، 
�ملحا�سرة، �لنمذجة، 

�لتعزيز.و�لو�جب 
�ملنزىل. 

�لثالثة ع�سر
دمج �ليقظة 

�لعقلية 
يف �حلياة 
�ليومية

1- �أن يتعرف �ملعلمون على "فال�س �ليقظة 
�لعقلية".

2- �أن ميار�س �ملعلمون تاأمل �جللو�س يف 
حياتهم �ليومية.

�ملحا�سرة �ملناق�سة 
و�حلو�ر، لعب 

�لدور، وقلب �لدور، 
�لنمذجة، �لتغذية 
�لر�جعة، �لتعزيز 
، �حلث �للفظى، 
�لو�جب �ملنزىل.

�لر�بعة ع�سر
�ليقظة 
�لعقلية 
كو�سيلة 
للحياة 

1- �أن يتعرف �ملعلمون على فنية "�ل�ستطالع 
�لتلقائي".

2- �أن ميار�س �ملعلمون فنية "ترك �لنهر".
3- �أن ميار�س �ملعلمون فنية "عدم رد �لفعل يف 

�حلياة �ليومية".

�ملحا�سرة، �ملناق�سة 
و�حلو�ر، لعب 

�لدور، وقلب �لدور، 
�لنمذجة، �لتغذية 
�لر�جعة، �لتعزيز، 

�حلث �للفظى، 
�لو�جب �ملنزىل.
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عنو�ن �جلل�سة
�لتدريبات و�لفنيات �أهد�ف �جلل�سة�جلل�سة

�مل�ستخدمة

�خلام�سة 
ع�سر

مر�جعة 
على 

تدريبات 
�ليقظة 
�لعقلية

1- �أن ميار�س �ملعلمني تدريبات �ليقظة 
�لعقلية �لتي تدربو� عليها يف �جلل�سات 

�ل�سابقة.

�ملحا�سرة، �ملناق�سة 
و�حلو�ر، �خلربة 
�ملبا�سرة، �حلث 

�للفظي، �لو�جب 
�ملنزىل. 

�ل�ساد�سة 
ع�سر

توكيد 
�لذ�ت 

1-�أن يتعرف �ملعلمني على مهارة توكيد �لذ�ت 
و�أهمية ممار�ستها يف �ملو�قف �ل�ساغطة 

�حلقيقية.
2- �أن مييز �ملعلمني بني �ل�سخ�سية 

�لتوكيدية، و�ل�سلبية، و�لعدو�نية.
3- �أن ميار�س �ملعلمني مهارة توكيد �لذ�ت عند 

مو�جهة �ملو�قف �ل�ساغطة، وكفنية ت�ساعد 
على حت�سني �لرفاهية لديهم.

�ملحا�سرة، �ملناق�سة 
و�حلو�ر، �لتعزيز، 
�لتغذية �ملرتدة، 

توكيد �لذ�ت، 
�لو�جب �ملنزىل.

�ل�سابعة 
ع�سر

�إعادة �لبناء 
�ملعريف.

1-�أن يتعرف �ملعلمني على ��سرت�تيجية �إعادة 
�لبناء �ملعرفى.

2- �أن ي�سحح �ملعلمون �لأفكار و�ملعتقد�ت 
�خلاطئة نحو �لذ�ت و�لآخرين و�لأحد�ث 

�ملحيطة.
3- �أن ميار�س �ملعلمني �إعادة �لبناء �ملعريف 

بطريقة �سحيحة كفنية ت�ساعد على حت�سني 
�لرفاهية لديهم. 

�ملحا�سرة، �ملناق�سة 
و�حلو�ر، �إعادة 
�لبناء �ملعريف، 

�لو�جب �ملنزىل. 

مهارة حل �لثامنة ع�سر
�مل�سكالت.

1- �أن يتعرف �ملعلمني على خطو�ت حل 
�مل�سكالت.

2-�أن ميار�س �ملعلمني مهارة حل �مل�سكالت 
ب�سورة �سحيحة كفنية ت�ساعد على حت�سني 

�لرفاهية لديهم.

�ملحا�سرة، �ملناق�سة 
و�حلو�ر، �لتعزيز، 
�لو�جب �ملنزىل. 

�لتا�سعة 
ع�سر

�سبط 
�لذ�ت.

1- �أن يتعرف �ملعلمني على مفهوم �سبط 
�لذ�ت.

2-�أن يكت�سب �ملعلمني �لقدرة على �سبط 
�لذ�ت. 

3-�أن ميار�س �ملعلمني مهارة �سبط �لذ�ت 
ب�سورة �سحيحة كفنية ت�ساعد على حت�سني 

�لرفاهية لديهم.

�ملحا�سرة، �ملناق�سة 
و�حلو�ر ، �خلربة 

�ملبا�سرة،�حلث 
�للفظي، �لو�جب 

�ملنزىل. 

�لع�سرون 
)�خلتامية(

�ملر�جعة 
وتقييم 

�لربنامج. 

- �ملر�جعة على جل�سات �لربنامج و�نهاء 
�جلل�سات.

-تقييم �لربنامج وت�سجيع �أفر�د �لعينة على 
�ل�ستمر�ر يف ممار�سة ما �كت�سبوه خالل 

جل�سات �لربنامج يف حياتهم �ليومية. 

�ملحا�سرة، �ملناق�سة 
و�حلو�ر، �لتغذية 
�لر�جعة،�لتعزيز. 
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نتائج البحث ومناق�ستها:
نتائج الفر�س الأول:

ين�س �لفر�س �لأول على �أنه: توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي 
رت���ب درج���ات �ملعلمي نقبل وبع���د تطبيق �لربنامج عل���ى ��ستبيان �ليقظ���ة �لعقلية ذو 
�لأوج���ه �خلم�س���ة ل�سال���ح �لتطبي���ق �لبعدى.وللتحق���ق م���ن �سح���ة ه���ذ� �لفر�س قام 
�لباحث���ان با�ستخ���د�م �ختب���ار ويلكوك�س���ون  Wilcoxon Test للك�س���ف ع���ن دلل���ة 
�لف���روق ب���ني �لقيا�س���ني �لقبل���ى و�لبع���دى، ويو�س���ح �جل���دول �لت���اىل ما تو�س���ل �إليه 

�لباحثان من نتائج يف هذ� �ل�سدد:
جدول )14(

 دللة الفروق بني متو�سطي رتب درجات املعلمني قبل وبعد تطبيق الربنامج على ا�ستبيان 
اليقظة العقلية ذو الأوجه اخلم�سة

�لُبعد
نتائج �لقيا�س

�ملتو�سط �لعدد
�حل�سابي

�لنحر�ف 
�ملعياري

متو�سط 
�لرتب

جمموع 
�لرتب

قيمة 
Z

م�ستوى 
�لدللة قبلى / بعدى

�ملالحظة

013،002،1100�لرتب �ل�سالبة

2،81
د�لة عند 
م�ستوى 

0،01

1033،303،305،5055،00�لرتب �ملوجبة
0�لرتب �ملتعادلة

10�لإجماىل

�لو�سف

020،201،6900�لرتب �ل�سالبة

2،83
د�لة عند 
م�ستوى 

0،01

1025،801،405،5055،00�لرتب �ملوجبة
0�لرتب �ملتعادلة

10�لإجماىل

�لت�سرف 
بوعى

1032،902،925،5055،00�لرتب �ل�سالبة

2،80
د�لة عند 
م�ستوى 

0،01

014،702،9500�لرتب �ملوجبة
0�لرتب �ملتعادلة

10�لإجماىل
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�لُبعد
نتائج �لقيا�س

�ملتو�سط �لعدد
�حل�سابي

�لنحر�ف 
�ملعياري

متو�سط 
�لرتب

جمموع 
�لرتب

قيمة 
Z

م�ستوى 
�لدللة قبلى / بعدى

عدم 
�حلكم على 

�خلربة 
�لد�خلية

1033،002،455،5055،00�لرتب �ل�سالبة

2،81
د�لة عند 
م�ستوى 

0،01

015،102،4700�لرتب �ملوجبة
0�لرتب �ملتعادلة

10�لإجماىل
عدم رد 

�لفعل على 
�خلربة 

�لد�خلية 
)�لقبول 
و�لتقبل(

011،801،9300�لرتب �ل�سالبة

2،81
د�لة عند 
م�ستوى 

0،01

1028،202،495،5055،00�لرتب �ملوجبة
0�لرتب �ملتعادلة

10�لإجماىل

قيم���ة )z( �ملح�سوب���ة تك���ون د�ل���ة �إح�سائيًا عند م�ست���وي )0.05( �إذ� و�سل���ت �أو تعدت 
�لقيمة )1.96(

قيم���ة )z( �ملح�سوب���ة تك���ون د�لة �إح�سائيًا عند م�ست���وي )0،01( �إذ� و�سلت �أو تعدت 
�لقيمة )2.58(

يت�سح من جدول )14( وجود فروق د�لة �إح�سائيًا بني متو�سطي رتب درجات 
�ملعلمني قبل تطبيق �لربنامج ومتو�سطات �لرتب بعد تطبيق �لربنامج على ��ستبيان 
�ليقظ���ة �لعقلي���ة ذو �لأوج���ه �خلم�سةل�سال���ح �لقيا����س �لبعدى ، مما ي���دل على حتقق 

�لفر�س �لأول للبحث.

نتائج الفر�س الثانى:
ين����س �لفر����س �لثان���ى عل���ى �أن���ه: ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة ب���ني 
متو�سط���ي رتب درجات �ملعلم���ني يف �لقيا�سني �لبعدى و�لتتبعى على ��ستبيان �ليقظة 
�لعقلية ذو �لأوجه �خلم�سة. وللتحقق من �سحة هذ� �لفر�س قام �لباحثان با�ستخد�م 
�ختب���ار ويلكوك�س���ون  Wilcoxon Test للك�س���ف ع���ن دلل���ة �لفروق ب���ني �لقيا�سني 
�لبع���دى و�لتتبع���ى، ويو�سح �جلدول �لتاىل ما تو�سل �إليه �لباحثان من نتائج يف هذ� 

�ل�سدد:
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جدول )15( 
دللة �لفروق بني متو�سطي رتب درجات �ملعلمني يف �لقيا�سني �لبعدى و�لتتبعى 

على ��ستبيان �ليقظة �لعقلية ذو �لأوجه �خلم�سة
�ملتو�سط �لعددنتائج �لقيا�س�لُبعد

�حل�سابي
�لإنحر�ف 

�ملعياري
متو�سط 

�لرتب
جمموع 

�لرتب
قيمة 

Z
م�ستوى 
�لدللة بعدى / تتبعى

�ملالحظة

433،303،304،1316،50�لرتب �ل�سالبة

غر 1،27
د�لة

232،302،832،254،50�لرتب �ملوجبة
4�لرتب �ملتعادلة

10�لإجماىل

�لو�سف

425،801،406،3825،50�لرتب �ل�سالبة

غر 0،36
د�لة

525،501،903،9019،50�لرتب �ملوجبة
1�لرتب �ملتعادلة

10�لإجماىل

�لت�سرف 
بوعى

314،702،953،3310،00�لرتب �ل�سالبة

غر 0،67
د�لة

214،101،972،505،00�لرتب �ملوجبة
5�لرتب �ملتعادلة

10�لإجماىل

عدم 
�حلكم على 

�خلربة 
�لد�خلية

515،102،473،2016،00�لرتب �ل�سالبة

غر 1،16
د�لة

113،702،795،005،00�لرتب �ملوجبة
4�لرتب �ملتعادلة

10�لإجماىل
عدم رد 

�لفعل على 
�خلربة 

�لد�خلية 
)�لقبول 
و�لتقبل(

228،202،494،509،00�لرتب �ل�سالبة

غر 0،40
د�لة

327،902،022،006،00�لرتب �ملوجبة
5�لرتب �ملتعادلة

10�لإجماىل

قيم���ة )z( �ملح�سوب���ة تك���ون د�ل���ة �إح�سائيًا عند م�ست���وي )0.05( �إذ� و�سل���ت �أو تعدت 
�لقيمة )1.96(

قيم���ة )z( �ملح�سوب���ة تك���ون د�ل���ة �إح�سائيً���ا عند م�ست���وي )0،01( �إذ� و�سل���ت �أو تعدت 
�لقيمة )2.58(
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يت�س���ح م���ن جدول )15( �أنه ل توجد ف���روق د�لة �إح�سائيًا بني متو�سطي رتب 
درج���ات �ملعلم���ني يف �لقيا�س���ني �لبع���دى و�لتتبع���ى عل���ى ��ستبي���ان �ليقظ���ة �لعقلية ذو 

�لأوجه �خلم�سة، مما يدل على حتقق �لفر�س �لثانى للبحث.

نتائج الفر�س الثالث:
ين�س �لفر�س �لثالث على �أنه: توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي 
رت���ب درج���ات �ملعلم���ني قب���ل وبعد تطبي���ق �لربنام���ج على مقيا����س �ل�سغ���وط ل�سالح 
�لتطبي���ق �لبع���دى. وللتحقق من �سحة هذ� �لفر�س ق���ام �لباحثان با�ستخد�م �ختبار 
ويلكوك�س���ون  Wilcoxon Test للك�س���ف ع���ن دلل���ة �لف���روق بني �لقيا�س���ني �لقبلى 
و�لبعدى، ويو�سح �جلدول �لتاىل ما تو�سل �إليه �لباحثان من نتائج يف هذ� �ل�سدد:

جدول )16( 
دللة الفروق بني متو�سطي رتب درجات املعلمني قبل وبعد تطبيق

 الربنامج على مقيا�س ال�سغوط

�لُبعد
نتائج �لقيا�س

�ملتو�سط �لعدد
�حل�سابي

�لنحر�ف 
�ملعياري

متو�سط 
�لرتب

جمموع 
�لرتب

قيمة 
Z قبلى / بعدى

�ملظاهر 
�جل�سمية

1074.305.085.5055.00�لرتب �ل�سالبة

2.80
031.606.7900�لرتب �ملوجبة
0�لرتب �ملتعادلة

10�لإجماىل

�ملظاهر 
�لنف�سية

10160.8011.915.5055.00�لرتب �ل�سالبة

2.81
062.5012.4000�لرتب �ملوجبة
0�لرتب �ملتعادلة

10�لإجماىل

�ملظاهر 
�ملعرفية

1080.105.435.5055.00�لرتب �ل�سالبة

2.80
033.105.2600�لرتب �ملوجبة
0�لرتب �ملتعادلة

10�لإجماىل
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�لُبعد
نتائج �لقيا�س

�ملتو�سط �لعدد
�حل�سابي

�لنحر�ف 
�ملعياري

متو�سط 
�لرتب

جمموع 
�لرتب

قيمة 
Z قبلى / بعدى

�ملظاهر 
�ل�سلوكية

10133.6011.295.5055.00�لرتب �ل�سالبة

2.80
050.208.1400�لرتب �ملوجبة
0�لرتب �ملتعادلة

10�لإجماىل

�لدرجة 
�لكلية

10448.8029.235.5055.00�لرتب �ل�سالبة

2.81
0177.4029.0400�لرتب �ملوجبة
0�لرتب �ملتعادلة

10�لإجماىل

قيم���ة )z( �ملح�سوب���ة تك���ون د�ل���ة �إح�سائيًا عند م�ست���وي )0.05( �إذ� و�سل���ت �أو تعدت 
�لقيمة )1.96(

قيم���ة )z( �ملح�سوب���ة تك���ون د�ل���ة �إح�سائيً���ا عند م�ست���وي )0،01( �إذ� و�سل���ت �أو تعدت 
�لقيمة )2.58(

يت�سح من جدول )16( وجود فروق د�لة �إح�سائيًا بني متو�سطي رتب درجات 
�ملعلمني قبل تطبيق �لربنامج ومتو�سطات �لرتب بعد تطبيق �لربنامج على مقيا�س 

�ل�سغوط ل�سالح �لقيا�س �لبعدى ، مما يدل على حتقق �لفر�س �لثالث للبحث.

نتائج الفر�س الرابع:
ين����س �لفر����س �لر�ب���ع عل���ى �أن���ه: ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة بني 
متو�سطي رتب درجات �ملعلمني يف �لقيا�سني �لبعدى و�لتتبعى على مقيا�س �ل�سغوط. 
وللتحق���ق م���ن �سح���ة ه���ذ� �لفر����س ق���ام �لباحث���ان با�ستخ���د�م �ختب���ار ويلكوك�س���ون  
Wilcoxon Test للك�س���ف ع���ن دلل���ة �لف���روق ب���ني �لقيا�س���ني �لبع���دى و�لتتبع���ى، 

ويو�سح �جلدول �لتاىل ما تو�سل �إليه �لباحثان من نتائج يف هذ� �ل�سدد:
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جدول )17( 
دللة الفروق بني متو�سطي رتب درجات املعلمني يف القيا�سني

 البعدى والتتبعى على مقيا�س ال�سغوط

�لبعد
نتائج �لقيا�س

�ملتو�سط �لعدد
�حل�سابي

�لنحر�ف 
�ملعياري

متو�سط 
�لرتب

جمموع 
�لرتب

قيمة 
Z

م�ستوى 
�لدللة بعدى / تتبعى

�ملظاهر 
�جل�سمية

5،5011،00  6،79 231،60�لرتب �ل�سالبة

غر 0،50
د�لة

3،4017،00  8،20 533،90�لرتب �ملوجبة
3�لرتب �ملتعادلة

10�لإجماىل

�ملظاهر 
�لنف�سية

12،401،503،00 262،50�لرتب �ل�سالبة

غر 1،57
د�لة

15،124،5018،00 472،50�لرتب �ملوجبة
4�لرتب �ملتعادلة

10�لإجماىل

�ملظاهر 
�ملعرفية

5،264،5013،50 333،10�لرتب �ل�سالبة

غر 0،08
د�لة

433،306،913،6314،50�لرتب �ملوجبة
3�لرتب �ملتعادلة

10�لإجماىل

�ملظاهر 
�ل�سلوكية

350،208،142،006،00�لرتب �ل�سالبة

غر 1،35
د�لة

454،607،865،5022،00�لرتب �ملوجبة
3�لرتب �ملتعادلة

10�لإجماىل

�لدرجة 
�لكلية

2177،4029،042،755،50�لرتب �ل�سالبة

غر 1،43
د�لة

5194،3030،934،5022،50�لرتب �ملوجبة
3�لرتب �ملتعادلة

10�لإجماىل

قيم���ة )z( �ملح�سوب���ة تك���ون د�ل���ة �إح�سائيًا عند م�ست���وي )0.05( �إذ� و�سل���ت �أو تعدت 
�لقيمة )1.96(

قيم���ة )z( �ملح�سوب���ة تك���ون د�ل���ة �إح�سائيً���ا عند م�ست���وي )0،01( �إذ� و�سل���ت �أو تعدت 
�لقيمة )2.58(
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يت�س���ح م���ن جدول )17( �أنه ل توجد ف���روق د�لة �إح�سائيًا بني متو�سطي رتب 
درج���ات �ملعلمني يف �لقيا�سني �لبع���دى و�لتتبعى على مقيا�س �ل�سغوط، مما يدل 

على حتقق �لفر�س �لر�بع للبحث.

نتائج الفر�س اخلام�س:
ين����س �لفر����س �خلام����س عل���ى �أن���ه: توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة بني 
متو�سط���ي رت���ب درج���ات �ملعلمني قبل وبع���د تطبيق �لربنامج عل���ى مقيا�س �لرفاهية 
ل�سال���ح �لتطبيق �لبعدى. وللتحقق من �سحة ه���ذ� �لفر�س قام �لباحثان با�ستخد�م 
�ختب���ار ويلكوك�س���ون  Wilcoxon Test للك�س���ف ع���ن دلل���ة �لفروق ب���ني �لقيا�سني 
�لقبل���ى و�لبع���دى، ويو�س���ح �جل���دول �لت���اىل م���ا تو�س���ل �إلي���ه �لباحثان م���ن نتائج يف               

هذ� �ل�سدد:
جدول )18(

 دللة الفروق بني متو�سطي رتب درجات املعلمني قبل وبعد تطبيق
 الربنامج على مقيا�س الرفاهية

�لُبعد
نتائج �لقيا�س

�ملتو�سط �لعدد
�حل�سابي

�لنحر�ف 
�ملعياري

متو�سط 
�لرتب

جمموع 
�لرتب

قيمة 
Z

م�ستوى 
�لدللة قبلى / بعدى

�جلانب 
�لنف�سي

043،705،3300�لرتب �ل�سالبة

2،80
د�لة عند 
م�ستوى 

0،01

1082،108،495،5055،00�لرتب �ملوجبة
0�لرتب �ملتعادلة

10�لإجماىل

�جلانب 
�ملعرفى

062،1011،5200�لرتب �ل�سالبة

2،81
د�لة عند 
م�ستوى 

0،01

10131،807،385،5055،00�لرتب �ملوجبة
0�لرتب �ملتعادلة

10�لإجماىل

�جلانب 
�لجتماعي

035،603،4100�لرتب �ل�سالبة

2،81
د�لة عند 
م�ستوى 

0،01

1071،606،065،5055،00�لرتب �ملوجبة
0�لرتب �ملتعادلة

10�لإجماىل
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�لُبعد
نتائج �لقيا�س

�ملتو�سط �لعدد
�حل�سابي

�لنحر�ف 
�ملعياري

متو�سط 
�لرتب

جمموع 
�لرتب

قيمة 
Z

م�ستوى 
�لدللة قبلى / بعدى

�جلانب 
�ل�سلوكى

043،406،6500�لرتب �ل�سالبة

2،80
د�لة عند 
م�ستوى 

0،01

1092،107،965،5055،00�لرتب �ملوجبة
0�لرتب �ملتعادلة

10�لإجماىل

�لدرجة 
�لكلية

0184،8016،0100�لرتب �ل�سالبة

2،81
د�لة عند 
م�ستوى 

0،01

10377،6021،435،5055،00�لرتب �ملوجبة
0�لرتب �ملتعادلة

10�لإجماىل

قيم���ة )z( �ملح�سوب���ة تك���ون د�ل���ة �إح�سائيً���ا عند م�ست���وي )0.05( �إذ� و�سل���ت �أو تعدت 
�لقيمة )1.96(

قيم���ة )z( �ملح�سوب���ة تك���ون د�ل���ة �إح�سائيً���ا عند م�ست���وي )0،01( �إذ� و�سل���ت �أو تعدت 
�لقيمة )2.58(

يت�سح من جدول )18( وجود فروق د�لة �إح�سائيًا بني متو�سطي رتب درجات 
�ملعلمني قبل تطبيق �لربنامج ومتو�سطات رتب �لدرجات بعد تطبيق �لربنامج على 
مقيا����س �لرفاهي���ة ل�سال���ح �لقيا�س �لبع���دى ، مما يدل على حتق���ق �لفر�س �خلام�س 

للبحث.

نتائج الفر�س ال�ساد�س:
ين����س �لفر����س �ل�ساد����س عل���ى �أنه: ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية بني 
متو�سطي رتب درجات �ملعلمني يف �لقيا�سني �لبعدى و�لتتبعى على مقيا�س �لرفاهية. 
وللتحق���ق م���ن �سح���ة ه���ذ� �لفر����س ق���ام �لباحث���ان با�ستخ���د�م �ختب���ار ويلكوك�س���ون  
Wilcoxon Test للك�س���ف ع���ن دلل���ة �لف���روق ب���ني �لقيا�س���ني �لبع���دى و�لتتبع���ى، 

ويو�سح �جلدول �لتاىل ما تو�سل �إليه �لباحثان من نتائج يف هذ� �ل�سدد:



املجلد ال�سابع - العدد )24( اغ�سط�س 2018 جملة الرتبية اخلا�سة

 61 

جدول )19(
 دللة الفروق بني متو�سطي رتب درجات املعلمني يف القيا�سني

 �لبعدى و�لتتبعى على مقيا�س �لرفاهية

�لُبعد
نتائج �لقيا�س

�ملتو�سط �لعدد
�حل�سابي

�لنحر�ف 
�ملعياري

متو�سط 
�لرتب

جمموع 
�لرتب

قيمة 
Z بعدى / تتبعى

�جلانب 
�لنف�سي

482،108،495،7523،00�لرتب �ل�سالبة

0،06 581،305،014،4022،00�لرتب �ملوجبة
1�لرتب �ملتعادلة

10�لإجمايل

�جلانب 
�ملعرفى

7131،807،384،7133،00�لرتب �ل�سالبة

1،24 2127،407،966،0012،00�لرتب �ملوجبة
1�لرتب �ملتعادلة

10�لإجماىل

�جلانب 
�لجتماعي

371،606،064،8314،50�لرتب �ل�سالبة

0،08 471،206،213،3813،50�لرتب �ملوجبة
3�لرتب �ملتعادلة

10�لإجماىل

�جلانب 
�ل�سلوكى

492،107،963،6314،50�لرتب �ل�سالبة

0،84 289،208،313،256،50�لرتب �ملوجبة
4�لرتب �ملتعادلة

10�لإجماىل

�لدرجة 
�لكلية

7377،6021،435،5739،00�لرتب �ل�سالبة

1،17 3369،1013،325،3316،00�لرتب �ملوجبة
0�لرتب �ملتعادلة

10�لإجماىل

قيم���ة )z( �ملح�سوب���ة تك���ون د�ل���ة �إح�سائيًا عند م�ست���وي )0.05( �إذ� و�سل���ت �أو تعدت 
�لقيمة )1.96(

قيم���ة )z( �ملح�سوب���ة تك���ون د�ل���ة �إح�سائيً���ا عند م�ست���وي )0،01( �إذ� و�سل���ت �أو تعدت 
�لقيمة )2.58(
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يت�س���ح م���ن جدول )19( �أنه ل توجد ف���روق د�لة �إح�سائيًا بني متو�سطي رتب 
درج���ات �ملعلمني يف �لقيا�سني �لبعدى و�لتتبعى على مقيا�س �لرفاهية، مما يدل على 

حتقق �لفر�س �ل�ساد�س للبحث.

مناق�سة النتائج:
ك�سفت نتائج �لبحث �حلايل عن فاعلية �لربنامج �مل�ستخدم يف �لبحث �حلايل 
�لقائ���م عل���ى �ليقظ���ة �لعقلي���ة يف تنمي���ة �ليقظة �لعقلي���ة لدى معلم���ي �لأطفال ذوى 
��سط���ر�ب طي���ف �لتوح���د �أف���ر�د �ملجموعة �لتجريبي���ة؛ وميكن تف�سر ذل���ك يف �سوء 
�أن جل�س���ات �لربنام���ج ت�سمنت تدريب �ملعلم���ني على �ل�سرتخ���اء، و�لتاأمل، و�لتنف�س 
�ليق���ظ وق���د �أدى ذل���ك �إىل تنمية قدرتهم على �لتحكم يف عملي���ات �لتفكر،و��ستبعاد 
�لأف���كار �ل�سلبي���ة، وذلك يف مناخ ي�سمح بالتاأمل �لذهن���ي و�لتخيل �لإيجابي و�لتحكم 

يف درجة �لوعي وعمليات �لتفكر �ملختلفة.

كم���ا ميك���ن تف�س���ر ذل���ك يف �س���وء �أن مفه���وم �ليقظ���ة �لعقلي���ة يعن���ي برتكيز 
�لنتب���اه ب�س���ورة ق�سدية عل���ى �للحظة �حلا�س���رة، ودون �إ�سد�ر �أح���كام تقييمية على 
�خلرب�ت �أو �لنفعالت �أو �لأفكار �لتي ي�سعر بها �ملعلم، و�لوعي بالطريقة �لتي يوجه 
به���ا �نتباه���ه بحيث جتعل���ه يتخل�س من مركزية �لأف���كار، فيفهمها عل���ى �أنها �أحد�ث 
عقلي���ة موؤقت���ة ولي�س���ت متثيال للو�قع، وه���ذ� ي���وؤدي �إىل �ل�ستب�سار، كم���ا �أن �ليقظة 
�لعقلي���ة جتعل���ه ي���درك �أن �لعملي���ات �ملعرفية خلرب�ت �ملا�س���ي و�مل�ستقبل له���ا فعالية 

مهمة، لكنها على �ملدى �لق�سر.

وقد ت�سمنت جل�سات �لربنامج �لعديد من �لأن�سطة و�لتدريبات �لتي �أدت �إىل 
تنمي���ة �ليقظة �لعقلية لدى �ملعلمني �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية، من خالل �إك�سابهم 
عددً���ا م���ن �مله���ار�ت مث���ل مه���ار�ت ح���ل �مل�س���كالت، وط���رق جدي���دة للتفك���ر، ومه���ارة 
�لت�سام���ح وع���دم �إ�س���د�ر �أح���كام، و�لتاأم���ل، وت�سمن���ت �جلل�س���ات تدريبه���م �أي�سً���ا على 
�لتنف����س بطريق���ة �سحيحة، و�لتحك���م �لنتباهي، و�لرتكيز عل���ى �للحظة �حلا�سرة، 
وقب���ول �خل���رب�ت و�لأح���د�ث و�لنفعالت �حلياتي���ة �ل�سارة وغر �ل�س���ارة دون �إ�سد�ر 

�أحكامًا عليها. 
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كم���ا �أتاح���ت جل�س���ات �لربنامج فر�س���ة �لتفاعل ب���ني �ملعلمني �أثن���اء �جلل�سات 
�س���و�ء يف مناق�سة بع����س �ملو�سوعات، �أو �ل�سرت�ك يف �أد�ء بع�س �لأن�سطة؛ وقد �ساهم 
ذل���ك يف �ك�سابهم لبع�س �مله���ار�ت �لجتماعية �لالزمة لتحقي���ق �لتفاعل �لجتماعي 
م���ع �لآخري���ن مما من���ى لديهم م�ساعر �لرحم���ة و�لتعاطف و�لت�سام���ح نحو �لآخرين 

ومهار�ت �لتعاي�س �لإيجابي معهم. 

�لتاأم���ل  عل���ى  �ملعلم���ني  �أي�سًاتدري���ب  �لربنام���ج  جل�س���ات  ت�سمن���ت  كم���ا 
و�ل���ذي �ساع���د يف حت�س���ني م�ستوي���ات �ليقظ���ة �لعقلي���ة لديهم؛وه���ذ� م���ا �أك���د علي���ه                                                  
Shapiro (2009, 558) و�لذي �أ�سار �إىل �أمنمار�سة �أنو�ع خمتلفة من �لتاأمل يوؤدي 
�إىل �كت�س���اب وتنمية�ليقظ���ة �لعقلية، وحت�س���ني م�ستويات �لتنظي���م �لذ�تي، وتو�سيح 

�لقيم، و�ملرونة �ملعرفية و�ل�سلوكية.

وق���د تاأك���د ��ستمر�ر �أثر برنامج �لبحث �حلايل �لقائم على �ليقظة �لعقلية يف 
تنمي���ة �ليقظ���ة �لعقلية لدى �ملعلمني من خالل عدم وجود ف���روق د�لة �إح�سائيًا بني 
�لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي،مما �أ�سار �إىل فعاليته �إىل ما بعد �نتهاء �لربنامج و�أثناء 

فرتة �ملتابعة، وعدم حدوث �نتكا�سة بعد �نتهائه.

- كم���ا ك�سف���ت �لنتائ���ج �أي�سً���ا ع���ن فعالية برنام���ج �لبحث �حل���ايل �لقائم على 
�ليقظ���ة �لعقلي���ة يف خف����س �ل�سغ���وط ل���دى �ملعلم���ني �أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبي���ة، 
وق���د تاأك���د ذلك من خ���الل نتائج �لفر�سني �لثال���ث و�لر�بع، حي���ث �نخف�ست درجات 
�ملعلم���ني يف �لقيا����س �لبعدي عل���ى مقيا�س �ل�سغوط مقارن���ة بدرجاتهم على �لقيا�س 
�لقبل���ي، وع���دم وجود ف���روق يف درجات �ملعلمني بني �لقيا�سني �لبع���دي و�لتتبعي على 
مقيا����س �ل�سغوط؛ وميكن تف�سر ذلك يف �س���وء ما �أك�سبه �لربنامج للمعلمني �أفر�د 
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة من �أنه جعلهم �أك���ر �نتباهًا و�إدر�كًا للحظ���ة �حلا�سرة، ووعيًا 
بخرب�ته���م، وتقبله���ا دون �إ�سد�ر �أحكامً���ا عليها، و�إك�سابهم طرقً���ا جديدة يف مو�جهة 
�ل�سغ���وط بطريق���ة هادئ���ة وو��سحة دون ردود فعل �أو �أح���كام متحيزة، ومتكينهم من 
تعمي���م ممار�س���ة مهار�ت �ليقظة �لعقلية �لتي �كت�سبوها �أثناء جل�سات �لربنامج �أثناء 

�لتعامل مع �ملو�قف و�خلرب�ت �حلياتية �ملتنوعة.
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�لتاأم���ل                           عل���ى  �ملعلم���ني  تدري���ب  �أي�سً���ا  �لربنام���ج  جل�س���ات  ت�سمن���ت  كم���ا 
)�ليق���ظ، �ل�ساك���ن، �ملتح���رك( يف �لطبيع���ة �ملحيط���ة بالف���رد، وق���د �ساعده���م ذل���ك 
ف���ى �لرتكي���ز عل���ى �للحظ���ة �حلا�س���رة، و�ل�ستمت���اع باإدر�كه���م و�إح�سا�سه���م للجم���ال 
يف �لطبيع���ة، ويف كل �س���يء حوله���م، مم���ا �أنعك����س ب�س���ورة �إيجابي���ة عل���ى �سلوكياته���م 
وت�سرفاته���م وردود �أفعاله���م جت���اه �ل�سغوط �لت���ي ميرون بها، وه���ذ� يتفق مع نتائج 
�لعدي���د م���ن �لدر��سات �ل�سابقة �لتي �أكدت على �أن �لعنا�سر �خلم�سة لليقظة �لعقلية 
تعم���ل عل���ى تهدئة �لنف�س، و�ل�سع���ور بالطماأنينة، وتقلل من �سغ���وط �حلياة و�لقلق، 
وحت�سن جودة �حلياة، و�أن ممار�سة �لتاأمل لبع�س �لوقت يوميًا يزيد من �سعور �لفرد 

بال�سعادة و�لرفاهية.

كم���ا �أن ممار�س���ة �لعنا�س���ر �خلم�س���ة لليقظ���ة �لعقلي���ة �ساع���دت �ملعلم���ني على 
�ل�سرتخ���اء وتخفي���ف ح���دة �ل�سغوط لديه���م، كما �ساعدته���م �أي�سً���ا يف تكوين وخلق 
رغب���ة حقيقي���ة لديه���م يف ممار�س���ة وتعمي���م �ليقظ���ة �لعقلي���ة يف �ملو�ق���ف و�خل���رب�ت 
�حلياتي���ة �ملختلفة �لت���ي يتعر�سون لها بوجه عام، وبالتايل قامو� مبعاجلة �ملعلومات 
�لعام���ة وتعمي���م ممار�س���ة �ليقظ���ة �لعقلية،وق���د �كت�سب���و� �لق���درة عل���ى دم���ج فني���ات 
وتدريب���ات �ليقظ���ة �لعقلي���ة يف روتني حياتهم �ليومية، وكي���ف ومتى يقومون بذلك؛ 
كم���ا حت�سن���ت عالقاتهم �لجتماعية ب�سكل ملحوظ بع���د تطبيق �لربنامج من خالل 
�كت�سابه���م �لق���درة عل���ى �لإدر�ك �لجتماع���ي، و�لت�س���الت �لجتماعي���ة، و�نخفا����س 

مثر�ت وبو�عث �ل�سغوط.

 (Graepal,2015; Meppelink, وب�سكل عام تتفق هذه �لنتيجة مع ما ذكره
(et al.,2016 م���ن �أن ممار�س���ة �ليقظ���ة �لعقلي���ة ت�ساع���د �لأفر�د عل���ى �لتعرف على 
�أمن���اط �لعقل بو�سوح �أك���رب، كما �أن �لتدريب على �ليقظة �لعقلية يح�سن �لإدر�ك ما 
ور�ء �ملع���ريف ل���دى �لفرد، ويوجهه نح���و مالحظة ذ�ته، و�لإق���ر�ر و�لعرت�ف �لفوري 
مبو�سوعية �مل�ساعر و�لنفعالت �لنف�سية و�جل�سمية �لناجتة عن �خلرب�ت �لتي مير 
بها، مع عدم �لت�سرع يف �إ�سد�ر �أحكام و��ستجابات �نفعالية تلقائية نحوها، ومن خالل 
ذلك �ملنظور �ملو�سوعي غر �ملتحيز نحمى �لفرد من �لتاأثر�ت �ل�سلبية �لناجتة عن 

تلك �مل�ساعر و�لنفعالت، مما يوؤثر ب�سورة �يجابية على �لنو�جت �لنف�سية له. 
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كم���ا ت�سمنت جل�س���ات �لربنامج �أي�سًا تدريب �ملعلمني عل���ى ��ستخد�م �ملر�قبة 
�لذ�تي���ة ومالحظ���ة وت�سجيل ما يقوم���ون به، وقام �لباحث���ان بتدريبهم على �لرتكيز 
على م�ساعرهم و�نفعالتهم يف حلظة ت�سجيل �أفكارهم حول خرب�تهم �حلياتية �لتي 
مرو� بها �سو�ء كانت �سارة �أو غر �سارة دون �إ�سد�ر حكم عليها، �أى �أن �ليقظة �لعقلية 
�ساعدتهم على �كت�ساب �لقدرة على �لتنظيم �لذ�تي من خالل تدريبهم على �لتنف�س 
�لهادئ، و�لتوقف، و�لتفكر، وحتديد ما يحتاجون �إليه يف �للحظة �لر�هنة، وتدريبهم 
على تركيز �لنتباه على �لأ�سياء �لتي يقومون بها �أو يفكرون فيها دون �إ�سد�ر �أحكام 
على �لأحد�ث و�خلرب�ت �لتي ميرون بها، �أو حماولة تغيرها؛ وكان �لهدف من تلك 
�لتدريب���ات م�ساع���دة �ملعلم���ني عل���ى �إدر�ك وتقب���ل �جتاهاتهم �ل�سلبية �لت���ي قد تكون 
موجودة لديهم جتاه �لأطفال ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد،وتقبل �خلرب�ت و�ملو�قف 
غ���ر �ل�س���ارة �لتي قد يتعر�سون له���ا �أثناء تفاعلهم مع ه���وؤلء �لأطفال دون حماولة 
تغيرها،مم���ا �ساع���د يف �لو�سول �إىل حالة من �لتو�زن ب���ني رغبة �ملعلمني يف �لتغير 

وتقبل �خلرب�ت �لو�قعية غر �ل�سارة �لتي يو�جهونها ويتعر�سون لها. 

كم���ا ت�سمن���ت جل�سات �لربنام���ج �أي�سًا تدري���ب �ملعلمني عل���ى �ل�سرتخاء لكل 
�أج���ز�ء �جل�س���م كاأح���د فنيات �لتدريب عل���ى �ليقظة �لعقلية مم���ا �ساعدهم يف حت�سني 
�حلالة �ملز�جية وخف�س �ل�سغوط، وتقليل �ل�سعور بالإرهاق، �لأمر �لذي �أدى ب�سورة 

عامة �إىل �لتقليل من حدة �ل�سعور بال�سغوط لديهم.

وت�سم���ن �لربنام���ج �أي�سً���ا ��ستخ���د�م �لو�جب���ات �ملنزلي���ة، و�لت���ي ��ستخدمه���ا 
�لباحث���ان يف جمي���ع �جلل�س���ات، حي���ث �إنه���ا �لفني���ة �لوحي���دة �لت���ي ب���د�أ و�ختت���م به���ا 
�لباحث���ان كل جل�س���ات �لربنام���ج، وق���د �ساهمت ب�س���ورة �إيجابي���ة يف ممار�سة �ملعلمني 
مله���ار�ت �لتاأم���ل و�ل�سرتخاء �لت���ي مت تدريبهم عليها �أثناء جل�س���ات �لربنامج ب�سورة 
م�ستمرة يف �ملو�قف و�خلرب�ت �ملتنوعة �لتي يتعر�سون لها، وقد �ساهم ذلك يف خف�س 

�ل�سغوط لديهم.

وب�س���ورة عام���ة ميك���ن تف�س���ر فاعلية برنام���ج �لدر��س���ة �لقائم عل���ى �ليقظة 
�لعقلي���ة يف خف����س �ل�سغ���وط لدى �ملعلم���ني يف �سوء �أن ممار�س���ات وتدريبات �ليقظة 
�لعقلي���ة �سمح���ت له���م مبو�جه���ة �لنفع���الت �أو �لأف���كار �لت���ي تنبع���ث ع���ن �ل�سغوط 
وخف�ست �لنفعالت �ل�سلبية وحت�سنت �سحتهم �لنف�سية، كما �أنها جعلتهم �أكر وعيًا 
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ب���كل جو�ن���ب �سخ�سياتهم، وعدم �لنتباه �إىل تل���ك �جلو�نب �لتي قد تثر �لنفعالت 
�لت���ي ت���وؤدي �إىل �سعورهم بال�سغ���وط، فاليقظة �لعقلية �أتاحت له���م �لفر�سة لإخر�ج 
كل م���ا ه���و غ���ر �سع���وري �إىل �ل�سع���ور، و�ساعدته���م على �إيج���اد طرق جدي���دة لإدر�ك 

�حلياة ب�سكل �إيجابي. 

وتتف���ق ه���ذه �لنتيج���ة ) فاعلي���ة �ليقظ���ة �لعقلي���ة يف خف����س �ل�سغ���وط( م���ع 
نتائ���ج �لعدي���د م���ن �لدر��س���ات مث���ل در��س���ةBenn, et al.,(2012) �لت���ي �أ�س���ارت 
نتائجه���ا �إىل فاعلي���ة �لتدري���ب �لقائ���م عل���ى �ليقظ���ة �لعقلي���ة يف خف����س �ل�سغ���وط 
و�لتوت���ر و�لقلق، وحت�س���ني �لتعاطف �لذ�تي و�لنمو �ل�سخ�س���ي و�لكفاءة يف �لعالقات 
 Triantoro ل���دى و�ل���دي ومعلم���ي �لأطف���ال ذوى �لحتياج���ات �خلا�س���ة؛ ودر��س���ة
(2014) �لت���ي �أ�سف���رت نتائجه���ا ع���ن فاعلي���ة �لتدري���ب عل���ى �لتنف����س �ل�سرتخائ���ي 
با�ستخ���د�م �ملو�سيق���ى يف خف����س �ل�سغ���وط ل���دى معلمي �لرتبي���ة �خلا�س���ة؛ ودر��سة

 Bazzano, et al.,(2015) �لت���ى �أ�سف���رت نتائجه���ا ع���ن فاعلي���ة برنام���ج خف����س 
�ل�سغوط �لقائم على �ليقظة �لعقلية يف خف�س �ل�سغوط، وحت�سني �لرفاهية �لنف�سية 
ل���دى و�ل���دي ومقدمي �لرعاي���ة لالأطف���ال ذوى �لإعاقات �لنمائي���ة؛ ودر��سة )2015( 
Tagg �لت���ي �أ�سف���رت نتائجه���ا ع���ن فاعلية �لربنام���ج �لقائم على �ليقظ���ة �لعقلية يف 
خف����س �ل�سغوط و�لحرت�ق �ملهنى لدى �ملهنيني �مل�ساعدين لالأطفال ذوي �لتوحد؛ 
ودر��س���ة Ruiz-Robledillo, et al.,(2015) و�لت���ي تو�سل���ت نتائجها �إىل فاعلية 
برنام���ج �لتدخ���ل �لقائم على �ليقظة �لعقلي���ة يف خف�س ��سطر�بات �ملز�ج، و�حلد من 

�ل�سكاوى �ل�سحية لدى مقدمي �لرعاية للمر�هقني ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد.

كم���ا تاأك���دت فعالي���ة برنامج �لدر��س���ة �لقائم عل���ى �ليقظة �لعقلي���ة يف خف�س 
�ل�سغوط، من خالل عدم وجود فروق د�لة �إح�سائيًا بني �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي 
للمعلم���ني �أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبية، وه���ذ� �أ�سار �إىل ��ستم���ر�ر فعالية �لربنامج يف 
خف����س �ل�سغ���وط �إىل ما بعد �نتهائه، و�أثناء فرتة �ملتابعة، وعدم حدوث �نتكا�سة بعد 
�نتهائ���ه؛ وميك���ن تف�سر ذلك يف �سوء �أن �ليقظة �لعقلي���ة �لتي �كت�سبها �ملعلمون من 
خ���الل جل�س���ات �لربنامج �لتي تدرب���و� عليها ومار�سوها �أ�سبح���ت �أ�سلوب حياة، �لأمر 

�لذي �سمح لهم بتعميم ممار�سة هذه �ملهار�ت يف �ملو�قف �حلياتية �ملختلفة. 
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و�لنتيج���ة �ل�سابق���ة ل ت�ساعد فقط على �إثبات فر�سية �أن �لتدخل �لقائم على 
�ليقظة �لعقلية ناجح يف �حلد من �ل�سغوط، و�إمنا ت�ساعدنا �أي�سًا يف �سرورة �لتاأكيد 
عل���ى �س���رورة و�أهميةتدريب �ملعلمني ب�سفة عام���ة على �ليقظة �لعقلية مما ي�سهم يف 

حتقيق تو�فقهم �لنف�سي.

كم���ا ك�سف���ت �لنتائ���ج �أي�سً���ا عن فعالي���ة برنام���ج �لدر��سة �لقائم عل���ى �ليقظة 
�لعقلي���ة يف حت�س���ني �لرفاهي���ة لدى �ملعلم���ني �أف���ر�د �ملجموعة �لتجريبي���ة. وقد تاأكد 
ذل���ك من خالل نتائ���ج �لفر�سني �خلام����س و�ل�ساد�س، حيث �رتفع���ت درجات �ملعلمني 
يف �لقيا����س �لبع���دي على مقيا����س �لرفاهية، مقارنة بدرجاتهم عل���ى �لقيا�س �لقبلي، 
وع���دم وج���ود فروق يف درج���ات �ملعلمني بني �لقيا�سني �لبع���دي و�لتتبعي على مقيا�س 
�لرفاهي���ة؛ وميك���ن تف�س���ر ذلك يف �س���وء �أن جل�سات �لربنامج �ساع���دت �ملعلمني على 
�إد�رة �لنتب���اه، مم���ا �ساعده���م ب�س���كل كب���ر عل���ى �لتو�ف���ق �ملهني،وحت�س���ني �لعالقات 
�ل�سخ�سي���ة ورفاهيته���م �ل�سخ�سية؛ كم���ا �أنهم �كت�سبو� مه���ار�ت )�ملر�قبة و�ملالحظة، 
و�لت�س���رف بوع���ي، وع���دم �حلك���م، وع���دم رد �لفعل،و�لتاأم���ل(، وقام���و� با�ستخد�مه���ا 
وتعميمها يف حياتهم �خلا�سة بطريقة خف�ست من حدة �ل�سغوط،ومو�جهة �ملو�قف 
�ملُ�سكلة،مما �أدي يف �لنهاية �إىل حت�سن قدرتهم على �لتحكم و�ل�سيطرة على �لأحد�ث 
و�ملو�ق���ف و�خل���رب�ت �ل�سلبية �أو غر �ل�سارة؛ مما �أثر ب�س���ورة �يجابية على �لرفاهية 

لديهم.

كم���ا ت�سمن���ت جل�س���ات �لربنام���ج �أي�سً���ا تدريب �ملعلم���ني على مه���ار�ت توكيد 
�ل���ذ�ت، و�سب���ط �لذ�ت، وحل �مل�س���كالت، مما �ساعد يف حت�سني �حلال���ة �ملز�جية و�إعادة 
�لبن���اء �ملع���ريف لديه���م مم���ا �ساهم يف حت�س���ني �لعالقات بينه���م وبني �لأطف���ال، �لأمر 

�لذي �أثر ب�سور �إيجابية على �لرفاهية لديهم.

و�أظه���رت نتائ���ج �لدر��س���ة �أي�سًا �نخفا����س �أعر��س �ل�سغ���وط �لنف�سية وزيادة 
�لرفاهية لدى �ملعلمني ب�سكل ملحوظ �أثناء تطبيق جل�سات �لربنامج، وبعد تطبيقه؛ 
وهذ� ُيف�سر باأن �لتدريب �لقائم على �ليقظة �لذهنية ملعلمي �لأطفال ذوي ��سطر�ب 
طيف �لتوحد كان فعالً يف �حلد من �ل�سغوط �لنف�سية وحت�سني �لرفاهية و�حلفاظ 
عل���ى ��ستقر�رها و��ستمر�رها على �مل���دى �لطويل؛ وميكن تف�سر ذلك يف �سوء �سعور 
�ملعلم���ني بالطماأنين���ة و�لر�ح���ة نتيج���ة ممار�سته���م لتدريب���ات �ليقظة �لعقلي���ة �أثناء 
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جل�سات �لربنامج، وكذلك �حلفاظ على ممار�ستها ب�سورة يومية يف حياتهم �خلا�سة 
بع���د تطبي���ق �لربنام���ج مم���ا كان ل���ه تاأث���ر �إيجاب���ي عل���ى تعمي���م ��ستخ���د�م �مله���ار�ت 
�ملكت�سبة،مم���ا �أدى لزي���ادة �سعورهم بال�سعادة و�لرفاهية، �لأمر �لذي قد يوؤثر ب�سورة 
�يجابية على �سلوك �لأطفال، وعلى تفاعلهم مع �لأطفال وهذ� ما تو�سلت �إليه نتائج 
در��س���ة Batterman (2012) �لت���ي �أ�س���ارت �إىل فاعلية �ليقظ���ة �لعقلية فى حت�سني 

�لتفاعل بني �ملعلمني و�لطالب ذوي ��سطر�بات طيف �لتوحد.

وتتف���ق هذه �لنتيجة )فاعلية �ليقظة �لعقلية يف حت�سني �لرفاهية( مع نتائج 
�لعدي���د م���ن �لدر��س���ات مث���ل در��س���ة Been, et al.,(2012) �لتي �أ�سف���رت نتائجها 
ع���ن فاعلي���ة برنامج قائ���م على �ليقظة �لعقلية يف خف����س �ل�سغوط و�لقلق وحت�سني 
�لرفاهي���ة و�لعالق���ات ل���دى و�ل���دى ومعلم���ى �لأطف���ال ذوى �لحتياج���ات �خلا�س���ة؛ 
�أ�سف���رت ع���ن فاعلي���ة برنام���ج خف����س  �لت���ي   Bazzano, et al.,(2015)ودر��س���ة
�ل�سغ���وط �لقائ���م عل���ى �ليقظ���ة �لعقلي���ة يف خف����س �ل�سغ���وط، وحت�س���ني �لرفاهي���ة 

�لنف�سية لدى و�لدى ومقدمى �لرعاية لالأطفال ذوى �لإعاقات �لنمائية.

تو�سيات البحث:

فى �سوء نتائج �لدر��سة ، ميكن للباحثان �أن يقرتحا �لتو�سيات �لتالية:
((( �تخ���اذ �لإجر�ء�ت �لتي تعم���ل على تالفى م�سادر �ل�سغوط �لتي يتعر�س لها 1

معلمي �لرتبية �خلا�سة يف �ملدر�سة.
((( تدري���ب معلم���ي �لرتبية �خلا�سة عل���ى حتديد م�سادر �ل�سغ���وط، وتدريبهم 1

على جتنبها وكيفية مو�جهتها. 
((( تنظي���م دور�ت تدريبية ملعلم���ي �لرتبية �خلا�سة لتعريفه���م باليقظة �لعقلية 1

و��سرت�تيجياتها وفو�ئد ��ستخد�مها بالن�سبة لهم ولطالبهم.
((( �لتاأكيد على معلمي �لرتبية �خلا�سة على �أل يكون حمور حياتهم هو �لعمل 1

فق���ط، ب���ل يج���ب �أن تك���ون لديه���م �هتمام���ات متنوع���ة، و�أن ميار�س���و� بع����س 
�لأن�سط���ة �لأخ���رى �لتي ت�ساعدهم عل���ى �لبتعاد عن م�س���ادر �ل�سغوط �لتي 
يتعر�س���ون له���ا يف �ملدر�س���ة، و�لت���ى قد ت���وؤدى �إىل خف�س �ل�سغ���وط وحت�سني 

�لرفاهية لديهم.
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بحوث مقرتحة:
فى �سوء نتائج �لدر��سة ، ميكن للباحثان �أن يقرتحا �لبحوث �لتالية:

((( در��سة فاعلية برنامج قائم على �ليقظة �لعقلية يف خف�س �ل�سغوط وحت�سني 1
�لرفاهية لدى معلمي �لأطفال ذوى �لإعاقة من فئات �أخرى.

((( در��س���ة فاعلي���ة برنام���ج قائم على �ليقظ���ة �لعقلية يف خف����س �ل�سغوط لدى 1
معلم���ي �لأطف���ال ذوى ��سط���ر�ب طي���ف �لتوح���د و�أث���ره يف ع���الج �مل�س���كالت 

�ل�سلوكية لدى �لأطفال.
((( در��س���ة فاعلي���ة برنام���ج قائم على �ليقظ���ة �لعقلية يف عالج �لقل���ق و�لكتئاب 1

لدى معلمي �لأطفال ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد.
((( در��سة فاعلية برنامج قائم على �ليقظة �لعقلية يف خف�س �لحرت�ق �لنف�سي، 1

و��سطر�ب �ملز�ج لدى معلمي �لأطفال ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد.
((( در��سة فاعلية قائم على �ليقظة �لعقلية يف حت�سني جودة �حلياة لدى معلمي 1

�لأطفال ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد.
((( در��سة فاعلية برنامج قائم على �ليقظة �لعقلية يف خف�س �لحرت�ق �لنف�سي 1

لدى معلمي �لأطفال ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد و�أثره يف حت�سني �لرفاهية 
لديهم.
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خمل�س البحث
��ستهدف �لبحث �لتعرف على تاأثر �لنوع )ذكر/ �أنثى( وم�ستوى �لتح�سيل 
�لدر��س���ي )متف���وق/ ع���ادى( و�لتفاع���ل �لثنائ���ي بينهم���ا عل���ى كل من �ل���ذكاء �لناجح 
و��سرت�تيجي���ات مو�جه���ة �ل�سغ���وط �لأكادميي���ة، وكذلك در��سة �لعالق���ة بني �لذكاء 
�لناج���ح و��سرت�تيجي���ات مو�جه���ة �ل�سغ���وط �لأكادميي���ة، ومت تطبيق �ختب���ار �لذكاء 
�لناج���ح ومقيا����س ��سرت�تيجي���ات مو�جه���ة �ل�سغ���وط �لأكادميي���ة عل���ى عين���ة نهائية 
عدده���ا )217( منه���م )97( متفوق���ني و)120( عادي���ني، وبا�ستخ���د�م معام���ل �رتب���اط 
بر�س���ون وحتلي���ل �لتباي���ن �لثنائ���ي و�ختب���ار )ت(، تو�سلت �لنتائ���ج �إىل وجود عالقة 
موجب���ة ب���ني �ل���ذكاء �لتحليل���ي و�لإبد�ع���ي و�لدرج���ة �لكلي���ة لل���ذكاء �لناج���ح وب���ني 
��سرت�تيجي���ة �لإق���د�م و��سرت�تيجية جتنب �ملو�جهة و�لدرج���ة �لكلية ل�سرت�تيجيات 
مو�جه���ة �ل�سغ���وط �لأكادميي���ة لدى �ملتفوق���ني، يف حني ل توجد عالق���ة بني �لذكاء 
�لناج���ح و��سرت�تيجيات مو�جه���ة �ل�سغوط �لأكادميية ل���دى �لعاديني،ويوجد تاأثر 
للن���وع وم�ست���وى �لتح�سي���ل على �ل���ذكاء �لناج���ح ل�سالح �لإن���اث �ملتفوق���ات، بينما ل 
يوج���د تاأثر للنوع وم�ستوى �لتح�سي���ل و�لتفاعل �لثنائي بينهما على ��سرت�تيجيات 
مو�جه���ة �ل�سغ���وط �لأكادميي���ة ل���دى �لطلب���ة �لعادي���ني ع���د� ��سرت�تيجي���ة �لدع���م 

�لجتماعي فيوجد تاأثر للنوع ل�سالح �لذكور. 

الكلمات املفتاحية: �لذكاء �لناجح- ��سرت�تيجيات مو�جهة �ل�سغوط �لأكادميية.
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 general secondary studentsLecture of Educational 
Psychology

College of education- Zagazig University. Abstract

Abstract

The Research aimed to the effect of gender (male/female), level 
scholar (superior/ normal) and interaction between them on successful 
intelligence and academic coping strategies. and study the relation 
between successful intelligence and academic coping strategies. 
Using successful intelligence test and academic coping strategies 
scale withsample of (217) students infirst year general secondary. 
By usingPerson correlation, T-test, Anova, The results found that: 
There are statistically significant positive relation between creative 
intelligence, analytical intelligence, and total score of successful 
intelligence and approach strategies, avoidance strategies, total 
score of academic coping in favor of superior students. There are no 
statistically significant relation between successful intelligence and 
academic coping strategies in favor of normal students. There are 
effect of gender and level scholar on successful intelligence in favor 
ofsuperior females.But there are no effect of gender, level scholar 
and interaction between them on academic coping strategies in favor 
of normal students, expect social support strategies there is effect for 
gender in favor of male.

Keywords:Successful intelligence, Academic coping 
strategies.
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مقدمة البحث:
ُيع���د �ل���ذكاء من �أه���م �لقدر�ت �لتي توؤث���ر يف حياة �لطال���ب وي�سهم يف جناحه 
باحلي���اة ب�سف���ة عام���ة، وي�ساع���ده على حتقي���ق ذ�ته و�أهد�ف���ه يف �حلي���اة و�لتكيف مع 
�لبيئ���ة �لتي يعي�س فيها، و�لتغلب على �مل�س���كالت �لأكادميية �لتي تو�جهه و�مل�سكالت 

و�ملو�قف �حلياتية �ملختلفة. 

وفى ظل �لثورة �ملعلوماتية �لر�هنة و�لكم �لهائل من �ملعلومات برزت �حلاجة 
�إىل تنمي���ة ق���در�ت �لطلبة عل���ى �لتحليل و�لتقيي���م و�ملقارنة و�لتميي���ز بالإ�سافة �إىل 
توظي���ف م���ا تعلم���وه يف حياته���م �ليومي���ة وحتوي���ل �لأف���كار �إىل ممار�س���ات م���ن �أج���ل 
�لتعامل و�لتكيف مع متطلبات �حلياة بفاعلية وهذ� ما تقدمه نظرية �لذكاء �لناجح 

)�أبوجادو و�لناطور، 2016، �س 14(. 

 ويع���رف Sternberg & Grigorenko (2004, p.274) �ل���ذكاء �لناج���ح 
باأن���ه �لق���درة على �لتكي���ف و�لت�سكيل و�ختيار �لبيئات، ورمب���ا يتحقق ذلك عن طريق 
تغير �أنف�سنا ملنا�سبة �لبيئة، �أو عن طريق تعديل �لبيئة ملنا�سبة �لأفر�د، �أو عن طريق 

�إيجاد بيئة جديدة منا�سبة.
 وي�سهم �لذكاء �لناجح يف حتقيق �لأد�ء �جليد و�لفعال يف �ملهام �لأكادميية؛ مما 
ق���د ينعك�س ذلك على تقدير �لطلب���ة لفعاليتهم �لذ�تية �لأكادميية، كما �أنه قد يزيد 
م���ن د�فعيته���م لإجناز �ملهام �لأكادميية )عي�سى وحمم���ود، 2017، �س �س 203-202(.

�ل���ذكاء  �أن �لتدري����س با�ستخ���د�م نظري���ة  �إىل   و�أ�س���ار رزق )2009،����س 265( 
�لناج���ح �ساعد �لطالبات �ملتفوقات باملرحل���ة �لثانوية يف تعلم كيفية تنظيم �ملعلومات 
و�ملفاهي���م �لريا�سي���ة، و�سه���ل عليه���ن �إدر�كه���ا، وتطبي���ق ه���ذه �ملعلوم���ات يف جم���الت 
�أخرى لال�ستخد�م، وتوظيفها يف مو�قف وجمالت تطبيقية جديدة.وتو�سلت نتائج 
بح���ث �مل�س���ري و�لفايز )2016، �س390( �إىل �أن �لربنام���ج �مل�ستند على نظرية �لذكاء 
�لناج���ح ل���ه �أث���ر �إيجابي وفع���ال �إذ يعمل على زيادة مهار�ت �لتالمي���ذ يف قدرتهم على 
ح���ل �مل�س���كالت، وتفاعل �لطلبة د�خل �ل�سف �لدر��سي،ورفع كفاءتهم ود�فعيتهم نحو 

�إيجاد �حللول و�لبد�ئل للم�سكالت �ملعرو�سة عليهم.
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كما يوؤدى نق�س �متالك �لطلبة لآليات �لتعامل مع �مل�سكالت �لأكادميية �إىل 
�سعورهم بال�سغوط �لأكادميية يف حني �أن �لطلبة �لذين لديهم �لقدرة على ��ستخد�م 
��سرت�تيجي���ات متنوع���ة ملو�جهة م�سكالته���م �لأكادميية، وتق���دمي �مل�ساريع و�لأعمال 
يف ميعاده���ا و�ل�ستع���د�د لالمتحان���ات وتنظي���م حياته���م �لجتماعي���ة و�لق���درة عل���ى 
حتم���ل �مل�ساع���ب �أثناء تاأدية �ملهام �لأكادميية ل ي�سع���رون بتلك �ل�سغوط �لأكادميية 

.(Kirikkanat & Soyer, 2016, p.28)

 وم���ن �لعو�م���ل �لت���ي ت�سه���م يف تعر����س �لطلب���ة لل�سغ���وط �لأكادميي���ة ه���ي: 
ك���رة �لو�جب���ات �ملدر�سي���ة، وع���دم �لر�س���ا ع���ن �لأد�ء �لأكادمي���ي، و�سعوب���ة �ملناه���ج 
�لدر��سي���ة، وغي���اب �لتفاع���ل ب���ني �ملعل���م و�لطال���ب، وعق���اب �ملعلمني، وتوقع���ات �لآباء 
و�ملعلم���ني �لعالي���ة، و�رتفاع توقعات �ل���ذ�ت �أي توقعات �لطلب���ة لأنف�سهم، وقلق �لآباء 
م���ن �لتح�سيل �لدر��سي لأبنائهم، وعدم م�ساع���دة �لآباء للطلبة، و�نف�سال �لو�لدين 

.(Sonia, 2015, p.386)

 ولذل���ك ف���اإن �إيجاد طريق���ة للتكيف م���ع �ملطالب �لأكادميي���ة للمدر�سة متثل 
م�سدرً���ا �أ�سا�سيً���ا لل�سغ���وط �لنف�سي���ة ب���ني �لطلب���ة و�لذي ب���دوره يوؤثر تاأثرً���ا �سلبيًا 
عل���ى �لأد�ء �لأكادمي���ي و�لد�فعية، وبالتايل يلج���اأ �لطلبة �إىل تعلم طرق �أكر تكيفية 
(Sullivan, 2010, p.115)؛ ول���ذ� يج���ب عل���ى  ملو�جه���ة �ل�سغ���وط �لأكادميي���ة 
�لطلب���ة تعلم ط���رق �إيجابية حلل �مل�سكالت �لدر��سية �لت���ي تو�جههم من خالل تعلم 
وممار�سة ��سرت�تيجيات مو�جهة �ل�سغوط �لأكادميية و�لتي متكنهم من �لتكيف مع 

هذه �ل�سغوط وتقليل �آثارها �ل�سلبية عليهم.

Moradi, Pishva, Ehsan, Hadadi & Pouladi (2011, p.748)ويذكر
 �أن ��سرت�تيجي���ات �ملو�جه���ة هى �جلهود �لإر�دية �ل�سعورية لتنظيم �لنفعال و�ملعرفة 
و�ل�سل���وك و�لف�سيولوجي���ا و�لبيئ���ة ��ستجابة لالأحد�ث �ل�ساغط���ة نف�سيًا �أو �لظروف 

�ل�ساغطة نف�سيًا.

 وتع���رف Sullivan, (2010, p.114) ��سرت�تيجي���ات مو�جه���ة �ل�سغ���وط 
�لأكادميي���ة باأنه���ا مي���ل �لطالب لبذل جه���ود متنوعة للتو�سل �إىل حل���ول للم�سكالت 
�لأكادميية �لتي تو�جههم وطرق �لتعامل بفاعلية مع هذه �ل�سغوط �لتي تو�جههم.
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وتوؤث���ر ��سرت�تيجي���ات مو�جه���ة �ل�سغ���وط �لأكادميي���ة عل���ى �لأد�ء �لأكادميي 
للطلب���ة؛ لأن مق���د�ر �جلهد �ل���ذي يبذله �لطلبة للو�س���ول �إىل نتيجة حمددة تعتمد 
على كيفية مو�جهة �لنفعالت �ل�سلبية و�لعقبات و�مل�سكالت �لتي تو�جههم، و�لطلبة 
�لذي���ن لي����س لديهم �لقدرة على مو�جهة �خل���رب�ت �لأكادميية �ل�سلبية ب�سورة جيدة 
و�لذين ل يوؤمنون باأن �لعمل �ل�ساق يوؤدى �إىل �لنجاح �أقل د�فعية للتعلم من �لطلبة 
�لذين طورو� ��سرت�تيجيات مو�جهتهم لل�سغوط �لأكادميية ويعتقدون �أنهم قادرون 

.(Sullivan, 2010, pp.114-115) على �لأد�ء �جليد

وتو�سل���ت نتائ���ج بحث Boulet (2007, p.17) �إىل �أن �لطلبة �لذين لديهم 
�لق���درة على ��ستخ���د�م ��سرت�تيجيات �ملو�جهة �لأكادميية ويتمي���زون بارتفاع ذكائهم 
�لعمل���ي و�لإبد�ع���ي ��ستطاع���و� حتقي���ق �لنج���اح �لأكادمي���ي ب�س���ورة كب���رة وكذل���ك 

��ستطاعو� خلق بيئات تعليمية �أكر فعالية لأنف�سهم. 

وتو�سل���ت نتائ���ج بح���ث خ�س���ر )2004، ����س 349( �إىل وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة 
�إح�سائيً���ة ب���ني متو�سط���ى درج���ات �لذك���ور و�لإن���اث يف �ل���ذكاء �لتحليل���ي و�لعمل���ي 
و�لإبد�ع���ي ل�سال���ح �لذك���ور، بينم���ا تو�سلت نتائج بح���ث ح�سن )2013، ����س 106( �إىل 
�أن���ه ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة يف �ختبار �ل���ذكاء �لناجح يرج���ع �إىل �لنوع               

)ذكر- �أنثى( و�لتخ�س�س �لأكادميي )علمي- �أدبى(.

و�أ�سارت نتائج بحث Kausar (2010, p.40) �إىل وجود عالقة موجبة د�لة 
�إح�سائيً���ا بني عبء �لعم���ل �لأكادميي و��سرت�تيجيات مو�جه���ة �ل�سغوط �لأكادميية 

لدى �لطلبة، وعالقة �سالبة د�لة �إح�سائيًا مع ��سرت�تيجيات جتنب �ملو�جهة.

وتو�سل���ت نتائ���ج بح���ث Leung, Yeung & Wong (2010, p.90) �إىل 
�أن �ل�سغ���وط �لأكادميي���ة تزي���د من م�ستوي���ات �لقلق لدى �لطلبة، وله���ذ� كان �لدعم 
�لو�ل���دى �لعاطف���ى و�ملعلوماتى �أثن���اء �لدر��سة ميثل عامالً وقائيً���ا �ساهم يف حت�سني 
�ل�سح���ة �لنف�سي���ة ل���دى �لطلب���ة وزي���ادة ن�ساطه���م �لأكادمي���ي و�سعوره���م بال�سع���ادة 

�لنف�سية.
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 Al-Dubai, Al-Naggar, Alshagga & Rampal و�أ�سارت نتائج بحث 
(p.60 ,2011) �إىل �أن �لإن���اث ميل���ن �إىل ��ستخد�م ��سرت�تيجيات �ملو�جهة �لعاطفية 
و�ملو�جه���ة �لدينية و�لدعم �ملعلومات���ى و�لتخطيط �أكر من �لذكور، و�لطلبة �لأكرب 
�سنًا ي�ستخدمون ��سرت�تيجيات �ملو�جهة �لفعالة مثل �إعادة �لتقييم و�لتخطيط �أكر 
من �لطلبة �لأ�سغر �سنًا. بينما تو�سلت نتائج بحث  Bataineh, (2013, p.82)�إىل 
�أنه ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني �لطلبة يف �ل�سغوط �لأكادميية ترجع �إىل 
 Bamuhair, Farhan, مل�ستوى �لدر��سي و�لتخ�س�س يف حني �أو�سحت نتائج بحث�
Althubaiti, Agha & Rahman (2015, p.7) �أن �لإن���اث لديه���ن ق���درة عل���ى 
��ستخد�م �أ�ساليب مو�جهة لل�سغوط �لأكادميية بطريقة �أف�سل من �لذكور، وتطبيق 

��سرت�تيجيات �أكر مالئمة من �لذكور.

ويت�س���ح مما �سبق ومن خ���الل نتائج وتو�سيات �لبحوث �ل�سابقة مدى �ل�سلة 
ب���ني متغ���رى �لبح���ث؛ ولذل���ك كان هن���اك �س���رورة لإج���ر�ء ه���ذ� �لبح���ث، حي���ث �إن 
�ل���ذكاء �لناج���ح ي�ساع���د �لطالب على حتقي���ق �أهد�فه وجناحه يف در��ست���ه �لأكادميية 
وزي���ادة قدرته عل���ى مو�جهة �ملو�قف �ل�ساغطة و�مل�سكالت �لنف�سية و�لأكادميية �لتي 
تو�جهه، وجتعله متو�فق ومت�سالح مع نف�سه ومع �لآخرين ومن ثم جناحه يف حياته 
�لعملي���ة و�لعلمية؛فتمث���ل �ل�سغ���وط �لأكادميية عل���ى �لطالب بالإ�ساف���ة �إىل �سعف 
ق���درة �لطالب عل���ى �لتحمل ونق�س خرب�ته ومهار�ت���ه يف �لتعامل مع هذه �ل�سغوط 
جتعل���ه �أكر عر�س���ه لالإ�سابة بالإجهاد وم�سكالت �سوء �لتكي���ف �لأكادميي و�لتو�فق 
�لنف�س���ي و�لجتماع���ي و�سع���ف �لتح�سيل �لأكادمي���ي لديه و�نخفا����س �لد�فعية؛ لذ� 
فالطال���ب بحاج���ة �إىل �لتع���رف على بع����س �ل�سرت�تيجي���ات ملو�جهة ه���ذه �ل�سغوط 
و�لتقلي���ل م���ن �أثاره���ا �ل�سلبي���ة و�إع���ادة �لت���ز�ن �لنف�س���ي و�لنفع���ايل لدي���ه، و�هتمت 
�لباحث���ة بدر��سة تاأثر �لنوع وم�ستوى �لتح�سيل على �لذكاء �لناجح و��سرت�تيجيات 
مو�جه���ة �ل�سغ���وط �لأكادميي���ة، و�لعالق���ة ب���ني �ل���ذكاء �لناج���ح مبكونات���ه �لثالث���ة 
)�لتحليل���ي و�لعمل���ي و�لإبد�ع���ي( و��سرت�تيجي���ات مو�جه���ة �ل�سغ���وط �لأكادميي���ة 
مبكوناته���ا �لثالث���ة )��سرت�تيجي���ات �لإقد�م وجتن���ب �ملو�جهة و�لدع���م �لجتماعي(، 
و�قت�س���ر �لبحث عل���ى طلبة �ملرحلة �لثانوية �ملتفوقني در��سيً���ا و�لعاديني وذلك لقلة 

�لبحوث �لتي مت �إجر�وؤها على هذه �ل�سريحة من �ملجتمع.
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م�سكلة البحث:
يف �سوء ما �سبق ميكن �سياغة م�سكلة �لبحث �حلايل يف �لأ�سئلة �لآتية:

م���ا تاأث���ر �لنوع )ذكر/ �أنثى( وم�ستوى �لتح�سي���ل �لدر��سي )متفوق/ عادى( ( 1)
و�لتفاعل �لثنائي بينهما على درجات �لطلبة يف �لذكاء �لناجح؟

م���ا تاأث���ر �لنوع )ذكر/ �أنثى( وم�ستوى �لتح�سي���ل �لدر��سي )متفوق/ عادى( ( 2)
و�لتفاع���ل �لثنائ���ي بينهم���ا عل���ى درج���ات �لطلب���ة يف ��سرت�تيجي���ات مو�جه���ة 

�ل�سغوط �لأكادميية؟
ما ترتيب �أبعاد �ختبار �لذكاء �لناجح لدى �لطلبة �ملتفوقني در��سيًا و�لعاديني ( 3)

بال�سف �لأول �لثانوي �لعام؟
م���ا ترتي���ب �أبعاد مقيا����س ��سرت�تيجيات مو�جه���ة �ل�سغ���وط �لأكادميية لدى ( 4)

�لطلبة �ملتفوقني در��سيًا و�لعاديني بال�سف �لأول �لثانوي �لعام؟
ه���ل توج���د عالقة �إرتباطي���ة ذ�ت دللة �إح�سائي���ة بني درجات �ل���ذكاء �لناجح ( 5)

و��سرت�تيجي���ات مو�جهة �ل�سغ���وط �لأكادميية لدى �لطلبة �ملتفوقني در��سيًا 
بال�سف �لأول �لثانوي �لعام؟

ه���ل توج���د عالقة �إرتباطي���ة ذ�ت دللة �إح�سائي���ة بني درجات �ل���ذكاء �لناجح ( 6)
و��سرت�تيجيات مو�جه���ة �ل�سغوط �لأكادميية لدى �لطلبة �لعاديني بال�سف 

�لأول �لثانوي �لعام؟

اأهداف البحث:
يهدف �لبحث �حلايل �إىل �لتعرف على:

�لف���روق ب���ني �لطلب���ة �ملتفوق���ني و�لعادي���ني در��سيً���ا وب���ني �لذك���ور و�لإناث يف ( 1)
�لذكاء �لناجح.

�لف���روق ب���ني �لطلب���ة �ملتفوق���ني و�لعادي���ني در��سيً���ا وب���ني �لذك���ور و�لإناث يف ( 2)
��سرت�تيجيات مو�جهة �ل�سغوط �لأكادميية.

�لتعرف على ترتيب �أبعاد �ختبار �لذكاء �لناجح لدى �لطلبة �ملتفوقني در��سيًا ( 3)
و�لعاديني.

�لتع���رف على ترتيب �أبعاد ��سرت�تيجيات مو�جه���ة �ل�سغوط �لأكادميية لدى ( 4)
�لطلبة �ملتفوقني در��سيًا و�لعاديني.
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�لعالق���ة بني �ل���ذكاء �لناج���ح و��سرت�تيجي���ات مو�جهة �ل�سغ���وط �لأكادميية ( 5)
لدى �لطلبة �ملتفوقني در��سيًا و�لعاديني.

اأهمية البحث:
تبدو �أهمية �لبحث يف �لنقاط �لتالية:

تتحدد �أهمية �لبحث من خالل تناوله ملتغرين لهما تاأثر كبر يف �لعملية ( 1)
�لتعليمية وهما �لذكاء �لناجح و��سرت�تيجيات مو�جهة �ل�سغوط �لأكادميية، 
عن طريق توفر �إطار نظري عن �ملتغرين ودر��سة �لعالقة بينهما من �أجل 

حت�سني �لعملية �لتعليمية.
ي�سي���ف �لبح���ث �حلايل �أدو�ت تتمتع بالثب���ات و�ل�سدق لقيا�س كل من �لذكاء ( 2)

�لناجح و��سرت�تيجيات �ملو�جهة �لأكادميية لدى طلبة �ل�سف �لأول �لثانوي 
�لعام و�لتي ميكن �ل�ستفادة منها من قبل �لباحثني و�ملهتمني فيما بعد.

تناوله لنظرية �لذكاء �لناجح باأبعاده �لثالثة )�لتحليلي و�لعملي و�لإبد�عي( ( 3)
و�لتي تعد من �لنظريات �حلديثة ن�سبيًا و�لقابلة للتطبيق.

ي�ساعد �لذكاء �لناجح على زيادة د�فعية �لطلبة من خالل معرفتهم بقدر�تهم ( 4)
و�ل�ستفادة منها وتوظيف ما تعلموه يف حياتهم �ليومية و�لأكادميية.

توف���ر معلومات ع���ن ��سرت�تيجي���ات مو�جه���ة �ل�سغوط �لأكادميي���ة ي�ساعد ( 5)
�لطلب���ة على �لتعرف على هذه �ل�سرت�تيجي���ات و�إد�رتها ب�سكل جيد و�ختيار 

�أف�سل �لطرق ملو�جهتها.

م�سطلحات البحث:

1- اليذكاء الناجيح Successful Intelligence: ه���و ق���درة �لطال���ب على حتقيق 
�لنجاح يف �حلياة، وتكييف �لبيئة لتنا�سب �حتياجاته �أو تعديل طرق تفكره ليتكيف 
م���ع �لبيئة وذلك من خ���الل ��ستخد�م �لذكاء �لتحليلي و�لعمل���ي و�لإبد�عي. ويعرف 
�إجر�ئي���اً بالدرج���ة �لتى يح�س���ل عليها �لطالب يف �ختبار �ل���ذكاء �لناجح، و�ملكون من 

ثالثة �ختبار�ت فرعية وهم �لذكاء �لتحليلي و�لذكاء �لعملي و�لذكاء �لإبد�عي. 
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 :Academic Coping Strategies 2-ا�سرتاتيجيات مواجهة ال�سغوط الأكادميية
ه���ى ميل �لطالب لبذل جه���ود متنوعة للتو�سل �إىل حل للم�سكالت �لدر��سية 
�لت���ي تو�جهه���م وط���رق �لتعام���ل بفاعلية م���ع �ل�سغ���وط �لأكادميية �لت���ي تو�جههم، 
 Approachوتت�سم���ن ث���الث ��سرت�تيجي���ات ه���ي: ا�سرتاتيجييات املواجهة بالإقيدام
Strategies وه���ى �ل�سرت�تيجي���ات �لت���ي ترك���ز عل���ى �مل�س���كالت وم���ن ث���م ت�سر �إىل 
�ل�ستجاب���ات �لإيجابي���ة و�ملبا�س���رة �لت���ي ت�سع���ى لتغي���ر �ل�سغ���وط �لأكادميي���ة م���ن 
خ���الل بذل حماولت ن�سطة ومبا�سرة ملعاجلة �مل�سكلة، وا�سرتاتيجيات جتنب املواجهة 
Avoidance Strategies تت�سم���ن �ملح���اولت �ملعرفي���ة �أو �ل�سلوكي���ة لله���روب �أو 
�لن�سح���اب م���ن �ملوقف �ل�ساغط نف�سيً���ا �أو �لبيئة �ل�ساغطة �أي �لته���رب �ل�سلوكي �أو 
�ملع���ريف، وا�سرتاتيجيية الدعيم الجتماعييSocial Support وه���ى �ل�سع���ي للح�سول 
عل���ى طل���ب �لدعم من �لآخرين �أي �إذ� كان �لطالب يف�سل م�ساعدة �لآخرين له �أثناء 
�لتعام���ل م���ع �مل�سكل���ة (Sullivan, 2010).وتع���رف �إجر�ئياً بالدرج���ة �لتى يح�سل 
عليه���ا �لطالب يف مقيا����س ��سرت�تيجيات مو�جهة �ل�سغ���وط �لأكادميية، و�ملكون من 
ثالث���ة �أبعاد،وتك���ون �ل�ستجاب���ة باختي���ار بديل و�ح���د من بني خم�س���ة بد�ئل، وتعطى 

�لدرجات من )1-5( وفق �إيجابية �أو �سلبية �ملفردة.

االإطار النظرى:
اأولً: الذكاء الناجح 

ي���رىSternberg, (2005, p.189) �أن���ه يوج���د تعريف���ات عدي���دة لل���ذكاء، 
وُيع���رف �ل���ذكاء باأنه قدرة �لفرد على �لتكيف مع �لبيئة و�لتعلم من خرب�ته وجتاربه 

�ل�سابقة و�ل�ستفادة منها.

و�لذكاء �لناجح �أعم من �لذكاء �لتقليدي فقد يكون �ل�سخ�س لديه ن�سبة عالية 
م���ن �ل���ذكاء ولكن ل يكون ناج���ح يف موؤ�س�سته، وقد يح�سل عل���ى درجات منخف�سة يف 
�لتح�سيل �لدر��سي ولكنه قد يكون ناجح يف موؤ�س�سته )من�سى وخليفة، 2015، �س 33(.

وته���دف نظري���ة �لذكاء �لناج���ح �إىل تنمية خربة �لطلبة م���ن خالل ��ستخد�م 
ذكائهم �لإبد�عي و�لعملي جنبًا �إىل جنب مع �لذكاء �لتحليلي، وتقدمي طرق متعددة 
ل�ستيعاب ومتثيل �ملعلومات من خالل �لأن�سطة �لتحليلية و�لإبد�عية و�لعملية ومن 

.(Palos &Maricutoiu, 2013,p.160) ثم �لتمكن من �ملادة �لدر��سية
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 و�ل���ذكاء �لناج���ح ه���و كل ما يل���زم �لفرد للعي�س حياة ناجح���ة، وهذ� �لنوع من 
�ل���ذكاء�ت ي�سه���م يف �لو�س���ول �إىل �أهد�ف �حلي���اة �لهامة، ولكى يتمت���ع �لفرد بالذكاء 
�لناج���ح لب���د م���ن �لتفك���ر با�ستخد�م ثالث ط���رق خمتلف���ة )�لتحليلي���ة و�لإبد�عية 
و�لعملي���ة(، وه���ذه �لأن���و�ع �لثالثة مرتبط���ة ببع�س فال���ذكاء �لتحليلي مطلوب حلل 
�مل�س���كالت و�حلك���م عل���ى نوعية �لأفكار و�ل���ذكاء �لإبد�عي ل�سياغة جي���دة للم�سكالت 
وتوليد �أفكار مبتكرة �إىل حد ما و�لذكاء �لعملي ل�ستخد�م �لأفكار وحتليلها بطريقة 
فعالة يف �حلياة �ليومية (Consulting, 2005, p.2). ويكون �لذكاء �لناجح �أكر 
فعالي���ة عندم���ا ي���و�زن �لفرد ب���ني ��ستخ���د�م �لأن���و�ع �لثالث���ة )�لتحليل���ي و�لإبد�عي 
و�لعمل���ي( وه���ذ� ل يعن���ى �س���رورة �مت���الك �لف���رد لالأن���و�ع �لثالثة بل مت���ى وكيفية 

��ستخد�مها. 

ويع���رف �ل���ذكاء �لناج���ح باأن���ه �لق���درة عل���ى �ملو�زنة ب���ني �لحتياج���ات للتكيف 
و�لت�سكيل و�ختيار �لبيئات من �أجل حتقيق �لنجاح �سمن �ل�سياق �لجتماعي و�لثقايف 

.(Sternberg, 1999, p.438) و�لتمييز بني نقاط �لقوة و�ل�سعف

و�أ�س���ار Sternberg (2005, p.189) �أن �ل���ذكاء �لناجح هو قدرة �لفرد على 
حتقي���ق �أهد�ف���ه يف �حلي���اة د�خ���ل �ل�سياق �لثق���ايف و�لجتماعي بال�ستف���ادة من نقاط 
�لق���وة وت�سحي���ح نقاط �ل�سعف لديه وتعوي�سها لكى يت���م �لتكيف و�لت�سكيل و�ختيار 

�لبيئات من خالل �جلمع بني �لقدر�ت �لتحليلية و�لإبد�عية و�لعملية.

وي�سي���ف Boulet, (2007, p.108) �أن �ل���ذكاء �لناج���ح يع���زز عملية �لتعلم 
م���ن خ���الل �لرتكيز على نق���اط �لقوة لدى �لطال���ب ومعرفته به���ا، و��ستخد�م نقاط 

�لقوة هذه لتعوي�س نقاط �ل�سعف لديه.

ويت�سم���ن �ل���ذكاء �لناج���ح جمموع���ة �أو�سع من �لق���در�ت مما يقا����س عادة عن 
طري���ق �ختب���ار�ت �ملهار�ت �لفكري���ة و�لأكادميية و�لتي تقي����س معظمها يف �ملقام �لأول 
�لقدر�ت �لتذكرية و�لتحليلية، وفيما يتعلق بالذ�كرة يتم تقييم �لقدر�ت على �لتذكر 
و��ستدع���اء �ملعلومات و�لتع���رف عليها وفيما يتعلق بالقدر�ت �لتحليلية فيتم تقييمها 
عل���ى �أ�سا����س �مله���ار�ت �ملت�سمن���ة كالتحلي���ل و�ملقارن���ة و�لتناق����س و�لنق���د و�لتق���ومي 
و�حلك���م، فهذه �مله���ار�ت مهمة خالل �سنو�ت �ملدر�سة و�حلي���اة ولكنها لي�ست �لوحيدة 
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�لالزم���ة للنج���اح يف يف �لدر��س���ة و�حلي���اة ب�س���كل ع���ام، فالطال���ب ل يحت���اج فق���ط �أن 
يتذك���ر ويحلل �ملفاهيم ولكنه يحتاج �أي�سًا �أن ميتلك �لقدرة على توليدها وتوظيفها             
(Sternberg, 2005, p.190). ولذل���ك تفرت����س نظري���ة �ل���ذكاء �لناج���ح ثالث���ة 

مكونات هي �لذكاء �لتحليلي و�لإبد�عي و�لعملي.

ومكون���ات �ل���ذكاء �لناج���ح نتيج���ة �لتفاع���ل ب���ني ثالث���ة مكونات هي: م���ا ور�ء 
�ملكون���ات meta components وت�سم���ل �لعملي���ات �لتنفيذي���ة مث���ل �لتع���رف عل���ى 
وج���ود م�سكل���ة وحتدي���د طبيع���ة �مل�سكل���ة وتخ�سي����س م���و�رد حل���ل �مل�سكل���ة و�لتمثيل 
 performance components لعقل���ي للمعلوم���ات عن �مل�سكل���ة، ومكون���ات �لأد�ء�
وه���ى تنفي���ذ تعليمات ما ور�ء �ملكون���ات مثل �ل�ستدلل على �لعالق���ات ور�سم خر�ئط 
 knowledge للعالق���ات وتطبيق م���ا مت �ل�ستدلل عليه، ومكونات �كت�س���اب �ملعرفة
يف  �مل�س���كالت  ح���ل  كيفي���ة  ملعرف���ة  وت�ستخ���دم   acquisition components
�لنتقائ���ي                                                                       و�جلم���ع  �لنتقائي���ة  و�ملقارن���ة  �لنتقائ���ي  �لت�سف���ر  مث���ل  �لأول  �ملق���ام 

.(Sternberg, 2003, p.401)

ومكون���ات �ل���ذكاء �لثالث���ة �ل�سابقة متفاعل���ة فما ور�ء �ملكون���ات يفعل مكونات 
�لأد�ء ومكون���ات �كت�س���اب �ملعرفة و�للذ�ن بدورهما يزود�ن م���ا ور�ء �ملكونات بالتغذية 
�ملرت���دة، فعن���د تطبيق هذه �ملكون���ات على �مل�س���كالت �لأكادميية �ملاألوف���ة ن�سبيًا و�لتي 
تتطل���ب �لتحلي���ل و�لتقيي���م و�ملقارن���ة ن�ستح�س���ر �لق���در�ت �لتحليلية، وعن���د تطبيق 
�ملكون���ات عل���ى �أنو�ع جديدة ن�سبيً���ا من �ملهام و�ملو�قف ن�ستح�س���ر �لقدر�ت �لإبد�عية، 
ون�ستح�س���ر �لق���در�ت �لعملية عندما يتم تطبيقها على �مل�ساكل �ليومية �لتي تتطلب 

.(Sternberg, 2003, p.401) لتكيف و�لت�سكيل و�لختيار�

ويت�سم���ن �ل���ذكاء �لتحليل���يAnalytical intelligence�لتحلي���ل و�لنق���د 
و�حلك���م و�ملقارن���ة و�إظه���ار �لتناق����س و�لتقييمويت���م ذل���ك على �أن���و�ع ماألوف���ة ن�سبيًا 
م���ن �مل�س���كالت �لتي تك���ون فيها �لأحكام �ل�س���ادرة جمردة �إىل حد م���ا وي�ستخدم عادة 
يف �حلي���اة �ملدر�سي���ة �لأكادميي���ة (Sternberg, 2005, p.191) ، ويت�سم���ن �لذكاء 
�لإبد�ع���ي �لكت�س���اف و�لإن�س���اء و�لخرت�ع و�لتخي���ل و�لفرت��س و�لتنب���وؤ، ويت�سمن 
�ل���ذكاء �لعمل���ي �لتطبيق و�ل�ستخد�م و�ملمار�سة و�لتنفي���ذ و�لتوظيف و�لأد�ء �لعملي 
(Sternberg &Grigorenko, 2004, p.275)؛كما ينطوي �لذكاء �لعملي على 
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تطبي���ق ق���در�ت �لف���رد على �أنو�ع �مل�سكالت �لتي تن�ساأ يف �حلي���اة �ليومية �أو �لتكيف �أو 
 .(Chooi et al., 2014, p.57) لت�سكيل و�ختيار �لبيئة �ملنا�سبة�

ويت�سح مما �سبق �أن �لطالب �لذي يتميز بالذكاء �لتحليلي مييل �إىل حماولة 
�إيج���اد عالق���ات ب���ني عنا�سر �مل�سكل���ة وربطها ببع����س و�إجر�ء حتليل وعم���ل مقارنات 

و�إ�سد�ر �أحكام. 

و�ل���ذكاء �لعمل���ي Practical intelligence هو جمموع���ة من �ملهار�ت �لتي 
يت���م من خاللها ح���ل �مل�سكالت �ليومية �لو�قعية، �إنه �لق���درة على �لتكيف و�لت�سكيل 
و�ختيار �لبيئات �ليومية و�لقدرة على تنفيذ �لأفكار وي�سميه �لبع�س باحل�س �ل�سليم 

.(Gottfredson, 2003,p.347) أو رجل �ل�سارع�

ويع���رف �لذكاء �لعملي باأنه ممار�سة م���ا مت تعلمه وتاأدية �خلطة �أو �خلطو�ت 
�لإجر�ئية يف مو�قف �حلياة �حلقيقية، وي�سمى �سترنربج �ملعرفة �ل�سرورية للنجاح 
يف بيئ���ة معين���ة باملعرف���ة �ل�سمني���ة (Boulet, 2007,p.98).و�ل���ذكاء �لعمل���ي ه���و 

.(Chooi et al., 2014,p.57) موؤ�سر جيد للنجاح �لأكادميي و�ملهني يف �حلياة

ويت�سم���ن �ل���ذكاء �لعمل���ي مفهوم ذ�ت �أهمي���ة كبرة وهو �ملعرف���ة �ل�سمنية �أو 
�لإجر�ئي���ة Tacit knowledge وه���ى �ملعرفة �لقائمة على �خلربة ذ�ت �ل�سلة بحل 
�مل�سكالت �لعملية، وعادة ما يتم �كت�سابها دون تعليمات �سريحة �أو معلومات و��سحة 
عن �لأ�سياء �ملهمة لأن �لكثر من �ملعرفة �لالزمة للنجاح يف �ملهام يف �لعامل �لو�قعى 

 .(Gottfredson, 2003,p.348) كامن �أو �سمنى

وتو�سل���ت نتائ���ج بحث عي�سى وحممود )2017، ����س 247( �إىل �أن �رتفاع �لذكاء 
�لعمل���ي ل���دى �لطلب���ة ق���د ي�ساعده���م عل���ى توظي���ف م���ا لديه���م م���ن معرف���ة د�خلية 
)معرفة �سمنية( �سابقة قد �كت�سبوها مثل كيفية �إد�رة �ملهام �لأكادميية وكيفية �إد�رة 
�ل���ذ�ت وكيفية �ختي���ار �ل�سرت�تيجية �ملالئمة للتعامل مع �ملهام �لأكادميية �ملختلفة، 
مم���ا ي�سه���م يف زي���ادة قدرته���م عل���ى �لأد�ء �لأكادمي���ي �لفع���ال ويع���زز لديه���م فعالي���ة                       

�لذ�ت �لأكادميية. 
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ويت�س���ح مم���ا �سبق �أن �لطال���ب �لذي يتميز بالذكاء �لعمل���ي لديه �لقدرة على 
�ل�ستفادة من �جلانب �لنظري و�ملعارف و�ملعلومات �لتي �كت�سبها من �لبيئة وخربته 
يف �حلي���اة ويوظفه���ا ويقوم بتطبيقها يف �إطار حيات���ه �ليومية. وممكن ت�سمية �لذكاء 
�لعمل���ي بال���ذكاء �ليوم���ي �أو �ل���ذكاء �حليات���ي �إ�س���ارة �إىل ق���درة �لف���رد عل���ى توظي���ف 
وتطبي���ق ما تعلم���ه و�كت�سبه من معلومات ومعارف وخ���رب�ت يف حياته �ليومية �سو�ء 
�أثن���اء در��ست���ه �لأكادميي���ة �أو بع���د �لتخرج �أو بع���د �للتحاق بوظيفة معين���ة �أو �لعمل 
مبهن���ة معين���ة جنده ناج���ح يف عمله ويتقدم فيه ويتميز ويرتق���ى ب�سرعة رغم �أنه قد 
يك���ون غ���ر متفوق در��سيً���ا، و�لعك�س قد يك���ون �لطالب متفوق در��سيً���ا ويح�سل على 
�أعل���ى �لدرج���ات وعند �للتحاق بعمل مع���ني جنده غر كفء وغر موفق فيه، ولهذ� 
ميك���ن �لق���ول باأهمي���ة و�سرورة �مت���الك �لطالب مله���ار�ت �لذكاء �لعمل���ي حتى ي�سعر 
بثقته يف نف�سه وفى من حوله ويكون لديه قدرة على �لعطاء و�لنجاح يف �حلياة وحب 

�لعمل و�ل�ستمر�رية.

مبتك���رة  �لإبد�ع���يCreative intelligenceط���رق  �ل���ذكاء  ويت�سم���ن 
لتعل���م معلوم���ات جدي���دة وتتطل���ب �خلي���ال و�حلد����س و�لق���درة عل���ى �ل�ستك�س���اف 
خمتلف���ة                                                         بط���رق  ومعاجلته���ا  �مل�سكل���ة  تعري���ف  و�إع���ادة  �ل�سن���دوق  خ���ارج  و�لتفك���ر 

.(Boulet, 2007,p.95)

وتو�سل���ت نتائ���ج بحث عي�سى وحممود )2017، �س 247( �إىل �أن �لطلبة �لذين 
يتمي���زون مب�ست���وى مرتفع من �ل���ذكاء �لإبد�عي قد ي�ساعده عل���ى �لطالقة �لفكرية 
و�إنت���اج �لأف���كار �لأ�سيل���ة و�جلديدة عن���د �لتعامل م���ع �مل�سكالت �لأكادميي���ة، وكذلك 
ي�سبح لديهم مرونة يف حل �مل�سكالت ولديهم قدرة على �لتعامل مع �لأفكار �ملتنوعة 

مما ي�سهم يف جناحهم يف �ملهام �لأكادميية �ملختلفة.

ويت�سح مما �سبق �أن �لطالب �لذي يتميز بالذكاء �لإبد�عي مييل �إىل �لتفكر 
بطريقة جديدة وخمتلفة وغر تقليدية، ويف�سل �إيجاد حلول غر ماألوفة لالأنو�ع 
�جلدي���دة م���ن �مل�س���كالت وتق���دمي مقرتحات مبتكره جت���ذب �نتباه �لآخري���ن، ويقدم 
�أف���كار غ���ر متوقع���ة ويح���اول �إقناع �لآخري���ن بها وتنفيذه���ا و�خلروج به���ا �إىل �لنور، 

ولديه �سرعة بديهة وخيال عقلى و��سع.
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ويعتق���د Sternberg �أن �لعالقة بني �ل���ذكاء �لناجح و�لختبار�ت �لأكادميية 
جزئية ويرجع ذلك �إىل �لرتكيز �ل�سيق للتعليم �لر�سمي على �لختبار�ت �لتحليلية 
و�إهم���ال �لختب���ار�ت �لعملي���ة و�لإبد�عية للطال���ب، فيفرت�س �أن يك���ون هناك عالقة 
موجب���ة ب���ني �ل���ذكاء �لتحليل���ي و�لتح�سي���ل فال���ذكاء �لتحليل���ي تنب���وؤى للتح�سي���ل 
. (In: Brody, 2003,p.320) لدر��سي بينما �لذكاء �لعملي و�لإبد�عي �أقل تنبوؤية�

وهناك جمموعة من �ملبادئ �لتي ت�ستند �إليها نظرية �لذكاء �لناجح حتى يتم 
نقلها من حيز �لإطار �لنظري �إىل �لتطبيقي د�خل �ل�سفوف �لدر��سية وهى: �لهدف 
م���ن �لتدري����س ه���و خلق �ملعرفة من خ���الل بناء قاعدة معرفي���ة منظمة ومرنة ميكن 
��سرتجاعها ب�سهولة، ويجب �أن يت�سمن �لتدري�س تعليم �لتفكر �لتحليلي و�لإبد�عي 
و�لعمل���ي بالإ�ساف���ة للتعلم �مل�ستند على �لذ�كرة، ويج���ب �أن يت�سمن �لتقييم �جلانب 
�لتحليل���ي و�لإبد�ع���ي و�لعملي ومكون���ات �لذ�كرة، ويجب �أن ميك���ن كل من �لتدري�س 
و�لتقييم �لطلبة من �لتعرف على قدر�تهم و��ستغالل نقاط �لقوة لديهم و�ل�ستفادة 
منه���ا، وت�سحي���ح وتعوي����س نقاط �ل�سعف، ويج���ب �أن ي�ساعد �لتدري����س �لطلبة على 
�لتكيف مع �لبيئة من خالل تغير �أنف�سهم ملالئمة �لبيئة وت�سكيل �لبيئة من خالل 
تعدي���ل �لبيئ���ة لتنا�سبهم ب�سكل �أف�سل �أو �ختيار بيئات جدي���دة، وينبغى دمج �لتقييم 
م���ع �لتدري����س �جلي���د بدلً م���ن ف�سله���م مبا يف ذل���ك جميع مكون���ات �ل���ذكاء �لناجح 

(Sternberg &.Grigorenko, 2002, p.270)

و�لتعلي���م �مل�ستن���د على نظرية �لذكاء �لناجح ميكن توظيفه ب�سهولة يف غرفة 
�ل�س���ف، وه���و يقود �إىل خمرجات �أف�سل لدى �ملتعلمني من تلك �لتي ميكن �حل�سول 
عليه���ا م���ن �لتعليم �لتقلي���دي �مل�ستند على �لذ�ك���رة �أو حتى �لذي يرك���ز على مهار�ت 

�لتفكر �لناقد )�أبوجادوو�لناطور، 2016، �س 32(. 

وتو�سل���ت نتائ���ج بحث عي�سى وحمم���ود) 2017، �س 246( �أن���ه كلما ز�دت قدرة 
�لطال���ب عل���ى �لتحلي���ل و�ملقارن���ة و�إدر�ك �لختالف���ات و�ملت�سابه���ات و�لنق���د و�إ�سد�ر 
�لأحكام يكون �أكر قدرة على حل �مل�سكالت �لأكادميية وتخطى �لعقبات �لتي تو�جهه 

عند �أد�ء �ملهام �لدر��سية؛ مما ي�ساعد على �لأد�ء �لأكادميي �لفعال. 
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و�لطالب �لذكي لي�س بال�سرورة �أن يكون مرتفع يف جميع �أبعاد �لذكاء �لناجح 
�لثالث���ة �أو حت���ى يف جانب���ني منهما، �إن �لطالب �لذكي هو �ل���ذي لديه �لقدرة على �أن 
يت�س���ور ويح���دد ويخط���ط م���ا �لذي ميك���ن �أن يفعله جيدً���ا وما �ل���ذي ل ميكنه فعله، 
ويعزز نو�حي �لقوه لديه ويتغلب على نو�حي �ل�سعف؛ فلكى ينجح �لطالب ويتو�فق 
م���ع �لع���امل �ملحيط فانه بحاج���ة �إىل �متالك بع�س �لكف���اءة يف كل من هذه �جلو�نب 

�لثالث للذكاء )خ�سر، 2004، �س 294(.

ومن خ�سائ�س �لأفر�د �لذين يتميزون بالذكاء �لناجح: �لثقة بالنف�س لجناز 
�لأمور ب�سكل جيد، و�لتو�زن بني �لذكاء �لتحليلي و�لإبد�عي و�لعملي، و�لرتكيز على 
خل���ق بيئة ميكن من خالله���ا حتقيق �أهد�فهم، و�لتغلب عل���ى �ل�سعوبات �ل�سخ�سية، 
و�لعمل ب�سكل م�ستقل عن �لآخرين يف معظم �ملهام، وعدم تاأجيل �لأعمال �إىل وقت لحق، 
وترجم���ة �لفكر �إىل عمل، يعرف���ون قدر�تهم ولديهم �لقدرة على �ل�ستفادة �لق�سوى 
منه���ا، وحتفي���ز �أنف�سه���م للتق���دم، و�ل�سيطرة عل���ى �سلوكياته���م، و�إكمال �مله���ام بنجاح 
ومتابعتها، و�ملبادرة لعمل �لأ�سياء، ول يخافون من ف�سل �ملخاطرة، وحتمل م�سئولية 

 .(Consulting, 2005, p.4) عملهم وتقبل �للوم من �أنف�سهم ومن �لآخرين

و�ل�سخ����س �ل���ذي يتميز بالذكاء �لناجح لديه �لق���درة على �لتمييز بني نقاط 
�لق���وة لدي���ه وي�ستفي���د منه���ا ق���در �لإم���كان وف���ى نف����س �لوقت ميي���ز نق���اط �ل�سعف 
ويج���د �لط���رق لت�سحيحه���ا و�لتعوي�س عنها، كم���ا �أنه يتكيف ويخت���ار وي�سكل �لبيئة 
م���ن حوله من خالل �لتو�زن يف ��ستخد�م���ه للقدر�ت �لتحليلية و�لإبد�عية و�لعملية                      

)�أبو جادو، 2006، �س 25(.

وتوج���د �لعدي���د م���ن �لعقب���ات �لت���ي حت���د م���ن تط���ور �ل���ذكاء �لناج���ح عن���د 
�سترن���ربج، وم���ن �أه���م ه���ذه �لعقب���ات: �لتوقع���ات �ل�سلبي���ة م���ن قب���ل �لآخري���ن مثل 
�ملعلم���ني و�مل�سرف���ني و�أولياء �لأم���ور و�أ�سحاب �لعم���ل و�لتي تق���ود �إىل �أد�ء منخف�س 
غالبً���ا فالفرد �ل���ذي يتميز بالذكاء �لناجح يعرف متى يقب���ل �لن�سيحة من �لآخرين 
بنف����س �لق���در م���ن �لأهمية مت���ى يرف�سه���ا، و�لعقب���ة �لثانية ه���ي �ل�سع���ور �ل�سخ�سي 
للف���رد بع���دم �لكفاية �لذ�تي���ة Self efficacy و�لتي حترمه م���ن �لإجناز و�لو�سول 
�إىل �أق�س���ى طاقات���ه فالفرد �ل���ذي يتمتع بالذكاء �لناجح يتمي���ز بالفعالية �ل�سخ�سية 
ولدي���ه �جت���اه �يجابي نحو �لقدرة على عمل �لأ�سي���اء، و�لعقبة �لثالثة هي عدم وجود 
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من���اذج ناجح���ة يحتذي بها �لف���رد وهذ� ل يعنى �إتب���اع �لنماذج �ل�سلبي���ة فالفرد �لذي 
يتمت���ع بالذكاء �لناجح ير�قب �لأف���ر�د �لذين يتعر�سون للف�سل ويعرف �سبب ف�سلهم 
و�لتاأك���د م���ن �أن���ه ل يقع يف نف�س �لأخطاء ويفعل �أ�سي���اء خمتلفة وي�سكل منوذج مميز 

 .(Consulting, 2005, p.3) خا�س به

ثانيًا: ا�سرتاتيجيات مواجهة ال�سغوط الأكادميية
 ميك���ن و�س���ف �ل�سغ���وط باأنه���ا حال���ة �أو موق���ف يتعر����س له���ا �لطال���ب حيث 
�ملطال���ب �لبيئي���ة تتج���اوز قدرة �لطال���ب على �ل�ستجاب���ة �لفعالة ويك���ون لها عو�قب 

.(Bamuhair et al., 2015, p.1)نف�سية وج�سدية
�ملو�ق���ف  باأنه���ا  �لأكادميي���ة  �ل�سغ���وط   Sonia (2015, p.385) وتع���رف   
�لنف�سي���ة غ���ر �ل�س���ارة �لت���ي حتدث ب�سب���ب �لتوقع���ات �لتعليمية من �لآب���اء و�ملعلمني 
و�لأقر�ن و�أفر�د �لأ�سرة، وكرة �ل�سغوط من �لآباء لزيادة م�ستوى حت�سيل �أبنائهم.
�ملعرفي���ة  �ملبذول���ة  �جله���ود  يف  �مل�ستم���ر  �لتغ���ر  ه���ى   Coping و�ملو�جه���ة   
و�ل�سلوكي���ة و�لوجد�ني���ة لإد�رة �ملطال���ب �خلارجي���ة و�لد�خلي���ة �خلا�س���ة بالطال���ب 

.(Kirikkanat&Soyer, 2016, p.27)؛ (Kausar, 2010, p.33)

 ويعد �أ�سلوب �أو طريقة تعامل �لطالب مع �ل�سغوط �لتي تو�جهه عامل مهم 
لتحقي���ق �ل�ستق���ر�ر و�لتكيف �لنف�سي للطال���ب خالل �لأح���د�ث و�ملو�قف �ل�ساغطة 

 . (Bamuhair et al., 2015,p.2)

 ولذلك يلجاأ �لطلبة �إىل ��ستخد�م �أ�ساليب متنوعة ملو�جهة �ل�سغوط �لأكادميية؛ 
مم���ا يعك����س �سخ�سيته���م عل���ى �أ�سالي���ب مو�جهته���م للم�س���كالت وه���ى ط���رق �سلوكية 
��ستباقية؛ مثل: �إد�رة وقتهم، وحل �مل�سكالت �خلا�سة، و�لبحث عن �ملعلومات، وطلب 
�مل�ساعدة، كما ي�ستخدم �لطلبة �أي�سًا �ل�سلوكيات �ملعرفية، و�لوجد�نية �ملرتبطة لتحمل 
.(Kausar, 2010,pp.34-35) ع���بء �ل�سغوط �لأكادميية لتقليل �لتوتر و�لقل���ق

 وهن���اك عدة ��سرت�تيجي���ات ي�ستخدمها �لطلبة ملو�جهة �ل�سغوط �لأكادميية 
و�حل���د م���ن �لتوت���ر وت�سمل: �إد�رة �لوق���ت �لفعال، وتلق���ى �لدعم �لجتماع���ي، و�إعادة 
 (Bamuhair et al., لتقيي���م �ليجابى، وحتمل �مل�سئولية �لأكادميي���ة، ولوم �لذ�ت�

.2015,p.2)
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 كما ي�ستخدم �لطلبة ��سرت�تيجيات مو�جهة �أكادميية متنوعة عندما يعانون 
م���ن �ل�سغ���وط �لأكادميي���ة، فالبع�س يلج���اأ �إىل جتنب مو�جهة ه���ذه �ل�سغوط بينما 
يتخ���ذ �لبع����س خط���و�ت �إيجابي���ة للتغل���ب عل���ى �ل�سغ���وط �لأكادميية مث���ل �لتعامل 

 .(Sonia, 2015, p.386) بن�ساط وفعالية وتخطيط ونظام

وت�سن���ف ��سرت�تيجي���ات �ملو�جهة �إىل نوعني: ا�سرتاتيجييات املواجهة الفعالة 
وتعن���ى �تخ���اذ �لإج���ر�ء�ت �أو ب���ذل �جله���ود للتخل����س م���ن �ل�سغوط مث���ل �لتخطيط 
و�لتفكر حول كيفية مو�جهة تلك �ل�سغوط وقبول حقيقة �أن �حلدث �ل�ساغط هو 
حقيق���ى وم���ن ثم روؤيته ب�سورة �أكر �إيجابية و�إعادة تقييم له، وا�سرتاتيجيات التجنب 
وت���وؤدى بالطلب���ة �إىل �لن�سحاب وع���دم �ملعاجلة �ملبا�سرة منهم لالأح���د�ث �ل�ساغطة، 
وتع���د ��سرت�تيجي���ات �ملو�جه���ة �لفعال���ة طريقة �أف�س���ل ملو�جهة �لأح���د�ث �ل�ساغطة 

.(Al-Dubai et al., 2011, p.58)

وح���دد �س���رف �لدي���ن )2012،����س ����س 48-52( ثالث���ة �أبع���اد ل�سرت�تيجي���ات 
�ملو�جهة �لأكادميية وهى: 

املواجهية املوجهية نحيو املهمية: وه���ى �لت���ى ترك���ز عل���ى حل���ول للم�س���كالت 
�لأكادميي���ة وذل���ك م���ن خ���الل �ل�ستع���د�د لالمتحان���ات وتطوي���ر مه���ار�ت �لدر��س���ة 
وتنظيم �لوقت و�لرتكيز على �لأولويات �لدر��سية ومتابعة �سرح �لدرو�س و�ل�ستعانة 

باملر�جع وخرب�ت �لطالب و�لأ�ساتذة بهدف �لنجاح يف �مل�سئوليات �لأكادميية.

املواجهية املوجهية نحو العاطفية: وهى �ملو�جه���ة �ملعتمدة عل���ى حتفيز �لذ�ت 
و�لثق���ة به���ا يف �إد�رة �مله���ام �لدر��سي���ة و�لدع���م �لعاطف���ي م���ن خ���الل توقع���ات �لأه���ل 
و�جل���ر�ن و�لتف���اوؤل ب�س���اأن �مل�ستقب���ل �ملهن���ي و�لطم���وح و�حل�سول على ف���رت�ت ر�حة 
وممار�سة �لأن�سطة �لريا�سية وحت�سيل نتيجة �لتحمل يف مو�جهة �ملو�قف �لأكادميية.

جتنب املواجهة: وهو �لنمط �ل�سلبي يف مو�جهة �ملو�قف �جلادة بالن�سحاب �أو 
جتنبه���ا بامل���ربر�ت فهو ل ي�سغ���ل نف�سه بالتفكر يف م�سئوليات���ه �لأكادميية �أو يجتهد 
يف �لت�س���دي للم�ساع���ر �ل�سلبي���ة فيجد �أ�سلوبًا للهروب يف م�ساه���دة �لتلفاز، �أو �لدعاء 
باأهمية زيارة �لأقارب، �أو �لتعمد بالن�سغال يف م�سكالت �لأ�سرة للتخل�س من �لتفكر 

يف همومه �لدر��سية.
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و�أ�س���ارت نتائ���ج بح���ث Kuncharin & Mohamad (2014, p.61) �إىل 
�أن �ل�سرت�تيجي���ات �لتي ي�ستخدمها �لطلبة ملو�جهة �ل�سغوط �لأكادميية �ساعدتهم 
عل���ى تعزي���ز �أد�ئهم �لأكادميي وزيادة �حل�سور يف �ل�س���ف �لدر��سي و�مل�ساركة و�ملثابرة 
عند مو�جهة �سعوبات �أكادميية يكون هناك مرونة مع �لذ�ت، و�ساعدت على حت�سني 

�لرفاهية �لنف�سية و�جل�سدية و�لعاطفية و�لروحية للطلبة.

ولذل���ك ففه���م �لطلب���ة لل�سعوب���ات �لأكادميي���ة �لت���ي تو�جهه���م ع���ن طري���ق 
وتعريفه���م با�سرت�تيجي���ات �لتعام���ل مع هذه �ل�سعوب���ات ��ستخ���د�م �أ�ساليب �ملو�جهة 
�لفعالة يف وقت مبكر ملو�جهة �مل�سكالت �لأكادميية �لتي تو�جههم مما يقلل �ل�سغوط 
 (Kirikkanat & Soyer,لأكادميية للطلبة ويح�سن �لتح�سيل �لأكادميي لديهم�

. 2016, pp.42-43)

 وتعد ��سرت�تيجية �لدعم �لجتماعي و�حدة من �أهم �ل�سرت�تيجيات ملو�جهة 
�ل�سغ���وط �لأكادميية؛ فيلع���ب �لآباء دور كبر يف توجيه طاقات �لطلبة وم�ساعدتهم 
يف �تخ���اذ ق���ر�ر�ت �سائبة و�لتي قد توؤثر على م�ستقبلهم، وبالتايل يحتاج �لطلبة �إىل 
 (Sonia, 2015, p.387) حل�س���ول على �لرعاي���ة و�لتوجيه و�لت�سجيع من �لأ�سرة�
.ويت���م ذل���ك م���ن خالل بناء ثق���ة متبادلة م���ع �أبنائه���م وت�سجيعهم عل���ى �لتعبر عن 
م�ساعره���م وتعلي���م �أبنائهم بكيفي���ة مو�جهة �مل�سكالت �لت���ي تو�جههم وحلها وجتاوز 

�لأوقات �ل�سعبة وتكوين �سد�قات �سحية مع �لآخرين. 

ويُنظ���ر �إىل ��سرت�تيجي���ة �لدع���م �لجتماع���ي بتلق���ى �لتوجي���ه م���ن �لأ�ساتذة 
و�لتعبر عن م�ساعرهم �أو �لتحدث �إىل طالب �آخر وتلقى �لدعم �لعاطفي و�لتحدث 

.(Kuncharin& Mohama d, 2014,p.61) إىل �سخ�س ميكن �لوثوق به�

وم���ن �أه���م �مل�س���ادر �ملت�سبب���ة يف �ل�سغ���وط �لأكادميي���ة �لت���ي ذكره���ا �لطلب���ة 
ه���ي: تغي���ر ع���اد�ت �لن���وم، و�لع���ودة بع���د �لأج���از�ت، وتغي���ر ع���اد�ت �لأكل، وزي���ادة 
ع���بء �مله���ام �لأكادميي���ة، و�مل�سئولي���ات �لأكادميي���ة �جلدي���دة، و�ملناف�سة ب���ني �لطلبة، 
و�سعوب���ة �ملناه���ج �لدر��سية، و�إعطاء كميات كبرة م���ن �لوقت لإكمال �ملهام �لدر��سية

(Kausar, 2010,p.32). بالإ�ساف���ة �إىل �لمتحان���ات وك���رة �لو�جب���ات �ملدر�سي���ة 
ب���ني  �ل�سدي���دة  و�ملناف�س���ة  �لوق���ت  و�سغ���ط  �لأكادمي���ي  �لأد�ء  ع���ن  �لر�س���ا  وع���دم 
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�لطلب���ة وتوقع���ات �لآب���اء و�ملعلم���ني (Leung et al., 2010,p.91) . كم���ا يذك���ر                                                                
(Al-Dubai   et al., 2011,p.59) �أن م���ن م�س���ادر �ل�سغوط �لأكادميية و�لتوتر 
عن���د �لطلب���ة �خل���وف م���ن �مل�ستقب���ل و�ل�سعوب���ات �ملالي���ة و�سعوب���ات �لدر��س���ة ب�سكل 
ع���ام و�سم���اع �لأخب���ار �ل�سيئ���ة و�ل�س���ر�ع و�ملناف�سة ب���ني �لطلبة.وتو�سل���ت نتائج بحث 
Bataineh (2013, p.82) �إىل �أن م���ن �أ�سب���اب �ل�سغ���وط �لأكادميي���ة لدى �لطلبة 
عدم كفاية �لوقت وكرة �ملتطلبات �لأكادميية طو�ل �لف�سل �لدر��سي وقلة �لد�فعية 
و�لرهب���ة من �لمتحانات و�أحيانً���ا �سعوبتها و�خلوف من �لف�سل وقلة م�سادر �لدعم 

�لتي يتلقاها �لطلبة.

كم���ا توؤث���ر �لبيئة �لثقافي���ة و�لقت�سادية و�لجتماعية عل���ى �سلوكيات �لطلبة 
ملو�جه���ة �ل�سغوط �لأكادميية، وتنخف�س �ل�سغوط مع تقدم �لعمر، ولالأ�سرة �أهمية 

.(Kausar, 2010,p.35) كبرة يف مو�جهة تلك �ل�سغوط

وطني���ة  تايالن���د خط���ة خم�سي���ة  و�لتعلي���م يف  �لرتبي���ة  وز�رة  و�سع���ت  وق���د 
للتنمي���ة �لقت�سادي���ة �لجتماعي���ة )2012-2016( مرتبط���ة با�سرت�تيجيات مو�جهة 
�ل�سغ���وط �لأكادميية و�سملت عل���ى: رفع جودة �ل�سرت�تيجي���ات �لأكادميية وتطوير 
��سرت�تيجي���ات  وتعزي���ز  �لتعليمي���ة،  و�لو�سائ���ل  �لدر��سي���ة  و�ملناه���ج  �ملعلم���ني  �أد�ء 
مو�جه���ة �ل�سغ���وط �لأكادميي���ة با�ستخ���د�م تكنولوجي���ا �ملعلوم���ات لتح�س���ني كف���اءة 
�لتعلي���م، وتطوي���ر جودة ��سرت�تيجي���ات مو�جهة �ل�سغ���وط �لأكادميي���ة يف موؤ�س�سات 
�ل�سغ���وط ه���ذه  مو�جه���ة  ��سرت�تيجي���ات  ممار�س���ة  وت�سجي���ع  �لع���اىل،  �لتعلي���م 

.(Kuncharin & Mohamad, 2014,p.58)

ويو�سى بحث (Al-Dubai et al., 2011,p.63) بالرتكيز على �حتياجات 
�لطال���ب حي���ث ي�ساعد ذل���ك يف تقليل �لتاأث���ر�ت �ل�سلبية لهذه �ل�سغ���وط على �لأد�ء 
�لأكادمي���ي و�ل�سح���ة �لنف�سي���ة و�جل�سدي���ة للطال���ب، و�سرورة ت���و�زن �ملن���اخ �ملدر�سي 
لتح�س���ني عملي���ة �لتعل���م، و�حلد من �ل�سغ���وط ومعرف���ة �أ�سباب ه���ذه �ل�سغوط عند 

�لطلبة وتدريبهم على �ل�سرت�تيجيات �لتي متكنهم من مو�جهة هذه �ل�سغوط .
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�لأكادميي���ة  �ل�سغ���وط  مو�جه���ة  ��سرت�تيجي���ات  تع���دد  �سب���ق  مم���ا  ويت�س���ح   
ت�سني���ف                                                  �حل���ايل  �لبح���ث  يتبن���ى  و�س���وف  �ل�سابق���ة،  �لبح���وث  يف  �مل�ستخدم���ة 
Sullivan, (2010) �ل���ذي يت�سمن ث���الث ��سرت�تيجيات، اأولً: ا�سرتاتيجيات الإقدام 
وهى ��سرت�تيجيات �إيجابية يحاول �لطالب من خاللها مو�جهة �ملو�قف و�ل�سغوط 
�لأكادميي���ة بطريق���ة مبا�سرة للحد م���ن �آثارها �ل�سلبية وتخفيفه���ا �أو �لتخل�س منها 
م���ن خ���الل حتدي���د �ملوقف �ل�ساغ���ط ب�سكل �سري���ع وتعدي���ل طريقته �إىل م���ا ينا�سب 
�ملوقف �ل�ساغط، وهى تختلف من طالب لآخر ح�سب �سخ�سية �لطالب و�سجاعته يف 
�ملو�جهة وثقته بنف�سه ونوع �مل�سكلة �أو �ملوقف �ل�ساغط �لذي يتعر�س له، وطريقته يف 
جم���ع �ملعلومات و�لتخطيط للح���ل وحتديد �لأولويات و�إد�رة �لوقت بفاعلية و�ختيار 
�لطريق���ة �ملنا�سب���ة �لهادفة، ثانيًيا: ا�سرتاتيجيات جتنب املواجهة وه���ى ��سرت�تيجيات 
�سلبي���ة وت�ستخدم مقابل ��سرت�تيجيات �لإقد�م، وفيها يحاول �لطالب �لهروب بوعى 
�أو ب���دون وع���ى م���ن مو�جه���ة تل���ك �ل�سغ���وط �لأكادميية �لت���ى يتعر�س له���ا وجتنبها 
و�لن�سح���اب و�إن���كار وجوده���ا وذل���ك عندم���ا تتعدى ق���در�ت �لطالب لتخفي���ف �آثارها 
�ل�سلبي���ة �لنف�سي���ة و�جل�سدية علي���ه، ثالثًا: ا�سرتاتيجيات الدعيم الجتماعي وهى طلب 
�مل�ساع���دة و�مل�سان���دة م���ن �لأفر�د �ملحيط���ني يف �ملجتمع ك�سبكة �لعالق���ات �لجتماعية 
مث���ل �لأ�س���رة و�ملعل���م و�لأق���ر�ن ويك���ون ذل���ك يف �جلو�ن���ب �لجتماعي���ة و�ملعرفي���ة 
و�لوجد�نية، ومييل بع�س �لطلبة �إىل ��ستخد�م هذه �ل�سرت�تيجيات، وتختلف درجة 
هذه �ل�سرت�تيجيات بني �لذكور و�لإناث، وتقلل من م�ستوى �ل�سغوط �لتي يتعر�س 

لها �لطالب ب�سكل مبا�سر وتعمل على حت�سني �ل�سحة �لنف�سية لديه. 

الذكاء الناجح وعالقته با�سرتاتيجيات مواجهة ال�سغوط الأكادميية
 تو�سل���ت نتائ���ج بحث Boulet, (2007, p.17) �إىل �أن �لطلبة �لذين لديهم 
�لق���درة على ��ستخ���د�م ��سرت�تيجيات �ملو�جهة �لأكادميية ويتمي���زون بارتفاع ذكائهم 
�لعمل���ي و�لإبد�ع���ي ��ستطاع���و� حتقي���ق �لنج���اح �لأكادمي���ي ب�س���ورة كب���رة وكذل���ك 

��ستطاعو� خلق بيئات تعليمية �أكر فعالية لأنف�سهم. 

 و�أ�سارت نتائج بحث Kausar, (2010, p.40) �إىل وجود عالقة موجبة د�لة 
�إح�سائيً���ا بني عبء �لعم���ل �لأكادميي و��سرت�تيجيات مو�جه���ة �ل�سغوط �لأكادميية 

لدى �لطلبة، وعالقة �سالبة د�لة �إح�سائيًا مع ��سرت�تيجيات جتنب �ملو�جهة.
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 وتو�سلت نتائج بحث Leung, Yeung and Wong, (2010, p.90) �إىل 
�أن �ل�سغ���وط �لأكادميي���ة تزي���د من م�ستوي���ات �لقلق لدى �لطلبة، وله���ذ� كان �لدعم 
�لو�ل���دى �لعاطف���ى و�ملعلوماتى �أثن���اء �لدر��سة ميثل عامالً وقائيً���ا �ساهم يف حت�سني 
�ل�سحة �لنف�سية لدى �لطلبة وزيادة ن�ساطهم �لأكادميي و�سعورهم بال�سعادة �لنف�سية.

ويت�سح مما �سبق �أن �لطلبة �لذين يتمتعون مبهار�ت �لذكاء �لناجح ينبغي �أن 
يكون���و� �لأك���ر جناحًا يف مو�جهة �ملو�قف و�ل�سغ���وط �لأكادميية من غرهم، وذلك 
لأنه���م �أك���ر ق���درة على �لتخطي���ط و�إد�رة �لوق���ت بفاعلي���ة و�لتغلب عل���ى �ل�سعوبات 
و�لتحلي���ل و�حلك���م و�لنقد و�ملقارنة و�لتقييم وتوظيف معارف���ه وخرب�ته و�ملبادرة يف 
معاجل���ة �ملو�ق���ف بطرق خمتلفة ح�سب نوع وطبيعة �ملوق���ف �ل�ساغط �لذي يتعر�س 
ل���ه، ويتعام���ل م���ع ه���ذه �ل�سغ���وط ب�سجاعة وج���ر�أة وذلك م���ن خالل حتدي���د �ملوقف 
�ل�ساغ���ط وجمع معلوم���ات عن كيفية �حلل من خالل �تخاذ �إجر�ء�ت فعلية مبا�سرة 
وب�سرع���ة وطل���ب �مل�ساعدة من �لآخري���ن، وبالتايل تزد�د مه���ار�ت �لطالب يف �لتعامل 
م���ع تل���ك �ل�سغوط و�ملو�قف �لأكادميية و�سغوط �حلياة ب�س���كل عام.ولذ� ينبغي دعم 
�لطلبة من خالل توجيههم وم�ساعدتهم وتثقيفهم على كيفية �لتعامل مع �ل�سغوط 

�لأكادميية �لتي تو�جههم.

البحوث ال�سابقة املرتبطة مبو�سوع البحث:
ه���دف بح���ث Boulet, (2007) �إىل در��س���ة �لعالق���ة ب���ني �ل���ذكاء �لناج���ح 
و��سرت�تيجي���ات �ملو�جه���ة لدى �لكبار ذوى �سعوبات �لتعل���م، وتكونت �لعينة من �ستة 
�أف���ر�د منه���م )2( ذكور و )4( �إن���اث متتد �أعمارهم بني 35-65 �سن���ة، ومت عمل مقابلة 
فردي���ة تاألف���ت م���ن ثالث جل�س���ات لكل م�س���ارك، وتو�سل���ت �لنتائج �إىل وج���ود عالقة 
موجب���ة د�ل���ة �إح�سائيًا ب���ني ��سرت�تيجيات �ملو�جه���ة و�لذكاء �لناجح حي���ث �أن �لدعم 
�لجتماع���ي كاأحد ��سرت�تيجي���ات مو�جهة �ل�سغوط �لأكادميي���ة �ملقدم من �لآخرين 
مثل �لأقر�ن و�لأ�سرة و�ملر�سدين ي�ساعد على زيادة �لنجاح �لأكادميي و�لثقة بالنف�س، 
فنج���اح �مل�سارك���ني يرج���ع �إىل ج���ودة �خلدمات �لت���ي يتلقوه���ا، ومن خ���الل ��ستخد�م 
��سرت�تيجي���ات �ملو�جه���ة و�لدع���م �أ�سب���ح كل فرد ناج���ح يف �لعديد م���ن جو�نب حياته 
و�أ�سب���ح ق���ادر على �لنمو يف بيئة عملية ت�ساعده على �لنجاح فا�ستخد�م �آليات �لتكيف 

مع �لبيئة خر دليل على �لنجاح على �ملدى �لطويل يف جو�نب �حلياة �ملختلفة.



الذكاء الناجح وعالقته با�سرتاتيجيات مواجهة ال�سغوط الأكادمييةد. ي�سرا �سعبان اإبراهيم 

 105 

وتن���اول بح���ث رزق )2009( در��س���ة فاعلي���ة برنام���ج تعليمي قائ���م على نظرية 
�ل���ذكاء �لناج���ح يف تنمي���ة �لتح�سي���ل �ملعرف���ى و�لتفك���ر �لإبد�ع���ي ل���دى �لطالب���ات 
�ملتفوق���ات باملرحل���ة �لثانوية، وتكونت �لعينة من )60( طالبة بال�سف �لثاين �لثانوي 
�لع���ام، وقام���ت �لباحثة ببناء وح���دة تعليمية يف �لذكاء �لناج���ح، وتو�سلت �لنتائج �إىل 
�أن �لربنام���ج ل���ه �أثر �يجاب���ي يف تنمية �لتح�سي���ل �ملعريف و�لتفك���ر �لإبد�عي باأبعاده 
)�لطالق���ة و�ملرون���ة و�لأ�سال���ة و�لتفا�سي���ل( ل�سال���ح �ملجموعة �لتي در�س���ت بنظرية 

�لذكاء �لناجح.

و�هت���م بحث �س���رف �لدين )2012( باختب���ار �لفروق بني �لطالب���ات �ملوهوبات 
�ملفرط���ات حت�سيليً���ا و�لطالب���ات �ملوهوب���ات �ملنج���ز�ت حت�سيليً���ا يف حتم���ل �لغمو����س 
و�أمن���اط �ملو�جه���ة �لأكادميي���ة، وطب���ق �لبح���ث عل���ى )129( طالب���ة بكلي���ة �لرتبي���ة 
�لنوعي���ة �سعب���ة �لرتبي���ة �لفني���ة، وطب���ق عليه���ن مقيا����س حتم���ل �لغمو����س ومقيا�س 
�أمن���اط �ملو�جه���ة �لأكادميية، وتو�سل���ت �لنتائج �إىل وجود ف���روق ذ�ت دللة �إح�سائية 
بني �لطالبات �ملوهوبات �ملنجز�ت حت�سيليًا و�لطالبات �ملوهوبات �ملفرطات حت�سيليًا 
يف حتم���ل �لغمو����س ومنطى �ملو�جه���ة �لأكادميية وهما �ملو�جه���ة �ملوجهة نحو �ملهمة 
و�ملو�جهة �ملوجهة نحو �لعاطفة ل�سالح �لطالبات �ملوهوبات �ملنجز�ت حت�سيليًا، وفى 

منط جتنب �ملو�جهة ل�سالح �لطالبات �ملوهوبات �ملفرطات حت�سيليًا.

وه���دف بح���ث Khan, (2013) �إىل معرفة تاأثر �ل�سغ���وط �لأكادميية على 
�أد�ء �لطلب���ة وتاأثر �ملتغ���ر�ت �لدميوغر�فية مثل �لنوع و�لعم���ر و�مل�ستوى �لتعليمي 
عليه���ا، وتكونت �لعينة م���ن )150( طالب وطالبة ماأخوذة من جامعات خمتلفة متتد 
�أعماره���م ب���ني 18-25 �سن���ة، ومت تطبي���ق مقيا����س �ل�سغ���وط �لأكادميي���ة عل���ى عين���ة 
�لبح���ث، و�أظه���رت �لنتائ���ج وجود تاأثر كب���ر لل�سغوط �لأكادميية عل���ى �أد�ء �لطلبة 
فال�سغ���وط �لأكادميي���ة ترتبط �سلبيًا بالأد�ء �لأكادميي للطلب���ة، ول يوجد فرق ذ�ت 
دلل���ة �إح�سائي���ة بني �لطالب و�لطالب���ات يف �ل�سغوط �لأكادميي���ة، كما توجد فروق 
ذ�ت دللة �إح�سائية يف �لعمر فال�سغوط �لأكادميية كانت �أعلى لدى �لطلبة �لأ�سغر 

�سنًا من �لطلبة �لأكرب �سنًا.
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و�هت���م بح���ث كل م���ن �إبر�هي���م وني���ل )2013( باق���رت�ح منه���اج علم���ي باللغ���ة 
لجتي���از  در��سيً���ا  �ملتفوق���ني  �لثان���وي  �لثال���ث  �ل�س���ف  طلب���ة  لتاأهي���ل  �لإجنليزي���ة 
�لختب���ار �لتح�سيل���ي ومو�جهة �مل�س���كالت �لأكادميية �خلا�سة بدر��س���ة �لتخ�س�سات 
�لعلمي���ة باملرحل���ة �جلامعي���ة، وتكون���ت �لعينة م���ن )49( طالب متف���وق مت تق�سيمهم 
�إىل جمموعت���ني جتريبي���ة )24( و�سابط���ة )25(، ومت تطبي���ق �ملنه���اج �لعلمي �ملقرتح 
ومقيا����س �إتقان �ملنهاج �لعلمي ومقيا�س ر�سد �مل�س���كالت �لأكادميية للطلبة ومقيا�س 
ر�س���د �آر�ء �أع�ساء هيئة �لتدري�س يف �مل�ست���وى �لأكادميي )�لعلمي و�للغوى( للطالب 
�جل���دد وم���دى �حتياجهم للمنه���اج، وتو�سلت �لنتائج �إىل فاعلي���ة �ملنهاج �مل�ستخدم يف 
تنمي���ة وحت�س���ني �مله���ار�ت �لعلمية و�للغوي���ة لط���الب �ملجموعة �لتجريبي���ة ، وكذلك 
فاعلي���ة �ملنه���اج يف خف�س �مل�س���كالت �لأكادميية �لت���ي تو�جه �لطلب���ة يف �ل�سنة �لأوىل 
بالدر��س���ة �جلامعية، و�أي�سًا فاعليته يف �جتياز �لختبار �لتح�سيلي وحتقيق م�ستوى 

حت�سيلي �أعلى من �ملجموعة �ل�سابطة.

فعالي���ة  تقيي���م   Kunchari & Mohamad, (2014) بح���ث  وتن���اول 
��سرت�تيجيات �ملو�جهة �لأكادميية على �لأد�ء �لأكادميي لدى �لطلبة وكذلك حتديد 
��سرت�تيجي���ات �ملو�جه���ة �لأكادميي���ة �لت���ي ي�ستخدمه���ا �لطلب���ة، وتكون���ت �لعينة من 
)200( طال���ب وطالب���ة باملرحل���ة �جلامعية يف تايالند، ومت تطبي���ق مقيا�س �سوليفان 
2010 ، وتو�سلت �لنتائج �إىل �أن ��سرت�تيجيات �ملو�جهة �لأكادميية توؤدى �إىل حت�سني 
�لأد�ء �لأكادمي���ي لدى �لطلبة، ومل يكن هناك فرق كبر بني ��سرت�تيجيات �ملو�جهة 
�لأكادميية �لتي ي�ستخدمها �لطلبة، ومعظم �لطلبة مييلو� �إىل ��ستخد�م ��سرت�تيجية 
�لدع���م �لجتماع���ي عندم���ا يو�جه���ون م�س���اكل �أكادميي���ة فتمثل ��سرت�تيجي���ة �لدعم 

�لجتماعي 86% و��سرت�تيجية �لتجنب 84.5% و��سرت�تيجية �لقرت�ب %83.5.

و�هت���م بح���ث كل م���ن �أبوج���ادو و�لناط���ور )2016( بالتع���رف على �أث���ر برنامج 
تعليم���ي م�ستن���د �إىل نظرية �لذكاء �لناج���ح يف تنمية �لق���در�ت �لتحليلية و�لإبد�عية 
و�لعملي���ة ل���دى �لطلب���ة �ملتفوق���ني عقليً���ا وكذل���ك حت�سي���ل �للغ���ة �لعربي���ة، وتكونت 
�لعين���ة م���ن )46( من طلب���ة �ل�سف �لعا�س���ر �لأ�سا�س���ي �ملتفوقني عقليً���ا مت تق�سيمهم 
�إىل جمموعتني جتريبية و�سابطة، ومت تطبيق �ختبار �لقدر�ت �لثالثية ل�سرتنربج 
و�لربنام���ج �لتعليم���ي �لقائم على نظرية �لذكاء �لناجح يف �سي���اق مادة �للغة �لعربية 
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عل���ى طلبة �ملجموعة �لتجريبية، و�أ�سارت �لنتائج �إىل وجود �أثر �يجابى د�ل �إح�سائيًا 
للربنام���ج �لتعليمي يف تنمية �لق���در�ت �لتحليلية و�لإبد�عي���ة و�لعملية لدى �لطلبة 
�ملتفوق���ني عقليً���ا ل�سال���ح �ملجموع���ة �لتجريبي���ة، وكذل���ك ل يوج���د �أث���ر للربنام���ج 

�لتعليمي يف حت�سني �لتح�سيل �لدر��سي يف �للغة �لعربية للطلبة �ملتفوقني عقليًا.

تعقيب عام على البحوث ال�سابقة:
 ه���دف بح���ث Boulet (2007) �إىل در��س���ة �لعالق���ة ب���ني �ل���ذكاء �لناج���ح 
�ل�سغ���وط  تاأث���ر  �لتعل���م، وكذل���ك  ل���دى ذوي �سعوب���ات  �ملو�جه���ة  و��سرت�تيجي���ات 
�لأكادميية على �أد�ء �لطلبةKhan, (2013)، وتقييم فعالية ��سرت�تيجيات �ملو�جهة 
�لأكادميي���ة عل���ى �لأد�ء �لأكادمي���يKunchari& Mohamad, (2014)، وقيا����س 
�أث���ر برنام���ج قائم على نظرية �لذكاء �لناجح يف تنمية �لقدر�ت �لتحليلية و�لإبد�عية 
و�لعملي���ة ل���دى �ملتفوق���ني عقليً���ا �أب���و ج���ادو و�لناط���ور )2016(. وتناول���ت �لبح���وث 
�ل�سابقة عينات خمتلفة منها مرحلة جامعية ومرحلة ثانوية وموهوبني ومتفوقني 
وذوي �سعوب���ات تعل���م. ويح���اول �لبح���ث �حل���ايل �لتو�س���ل �إىل جمموعة م���ن �لنتائج 
�لت���ى ق���د تتفق �أو تختلف مع نتائج �لبحوث �ل�سابق���ة وذلك يف �سوء �ختالف �ملرحلة 
�لعمرية و�لعينة �لبحثية �لتى يجرى عليها �لبحث و�لهدف من �لبحث �حلايل وهو 
معرف���ة تاأث���ر �لن���وع )ذكر/ �أنث���ى( وم�ستوى �لتح�سي���ل )متفوق/ ع���ادى( و�لتفاعل 
�لثنائ���ي بينهما على درجات �لطلب���ة يف �ختبار �لذكاء �لناجح ومقيا�س ��سرت�تيجيات 
مو�جه���ة �ل�سغ���وط �لأكادميي���ة، وكذل���ك �لتع���رف على �لعالق���ة بني �ل���ذكاء �لناجح 
باأبع���اده �لثالثة و��سرت�تيجيات مو�جهة �ل�سغوط �لأكادميية لدى �ملتفوقني در��سيًا 

و�لعاديني.

فرو�س البحث:
ف���ى �س���وء �لإط���ار �لنظري للبح���ث وما تو�سلت �إلي���ه نتائج �لبح���وث �ل�سابقة 

�ملرتبطة بالبحث، ميكن �سياغة �لفرو�س على �لنحو �لتاىل: 
�لتح�سي���ل ( 1) �أنث���ى( وم�ست���وى  )ذك���ر/  للن���وع  �إح�سائيً���ا  د�ل  تاأث���ر  يوج���د  ل 

�لدر��س���ي )متف���وق/ عادى( و�لتفاع���ل �لثنائي بينهما عل���ى درجات �لطلبة يف                          
�لذكاء �لناجح.
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�لتح�سي���ل ( 2) �أنث���ى( وم�ست���وى  )ذك���ر/  للن���وع  �إح�سائيً���ا  د�ل  تاأث���ر  يوج���د  ل 
�لدر��س���ي )متف���وق/ عادى( و�لتفاع���ل �لثنائي بينهما عل���ى درجات �لطلبة يف 

��سرت�تيجيات مو�جهة �ل�سغوط �لأكادميية.
ل يوج���د ترتي���ب لأبعاد �ختب���ار �لذكاء �لناجح لدى �لطلب���ة �ملتفوقني در��سيًا ( 3)

و�لعاديني بال�سف �لأول �لثانوي �لعام.
ل يوج���د ترتي���ب لأبعاد مقيا�س ��سرت�تيجيات مو�جه���ة �ل�سغوط �لأكادميية ( 4)

لدى �لطلبة �ملتفوقني در��سيًا و�لعاديني بال�سف �لأول �لثانوي �لعام.
ل توج���د عالق���ة �إرتباطية د�ل���ة �إح�سائيًا بني �لذكاء �لناج���ح و��سرت�تيجيات ( 5)

مو�جه���ة �ل�سغ���وط �لأكادميية ل���دى �لطلبة �ملتفوقني در��سيً���ا بال�سف �لأول 
�لثانوي �لعام.

ل توج���د عالق���ة �إرتباطية د�ل���ة �إح�سائيًا بني �لذكاء �لناج���ح و��سرت�تيجيات ( 6)
مو�جهة �ل�سغوط �لأكادميية لدى �لطلبة �لعاديني بال�سف �لأول �لثانوي �لعام.

اإجراءات البحث:

اأولً: منهيج البحث: �عتمد �لبحث على �ملنه���ج �لو�سفى، ومت ��ستخد�م جمموعة من 
�لأ�سالي���ب �لإح�سائية با�ستخد�م برنام���ج (Spss16) وبرنامج(Lisrel8.8)، وذلك 

لتقنني �أدو�ت �لبحث و�ختبار �لفرو�س.

ثانيًا: عينة البحث:
العينة ال�سيكومرتية: تكونت عينة �لبحث ال�سيكومرتية من )100( طالب وطالبة من 
طلب���ة �ل�س���ف �لأول �لثانوي �لعام للعام �لدر��س���ي2018/2017، بلغ متو�سط �أعمارهم 
)15،09(، وبانح���ر�ف معي���ارى ق���دره )0،433(، وقد ��ستخدمت بيان���ات هذه �لعينة يف 

�لتحقق من �سدق وثبات �أدو�ت �لبحث.
العينية النهائيية: تكونت من )310( طالب وطالبة بال�س���ف �لأول �لثانوي �لعام ومت 
��ستبع���اد ع���دد )14( ورقة �إجاب���ة لعدم ��ستجابتها على مف���رد�ت �لختبار كاملة وعدم 
�جلدي���ة يف �لإجاب���ة، وبالت���ايل �أ�سبح���ت �لعين���ة �لنهائي���ة مكون���ة م���ن )296( طالبً���ا، 
متو�س���ط �أعماره���م )15،07(، وبانح���ر�ف معي���ارى ق���دره )0،445(، وق���د ��ستخدم���ت 
بيان���ات ه���ذه �لعين���ة يف �لتحقق من �سح���ة فرو�س �لبح���ث، و�جلدول �لت���اىل يو�سح 

توزيع �لعينة �لنهائية على �ملد�ر�س.
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جدول )1(
توزيع عينة البحث النهائية على املدار�س

جمموع�إناثذكور�ملدر�سةم
58-58�ل�سهيد �أحمد وحيد �للغات بنني1
101-101�أحمد عر�بي �لثانوية بنني2
137137-جمال عبد �لنا�سر �لثانوية بنات3

159137296جمموع

ولتق�سيم هذه العينة اإىل متفوقن وعادين درا�سيًا مت اتباع اخلطوات التالية:
طلب معلم �لف�سل من �لطالب و�لطالبات كتابة جمموع درجاتهم يف �ل�سف ( 1)

�لثال���ث �لإع���د�دى وكذل���ك جمم���وع درجاته���م يف �لف�سل �لدر��س���ي �لأول من 
�ل�س���ف �لأول �لثان���وي، ومت ح�س���اب �أعل���ى 27% م���ن �لدرج���ات و�أق���ل 27% من 
�لدرج���ات، ومت ت�سني���ف �لطلبة �لذي���ن وقعت درجاتهم �سم���ن �أعلى 27% من 
�لدرج���ات عل���ى �أنهم مرتفعى �لتح�سيل، و�لطلب���ة �لذين وقعت درجاتهم بني 
�أعل���ى 27% و�أق���ل 27% عل���ى �أنه���م طلب���ة عادي���ني، ومت ��ستبع���اد �لطلب���ة �لذين 

ح�سلو� على �أقل 27% من �لدرجات.
مت تطبيق �ختبار �لقدر�ت �لعقلية )15-17( �سنة على �لطلبة )مو�سى، 2011( ( 2)

ومت �تب���اع نف����س �لطريق���ة �ل�سابق���ة، حي���ث مت ت�سني���ف �لطلب���ة �لذين وقعت 
درجاته���م �سم���ن �أعلى 27% م���ن �لدرجات على �أنهم مرتفع���ى �لقدرة �لعقلية، 
و�لطلب���ة �لذي���ن وقع���ت درجاته���م بني �أعل���ى 27% و�أق���ل 27% عل���ى �أنهم طلبة 

عاديني، ومت ��ستبعاد �لطلبة �لذين ح�سلو� على �أقل 27% من �لدرجات.
ومت �عتبار �لطالب على �أنه متفوق در��سيًا �إذ� كان مرتفع �لتح�سيل �لدر��سي ( 3)

ومرتف���ع �لق���درة �لعقلية.حيث وقعت درجاتهم �سمن �أعلى 27% من �لدرجات 
يف �لتح�سيل و�ختبار �لقدر�ت �لعقلية؛ ولذلك مت ��ستبعاد عدد من �لطلبة.

و�أ�سب���ح ع���دد �لطلب���ة �ملتفوق���ني در��سيً���ا )97( طال���ب وطالب���ة وع���دد �لطلبة ( 4)
�لعادي���ني در��سيً���ا )120( طال���ب وطالبة؛ وبذل���ك تتكون �لعين���ة �لنهائية من 

)217( طالب وطالبة.
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اأدوات البحث:

اأولً: اختبار الذكاء الناجح    �إعد�د: �لباحثة
مت �إع���د�د �ختب���ار �ل���ذكاء �لناجح يف �سوء نظري���ة �لذكاء �لناج���ح ل�سترنربج 
مبكوناته���ا �لثالث���ة �لذكاء �لتحليلي و�لعملي و�لإبد�ع���ي، و�أكد �سترنربج �أن �لذكاء 
�لناجح مبكوناته �لثالثة ميكن قيا�سه من خالل �ختبار�ت �لختيار من متعدد، فرى 
�سترنربج �أن �لذكاء �لناجح يت�سمن �ملكونات �لثالثة �ملرتبطة د�خليًا و�ملنف�سلة عن 
بع�سه���ا، كم���ا مت �لإطالع على عدد من �ملقايي�س �لتى و�سع���ت لقيا�س �لذكاء �لناجح، 
وهى:�ختب���ار �لقدر�ت �لثالثي���ة ل�سرتنربج ترجمة وتقنني )خ�سر، 2004( و مقيا�س 

(Palos &Maricutoiu, 2013)و�ختبار �لذكاء �لناجح ل� )ح�سن، 2013(.

 ومت عر�س �لختبار يف �سورته �لأولية على جمموعة من �لأ�ساتذة بق�سم علم 
�لنف�س �لرتبوى كلية �لرتبية جامعة �لزقازيق وذلك لتحديد مدى و�سوح �ملفرد�ت 
وم���دى منا�سبته���ا لعينة �لبح���ث ومدى �نتمائها لالختبار �لفرع���ي �لذي تقي�سه ومت 

عمل �لتعديالت �ملطلوبة.

 ويت�سمن �ختبار �لذكاء �لناجح ثالثة �أبعاد وكل بعد يتكون من )15( مفردة 
ويت�سم���ن حمت���و�ه مفرد�ت لفظية وكمية و�سكلية م���ن نوع �لختيار من متعدد، فكل 
مف���ردة له���ا �أرب���ع بد�ئل وعلى �لطالب �ختي���ار بديل و�حد فق���ط، وبالتايل فالختبار 
�لكل���ى مك���ون من )45( مف���ردة. ومت ح�ساب زم���ن تطبيق �لختبار م���ن خالل ح�ساب 
متو�س���ط �لزمن �ل���ذي ��ستغرقه �أول طالب �أنهى �لإجابة عل���ى �لختبار و�آخر طالب، 

و��ستغرق زمن تطبيق �لختبار )40( دقيقة.

وقد مت �لتحقق من ثبات و�سدق �ختبار �لذكاء �لناجح على �لنحو �لتاىل:
اأولً: معامالت ال�سهولة وال�سعوبة والتمييز لختبار الذكاء الناجح

 مت ��ستخ���د�م برنام���ج )erit( حل�ساب معامالت �ل�سهولة و�ل�سعوبة و�لتمييز 
لكل مفردة و�جلدول �لتاىل يو�سح هذه �ملعامالت:
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جدول )2( 
معامالت ال�سهولة وال�سعوبة والتمييز ملفردات اختبار الذكاء الناجح

معامل �ملفردة
�ل�سهولة

معامل 
�ل�سعوبة

معامل 
معامل �ملفردة�لتمييز

�ل�سهولة
معامل 
�ل�سعوبة

معامل 
�لتمييز

110024.4.6.37
2.92.08.0425.57.43.59
3.94.06.0726.63.37.22
4.46.54.1127.37.63.37
5.83.17.3028.81.19.56
6.86.14.3329.78.22.44
7.82.18.5230.81.19.56
8.87.13.3731.83.17.56
9.68.32.4832.57.43.19

10.82.18.3333.88.12.37
11.51.49.0434.62.38.48
12.78.22.4135.91.09.22
13.81.19.5936.81.19.63
14.73.27.4837.72.28.78
15.9.1.2638.78.22.59
16.91.09.2239.77.23.59
17.82.18.1140.6.4.52
18.69.31.4841.68.32.44
19.19.81.2242.43.57.33
20.82.18.3043.68.32.44
21.66.34.4844.61.39.33
22.51.49.4445.36.64.19
23.26.74.30



املجلد ال�سابع - العدد )24( اغ�سط�س 2018 جملة الرتبية اخلا�سة

 112 

ويرى عالم )2002، �س 289( �أن قيمة معامل متييز �ملفردة 0.40 �أو �أكر فاإن 
ه���ذ� يك���ون دلي���الً على �أن �ملف���ردة متيز بدرجة جيدة ب���ني �لطلب���ة، و�إذ� تر�وحت بني 
0.20 و 0.40 فاإن متييز �ملفردة بني �لطلبة يكون ل باأ�س به، و�إذ� قلت هذه �لقيمة عن 
0.20 ف���اإن متييزها يكون �سعيفًا.وبن���اءً على ذلك مت حذف �ملفرد�ت �لتي يقل معامل 

متييزها عن 0.20 وبالتايل مت حذف �ملفرد�ت رقم ) 1، 2، 3، 4، 11، 17، 32، 45(.

ثانيًا: ثبات اختبار الذكاء الناجح

اأ-         ثبات مفردات اختبار الذكاء الناجح عن طريق ح�ساب معامل األفا لي«كرونباخ«:
مت ح�ساب ثبات مفرد�ت مقيا�س �لندماج �ملدر�سي عن طريق ح�ساب معامل �ألفا 
ل�«كرونباخ« ملفرد�ت كل بعد على حده وذلك يف حالة حذف درجة �ملفردة من �لدرجة 
�لكلي���ة للبع���د �لذي تنتم���ي �إليه،وكانت �لنتيج���ة كما هى مو�سح���ة باجلدول �لتاىل:

جدول )3( 
معامالت األفا كرونباخ لثبات اأبعاد اختبار الذكاء الناجح بعد حذف املفردة من البعد

معامل 
�ألفا بعد 
�حلذف

�ملفرد�ت �لبعد 
�لثالث

معامل 
�ألفا بعد 
�حلذف

�ملفرد�ت �لبعد 
�لثاين

معامل 
�ألفا بعد 
�حلذف

�ملفرد�ت �لبعد 
�لأول

.712 31

�لذكاء 
�لإبد�عي

.591 16

�لذكاء 
�لعملي

.689 1

�لذكاء 
�لتحليلي

.759 32 .618 17 .684 2

.725 33 .583 18 .679 3

.744 34 .630 19 .700 4

.734 35 .604 20 .680 5

.693 36 .586 21 .661 6

.702 37 .596 22 .632 7

.708 38 .610 23 .667 8

.701 39 .631 24 .652 9

.722 40 .578 25 .659 10

.730 41 .599 26 .725 11

.745 42 .612 27 .659 12

.718 43 .553 28 .634 13

.739 44 .577 29 .644 14

.755 45 .535 30 .667 15
 معامل �ألفا للبعد �لأول =

.740
 معامل �ألفا للبعد�لثاين =

.611
معامل �ألفا للبعد �لأول =

.685 
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ويت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�سابق �أن:معام���ل �ألفا لكل بعد فرع���ى يف حالة حذف 
كل مف���ردة م���ن مفرد�ت���ه �أق���ل م���ن �أو ي�س���اوى معام���ل �ألفا �لع���ام للبعد �ل���ذي تنتمي 
�إلي���ه �ملف���ردة يف حال���ة وج���ود جمي���ع �ملف���رد�ت، �أى �أن جميع �ملف���رد�ت ثابت���ة، حيث �أن 
تدخ���ل �ملف���ردة ل ي���وؤدى �إىل �نخفا�س معامل ثب���ات �لبعد �لفرعى �ل���ذي تنتمي �إليه 
�ملفردة،وذل���ك با�ستثن���اء �ملف���رد�ت رق���م )1، 4، 11( من �لبع���د �لأول، و�ملفردة رقم)17، 
19، 24، 27(م���ن �لبع���د �لثاين، و�ملفرد�ت )32، 34، 42، 45( من �لبعد �لثالث، حيث �أن 
وجود هذه �ملفرد�ت يوؤدى �إىل خف�س معامل �لثبات للبعد �لذي تنتمي �إليه ، ولذلك 
فق���د مت ح���ذف تل���ك �ملف���رد�ت، ومت �إعادة ح�س���اب معامل �ألف���ا فكان �ل���ذكاء �لتحليلي 

)0.749(، و�لذكاء �لعملي )0.662(، و�لذكاء �لإبد�عي )0.800(.

ب-     ح�ساب معامل الثبات لالأبعاد بطريقة التجزئة الن�سفية:
مت ح�ساب معامل �لثبات عن طريق �لتجزئة �لن�سفية ل� »�سبرمان«و«بر�ون«، 

فكانت �لنتائج كما هى مو�سحة باجلدول �لتاىل: 
جدول )4( 

معامالت ثبات اأبعاد اختبار الذكاء الناجح بطريقة التجزئة الن�سفية

معامل �لثبات�سبرمان/ بر�ون �أبعاد �ختبار �لذكاء �لناجح م

0.739 �لذكاء �لتحليلي 1
0.650 �لذكاء �لعملي 2
0.770 �لذكاء �لإبد�عي 3

ج-        الثبات الكلى لختبار:
مت ح�س���اب �لثب���ات �لكل���ى لالختبار)وذل���ك بعد ح���ذف �ملفرد�ت غ���ر �لثابتة( 
بطريق���ة �ألف���ا لكرونب���اخ وكان معام���ل �لثبات �لكل���ى)0.883(، كما مت ح�س���اب معامل 
�لثبات �لكلى للمقيا�س بطريقة �لتجزئة �لن�سفية وكان معامل �لثبات �لكلى)0.815(.
يت�س���ح مما �سب���ق �أن: معامالت ثبات �أبعاد �ختبار �لذكاء �لناجح بالطريقتني 
�ألف���ا ل� »كرونب���اخ«، و�لتجزئة �لن�سفية ل� »�سبرمان وب���ر�ون« مرتفعة؛ مما يدل على 

ثبات جميع �أبعاد �لختبار.
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ثالثًا:�سدق الختبار: 

اأ- �سيدق املفيردات:مت ح�ساب �س���دق مفرد�تاختبار �لذكاء �لناج���ح عن طريق ح�ساب 
معام���ل �لرتب���اط بني درجة �ملفردة و�لدرج���ة �لكلية للبعد �لذي تنتم���ي �إليه �ملفردة 
ف���ى حال���ة حذف درج���ة �ملفردة م���ن �لدرجة �لكلي���ة للبعد �لت���ى تنتمي �إلي���ه، باعتبار 
�أن بقي���ة مف���رد�ت �لبع���د حمكً���ا للمف���ردة، و�جل���دول �لت���اىل يو�سح معام���الت �سدق                        

مفرد�ت �ملقيا�س. 
جدول )5( 

معامالت �سدق مفردات اختبار الذكاء الناجح
�لذكاء �لإبد�عي �لذكاء �لعملي �لذكاء �لتحليلي

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

0.537** 31 0.320** 16 0.211* 5
0.360** 33 0.294** 18 0.328** 6
0.251* 35 0.208* 20 0.611** 7

0.728** 36 0.259** 21 0.364** 8
0.667** 37 0.248* 22 0.454** 9
0.579** 38 0.199* 23 0.390** 10
0.633** 39 0.263** 25 0.344** 12
0.355** 40 0.270** 26 0.603** 13
0.383** 41 0.471** 28 0.479** 14
0.439** 43 0.366** 29 0.365** 15
0.243* 44 0.594** 30

يت�س���ح من �جل���دول �ل�سابق �أن جميع معامالت �لرتب���اط بني كل مفردة من 
مف���رد�ت �لختب���ار و�لدرجة �لكلية للبع���د �لذي تنتمي �إليه �ملف���ردة )فى حالة حذف 
درج���ة �ملف���ردة من �لدرجة �لكلية للبعد �لذي تنتمي �إليه( د�ل �إح�سائيًا عند م�ستوى 

)0.05 (�أو )0،01 ( مما يدل على �سدق جميع مفرد�ت �لختبار. 
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ب- ال�سدق العاملى التوكيدى لختبار الذكاء الناجح:
 مت �لتحق���ق م���ن �س���دق �لختب���ار با�ستخ���د�م �لتحلي���ل �لعامل���ى �لتوكي���دى 
عل���ى  �لو�ح���د، ومت �حل�س���ول  �لكام���ن  �لعام���ل  �ختب���ار من���وذج  ع���ن طري���ق  وذل���ك 
م�سفوف���ة �لرتب���اط ب���ني �لأبع���اد �لثالثة للمقيا����س، و�أخ�سع���ت �مل�سفوف���ة للتحليل 
�لعامل���ى �لتوكي���دى و�أ�سفرت �لنتائ���ج على ت�سبع �لأبعاد على عام���ل كامن و�حد، كما            

باجلدول �لتاىل:
جدول )6( 

نتائج التحليل العاملى التوكيدى لت�سبعات الأبعاد الثالثة بالعامل الكامن العام وقيم ت 
ودللتها الح�سائية واخلطاأ املعيارى لتقدير الت�سبع

�أبعاد �ختبار 
�لذكاء �لناجح

�لت�سبع 
بالعامل 

�لكامن �لو�حد
�خلطاأ �ملعيارى 
معامل قيمة )ت(لتقدير �لت�سبع

�لثبات
م�ستوى 
�لدللة

0.8080.1117.2780.653.01�لذكاء �لتحليلي

0.6930.1086.3940.480.01�لذكاء �لعملي

0.6060.1075.6890.367.01�لذكاء �لإبد�عي

ويت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�ساب���ق �أن كل �لت�سبع���ات �أو معام���الت �ل�س���دق د�ل���ة 
�إح�سائيً���ا عن���د )0،01( مم���ا يدل على �س���دق جميع �لأبعاد �ملكون���ة لالختبار، وكذلك 
�أ�س���ارت �لنتائ���ج �إىل �س���دق هذ� �لنم���وذج حيث حق���ق موؤ�سر�ت ح�س���ن مطابقة جيدة، 
وكان���ت قيم���ة كا2 غر د�لة �إح�سائياً، مما يدل على مطابقة �لنموذج �جليدة للبيانات 

مو�سع �لختبار.

رابعًا: الت�ساق الداخلى لختبار الذكاء الناجح: مت ح�ساب �لت�ساق �لد�خلى لالختبار 
عن طريق ح�ساب معامالت �لرتباط بني درجة �ملفرد�ت و�لدرجة �لكلية للبعد �لذي 

تنتمي �إليه �ملفردة، وكانت قيم معامالت �لرتباط كما يو�سحها �جلدول �لتاىل: 
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جدول )7( 
معامل الرتباط بني درجة املفردة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي له املفردة

�لذكاء �لإبد�عي �لذكاء �لعملي �لذكاء �لتحليلي

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

0.634** 31 0.430** 16 0.404** 5
0.464** 33 0.474** 18 0.433** 6
0.293** 35 0.367** 20 0.734** 7
0.793** 36 0.448** 21 0.487** 8
0.755** 37 0.448** 22 0.608** 9
0.677** 38 0.323** 23 0.517** 10
0.722** 39 0.544** 25 0.517** 12
0.510** 40 0.461** 26 0.732** 13
0.527** 41 0.599** 28 0.634** 14
0.575** 43 0.518** 29 0.479** 15
0.411** 44 0.700** 30

ويت�س���ح م���ن �جلدول �ل�سابق �أن جميع معام���الت �لرتباط د�لة عند م�ستوى 
)0،01(، وهذ� يدل على �لت�ساق �لد�خلى لالختبار.

 وم���ن �لإج���ر�ء�ت �ل�سابقة تاأكد للباحث���ة ثبات و�سدق و�ت�س���اق �ختبار �لذكاء 
�لناج���ح و�سالحيت���ه لقيا�س �ل���ذكاء �لناجح لدى طلب���ة �ل�س���ف �لأول �لثانوي �لعام، 
وبذل���ك يتك���ون �لختب���ار يف �سورت���ه �لنهائي���ة م���ن )32( مف���ردة، و�لدرج���ة �لعظمى 
لالختب���ار )32( درج���ة و�لدرجة �ل�سغرى )�سفر( وكلم���ا �رتفعت درجة �لطالب على 

�لختبار دل ذلك على �رتفاع م�ستوى �لذكاء �لناجح لديه.

ثانيًا: مقيا�س ا�سرتاتيجيات مواجهة ال�سغوط الأكادميية )ترجمة وتعريب �لباحثة(
�أع���د ه���ذ� �ملقيا����س »�سوليف���ان« (Sullivan, 2010) لقيا����س ��سرت�تيجي���ات 
 Academic Copingملو�جه���ة �لتي ي�ستخدمها �لطلبة يف �سياق �سغوط �أكادميية�
Strategies Scale (ACSS) ويتك���ون �ملقيا����س م���ن )56( مف���ردة موزع���ة عل���ى 
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ثالث���ة �أبع���اد ه���ي: )23( مفردة لقيا����س ��سرت�تيجية �ملو�جهة بالإق���د�م/ �لقرت�ب و 
)19( مف���ردة لقيا�س ��سرت�تيجية جتنب �ملو�جهة و )14( مفردة لقيا�س ��سرت�تيجية        

�لدعم �لجتماعي.

 وقام���ت �لباحث���ة برتجم���ة �ملقيا����س وعر�س���ه عل���ى ع���دد )2( م���ن �لأ�سات���ذة 
�ملتخ�س�س���ني يف ق�س���م مناهج وطرق تدري�س �للغة �لإجنليزي���ة ثم عر�سه على بع�س 
�لأ�سات���ذة يف ق�س���م عل���م �لنف�س �لرتبوى للتع���رف على مدى مالئم���ة �ملفرد�ت لعينة 

�لبحث وكذلك معرفة �ملفرد�ت �لإيجابية و�ل�سلبية باملقيا�س.

 وتت���م �ل�ستجابة على �ملقيا�س يف �سوء تدريج خما�سى)د�ئمًا- غالبًا- �إىل حد 
م���ا- �أحيانً���ا- نادرًا( وت�سحح جميع مف���رد�ت �ملقيا�س يف �لجت���اه �ليجابى )3-4-5-
2-1( ع���د� �ملف���رد�ت �أرق���ام )42-39-38-35-32-27-24-18-17-16-14-10-8-7-3-
43-51-53-54-56( ت�سحح يف �لجتاه �ل�سالب )1-2-3-4-5(، ومتتد �لدرجة �لكلية 
للمقيا����س ب���ني )56- 280(، وكلم���ا �رتفعت درج���ة �لطالب على �ملقيا����س دل ذلك على 
ق���درة �لطالب عل���ى ��ستخد�م ��سرت�تيجي���ات متنوعة ملو�جهة �ل�سغ���وط �لأكادميية، 
وي�سر معد �ملقيا�س �إىل �أنه يتمتع بدرجة عالية من �ل�سدق و�لثبات، وتتوزع �ملفرد�ت 

: (Sullivan, 2010, pp.119-120)على �لأبعاد �لثالثة كما باجلدول �لتاىل
جدول )8( 

توزيع مفردات مقيا�س ا�سرتاتيجيات مواجهة ال�سغوط الأكادميية على اأبعاده
عدد �ملفرد�ت�ملفرد�ت�لأبعاد

1-6-9-12-13-20-21-22-23-25-26-28-29-34-�لإقد�م
49-48-47-46-45-44-41-40-3623

3-8-10-14-16-17-18-24-27-32-35-38-39-42-�لتجنب
56-54-53-51-4319

�مل�ساندة 
214-4-5-7-11-15-19-30-31-33-37-50-52-55�لجتماعية

56�جماىل �ملفرد�ت

�ل�سغ���وط  ��سرت�تيجي���ات مو�جه���ة  و�س���دق مقيا����س  ثب���ات  م���ن  وللتحق���ق 
�لأكادميية، مت �تباع �خلطو�ت �لآتية:



املجلد ال�سابع - العدد )24( اغ�سط�س 2018 جملة الرتبية اخلا�سة

 118 

اأولً: ح�ساب الثبات: ومت ح�ساب �لثبات بعدة طرق وهى:

اأ- ثبيات مفيردات مقيا�س ا�سرتاتيجييات مواجهة ال�سغوط الأكادمييية عن طريق معامل 
الثبيات األفيا كرونباخ:مت ح�ساب ثبات مفرد�ت �ملقيا�س عن طريق ح�ساب معامل �ألفا ل� 

كرونباخ، وكانت �لنتيجة كما يو�سحها �جلدول �لتاىل:
جدول )9( 

معامالت األفا كرونباخ لثبات مفردات مقيا�س ا�سرتاتيجيات مواجهة ال�سغوط الأكادميية بعد 
حذف املفردة من البعد

 ��سرت�تيجية �لدعم
�لجتماعي ��سرت�تيجية جتنب �ملو�جهة ��سرت�تيجية �لإقد�م

 معامل
 �ألفا بعد
�حلذف

�ملفردة
 معامل

 �ألفا بعد
�حلذف

�ملفردة
 معامل

 �ألفا بعد
�حلذف

�ملفردة
 معامل

 �ألفا بعد
�حلذف

�ملفردة
 معامل

 �ألفا بعد
�حلذف

�ملفردة

0.687 2 0.776 43 0.786 3 0.779 36 0.799 1
0.672 4 0.788 51 0.781 8 0.777 40 0.796 6

0.672
5 0.791 53 0.787 10 0.787 41 0.794 9

0.697 7 0.786 54 0.774 14 0.800 44 0.793 12
0.687 11 0.778 56 0.810 16 0.784 45 0.804 13
0.732 15

0.781
0.798
0.789
0.781
0.796
0.786
0.793
0.779

0.781 17 0.784 46 0.783 20
0.662 19 18 0.796 47 0.790 21
0.669 30 24 0.798 48 0.785 22
0.663 31 27 0.803 49 0.789 23
0.709 33 32

0.789
0.795
0.777
0.801

0.785 25
0.692 37 35 26
0.689 50 38 28
0.674 52 39 29
0.647 55 42 34

0.699
معامل �ألف للبعد

0.796
معامل �ألفا للبعد�لثاين

0.798
معامل �ألفا للبعد �لأول
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 ويت�سح من �جلدول �ل�سابق �أن: معامل �ألفا لكل بعد فرعى يف حالة حذف كل 
مفردة من مفرد�ته �أقل من �أو ي�ساوى معامل �ألفا �لعام للبعد �لذي تنتمي �إليه �ملفردة 
يف حال���ة وج���ود جمي���ع �ملف���رد�ت، �أى �أن جميع �ملف���رد�ت ثابتة، حي���ث �أن تدخل �ملفردة 
ل ي���وؤدى �إىل �نخفا����س معام���ل ثب���ات �لبعد �لفرعي �ل���ذي تنتمي �إلي���ه �ملفردة،وذلك 
با�ستثن���اء �ملف���رد�ت )49،44،34،13،1( م���ن �لبع���د �لأول، و )24،16( م���ن �لبعد �لثاين، 
و )33،15( م���ن �لبع���د �لثال���ث، حيث �أن وجود هذه �ملفرد�ت ي���وؤدى �إىل خف�س معامل 
�لثب���ات للبع���د �لذي تنتم���ي �إليه هذه �ملف���رد�ت، ولذلك فقد مت حذف ه���ذه �ملفرد�ت، 
وباإعادة ح�ساب معامل �ألفا للمفرد�ت �أ�سبح معامل �ألفا للبعد �لأول)0.819(، وللبعد 

�لثاين)0.813(، وللبعد �لثالث)0.748(.

ب - ح�ساب الثبات الأبعاد بطريقة التجزئة الن�سفية:
 مت ح�ساب ثبات �أبعاد �ملقيا�س بطريقة �لتجزئة �لن�سفية ل� »�سبرمان«و»بر�ون«، 

فكانت �لنتائج كما باجلدول �لتاىل: 
جدول )10( 

معامالت ثبات اأبعاد مقيا�س ا�سرتاتيجيات مواجهة ال�سغوط الأكادميية
معامل �لثبات بطريقة �لتجزئة �لن�سفية 

)�سبرمان و بر�ون(
�أبعاد مقيا�س ��سرت�تيجيات مو�جهة 

�ل�سغوط �لأكادميية م

0.866 ��سرت�تيجية �لإقد�م 1

0.853 ��سرت�تيجية جتنب �ملو�جهة 2

0.809 ��سرت�تيجية �لدعم �لجتماعي 3

جي- الثبات الكلى للمقيا�س:
مت ح�س���اب �لثب���ات �لكل���ى للمقيا�س )وذل���ك للمفرد�ت �لت���ى مت �لإبقاء عليها( 
بطريق���ة �ألفا لكرونباخ وكان معامل �لثب���ات �لكلى للمقيا�س )0.843(، كما مت ح�ساب 
معام���ل �لثب���ات �لكل���ى للمقيا����س بطريق���ة �لتجزئ���ة �لن�سفي���ة وكان معام���ل �لثب���ات 

�لكلى)0.834(.
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يت�س���ح مم���ا �سب���ق �أن: معام���الت ثب���ات �أبع���اد �ملقيا����س بالطريقت���ني �ألف���ا ل���� 
»كرونب���اخ«، و�لتجزئ���ة �لن�سفي���ة ل���� »�سبرمان وب���ر�ون« مرتفعة مما ي���دل على ثبات 

جميع �أبعاد �ملقيا�س.
ثانيًا: ال�سدق:

اأ- �سيدق املفيردات: مت ح�س���اب �س���دق مف���رد�ت مقيا����س ��سرت�تيجي���ات مو�جه���ة 
�ل�سغ���وط �لأكادميية عن طري���ق ح�ساب معامل �لرتباط بني درجة �ملفردة و�لدرجة 
�لكلية للبعد �لذي تنتمي �إليه �ملفردة يف حالة حذف درجة �ملفردة من �لدرجة �لكلية 
للبع���د �لت���ي تنتم���ي �إلي���ه، باعتب���ار �أن بقية مفرد�ت �لبع���د حمكاً للمف���ردة، و�جلدول 

�لتاىل يو�سح معامالت �سدق مفرد�ت �ملقيا�س.
جدول )11( 

معامالت الرتباط بني درجات املفردات ودرجات الأبعاد مع 
حذف درجة املفردة من الدرجة الكلية للبعد

 ��سرت�تيجية
�لدعم �لجتماعي ��سرت�تيجية جتنب �ملو�جهة ��سرت�تيجية �لإقد�م

 معامل
�لرتباط �ملفردة  معامل

�لرتباط �ملفردة  معامل
�لرتباط �ملفردة  معامل

�لرتباط �ملفردة  معامل
�لرتباط �ملفردة

0.284** 2 0.525** 43 0.414** 3 0.626** 40 0.199* 6
0.391* 4 0.377** 51 0.466* 8 0.419** 41 0.240* 9
0.425* 5 0.289** 53 0.330** 10 0.504** 45 0.269** 12
0.242* 7 0.370** 54 0.579** 14 0.482** 46 0.492** 20

0.320** 11 0.472** 56 0.495** 17 0.281** 47 0.396** 21
0.432** 19

0.338**
0.476**
0.204*

0.376**
0.227*

0.467**

0.501** 18 0.239* 48 0.495** 22
0.464** 30 27

0.487**
0.391**
0.210*

0.589**
0.615**

0.442** 23
0.526** 31 32 25
0.196* 37 35 26

**0.338 50 38 28
0.393** 52 39 29

0.576** 55 42 36
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ويت�س���ح م���ن �جلدول �ل�سابق �أن جميع معامالت �لرتباط بني كل مفردة من 
مف���رد�ت �ملقيا����س و�لدرجة �لكلية للبعد �ل���ذي تنتمي �إليه �ملف���ردة د�ل �إح�سائيًا مما 

يدل على �سدق مفرد�ت �ملقيا�س.

ب- ال�سدق العاملى التوكيدى ملقيا�س ا�سرتاتيجيات مواجهة ال�سغوط الأكادميية:
 مت �لتحقق من �سدق �ملقيا�س با�ستخد�م �لتحليل �لعاملى �لتوكيدى وذلك عن 
طري���ق �ختبار منوذج �لعامل �لكامن �لو�ح���د، ومت �حل�سول على م�سفوفة �لرتباط 
ب���ني �لأبع���اد �لثالث���ة للمقيا����س، و�أخ�سع���ت �مل�سفوف���ة للتحلي���ل �لعامل���ى �لتوكيدى 
و�أ�سف���رت �لنتائ���ج عل���ى ت�سبع �لأبع���اد على عامل كام���ن و�حد، كما باجل���دول �لتاىل:

جدول )12( 
نتائج التحليل العاملى التوكيدى لت�سبعات الأبعاد الثالثة بالعامل الكامن العام وقيم ت ودللتها 

الح�سائية واخلطاأ املعيارى لتقدير الت�سبع

�أبعاد مقيا�س ��سرت�تيجيات 
مو�جهة �ل�سغوط 

�لأكادميية

�لت�سبع 
بالعامل 

�لكامن �لو�حد

�خلطاأ 
�ملعيارى 
لتقدير 
�لت�سبع

قيمة 
)ت(

معامل 
�لثبات

م�ستوى 
�لدللة

0.5830.1334.3970.339.01��سرت�تيجية �لإقد�م
��سرت�تيجية جتنب 

0.6180.1364.5450.382.01�ملو�جهة

 ��سرت�تيجية �لدعم
0.5660.1314.3250.321.01�لجتماعي

ويت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�ساب���ق �أن كل �لت�سبع���ات �أو معام���الت �ل�س���دق د�ل���ة 
�إح�سائيً���ا عن���د )0،01( مم���ا يدل على �س���دق جميع �لأبعاد �ملكون���ة للمقيا�س، وكذلك 
�أ�س���ارت �لنتائ���ج �إىل �س���دق هذ� �لنم���وذج حيث حق���ق موؤ�سر�ت ح�س���ن مطابقة جيدة، 
وكانت قيمة كا2 غر د�لة �إح�سائياً، مما يدل على مطابقة �لنموذج �جليدة للبيانات 

مو�سع �لختبار.

ثالثًيا :الت�ساق الداخلى للمقيا�س:مت ح�س���اب �لت�ساق �لد�خلى للمقيا�س عن طريق 
ح�س���اب معام���ل �لإرتباط بني درجة �ملف���ردة و�لدرجة �لكلية للبعد �ل���ذي تنتمي �إليه 

�ملفردة، وكانت قيم معامالت �لإرتباط كما يو�سحها �جلدول �لتاىل: 
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جدول )13( 
معامالت الرتباط بني درجة املفردة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي له املفردة

 ��سرت�تيجية
 �لدعم

�لجتماعي
��سرت�تيجية جتنب �ملو�جهة ��سرت�تيجية �لإقد�م

 معامل
�لرتباط �ملفردة  معامل

�لرتباط �ملفردة  معامل
�لرتباط �ملفردة  معامل

�لرتباط �ملفردة  معامل
�لرتباط �ملفردة

0.432** 2 0.608** 43 0.510** 3 0.691** 40 0.292** 6
0.517** 4 0.476** 51 0.568** 8 0.504** 41 0.339** 9
0.546** 5 0.387** 53 0.433** 10 0.584** 45 0.371** 12
0.384** 7 0.467** 54 0.645** 14 0.565** 46 0.576** 20
0.475** 11 0.572** 56 0.576** 17 0.392** 47 0.502** 21
0.566** 19

0.441**
0.570**
0.287**
0.475**
0.325**
0.570**

0.579** 18 0.348** 48 0.578** 22
0.589** 30 27

0.559**
0.472**
0.322**
0.664**
0.680**

0.524** 23
0.640** 31 32 25
0.338** 37 35 26
0.474** 50 38 28
0.520** 52 39 29

0.350** 55 42 36

 و يت�سح من �جلدول �ل�سابق �أن جميع معامالت �لرتباط د�لة عند م�ستوى 
)0،01( ، وهذ� يدل على �لت�ساق �لد�خلى للمقيا�س.

 وم���ن �لإج���ر�ء�ت �ل�سابق���ة تاأك���د للباحث���ة ثب���ات و�س���دق و�ت�س���اق �ملقيا����س 
و�سالحيت���ه لقيا����س ��سرت�تيجيات مو�جهة �ل�سغوط �لأكادميي���ة لدى طلبة �ل�سف 
�لأول �لثان���وي �لع���ام، وبذل���ك يتك���ون �ملقيا����س يف �سورت���ه �لنهائية م���ن )47( مفردة 
موزعة على ثالثة �أبعاد، و�لدرجة �لكلية للمقيا�س )235( و�لدرجة �ل�سغرى )47(.
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نتائج البحث:
نتائج الفر�س الأول ومناق�ستها:

ين�س هذ� �لفر�س على �أنه: » ل يوجد تاأثر د�ل �إح�سائيًا للنوع )ذكر/ �أنثى( 
وم�ستوى �لتح�سيل �لدر��سي )متفوق/ عادى( و�لتفاعل �لثنائي بينهما على درجات 
�لطلب���ة يف �ل���ذكاء �لناجح«ولختب���ار �سحة هذ� �لفر�س مت ��ستخ���د�م حتليل �لتباين 

)2×2( وكانت �لنتائج كما هي مو�سحة باجلدول �لتاىل:
جدول )14( 

نتائج حتليل التباين عند تاأثري النوع وم�ستوى التح�سيل الدرا�سي والتفاعل الثنائي بينهما على 
الذكاء الناجح

�أبعاد �لذكاء 
جمموع م�سدر �لتباين�لناجح

�ملربعات
درجات 
�حلرية

متو�سط 
�ملربعات

قيمة 
)ف(

م�ستوى 
�لدللة

حجم 
�لتاأثر

�لذكاء �لتحليلي

26.996126.9968.1170،010.037�لنوع )�أ(
25.388125.3887.6330،010.035م�ستوى �لتح�سيل )ب(

0.001غر د�ل0.50710.5070.153)�أ×ب( �لنوع ×�لتح�سيل
---708.4362133.326تباين �خلطاأ

�لذكاء �لعملي

25.342125.3427.0290،010.032�لنوع )�أ(
19.410119.4105.3840،010.025م�ستوى �لتح�سيل )ب(

×�لتح�سيل �لنوع  0.003غر د�ل2.61212.6120.725)�أ×ب( 

---767.9312133.605تباين �خلطاأ

�لذكاء �لإبد�عي

70.800170.80020.8210،010.089�لنوع )�أ(
29.479129.4798.6690،010.039م�ستوى �لتح�سيل )ب(

19.303119.3035.6770.050.026)�أ×ب( �لنوع ×�لتح�سيل
---724.2762133.400تباين �خلطاأ

�لدرجة �لكلية لختبار 
�لذكاء �لناجح

347.6021347.60218.5200،010.080�لنوع )�أ(

221.2311221.23111.7870،010.052�لتح�سياللدر��سي )ب(

×�لتح�سيل �لنوع  0،11غر د�ل45.184145.1842.407)�أ×ب( 

---3997.81621318.769تباين �خلطاأ
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يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�ساب���ق �أن �لفر����س �لأول ق���د حتق���ق جزئي���اً، حيث يت�س���ح �أنه 
ل يوج���د تاأث���ر د�ل �إح�سائيً���ا للتفاع���ل �لثنائ���ي ب���ني �لن���وع )ذك���ر/ �أنث���ى( وم�ستوى 
�لتح�سيل �لدر��سي )متفوق/ عادى( على �لذكاء �لتحليلي و�لذكاء �لعملي و�لدرجة 
�لكلي���ة لل���ذكاء �لناجح. بينم���ا يوجد تاأثر د�ل �إح�سائيًا للن���وع )ذكر/ �أنثى( على كل 
م���ن �ل���ذكاء �لتحليلي و�لعملي و�لإبد�عي و�لدرجة �لكلي���ة للذكاء �لناجح، ولتحديد 
وجهة �لفروق مت ��ستخد�م �ختبار )ت( كما يف جدول )14(. وكذلك يوجد تاأثر د�ل 
�إح�سائيً���ا مل�ست���وى �لتح�سيل )متفوق/ عادى( على كل من �لذكاء �لتحليلي و�لعملي 
و�لإبد�ع���ي و�لدرج���ة �لكلي���ة لل���ذكاء �لناجح،ولتحدي���د وجه���ة �لف���روق مت ��ستخد�م 
�ختب���ار )ت( كم���ا يف ج���دول )15(. و�أي�سًا يوجد تاأث���ر د�ل �إح�سائيًا للتفاعل �لثنائي 
ب���ني �لن���وع وم�ست���وى �لتح�سي���ل �لدر��س���ي على �ل���ذكاء �لإبد�ع���ي، ولتحدي���د وجهة 

�لفروق مت ��ستخد�م �ختبار �سيفيه كما يف جدول )16(. 
جدول )15(

 نتائج اختبار )ت( لدللة الفروق بني متو�سطى درجات الذكور والإناث

�ختبار �لذكاء �لناجح
�لإناث )ن=97(�لذكور )ن=120(

قيمة 
)ت(

م�ستوى 
�لدللة �ملتو�سط 

�حل�سابي
�لنحر�ف 

�ملعيارى
�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لنحر�ف 
�ملعيارى

7.8922.0948.7011.4873.3230،01�لذكاء �لتحليلي

7.1752.0077.9381.7962.9180،01�لذكاء �لعملي

8.4332.2269.6491.3694.9400،01�لذكاء �لإبد�عي

23.5005.13726.2893.4004.7890،01�لدرجة �لكلية 

ويت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�سابق �أن���ه توجد فروق د�ل���ة �إح�سائيًا ب���ني متو�سطى 
درج���ات �لذك���ور و�لإن���اث يف �ل���ذكاء �لتحليل���ي و�لعمل���ي و�لإبد�ع���ي و�لدرج���ة �لكلية 
لالختب���ار ل�سال���ح �لإن���اث. وتختل���ف ه���ذه �لنتيج���ة مع م���ا تو�سلت �إلي���ه نتائج بحث 
)خ�س���ر، 2004، �س 349( �إىل وجود ف���روق ذ�ت دللة �إح�سائيًة بني متو�سطى درجات 
�لذكور و�لإناث يف �لذكاء �لتحليلي و�لعملي و�لإبد�عي ل�سالح �لذكور، بينما تو�سلت 
نتائ���ج بح���ث ح�س���ن )2013، ����س 106( �إىل �أنه ل توج���د فروق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية يف 
�ختب���ار �لذكاء �لناجح يرج���ع �إىل �لنوع )ذكر- �أنثى(. وميكن تف�سر ذلك باأن �لإناث 
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�أكر قدرة من �لذكور على �لتف�سر و�لنقد و�لتقييم وعمل �ملقارنات وحتليل �لبد�ئل 
وتخي���ل �حل���و�ر�ت و�أد�ء �ملهام بط���رق خمتلفة و�كت�ساف ط���رق جديدة حلل �مل�سكالت 
وتطبيق �ملعلومات �لتي يتلقونها يف �لف�سل يف حياتهم �ليومية �حلياتية و�أكر قدرة 

على �لتكيف مع �لبيئة.
جدول )16(

نتائج اختبار )ت( لدللة الفروق بني متو�سطى درجات الطلبة املتفوقني والعاديني

�ختبار �لذكاء 
�لناجح

عاديني )ن=120(متفوقني )ن=97(
قيمة 
)ت(

م�ستوى 
�لدللة �ملتو�سط 

�حل�سابي
�لنحر�ف 

�ملعيارى
�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لنحر�ف 
�ملعيارى

8.6911.8537.9001.8533.1310،01�لذكاء �لتحليلي

7.8971.9767.2081.8782.6090،01�لذكاء �لعملي

9.4541.9638.5921.9213.2540،01�لذكاء �لإبد�عي

26.0414.86923.7004.1983.7430،01�لدرجة �لكلية 

ويت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�سابق �أن���ه توجد ف���روق د�ل���ة �إح�سائيًا عن���د م�ستوى 
)0،01( ب���ني متو�سط���ى درج���ات �لطلب���ة �ملتفوقني و�لعادي���ني در��سيًا ل�سال���ح �لطلبة 
�ملتفوق���ني در��سيًا.حيث �أ�سار رزق)2009،�س 265( �إىل �أن �لتدري�س با�ستخد�م نظرية 
�ل���ذكاء �لناج���ح �ساع���د �لطالبات �ملتفوق���ات باملرحل���ة �لثانوية يف تعل���م كيفية تنظيم 
�ملعلوم���ات و�ملفاهي���م �لريا�سي���ة، و�سه���ل عليه���ن �إدر�كه���ا، وتطبيق ه���ذه �ملعلومات يف 
جم���الت �أخ���رى لال�ستخ���د�م، وتوظيفه���ا يف مو�ق���ف وجم���الت تطبيقي���ة جدي���دة. 
وتو�سلت نتائج بحث �مل�سرى و�لفايز )2016، �س 390( �إىل �أن �لربنامج �مل�ستند على 
نظري���ة �ل���ذكاء �لناجح له �أثر �إيجابى وفع���ال �إذ يعمل على زيادة مهار�ت �لتالميذ يف 
قدرته���م على ح���ل �مل�سكالت، وتفاع���ل �لطلبة د�خ���ل �ل�سف �لدر��سي ورف���ع كفاءتهم 

ود�فعيتهم نحو �إيجاد �حللول و�لبد�ئل للم�سكالت �ملعرو�سة عليهم.

وميك���ن �لق���ول باأن ه���ذه �لنتيجة منطقية حي���ث �أن �لطلب���ة �ملتفوقني در��سيًا 
�أك���ر �متالكً���ا ملهار�ت �لذكاء �لناجح ولديهم �لقدرة عل���ى ��ستخد�م �لذكاء �لتحليلي 
لتحقي���ق �لنج���اح �لأكادميي وحل �مل�سكالت �لتي تتطل���ب �لتحليل و�ملقارنة و�لتقييم، 
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وي�ستخدم���ون �ل���ذكاء �لعمل���ي لتحقي���ق �لنج���اح يف �حلي���اة �لعملي���ة وح���ل �مل�س���كالت 
�ليومي���ة و�ملو�قف �حلياتية ويكونو� �أك���ر تكيفًا مع �ملجتمع و�لبيئة، ولديهم �لقدرة 
على ��ستخد�م �لذكاء �لإبد�عي عند �حلاجة للتفكر خارج �ل�سندوق و�حل�سول على 

حلول غر تقليدية ومهام جديدة ن�سبيًا. 

جدول )17(
 نتائج اختبار »�سيفيه« للمقارنة بني املجموعات الأربعة )ذكر عادى 

وذكر متفوق واأنثى عادية واأنثى متفوقة(

�أنثى �أنثى عاديةذكر متفوقذكر عادى�ملتو�سط�ملجموعات�ملتغر
متفوقة

�لقدر�ت 
�لإبد�عية

-8.38ذكور عاديني

-8.520.143ذكور متفوقني

-8.930.5560.413�إناث عاديات

-1.359*1.773*1.916*10.29�إناث متفوقات

ويت�س���ح م���ن �جلدول �ل�سابق �أن���ه يوجد تاأثر د�ل �إح�سائيً���ا للتفاعل �لثنائي 
بني �لنوع وم�ستوى �لتح�سيل �لدر��سي يف �لقدر�ت �لإبد�عية، حيث توجد فروق بني 
متو�سط���ى درجات �لذكور �لعاديني و�لإناث �ملتفوقات وبني �لذكور �ملتفوقني و�لإناث 

�ملتفوقات وبني �لإناث �لعاديات و�لإناث �ملتفوقات ل�سالح �لإناث �ملتفوقات.

نتائج الفر�س الثاين ومناق�ستها:
ين�س هذ� �لفر�س على �أنه: » ل يوجد تاأثر د�ل �إح�سائيًا للنوع )ذكر/ �أنثى( 
وم�ستوى �لتح�سيل �لدر��سي )متفوق/ عادى( و�لتفاعل �لثنائي بينهما على درجات 
�لطلبة يف ��سرت�تيجيات مو�جهة �ل�سغوط �لأكادميية«ولختبار �سحة هذ� �لفر�س 
مت ��ستخد�م حتليل �لتباين )2×2( وكانت �لنتائج كما هي مو�سحة باجلدول �لتاىل:
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جدول )18( 
نتائج حتليل التباين عند تاأثري النوع وم�ستوى التح�سيل الدرا�سي والتفاعل الثنائي بينهما على 

ا�سرتاتيجيات مواجهة ال�سغوط الأكادميية

جمموع م�سدر �لتباين�لأبعاد
�ملربعات

درجات 
�حلرية

متو�سط 
�ملربعات

قيمة 
)ف(

م�ستوى 
�لدللة

حجم 
�لتاأثر

رت�تيجية �لإقد�م
��س

0.001غر د�ل13.405113.4050.124�لنوع )�أ(
م�ستوى �لتح�سيل 

0.006غر د�ل137.6851137.6851.273)ب(

)�أ×ب( �لنوع 
0.002غر د�ل51.405151.4050.475×�لتح�سيل

---23041.135213108.174تباين �خلطاأ

جتنب 
رت�تيجية 

��س
�ملو�جهة

0.001غر د�ل24.740124.7400.220�لنوع )�أ(
م�ستوى �لتح�سيل 

0،014غر د�ل330.1421330.1422.931)ب(

)�أ×ب( �لنوع 
0.004غر د�ل99.002199.0020.879×�لتح�سيل

---23991.220213112.635تباين �خلطاأ

رت�تيجية �لدعم 
��س

�لجتماعي

402.5641402.5646.6750،010.030�لنوع )�أ(
م�ستوى �لتح�سيل 

0.006غر د�ل73.894173.8941.225)ب(

)�أ×ب( �لنوع 
0.004غر د�ل55.121155.1210.914×�لتح�سيل

---12845.24521360.306تباين �خلطاأ

�لدرجة �لكلية ملقيا�س 
رت�تيجيات مو�جهة 

��س
ميية

ط �لأكاد
�ل�سغو

0.004غر د�ل351.6131351.6130.891�لنوع )�أ(
�لتح�سيل �لدر��سي 

0.005غر د�ل454.0121454.0121.150)ب(

)�أ×ب( �لنوع 
0.001غر د�ل94.00194.000.238×�لتح�سيل

---84073.618213394.712تباين �خلطاأ



املجلد ال�سابع - العدد )24( اغ�سط�س 2018 جملة الرتبية اخلا�سة

 128 

يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�ساب���ق �أن �لفر�س �لثاين ق���د حتقق، حيث ل يوج���د تاأثر د�ل 
�إح�سائيًا للنوع )ذكر/ �أنثى( وم�ستوى �لتح�سيل �لدر��سي )متفوق/ عادى( و�لتفاعل 
�لثنائي بني �لنوع وم�ستوى �لتح�سيل على ��سرت�تيجية �لإقد�م و��سرت�تيجية جتنب 
�ملو�جه���ة و��سرت�تيجي���ة �لدعم �لجتماعي و�لدرجة �لكلي���ة ل�سرت�تيجيات مو�جهة 
 (Khan, 2013) ل�سغوط �لأكادميية.وتتفق هذه �لنتيجة مع ما تو�سل �إليه بحث�

�إىل �أنه ل توجد فروق بني �لذكور و�لإناث يف �ل�سغوط �لأكادميية.
وميك���ن تف�س���ر ذل���ك باأن���ه ل يوج���د ف���روق ب���ني �لذك���ور و�لإن���اث �ملتفوق���ني 
و�لعادي���ني يف ��ستخ���د�م ��سرت�تيجي���ة �لإق���د�م و��سرت�تيجي���ة جتن���ب �ملو�جه���ة �إىل 
�أنه���م يو�زن���ون ب���ني ��ستخ���د�م �ل�سرت�تيجيت���ني فاأحيانً���ا ي�ستخدم���ون ��سرت�تيجي���ة 
�لإق���د�م ومو�جه���ة �مل�س���كالت �لأكادميي���ة و�لرتكيز للو�س���ول �إىل حلول له���ا و�أحيانًا 
�أخ���رى ي�ستخدم���ون ��سرت�تيجية جتنب مو�جهة �مل�سكالت �لأكادميية ويبتعدون عن 
مو�جهتها بالن�سحاب وعدم �لنتباه وعدم �لتفكر طويالً يف �لتو�سل �إىل حلول لها.
بينما يوجد تاأثر د�ل �إح�سائيًا عند م�ستوى )0،01( للنوع )ذكر/ �أنثى( على 
��سرت�تيجية �لدعم �لجتماعي ولتحديد وجهة �لفروق مت ��ستخد�م �ختبار )ت( كما 

يف �جلدول �لتايل: 
جدول )19( 

نتائج اختبار )ت( لدللة الفروق بني متو�سطى درجات الذكور والإناث

�ملقيا�س
�لإناث )ن=97(�لذكور )ن=120(

قيمة 
)ت(

م�ستوى 
�لدللة �ملتو�سط 

�حل�سابي
�لنحر�ف 

�ملعيارى
�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لنحر�ف 
�ملعيارى

38.1007.54835.2478.0272.6900،01�لدعم �لجتماعي

عن���د  �إح�سائيً���ا  د�ل���ة  ف���روق  توج���د  �أن���ه  �ل�ساب���ق  �جل���دول  م���ن  ويت�س���ح 
م�ست���وى )0،01( ب���ني متو�سط���ى درج���ات �لذك���ور و�لإن���اث يف ��سرت�تيجي���ة �لدع���م 
�لجتماع���ي ل�سال���ح �لذك���ور. وتختلف ه���ذه �لنتيجة مع ما تو�سل���ت �إليه نتائج بحث                                                                                   
(Al-Dubai et al., 2011,p.60) �إىل �أن �لإناث متيل �إىل ��ستخد�م ��سرت�تيجيات 
�لدعم �ملعلوماتى و�لتخطيط �أكر من �لذكور،و�أي�سًا مع ما تو�سل �إليه نتائج بحث 
(Bamuhair et al., 2015, p.7) �إىل �أن �لإناث لديهم قدرة على ��ستخد�م �أ�ساليب 
مو�جه���ة لل�سغ���وط �لأكادميي���ة بطريقة �أف�سل م���ن �لذكور وتطبي���ق ��سرت�تيجيات 

مو�جهة �أكر مالئمة من �لذكور.
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وميك���ن تف�س���ر ذل���ك ب���اأن �لذك���ور مييل���ون �إىل طل���ب �مل�ساعدة م���ن �لآخرين 
مث���ل �لزم���الء و�لأقر�ن و�لأ�سدقاء و�ملعلمني و�لأ�س���رة وذلك عند مو�جهة م�سكالت 
و�سغ���وط �أكادميي���ة عليهم وعن���د تعر�سهم لبع�س �ل�سعوب���ات �لأكادميية، فرغبون 
يف �لتح���دث مع بع�س �لأ�سخا�س لتقدمي �لن�سيح���ة لهم وتوجيههم و�إر�سادهم حتى 
يكون���و� �أك���ر جناحًا يف درو�سهم، وقد يرجع ذلك �أي�سًا �إىل طبيعة �لذكور �لتي تت�سم 
باجل���ر�أة و�لجتماعي���ة وتكوي���ن عالق���ات �جتماعي���ة و�إن�سانية �أكر م���ن �لإناث فمن 
خ���الل �سبك���ة �لعالقات �لجتماعية هذه يت���م تقدمي �مل�ساع���دة و�لدعم وقت �حلاجة 
للطال���ب م���ن خ���الل تق���دمي �ملعلوم���ات و�لن�سائ���ح و�لتوجيه���ات و�لإر�س���اد م���ن �أجل 
حت�سني قدرة �لطالب على مو�جهة �ملو�قف �لأكادميية �ل�ساغطة و�لتكيف مع �لبيئة 

�ملدر�سية وبالتايل حت�سني �ل�سحة �لنف�سية و�جل�سدية للطالب و�سعوره بالر�سا.

نتائج الفر�س الثالث ومناق�ستها:
ين����س ه���ذ� �لفر�س على �أنه: » ل يوج���د ترتيب لأبعاد �ختب���ار �لذكاء �لناجح 
ل���دى �لطلبة �ملتفوق���ني و�لعاديني بال�سف �لأول �لثان���وي �لعام«ولختبار �سحة هذ� 
�لفر����س مت ح�س���اب �ملتو�س���ط �حل�سابي و�لنحر�ف �ملعيارى وكذل���ك �ملتو�سط �لوزنى 

لكل بعد من �أبعاد �لختبار، وكانت �لنتائج مو�سحة كما باجلدول �لتاىل:
جدول )20(

 املتو�سط احل�سابي واملتو�سط الوزنى لأبعاد الذكاء الناجح لدى الطلبة املتفوقني والعاديني درا�سًيا

�أبعاد 
�ختبار 
�لذكاء 
�لناجح

�لطالب و�لطالبات �ملتفوقني در��سيًا ) 
ن= 97(

�لطالب و�لطالبات �لعاديني در��سيًا 
)ن= 120(

عدد 
�ملفرد�ت

�ملتو�سط 
حل�سابي

�
�لنحر�ف 

�ملعيارى
�ملتو�سط 

�لوزنى

رتتيب
�ل

عدد 
�ملفرد�ت

�ملتو�سط 
حل�سابي

�
�لنحر�ف 

�ملعيارى
�ملتو�سط 

�لوزنى

رتتيب
�ل

�لذكاء 
108.6901.8440.8691107.9001.8530.791�لتحليلي
�لذكاء 
117.8971.9760.7183117.2081.8780.6553�لعملي
�لذكاء 

119.4541.9630.8592118.5921.9210.7812�لإبد�عي

 ومت ح�س���اب �ملتو�س���ط �لوزن���ى بق�سم���ة �ملتو�س���ط �حل�ساب���ي لكل بعد م���ن �أبعاد 
�لختبار على عدد مفرد�ت �لبعد .
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 ويت�سح من �جلدول �ل�سابق �أن �لفر�س �لثالث قد حتقق، حيث يت�سح �أنه ل 
توجد فروق بني �لطالب و�لطالبات �ملتفوقني و�لعاديني در��سيًا يف ترتيب ��ستخد�م 
�أبع���اد �ل���ذكاء �لناجح، حيث ج���اء )�لذكاء �لتحليلي( يف �لرتتي���ب �لأول من بني �أبعاد 
�ل���ذكاء �لناج���ح، ث���م يلي���ه )�ل���ذكاء �لإبد�ع���ي( يف �لرتتيب �لث���اين، ثم يلي���ه )�لذكاء 
�لعملي( يف �لرتتيب �لثالث.ورمبا يرجع ذلك �إىل �أن �لذكاء �لتحليلي �أقرب ما يكون 
�إىل �لذكاء �لأكادميي وي�ستخدمه �لطلبة بكرة يف در��ستهم لذلك فالذكاء �لتحليلي 
موؤ�سر قوى على �لنجاح �لأكادميي و�لطلبة �لعاديني و�ملتفوقني ي�ستخدمونه بدرجة 
كب���رة ورمي���ا يرجع ذل���ك �أي�سًا �إىل نظام �لتق���ومي و�لمتحانات و�ملناه���ج �لتي تركز 

على �حلفظ و�لتذكر و�لتحليل. 

نتائج الفر�س الرابع ومناق�ستها:
ين����س ه���ذ� �لفر�س عل���ى �أنه: » ل يوجد ترتيب لأبع���اد مقيا�س ��سرت�تيجيات 
مو�جه���ة �ل�سغ���وط �لأكادميي���ة ل���دى �لطلب���ة �ملتفوق���ني و�لعادي���ني بال�س���ف �لأول 
�لثان���وي �لعام«ولختبار �سحة هذ� �لفر�س مت ح�ساب �ملتو�سط �حل�سابي و�لنحر�ف 
�ملعيارى وكذلك �ملتو�سط �لوزنى لكل بعد من �أبعاد �ملقيا�س، وكانت �لنتائج مو�سحة 

كما باجلدول �لتاىل:
جدول )21(

 املتو�سط احل�سابي واملتو�سط الوزنى ملقيا�س ا�سرتاتيجيات مواجهة ال�سغوط الأكادميية 
لدى الطلبة املتفوقني والعاديني درا�سًيا

�لأبعاد 

�لطالب و�لطالبات �ملتفوقني در��سيًا 
) ن= 97(

�لطالب و�لطالبات �لعاديني در��سيًا 
)ن= 120(

عدد �ملفرد�ت
�ملتو�سط 
حل�سابي

�

�لنحر�ف 
�ملعيارى

�ملتو�سط 
�لوزنى

رتتيب
�ل

عدد �ملفرد�ت

�ملتو�سط 
حل�سابي

�

�لنحر�ف 
�ملعيارى

�ملتو�سط 
�لوزنى

رتتيب
�ل

��سرت�تيجية 
1871.1039.3523.95011869.64211.1123.8691�لإقد�م

��سرت�تيجية 
1758.02110.9163.41321755.53310.3183.2672�لتجنب

��سرت�تيجية 
1236.0008.165331237.4927.6053.1243�لدعم
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ويت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�ساب���ق �أن �لفر����س �ل�ساد����س ق���د حتق���ق، حي���ث يت�س���ح �أن���ه 
ل توج���د ف���روق ب���ني �لط���الب و�لطالب���ات �ملتفوق���ني و�لعادي���ني در��سيً���ا يف ترتي���ب 
��ستخ���د�م ��سرت�تيجي���ات مو�جهة �ل�سغ���وط �لأكادميية، حيث ج���اءت )��سرت�تيجية 
�ل�سغ���وط  مو�جه���ة  ��سرت�تيجي���ات  �أبع���اد  ب���ني  م���ن  �لأول  �لرتتي���ب  يف  �لإق���د�م( 
�لأكادميي���ة، ث���م تبعه���ا )��سرت�تيجية جتن���ب �ملو�جهة( يف �لرتتيب �لث���اين، ثم تبعها 
�لنتيج���ة  ه���ذه  �لثالث.وتختل���ف  �لرتتي���ب  يف  �لجتماع���ي(  �لدع���م  )��سرت�تيجي���ة 
�أن���ه  (Kunchari& Mohamad, 2014) �إىل  م���ع م���ا تو�سلتاإلي���ه نتائ���ج بح���ث 
مل يك���ن هن���اك فرق كب���ر بني ��سرت�تيجي���ات �ملو�جه���ة �لأكادميية �لت���ي ي�ستخدمها 
�لطلب���ة، ومعظ���م �لطلب���ة مييل���و� �إىل ��ستخ���د�م ��سرت�تيجي���ة �لدع���م �لجتماع���ي 
عندم���ا يو�جه���ون م�س���اكل �أكادميي���ة فتمث���ل ��سرت�تيجي���ة �لدع���م �لجتماع���ي %86 
و��سرت�تيجي���ة �لتجنب 84.5% و��سرت�تيجية �لق���رت�ب 83.5%.وتو�سلت نتائج بحث                                                                                                                          
(Leung et al., 2010,p.90) �إىل �أن �ل�سغ���وط �لأكادميي���ة تزي���د م���ن م�ستوي���ات 
�لقل���ق لدى �لطلب���ة، ولهذ� كان �لدعم �لو�لدى �لعاطف���ى و�ملعلوماتى �أثناء �لدر��سة 
ميث���ل عام���الً وقائيًا �ساهم يف حت�سني �ل�سحة �لنف�سي���ة لدى �لطلبة وزيادة ن�ساطهم 
�لأكادمي���ي و�سعورهم بال�سع���ادة �لنف�سية.ورمبا يرجع ذل���ك �إىل �أن �لطلبة �ملتفوقني 
و�لعادي���ني مييلون �إىل مو�جهة �مل�سكالت و�ل�سعوبات �لأكادميية بقوة وبجر�أة وفيها 
يحاول���ون ب���ذل مزي���د م���ن �جله���د ملو�جه���ة �ل�سغ���وط �لأكادميي���ة بطريق���ة مبا�سرة 

وبايجابية لتحقيق مزيد من �لتز�ن و�ل�ستقر�ر �لنف�سي.

نتائج الفر�س اخلام�س ومناق�ستها:
ين����س ه���ذ� �لفر����س على �أن���ه: »ل توجد عالق���ة �إرتباطية د�ل���ة �إح�سائيًا بني 
�ل���ذكاء �لناج���ح و��سرت�تيجيات مو�جهة �ل�سغوط �لأكادميية لدى �لطلبة �ملتفوقني 
بال�س���ف �لأول �لثان���وي �لعام«ولختب���ار �سح���ة ه���ذ� �لفر����س مت ��ستخ���د�م معام���ل 
�لرتب���اط �لتتابعى ل� »بر�سون« با�ستخد�م برنام���ج (SPSS16)، وكانت �لنتائج كما 

هى مو�سحة باجلدول �لتاىل:
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جدول )22( 
نتائج معامل ارتباط بري�سون بني الذكاء الناجح وا�سرتاتيجيات 

مواجهة ال�سغوط الأكادميية لدى الطلبة املتفوقني

�لذكاء درجات �لذكاء �لناجح
�لتحليلي

�لذكاء 
�لعملي

�لذكاء 
�لإبد�عي

�لدرجة 
�لكلية

درجات 
��سرت�تيجيات 

مو�جهة 
�ل�سغوط 
�لأكادميية

 ��سرت�تيجية
*0.2580.1800.1790.243*�لإقد�م

 ��سرت�تيجية
*0.209**0.1380.0310.359�لتجنب

 ��سرت�تيجية
0،100.1360،110.063�لدعم

**0.261**0.1600.292*0.206�لدرجة �لكلية

يت�سح من �جلدول �ل�سابق �أن �لفر�س �خلام�س قد حتقق جزئيًا، حيث يت�سح 
وج���ود عالقة د�ل���ة �إح�سائيًا عند م�ستوى )0.05(بني �لذكاء �لتحليلي و��سرت�تيجية 
�لإق���د�م و�لدرجة �لكلية ل�سرت�تيجيات �ملو�جه���ة �لأكادميية، كما توجد عالقة د�لة 
�إح�سائيً���ا عن���د م�ستوى)0،01(بني �لذكاء �لإبد�ع���ي و��سرت�تيجية �لتجنب و�لدرجة 
�لكلي���ة ل�سرت�تيجي���ات �ملو�جه���ة �لأكادميي���ة، وكذل���ك توج���د عالق���ة د�ل���ة �إح�سائيًا 
ب���ني �لدرجة �لكلية لل���ذكاء �لناجح و��سرت�تيجية �لإق���د�م و�لتجنب و�لدرجة �لكلية 
ل�سرت�تيجي���ات �ملو�جه���ة �لأكادميية،ف���ى ح���ني ل توج���د عالق���ة د�ل���ة �إح�سائيًا بني 
��سرت�تيجي���ة �لدع���م �لجتماع���ي و�ل���ذكاء �لتحليل���ي و�لعمل���ي و�لإبد�ع���ي و�لدرجة 
�لكلي���ة لل���ذكاء �لناج���ح، وكذل���ك ل توجد عالق���ة د�ل���ة �إح�سائيًا بني �ل���ذكاء �لعملي 
و��سرت�تيجي���ة �لإق���د�م و�لتجن���ب و�لدعم و�لدرج���ة �لكلية ل�سرت�تيجي���ات �ملو�جهة 
�لأكادميي���ة، ول توجد عالقة بني �ل���ذكاء �لإبد�عي و��سرت�تيجية �لإقد�م، ول توجد 
عالق���ة ب���ني �ل���ذكاء �لتحليل���ي و��سرت�تيجي���ة �لتجنب.وتتف���ق ه���ذه �لنتيج���ة مع ما 
تو�سل���ت �إليه نتائج بحث (Boulet, 2007) �إىل وجود عالقة موجبة د�لة �إح�سائيًا 
بني �لذكاء �لناجح و��سرت�تيجيات �ملو�جهة. ومع ما تو�سلت �إليه نتائج بحث )عي�سى 
وحممود، 2017، �س �س 246-247( �أنه كلما ز�دت قدرة �لطالب على �لتحليل و�ملقارنة 
و�إدر�ك �لختالف���ات و�ملت�سابه���ات و�لنق���د و�إ�سد�ر �لأحكام يك���ون �أكر قدرة على حل 
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�مل�س���كالت �لأكادميي���ة وتخط���ى �لعقبات �لتي تو�جه���ه عند �أد�ء �مله���ام �لدر��سية، مما 
ي�ساعد على �لأد�ء �لأكادميي �لفعال. وكذلك فاإن �رتفاع �لذكاء �لعملي لدى �لطلبة 
ق���د ي�ساعده���م عل���ى توظيف م���ا لديهم من معرف���ة د�خلية )معرفة �سمني���ة( �سابقة 
ق���د �كت�سبوه���ا مث���ل كيفية �إد�رة �مله���ام �لأكادميية وكيفية �إد�رة �ل���ذ�ت وكيفية �ختيار 
�ل�سرت�تيجي���ة �ملالئم���ة للتعام���ل مع �مله���ام �لأكادميية �ملختلفة، مم���ا ي�سهم يف زيادة 

قدرتهم على �لأد�ء �لأكادميي �لفعال ويعزز لديهم فعالية �لذ�ت �لأكادميية. 

وميك���ن تف�س���ر تل���ك �لنتيج���ة من حي���ث وجود عالقة ب���ني �ل���ذكاء �لتحليلي 
و��سرت�تيجي���ة �لإق���د�م �إىل �أن �لطلب���ة �ملتفوق���ني �لذي���ن ميتلك���ون �ل���ذكاء �لتحليلي 
لديه���م �لق���درة عل���ى ��ستخ���د�م ��سرت�تيجي���ات �ملو�جه���ة �لإيجابي���ة �لت���ي ترك���ز على 
ح���ل �مل�س���كالت �لأكادميي���ة من خ���الل بذل حم���اولت ن�سط���ة ومبا�س���رة ملعاجلة هذه 
�مل�س���كالت وبالت���ايل يحقق���ون جناح �أكادميي كب���ر. �أما عن وجود عالق���ة بني �لذكاء 
�لإبد�ع���ي و��سرت�تيجي���ات جتنب �ملو�جهة فيمكن �لقول ب���اأن �لطلبة �لذين يتميزون 
بال���ذكاء �لإبد�ع���ي مييل���ون �إىل ��ستخ���د�م ��سرت�تيجي���ات �لتجن���ب و�لن�سح���اب م���ن 
�ملو�ق���ف �ل�ساغطة عن���د مو�جهة �مل�سكالت �لأكادميية ورمب���ا يرجع ذلك �إىل طبيعة 
�سخ�سيته���م وطريق���ة تفكرهم فهم ياأت���ون بكل ما هو جديد ومب���دع وياأتون بحلول 
�بتكاي���ة غ���ر ماألوفة فهم يختلفون عن غرهم، ورمب���ا يف�سلون �جللو�س مبفردهم 
و�لتاأم���ل و�لتخيل و�لتفكر بعمق يف حلول له���ذه �مل�سكالت �لأكادميية لأن �ملعلومات 
�جلدي���دة تتطل���ب �خلي���ال �لو��سع و�لتفك���ر خارج �ل�سن���دوق. وميكن تف�س���ر �أنه ل 
توجد عالقة بني ��سرت�تيجية �لدعم �لجتماعي و�لذكاء �لناجح باأبعاده �لثالثة �إىل 
�أن �لطلبة �ملتفوقني ل يطلبون �مل�ساعدة من �أقر�نهم ول من معلميهم ول من �لأ�سرة 
يف مو�جه���ة �سعوبات �لدر��سة فهم يف�سل���ون �لعتماد على �أنف�سهم و�ل�ستقاللية يف 
�لتفك���ر وحتم���ل م�سئولي���ة �تخ���اذ قر�رتهم وحتقي���ق �لنجاح من خ���الل �عالء قيمة 

�لذ�ت و�لأنا. 

نتائج الفر�س ال�ساد�س ومناق�ستها:
ين����س ه���ذ� �لفر����س على �أن���ه: »ل توجد عالق���ة �إرتباطية د�ل���ة �إح�سائيًا بني 
�ل���ذكاء �لناجح و��سرت�تيجي���ات مو�جهة �ل�سغوط �لأكادميية لدى �لطلبة ��لعاديني 
بال�س���ف �لأول �لثان���وي �لعام«ولختب���ار �سح���ة ه���ذ� �لفر����س مت ��ستخ���د�م معام���ل 
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�لرتب���اط �لتتابع���ى ل���� »بر�س���ون« با�ستخ���د�م برنام���ج (SPSS16)، وكان���ت �لنتائ���ج 
كماهى مو�سحة باجلدول �لتاىل:

جدول )23( 
نتائج معامل ارتباط بري�سون بني الذكاء الناجح وا�سرتاتيجيات 

مواجهة ال�سغوط الأكادميية لدى الطلبة العاديني

�لذكاء درجات �لذكاء �لناجح
�لتحليلي

�لذكاء 
�لعملي

�لذكاء 
�لإبد�عي

�لدرجة 
�لكلية

درجات ��سرت�تيجيات 
مو�جهة�ل�سغوط 

�لأكادميية

 ��سرت�تيجية
0.0630.1230.1710.161�لإقد�م

 ��سرت�تيجية
0.0090.0980.0960.092�لتجنب

 ��سرت�تيجية
0.0430.0210.0240،18�لدعم

0.0560.1260.1350.143�لدرجة �لكلية

يت�س���ح م���ن �جلدول �ل�سابق �أن �لفر�س �ل�ساد�س قد حتقق، حيث يت�سح �أنه ل 
توجد عالقة �رتباطية د�لة �إح�سائيًا بني درجات �لذكاء �لناجح ودرجات ��سرت�تيجيات 
�ملو�جهة �لأكادميية لدى طلبة �ل�سف �لأول �لثانوي �لعام �لعاديني در��سيًا.وتختلف 
هذه �لنتيجة مع نتائج بحث (Boulet, 2007,p.17) �إىل �أن �لطلبة �لذين لديهم 
�لق���درة على ��ستخ���د�م ��سرت�تيجيات �ملو�جهة �لأكادميية ويتمي���زون بارتفاع ذكائهم 
�لعمل���ي و�لإبد�ع���ي و��ستطاع���و� حتقي���ق �لنج���اح �لنج���اح �لأكادمي���ي ب�س���ورة كب���رة 

وكذلك ��ستطاعو� خلق بيئات تعليمية �أكر فعالية لأنف�سهم. 

وميكن تف�سر تلك �لنتيجة �إىل �أن �لطلبة �لعاديني در��سيًا ل يو�زنون بني تطبيق 
مه���ار�ت �لذكاء �لناجح وب���ني ��ستخد�م ��سرت�تيجيات مو�جه���ة �ل�سغوط �لأكادميية 
�لتي ت�ساعدهم على مو�جهة �مل�سكالت و�ملو�قف و�ل�سعوبات �لأكادميية �لتي تقابلهم 
�أثناء �لدر��سة، وهذ� ل يعنى �أن هوؤلء �لطلبة ل ميتلكون �لذكاء �لناجح بل ميتلكونه 
ولكن غر قادرين على ��ستخد�مه وتوظيفه وخدمته لنجاحهم �أكادمييًا ول يفعلونه 
يف تطوي���ر طريق���ة تفكره���م يف �لتعامل مع مو�جهة �ملو�ق���ف و�ل�سغوط �لأكادميية 
�لت���ي تقابلهم وكيفية �لتخل�س منها وحتقي���ق �لتكيف و�ل�ستقر�ر �ملعرفى و�لنف�سي.
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التو�سيات:
م���ن خالل �لعر�س �ل�سابق هن���اك عدد من �لتو�سيات �لتي ميكن تقدميها يف �إطار 

�لبحث �حلايل:
�أن يهت���م �لقائم���ني على و�س���ع �ملناه���ج �لتعليمية بتوظيف �جلو�ن���ب �ملختلفة ( 1)

لل���ذكاء �لناج���ح من ق���در�ت حتليلية وعملي���ة و�إبد�عية يف �ملق���رر�ت �لدر��سية 
حت���ى ل تك���ون �ملناه���ج عقيم���ة ول ي�سع���ر �لطالب بفج���وة بني م���ا يدر�سه وما 

يو�جهه يف مو�قف �حلياة �ليومية.
 يج���ب على �لقائمني على و�س���ع �ملناهج حماولة �ل�ستفادة من نظرية �لذكاء ( 2)

�لناج���ح يف عملي���ات �لتعل���م و�لتدري����س و�لتقييم من خالل تق���دمي تطبيقات 
تربوية للممار�سات �لتعليمية.

�أن ير�ع���ى معل���م �ل�سف �سرورة توظيف نظرية �ل���ذكاء �لناجح ب�سكل جيد يف ( 3)
�إعد�د �لأن�سطة �لتعليمية و�لتي تتفق مع قدر�ت �لطلبة.

ت�سجي���ع �مل�سئولني على �إعد�د �لرب�مج �لتعليمية بتطويرها بحيث تهدف �إىل ( 4)
تنمي���ة مه���ار�ت �ل���ذكاء �لناجح لدى �لطلب���ة مبا تت�سمنه من ق���در�ت حتليله 

وعملية و�إبد�عية.
�إج���ر�ء ور�س عمل للطلبة حول �أ�سباب �ل�سغوط �لأكادميية وكيفية ��ستخد�م ( 5)

��سرت�تيجيات �ملو�جهة �لفعالة للتغلب عليها.
يج���ب عل���ى �لطلب���ة تطوي���ر مه���ار�ت �لدر��س���ة �لفعال���ة لديه���م و�إد�رة وقتهم ( 6)

بطريقة جيدة.

البحوث املقرتحة:
يف �سوء نتائج �لبحث �حلايل تو�سى �لباحثة مبا يلى:

در��سة �لعالقة بني �لذكاء �لناجح وفعالية �لذ�ت �لتدري�سية للمعلمني.( 1)
در��س���ة فاعلي���ة برنام���ج تدريب���ى قائم عل���ى نظرية �ل���ذكاء �لناج���ح يف خف�س ( 2)

�ل�سغوط �لنف�سية و�لأكادميية للطلبة.
در��سة �لعالقة بني �لذكاء �لعملي و��سرت�تيجيات مو�جهة �ل�سغوط �لنف�سية ( 3)

لدى �لطلبة.
�أث���ر �لدع���م �لجتماع���ي و�ل���ذكاء �لتحليل���ي يف خف����س �ل�سغ���وط �لنف�سي���ة ( 4)

و�لأكادميية لدى �لطلبة. 
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ملخ�س البحث
��سته���دف �لبحث �لتع���رف على طبيعة �لعالقة بني �أمناط ما ور�ء �لنفعال 
لالأمهات و�لكفاءة �لجتماعية – �لنفعالية من وجهة نظرهن لأطفالهن �ملتلعثمني 
وغ���ر �ملتلعثم���ني. وبلغ���ت عين���ة �لبح���ث �لأ�سا�سي���ة )77( �أُمً���ا م���ن �أمه���ات �لأطف���ال 
�ملتلعثمني وغر �ملتلعثمني بو�قع )37( �أُمًا لالأطفال �ملتلعثمني، و)40( �أُمًا لالأطفال 
غ���ر �ملتلعثم���ني باملرحلة �لبتد�ئية. وقد ��ستخ���دم �لبحث �حلايل مقيا�س �أمناط ما 
ور�ء �لنفع���ال لالأمهات، ومقيا����س �لكفاءة �لجتماعية – �لنفعالية لأطفال �ملرحلة 
�لبتد�ئية �ملتلعثمني وغر �ملتلعثمني من وجهة نظر �أمهاتهم، ومقيا�س تقدير �سدة 
�لتلعث���م. وق���د تو�سل���ت �لبح���ث �إىل �لنتائج �لتالي���ة: وجود عالق���ة �رتباطية موجبة 
د�ل���ة �إح�سائيً���ا ب���ني من���ط م���ا ور�ء �لنفعال لالأمه���ات )تدري���ب �لنفع���ال( و�لكفاءة 
�لجتماعية– �لنفعالية من وجهة نظرهن لأطفالهن �ملتلعثمني عند م�ستوى دللة 
)0،01(، ووج���ود عالق���ة �رتباطية �سالب���ة د�لة �إح�سائيًا بني �أمناط م���ا ور�ء �لنفعال 
لالأمه���ات )نب���ذ �لنفع���ال، �إهم���ال �لنفع���ال، من���ع �لنفع���ال، و�لق�س���ور �لنفع���ايل( 
و�لكف���اءة �لجتماعي���ة – �لنفعالي���ة م���ن وجه���ة نظره���ن لأطفاله���ن �ملتلعثمني عند 
م�ست���وى دلل���ة )0،05(، فيم���ا عد� منط منع �لنفعال فهو د�ل عن���د م�ستوى )0،01(. 
ووج���ود عالق���ة �رتباطية موجبة د�لة �إح�سائيًا بني منط م���ا ور�ء �لنفعال لالأمهات 
)تدري���ب �لنفعال( و�لكف���اءة �لجتماعية– �لنفعالية من وجهة نظرهن لأطفالهن 
غ���ر �ملتلعثمني عند م�ست���وى )0،01(. ووجود عالقة �رتباطية �سالب���ة د�لة �إح�سائيًا 
بني �أمناط ما ور�ء �لنفعال لالأمهات )نبذ �لنفعال، �إهمال �لنفعال، منع �لنفعال، 
و�لق�سور �لنفعايل( و�لكفاءة �لجتماعية – �لنفعالية من وجهة نظرهن لأطفالهن 
غ���ر �ملتلعثم���ني عند م�ست���وى )0،01(. وعدم وجود ف���روق د�لة �إح�سائيً���ا بني �أمهات 
�لأطف���ال �ملتلعثمني و�أمهات غر �ملتلعثم���ني يف �أمناط ما ور�ء �لنفعال. وعدم وجود 
ف���روق د�ل���ة �إح�سائيً���ا بني �لأطف���ال �ملتلعثمني و�لأطف���ال غر �ملتلعثم���ني يف �لكفاءة 
�لجتماعي���ة – �لنفعالي���ة م���ن وجه���ة نظ���ر �أمهاتهم. كم���ا �أ�سهم �لنمط���ان )تدريب 
�لنفع���ال، ونب���ذ �لنفع���ال معً���ا( ل���دى �أمه���ات �لأطف���ال �ملتلعثمني يف تف�س���ر حو�ىل 
84% م���ن �لتباي���ن �لكلي لأد�ء �أف���ر�د عينة �لبحث على متغر �لكف���اءة �لجتماعية – 
�لنفعالي���ة لأطفاله���ن من وجهة نظره���ن. �أ�سهمت �لأمناط )تدري���ب �لنفعال، نبذ 
�لنفعال، منع �لنفعال، و�لق�سور �لنفعايل( لدى �أمهات �لأطفال غر �ملتلعثمني يف 
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تف�س���ر ح���و�ىل 80 % م���ن �لتباين �لكلي لأد�ء �أفر�د عينة �لبح���ث على متغر �لكفاءة 
�لجتماعية – �لنفعالية لأطفالهن من وجهة نظرهن.

الكلمات املفتاحية: �أمناط ما ور�ء �لنفعال- �لكفاءة �لجتماعية �لنفعالية - �لأطفال 
�ملتلعثمني - غر �ملتلعثمني.
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Maternal meta-emotion patterns as predictors of social 
- emotional competencyin their stuttering and non-

stuttering children in primary stage in Minia
Dr. SoadKamelkorany

Abstract
The present study aimed at investigating the correlation 

relationship between maternal meta-emotion patterns.The sample 
consisted of 77 mothers (37 mothers of stuttering children and 
40 mothers of non-stuttering children).  Maternalmeta-emotion 
patterns scale and social - emotional competency scale, and 
Stuttering rating scale were used. The most important findings were 
as follows: Statistically significant positive correlation was found 
between maternalmeta- emotion pattern (emotion coaching) and 
social - emotional competency of stuttering children at 0.01 level. 
Statistically significant negative correlation was found between 
maternalmeta-emotion patterns emotion (dismissing – emotion 
neglect – emotional dysfunction) and social - emotional competency 
of stuttering children at 0.05 level except for emotion disapproving 
as it was significant at 0.05 level. Statistically significant positive 
correlation was found between maternalmeta-emotion pattern 
(emotion coaching) and social - emotional competency of non-
stuttering children at 0.01 level while there was significant negative 
correlation between maternalmeta-emotion patterns (emotion 
dismissing – emotion neglect – emotion disapproving – emotional 
dysfunction) and social - emotional competency in their points of 
views in their non-stuttering children at 0.01 level. No statistically 
significant differences were found between mothers of stuttering and 
non-stuttering children in meta emotion patterns. No statistically 
significant differences were found between mothers of stuttering and 
non-stuttering children in social - emotional competency. Emotion 
coaching and emotion dismissing of mothers of stuttering children 
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explained 84% of variance in social - emotional competency. 
(Emotion coaching – emotion dismissing – emotion disapproving 
– emotional dysfunction) of mothers of non-stuttering children 
explained 80% of variance in social emotional competency.    

Key words:Maternal meta-emotion patterns – Social–emotional 
competency - Stuttering 
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مقدمة البحث:
لق���د تز�يد يف �لآون���ة �لأخرة �هتمام �ملجتمعات على �مل�ستوى �ملحلى و�لدويل 
�لذ�تي���ة و�لجتماعي���ة و�لنفعالي���ة  بالفئ���ات �خلا�س���ة؛ وذل���ك لتح�س���ني كفاءته���م 
و�لقت�سادي���ة و�ملهنية،وزي���ادة ��ستغ���الل قدر�ته���م، وتقلي���ل �عتمادهم عل���ى �لآخرين 

وحت�سني مفهوم �لذ�ت لديهم، وتدعيم ثقتهم باأنف�سهم. 

�إل �أن ذوي ��سطر�ب���ات �لنط���ق و�ل���كالم وخا�س���ة م���ن يع���اين م���ن ��سط���ر�ب 
�لتلعث���م منه���م يحت���ل مكان���ة خا�س���ة يف �أولوي���ات �لهتم���ام نظرً���ا للتاأث���ر �ل�سلب���ي 

ل�سطر�ب �لتلعثم على مظاهر �لنمو �لنفعايل و�لجتماعي و�لنف�سي للفرد. 

فالتلعث���م مفهوم ميكن �لإ�سارة له بعدة م�سطلح���ات منها �لتمتمة، و�لفاأفاأة، 
و�لرت���ة، و�لعقل���ة، و�حُلب�س���ة، و�للعثم���ة. وكله���ا تع���رب ع���ن ��سطر�ب���ات �ل���كالم �لت���ي 
تت�سمن �لرتديد، و�لتكر�ر، و�لتوقف، وعدم �لقدرة على �لنطق ب�سهولة وي�سر. وكلما 
��ستمرت �لتلعثم لفرتة طويلة لدى �ل�سخ�س، كلما �أدت �إىل ظهور م�سكالت �نفعالية 
م�ساحب���ة له���ا. فالذي يعاين من �لتلعث���م جنده ي�سعر باحل���رج و�لإحباط و�لغ�سب، 
وكث���ر منه���م ي�سع���ر بالياأ����س، �لأمر �لذي ي���وؤدى �إىل خف����س �سعوره بقيمت���ه كاإن�سان 
وتقدي���ره لذ�ته، ومن �ملمكن �أن تك���ون م�سحوبة بامل�سكالت �لجتماعية و�لنفعالية. 
كم���ا ت���وؤدى �إىل عدد كبر م���ن �ل�سر�عات �لجتماعية و�لنفعالي���ة للطفل �أو �لر��سد 
�ملتلعثم ولأ�سرهم ولأ�سدقائهم ومعلميهم وكل من يتفاعل معهم )�لببالوي، 2010(. 

وهن���ا ي���ربز �لدور �لذي ميك���ن �أن يلعبه �ملجتمع مبختل���ف موؤ�س�ساته ول�سيما 
�ملوؤ�س�س���ة �لأ�سري���ة يف �لت�س���دي له���ذه �لآث���ار �ل�سلبي���ة، فعندم���ا تهتم �لأ�س���رة بالنمو 
�لجتماع���ي و�لنفع���ايل �ل�سوي للطفل �ملتلعثم �أو غر �ملتلعث���م على حد �سو�ء، فاإنها 
بذل���ك توؤهل���ه لمت���الك كف���اءة �جتماعية – �نفعالي���ة متكنه من �لتعام���ل بنجاح مع 
 Boogar, Talepasand & لآخري���ن يف �ملو�ق���ف �حلياتي���ة �ملختلف���ة، حيث يع���رف�
Dostanian (2016) �لكف���اءة �لجتماعية - �لنفعالية باأنها قدرة �لفرد على �إد�رة 
�لنفع���الت، و�ل�سلوك �مل�سوؤول، ورعاي���ة �لآخرين، و�حلفاظ على عالقات مفيدة بني 
�لأ�سخا�س. كما ي�سر Fagan (2011) �إىل �لكفاءة �لجتماعية باأنها “�لقدرة على 
حتقيق �لأهد�ف �ل�سخ�سية يف �لتفاعل �لجتماعي، مع �حلفاظ يف �لوقت نف�سه على 

عالقات �إيجابية مع �لآخرين مبرور �لوقت وعرب �ملو�قف”.
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ومما ل �سك فيه �أن �لأ�سرة تلعب دورًا حيويًا يف حتقيق �لكفاءة �لجتماعية - 
�لنفعالية لأبنائها، وخا�سة �لدور �لذي تلعبه �لأمهات مع �أطفالهن باعتبارهن �أكر 
�حتكاكً���ا بالطف���ل. وملا كان حتقيق �لكف���اءة �لجتماعية - �لنفعالي���ة يتطلب �سرورة 
توف���ر من���اخ �أ�سرى �سوى كم���ا �أو�سحت در��سة عثم���ان )2007( و�لت���ي تو�سلت لوجود 
عالق���ة �سالب���ة د�لة �إح�سائيً���ا بني �لكف���اءة �لجتماعية للطالب و�ملن���اخ �لأ�سرى غر 
�ل�سوي. فاإن ذلك يعد موؤ�سرًا ل�سرورة معرفة �أمناط ما ور�ء �لنفعال �ل�سائدة لدى 
�لأمه���ات، وهل توؤثر يف �لكفاءة �لجتماعي���ة - �لنفعالية لأطفالهن �ملتلعثمني وغر 

�ملتلعثمني من وجهة نظرهن �أم ل؟.
وهن���ا جت���در �لإ�س���ارة �إىل �أن مفهوم م���ا ور�ء �لنفعال ظه���ر لأول مرة على يد 
Gottman, Katz & Hooven (1996, p. 243) عندم���ا ذك���رو� �أن���ه �لنفع���ال 
نح���و �لنفع���ال، �أو �مل�ساعر نحو �مل�ساعر، و�قت�سر لديهم عل���ى نطاق �لأ�سرة، حيث مت 

تناولو� ما ور�ء �لنفعال �لو�لدي، وما ور�ء �لنفعال �لزو�جي. 
وع���رف عر�ق���ي )2014، ����س 254( م���ا ور�ء �لنفع���ال �لو�ل���دي باأن���ه “وع���ى 

�لو�لدين بانفعالتهم �ملحددة وتقبل تلك �لنفعالت و�إد�رتها لدى �أبنائهم”.
وهن���ا يت�س���ح لنا �أن ما ور�ء �لنفعال مفهوم يتكون لدى �لآباء ويظهر جليا يف 
تعاملهم– خا�سة �لأمهات – مع �نفعالت �أبنائهم، ويت�سمن كما �أ�سار مطر )2017، 
����س114( كل م���ن وعى �لفرد بالنفعال، و�لتقييم �ل�سخ�سي لالنفعال، و�مل�ساعر نحو 
�لنفع���ال، وتنظي���م �لنفعال.كم���ا يظه���ر يف �أك���ر من من���ط: تدريب �لنفع���ال، ونبذ 

�لنفعال، و�إهمال �لنفعال، ومنع �لنفعال، و�لق�سور �لنفعايل. 
و�ل�س���وؤ�ل هن���ا طاملا �أن منط ما ور�ء �لنفعال �ل�سائ���د لدى �لآباء ينعك�س على 
�إد�رتهم لنفعالت �أبنائهم، فاأي هذه �لأمناط ميكن �أن ي�سهم يف بناء وتدعيم �لكفاءة 
�لنفعالي���ة – �لجتماعي���ة ل���دى �لأبن���اء و�أيه���ا يوؤثر �سلبي���ا عليها ؟ وه���ذ� ما يحاول 
�لبح���ث �حل���ايل �لإجاب���ة عن���ه من خ���الل �لتعرف عل���ى طبيعة �لعالقة ب���ني منط ما 
ور�ء �لنفع���ال �ل�سائ���د لدى �لأمهات و�لكفاءة �لجتماعية – �لنفعالية لدى �أبنائهم 
�ملتلعثم���ني وغ���ر �ملتلعثم���ني م���ن وجه���ة نظرهن، وكذل���ك �إمكاني���ة �لتنب���وؤ بالكفاءة 
�لجتماعية – �لنفعالية لدى �لأبناء �ملتلعثمني وغر �ملتلعثمني يف �سوء �أمناط ما 

ور�ء �لنفعال لدى �أمهاتهم. 
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ل���ذ� يهت���م �لبح���ث �حل���ايل بكيفي���ة تعام���ل �لو�ل���د�ن وحتديدً���ا �لأمه���ات م���ع 
�نفع���الت �لأبن���اء مث���ل: )�لغ�س���ب، �حل���زن، �لقل���ق، و�خل���وف(؟، و�أي من���ط مل���ا ور�ء 
�لنفعال يتم ��ستخد�مه �سو�ءً مع �ملتلعثمني �أو غر �ملتلعثمني؟، فمنهم من )يتقبل، 
يرف����س، يهم���ل، ينك���ر، ي�سعب علي���ه �لتعامل( مع �نفع���الت �لطفل. وه���ل يوؤثر هذ� 

�لنمط على �لكفاءة �لجتماعية - �لنفعالية للطفل؟

م�سكلة البحث:
تع���د �سالمة �لكالم �أح���د جو�نب �ل�سخ�سية �ملهمة؛ فالف���رد �لذي يكون لديه 
�لق���درة عل���ى �لفه���م و�لإفهام ي�سبح نا�سجً���ا يف حياته �لعملية وذل���ك لأهمية وظيفة 
�ل���كالم يف حي���اة �لفرد �لأ�سرية و�لعملي���ة و�لجتماعية، كما �أن ق���وة �ل�سخ�سية وقوة 
�لتعب���ر ي�س���ر�ن جنبً���ا �إىل جن���ب، فالفرد �لو�ث���ق بنف�سه يتكلم يف �نط���الق وو�سوح، 

فالقدرة على �لكالم تعك�س له �أثر و��سح يف بناء �ل�سخ�سية )�أمني، 2017، �س5(.

ويع���د ��سط���ر�ب �لتلعث���م من �أك���ر ��سطر�بات �ل���كالم تاأثرًا عل���ى �سخ�سية 
�لف���رد م���ن �لناحي���ة �لجتماعي���ة و�لنفعالي���ة و�لنف�سي���ة �أي�سً���ا، فنجد �أغل���ب �لذين 
يعانون من �لتلعثم لديهم ردود فعل جتاه تلك �مل�سكلة، �إذ ي�سبحو� مفرطي �لعدو�ن، 
وينك���رو� وج���ود ه���ذ� �ل�سط���ر�ب، وي�سقط���ون ردود فعله���م عل���ى �مل�ستمعني،ه���ذ� �إىل 
جان���ب �سعوره���م باخلجل و�لقل���ق، ويتجنبو� �لتح���دث مع �لآخري���ن وجتنب �ملو�قف 
�لجتماعي���ة، لدرج���ة ت���وؤدى �إىل عزلته���م �جتماعيًا، وم���ن �ملمك���ن �أن تنخف�س ب�سدة 
رغبته���م يف �لتعلي���م و�لعم���ل و�لإجناز �لجتماعي. كم���ا �أن )85%( من حالت �لتلعثم 
تبد�أ يف مرحلة ما قبل �ملدر�سة ، ويزد�د عدد �لأولد �ملتلعثمني عن عدد �لبنات بن�سبة 

)4: 1( )�لببالوي، 2010(.

�إل �أن �نفع���ال �لأ�س���رة وردود �أفعاله���ا وخا�س���ة �لأم جتاه هذ� �ل�سط���ر�ب له دوًرا 
مهمً���ا وفاع���الً يف �لت�سدي لهذ� �ل�سطر�ب �أو تطوره لالأ�سوء، فالتلعثم يقع يف �أذن �لأم 
�أولًا، ولي�س يف فم �لطفل مبعنى عدم �إظهار �لأم مل�ساعر �لقلق و�خلوف جتاه كالم �لطفل 
حتى ل ينعك�س ذلك على �لطفل ويتطور �لتلعثم �لعادي �إىل تلعثم حقيقي عندما يتجنب 

�لطفل مو�قف �لكالم مع ظهور عالمات �خلوف و�حلرج عليه )�أمني، 2017، �س12(.
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وه���ذ� يعن���ى �أن وع���ي �لأ�سرة وخا�س���ة �لأم بانفعالتها جتاه م���ا يعانيه �لبن من 
��سطر�ب وتقبل هذه �لنفعالت و�إد�رتها جيًدا عند �لتعامل مع �لبن – وهذ� ما ي�سمى 
بنم���ط م���ا ور�ء �لنفع���ال �لو�لدي �ل�سائد – قد ي�سهم ب�سكل �يجابي يف �لت�سدي لالآثار 

�ل�سلبية لهذ� �ل�سطر�ب خا�سة من �لناحية �لجتماعية و�لنفعالية. 

ل���ذ� فق���د �أو�سحت �لعديد من �لدر��سات �أن �لأمن���اط �لإيجابية ملا ور�ء �لنفعال 
�لو�لدي مثل »تدريب �لنفعال« لها عالقة ببع�س �جلو�نب �لنف�سية �لإيجابية لالأبناء 
مث���ل: در��س���ة Mitmansgruber, Beck, & Schüßler (2008) و�لت���ي �أ�س���ارت 
�إىل �أن م���ا ور�ء �لنفع���ال ي�سهم بن�سبة )62%( من �لتباين يف �لرفاهية �لنف�سية.وكذلك 
وج���دت در��س���ة Hughes & Gullone (2010)  �رتب���اط موج���ب د�ل �إح�سائيً���ا ب���ني 
�أ�سالي���ب �لتن�سئة �لجتماعية �لنفعالي���ة �لو�لدية �لإيجابية وتنظي���م �لنفعالت لدى 
�أطفاله���م. وك�سف���ت در��س���ة Lagacé & Gionet (2012) وج���ود عالق���ة �رتباطي���ة 
موجبة د�لة �إح�سائيًا بني �أمناط �ملو�جهة �لإيجابية للمر�هقني ومنط ما ور�ء �لنفعال 
�رتب���اط  �لو�ل���دي �لإيجاب���ي. و�أظه���رت در��س���ة Nahm & Park (2014)  وج���ود 
موج���ب د�ل �إح�سائيًا بني تدريب �لنفعال لالأمهات وتقدي���ر �لذ�ت �لإيجابي لأبنائهن 
 Castro ,Halberstadt, Lozada & Craig (2015) در��س���ة  �أم���ا  �ملر�هق���ني. 
فوجدت عالقة �رتباطية موجبة د�لة �إح�سائيًا بني �لتن�سئة �لنفعالية �لو�لدية و�لنمو                                           

�لنفعايل لأطفالهم.

كذل���ك ق���د �أ�س���ارت بع����س �لدر��س���ات �إىل �أن �لأمن���اط �ل�سلبي���ة مل���ا ور�ء �لنفعال 
�لو�ل���دي مثل )نبذ �لنفع���ال، �إهمال �لنفعال، منع �لنفع���ال، و�لق�سور �لنفعايل( لها 
عالق���ة ببع�س �ل�سطر�ب���ات �لنف�سية لالأبناء مثل: در��سة عر�ق���ي )2014( و�لتي بينت 
وج���ود عالق���ة �رتباطي���ة �سالب���ة د�ل���ة �إح�سائيًا ب���ني م���ا ور�ء �لنفعال �لو�ل���دي �ل�سلبي 
لالأمهات ومنط �لتعلق �لو�لدي �لقلق �أو �لتجنبي لالأطفال.وذكرت در��سة مطر)2015( 
وج���ود عالق���ة �رتباطي���ة �سالبة د�لة بني م���ا ور�ء �لنفعال ملعلم���ي ذوي �لإعاقة �لفكرية 
و�مل�س���كالت �ل�سلوكي���ة )�ل�سل���وك �لع���دو�ين/ �ل�سل���وك �لنمط���ي/ �ل�سل���وك �لفو�سوي( 
لطالبه���م. و�أو�سح���ت در��س���ةAlmasi (2017)  وج���ود عالق���ة �رتباطي���ة �سالب���ة د�لة 

�إح�سائيًا بني �أبعاد ما ور�ء �لنفعال و�لأعر��س �ل�سلبية للف�سام.
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وتاأكيًدا للدور �لذي ميكن �أن ت�سهم به �أمناط ما ور�ء �لنفعال �لو�لدي �ل�سائدة 
يف رف���ع �لكف���اءة �لجتماعية و�لنفعالية ل���دى �لأبناء، يحاول �لبح���ث �حلايل �لهتمام 
بكيفي���ة تعامل �لو�لد�ن وحتديًد���ا �لأمهات مع �نفعالت �لأبناء مثل: )�لغ�سب، �حلزن، 
�لقل���ق، و�خل���وف(؟، و�أي من���ط مل���ا ور�ء �لنفعال يت���م ��ستخد�مه �سو�ءً م���ع �ملتلعثمني �أو 
غ���ر �ملتلعثمني؟، فمنهم من )يتقبل، يرف�س، يهم���ل، ينكر، ي�سعب عليه �لتعامل( مع 
�نفعالت �لطفل. وهل يوؤثر هذ� �لنمط على �لكفاءة �لجتماعية - �لنفعالية للطفل؟ 
�إ�ساف���ة �إىل در��س���ة مدى �إمكانية �لتنبوؤ بالكف���اءة �لجتماعية – �لنفعالية لدى �لأبناء 
من خالل �أمناط ما ور�ء �لنفعال �ل�سائدة لدى �لأمهات. وميكن �سياغة م�سكلة �لبحث                           

يف �لأ�سئلة �لتالية: 
((( ما طبيعة �لعالقة بني �أمناط ما ور�ء �لنفعال لالأمهات و�لكفاءة �لجتماعية 1

وجهة نظرهن ؟  من  �ملتلعثمني  وغر  �ملتلعثمني  لأطفالهن  – �لنفعالية 
((( م���ا �لف���رق بني �أمهات �لأطفال �ملتلعثمني و�أمه���ات �لأطفال غر �ملتلعثمني يف 1

�أمناط ما ور�ء �لنفعال؟
((( م���ا �لفرق بني �لأطفال �ملتلعثمني وغ���ر �ملتلعثمني يف �لكفاءة �لجتماعية – 1

�لنفعالية من وجهة نظر �أمهاتهم ؟ 
((( ما ن�سبة �إ�سهام �أمناط ما ور�ء �لنفعال لالأمهات يف �لتنبوؤ بالكفاءة �لجتماعية 1

– �لنفعالي���ة لأطفاله���ن �ملتلعثم���ني وغ���ر �ملتلعثمني م���ن وجهة نظرهن ؟
اأهداف البحث:

��ستهدف �لبحث �حلايل ما يلي:
((( �لتع���رف عل���ى طبيعة �لعالقة ب���ني �أمناط م���ا ور�ء �لنفعال لالأمه���ات )تدريب 1

�لنفع���ال، نب���ذ �لنفع���ال، �إهمال �لنفعال، من���ع �لنفعال، و�لق�س���ور �لنفعايل( 
و�لكف���اءة �لجتماعية–�لنفعالي���ة  لأطفالهن �ملتلعثم���ني وغر �ملتلعثمني من 

وجهة نظرهن. 
((( �لك�سف عن �لفرق بني �أمهات �لأطفال �ملتلعثمني و�أمهات �لأطفال غر �ملتلعثمني 1

يف �أمناط ما ور�ء �لنفعال.
((( �لتع���رف عل���ى �لف���رق ب���ني �لأطف���ال �ملتلعثم���ني وغ���ر �ملتلعثم���ني يف �لكف���اءة 1

�لجتماعية – �لنفعالية من وجهة نظر �أمهاتهم. 
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((( �لتعرف على �إمكانية �لتنبوؤ بالكفاءة �لجتماعية–�لنفعالية لالأطفال �ملتلعثمني 1
وغر �ملتلعثمني باملرحلة �لبتد�ئية من وجهة نظر �أمهاتهم فى �سوء �أمناط ما 

ور�ء �لنفعال لالأمهات.

اأهمية البحث: 
الأهمية النظرية: 

((( �إن م�سطلح ما ور�ء �لنفعال من �مل�سطلحات �حلديثة يف �لرت�ث �لنف�سي، و�لذي 1
ي�ساعد يف فهم �لأفكار و�مل�ساعر �لتي تقف ور�ء �نفعالت �لفرد ثم تعديل �لأفكار 
�ل�سلبية �لتي تت�سبب يف �لنفعالت �ل�سلبية. كما �أن �أمناط ما ور�ء �لنفعال �لتي 
ي�ستخدمه���ا �لو�لدين ت�سه���م �إيجابًا �أو �سلبًا يف م���دى �لوعي و�لتقبل لنفعالت 

�أبنائهم �ل�سلبية.
((( �أهمي���ة متغ���ر �لكف���اءة �لجتماعية-�لنفعالي���ة، حي���ث يع���د �لنم���و �لجتماعي 1

�لنفعايل �ل�سوى و�سيلة للتو��سل �لفعال و�لتعاون مع �لآخرين، و�إقامة عالقات 
�جتماعية �سوية مع �لآخرين، كما ي�سهم يف حتقيق �لثقة بالنف�س و�ل�ستقاللية 

وتقدير �لذ�ت �ملرتفع. 
((( يتناول �لبحث �حلايل فئة �ملتلعثمني وهى فئة من �لفئات �خلا�سة، و�لتي تنتمى 1

ل�سطر�بات �لنطق و�لكالم وحتديًدا ��سطر�بات �لطالقة �لكالمية �لتي تز�يد 
حر����س �ملجتمع���ات �لنامية عامة و�ملتقدم���ة خا�سة على رعايته���م، و�إن �ختلفت 
�سب���ل ودرجات هذ� �لهتم���ام. ذلك لأن �لتلعثم تت�سبب يف ظهور بع�س �لتوتر�ت 
�لنف�سي���ة �لت���ي توؤث���ر �سلبً���ا على �سخ�سي���ة �لطفل مث���ل: �سعف �لثق���ة بالنف�س، 
�حل�سا�سية �لنفعالية، �لعتمادية، و�لعدو�ن، و�لغرت�ب �لنف�سي... وغرها من 
�ل�سطر�بات �لنفعالية و�لنف�سية، و�لتي �إن مل تو�جه ب�سورة �سحيحة من قبل 
�لأ�س���رة و�ملرب���ني فاإنها ت���وؤدى �إىل زيادة حدة �لتلعثم وظه���ور ��سطر�بات �أخرى 

للنطق و�لكالم وزيادة �لإح�سا�س بالعزلة و�لنطو�ء، و�لغرت�ب.
((( يتن���اول �لبح���ث �حل���ايل ط���الب �ملرحل���ة �لبتد�ئي���ة، وه���ى تق���ع �سم���ن مرحلة 1

�لطفولة، و�لتي يكت�سب فيها �لطفل �لعديد من �ملفاهيم و�لقيم و�ل�سلوك �لتي 
ت�سكل �سخ�سيته م�ستقبلًا.
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الأهمية التطبيقية: 
((( ميك���ن �أن ي�سه���م نتائج �لبحث �حل���ايل يف و�سع بر�مج �إر�سادية لتنمية ما ور�ء 1

�لنفعال �لإيجابي للو�لدين و�لأبناء.
((( توجيه �لو�لدين و�لعاملني مبجال �لتخاطب مع �ملتلعثمني �إىل �أهمية �لوعي 1

بانفعالت �ملتلعثم وتقبلها، حتى تتح�سن �لتلعثم تدريجيًا.
((( توجيه �أمه���ات �ملتلعثمني �إىل �أهمية �لكف���اءة �لجتماعية-�لنفعالية للطفل، 1

يف زيادة ثقته بنف�سه و�لتعامل مع �ل�سغوط �حلياتية باإيجابية.

م�سطلحات البحث االإجرائية:

اأمنياط ما وراء النفعال لالأمهاتMaternal Meta – Emotion Types: تعرف 
�إجر�ئيً���ا باأنه���ا: �لدرج���ة �لت���ي حت�س���ل عليها �لأمه���ات عل���ى مقيا�س �أمن���اط ما ور�ء 
�لنفع���ال، و�لت���ي تعرب عن �لأمن���اط �لتالية:تدري���ب �لنفعال، نبذ �لنفع���ال، �إهمال 

�لنفعال، منع �لنفعال، و�لق�سور �لنفعايل.  

 :Social - Emotional Competence النفعاليية   الجتماعيية-  الكفياءة 
تعرف �إجر�ئيًا باأنها: �لدرجة على مقيا�س �لكفاءة �لجتماعية-�لنفعالية لالأطفال 
�ملتلعثمني وغر �ملتلعثمني)من وجهة نظر �أمهاتهم(،و�لتي تعرب عن:�لعناية بالذ�ت 
و�لوعي بالأمن و�ل�سالمة، �لتفاعل �لإيجابي مع �لأقر�ن، �لتو��سل �لفعال مع �لكبار 

و�إتباع تعليماتهم، �لتعاون، فهم �لنفعالت، �لتعبر عن �لنفعالت، و�لتعاطف.

الأطفال املتلعثمن Stuttering Children: تتبنى �لباحثة تعريف �أمني )2017، 
����س7( و�لت���ي مت ��ستخ���د�م مقيا�سه���ا لتقدي���ر �س���دة �لتلعثم يف �لبح���ث �حلايل. حيث 
تع���رف �لتلعث���م باأنها: »��سطر�ب يوؤثر عل���ى �إيقاع �لكالم وطالقت���ه، يتميز بالتوقف 
و�ل���رتدد �أو �لتكر�ر و�لإطالة يف �لأ�سو�ت و�حلروف، وقد ياأخذ هذ� �ل�سطر�ب �سكلًا 
ت�سنجيًا يظهر من خالله عجز �ملتلعثم عن �إ�سد�ر �أي �سوت فيخرج ب�سعوبة بالغة«. 

�إجر�ئيً���ا  يع���رف   :Non Stuttering Children املتلعثمين  غيري  الأطفيال 
باأنه���م: »�أطف���ال �ملرحل���ة �لبتد�ئي���ة �لذي���ن ل يعان���ون م���ن �أي ن���وع م���ن ��سطر�بات                               

�لنطق و�لكالم«. 
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االإطار النظري:

Meta – Emotion Types:اأولًا:اأمناط ما وراء النفعال

تعريف اأمناط ما وراء النفعال:
�لنفع���ال  ور�ء  م���ا  �أن    Gottman; et al. (1996, p. 243)ي�س���ر  
�لو�ل���دي ه���و: »جمموع���ة منظمة من �مل�ساع���ر و�لأفكار حول م�ساع���ر �لفرد �خلا�سة                            

وم�ساعر �أطفاله«.

�أم���ا عر�ق���ى )2014، ����س254( فيعرفه���ا باأنه���ا: »وع���ى �لو�لدي���ن بانفعالتهم 
�ملحددة وتقبل تلك �لنفعالت و�إد�رتها لدى �أبنائهم«.

بينم���ا يذكر مطر )2017، �س71( �أنه���ا: »�ل�سمة �ملميزة لأفكار وم�ساعر �لفرد 
نح���و �لنفع���الت �إيجابي���ة �أم �سلبي���ة، وما يتبعه م���ن ��سرت�تيجيات يف �سب���ل تنظيمها 

�إيجابية �أم �سلبية«.

مكونات ما وراء النفعال:
يع���د Gottman, et al. (1996, p. 243) �أول م���ن تن���اول مفهوم ما ور�ء   

�لنفعال، ومت حتديد عدة مكونات ملا ور�ء �لنفعال هى:
(( وع���ى �لو�لدي���ن بانفعالته���م: ويت�سم���ن ق���درة �لو�لدين عل���ى و�سف �خلربة .

�لنفعالي���ة، و�لتميي���ز ب���ني �أن���و�ع �نفعالته���م، و�لتعب���ر �لنفع���ايل �ملقب���ول 
�جتماعيا.

(( تقبل �لو�لدين لنفعالتهم: وي�سر �إىل تقبل �أو رف�س �لو�لد�ن لنفعالتهم .
و�لتعبر عنها.

(( تنظي���م �لو�لدي���ن لنفعالته���م: وي�سمل ق���درة �لو�لدين عل���ى �سبط وتنظيم .
�نفعالتهم.

(( وع���ى �لو�لدي���ن بانفعالت �أطفاله���م: ويت�سح من خالل مالحظ���ة �لو�لدين .
لنفعالت �أطفالهم ومعرفة �أ�سبابها وطريقة �لتعبر عنها.

(( تقب���ل �لو�لدين لنفع���الت �أطفالهم:وي�سم مدى تقب���ل �لو�لدين لنفعالت .
�أطفالهم، و��ستجابتهم �ملبا�سرة وغر �ملبا�سرة لها.
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(( تدري���ب �لو�لدي���ن لنفع���الت �أطفاله���م: وذلك من خالل م�ساع���دة �لو�لدين .
لأطفاله���م عل���ى �إدر�ك �لنفع���الت �ملختلف���ة، وتعليمه���م كيفي���ة �لتعب���ر ع���ن 

�نفعالتهم و�لتعامل معها. 
7( تنظي���م �لو�لدين لنفعالت �أطفالهم:ويت�سمن م�ساعدة �لو�لدين لأطفالهم .

يف �ختي���ار �أن�س���ب �ل�سرت�تيجيات للتغلب على �لنفع���الت �ل�سلبية يف �ملو�قف 
�ملختلفة.

كما �أو�سح عر�قى )2014، �س258( �أن ما ور�ء �لنفعال له عدة مكونات تتمثل فى:
وع���ى �لو�لدي���ن بانفعالتهم �خلا�س���ة: وت�سر �إىل م���دى معلومات �لفرد عن  •

�لنفعال �لذي يعي�سه.
�إد�رة �نفعال �لأطفال: وهى �لدرجة �لتي يكون فيها �لفرد قادرًا على �أن يعرف  •

ويتقبل �خلرب�ت �لنفعالية باأ�سلوب �إيجابي.
تقب���ل �لنفع���ال: وه���ى �أن يتي���ح �لف���رد لنف�س���ه �لفر�س���ة �أن يعي����س �لنفع���ال،  •

وكذلك �ل�سعور بالرتياح يف �لتعبر عن �لنفعال.
عدم �لتنظيم: وهو وجود �سعوبات يف تنظيم �لتعبر عن �لنفعالت.   •

ولقد �ساغ مطر )2017، �س114( منوذجًا مقرتحًا ملكونات ما ور�ء �لنفعال يت�سمن:
( وعى �لفرد بالنفعال: وي�سمل �لنتباه لالنفعال، وو�سوح �لنفعال.	.
( �لتقيي���م �ل�سخ�س���ى لالنفع���ال: ول���ه خم�س���ة معاي���ر ه���ى )�لتغ���ر �مل�ستجد، 	.

�ل�ستح�س���ان / ع���دم �ل�ستح�س���ان، �لعالق���ة باله���دف، �لتف���اق م���ع �ملعاي���ر، 
و�لقابلية للتحكم(.

( �مل�ساعر نحو �لنفعال: ويت�سمن م�ساعر �لبهجة، �لفخر، �خلزى، و�لنفور.	.
( تنظي���م �لنفع���ال: ويحتوى على �لإبقاء على �لنفع���ال، قمع �لنفعال، �سرف 	.

�لنتب���اه، �لتجنب، تعديل �ملوقف، تعديل �لنفع���ال، و�إعادة �لتقييم �ل�سخ�سى 
لالنفعال.
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اأمناط ما وراء النفعال الوالدي:
�أ�س���ارGottman, et al. (1996, p. 243)  �أن �أمن���اط م���ا ور�ء �لنفع���ال   
�لو�ل���دي ت�س���م منط���ني هما: تدري���ب �لنفعال، ونب���ذ �لنفعال. يف ح���ني �أ�ساف عبد 
�لفت���اح مط���ر )2017، ����س72، 74، 77، 79( �أمناط���ا �أخرى هى ) �إهم���ال �لنفعال، منع 

�لنفعال، و�لق�سور �لنفعايل (. وفيما يلى �سرحًا مف�سلًا لكل منهم:

Emotion Coaching :1( تدريب النفعال(
يع���د م���ن �أكر �أمناط م���ا ور�ء �لنفعال �إيجابية، ويتمي���ز �أ�سحاب هذ� �لنمط 
بوج���ود م�ساع���ر �إيجابية لديهم نحو �لنفع���الت �ل�سلبية، وبوع���ى وتقبل �نفعالتهم 
وتنظيمه���ا، وتقب���ل �نفعالت �أطفاله���م، وتعليمهم كيفية �لتعبر عنه���ا. كما يرون �أن 

�لنفعالت �ل�سلبية فر�سة منا�سبة للتو��سل �لنفعايل معهم.

كم���ا يت�سم���ن من���ط تدري���ب �لنفع���ال )تقب���ل �لنفع���ال �إىل جان���ب توجي���ه 
�لنفعال(. وكذلك يت�سمن هذ� �لنمط خم�س �سمات هي: وعى �لو�لدين بانفعالتهم 
و�نفعالت �أطفاله���م، �لنظر لالنفعالت �ل�سلبية لأطفالهم كفر�سة للتو��سل معهم، 
ت�سدي���ق �نفع���الت �أطفاله���م و�لتعاط���ف معه���ا، م�ساع���دة �لأطفال عل���ى �لتعبر عن 

�نفعالتهم لفظيًا، م�ساعدة �لأطفال يف حل �مل�سكالت �مل�سببة لنفعالهم.

كم���ا �أن �لآب���اء �لذين يتبنون فل�سفة تدري���ب �لنفعال ميتازون بالآتى: لديهم 
وعى بانفعالتهم و�نفعالت �أطفالهم �لإيجابية و�ل�سلبية، تقبل �لنفعالت باعتبارها 
�أدو�ت لتعزي���ز �لتعل���م، لديهم تنظيم لنفعالتهم و�نفع���الت �أطفالهم ب�سورة جيدة، 
لديهم تدريب لنفعالتهم حيث ي�ستطيعون �لتعبر لفظيًا عن حالتهم �لنفعالية.

Emotion Dismissing :2( نبذ النفعال(
ويعت���رب من���ط �سلب���ى مل���ا ور�ء �لنفع���ال، وي�سعب عل���ى �أ�سحاب ه���ذ� �لنمط   
م�ساع���دة �أطفاله���م يف �لتعام���ل م���ع �نفعالته���م �ل�سلبي���ة باإيجابي���ة، �إذ يلجئ���ون �إىل 
�إنكاره���ا، و�س���رف �نتب���اه �أطفالهم ل�سئ �آخ���ر. ومثل هوؤلء لديه���م م�ستوى منخف�س 

من �لوعي �لنفعايل، وتنظيم �لنفعال.  



املجلد ال�سابع - العدد )24( اغ�سط�س 2018 جملة الرتبية اخلا�سة 

 156 

)3( اإهمال النفعال اأو اإطالق احلرية لالنفعال اأو عدم التدخل يف النفعال:  
 Emotion Neglect Or Emotion Laissez-Faire Or Emotion

Noninvolvement
وي�سر �إهمال �لنفعال �إىل عدم �هتمام �لو�لدين بانفعالت �لطفل، و�لعتقاد 
باأنه���ا ل ت�ستح���ق �لبحث عن �أ�سبابها، لذ� فهم يرتكون �أطفالهم ليظهرو� �نفعالتهم 

بحرية مطلقة، ول ي�ساعدونهم يف فهم �نفعالتهم.

Emotion Disapproving :4( منع النفعال(
هن���ا يلج���اأ �لآب���اء �إىل �لعق���اب و�لنق���د عندم���ا يظه���ر �أطفاله���م �لنفع���الت   
�ل�سلبي���ة، ومينعونه���م من �لتعبر عنها بالقوة. وذوى هذ� �لنمط لديهم تدنى يف كل 

من �لوعي �لنفعايل وتقبل وتنظيم �لنفعال. 

 Emotion Dysfunction:5( اخللل اأو الق�سور النفعايل(
�نفعالته���م  م���ع  �لتعام���ل  �لو�لدي���ن  عل���ى  ي�سع���ب  �لنم���ط  ه���ذ�  ف���ى   
و�نفعالتاأطفاله���م �ل�سلبي���ة، حي���ث يث���ور �لف���رد ويفق���د �ل�سيط���رة عل���ى ت�سرفات���ه، 

ويرف�س مناق�سة �لطفل يف �سبب �نفعاله. 

مم���ا �سب���ق يت�س���ح �أن هن���اك ف���رق بني مكون���ات م���ا ور�ء �لنفع���ال و�لتى ت�سم 
) �لوع���ي بالنفع���الت، تقب���ل �لنفع���الت، تنظي���م �لنفع���الت ( وبني �أمن���اط ما ور�ء 
�لنفع���ال �لو�ل���دي �لت���ى ي�ستخدمها �لو�ل���د�ن يف �لتعامل مع �نفعالته���م و�نفعالت 
�أبنائه���م يف �ملو�ق���ف �ملختلف���ة و�لت���ى ت�س���م ) تدريب �لنفع���ال، نبذ �لنفع���ال، �إهمال 

�لنفعال، منع �لنفعال، �لق�سور �لنفعايل (.

Social -Emotional Competenc:ثانيًا: الكفاءة الجتماعية - النفعالية

تعريف الكفاءة الجتماعية- النفعالية:
يذك���ر عب���د �لو�حد )2015، ����س153( �أن �لكفاءة �لجتماعي���ة- �لنفعالية هى 
»قدرة �ملتعلم على فهم و�إد�رة و�لتعبر عن �جلو�نب �لجتماعية و�لنفعالية حلياته 
بط���رق متكن���ه م���ن �لتعامل �لناجح م���ع مهام �حلي���اة �لأ�سا�سية مث���ل: �لتعلم، تكوين 

�لأ�سدقاء، حل م�سكالت �حلياة �ليومية، و�لتو�فق مع متطلبات �حلياة«.
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باأنه���ا:  �لنفعالي���ة  �لجتماعي���ة-  �لكف���اءة   Lentini (2015) تع���رف  كم���ا 
“�لقدرة على �لتفاعل مع �لآخرين، تنظيم �لنفعالت و�ل�سلوكيات �خلا�سة بالفرد، 

�لقدرة على حل �مل�سكالت، و�لت�سال �لفعال”.

�أم���اMarable (2016)  فيعرفه���ا باأنه���ا: “�ملع���ارف و�مله���ار�ت �لالزمة لفهم 
و�إد�رة �مل�ساع���ر �خلا�س���ة بالذ�ت، وم�ساع���ر �لآخرين وبناء �لعالق���ات و�ل�سد�قات مع 

�لآخرين، و�حلفاظ عليها مبا يف ذلك �لتعاطف”.

خ�سائ�س ذوى الكفاءة الجتماعية النفعالية:
باخل�سائ����س  �لنفعالي���ة   - �لجتماعي���ة  �لكف���اءة  ذوى  �لأطف���ال  ميت���از   
�لتالية:تقدي���ر �ل���ذ�ت �ملرتف���ع، �لثق���ة بالنف����س، فعالي���ة �ل���ذ�ت، �ل�س���رب، �لإ�س���ر�ر، 
مه���ار�ت حل �ل�س���ر�ع، مهار�ت �لت�سال، م�سئولية �تخاذ �لقر�ر�ت، �لتعاطف، �ملهار�ت 

�لجتماعية، ح�سن �خللق.

كم���ا �أن هن���اك �أن�سط���ة ت�ساع���د عل���ى تعزي���ز �لكف���اءة �لجتماعية-�لنفعالي���ة 
لالأطف���ال ومنه���ا: �إن�ساء بيئة ي�سعر فيها �لأطفال بالأمان يف �لتعبر عن م�ساعرهم، 
�ل�ستجاب���ة لنفع���الت �لأطف���ال وتوفر من���وذج للتعاط���ف يقتدى به،و�س���ع توقعات 
وح���دود و��سحة، ف�سل �مل�ساعر عن �لأفعال،ت�سجيع وتعزيز �ملهار�ت �لجتماعية مثل 
 (Center for the Study حتي���ة �لآخري���ن، توفر فر�س لالأطفال حلل �مل�س���كالت

of Social Policy, 2013)

�لكف���اءة  ذوى  �أن    Ren, Knoche & Edwards (2016)ذك���ر كم���ا 
�لجتماعي���ة - �لنفعالي���ة ميتازون بالكف���اءة �لأكادميية يف مهار�ت �لق���ر�ءة، �لكتابة، 

�حل�ساب، �للغة.

�أم���ا Pahl & Barrett (2012, p. 85)  في�س���ر� �أن �لكف���اءة �لجتماعي���ة-
�لنفعالية لالأطفال ت�ساعد على �لتكيف �جليد يف �ملدر�سة، زيادة �لثقة بالنف�س، بناء 

عالقات جيدة مع �لآخرين، �لإ�سر�ر على تخطى �ملهام �ل�سعبة، و�لت�سال �جليد.
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مكونات الكفاءة الجتماعية  النفعالية: 
يو�سح حبيب )2003، �س7( �أن �لكفاءة �لجتماعية تتمثل فى: �لقدرة على تاأكيد 
�ل���ذ�ت، �لإف�س���اح عن �ل���ذ�ت، م�ساركة �لآخري���ن يف ن�ساطات �جتماعي���ة، �إظهار �لهتمام 

بالآخرين، وفهم منظور �ل�سخ�س �لآخر.
�أم���ا �ل�سعيد )2009، �س22( في�سر �أن �أبع���اد �لكفاءة �لجتماعية هى: �ملهار�ت   
�لجتماعي���ة، �ل�سل���وك �لتكيف���ي، تقب���ل �لأق���ر�ن، �ملب���ادرة بالتفاع���ل و�إقام���ة عالق���ات 
�جتماعي���ة م���ع �لآخري���ن، وتفه���م نتائ���ج �لعالق���ات �لجتماعي���ة �ملتبادل���ة وت�سحي���ح                                                     

�أخطاء �ل�سلوك �لجتماعي.
كم���ا ي�س���ر  Zhou & Ee (2012) �أن مهار�تالكف���اءة �لجتماعية-�لنفعالية 
تنق�س���م �إىل م�ستويني هما: م�ستوى د�خل �ل�سخ�س، وم�ست���وى بني �لأ�سخا�س. فالأول 
ي�س���ر �إىل فهم وتنظي���م �لنفعالت �خلا�س���ة، و�لثاين يت�سمن فهم م�ساع���ر �لآخرين، 

و�لعالقة مع �لآخرين، ومهار�ت �تخاذ �لقر�ر�ت �مل�سوؤولة.
�أم���ا عب���د �لو�ح���د )2015، �س153( فيو�س���ح �أن �لكف���اءة �لجتماعية-�لنفعالية 
ت�سم���ل �لأبعاد �لتالية: �لوعي بالذ�ت، �سب���ط �لندفاع �أو �لتهور، �لعمل �لتعاونى، وحب 

وتقدير �لآخرين ومر�عاة �آر�ئهم و�أفكارهم ومعتقد�تهم و�لتعاطف معهم«. 
ويذك���رMantz, Bear, Yang & Harris (2016, p.2) �أن هن���اك خم�س���ة 
مكون���ات للكفاءة �لجتماعية-�لنفعالي���ة هى: �لوعي بالذ�ت، �لوع���ي �لجتماعي، �إد�رة 

�لذ�ت، �إد�رة �لعالقات، و�تخاذ �لقر�ر�ت �مل�سوؤولة. 
بينم���ا ي���رى كل م���ن Ren, et al. (2016, p.2) �أن للكف���اءة �لجتماعي���ة-
�لنفعالية مكونات تت�سمن: �لتعبر �لنفعايل، فهم ومعرفة �لنفعال، تنظيم �لنفعال 

و�ل�سلوك، حل �مل�سكالت �لجتماعية، و�ملهار�ت �لجتماعية و�لعالقات. 

Stuttering Children :رابعًا: الأطفال املتلعثمن

تعريف التلعثم:
يع���رف �ل�سربين���ي )2012، ����س158( �لتلعث���م باأنه���ا تقط���ع يف نط���ق �لكلم���ات، 
وتوق���ف يف �للف���ظ و�لتعب���ر، و�ل�سعوب���ة يف نط���ق بد�ي���ات �لكلم���ات �أو حروفه���ا �لأويل 
بالتوق���ف �أو �لإطال���ة، وق���د يحدث �نقطاع بني �لكلمات لفرتة ق�س���رة فتخرج �لألفاظ                                             

متناثرة وغام�سة.
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مظاهر التلعثم:
يذكر �لعفيف )2000، �س35( �أن هناك مظاهر �أ�سا�سية، ومظاهر ثانوية للتلعثم هى:

مظاهر اأ�سا�سية: ومنها:
((( �ملي���ل للتك���ر�ر: تك���ر�ر مقاط���ع �لكلم���ات م�سحوبً���ا بال���رتدد و�لتوت���ر �لنف�سي 1

و�جل�سمي.

((( �لإطال���ة: وهى �إطال���ة �لأ�سو�ت خا�س���ة �حلروف �ل�ساكن���ة، وتظهر بكرة فى 1
كالم �ملتلعثم.

((( �لتوقف���ات: وفيه���ا يب���دو �ملتلعثم غر ق���ادر على �إنتاج �ل�س���وت �إطالقًا، وتكر 1
عند بد�ية �لنطق بالكلمات �أو �ملقاطع �أو �جلمل.

مظاهير ثانويية: ومنها:��سطر�ب���ات ف���ى �لتنف����س، ن�ساط حرك���ي ز�ئد، ح���ركات غر 
منتظم���ة للر�أ�س ورمو�س �لع���ني، و�رتعا�سات حول �ل�سفاة، حركات ل�إر�دية لليدين �أو 

�لرجلني، �ل�سلوك �لتجنبى، �لقلق و�لتوتر و�خلوف و�لعدو�نية و�ل�سعور و�خلجل.

اأنواع التلعثم:
للتلعثم عدة �أنو�ع هى:

((( التلعثيم النمائيية: وحتدث ب���ني عمر )2-4( �سنو�ت، حي���ث يتغر منو �لكالم 1
من �لإطالة �ىل �لتوقف و�لتكر�ر و�لرتدد، وت�ستمر ب�سعة �أ�سهر فقط.

((( التلعثم املتح�سنة: وتبد�أ بني )3-11( �سنة، وتزول تلقائيا يف مدة ترت�وح بني 1
)6�أ�سهر: 6 �سنو�ت(.

((( التلعثم الثابتة: وتظهر يف عمر )3- 8( وحتتاج �إىل عالج لفرتة زمنية طويلة 1
)عبد �ملعطى، ورد�دي، و�سا�س،2013، �س345(
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درا�سات �سابقة:
اأ- درا�سات تناولت اأمناط ما وراء النفعال الوالدي وعالقتها بالكفاءة الجتماعية-

النفعالية لأبنائهم:
�لتع���رف  �إىل   Zong, Guang, Hui, & Ping (2012) در��س���ة  هدف���ت 
عل���ى �لعالق���ة ب���ني م���ا ور�ء �لنفع���ال �لو�ل���دي، و�لتعبر ع���ن �لنفع���الت، و�لكفاءة 
�لجتماعي���ة لالأطف���ال. و�س���ارك يف ه���ذه �لدر��س���ة )341( طفلًا، وتر�وح���ت �أعمارهم 
ب���ني )3 - 5( �سن���و�ت، كم���ا �س���ارك �أولي���اء �أموره���م. مت تقيي���م �لكف���اءة �لجتماعي���ة 
لالأطف���ال با�ستخ���د�م مقيا����س تقييم �ل�سل���وك يف �ملدر�س���ة �ملبكرة، و��ستبي���ان �لتعبر 
�لذ�ت���ي يف �لأ�س���رة للو�لدي���ن، ومقيا�س ما ور�ء �لنفعال �لو�ل���دي. وقد بينت �لنتائج 
وج���ود عالقة �رتباطية موجبة د�لة �إح�سائيًا بني تدريب �لنفعال �لو�لدي و�لكفاءة 
�لجتماعي���ة لأطفالهم،ووجود عالق���ة �رتباطية �سالبة د�لة �إح�سائيًا بني �لق�سور �أو 
�خلل���ل �لنفعايل �لو�لدي و�لكفاءة �لجتماعية لأطفالهم. كما �أن �لتعبر �لنفعايل 
�لإيجاب���ي يتو�س���ط �لعالق���ة ب���ني تدري���ب �لنفع���ال �لو�ل���دي و�لكف���اءة �لجتماعي���ة 
لأطفاله���م، �أم���ا �لتعب���ر �لنفع���ايل �ل�سلبي يتو�س���ط �لعالقة بني �لق�س���ور �أو �خللل 

�لنفعايل �لو�لدي و�لكفاءة �لجتماعية لأطفالهم.

و�هتم���ت در��سة Cho & Shin (2015) بالتعرف على �لآثار �ملبا�سرة وغر 
�ملبا�س���رة مل���ا ور�ء �لنفع���ال لالأمهات على �ل���ذكاء �لنفعايل لأطفال م���ا قبل �ملدر�سة. 
و��ستمل���ت �لعين���ة عل���ى )252( طفلً���ا و�أمهاتهم. و��ستخ���دم ��ستبيان مل���ا ور�ء �لنفعال 
لالأمه���ات، و�ل���ذكاء �لنفعايل لالأطفال. وقد بينت �لنتائ���ج �أن هناك �أثر غر مبا�سر 
مل���ا ور�ء �لنفع���ال لالأمهات على �لذكاء �لنفعايل لالأطفال، فالأمهات �لالتي لديهن 
معتقد�ت مرغوبة عن �لنفعالت يكون لديهن ردود فعل د�عمة للتعبر عن �مل�ساعر 
�ل�سلبي���ة لالأطف���ال. كما �أظه���رت �لنتائج �أمن���ا ور�ء �لنفعال لالأمه���ات يتنباأ بالذكاء 

�لنفعايل لأطفالهن.

 Fiorilli, DeStasio, DiChicchio & Chan (2015) وبحث���ت در��س���ة
�لعالق���ة بني �لتن�سئة �لنفعالي���ة �لو�لدية وعالقتها باخل���رب�ت �لنفعالية و�لتكيف 
�لجتماع���ي لأطفاله���م. وق���د مت���ت �ملقارن���ة ب���ني عينت���ني من ه���وجن ك���وجن بال�سني 
و�يطالي���ا. وبل���غ ع���دد �لأمه���ات �ليطالي���ات )71( ومتو�سط �أعماره���ن )39،45( �سنة، 
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وع���دد �لأمهات �ل�سيني���ات )71( ومتو�سط �أعمارهن )37،75( �سن���ة، و�أعمار �أطفالهن 
)6-9( �سن���و�ت. وق���د بينت �لنتائج وجود عالقة �رتباطية موجب���ة د�لة �إح�سائيًا بني 
تدري���ب �لنفع���ال و�لكفاءة �لجتماعية و�لتكيف �لجتماع���ي - �لنفعايل لأطفالهن، 
وعالق���ة �رتباطي���ة �سالب���ة د�ل���ة �إح�سائيً���ا ب���ني نب���ذ �لنفع���ال لالأمه���ات و�لكف���اءة 
�لجتماعي���ة و�لتكي���ف �لجتماع���ي - �لنفع���ايل لأطفاله���ن. كم���ا وجدت ف���روق د�لة 
�إح�سائيً���ا ب���ني �لأمه���ات �ل�سينيات و�ليطاليات ف���ى تدريب �لنفع���ال ونبذ �لنفعال 

ل�سالح �لأمهات �ل�سينيات. 

�أم���ا در��س���ة Rose, McGuire & Gilbert (2015) هدف���ت �إىل �لتع���رف 
عل���ى فعالي���ة تدري���ب �ملمار�س���ني �لذي���ن يعمل���ون م���ع �لأطف���ال و�ل�سب���اب يف �ملد�ر����س 
عل���ى ��سرت�تيجي���ة تدري���ب �لعاطف���ة. وتكون���ت �لعين���ة م���ن )127( م���ن �ملمار�س���ني 
باملناط���ق �ملحروم���ة باجنل���رت�. وق���د �أظه���رت �لنتائ���ج �أن ه���وؤلء �ملمار�س���ني ميكنه���م 
ب�س���كل ف���ردي وجماع���ي متك���ني �لأطف���ال و�ل�سب���اب م���ن بن���اء جمموعة م���ن �ملهار�ت 
�ل�سل���وك                                      تع���زز  �لت���ي  و�خلارجي���ة  �لد�خلي���ة  و�لعاطفي���ة  �لجتماعي���ة  �لتنظيمي���ة 

�لجتماعي �لإيجابي.

وحاولت در��سة Buckholdt, Kitzmann, & Cohen. (2016) �لتعرف 
على �لعالقة بني منط تدريب �لنفعال �لو�لدي وكلًا من )عالقات �لأبناء مع �لأقر�ن 
بالف�س���ل �لدر��س���ى، �إدر�ك �ل���ذ�ت لالأبن���اء، و�لكف���اءة �لجتماعي���ة لالأبناء(.وتكون���ت 
�لعين���ة م���ن )129( طفلً���ا من �ملرحل���ة �لر�بع���ة �إىل �ل�ساد�سة �لبتد�ئي���ة، منهم )%44 
ذك���ور، و66% من �لقوق���از(. وقد �أظهرت �لنتائج وجود عالق���ة �رتباطية موجبة د�لة 
�إح�سائيًا بني �لتدريب �لنفعايل �لو�لدي وكلًا من )�لإدر�ك �لإيجابى للذ�ت، �لكفاءة 
�لجتماعي���ة، �ح���رت�م �لزم���الء، عدم �ل�سعور بالوح���دة �لنف�سية، و�لتف���اوؤل( لالأبناء.

�لف���روق   Hurrell, Houwing & Hudson (2017) در��س���ة  وتناول���ت 
ب���ني ما ور�ء �لنفع���ال �لو�لدي )�لوعي �لنفعايل �لو�ل���دي، وتدريب �لنفعال( لدى 
�لأ�سر �مل�سابني بالقلق وغر �مل�سابني. وبلغ عدد �لأ�سر �مل�سابني بالقلق )74(، وغر 
�مل�ساب���ني )35(، وتر�وح���ت �أعم���ار �أطفاله���م بني )7 – 15( �سن���ة. ومت تطبيق بطارية 
�ختب���ار�ت لقيا�س �لتنظي���م �لنفعايل لالأطفال. و�أو�سحت �لنتائ���ج وجود فروق د�لة 
�إح�سائيً���ا بني �لآب���اء يف �لأ�سر �مل�سابة بالقلق و�لآباء يف �لأ�سر غر �مل�سابة يف كلًا من 
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�لوع���ي �لنفع���ايل لذ�تهم ولأطفالهم، وتدريب �لنفعال  ل�سالح �لآباء يف �لأ�سر غر 
�مل�سابة. كما وجدت فروق د�لة �إح�سائيًا بني �لأبناء يف �لأ�سر �مل�سابة بالقلق و�لأبناء يف 
�لأ�سر غر �مل�سابة يف �لتنظيم �لنفعايل ل�سالح �لأبناء يف �لأ�سر غر �مل�سابة بالقلق.

تعقيب:
تتفق جميع �لدر��سات �ل�سابقة مع �لبحث �حلايل يف كون �لعينة من �لأطفال. 
كم���ا تتف���ق نتائ���ج �لعديد م���ن �لدر��س���ات �ل�سابق���ة يف وجود عالق���ة �رتباطي���ة موجبة 
د�ل���ة �إح�سائيًا بني منط تدري���ب �لنفعال لالأمهات و�لكف���اءة �لجتماعية-�لنفعالية 
لأطفاله���ن، وعالقة �رتباطية �سالبة د�لة �إح�سائيًا بني منطى نبذ �لنفعال و�لق�سور 
�أو �خلل���ل �لنفعايل لالأمه���ات و�لكف���اءة �لجتماعية-�لنفعالي���ة لأطفالهن.ويختلف 
�لبح���ث �حل���ايل مع �لدر��س���ات �ل�سابقة يف عينة �لدر��سة من حي���ث تناولها لأمناط ما 

ور�ء �لنفعال لأمهات �لأطفال �ملتلعثمني وغر �ملتلعثمني.

وق���د مت �ل�ستف���ادة من �لدر��سات �ل�سابقة يف نتائجها و�سياغة فرو�س �لبحث. 
وكذل���ك �لطالع على �لإطار �لنظري لالأمن���اط ما ور�ء �لنفعال �لو�لدي.مما �أعطى 

�لباحثة خلفية نظرية جيدة عن هذ� �ملتغر.

ب - درا�سات تناولت الكفاءة الجتماعية - النفعالية للمتلعثمن وغري املتلعثمن:
�هتم���ت در��س���ة Klompas & Ross (2004)  ببح���ث �أث���ر �لتلعثم على جودة 
�حلياة لدى عينة من �لبالغني باأفريقيا �جلنوبية قو�مها )16( بالغًا، تر�وحت �أعمارهم 
بني )20-59( �سنة، مبتو�سط عمر زمنى )28،9( �سنة. وقد مت �إجر�ء مقابالت �سخ�سية 
معه���م للتعرف على: �حلي���اة �لجتماعية، �ملهنة، �لعالج �لكالم���ي �لذي يتلقوه، �حلياة 
�لأ�سري���ة و�لزوجي���ة، �لهوي���ة. وقد ك�سفت �لنتائج عن �أن �لتلعث���م لها تاأثر �سلبى على: 
�لأد�ء �لأكادميي، و�لعالقات مع �ملعلمني وزمالء �ل�سف، ول توؤثر �لتلعثم على: �لقدرة 
على تكوين �سد�قات، �لختيار �ملهنى، �لقدرة على �إجناز �لعمل، �لعالقات مع �لروؤ�ساء يف 

�لعمل �أو �لزمالء. كما وجد �أن �لتلعثم لها �أثر �سالب على تقدير �لذ�ت، و�سورة �لذ�ت.

 Karrass, Walden, Conture, Graham, Arnold, در��س���ة  وبحث���ت 
Hartfield, & Schwenk (2006) �لعالقة بني كل من �لتفاعل �لنفعايل وتنظيم 
�لنفعالت وبني �لتلعثم. وقد بلغت �لعينة )65( من �لأطفال �ملتلعثمني، و)56( من غر 
�ملتلعثم���ني مبرحل���ة ما قبل �ملدر�سة، تر�وحت �أعمارهم بني )3 - 7( �سنو�ت. ومت تطبيق 
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��ستبي���ان منط �ل�سلوك �إع���د�د/McDevitt & Carey (1978). وقد �أ�سفرت �لنتائج 
ع���ن وج���ود فروق د�ل���ة �إح�سائيًا بني �ملتلعثم���ني وغر �ملتلعثمني يف تنظي���م �لنفعالت 

ل�سالح غر �ملتلعثمني.

وتناولت در��س���ة Erickson & Block (2013) �لأثر �لجتماعي و�لت�ساىل 
للتلعثم على �ملر�هقني �ل�سرت�ليني و�أ�سرهم. وتكونت �لعينة من )36( من �ملتلعثمني. 
وقد �أو�سحت �لنتائج �أن �ملر�هقني �ملتلعثمني لديهم كفاءة ذ�تية مدركة �أقل من �ملتو�سط، 
و�رتف���اع قل���ق �لت�سال مع �لآخري���ن لديهم، و�أكر عر�سة للتنمر م���ن �أقر�نهم. كما �أن 
�أ�س���ر �ملتلعثم���ني لديهم: م�ستوى مرتفع من �لتوتر �لنفع���ايل، �سر�عات �أ�سرية كثرة، 

و�سعوبة �إد�رة �إحباطات �أبنائهم �ملتلعثمني.

وهدف���ت در��س���ة Giorgetti , Oliveira & Giacheti (2015) �إىل �لتعرف 
عل���ى �لف���روق ب���ني �ملتلعثمني وغر �ملتلعثم���ني يف �لكف���اءة �ل�سلوكي���ة و�لجتماعية من 
وجه���ة نظ���ر �لو�لدين، و�لتع���رف على �لفروق فى �لكف���اءة �ل�سلوكية و�لجتماعية وفقًا 
ل�سدة �لتلعثم )منخف�سة، متو�سطة، �سديدة(. وقد �سارك )23 تلميًذا، و9 تلميذ�ت( من 
�ملتلعثمني، و)32( تلميًذا وتلميذة من غر �ملتلعثمني، وتر�وحت �أعمارهم بني )6 �إىل 18( 
�سنة. وقد �أظهرت �لنتائج وجود فروق د�لة �إح�سائيًا بني �ملتلعثمني وغر �ملتلعثمني يف 
�لكفاءة �ل�سلوكية و�لجتماعية ل�سالح غر �ملتلعثمني، وعدم وجود فروق د�لة �إح�سائيًا 

بني منخف�سي ومتو�سطي و�سديدي �لتلعثم يف �لكفاءة �ل�سلوكية و�لجتماعية.

�أما در��سة Hertsberg & Zebrowski (2016) فبحثت �لفروق بني �لأطفال 
�ملتلعثمني وغر �ملتلعثمني يف كل من �لكفاءة �لذ�تية �ملدركة و�لتقبل �لجتماعي �ملدرك، 
وتقيي���م م���دى �إ�سهام �لق���درة �للغوي���ة و�لطالقة �لكالمي���ة و�لبيئة �لأ�سري���ة يف �لتنبوؤ 
بالكف���اءة �لذ�تي���ة �ملدركة. وقد جمع���ت �لبيانات من )13( تلميذ م���ن �ملتلعثمني، و)14(
تلميذ من غر �ملتلعثمني، تر�وحت �أعمارهم بني )4 �سنو�ت: 5 �سنو�ت و10 �سهور(. وقد 
طبق عليهم مقيا�س م�سور للكفاءة �لذ�تية �ملدركة و�لتقبل �لجتماعي لالأطفال �إعد�د/
Harter & Pike (1984). وقد �أ�سارت �لنتائج �إىل عدم وجود فروق د�لة �إح�سائيًا بني 
�ملتلعثمني وغر �ملتلعثمني يف كل من �لكفاءة �لذ�تية �ملدركة و�لتقبل �لجتماعي �ملدرك. 
ووج���ود عالق���ة �رتباطي���ة موجبة د�ل���ة �إح�سائيًا بني درجة �لتلعث���م �ملنخف�سة و�لتقبل 

�لجتماعي �ملدرك لالأطفال.
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وحاول���ت در��س���ة Adriaensens ,Waes & Struyf (2017) �لتع���رف عل���ى 
�لف���روق ب���ني �لطالب �ملتلعثمني و�أقر�نهم غر �ملتلعثمني يف �إدر�ك �لقبول و�لإهمال يف 
�لف�سل �لدر��سي باملرحلة �لثانوية ببلجيكا. وتكونت �لعينة من)22 من �ملتلعثمني، و40 
من غر �ملتلعثمني(. وقد �أو�سحت �لنتائج عدم وجود فروق د�لة �إح�سائيًا بني �ملتلعثمني 

و�أقر�نهم غر �ملتلعثمني يف �إدر�ك �لقبول و�لإهمال يف �لف�سل �لدر��سي.

تعقيب:
يت�س���ح م���ن عر����س �لدر��س���ات �ل�سابق���ة �أن �لبح���ث �حل���ايل تتف���ق م���ع بع����س   
�لدر��س���ات �ل�سابق���ة يف ك���ون �لعينة م���ن �ملتلعثمني وغ���ر �ملتلعثمني، با�ستثن���اء در��ستي                            

Klompas & Ross (2004) Erickson & Block (2013)

وتتف���ق نتائ���ج بع����س �لدر��س���ات �ل�سابق���ة فىع���دم وج���ود ف���روق د�ل���ة �إح�سائيً���ا 
ب���ني �ملتلعثم���ني وغر �ملتلعثمني يف �لكف���اءة �لجتماعية-�لنفعالي���ة، با�ستثناء در��ستى

.Karrass ; et al. (2006) ,Giorgetti ; et al. (2015)

ويختل���ف �لبحث �حل���ايل مع �لدر��سات �ل�سابقة يف �لهدف من �لدر��سة و�لعينة، 
حيث تتناول �لبحث �حلايل �لتعرف على ما �إذ� كانت �أمناط ما ور�ء �لنفعال لالأمهات 
ت�سهم يف �لتنبوؤ بالكفاءة �لجتماعية-�لنفعالية لأطفالهن �ملتلعثمني وغر �ملتلعثمني 

باملرحلة �لبتد�ئية �أم ل ؟.

وق���د مت �ل�ستف���ادة من �لدر��سات �ل�سابقة يف نتائجه���ا و�سياغة فرو�س �لبحث. 
وكذل���ك �لط���الع عل���ى �لإط���ار �لنظ���ري للكف���اءة �لجتماعية-�لنفعالي���ة، مم���ا �أعطى 

�لباحثة خلفية نظرية جيدة عن هذ� �ملتغر.

فرو�س البحث:
((( ل توجد عالقة �رتباطية د�لة �إح�سائيًا بني �أمناط ما ور�ء �لنفعال لالأمهات 1

و�لكفاءة �لجتماعية-�لنفعالية لأطفالهن �ملتلعثمني من وجهة نظرهن.
((( ل توج���د عالق���ة �رتباطي���ة د�ل���ة �إح�سائيً���ا ب���ني �أمن���اط م���ا ور�ء �لنفع���ال 1

لالأمه���ات و�لكف���اءة �لجتماعي���ة - �لنفعالية لأطفالهن غ���ر �ملتلعثمني من                        
وجهة نظرهن.
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((( ل توجد فروق د�لة �إح�سائيًا بني متو�سطي درجات �أمهات �ملتلعثمني و�أمهات 1
غر �ملتلعثمني يف �أمناط ما ور�ء �لنفعال.

((( ل توجد فروق د�لة �إح�سائيًا بني متو�سطي درجات �لأطفال �ملتلعثمني وغر 1
�ملتلعثمني يف �لكفاءة �لجتماعية-�لنفعالية من وجهة نظر �أمهاتهم.

((( ت�سه���م درجات �أمناط ما ور�ء �لنفع���ال لأمهات �لأطفال �ملتلعثمني فى �لتنبوؤ 1
بدرجات �أطفالهن يف �لكفاءة �لجتماعية-�لنفعالية من وجهة نظرهن.

((( ت�سه���م درج���ات �أمن���اط ما ور�ء �لنفع���ال لأمهات �لأطفال غ���ر �ملتلعثمني فى 1
�لتنب���وؤ بدرج���ات �أطفاله���ن يف �لكف���اءة �لجتماعية-�لنفعالي���ة م���ن وجه���ة 

نظرهن.

عينة البحث: 
�لعين���ة �ل�سيكومرتي���ة: تتمث���ل �لعين���ة �ل�ستطالعية ف���ى)43( ُ�أمًا م���ن �أمهات 
�لأطفال �ملتلعثمني وغر �ملتلعثمني بال�سفوف �لثالثة �لأوىل من �ملرحلة �لبتد�ئية؛ 
للتع���رف عل���ى �خل�سائ����س �ل�سيكومرتي���ة لأدو�ت �لبحث �حلايل. وبلغ���ت عينة �أمهات 
�لأطفال �ملتلعثمني )20( �أُمًا، ومتو�سط �أعمارهن )85‚29(، و�نحر�ف معيارى )83‚2(. 
علمً���ا ب���اأن م�ستوى �سدة �لتلعثم عن���د �لأطفال من �لنوع �ملتو�س���ط وفقًا ملقيا�س تقدير 
�س���دة �لتلعثم �مل�ستخدم يف �لبحث �حلايل.وعينة�أمه���ات �لأطفال غر �ملتلعثمني )23( 

�أُمًا. ومتو�سط �أعمارهن )35‚30(، و�نحر�ف معيارى )94‚2(.

�لعينة �لأ�سا�سية: تتمثل عينة �لبحث �لأ�سا�سية يف )77(ً امًا من �أمهات �لأطفال 
�ملتلعثم���ني وغر �ملتلعثمني؛ بال�سفوف �لثالثة �لأوىل من �ملرحلة �لبتد�ئية. وبلغت 
عين���ة �أمه���ات �لأطف���ال �ملتلعثم���ني )37( �أُمًا، ومتو�س���ط �أعماره���ن )35‚30(، و�نحر�ف 
معيارى )01‚3(.علمًا باأن م�ستوى �سدة �لتلعثم عند �لأطفال من �لنوع �ملتو�سط وفقًا 
ملقيا����س تقدي���ر �سدة �لتلعث���م �مل�ستخدم يف �لبح���ث �حلايل.وعينة�أمه���ات �لأطفال غر 

�ملتلعثمني )40(ً امًا. ومتو�سط �أعمارهن )73‚32(، و�نحر�ف معيارى )39‚4(.
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اأدوات البحث:

1- مقيا�س اأمناط ما وراء النفعال لالأمهات:   ) �إعد�د/ �لباحثة (
�أد�ة  توف���ر  �لتالي���ة:  للم���ربر�ت  وذل���ك  �ملقيا����س  باإع���د�د  �لباحث���ة  قام���ت   
�سيكومرتية منا�سبة للبيئة �مل�سرية و�أهد�ف �لبحث وعينته. وندرة �ملقايي�س �لعربية 
�لتي تناولت �أمناط ما ور�ء �لنفعال لالأمهات ب�سفة عامة، و�أمهات �لأطفال �ملتلعثمني 
ب�سفة خا�سة.حيث تو�فر فقط مقيا�س تقدير ما ور�ء �لنفعال ملعلمي �لفئات �خلا�سة 

�إعد�د/ مطر )2017(.

وق���د م���ر �إع���د�د �ملقيا����س باخلط���و�ت �لآتية:�لط���الع عل���ى �لأط���ر �لنظري���ة 
و�ملقايي����س �لت���ى تناولت �أمن���اط ما ور�ء �لنفع���ال. و�سياغة عدد من �لعب���ار�ت قدرها 
)55( عب���ارة قب���ل �لتحكي���م، ومت ت�سنيف ه���ذه �لعبار�ت يف خم�سة �أمن���اط هى: تدريب 
�لنفع���ال، نب���ذ �لنفعال، �إهمال �لنفع���ال، منع �لنفعال، و�لق�س���ور �لنفعايل.وتوجد 
خم�س���ة بد�ئ���ل �أم���ام كل عب���ارة، تخت���ار �لأم م���ا يتنا�س���ب مع وجه���ة نظره���ا، ودرجاتها 

كالتاىل: ) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (.

 اخل�سائ�س ال�سيكومرتية ملقيا�س اأمناط ما وراء النفعال لالأمهات:

�سدق املقيا�س:

)1( �سيدق املحكمين: مت عر�س �ملقيا����س يف �سورته �لأولي���ة على جمموعة من 
�ل�سادة �ملحكمني من �أ�ساتذة �ل�سحة �لنف�سية وعلم �لنف�س وعددهم )7( لتحديد مدى 
مالءم���ة تل���ك �لعبار�ت لقيا�س �أمن���اط ما ور�ء �لنفعال لالأمهات، م���ع مر�عاة �أل تقل 
ن�سبة �لتفاق بني �ملحكمني على )85%( بو�قع )6( �آر�ء من )7(. وقد �أو�سى �ملحكمون 

بتعديل �سياغة عبارتني، وحذف )4( عبار�ت. 

2- الت�سياق الداخليي: مت ح�س���اب �لتجان�س �لد�خلي من خ���الل ح�ساب معامل 
�لرتب���اط بني درج���ة كل عبارة يف �ملقيا�س ودرجة �لبعد )�لنمط( �لذى تنتمى �إليه كل 

على حدة، وذلك ما يو�سحه �جلدول �لتايل: 



اأمناط ما وراء النفعال لالأمهات كمنبئ بالكفاءة الجتماعية  النفعاليةد. �سعاد كامل قرين

 167 

جدول )1(
معامالت الرتباط بني درجة كل عبارة ودرجة البعد الذي تنتمي اإليه يف مقيا�س اأمناط ما وراء 

النفعال لالأمهات )ن= 43(
�لعبار�ت�لبعد

تدريب 
�لنفعال

رقم 
1234567891011�لعبارة

معامل 
�لرتباط

**‚552**‚762**‚543‚287**‚416*‚304**‚452**‚396**‚45‚19**‚585

نبذ 
�لنفعال

رقم 
12131415161718192021�لعبارة

معامل 
�لرتباط

**‚668**‚622**‚589**‚619*‚379**‚39**‚563**‚728**‚483*‚318

�إهمال 
�لنفعال

رقم 
2223242526272829303132�لعبارة

معامل 
�لرتباط

**‚643**‚572*‚329**‚552**‚492**‚473*‚358**‚564‚018**‚466**‚554

رقم 
33�لعبارة

معامل 
�لرتباط

**‚292

منع 
�لنفعال

رقم 
3435363738394041�لعبارة

معامل 
�لرتباط

**‚638**‚732**‚504*‚387**‚54**‚776**‚517**‚448

�لق�سور 
�لنفعايل

رقم 
42434445464748495051�لعبارة

معامل 
016‚36‚*756‚**525‚**451‚**46‚**699‚**508‚**426‚**295‚�لرتباط

**د�لة عند م�ستوى )01‚0(              *د�لة عند م�ستوى )05‚0(
يت�س���ح من جدول)1( �أن جميع �لعب���ار�ت د�لة عند م�ستوى )01‚0(، و)05‚0( 
با�ستثن���اء �لعب���ار�ت )4، 10( يف �لبع���د �لأول، و�لعبارة )30( يف �لبع���د �لثالث، و�لعبارة 
)42، 51(ف���ى �لبع���د �خلام����س فهى غر د�ل���ة �إح�سائيً���ا ومت ��ستبعادهم م���ن �ل�سورة 
�لنهائي���ة للمقيا�س، وبذلك ت�سبح �ل�س���ورة �لنهائية مكونة من )46( عبارة جميعهم 
د�ل عند م�ستوى )01‚0(، و)05‚0( مما ي�سر �إىل �أن هناك درجة عالية من �لتجان�س 

د�خل �ملقيا�س.
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 ثبيات املقيا�يس: مت ح�س���اب معام���ل �لثبات بطريق���ة �ألف���ا كرونباخ، حي���ث مت ح�ساب 
�لرتباط بني عبار�ت كل بعد يف �ملقيا�س على حدة. ويو�سح �جلدول �لتاىل قيم معامل 

�لثبات لكل منط:
جدول )2( 

معامالت الثبات بطريقة األفا كرونباخ  لأبعاد مقيا�س اأمناط ما وراء النفعال لالأمهات)ن= 43(

�لبعد
 تدريب

�لنفعال
)9 عبار�ت(

            نبذ
�لنفعال

)10 عبار�ت(

 �إهمال
�لنفعال

)11 عبارة(

 منع
�لنفعال

)8 عبار�ت(

 �لق�سور
�لنفعايل

)8 عبار�ت(
 معامل
**‚71**‚698**‚675**‚73**‚661�لثبات

**د�لة عند م�ستوى )01‚0(

يت�سح من �جلدول )2( �أن قيم معامالت �لثبات لأبعاد مقيا�س �أمناط ما ور�ء 
�لنفع���ال لالأمه���ات مرتفع���ة ود�ل���ة عند م�ست���وى )01‚0(، مما ي�س���ر �إىل �أن �ملقيا�س 

يتمتع بثبات مرتفع، وبالتاىل �سالحية ��ستخد�مه مع عينة �لبحث.

2- مقيا�س الكفياءة الجتماعية-النفعالية لأطفال املرحلة البتدائية املتلعثمن وغري 
املتلعثمن من وجهة نظر اأمهاتهم: ) �إعد�د/ �لباحثة (

قام���ت �لباحث���ة باإع���د�د �ملقيا����س وذل���ك لتوف���ر �أد�ة �سيكومرتي���ة منا�سب���ة   
للبيئ���ة �مل�سري���ة و�أه���د�ف �لبح���ث وعينت���ه، ون���درة �ملقايي����س �لعربي���ة �لت���ي تناول���ت 
�لكف���اءة �لجتماعية-�لنفعالية ب�سفة عامة، ولأطفال �ملرحلة �لبتد�ئية �ملتلعثمني 
ب�سف���ة خا�س���ة. حي���ث تو�ف���رت فق���ط مقايي����س للكف���اءة �لجتماعي���ة مث���ل مقيا����س 
جم���دى حبي���ب )2003(، ومقيا����س �أمان���ى عب���د �ملق�س���ود و�أ�سم���اء �ل�سر�س���ى)2015(.

وق���د م���ر �إعد�د �ملقيا����س باخلطو�ت �لآتي���ة: �لطالع على �لأطر �لنظري���ة و�ملقايي�س 
�لتى تناولت �لكفاءة �لجتماعية-�لنفعالية، و�سياغة عدد من �لعبار�ت قدرها )73( 
عب���ارة قب���ل �لتحكي���م، ومت ت�سنيف هذه �لعب���ار�ت يف �سبعة �أبعاد ه���ى: �لعناية بالذ�ت 
و�لوعي بالأمن و�ل�سالمة، �لتفاعل �لإيجابى مع �لأقر�ن، �لتو��سل �لفعال مع �لكبار 
و�إتب���اع تعليماتهم، �لتعاون، فهم �لنفعالت، �لتعب���ر عن �لنفعالت، و�لتعاطف.مع 
وجود خم�سة بد�ئل �أمام كل عبارة، تختار �لأم من بينهم ما يتنا�سب مع وجهة نظرها، 

وهى )1 - 2 - 3 - 4 - 5(.
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 اخل�سائ�س ال�سيكومرتية ملقيا�س الكفاءة الجتماعية-النفعالية:

�سدق املقيا�س:

اأ- �سيدق املحكمين: مت عر����س �ملقيا�س يف �سورته �لأولية عل���ى جمموعة من �ل�سادة 
�ملحكم���ني م���ن �أ�سات���ذة �ل�سح���ة �لنف�سي���ة وعدده���م )7( لتحديد م���دى مالءمة تلك 
�لعب���ار�ت لقيا����س �لكف���اءة �لجتماعي���ة – �لنفعالي���ة لأطف���ال �ملرحل���ة �لبتد�ئي���ة 
�ملتلعثمني وغر �ملتلعثمني من وجهة نظر �أمهاتهم، مع مر�عاة �أل تقل ن�سبة �لتفاق 
ب���ني �ملحكم���ني عل���ى )85%( بو�ق���ع )6( �آر�ء م���ن )7(. وق���د �أو�سى �ملحكم���ون بتعديل 

�سياغة )5( عبار�ت، وحذف )8( عبار�ت.

ب- الت�ساق الداخلي: مت ح�ساب �لتجان�س �لد�خلي من خالل ح�ساب معامل �لرتباط 
بني درجة كل عبارة يف �ملقيا�س ودرجة �لبعد�لذى تنتمى �إليه كل على حدة، وذلك ما 

يو�سحه �جلدول �لتاىل: 
جدول )3(

معامالت الرتباط بني درجة كل عبارة ودرجة البعد الذي تنتمي اإليه يف مقيا�س 
الكفاءة  الجتماعية - النفعالية )ن= 43(

 رقم�لبعد
�ملفردة

 معامل
 رقم�لبعد�لرتباط

�ملفردة
 معامل

 رقم�لبعد�لرتباط
�ملفردة

 معامل
 رقم�لبعد�لرتباط

�ملفردة
 معامل

�لرتباط

 �لعناية
 بالذ�ت
 و�لوعي
 بالأمن

و�ل�سالمة

10‚474**

 �لتفاعل
 �لإيجابى مع

�لأقر�ن
2
3
4
5
6
7
8
9

 �لتو��سل*319‚10
 �لفعال

 مع �لكبار
 و�إتباع

تعليماتهم
2
3
4
5
6
7
8
9

10‚448**

�لتعاون
2
3
4
5
6
7
8
9

10‚634**

20‚469**0‚501**0‚614**0‚18

30‚57**0‚727**0‚432**0‚725**

40‚405**0‚626**0‚301*0‚411**

50‚2130‚606**0‚2750‚476**

60‚476**0‚1390‚415**0‚758**

70‚403**0‚698**0‚39**0‚75**

80‚1190‚413**0‚344**0‚657**

90‚1590‚1450‚1640‚703**

100‚423**100‚396**100‚19

110‚561**

120‚481**
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 رقم�لبعد
�ملفردة

 معامل
 رقم�لبعد�لرتباط

�ملفردة
 معامل

 رقم�لبعد�لرتباط
�ملفردة

 معامل
�لرتباط

 فهم
�لنفعالت

10‚694**

 �لتعبر عن
�لنفعالت

2
3
4
5
6
7

10‚406**

�لتعاطف
2
3
4
5
6
7

10‚231

20‚63**0‚553**0‚639**

30‚734**0‚485**0‚239

40‚749**0‚332*0‚721**

50‚792**0‚42**0‚352*

60‚542**0‚59**0‚024

70‚7**0‚2750‚364*

80‚538**

90‚395**

100‚418**

**د�لة عند م�ستوى )01‚0(                                  *د�لة عند م�ستوى )05‚0(

جدول )4(
معامالت الرتباط بني درجة البعد والدرجة الكلية للمقيا�س   )ن= 43(

معامل �لرتباطعدد �لفقر�ت�لأبعاد
**696‚90�لعناية بالذ�ت و�لوعي بالأمن و�ل�سالمة

**736‚70�لتفاعل �لإيجابى مع �لأقر�ن

**642‚80�لتو��سل �لفعال مع �لكبار و�إتباع تعليماتهم

**578‚80�لتعاون

**615‚70فهم �لنفعالت

**747‚60�لتعبر عن �لنفعالت

**65‚70�لتعاطف

**د�لة عند م�ستوى )01‚0(
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يت�س���ح م���ن ج���دويل )3، 4( �أن جمي���ع �لعب���ار�ت د�ل���ة عن���د م�ست���وى )01‚0(، 
�لثان���ى،                        �لبع���د  �لبع���د �لأول، و)6، 9( يف  �لعب���ار�ت )5، 8، 9( يف  و)05‚0( با�ستثن���اء 
و)5، 9(ف���ى �لبع���د �لثال���ث، و)2، 10( يف �لبع���د �لر�ب���ع، و)7( يف �لبع���د �ل�ساد�س، و)1، 
3، 6( يف �لبع���د �ل�ساب���ع فهى غر د�لة �إح�سائيًا، ومت ��ستبعادهم من �ل�سورة �لنهائية 
للمقيا����س، وبذل���ك ت�سب���ح �ل�س���ورة �لنهائي���ة مكون���ة م���ن )52( عب���ارة جميعه���م د�ل 
عن���د م�ست���وى )01‚0(، �أو)05‚0(، مم���ا ي�سر �إىل �أن هناك درج���ة عالية من �لتجان�س                                

د�خل �ملقيا�س.

ج- �سيدق املحيك: مت ح�س���اب معام���ل �لرتب���اط ب���ني مقيا����س �لكف���اءة �لجتماعية-
�لنفعالية للدر��سة �حلالية ومقيا�س �لكفاءة �لجتماعية �إعد�د/�أمانى عبد �ملق�سود 
و�أ�سم���اء �ل�سر�س���ى )2015(. وق���د وجدت عالق���ة �رتباطية موجبة د�ل���ة �إح�سائيًا بني 
�ملقيا�س���ني وقيمته���ا )0،798( وه���ى د�ل���ة عن���د م�ست���وى )0،01(، مما ي���دل على �سدق 

�ملقيا�س.

مت ح�س���اب معامل �لثبات بطريقة �ألفا كرونباخ، وفيما يلى معامل   ثبات املقيا�س:  
�لثبات لكل بعد و�ملقيا�س ككل:

جدول )5( 
معامل األفا كرونباخ ملقيا�س الكفاءة الجتماعية-النفعالية ن= )43(

معامل �لفا كرونباخعدد �ملفرد�ت �لأبعاد
90،624�لعناية بالذ�ت و�لوعي بالأمن و�ل�سالمة

70،661�لتفاعل �لإيجابى مع �لأقر�ن
80،874�لتو��سل �لفعال مع �لكبار و�إتباع تعليماتهم

80،811�لتعاون
70،82فهم �لنفعالت

60،855�لتعبر عن �لنفعالت
70،879�لتعاطف

520،81�ملقيا�س ككل
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يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�سابق �رتفاع قي���م معامل �ألفا، وهى د�ل���ة عند م�ستوى 
)01‚0(. مما ي�سر �إىل �أن �ملقيا�س يتمتع بثبات مرتفع، وبالتاىل �سالحية ��ستخد�مه 

مع عينة �لبحث.

3- مقيا�س تقدير �سدة التلعثم:        �إعد�د / �أمني )2017(
و�سيف املقيا�س:يت���م �ختي���ار قطعت���ني م���ن �لكت���اب �ملدر�س���ى منا�سبني ل�س���ن �ملتلعثم 
عل���ى �أن ي���رت�وح عدد �لكلم���ات يف كل قطعة من )50 – 100( كلمة، حيث يقوم �لطفل 
بالقر�ءة �ل�سفوية مرتني �أثناء قيا�س �سدة �لتلعثم. ويتم تقدير �سدة �لتلعثم يف �سوء: 
ح�ساب �لتكر�ر�ت، قيا�س زمن �لقر�ءة، قيا�س زمن �لتوقفات �ل�سامتة، تقدير �ملظاهر 

�مل�ساحبة للتلعثم مثل )تعبر�ت �لوجه، تعبر�ت �جل�سم، وطريقة �لتنف�س(.

طريقية الت�سحييح:يمت ح�س���اب �لدرج���ة �لكلي���ة تبعً���ا للمر�ح���ل �لأرب���ع �ل�سابق���ة كم���ا 
باجلدول �لتايل:

جدول )6( 
م�ستويات �سدة التلعثم

�لتكر�ر�ت �مل�ستوى
)20(

زمن 
�لقر�ءة 

)20(

�لتوقفات 
�ل�سامتة 

)20(

�ملظاهر 
�مل�ساحبة 

)21(

�لدرجة 
�لكلية 
)81(

تلعثم خفيفة جد� )ن�سبة �أقل 
0 - 020 - 05 - 05 - 05 - 5من %25(

تلعثم خفيفة )ن�سبة من %25- 
)%398 - 68 - 68 - 68 - 632 - 21

تلعثم متو�سطة )ن�سبة 
33 - 952 - 913 - 913 - 913 - 13من%40- %64(

تلعثم �سديدة )ن�سبة 
53 - 1481 - 1421 - 1420 - 1420 - 20من65%فاأكر(

�لد�خل���ي، وجمي���ع  �لت�س���اق  �ملحكم���ني و�س���دق  �س���دق  - �سيدق املقيا�س:��ستخ���دم 
معام���الت �لرتب���اط د�لة �إح�سائيًا ومل تقل عن )0،8(. كما ��ستخدم �سدق �ملحك مع 
مقيا�س �ملو�قف �ملرتبطة ب�سدة �لتلعثم �إعد�د/ Bloodstein (1986)، وكان معامل 

�لرتباط بينهم )0،83( وهو د�ل �إح�سائيًا.
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- ال�سدق يف البحث احلايل: مت ��ستخد�م �سدق �ملحك، حيث مت ح�ساب �لرتباط بني هذ� 
�ملقيا����س وبطاري���ة �لختبار�ت �لكالمية و�لنف�سية لت�سخي����س �لتلعثم �إعد�د/ يو�سف 

حممد )2010(. وكان معاماللرتباط)0،87(وهى قيمة مرتفعة ود�لة �إح�سائيًا.

- ثبيات املقيا�يس: مت ��ستخد�م طريقة �إعادة �لتطبيق بفا�سل زمنى �أ�سبوعني. وكان 
معامل �لثبات )0،99(، وهى قيمة مرتفعة ود�لة �إح�سائيًا.

- الثبيات يف البحيث احلايل: مت ��ستخ���د�م معادلة �ألفا كرونباخ حل�س���اب �لثبات، وكانت 
قيمة معامل �لثبات للمقيا�س ككل )0،79(.

وبالنظ���ر لقي���م �ل�سدق و�لثبات يت�سح �أنها قي���م مرتفعة ود�لة �إح�سائيًا، مما 
ي�سر �إىل �سدق وثبات �ملقيا�س.

الأ�ساليب الإح�سائية: 
 SPSSلختب���ار �سحة �لفرو�س مت ��ستخد�م �حلزمة �لإح�سائية للعلوم �لجتماعية
لإج���ر�ء �ملعاجل���ة �لإح�سائية حيث مت ��ستخد�م �ختبار )ت( T-test، ومعامل �رتباط 

بر�سون، وحتليل �لنحد�ر �ملتعدد.

نتائج البحث: 
 نتائج الفر�س الأول: 

ين�س على »ل توجد عالقة �رتباطية د�لة �إح�سائيًا بني �أمناط ما ور�ء �لنفعال لالأمهات 
و�لكفاءة �لجتماعية-�لنفعالية لأطفالهن �ملتلعثمني من وجهة نظرهن«. وللتحقق 
م���ن �سح���ة هذ� �لفر�س مت ��ستخ���د�م معامل �رتباط بر�سون كم���ا باجلدول �لتاىل: 

جدول)7( 
معامالت الرتباط بني اأمناط ما وراء النفعال لالأمهات والكفاءة الجتماعية-النفعالية لأطفالهن 

املتلعثمني من وجهة نظرهن
 �أمناط ما ور�ء

�لنفعال لالأمهات
 تدريب

�لنفعال
 نبذ

�لنفعال
 �إهمال

 �لق�سورمنع �لنفعال�لنفعال
�لنفعايل

�لكفاءة �لجتماعية-
**0،498 -**0،408 -**0،466 -*-0،332**0،872�لنفعالية

** د�لة عند 0.01 *  د�لة عند 0.05
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نتائج الفر�س الثاين: 
ين����س عل���ى »ل توج���د عالق���ة �رتباطي���ة د�ل���ة �إح�سائيً���ا ب���ني �أمناط م���ا ور�ء 
�لنفع���ال لالأمه���ات و�لكف���اءة �لجتماعية-�لنفعالي���ة لأطفاله���ن غ���ر �ملتلعثم���ني 
م���ن وجه���ة نظرهن«.وللتحق���ق من �سحة ه���ذ� �لفر�س مت ��ستخ���د�م معامل �رتباط 

بر�سون كما باجلدول �لتاىل: 
جدول )8( 

معامالت الرتباط بني اأمناط ما وراء النفعال لالأمهات والكفاءة الجتماعية-النفعالية لأطفالهن 
غري املتلعثمني من وجهة نظرهن

 �أمناط ما ور�ء
�لنفعال لالأمهات

 تدريب
�لنفعال

 نبذ
�لنفعال

 �إهمال
 �لق�سورمنع �لنفعال�لنفعال

�لنفعايل
�لكفاءة �لجتماعية-

**0،494 -**0،388 -**0،416 -**-0،353**0،824�لنفعالية

** د�لة عند 0.01 *  د�لة عند 0.05
يت�سح من جدوىل )7، 8( وجود عالقة �رتباطية موجبة د�لة �إح�سائيًا بني منط 
ما ور�ء �لنفعال لالأمهات )تدريب �لنفعال( وكل من: �لكفاءة �لجتماعية-�لنفعالية 
لأطفاله���ن �ملتلعثمينوغ���ر �ملتلعثمني من وجه���ة نظرهن عند م�ستوى دلل���ة )0،01(. 
ووجود عالقة �رتباطية �سالبة د�لة �إح�سائيًا بني �أمناط ما ور�ء �لنفعال لالأمهات )نبذ 
�لنفع���ال، �إهمال �لنفعال، من���ع �لنفعال، و�لق�سور �لنفع���ايل( و�لكفاءة �لجتماعية-
�لنفعالية لأطفالهن �ملتلعثمني عند م�ستوى دللة )0،05(، با�ستثناء منط منع �لنفعال 
فهو د�ل عند م�ستوى )0،01(. ووجود عالقة �رتباطية �سالبة د�لة �إح�سائيًا بني �أمناط 
م���ا ور�ء �لنفع���ال لالأمه���ات )نبذ �لنفع���ال، �إهمال �لنفع���ال، منع �لنفع���ال، و�لق�سور 
�لنفع���ايل( و�لكف���اءة �لجتماعية-�لنفعالي���ة لأطفالهن غ���ر �ملتلعثمني عند م�ستوى 

دللة )0،01(.

ويف�سر ذلك باأن طريقة تعامل �لأم �لإيجابية مع �نفعالت طفلها �ل�سلبية بغ�س 
�لنظ���ر ع���ن كون���ه متلجلج �أو غر متلجل���ج ت���وؤدى �إىل �إ�سباع حاجات �لطف���ل من �حلب 
و�لتقدير و�لتفهم، مما ينعك�س على حت�سني �أد�ئهم �لجتماعي و�لنفعايل يف تفاعلهم 
م���ع �لآخري���ن. كم���ا تعم���ل على زي���ادة تقدير �ل���ذ�ت وزي���ادة فر�س �لتفاع���ل �لجتماعي 
�لفع���ال. فعندم���ا تكون �لأم حتديًدا و�لتىهى �أك���ر �لأ�سخا�س �حتكاكًا بالطفل يف هذه 
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�ملرحل���ة �لعمرية على وع���ى بانفعالت �لطفل �ل�سلبية، ومتقبلةلتلك �لنفعالت وتقوم 
باإعادة توجيهها وتعديلها �إىل �مل�سار �ل�سوى، فاإن ذلك يزيد من قدرة �لطفل على مو�جهة 
�مل�سكالت و�لعتماد على �لنف�س. كما ي�سهم رد فعل �لأم جتاه �نفعالت طفلها �ل�سلبية يف 
�لتن�سئة �لجتماعية و�لنفعالية �ل�سليمة، فعندما يتم مناق�سة �لطفل يف �نفعاله �ل�سلبى 
و�أ�سبابه،ويتم تدريبه على كيفية �لتعبر عن �نفعاله بال�سكل �لالئق و�ملقبول �جتماعيًا 
يف �ملو�ق���ف �لجتماعي���ة �ملختلف���ة فاإن ذلك ي�سه���م يف رفع م�ستوى �لكف���اءة �لجتماعية 
و�لنفعالي���ة لديه���م حيث يكون���و� �أكر تو�فقًا نف�سيً���ا و�أكر قدرة عل���ى تكوين عالقات 

�إيجابية مع �أقر�نهم. 

ويتفق ذلك مع ما �أ�سارت �إليهنتائج در��سة Chen , Len and Li (2012)فى 
وجود عالقة �رتباطية موجبة د�لة �إح�سائيًا بني منط تدريب �لنفعال لالأمهاتو�لتعلق 
�لآمن لأطفالهن. كما وجدت عالقة �رتباطية �سالبة د�لة �إح�سائيًا بني منط نبذ �لنفعال 
 Ciucci,Baroncelliandلالأمهات و�لتعلق �لآمن لأطفالهن. كما بينت نتائج در��سة
Toselli (2015) وج���ود عالق���ة �رتباطي���ة موجب���ة د�ل���ة �إح�سائيً���ا بني فعالي���ة �لذ�ت 

وتدريب �لنفعال.  

 Zong, et al.(2012) :وتتف���ق نتائ���ج هذي���ن �لفر�س���ني م���ع نتائ���ج در��س���ات
.,Fiorilli, et al.(2015),Buckholdt, et al. (2016),Hurrell, et al. (2017)

نتائج الفر�س الثالث: 
ين����س عل���ى �أن���ه » ل توجد فروق د�ل���ة �إح�سائيًا بني متو�سط���ي درجات �أمهات 
�ملتلعثم���ني و�أمه���ات غر �ملتلعثمني يف �أمناط ما ور�ء �لنفعال «. وللتحقق من �سحة 

هذ� �لفر�س مت ��ستخد�م �ختبار »ت« T-test، و�جلدول �لتاىل يو�سح ذلك:
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جدول )9(
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية وقيم “ ت ” ودللتها للفروق بني متو�سطات  

درجات اأمهات الأطفال املتلعثمني وغري املتلعثمينفى اأمناط ما وراء النفعال

�لأبعاد
م

�أمهات �ملتلعثمني
)ن = 37(

 �أمهات غر
�ملتلعثمني
)ن = 40( 

 قيمة ت
�ملح�سوبة

 م�ستوى
�لدللة

عمع

عال
لنف

ء �
ور�

ما 
ط 

منا
�أ

 تدريب
387،4638،237،280،1340،894�لنفعال

23،525،2923،885،20،3020،764نبذ �لنفعال
 �إهمال

20،144،8518،885،551،060،291�لنفعال

19،764،9218،474،611،180،243منع �لنفعال
 �لق�سور

20،225،0619،784،320،410،683�لنفعايل

يت�س���ح من ج���دول )9( عدم وجود فروق د�لة �إح�سائيً���ا بني �أمهات �ملتلعثمني 
و�أمهات غر �ملتلعثمني يف �أمناط ما ور�ء �لنفعال. وميكن تف�سر ذلك باأن �لأمومة 
و�ح���دة ل تختل���ف باخت���الف ك���ون �لطف���ل متلجلج من عدم���ه، حيث تعتم���د طريقة 
تعام���ل �لأم م���ع �نفعالته���ا و�إد�رتها على وعيه���ا وكفاءتها يف �لتعامل م���ع مكونات ما 
ور�ء �لنفع���ال وه���ي )وع���ى �لو�لدي���ن بانفعالته���م �خلا�س���ة، �إد�رة �نفع���ال �لأطفال، 

تقبل �لنفعال، وعدم �لتنظيم ( لتحقيق �لأمن و�ل�سالم لأبنائها.

كما �أن عدم �لفروق قد ترجع �إىل �ختالف منط �ل�سخ�سية بني �لأمهات مما 
ينعك����س ب���دوره على من���ط ما ور�ء �لنفعال �لذي ت�ستخدم���ه �لأم. ويتفق ذلك مع ما 
�أ�س���ارت �إلي���ه )�أمني، 2017، ����س12( �إىل �أن �نفعال �لأ�س���رة وردود �أفعالها وخا�سة �لأم 
جت���اه ه���ذ� �ل�سطر�ب له دور� مهم���ا وفاعال يف �لت�سدي له���ذ� �ل�سطر�ب �أو تطوره 
لالأ�س���وء، فالتلعث���م تق���ع يف �أذن �لأم �أولًا، ولي�س يف فم �لطف���ل مبعنى عدم �إظهار �لأم 
مل�ساع���ر �لقل���ق و�خلوف جت���اه كالم �لطفل حتى ل ينعك�س ذل���ك على �لطفل وتتطور 
�لتلعث���م �لعادي���ة �إىل تلعثم حقيقي���ة عندما يتجنب �لطفل مو�ق���ف �لكالم مع ظهور 
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عالم���ات �خل���وف و�حل���رج عليه.ويتف���ق ذل���ك م���ع Castro , et al. (2015)حي���ث 
وج���دت عالق���ة �رتباطي���ة موجب���ة د�ل���ة �إح�سائيًا ب���ني �لتن�سئ���ة �لنفعالي���ة �لو�لدية 

و�لنمو �لنفعايل لأطفالهم.

نتائج الفر�س الرابع: 
ين����س على �أنه » ل توجد ف���روق د�لة �إح�سائيًا بني متو�سطي درجات �لأطفال 
�ملتلعثم���ني و�لأطفال غ���ر �ملتلعثمني يف �لكفاءة �لجتماعي���ة - �لنفعالية من وجهة 
 ،T-test »نظ���ر �أمهاته���م«. وللتحقق من �سحة ه���ذ� �لفر�س مت ��ستخد�م �ختب���ار »ت

و�جلدول �لتايل يو�سح ذلك:
جدول )10(

 املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية وقيم “ ت ” ودللتها للفروق بني متو�سطات  
درجات الأطفال املتلعثمني وغري املتلعثمينفى الكفاءة الجتماعية - النفعالية

�ملتغر�ت
�لأطفال �ملتلعثمني

)ن = 37(
 �لأطفال غر

�ملتلعثمني
)ن = 40( 

 قيمة ت
�ملح�سوبة

 م�ستوى
�لدللة

عمعم
 �لكفاءة �لجتماعية –

106،3819.3810415.150،5260،6�لنفعالية

يت�س���ح م���ن ج���دول )10( ع���دم وج���ود ف���روق د�ل���ة �إح�سائيً���ا ب���ني �لأطف���ال 
�ملتلعثم���ني و�لأطفال غر �ملتلعثمني يف �لكف���اءة �لجتماعية – �لنفعالية من وجهة 
نظ���ر �أمهاتهم. وميكن تف�س���ر ذلك باأن �لأطفال يف هذه �ملرحلة �لبتد�ئية وحتديدًا 
�ملتلعثم���ني لي����س لديه���م وع���ى كاف بالتقب���ل �لجتماع���ي، �أو �خل���وف م���ن �لتقيي���م 
�ل�سلب���ي م���ن �لآخرين للجلجته���م، �أو وعيهم بذ�تهم. كما �أن �أقر�نه���م يف نف�س �ل�سن 
ل ي�سعرونه���م بالخت���الف عنه���م يف طريقة كالمهم مما يجعل �لف���روق بينهم تكون 
غر د�لة يف �لكفاءة �لجتماعية – �لنفعالية. و�أن �لباعث �لأ�سا�سي لوجود مثل هذه 
�لف���روق يف ه���ذه �ملرحل���ة �لعمرية ه���و �أ�ساليب �لتن�سئ���ة �لجتماعي���ة �لنفعالية �لتي 
يتعر����س له���ا �لطفل يف �أ�سرته، بينما تختلف �أبع���اد �لكفاءة �لجتماعية – �لنفعالية 

يف مرحلة �ملر�هقة حيث يزد�د �لوعي بالذ�ت، و�لوعي �لجتماعي.
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ويتفق ذلك مع ما �أ�سارت �إليه كل من عبد �ملق�سود و�ل�سر�سي )2015( �أن �أبعاد 
�لكف���اءة �لجتماعية لالأطفال تتمثل فى: تقدمي نف�سه لالآخرين، �ل�ستخد�م �لآمن 
ل���الأدو�ت، �إتب���اع �لتعليمات، تقدمي �لتحي���ة لالآخرين، �مل�ساركة، �ملب���اد�أة، و�ل�ستجابة 
للكب���ار. كم���ا �أو�س���ح �لرتت���وري )2007( �أن �لأبع���اد �لأ�سا�سي���ة للكف���اءة �لجتماعي���ة 
للطف���ل هي:�لمتث���ال للقو�نني و�ل�سلطة، �ملوؤه���الت �لقيادية، �مل�سارك���ة �لجتماعية 
�لبناءة، �لتكيف مع جمتمع �لرفاق، �لتحكم بالذ�ت و�سبط �لنف�س، حتمل �مل�سوؤولية، 
باأمن���ه و�سالمت���ه،  �ملتعلق���ة  بالأم���ور  �لوع���ي  �ل���ذ�ت،  �ل�ستقاللي���ة و�لعتم���اد عل���ى 
و�لت�سال. يف حني ذكر �سليمان عبد �لو�حد )2015، �س153( �أن �لكفاءة �لجتماعية 
�لنفعالي���ة للكبار ت�سمل: �لوعي بالذ�ت، �سب���ط �لندفاع �أو �لتهور، �لعمل �لتعاوين، 

وحب وتقدير �لآخرين ومر�عاة �آر�ئهم و�أفكارهم ومعتقد�تهم و�لتعاطف معهم«. 
 Hertsberg & Zebrowski (2016)م���ع �لنتيج���ة  ه���ذه  وتتف���ق 
 Karrass ,et al.بينم���ا تختل���ف م���ع در��ست���ي ،،Adriaensens, et al.(2017)

.(2006) ,Giorgettiet al. (2015)

نتائج الفر�س اخلام�س: 
ين����س عل���ى �أن���ه » ت�سه���م درج���ات �أمن���اط م���ا ور�ء �لنفع���ال لأمه���ات �لأطفال 
�ملتلعثم���ني يف �لتنب���وؤ بدرج���ات �أطفاله���ن يف �لكف���اءة �لجتماعية–�لنفعالي���ة م���ن 
وجه���ة نظرهن ».وللتحقق من �سحة هذ� �لفر�س مت �إجر�ء حتليل �لنحد�ر �ملتعدد، 
وفيم���ا يلي �لنتائج �لتي مت �حل�سول عليها: مت ��ستخد�م طريقة �لختيار �لتدريجي

Stepwise وه���ي طريق���ة تق���وم عل���ي �إ�سافة �ملتغ���ر�ت �مل�ستقلة �إيل �لنم���وذج و�حدًا 
تل���و �لآخ���ر، وتت�سمن بناء منوذج كامل بكل �ملتغ���ر�ت �مل�ستقلة وحذف تلك �ملتغر�ت 
ذ�ت �مل�ساهم���ة غ���ر �ملعنوي���ة و�حدً���ا تل���و �لآخ���ر، وبا�ستخ���د�م تلك �لطريق���ة ح�سلت 
�لباحث���ة عل���ي �أف�س���ل من���وذج، و�ل���ذي �أبقي عل���ي �لنمطني )تدري���ب �لنفع���ال، ونبذ 
�لنفع���ال فقط(، و��ستبعد كل من �لنمط )من���ع �لنفعال، �إهمال �لنفعال، و�لق�سور 
�لنفعايل(؛ وذلك نظرًا لإ�سهامهم غر �ملعنوي يف �ملتغر �لتابع، وفيما يلي �لنتيجة 

�لتي مت �حل�سول عليها:
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�سكل )1( 
�لنت�سار لالأخطاء �ملعيارية مقابل �لقيم �ملتوقعة �ملعيارية

ويت�س���ح م���ن �ل�س���كل �أن هناك جتان����س يف تباين �خلطاأ، مم���ا يوؤكد عدم وجود 
�خرت�ق لفر�سية �أن �لأخطاء هي متغر�ت ع�سو�ئية تتبع �لتوزيع �لطبيعي �لعتد�يل 

وبتباين ثابت، �لأمر �لذي ي�سر �إيل �سحة �لنموذج �لنحد�ري �مل�ستخدم.
جدول )11( 

نتائج حتليل التباين
 م�سدر
�لتباين

 جمموع
�ملربعات

 درجات
�حلرية

 متو�سط
 م�ستوىف�ملربعات

�لدللة
15047،75827523،87986،9750،01�لنحد�ر
2941،2153486،506�لبو�قي
17988،97336�لكلى

يت�س���ح م���ن ج���دول )11( �أن قيمة ف )86،975(، وهي قيم���ة د�لة عند م�ستوى 
دللة )0،01(.

كفاءة متلجلجني
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جدول )12( 
نتائج حتليل النحدار

�لبعد
�لرتباط 
�لب�سيط

r

�لوز�ن 
�لنحد�رية

Beta
معامالت 
�لنحد�ر

�ختبار ت 
ملعنوية 
معامل 
�لنحد�ر

ثابت 
�لنحد�ر

معامل 
�لرتباط 
Rملتعدد�

مربع 
معامل 

�لرتباط 
R2 ملتعدد�

-6،165-1،362-0،575-0،858نبذ �لنفعال
113،9290،915 b0،836 تدريب 

0،8090،4240،8714،551�لنفعال

يت�س���ح م���ن نتائج جدول)12( �أن معامل �لرتب���اط �ملتعدد بلغ )0،915(، وهذه 
�لقيم���ة كان���ت �أعلي قي���م معامل �لرتباط �ملتع���دد يف كافة �لنماذج، بينم���ا بلغ معامل 
�لتحديد )0،836(، وهذ� يعني �أن �ملتغر�ت �مل�ستقلة)تدريب �لنفعال، ونبذ �لنفعال( 
تف�س���ر ح���و�ىل 84% م���ن �لتباين �لكل���ي لأد�ء �أف���ر�د عينة �لبحث على متغ���ر �لكفاءة 
�لجتماعية-�لنفعالية، بينما ت�سر قيم بيتا«�لأوز�ن �لنحد�رية«  وكذلك معنويتها 
�إيل �أن نب���ذ �لنفع���ال هو �أف�سل �لأمناط يف �لتنبوؤ بالكف���اءة �لجتماعية-�لنفعالية، 
وتوؤكد ذلك قيمة »ت« لدللة معامل �لنحد�ر، و�لتي بلغت قيمته )-6،165( بالن�سبة 
لنب���ذ �لنفع���ال، وهي قيمة د�لة عند م�ستوي دللة )0،01(وت�سر �إىل �أن �لعالقة بني 
�ملتغري���ن ه���ي عالق���ة حقيقية، ذل���ك بالإ�سافة �إيل �أن���ه ياأتي يف �لرتتي���ب �لأول من 
حي���ث �لرتب���اط م���ع �ملتغ���ر �لتابع)�لكف���اءة �لجتماعية-�لنفعالية(.ومن �جلدول 

�ل�سابق ميكننا ��ستنتاج معادلة �لنحد�ر كالتايل:
�ل�سيغة �لعامة ملعادلة �لنحد�ر �ملتعدد

�َس= ب1 �س1 +ب2�س2 +�أ

حيث �أن )�س( هي قيمة �ملتغر �لتابع وهو )�لكفاءة �لجتماعية-�لنفعالية(.
و)�س1( هي قيمة �ملتغر �مل�ستقل �لأول وهو )تدريب �لنفعال(.
و)ب1( معامل �لنحد�ر للمتغر �مل�ستقل �لأول ويبلغ )0،871(. 

و)�س2( هي قيمة �ملتغر �مل�ستقل �لثاين وهو )نبذ �لنفعال(.
و)ب2( معامل �لنحد�ر للمتغر �مل�ستقل �لثاين ويبلغ )-1،362(. 

وقيمة )�أ( = وهي ثابت �لنحد�ر وت�ساوي )113،929(. 
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لت�سبح �ملعادلة كما يلي:-
درج���ة �لكف���اءة �لجتماعية-�لنفعالية�ملتنب���اأ به���ا )����س( = 0،871)�لدرج���ة �لكلي���ة 

لتدريب �لنفعال(+ )-1،362( )�لدرجة �لكلية لنبذ �لنفعال(+ 113،929 
وفيما يلي مثال تطبيقي للمعادلة

جدول )13(  
مثال تو�سيحي علي عملية �لنحد�ر

تدريب �ملثال
�لنفعال

نبذ 
�لنفعال

�لكفاءة �لجتماعية-
�لنفعالية)�س(

4421126درجات �أحد �لطالب

وبتطبيق �ملعادلة �ل�سابقة على درجة �أحد �لأطفال كما يف �جلدول:
درجة �لكفاءة �لجتماعية-�لنفعالية)�س( = 0،871)44(+ )-1،362()21(+ 113،929 

                                                    �س = 123،65
نالح���ظ تقارب �لدرجة �ملتنب���اأ بها للكفاءة)123،65( مع �لدرجة �لفعلية �لتي 

ح�سل عليها �لطالب)126(.

نتائج الفر�س ال�ساد�س: 
ين����س على �أن���ه »ت�سهم درجات �أمناط ما ور�ء �لنفع���ال لأمهات �لأطفال غر 
�ملتلعثم���ني يف �لتنب���وؤ بدرج���ات �أطفاله���ن يف �لكف���اءة �لجتماعي���ة – �لنفعالي���ة م���ن 
وجه���ة نظرهن«. وللتحقق من �سحة هذ� �لفر�س مت �إجر�ء حتليل �لنحد�ر �ملتعدد، 
وفيما يلي �لنتائج �لتي مت �حل�سول عليها بعد ��ستخد�م طريقة �لختيار �لتدريجي

:Stepwise
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�سكل )2( 
النت�سار لالأخطاء املعيارية مقابل القيم املتوقعة املعيارية

ويت�س���ح م���ن �ل�س���كل �أن هناك جتان����س يف تباين �خلطاأ، مم���ا يوؤكد عدم وجود 
�خرت�ق لفر�سية �أن �لأخطاء هي متغر�ت ع�سو�ئية تتبع �لتوزيع �لطبيعي �لعتد�يل 

وبتباين ثابت، �لأمر �لذي ي�سر �إيل �سحة �لنموذج �لنحد�ري �مل�ستخدم.
جدول )14( 

نتائج حتليل التباين
 م�سدر
 درجاتجمموع �ملربعات�لتباين

�لدللةفمتو�سط �ملربعات�حلرية

11252،73842813،18534،4360،01�لنحد�ر
2859،2623581،693�لبو�قي
14112،00039�لكلى

يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�ساب���ق �أن قيم���ة ف )34،436(، وه���ي قيم���ة د�ل���ة عن���د 
م�ستوى دللة )0،01(.

كفاءةغر متلجلجني
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جدول )15( 
نتائج حتليل النحدار

�لبعد
�لرتباط 
�لب�سيط

R

�لوز�ن 
�لنحد�رية

Beta
معامالت 
�لنحد�ر

�ختبار ت 
ملعنوية 
معامل 
�لنحد�ر

ثابت 
�لنحد�ر

معامل 
�لرتباط 
Rملتعدد�

مربع 
معامل 

�لرتباط 
R2 ملتعدد�

تدريب 
0،7980،6451،7815،205�لنفعال

50،5680،893 d0،797
�لق�سور 
-2،114-1،154-0،396-0،637�لنفعايل

0،6451،6393،826-0،556منع �لنفعال
-2،123-1،304-0،511-0،762نبذ �لنفعال

يت�س���ح م���ن ج���دول )15( �أن معام���ل �لرتباط �ملتع���دد بل���غ (d 0,893) بينما 
بل���غ معام���ل �لتحديد )0،797( وه���ذ� يعني �أن �ملتغ���ر�ت �مل�ستقلة)�لأمن���اط �لأربعة( 
تف�س���ر ح���و�ىل )80 %( من �لتباين �لكلي لأد�ء �أفر�د عينة �لبحث على متغر �لكفاءة 
�لجتماعية-�لنفعالي���ة، بينم���ا ت�س���ر قي���م بيت���ا“ �لأوز�ن �لنحد�ري���ة”  وكذل���ك 
معنويته���ا ومعام���ل ت�سخم �لتباين �إيل �أن من���ط تدريب �لنفعال هو �أف�سل �لأمناط 

يف �لتنبوؤ بالكفاءة �لجتماعية-�لنفعالية.
ومن �جلدول �ل�سابق ميكننا ��ستنتاج معادلة �لنحد�ر كالتايل:

�ل�سيغة �لعامة ملعادلة �لنحد�ر �ملتعدد
�َس= ب1 �س1 +ب2�س2 +ب4�س4+ب5�س+�أ

مثال على معادلة �لنحد�ر 
جدول )16( 

مثال تو�سيحي علي عملية النحدار

تدريب �ملثال
�لنفعال

�لق�سور 
�لنفعايل

منع 
�لنفعال

نبذ 
�لنفعال

�لكفاءة �لجتماعية-
�لنفعالية)�س(

درجات �أحد 
2619212284�لطالب
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وبتطبيق �ملعادلة �ل�سابقة على درجة �أحد �لأطفال كما يف �جلدول:
                                             +)19()1،154-(  +)  26  (1،781= �لجتماعية-�لنفعالية)����س(  �لكف���اءة  درج���ة 

 50،568 +)22(1،304- +)21(1،639
�س =  80،679

نالح���ظ تقارب �لدرجة �ملتنباأ بها للكفاءة )80،679( مع �لدرجة �لفعلية �لتي 
ح�سل عليها �لطالب)84(.

م���ن خ���الل �لنظر �إىل نتيجة �لفر�س���ني �خلام�س و�ل�ساد�س جن���د �أن �ملعاجلة 
�لإح�سائية قد �أثبتت �إمكانية �لتنبوؤ بالكفاءة �لجتماعية – �لنفعالية لدى �لأطفال 
�ملتلعثمني وغر �ملتلعثمني من وجهة نظر �أمهاتهم من خالل درجاتهن على مقيا�س 
�أمن���اط م���ا ور�ء �لنفع���ال لالأمهات وهذ� يوؤك���د مرة �أخرى على م���دى �لرتباط بني 
�ملتغري���ن كم���ا �أ�سارت �إلي���ه نتيجة �لفر�سني �لأول و�لثاين وهو م���ا يتفق مع �لعديد 
م���ن �لدر��س���ات، و�لت���ي �أ�س���ارت �إىل �أن �لأمن���اط �لإيجابية مل���ا ور�ء �لنفع���ال �لو�لدي 
مث���ل »تدري���ب �لنفعال« لها عالقة ببع�س �جلو�ن���ب �لنف�سية �لإيجابية لالأبناء مثل 
در��س���ة Chen , et al.(2012)و�لت���ي �أو�سح���ت نتائجه���ا وج���ود عالق���ة �رتباطي���ة 
موجبة د�لة �إح�سائيًا بني منط تدريب �لنفعال لالأمهات و�لتعلق �لآمن لأطفالهن. 
كذل���ك در��س���ة Mitmansgruber, et al. (2008)و�لت���ي �أ�س���ارت �إىل �أن م���ا ور�ء 
�لنفع���ال ي�سهم بن�سبة )62%( من �لتباي���ن يف �لرفاهية �لنف�سية.�أي�سا وجدت در��سة

 Hughes & Gullone (2010) �رتباط موجب د�ل �إح�سائيًا بني �أ�ساليب �لتن�سئة 
�لجتماعي���ة �لنفعالي���ة �لو�لدي���ة �لإيجابي���ة وتنظي���م �لنفع���الت ل���دى �أطفاله���م.
و�أظه���رت در��س���ة Nahm& Park (2014) وجود �رتباط موجب د�ل �إح�سائيًا بني 

تدريب �لنفعال لالأمهات وتقدير �لذ�ت �لإيجابي لأبنائهن.

كذل���ك قد �أ�س���ارت بع�س �لدر��س���ات �إىل �أن �لأمناط �ل�سلبية مل���ا ور�ء �لنفعال 
�لو�ل���دي له���ا عالق���ة ببع����س �ل�سطر�ب���ات �لنف�سي���ة لالأبن���اء مث���ل: در��س���ة عر�ق���ي 
)2014( و�لتي بينت وجود عالقة �رتباطية �سالبة د�لة �إح�سائيًا بني ما ور�ء �لنفعال 
�لو�ل���دي �ل�سلب���ي لالأمه���ات ومن���ط �لتعل���ق �لو�ل���دي �أو �لقل���ق �لتجنب���ي لالأطف���ال.
و�أو�سح���ت در��س���ة Almasi (2017) وج���ود عالق���ة �رتباطية �سالبة د�ل���ة �إح�سائيًا 

بني �أبعاد ما ور�ء �لنفعال و�لأعر��س �ل�سلبية للف�سام.



اأمناط ما وراء النفعال لالأمهات كمنبئ بالكفاءة الجتماعية  النفعاليةد. �سعاد كامل قرين

 185 

وميك���ن تف�س���ر ذلك ب���اأن وع���ى �لو�لدي���ن وخا�س���ة �لأم بالنفع���الت �ملحددة 
وتقبل تلك �لنفعالت و�إد�رتها جيد� عند �لتعامل مع �لأبناء، وكذلك طريقة تعامل 
�لأم �لإيجابي���ة م���ع �نفع���الت طفلها �ل�سلبي���ة بغ�س �لنظر عن كون���ه متلجلج �أو غر 
متلجل���ج ت���وؤدى �إىل �إ�سب���اع حاجات �لطفل من �حلب و�لتقدي���ر و�لتفهم، مما ينعك�س 
عل���ى حت�س���ني �أد�ئ���ه �لجتماعي و�لنفع���ايل يف تفاعله م���ع �لآخرين. كم���ا تعمل على 

زيادة تقدير �لذ�ت وزيادة فر�س �لتفاعل �لجتماعي �لفعال.

تو�سيات البحث: 
من خالل �لنتائج �لتي تو�سل �إليها �لبحث �حلايل، تو�سي �لباحثة مبا يلي:

در��سة متغر �لكفاءة �لجتماعية-�لنفعالية لدى فئات خمتلفة من �لفئات �خلا�سة. 
((( توعي���ة �لو�لدين بالآثار �ل�سلبي���ة لالأمناط �ل�سلبية ملا ور�ء �لنفعال �لو�لدي 1

عل���ى �لأبن���اء و�سخ�سيته���م، مث���ل من���ط نب���ذ �لنفعال، �إهم���ال �لنفع���ال، منع 
�لنفعال، و�لق�سور �لنفعايل.

((( �إع���د�د بر�م���ج �إر�سادي���ة لتنمي���ة من���ط م���ا ور�ء �لنفع���ال �لو�ل���دي �لإيجاب���ى 1
)تدري���ب �لنفع���ال( للم�ساهم���ة يف حت�س���ني �لكف���اءة �لجتماعية-�لنفعالي���ة 

لأبنائهم يف خمتلف �ملر�حل �لعمرية. 
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م�ستخل�ص �لبحث
 هدف البحث احلايل اإىل تعرف فعالية زيادة �سعة الذاكرة العاملة لدى عينة 
من اأطفال الرو�س���ة امل�س���ابني با�س���طراب نق�ص االنتباه وفرط الن�س���اط با�س���تخدام 
التدريب املحو�سب يف خف�ص اأعرا�ص اال�سطراب لديهم، ويف �سبيل ذلك مت ا�ستخدام 
برنامج Cogmed Robo Memo املحو�سب لتدريب الذاكرة العاملة، واتبع البحث 
املنه���ج التجريب���ي حيث اأجري���ت التجربة على عين���ة مكونة م���ن )10( اأطفال ترتاوح 
اأعمارهم ما بني )6-7( �سنوات، مبتو�سط عمري قدره )6.7( �سنوات، وتراوحت درجة 
ذكائهم ما بني )95-101( مبتو�سط قدره )97.6( على ال�سورة اخلام�سة من مقيا�ص 
�س���تانفورد - بيني���ه لل���ذكاء )البطاري���ة املخت�س���رة(، مت تق�س���يمهم اإىل جمموعت���ني 
جتريبي���ة و�س���ابطة متكافئتني وفقا لدرجة ال���ذكاء، والعمر الزمني، و�س���عة الذاكرة 
العاملة، واأعرا�ص ا�سطراب نق�ص االنتباه وفرط الن�ساط، تكونت كل منهما من )5( 
اأطفال، وقد خ�س���عت املجموعتان للقيا�ص القبلي ل�س���عة لذاكرة العاملة، وا�س���طراب 
نق�ص االنتباه وفرط الن�ساط، ثم مت تدريب املجموعة التجريبية با�ستخدام الربنامج 
املحو�سب، ومن ثم مت اإجراء القيا�ص البعدي للمجموعتني، اأما القيا�ص التتبعي فقد 
اأج���رى عل���ى املجموع���ة التجريبية فق���ط بعد انته���اء التدريب بثالث �س���هور، وقد مت 
قيا����ص �س���عة الذاكرة العاملة بوا�س���طة اختبار الذاك���رة العاملة الفرعي من ال�س���ورة 
اخلام�سة من مقيا�ص �ستانفورد - بينيه للذكاء، كما مت تقييم اأعرا�ص نق�ص االنتباه 
وف���رط الن�س���اط با�س���تخدام قائم���ة املعايري الت�سخي�س���ية ال�س���طراب نق����ص االنتباه 
وف���رط الن�س���اط، وبع���د املعاجلة االإح�س���ائية با�س���تخدام اختب���ار مان ويتني حل�س���اب 
الف���رق ب���ني متو�س���طي رت���ب اأزواج الدرج���ات امل�س���تقلة، واختبار ويلكوك�س���ن حل�س���اب 
الف���رق ب���ني متو�س���طي رت���ب اأزواج الدرج���ات املرتبط���ة، اأ�س���فرت النتائ���ج ع���ن فعالية 
التدري���ب املحو�س���ب يف زيادة �س���عة الذاكرة العاملة لدى اأطف���ال املجموعة التجريبية 
ال�سيما الذاكرة العاملة غري اللفظية، واإىل التاأثري االإيجابي لتلك الزيادة يف خف�ص 
اأعرا�ص ا�س���طراب نق�ص االنتباه وفرط الن�س���اط ال�سيما اأعرا�ص نق�ص االنتباه، كما 
اأ�سفرت النتائج عن بقاء تاأثري التدريب لفرتة زمنية بعد انتهاء التدريب كما اأ�سارت 
نتائ���ج القيا�ص التتبعي، واأو�س���ى البحث بالرتكيز على تدري���ب الذاكرة العاملة لدى 
االأطفال امل�س���ابني با�س���طراب نق�ص االنتباه وفرط الن�ساط، كاأحد اأهم املداخل التي 

ميكن االعتماد عليها يف عالج هذا النوع من اال�سطراب.
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�لكلم��ات �ملفتاحي��ة: الذاكرة العاملة – �س���عة الذاك���رة العاملة – اأطفال الرو�س���ة – 
ا�سطراب نق�ص االنتباه وفرط الن�ساط – التدريب املحو�سب

Abstract 
Effectiveness of increasing working memory capacity among a sample of kindergarten children with ADHD using computerized training in the reduction 
of their symptoms of disorder
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Abstract
 The current research objective is to identify the effectiveness 

of increasing working memory capacity among a sample of 
kindergarten children with attention deficit hyperactivity disorder 
using computerized training in the reduction of symptoms of 
disorder, the Cogmed Robo Memo computerized software was 
used to train working memory among the experimental group. The 
research followed the experimental method where the experiment 
was conducted on a sample of 10 children aged between 6-7 
years, with an average of 6.7 years of age, their IQ ranged from 
(95-101) to an average of (97.6) on the fifth Version of the Stanford-
Binet Intelligence scales (abbreviated IQ Battery). Sample was 
Divided into two equivalent groups according to the degree of IQ, 
age, working memory capacity and symptoms of attention deficit 
hyperactivity disorder , the capacity of the working memory has 
been measured by working memory test, a sub-test from the fifth 
version of The Stanford-Binet intelligence scales, and the symptoms 
of attention deficit hyperactivity disorder were assessed using the 
list of diagnostic criteria for attention deficit hyperactivity disorder, 
and after the statistical processing using man Whitney's test and 
Wilcoxon test, data was analyzed using SPSS. Results revealed an 
effectiveness of computerized training in increasing working memory 
capacity among children of the experimental group, especially non-
verbal working memory, and to the positive effect of that increase 
in decreasing symptoms of attention deficit hyperactivity disorder, 
especially the symptoms of attention deficit, The results also showed 
that the effect of training remained for a period of time after the 
end of training as indicated by sequential measurement results. The 
research recommended focusing on working memory training among 
children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 
as one of the most reliable intervention approaches to this type of 
disorder.
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مقدمة �لبحث:
 Attention Deficit يع���د ا�س���طراب نق����ص االنتب���اه م���ع ف���رط الن�س���اط
النمائي���ة  اال�س���طرابات  اأك���ر  م���ن   Hyperactivity Disorder (ADHD)
النف�سع�س���بية �س���يوعا ب���ني االأطف���ال، اإذ ي�س���يب ه���ذا اال�س���طراب م���ا ب���ني 3-5% من 

.(Klingberg, 2008) االأطفال فيما بني 6-16 عام

وينطوي ا�س���طراب نق�ص االنتباه مع فرط الن�س���اط على ق�س���ور يف ا�ستمرار 
ا كبرًيا يف االأداء  االنتباه، و�سبط االندفاع، وتنظيم احلركة اإىل درجة ت�سبب انخفا�سً
 (Psychiatric Association الوظيف���ي يف املدر�س���ة واملنزل والبيئات االجتماعي���ة

 American [APA], 2013)

ويقل فرط الن�س���اط لدى هوؤالء االأطف���ال كلما تقدموا يف العمر، ولكن تبقى 
م�س���كالت نق����ص االنتب���اه، والتي عادة ما ت���وؤدي يف معظم احلاالت اإىل ف�س���ل اأكادميي 

. (Klingberg, 2008) ومهني

 وي�س���تمل ا�س���طراب نق�ص االنتباه مع فرط الن�ساط على مكون وراثي، حيث 
تقدر ن�سبة توريث اال�سطراب بحوايل 70% من احلاالت، ولكن يبدواأن اأوجه الق�سور 
يف الذاك���رة العامل���ة Working memoryمتث���ل اأهمية حمورية يف تف�س���ري العديد 
م���ن امل�س���كالت املعرفي���ة وال�س���لوكية املرتبط���ة با�س���طراب نق����ص االنتب���اه م���ع فرط 
 (Castellanos &Tannock, 2002; Westerberg Westerberg,الن�س���اط

.Hirvikoski, Forssberg & Klingberg, 2004)  

لذا اجته عدد من الدرا�سات اإىل درا�سة الذاكرة العاملة لدي االأطفال امل�سابني 
بنق�ص االنتباه مع فرط الن�ساط، واأ�سارت النتائج اإىل اأن اأكر املهام التي يواجه هوؤالء 
 .(Westerberg et al., 2004) االأطف���ال �س���عوبة به���ا هي مه���ام الذاك���رة العامل���ة

Martinussen, Hayden, Hogg- كما تو�س���لت درا�س���ة حتليلية قام به���ا 
Johnson, & Tannock, (2005) اإىل اأن االأطف���ال ADHD يعانون من ق�س���ور 
يف الذاك���رة العامل���ة، كما اأظهرت الدرا�س���ة اأن الق�س���ور كان اأكر و�س���وحا يف الذاكرة 

العاملة الب�سرية املكانية )غري اللفظية(.
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كما تو�س���لت درا�سة جتاين )2015( اإىل وجود تاأثري ال�سطراب فرط الن�ساط 
على كل من عمليات االنتباه الب�س���ري والذاكرة العاملة الب�س���رية املكانية واللفظية، 
وكذل���ك اإىل وج���ود عالقة ارتباطية بني �س���عف االنتباه الب�س���ري والذاك���رة العاملة 

اللفظية واملكانية الب�سرية لدى االأطفال ذوي نق�ص االنتباه.

 والذاك���رة العامل���ة ه���ي نظام متع���دد املكونات م�س���ئول عن تخزي���ن ومعاجلة 
املعلومات احلالية الق�س���رية املدى، وهي ت�س���كل اأهمية كبرية للتعلم ، واتخاذ القرار، 
 ،(Baddeley,2007) واحلفاظ على ال�س���لوك املوجه نح���و الهدف وتركيز االنتب���اه
فقد اأظهرت الدرا�س���ات احلديثة اأن انخفا�ص الذاكرة العاملة يرتبط ب�س���رود الذهن 
(Kane, Brown, Mcvay, Silvia, Myin- وباأحالم اليقظة والت�ستت عن املهام
(Germeys & Kwapil, 2007، كم���ا اأظه���رت ارتباط الذاك���رة العاملة باالإجناز 

.(Gathercole, Brown & Pickering , 2003) االأكادميي

 ويع���اين االأطفال امل�س���ابني با�س���طراب نق�ص االنتباه مع فرط الن�س���اط من 
ق�سور كبري يف الذاكرة العاملة، مع �سعف كبري يف املهام التي تتطلب �سبط تنفيذي 
يف التعام���ل م���ع املعلومات الب�س���رية واملكاني���ة، اأي الذاكرة العاملة الب�س���رية املكانية 
 ،  (Nigg,Willcutt, Doyle & Sonuga-Barke, 2005) اللفظي���ة(  )غ���ري 

.(Rabiner,2009) وي�سهم هذا يف ال�سعوبات املرتبطة باال�سطراب

 فاالأطف���ال ذوي ا�س���طراب نق����ص االنتب���اه م���ع فرط الن�س���اط لديهم �س���عف 
يف الف����ص االأمام���ي للم���خ، مم���ا يع���وق امل���خ ع���ن القي���ام بوظائف���ه، وي���وؤدي ذل���ك اإىل 
      (Klingberg, Forssberg & �س���عف يف الذاك���رة العامل���ة ومعاجل���ة املعلوم���ات 
(Wisterberg, 2002، فالق�سرة االأمامية للمخ لها دورا مهًما يف ت�سفية املعلومات، 
وا�س���تبعاد املعلوم���ات غ���ري ذات ال�س���لة باملهم���ة، واالأف���راد الذين لديهم �س���عة اأعلى يف 
الذاك���رة العاملة، لديهم ن�س���اط اأعلى يف الق�س���رة االأمامية للمخ، ويكونون اأف�س���ل يف 

.(Mc Nab & Klingberg, 2008) ت�سفية وا�ستبعاد امل�ستتات

 لذا يجد االأطفال الذين لديهم ق�سورا يف الذاكرة العاملة �سعوبة يف تذكر ما 
يجب القيام به الحقا، مما يجعلهم غري قادرين على االنتهاء من اأي ن�ساط خمطط، 
فالذاكرة العاملة ت�س���مح لنا باالحتفاظ باملعلومات من اأجل اإكمال املهمة، وهي هامة 

. (Klingberg, 2008) يف اأي مهمة تتطلب االإدراك وا�ستبعاد امل�ستتات
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 ول���ذا، ي�س���كل �س���عف الذاك���رة العاملة اأهمي���ة حمورية يف تف�س���ري العديد من 
امل�س���كالت املعرفي���ة وال�س���لوكية ل���دى االأطف���ال امل�س���ابني با�س���طراب نق����ص االنتباه 

 (Westerberg, et al., 2004) .وفرط الن�ساط

وحقيق���ة، ف���اإن كل العملي���ات املعرفي���ة ، مب���ا يف ذل���ك الذاكرة العامل���ة ترتبط 
للغاي���ة با�س���طراب نق�ص االنتب���اه مع فرط الن�س���اط، كما ميكن التنبوؤ ب�س���لوك عدم 
االنتباه امللحوظ يف ا�سطراب نق�ص االنتباه مع فرط الن�ساط من خالل اأداء الذاكرة 
العامل���ة  (Kofler, Rapport, Bolden, Sarver & Raiker, 2010)، كم���ا 
ت�سري االأدلة االأولية اإىل اأن تدريب الذاكرة العاملة قد يكون عالجا فعاال ال�سطراب 

 .(Klingberg et al., 2005) نق�ص االنتباه مع فرط الن�ساط

 وتتطور كفاءة الذاكرة العاملة بدرجة كبرية يف مرحلة ما قبل املدر�سة وحتى 
�سن املراهقة، وهناك زيادة خطية يف اأداء الذاكرة العاملة فيما بني 4-12 �سنة، وت�ستقر 
. (Gathercole, Pickering, Ambridge & Wearing, 2004) قرب 15 عام

 وق���د اأو�س���حت الدرا�س���ات اأنه ميكن حت�س���ني الذاك���رة العاملة ل���دى االأطفال 
امل�سابني با�سطراب نق�ص االنتباه مع فرط الن�ساط عن طريق التدريب ،كما تو�سلت 
اإىل اأن التدري���ب عل���ى مه���ام الذاكرة العاملة يقلل من حدة ا�س���طراب نق�ص االنتباه، 

.(Klingberg et al.,2005)،)2012 ،ويقلل من م�ستويات اأعرا�سه )هند حممد

والأن الع���امل قد �س���هد تط���ور تكنولوجي �س���ريع، فقد برزت اأ�س���كل عديدة من 
االألعاب مل تكن معروفة من قبل، وب�س���بب االإبداعات التكنولوجية املتعددة، اأ�سبحت 

االألعاب االإلكرتونية متوافرة يف احلياة اليومية )ال�سحروري، 2008(. 

وقد اأ�س���بح اجنذاب االأطفال لالألعاب والتطبيقات االلكرتونية ظاهرة تلفت 
االنتباه، واأ�سبح االأطفال يق�سون ال�ساعات يف اللعب بها �سواء على احلا�سب االآيل، اأو 

الهواتف الذكية، اأو اللوحات الرقمية اأو غريها. 

وعل���ى الرغ���م من تركيز الباحث���ني على االآثار ال�س���لبية لالألعاب االلكرتونية 
املتمثل���ة يف العزل���ة االجتماعي���ة، والعن���ف، واإ�س���اعة الوق���ت، واإدم���ان تل���ك الو�س���ائل 
االلكرتوني���ة؛ اإال اأن هن���اك باحث���ني رك���زوا جهوده���م يف البحث عن االآث���ار االيجابية 
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لتل���ك االألع���اب عل���ى العملي���ات املعرفي���ة والتفك���ري املنطق���ي، واالبت���كاري، والذاك���رة 
واخليال )ال�سحروري، 2008(.

فاالألع���اب والربام���ج والتطبيق���ات االلكرتوني���ة مل تعد فقط للت�س���لية؛ حيث 
اأ�س���بحت ت�س���تخدم الأغرا����ص تعليمي���ة، وكو�س���ائط للتدري���ب على مه���ارات خمتلفة، 
فق���د اأظه���رت الدرا�س���ات اأن االألعاب االلكرتونية ميكن اأن حت���دث تغريات اإيجابية يف 
االإدراك واالنتباه والذاكرة العاملة والت�سور الب�سري املكاين )الفار،2012؛ املو�سوي، 
 (Beck, Hanson, Puffenberger, Benninger والهن���دال، والزغ���ول ،2017؛
(Benninger,2010; Gibson et al., 2006 & ، لذا، فعلينا اأن ن�ستغل االألعاب 

والربامج املحو�سبة يف حت�سني الوظائف والعمليات املعرفية لدى االأطفال.

 وق���د اجته���ت الدرا�س���ات احلديث���ة اإىل ا�س���تخدام برام���ج التدري���ب املحو�س���بة 
لتدري���ب الذاك���رة العامل���ة، وقد اأف���ادت نتائ���ج البحوث ب���اأن التدريب واملمار�س���ة على 
الذاكرة العاملة با�ستخدام برامج التدريب املحو�سبة ميكن اأن يزيد من �سعة الذاكرة 
العامل���ة لالأطف���ال (Skelton,Atkinson,2012)، كم���ا ميكن���ه اأن يح�س���نها ل���دى 
 (Thorell, Lindqvist, س���نوات� )اأطفال ما قبل املدر�س���ة ذوي النموال�س���وي )4-5
ل���دى  منه���ا  يح�س���ن  وكذل���ك   ،Bergman, Bohlin & Klingberg, 2009)
 (Holmes, Gathercole االأطف���ال الذي���ن يعانون من �س���عف يف الذاك���رة العامل���ة
(Dunning, 2009 &، ول���دى االأطف���ال ذوي ا�س���طراب نق����ص االنتب���اه م���ع فرط 
املكاني���ة                   الب�س���رية  العامل���ة  الذاك���رة  ال�س���يما   ،(Beck et al.,2010)الن�س���اط

 . (Lucas, et al.,2008) )غري اللفظية(

 Baddeley ومبعرف���ة اأن التعدي���ل االنتباهي هو عن�س���ر اأ�سا�س���ي من من���وذج
للذاك���رة العامل���ة (Baddeley,2010)، واأن م�س���توى اهتم���ام االأطف���ال واجنذابهم 
 ، (Skelton&Atkinson,2012)للن�س���اط هام للغاية للتوزيع الالحق النتباههم
فاإن ا�س���تغالل اجنذاب االأطفال للعب با�س���تخدام احلوا�س���ب االآلية والهواتف الذكية 
وغريها من الو�س���ائط التكنولوجية احلديثة ، من �س���اأنه اأن ي�س���من ويحقق م�ساركة 
فاعل���ة لالأطف���ال، ويخل���ق فر�س���ا للدافعي���ة والتحفي���ز ت�س���جع االأطفال عل���ى االأداء، 
وذل���ك نظ���را الأن زيادة الدافع ترتبط ايجابيا بالنجاح يف اجناز مهام الذاكرة العاملة 

.(Dovis,Van der Oord,wiers & Prins,2012)
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وق���د خل�س���ت درا�س���ات وبح���وث عدي���دة اإىل اأن برنام���ج Cogmed املحو�س���ب 
لتدري���ب الذاك���رة العامل���ة، ق���د اثب���ت فعالي���ة يف تدري���ب وحت�س���ني �س���عة الذاك���رة 
العامل���ة ل���دى االأطفال عموم���ا (Thorell,2009) ، ولدى االأطفال ذوي ا�س���طراب 
 (Beck et al., 2010;  نق����ص االنتب���اه وف���رط الن�س���اط عل���ى وج���ه اخل�س���و�ص
 Bozylinski, 2007; Gibson et al., 2006; Klingberg et al., 2005;

Lucas, Abikoff & Petkova, 2008)

 Cogmed Robo ل���ذا فق���د عم���د البح���ث احل���ايل اإىل ا�س���تخدام برنام���ج
Memo املحو�س���ب لتدريب الذاكرة العاملة لدى عينة من اأطفال الرو�سة امل�سابني 
با�سطراب نق�ص االنتباه وفرط الن�ساط لتعرف تاأثريه يف زيادة �سعة الذاكرة العاملة 

لديهم، وتاأثري ذلك يف خف�ص اأعرا�ص اال�سطراب لديهم. 

م�سكلة �لبحث:
رك���زت معظ���م الدرا�س���ات العربية عل���ى العالج ال�س���لوكي اأو الع���الج بالربامج 
احلركي���ة لالأطف���ال ذوي ا�س���طراب نق����ص االنتب���اه م���ع ف���رط الن�س���اط، بينم���ا اهتم 
القلي���ل منه���ا بالرتكي���ز على مه���ام الذاكرة العامل���ة، ودورها يف خف�ص ح���دة اأعرا�ص 
هذا اال�س���طراب، وذلك على الرغم من اأن العديد من الدرا�س���ات االأجنبية قد اأ�سارت 
اإىل اأهمية تدريب الذاكرة العاملة وزيادة �س���عتها يف خف�ص اأعرا�ص ا�س���طراب نق�ص 
 (Beck, 2010; Bozylinski, 2007; Gibson, et al. االنتباه كدرا�سة كل من
(Klingberg et al.,2005 ;2006 ,، والتي اأو�ست باإعداد برامج لتدريب الذاكرة 
العامل���ة ل���دى االأطفال ADHD، الأن التدريب من �س���اأنه اأن يوؤدي اإىل حت�س���ن باقي 

التاأثري يف الذاكرة لدى هوؤالء االأطفال.

 فق���د اأو�س���حت الدرا�س���ات اأن هن���اك �س���لة قوي���ة ب���ني كف���اءة و�س���عة الذاك���رة 
العامل���ة، والق���درة على مقاومة امل�س���تتات وجتاهل املعلومات غري ذات ال�س���لة باملهمة 

. (Conway, Cowan & Bunting, 2001) االآنية

والأن كف���اءة الذاك���رة العاملة تتطور بدرجة كبرية يف مرحلة ما قبل املدر�س���ة 
وحت���ى �س���ن املراهقة، وت�س���تقر ق���رب 15 ع���ام (Gathercole, et al., 2004) ، فمن 
االأهمي���ة العم���ل عل���ى تدريبها وحت�س���ينها مبكرا بق���در االمكان حتى تتحق���ق النتائج 

املرجوة يف املرحلة العمرية املالئمة. 
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وم���ع التط���ور التكنولوج���ي الهائ���ل ال���ذي ي�س���هده الع���امل، وانت�س���ار االألع���اب 
والتطبيقات االإلكرتونية، وزيادة عدد ال�س���اعات التي يق�سيها االأطفال يف اللعب على 
احلوا�س���ب االآلي���ة والهواتف النقالة الذكي���ة واالألواح الرقمية حتى اأ�س���بحت ظاهرة 
تلف���ت االنتباه وت�س���تحق االهتمام، مم���ا يتطلب الرتكيز على ا�س���تغالل ولع االأطفال 

بتلك االأجهزة، واال�ستفادة منه ب�سكل ينمي من قدراتهم ومهاراتهم.

وفيم���ا يتعل���ق مبو�س���وع البح���ث احل���ايل، فق���د اجته���ت الدرا�س���ات احلديث���ة 
اإىل ا�س���تخدام برام���ج التدري���ب املحو�س���بة لتدري���ب الذاك���رة العامل���ة، وق���د اأف���ادت 
با�س���تخدام  العامل���ة  الذاك���رة  عل���ى  واملمار�س���ة  التدري���ب  ب���اأن  البح���وث  نتائ���ج 
برام���ج التدري���ب املحو�س���بة ميك���ن اأن يزي���د م���ن �س���عة الذاك���رة العامل���ة لالأطف���ال                                                                                           
 (Gibson et al.,2006; St Clair-Thompson, Stevens, Hunt &

.Bolder,2010; Skelton, Atkinson, 2012)

املحو�س���ب   Cogmed برنام���ج  الدرا�س���ات  م���ن  ع���دد  ا�س���تخدمت  وق���د 
لتدري���ب الذاك���رة العامل���ة ل���دى االأطف���ال ذوي نق����ص االنتب���اه م���ع ف���رط الن�س���اط                                           
 (Beck et al.,2010; Bozylinski, 2007; Gibson et al., 2006;
(Klingberg et al.2005; Lucas, Abikoff&Petkova.2008 وهوبرنام���ج 
قد �سمم خ�سي�سا لزيادة �سعة الذاكرة العاملة، وميكن حتميله على اأجهزة احلا�سب 
االآيل، اأو الهواتف النقالة الذكية ، اأو االألواح الرقمية، وقد هدف البحث احلايل اإىل 
 Cogmed تدريب االأطفال ذوي نق�ص االنتباه مع فرط الن�ساط با�ستخدام برنامج
املحو�س���ب ، وتع���رف فعاليته يف زيادة �س���عة الذاكرة العاملة لديه���م، وتاأثري ذلك على 
خف����ص اأعرا����ص ا�س���طراب نق�ص االنتب���اه وفرط الن�س���اط لديهم. وميك���ن تلخي�ص 

م�سكلة البحث يف االأ�سئلة التالية:
ه���ل توجد فروق بني متو�س���طي رت���ب درجات اأطفال املجموع���ة التجريبية يف 1 ))

القيا�سني القبلي والبعدي للذاكرة العاملة ؟
 ه���ل توج���د فروق بني متو�س���طي رتب درجات اأطف���ال املجموعة التجريبية يف 1 ))

القيا�سني البعدي والتتبعي للذاكرة العاملة؟
 ه���ل توج���د ف���روق بني متو�س���طي رتب درج���ات اأطف���ال املجموع���ة التجريبية 1 ))

واملجموعة ال�سابطة يف القيا�ص البعدي للذاكرة العاملة ؟
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ه���ل توجد فروق بني متو�س���طي رت���ب درجات اأطفال املجموع���ة التجريبية يف 1 ))
القيا�سني القبلي والبعدي على مقيا�ص نق�ص االنتباه وفرط الن�ساط ؟

 ه���ل توج���د ف���روق بني متو�س���طي رتب درج���ات اأطف���ال املجموع���ة التجريبية 1 ))
االنتب���اه                     نق����ص  مقيا����ص  عل���ى  البع���دي  القيا����ص  يف  ال�س���ابطة  واملجموع���ة 

وفرط الن�ساط؟
ه���ل توج���د فروق بني متو�س���طي رت���ب درجات اأطف���ال املجموعة ال�س���ابطة يف 1 ))

القيا�سني القبلي والبعدي ال�سطراب نق�ص االنتباه وفرط الن�ساط؟

�أهد�ف �لبحث:
التحقق من وجود عالقة بني ا�سطراب نق�ص االنتباه وفرط الن�ساط، و�سعف 1 ))

الذاك���رة العامل���ة، من خ���الل االطالع عل���ى االأدب ال�س���يكولوجي والدرا�س���ات 
والبحوث املرتبطة مبو�سوع البحث.

تعرف اأهم طرق تدريب الذاكرة العاملة، واأكرها فعالية و�سيوعا، من خالل 1 ))
نتائج الدرا�سات املرتبطة.

تعرف فعالية التدريب املحو�سب يف زيادة �سعة الذاكرة العاملة لدى االأطفال 1 ))
امل�سابني با�سطراب نق�ص االنتباه وفرط الن�ساط.

التحقق من تاأثري زيادة �س���عة الذاكرة العاملة على خف�ص اأعرا�ص ا�س���طراب 1 ))
نق�ص االنتباه وفرط الن�ساط.

�أهمية �لبحث:
الك�س���ف عن اأحد اأوجه الق�س���ور يف القدرات العقلية لالأطفال ذوي ا�س���طراب 1 ))

نق�ص االنتباه وفرط الن�س���اط وهو انخفا�ص �س���عة الذاكرة العاملة، والنتائج 
املرتتبة على ذلك، االأمر الذي ي�س���هم ب�س���كل كبري يف فهم امل�سكالت ال�سلوكية 
وال�س���عوبات التعليمي���ة التي يعاين منه���ا هوؤالء االأطفال، وهو م���ا يوؤدى دوًرا 
جوهرًي���ا يف اختي���ار اأ�س���اليب التعل���م، واأ�س���اليب التدخل ال�س���لوكي التي ميكن 

ا�ستخدامها معهم بفعالية.
الك�س���ف ع���ن ا�س���تخدامات اأخرى ملكون���ات مقيا�ص �س���تانفورد- بينيه ال�س���ورة 1 ))

اخلام�س���ة، وم���ا ميكن اأن يعطيه من دالالت خمتلف���ة بعيدا عن درجة املقيا�ص 
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الكلية التي ت�سري اإىل درجة الذكاء، وهو ما يفيد يف جماالت ت�سخي�ص وتقييم 
االأطفال ذوي نق�ص االنتباه وفرط الن�س���اط، وبالتايل يفيد يف التدخل املبكر 

فيما يتعلق بهوؤالء االأطفال.
تو�سيح فعالية الربامج التدريبية املحو�سبة، بو�سفها برامج جاذبة لالأطفال، 1 ))

يف حت�س���ني اأداء وزي���ادة �س���عة الذاك���رة العامل���ة ل���دى االأطفال ذوي ا�س���طراب 
نق�ص االنتباه وفرط الن�س���اط مبرحلة الطفولة املبكرة، با�س���تخدام الربامج 

واال�سرتاتيجيات التدريبية املنا�سبة.

حمدد�ت �لبحث:

((( وث���روت 1 ال�س���حابة  رو�س���تي  م���ن  العين���ة  انتق���اء  املح�ددات)املكاني�ة: مت 
التجريبي���ة ب�س���رق االإ�س���كندرية، ومت تطبي���ق الربنام���ج التدريب���ي برو�س���ة 
ثروت لتوفر معمل حا�س���ب اآيل على م�س���توى جيد بها مما يعني على تطبيق                

جتربة البحث.
((( املح�ددات)الزمني�ة: مت تطبي���ق جترب���ة البح���ث يف الفرتة من اآخر �س���بتمرب 1

2017 حت���ى اأول اإبري���ل 2018، وذلك ل�س���رط مرور )6( �س���هور عل���ى االأقل بني 
القيا�سني القبلي والبعدي ال�سطراب نق�ص االنتباه وفرط الن�ساط.

((( )املح�ددات)الب�ش�رية: اقت�س���رت جترب���ة البحث عل���ى عينة م���ن )10( اأطفال 1
م���ن ذوي ا�س���طراب نق����ص االنتباه وف���رط الن�س���اط من امل�س���توى الثاين من 
ريا�ص االأطفال، مت تق�سيمهم اإىل جمموعتني متكافئتني �سابطة وجتريبية، 
وق���د مت انتق���اء العين���ة م���ن اأطف���ال امل�س���توى الثاين حت���ى يكون���وا على خربة 
باالأرق���ام واحل���روف باللغ���ة االإجنليزي���ة والتي يتطلبه���ا الربنام���ج التدريبي                       

املحو�سب امل�ستخدم.

م�سطلحات �لبحث:

الذاك�رة)العامل�ة)Working Memory:  تع���رف الذاك���رة العاملة اإجرائي���ا باأنها: 
القدرة على االحتفاظ باملعلومات يف الذهن لعدة ثوان ومعاجلتها ، وا�س���تخدامها يف 

املهمة احلالية. 
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�شعة)الذاكرة)العاملة):Working Memory Capacity  تعرف اإجرائيا 	•
باأنه���ا: كم املعلومات التي ت�س���تطيع الذاكرة العاملة ا�س���رتجاعها عن���د احلاجة اإليها، 
وتقا����ص م���ن خالل الدرجة التي يح�س���ل عليه���ا الطفل على اختب���ار الذاكرة العاملة 

الفرعي من ال�سورة اخلام�سة ملقيا�ص �ستانفورد- بينيه للذكاء.

اأطفال)الرو�ش�ة Kindergarten Children: وتعرفه���م الباحثة اإجرائيا 	•
باأنه���م االأطف���ال امللتحقون بامل�س���توى الثاين م���ن ريا�ص االأطفال باإحدى الرو�س���ات، 

وترتاوح اأعمارهم ما بني ال�ساد�سة وال�سابعة من العمر.

•	Attention Deficit / الن�ش�اط  ف�رط) م�ع) االنتب�اه) نق��ص) ا�شط�راب)
Hyperactivity Disorder (ADHD) :  وفق���ا لالإ�س���دار اخلام����ص من الدليل 
 DSM-V الت�سخي�س���ي واالإح�س���ائي لالأمرا����ص واال�س���طرابات النف�س���ية والعقلية
ال�س���ادر ع���ن اجلمعي���ة االأمريكية للطب النف�س���ي، يعد ا�س���طراب نق����ص االنتباه مع 
فرط الن�ساط ا�سطراب ع�سبي منائي ي�سيع بني االأطفال، ويعرف باأنه منط م�ستمر 
من عدم االنتباه و/ اأو فرط الن�ساط واالندفاعية، والذي يتداخل مع االأداء اأو النمو، 
ويت�سم ب�سعف يف م�ستويات االنتباه وعدم التنظيم الذي ينجم عنه عدم القدرة على 
اال�س���تمرار يف امله���ام ، واالفتق���ار اإىل املثاب���رة، و�س���عوبة احلفاظ عل���ى الرتكيز، وفقد 
االأدوات مب���ا ال يتنا�س���ب م���ع العم���ر اأو امل�س���توى النمائ���ي، كما يت�س���م بفرط الن�س���اط 
واالندفاعي���ة الت���ي ينج���م عنها التململ وع���دم القدرة على البقاء يف و�س���ع اجللو�ص، 
والتطف���ل على اأن�س���طة االآخري���ن، وعدم القدرة على االنتظار وتاأخري االإ�س���باع مبا ال 
يتنا�س���ب مع العمر اأو امل�س���توى النمائي، على اأن ت�ستمر تلك االأعرا�ص ملدة �ستة اأ�سهر 

.(APA, 2013) على االأقل ، يف بيئتني خمتلفتني كاملنزل واملدر�سة مثال

اإجرائي���ا 	• يع���رف   :Computerized training املحو�ش�ب  التدري�ب)
باأن���ه نظ���ام تدري���ب يعتم���د على ا�س���تخدام احلا�س���وب، كما يت�س���من ا�س���تخدام �س���بكة 
املعلوم���ات الدولي���ة )االنرتن���ت( لال�س���تفادة م���ن العملي���ة التدريبي���ة، حي���ث يتاب���ع 
كل مت���درب تدريب���ه وفق���ا لقدراته اخلا�س���ه، وقد ا�س���تخدم بالبحث احل���ايل برنامج                                                     

Cogmed Robo memo v.4.6.3 املحو�سب لتدريب الذاكرة العاملة.
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�الإطار �لنظري ودر��سات وبحوث مرتبطة:
:Working Memory(تعريف)ومكونات)والذاكرة)العاملة

يع���رف Cowan (2005) الذاك���رة العاملة باأنه���ا “ عمليات معرفية حتتفظ 
باملعلومات يف حالة ميكن الو�س���ول اإليها ب�س���كل غري عادي”، وي�س���يف اأن التن�س���يط 
الذي يحدث يف الذاكرة طويلة املدى هو تن�سيط موؤقت، ويتال�سى ما مل يتم احلفاظ 

عليه عن طريق الت�سميع اللفظي اأو االنتباه امل�ستمر.

ويعرفه���ا Dehn (2008) باأنه���ا: “عملي���ة معرفي���ة مركزي���ة م�س���ئولة ع���ن 
املعاجلة الن�سطة للمعلومات”، ويرى اأنها القدرة الرئي�سة التي تكمن خلف العمليات 
املعرفي���ة االأ�سا�س���ية واملعق���دة كالتفكري والتعلم،واتخ���اذ القرار، واأنه���ا تدعم املعاجلة 
املعرفية للفرد الأنها متثل م�س���احة م�س���رتكة بني كل من االإدراك، والذاكرة ق�س���رية 

املدى، والذاكرة طويلة املدى، وال�سلوك املوجه نحو الهدف”.

ويعرف Baddeley (2010) الذاكرة العاملة باأنها “خمزن حمدود ال�سعة، 
تخزن فيه املعلومات وتعالج يف نف�ص الوقت”، وهي تعتمد على التفاعل بني مكوناتها 
وهما القدرة على التخزين، والقدرة على املعاجلة، ويرى اأنها نظام لالحتفاظ املوؤقت 
باملعلومات ومعاجلتها يف اأثناء االأداء على املهام املعرفية املختلفة مثل القراءة والفهم 

والتعلم واال�ستدالل.

ويعرفه���ا ف���رج )2011،اأ(  باأنه���ا: “العملية املعرفية الت���ي تقف خلف االختزان 
املوؤقت للمعلومات ثم حتويلها بعد ذلك اأو اإعادة ت�س���نيفها يف الذاكرة بعيدة املدى”، 
وي���رى اأنه���ا بذلك تبدو اأكر اأهمية و�س���لة بعملي���ات القراءة والفهم وحل امل�س���كالت 

احل�سابية، كما تعد مكونا اأ�سا�سيا يف كل القدرات اال�ستداللية.

وتتبن���ى الباحث���ة التعري���ف االأخ���ري الت�س���اقه م���ع االأداة الت���ي تقي����ص الذاكرة 
العاملة غري اللفظية واللفظية بالبحث الراهن، والأنه يجمع بني كثري من م�سامني 

مفهوم الذاكرة العاملة.

وعلي���ه، ميك���ن الق���ول اأن الذاك���رة العامل���ة نظ���ام يق���وم با�س���تقبال املعلوم���ات 
وت�سنيفها ومعاجلتها قبل حتويلها اإىل الذاكرة طويلة املدى.
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وغالبا ما ت�س���تخدم الذاكرة العاملة ب�سكل متزامن مع الذاكرة ق�سرية املدى 
short term memory ؛ ولك���ن بع����ص النظريات تعترب اأنهما متمايزتني، وتف�س���ر 
ذل���ك ب���اأن الذاك���رة العامل���ة تق���وم مبعاجل���ة املعلوم���ات املخزن���ة؛ يف ح���ني اأن الذاكرة 

 .(Cowan, 2008) ق�سرية املدى ت�سري فقط اإىل تخزين املعلومات ملدى ق�سري

 فالف���رق اإذن ب���ني الذاكرة العاملة والذاكرة ق�س���رية املدى مبعناها التقليدي 
، اأن الذاك���رة ق�س���رية امل���دى تنطوي عل���ى االحتفاظ باملعلومات لفرتات ق�س���رية من 
الزمن، بينما تنطوي الذاكرة العاملة عل التعامل مع املعلومات املختزنة ومعاجلتها 

 .(Revlin,2012) وتنظيمها

ويو�س���ح Dehn (2008) االخت���الف ب���ني كل م���ن الذاك���رة ق�س���رية امل���دى 
والذاكرة العاملة كما يلي:

حتتفظ الذاكرة ق�س���رية املدى باملعلومات ب�س���كل �س���لبي؛ بينما تعالج الذاكرة 1 ))
العاملة املعلومات بن�ساط.

�سعة الذاكرة ق�سرية املدى حمدودة املجال )لفظية- ب�سرية(؛ بينما الذاكرة 1 ))
العاملة اأقل حتديدا للمجال.

للذاك���رة العامل���ة عالقة اأقوى بالتعلم االكادمي���ي وبالوظائف املعرفية العليا 1 ))
عن الذاكرة ق�سرية املدى.

تق���وم الذاك���رة ق�س���رية املدى تلقائي���ا بتن�س���يط املعلومات املخزن���ة يف الذاكرة 1 ))
طويل���ة امل���دى؛ بينم���ا تق���وم الذاك���رة العامل���ة بالتوجي���ه الواع���ي للمعلومات 

امل�سرتجعة اأو املرغوبة من الذاكرة طويلة املدى.
الذاكرة ق�سرية املدى لي�ص لها وظائف اإدارية management functions ؛ 1 ))

. executive functions بينما للذاكرة العاملة بع�ص الوظائف التنفيذية
الذاك���رة ق�س���رية امل���دى ميكنه���ا اأن تعمل م�س���تقلة عن الذاك���رة طويلة املدى، 1 ))

بينما تعتمد عمليات الذاكرة العاملة ب�سدة على اأبنية الذاكرة طويلة املدى.
ت�ستقبل الذاكرة الق�سرية املدى املعلومات القادمة من البيئة ؛ بينما حتتفظ 1 ))

الذاكرة العاملة بنواجت عمليات معرفية عديدة.
ميكن للذاكرة ق�سرية املدى اأن تعمل ب�سكل م�ستقل عن الذاكرة العاملة.1 ))



فعالية زيادة �سعة الذاكرة العاملة لدى عينة من اأطفال الرو�سة د. �سمر �سعد حممد يو�سف 

 208 

وق���د ظه���رت مناذج عدي���دة حاول كل منها تو�س���يح مكونات الذاك���رة العاملة، 
ويعد منوذج Baddeley للذاكرة العاملة من اأف�سل مناذج الذاكرة العاملة واأكرها 
تاأث���ريا و�س���يوعا، ويق���دم ه���ذا النموذج املتعدد العنا�س���ر نظ���ام مرن للذاك���رة العاملة 

يتاألف من اأربع مكونات فرعية مرتابطة ولكنها متمايزة وظيفيا .

ويفي���د Baddeley (2010) ب���اأن مفه���وم الذاك���رة املتعدد املكون���ات ، قد وفر 
اإطارا نظريا مفيدا للتحقق من طائفة كبرية من االأن�سطة الب�سرية، ونتج عنه جدال 

وتقدما يف فهم دور الذاكرة يف قدرتنا على التفكري.

وقد قدم Baddeley (2012) يف البداية منوذجا ي�ستمل على ثالث مكونات 
اأ�سا�س���ية ه���ي: املك���ون اللفظ���ي اأوما يطلق علي���ه احللقة ال�س���وتية، واملكون الب�س���ري 
امل���كاين، واجله���از التنفيذي املركزي، ثم اأ�س���اف Baddeley (2010) موؤخًرا مكوًنا 
رابًعا هو احلاجز العَر�س���ي، لي�س���بح النموذج م�س���تمال على اأربع مكونات، وفيما يلي 

تو�سيح لتلك املكونات:

( املكون)اللفظي))احللقة)ال�شوتيةPhonological Loop 1 :أ-
ويع���د هذا املكون هو امل�س���ئول عن القيام مبجموع���ة العمليات الالزمة حلفظ 
املعلوم���ات اللفظي���ة وتخزينه���ا وا�س���رتجاعها، ويع���د مبثاب���ة املخزن اللفظ���ي املوؤقت، 
وي�س���مل م�س���ارات الذاك���رة ال�س���معية الت���ي ت�س���رتجع املعلوم���ات الت���ي بداخله���ا بع���د                  

ثوان قليلة.

وينق�شم)املكون)اللفظي)بدوره)اإىل)مكونني)فرعيني)هما:)
جه���از التحك���م يف النط���ق )التك���رار اللفظ���ي(: ويق���وم بحف���ظ املعلوم���ات عن 	 

طري���ق نطقه���ا داخلي���ا )التدري���ب ال�س���وتي(، اأي اأن���ه م�س���ئول ع���ن احلدي���ث 
الباطن���ي ال���ذي يدور بداخلنا، فعندما نريد اأن نحفظ رقم هاتف فاإننا نكرره 
ب�سوت منخف�ص، وينظم هذا املكون املعلومات تنظيما زمنيا وتتابعيا، وميكن 

اعتباره ال�سوت الداخلي. 
املخ���زن ال�س���وتي: ويق���وم بحف���ظ املعلومات الت���ي تعتمد على ال���كالم اعتمادا 	 

لغوي���ا، ويعم���ل كاأذن داخلي���ة، وتتال�س���ى في���ه املعلوم���ات بع���د 1.5 اإىل 2 ثاني���ة 
اإذا مل يح���دث له���ا تك���رار وت�س���ميع داخل���ي عن طريق جه���از التك���رار اللفظي،                      
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وهكذا ميكن التحكم يف بقاء املعلومات اأكر عن طريق جهاز التحكم يف النطق 
اأي ع���ن طريق تكرارها، وكلما ا�س���تغرق االأم���ر وقتا طويال لرتديد الكلمات يف 

ت�سل�سل، كلما زاد الن�سيان الذي �سيحدث.
ويعمل عن�س���ري املكون اللفظي )جهاز التكرار اللفظي، املخزن ال�سوتي( معا 
يف اأداء امله���ام مث���ل الق���راءة ، حيث ي�س���تخدم جه���از التحكم يف النط���ق يف حتويل املادة 
املكتوبة اإىل رمز لغوي قبل ت�سجيله يف املخزن اللفظي، ويي�سر املكون اللفظي التعلم 
ال�س���وتي اجلدي���د الالزم لتعل���م اإنتاج كلمات جديدة، كتعلم مف���ردات اللغة االأجنبية، 
ويف االأطف���ال، يتاأث���ر حجم ومعدل الزي���ادة يف املفردات خالل ال�س���نوات االأوىل بقدرة 

.(Baddeley, 2010) و�سعة املكون اللفظي
( املكون)الب�شري)املكاين)Visual-Spatial Sketch Pad:ب-

ويخت�ص هذا املكون بتخزين ومعاجلة املعلومات الب�سرية املكانية، وي�ستخدم 
ه���ذا املك���ون يف احلي���اة اليومي���ة، حي���ث يلع���ب دورا مهًم���ا يف التوج���ه امل���كاين، وح���ل 
امل�س���كالت الب�س���رية املكاني���ة، وذل���ك اإما عن طريق ا�س���تقبال املدخالت م���ن احلوا�ص 
مبا�س���رة، اأوعن طريق ا�س���رتجاع املعلومات على �سكل �س���ور من الذاكرة طويلة املدى 

.(Baddeley,2002)

( -	:Central Executive اجلهاز)التنفيذي)املركزي
وهو جهاز اأ�سا�سي م�سئول عن التحكم يف االنتباه مب�ساعدة نظامني للتخزين 
ق�س���ري امل���دى، اأحدهما للمواد الب�س���رية وال�س���ور الب�س���رية املكاني���ة، واالآخر للمواد 
اللفظي���ة ال�س���وتية ،كم���ا يتحك���م يف جميع مكون���ات الذاك���رة العاملة وين�س���ق عملها، 
ومهمت���ه الرئي�س���ة هي معاجل���ة املعلومات ، وتخزينها، وا�س���رتجاع املعلومات ال�س���ابق 
تخزينه���ا، �س���واء يف الذاك���رة ق�س���رية اأو طويل���ة امل���دى، كم���ا يح���دد اأهمي���ة املعلومات 
الواردة، ويتحكم يف عمليات االنتباه والتخطيط، ويعد اأهم عنا�س���ر الذاكرة العاملة، 

الأنه يتدخل يف كل العمليات املعرفية.
ويذكر Baddeley (2010) اأن �س���عة هذا اجلهاز حمدودة، واأنه مرن للغاية 
بحي���ث ميكن���ه معاجل���ة املعلوم���ات م���ن اأي قن���اة ح�س���ية بط���رق خمتلف���ة، كم���ا ميكنه 
معاجل���ة املعلوم���ات خالل فرتة زمنية ق�س���رية، كما يقوم بتجاه���ا املعلومات غري ذات 
ال�س���لة باملهم���ة احلالية حت���ى ال توؤثر عل���ى اأداء املهمة، وهو ي�س���رتجع املعلومات ذات 

ال�سلة ويهمل ما دون ذلك. 
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ويقوم)اجلهاز)التنفيذي)املركزي)بالوظائف)االآتية:
 	.Selective attention االنتباه االنتقائي
حتدي���ث الذاك���رة العاملة عن طري���ق ترميز املعلومات ال���واردة واإحاللها بدال 	 

من املعلومات القدمية.
التن�سيق بني مكونات الذاكرة العاملة االأخرى.	 
التحول بني املهام اأو ا�سرتاتيجيات اال�سرتجاع.	 
كف اأوتثبيط اال�ستجابات املهيمنة اأوالتلقائية.	 
�سل�س���لة 	  يف  امل�س���ادر  م���ن  ع���دد  م���ن  ال���واردة  املعلوم���ات  رب���ط 

(Wongupparaj, Kumari & Morris, 2015)مرتابطة

( احلاجز)الَعرَ�شي)Episodic Buffer:د-
وهو قادر على احتجاز االأحداث العر�س���ية املتعددة االأبعاد، والتي قد ت�ساحب 

املعلومات الب�سرية وال�سمعية، ورمبا اأي�سا يتم ذلك مع الروائح واملذاقات.

وه���و ي�س���كل خم���زن موؤق���ت تتفاعل في���ه املكون���ات املختلف���ة للذاك���رة العاملة، 
والقائم���ة عل���ى نظ���ام ترمي���ز خمتل���ف ل���كل منها من خ���الل امل�س���اركة يف رم���ز متعدد 
االأبع���اد، كم���ا ميكنه التفاعل مع املعلومات املدركة مبا�س���رة م���ن احلوا�ص، واملعلومات 

.(Baddeley,2010) من الذاكرة طويلة املدى

وه���و نظ���ام حمدود ال�س���عة يق���وم بالتخزي���ن املوؤق���ت للمعلومات الق���ادرة على 
اجلم���ع ب���ني املعلومات م���ن النظم الفرعي���ة، واملعلومات من الذاك���رة طويلة املدى يف 
�سكل َعَر�ص واحد. وكان يفرت�ص اأن هذا احلاجز يقوم بدور ن�سط، ويتطلب االنتباه 
يف ربط املعلومات من م�س���ادر خمتلفة معا؛ لكن الدرا�س���ة املتعمقة اأ�س���ارت باأنه يعمل 

.(Baddeley,2009) كمخزن �سلبي بدال من املعالج الن�سط

و�س���عة ه���ذا احلاج���ز العر�س���ي حمدود بح���وايل اأرب���ع عوار����ص، وهومتاح من 
(Baddeley,2007,2010) خالل االإدراك الواعي
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امل���كاين،  الب�س���ري  واملخط���ط  ال�س���وتية،  اأن احللق���ة   Baddeley ويق���رتح من���وذج 
م�س���ئوالن ع���ن تخزي���ن املعلوم���ات ال�س���معية والب�س���رية على الت���وايل، يف حني يخزن 
املخ���زن املوؤق���ت العر�س���ي املعلوم���ات م���ن طرائ���ق خمتلف���ة، الإتاح���ة املج���ال للرتمي���ز 
املتع���دد االأبع���اد ال���ذي يربط املعلوم���ات ويدخلها الذاك���رة املتكاملة العر�س���ية، وتقوم 
الوظيف���ة التنفيذية بالتحكم يف امل�س���تويات العليا من االنتب���اه، والعمليات التنفيذية 
 (Skelton &الت���ي تق���وم بتجهيز ونقل املعلومات املخزنة داخل هذه النظم الفرعية

(Atkinson,2012 ، ويلخ�ص �سكل )1( منوذج Baddeley للذاكرة العاملة.

�سكل )1(
(Baddeley,2010) املطور للذاكرة العاملة Baddeley منوذج 

 

 المكون البصري المكاني

Visuo-spatial sketch-
pad 

 لحاجز العرضيا

Episodic Buffer 

 الحلقة الصوتية

  (المكون اللفظي)

Phonological loop 

 

 األحداث العارضة الدالالت اللفظية 

 للذاكرة طويلة المدى للصور البصرية  اللغة

Language Episodic long-term memory Visual Semantics 

 الجهاز التنفيذي المركزي

Central executive 
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: working memory capacity(شعة)الذاكرة)العاملة�
 تع���رف �س���عة الذاك���رة العاملة باأنها عدد املف���ردات اأو الوحدات التي ي�س���تطيع 
الفرد ا�س���رتجاعها ب�س���ورة �سحيحة يف فرتة زمنية ق�سرية، وعادة ما تكون اأرقاما اأو 
كلمات، وترتاوح �سعة الذاكرة العاملة لدى معظم االأفراد بني )5-9( وحدات اأو حزم، 
بغ�ص النظر عن نوعية هذه الوحدات. وتعتمد �سعة الذاكرة على املدة التي ي�ستغرقها 

.(Gray,2011) الفرد لرتديد املفردات ب�سوت م�سموع اأو خفي، وكذلك االنتباه

 ويعرفه���ا Cowan (2016) باأنه���ا: “ع���دد املف���ردات الت���ي يتذكرها الفرد يف 
مهم���ة اآني���ة للذاك���رة، اأي مهمة ال تت�س���من تاأخري ب���ني اكتمال عر�ص املف���ردات املراد 
تذكرها، وبني مهمة التذكر نف�س���ها”، وي�س���يف اأن �س���عة الذاكرة العاملة تعك�ص قدرة 
الف���رد عل���ى دف���ع املعلومات اإىل بوؤرة االنتب���اه واالحتفاظ بها، وي���رى اأنه ميكن للفرد 
تذكر من 3-5 بنود من قائمة، �سواء كانت بنود فردية اأو اأزواج، واأن ذلك يتوقف على 
.(cowan,2005) طول القائمة، وعما اإذا كانت البنود حتمل معنى ما اأوال معنى لها

 وت�سري العديد من الدرا�سات اإىل اأن �سعة الذاكرة العاملة تختلف بني االأفراد 
، وميكنه���ا اأن تتنب���اأ بالفروق الفردية يف الق���درة املعرفية ، كما تتغري عرب حياة الفرد 

 (Cowan, 2016).

 ف�س���عة الذاك���رة العامل���ة تختل���ف ب���ني االأف���راد وفق���ا للعم���ر الزمن���ي، ووفق���ا 
لقدرتهم على توجيه االنتباه، فاالأفراد الذين لديهم م�س���كالت يف االنتباه يتذكرون 
ب�س���كل اأق���ل من غريهم، الأنهم ي�س���تخدمون ج���زء كبري من �س���عة التخزين لديهم يف 

.(Cowan, 2005) االحتفاظ مبعلومات ال �سلة لها باملهمة املعنية

 وامل���دة التي ن�س���تطيع االحتف���اظ فيها باملعلومات يف الذاك���رة العاملة حمدود 
للغاي���ة وي���رتاوح م���ا ب���ني )5-20( ثاني���ة، وق���د يعتقد البع����ص ان نظاما م���ن الذاكرة 
حم���دود مب���دة زمنية قدره���ا )20( ثانية لي�ص مفيدا؛ اإال اأنه بدون ه���ذا النظام فاإننا 
لن ن�س���تطيع تذكر اأول اجلملة التي نقراأها عندما ن�س���ل اإىل نهاية اجلملة، وهذا قد 

يجعل عملية فهم اجلمل التي نقراها عملية �سعبة )عبد احلافظ،2016(. 

 وت���زداد �س���عة الذاك���رة العاملة لدى الف���رد بزيادة عمره الزمن���ي وزيادة منوه 
املع���ريف، فالذاك���رة العامل���ة لدى اأطفال الرو�س���ة تتعام���ل مع مفردت���ني يف اآن واحد، 
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بينم���ا تتعام���ل الذاك���رة العامل���ة يف مرحل���ة م���ا قبل املراهقة مع �س���بع مف���ردات يف اآن 
واحد، اأما يف مرحلة املراهقة يحدث تو�سع معريف وتزداد �سعة الذاكرة العاملة مبدى 
م���ن 5-9 مف���ردات، بينم���ا يظل تذكر �س���بع مف���ردات تقريبا ثابتا ل���دى معظم االأفراد 
م���دى احلي���اة، ويو�س���ح ج���دول )1( التغ���ريات يف �س���عة الذاك���رة العامل���ة تبع���ا للعمر 

الزمني )عبد احلافظ،2016(. 
جدول )1(

التغريات يف �سعة الذاكرة العاملة تبعا للعمر الزمني 

العمر الزمني بال�سنوات
�سعة الذاكرة العاملة بعدد الوحدات

املتو�سطاحلد االأق�سىاحلد االأدنى
132قبل 5 �سنوات
375من 5-14 �سنة
14597 �سنة فاأكر

اأهمية)الذاكرة)العاملة:
 ت�س���كل الذاك���رة العامل���ة اأهمي���ة حمورية للكثري من ال�س���لوك الب�س���ري، فهي 
تلع���ب دورا مهًم���ا يف م���دى وا�س���ع م���ن اأن�س���طة التعل���م، ويف االأداء على امله���ام املعرفية 

.(Baddeley,2010) املختلفة مثل القراءة والفهم واال�ستدالل

فالذاكرة العاملة هي القدرة على االحتفاظ باملعلومات احلالية لفرتة وجيزة 
م���ن الزم���ن، وه���ي اأم���ر اأ�سا�س���ي لكثري م���ن امله���ام املعرفية مثل �س���بط االنتب���اه وحل 

.(Klingberg,2008) امل�سكالت

 فنح���ن نحت���اج الذاكرة العامل���ة لي�ص فق���ط لالحتفاظ باملعلوم���ات اجلديدة 
التي نقابلها؛ ولكن اأي�س���ا لرنبط تلك املعلومات وندجمها مع املعلومات القدمية يف 
الذاك���رة طويلة املدى(Cowan,2016) ، واالأفراد الذين لديهم ذاكرة عاملة جيدة 
ميكنه���م تطبيق املعلومات التي �س���بق تعلمها على املواقف اجلديدة، واأن ي�س���تمروا يف 
الرتكيز على املهمة احلالية، كما ميكنهم اإعادة تنظيم اأفكارهم ال�س���تيعاب املعلومات 
اجلديدة، واأخذ مالحظات اأف�س���ل والتقاط املعلومات ب�س���كل اأكر دقة، وكذلك اإتباع 

.(Dehn,2008) التوجيهات املعقدة واملتعددة اخلطوات
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اخلط���ط  لتذك���ر  اليومي���ة  احلي���اة  يف  العامل���ة  الذاك���رة  ن�س���تخدم  فنح���ن   
اأو التعليم���ات الت���ي ينبغ���ي تنفيذه���ا، فحف���ظ املعلوم���ات احلالي���ة ل���ه وظيف���ة ذات 
اأهمي���ة مركزي���ة يف جمموع���ة كب���رية من امله���ام املعرفي���ة، فالذاكرة العامل���ة اللفظية 
�س���رورية لفه���م اجلم���ل الطويل���ة (Klingberg, 2008)، كم���ا تتنب���اأ �س���عة الذاكرة 
القرائ���ي                                                                           الفه���م  تقي����ص  الت���ي  املدر�س���ية  االختب���ارات  يف  ب���االأداء  اللفظي���ة  العامل���ة 

. (Carretti, Borella, Cornoldi & De Beni, 2009)

 والذاكرة العاملة مهمة اأي�سا للتحكم يف االنتباه، واالحتفاظ باملعلومات ذات 
ال�س���لة باملهم���ة اأثناء حل امل�س���كالت (Klingberg, 2008)، كم���ا تعتمد القدرة على 
 (Klingberg, Forssberg, Wisterberg, 2002). اال�ستدالل على الذاكرة العاملة

 وتعد الذاكرة العاملة هي العامل الوحيد االأكر اأهمية يف حتديد القدرة العقلية 
 ،(SüB, Oberauer, Wittmann, Wilhelm & Schulze, 2002) العام���ة 
وميك���ن تف�س���ري م���ا يقرب م���ن 50% من الف���روق بني االأف���راد يف الذكاء غ���ري اللفظي 

.(Conway,Kane&Engle,2004) باختالفات �سعة وكفاءة الذاكرة العاملة

وهك���ذا، ت�س���هم الذاك���رة العامل���ة كعام���ل اأ�سا�س���ي يف اجن���از االأطف���ال عدد من 
امله���ارات التعليمي���ة الهام���ة، فهن���اك عالق���ة ارتباطي���ة ب���ني ق���درات الذاك���رة العاملة 
(Swanson,Xinhua& كالق���راءة  املدر�س���ة  يف  االأكادمي���ي  واإجنازه���م  لالأطف���ال 
(Jerman,2009، واكت�س���اب مه���ارات احل�س���اب (Swanson&Kim,2007)، كم���ا 
 Manginas, Nikolantonakis & Papageorgioy (2017) اأو�س���حت درا�سة
الت���ي اأجروه���ا عل���ى )80( طف���ل مبتو�س���ط عم���ري 5 �س���نوات و10 �س���هور اأن الذاك���رة 
العاملة اللفظية هي اأف�س���ل موؤ�س���ر على االأداء احل�سابي لدى اأطفال ما قبل املدر�سة، 
كما اأو�س���حت درا�س���ة طولية قام بها كل من Alloway & Alloway (2010) اأن 
اأداء الذاكرة العاملة يف عمر خم�ص �سنوات هو اأف�سل موؤ�سر للنجاح االأكادميي يف �سن 

احلادية ع�سر، كما اأنها تعد من املقايي�ص امل�ستخدمة يف قيا�ص الذكاء العام. 

 Gathercole, Alloway, Willis & Adams, كما تناولت درا�سة كل من
(2006)  العالق���ة ب���ني الذاك���رة العامل���ة، وكال م���ن ق���درات القراءة واحل�س���اب لدى 
عين���ة م���ن )46( طف���اًل ترتاوح اأعمارهم ما بني 6 اإىل 11 �س���نة ويعانون من �س���عوبات 
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يف القراءة. وب�س���كل عام ، اأ�س���ارت النتائج اإىل اأن مهارات الذاكرة العاملة متثل �س���رطا 
مهًما الكت�س���اب املهارة واملعرفة يف القراءة واحل�س���اب، مما ي�س���ري اإىل اإ�س���هام الذاكرة 

العاملة يف التعلم .

 Aronen, Vuontela, Steenari, وف�س���ال ع���ن ذل���ك فق���د وج���د كل م���ن
Salmi & Carlson (2005) يف درا�س���تهم الت���ي اأجروه���ا عل���ى )55( م���ن االأطفال 
مم���ن ت���رتاوح اأعمارهم ما ب���ني 6-13 عام، مت قيا�ص الذاكرة العاملة لديهم بوا�س���طة 
املهم���ة ال�س���معية والب�س���رية n- back، اأن االأداء اجلي���د للذاكرة العامل���ة املكانية قد 
ارتب���ط بالنجاح االأكادميي يف املدر�س���ة، واأن االأطف���ال ذوي االأداء املنخف�ص يف الذاكرة 
العامل���ة، وخا�س���ة الذاكرة ال�س���معية املكانية، يواجهون �س���عوبات اأكادميية و�س���لوكية 
اأك���ر م���ن االأطف���ال ذوي االأداء اجليد للذاكرة العاملة، واأ�س���ارت تل���ك النتائج اإىل اأن 

الق�سور يف الذاكرة العاملة قد يكمن خلف بع�ص ال�سعوبات التعليمية وال�سلوكية. 

وهكذا توؤدي الذاكرة العاملة دوًرا مهًما يف مدى وا�سع من اأن�سطة التعلم، واإذا 
كانت �سعة اأو كفاءة الذاكرة العاملة لدى الطفل �سعيفة مقارنة باأقرانه، فمن املرجح 

اأن يكون االأداء االأكادميي منخف�ص يف جماالت متعددة.

ا�شطراب)نق�ص)االنتباه)وفرط)الن�شاط)وعالقته)ب�شعف)الذاكرة)العاملة:)
 يعد ا�سطراب نق�ص االنتباه وفرط الن�ساط ADHD من اأكر اال�سطرابات 
النمائية ال�سائعة يف مرحلة الطفولة (APA,2013)، وت�سري االأكادميية االأمريكية 
 American Academy of Child and واملراهق���ني  االأطف���ال  نف����ص  لط���ب 
Adolescent Psychiatry (AACAP) (2009) اإىل �س���رورة االلتزام باملعايري 
التالي���ة قب���ل ت�س���خي�ص حال���ة الطف���ل عل���ى اأنها ا�س���طراب نق����ص االنتب���اه مع فرط 

الن�ساط: 
 يجب اأن تظهر االأعرا�ص وال�س���لوكيات الدالة على هذا اال�س���طراب قبل �س���ن 	 

ال�سابعة.
 يجب اأن ت�ستمر هذه ال�سلوكيات ملدة �ستة اأ�سهر على االأقل.	 
 يج���ب اأن تع���وق تل���ك االأعرا����ص الطف���ل اإعاق���ة حقيقي���ة عن موا�س���لة حياته 	 

ب�س���ورة طبيعي���ة يف جمال���ني عل���ى االأقل من املج���االت التالية م���ن حياته: يف 
الف�س���ل، يف فن���اء اللع���ب، يف املن���زل، يف البيئ���ات االجتماعي���ة، ف���اإذا ب���دت عل���ى 
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الطفل �س���مات لذلك اال�س���طراب يف مكان بعينه دون اأية اأماكن اأخرى، فقد ال 
يكون م�ساباً باال�سطراب.

 ويحدد الدليل الت�سخي�س���ي واالإح�س���ائي لالأمرا�ص واال�سطرابات النف�سية 
والعقلية ال�سادر عن اجلمعية االأمريكية للطب النف�سي (APA,2013) يف اإ�سداره 
اخلام�ص DSM-V االأعرا�ص ال�س���لوكية ال�س���طراب نق�ص االنتباه وفرط الن�س���اط 

كما يلي:
غالبا ما يكون عمله غري دقيق ويجد �سعوبة يف االنتباه للتفا�سيل اأو يرتكب 1 ))

اأخطاء ناجتة عن اإهمال وعدم اهتمام.
كث���ريا م���ا يجد �س���عوبة يف االحتفاظ بانتباه���ه ملدة زمنية يف امله���ام املكلف بها 1 ))

اأويف االأن�سطة الرتفيهية.
كث���ريا م���ا يبدو عليه اأنه غري م�س���غ عند التحدث اإليه مبا�س���رة وكاأن عقله يف 1 ))

مكان اآخر.
غالب���ا ال يتب���ع التعليم���ات وال ينجح يف اإنه���اء الواجبات اأو االأعم���ال الروتينية 1 ))

اليومية.
غالبا ما يجد �سعوبة يف تنظيم الواجبات واالأن�سطة وترتيب االأ�سياء )ميكن 1 ))

و�سفه بانه فو�سوي(.
يتجنب ويكره اال�سرتاك يف املهام التي تتطلب جمهودا عقليا كاملهام املدر�سية 1 ))

والواجبات املنزلية.
   غالبا ما يفقد االأ�سياء الالزمة الأداء الواجبات واالأن�سطة كاالأقالم والكتب 1 ))

واالأدوات املدر�سية.
غالبا ما يت�ستت انتباهه ب�سهولة.1 ))
كثري الن�سيان يف حياته اليومية.1 ))
غالبا ما يتململ اأو ينقر باأ�سابعه اأو قدمه اأو يتلوى يف مقعده.1 1))
غالبا ما يغادر مقعده يف املواقف التي يتوقع منه فيها اأن يلزم مقعده.1 )))
غالبا ما يجري اأو يت�سلق يف مواقف يكون فيها ذلك غري منا�سبا.1 )))
غالبا ما ال ي�ستطيع اللعب اأو اال�سرتاك يف االأن�سطة الرتفيهية بهدوء.1 )))
كثري احلركة كما لو كان مدفوعا مبحرك.1 )))
كثري الكالم )ثرثار(.1 )))
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غالبا ما يندفع يف االإجابة قبل اكتمال ال�سوؤال.1 )))
غالبا ما يجد �سعوبة يف انتظار دوره.1 )))
كث���ريا م���ا يقاطع حديث االآخري���ن اأو يتطفل عليهم اأو يتدخ���ل يف حديثهم اأو 1 )))

ي�ستخدم اأ�سيائهم دون ا�ستئذان.

ويلع���ب ق�س���ور الذاك���رة العامل���ة دورا مهًم���ا يف ال�س���عوبات الت���ي يع���اين منها 
االأطفال من ذوي ا�سطراب نق�ص االنتباه مع فرط الن�ساط، ويت�سم هذا اال�سطراب 
ب�س���عف كب���ري يف كل م���ن التخزي���ن الب�س���ري امل���كاين، واملكون���ات التنفيذي���ة املركزية 
الب�سرية املكانية للذاكرة العاملة، يف حني هناك �سعف متو�سط يف التخزين اللفظي، 
Martinussen, Hayden, Hogg- اللفظي���ة  املركزي���ة  التنفيذي���ة  واملج���االت 

(Johnson & Tannock ,2005)

فقد اأ�سارت الدرا�سات اإىل اأن الذاكرة العاملة ت�سكل ق�سورا اأ�سا�سيا يف ا�سطراب 
نق����ص االنتب���اه مع فرط الن�س���اط، ال �س���يما الذاكرة العاملة الب�س���رية املكانية )غري 
اللفظية(، فقد هدفت درا�س���ة Karatekin, Bingham, & White (2009) اإىل 
فح����ص الذاك���رة العاملة لدى عينة من االأطفال وال�س���باب من ذوي ا�س���طراب نق�ص 
االنتب���اه وف���رط الن�س���اط، تراوح���ت اأعماره���م م���ا ب���ني 8-20 ع���ام، وجمموع���ة اأخري 
�س���ابطة �س���ليمة ال تعاين من اال�س���طراب، وذلك با�س���تخدام املهمة الب�سرية املكانية 
املحو�س���بة n-back يف امل�س���توى (back-0) وامل�س���توى (back-1) وذل���ك لتحدي���د 
اإ�سهام العوامل االنتباهية املختلفة على �سعف الذاكرة العاملة املكانية، وعما اإذا كان 
هن���اك اخت���الف يف االأداء بني الفئات يف الذاكرة العاملة، وقد اأو�س���حت النتائج وجود 

عالقة بني ا�سطراب نق�ص االنتباه وفرط الن�ساط، و�سعف الذاكرة العاملة.
 Kofler, Rapport, Bolden, Sarver & Raiker كما اأو�س���حت درا�سة 
(2010)، الت���ي اأجري���ت عل���ى )15( طفاًل من ذوي نق�ص االنتباه مع فرط الن�س���اط، 
و)14( م���ن االأطف���ال العادي���ني، وهدف���ت اإىل تعرف ما اإذا كان �س���لوك نق����ص االنتباه 
لدى االأطفال ذوي نق�ص االنتباه مع فرط الن�س���اط يرتبط وظيفيا بق�س���ور الذاكرة 
العامل���ة، اأن���ه ميكن التنبوؤ ب�س���لوك عدم االنتباه امللحوظ يف ا�س���طراب ADHD من 
خالل اأداء الذاكرة العاملة، واأ�سارت النتائج اإىل اأنه باالإمكان التغلب كليا على �سعف 
الذاكرة العاملة لدى االأطفال امل�س���ابني با�س���طراب نق�ص االنتباه مع فرط الن�ساط 

عن طريق تدريب الذاكرة العاملة، وعن طريق االأدوية املن�سطة.



فعالية زيادة �سعة الذاكرة العاملة لدى عينة من اأطفال الرو�سة د. �سمر �سعد حممد يو�سف 

 218 

 وكذل���ك هدف���ت درا�س���ة كوثر جت���اين )2015( اإىل تعرف طبيع���ة العالقة بني 
�س���عف االنتباه الب�سري، بالذاكرة العاملة الب�سرية املكانية واللفظية لدى االطفال 
ذوي �س���عف االنتب���اه وف���رط الن�س���اط، وكذل���ك التحق���ق عم���ا اإذا كان���ت هن���اك فروق 
ب���ني اجلن�س���ني ، ومت اختي���ار العين���ة بطريقة ع�س���وائية م���ن خالل ااملقيا����ص الفرعي 
ل�سعوبات االنتباه لفتحي الزيات )2007( ، وبلغ حجم العينة )50( تلميذ من ال�سف 
الثاين ابتدائي ترتاوح اعمارهم من )8 - 11( عام ممن يعانون من ا�س���طراب نق�ص 
االنتب���اه وف���رط الن�س���اط ،ومت تطبي���ق اختب���ار ج���ون راف���ن لل���ذكاء عليهم ال�س���تبعاد 
الفئ���ات اخلا�س���ة، واختب���ار TMT لالنتباه الب�س���ري، واختبار م���دى االرقام ووحدة 
احلفظ العك�س���ي للذاكرة العاملة اللفظي���ة، وواختبار FCR للذاكرة العاملة املكانية 
الب�س���رية ، وقد تو�سلت الدرا�س���ة اإىل وجود تاأثري ال�سطراب فرط الن�ساط على كل 
من عمليات االنتباه الب�س���ري والذاكرة العاملة الب�س���رية املكانية واللفظية، وكذلك 
اإىل وج���ود عالقة ارتباطية بني �س���عف االنتباه الب�س���ري والذاك���رة العاملة اللفظية 
واملكانية الب�سرية لدى االأطفال ذوي نق�ص االنتباه وفرط الن�ساط، كما كانت هناك 
فروق ذات داللة اإح�س���ائية بني اجلن�س���ني يف �سعف االنتباه الب�سري بينما كانت غري 
دالة يف كل من الذاكرة العاملة اللفظية واملكانية الب�سرية لدى كل من االأطفال ذوي 

نق�ص االنتباه وفرط الن�ساط.

 يت�سح مما �سبق اأن الذاكرة العاملة ت�سكل ق�سورا اأ�سا�سيا يف ا�سطراب نق�ص 
االنتباه مع فرط الن�ساط، ال�سيما الذاكرة العاملة الب�سرية املكانية.

وي�سيف Kofler واآخرون )2011( اأن هذا الق�سور يف الذاكرة العاملة ي�سعف 
التفاعالت االجتماعية لدى االأطفال ذوي ا�سطراب نق�ص االنتباه مع فرط الن�ساط، 
واأن هذا ال�سعف يعك�ص اإىل حد كبري الناجت ال�سلوكي من عدم القدرة على االحتفاظ 
برتكيز االنتباه على املعلومات داخل الذاكرة العاملة، وتوزيع االنتباه يف نف�ص الوقت 
بني االأحداث اجلارية املتعددة، والتلميحات االجتماعية التي حتدث بالبيئة، مما قد 
يوؤدي اإىل حدوث م�س���كالت اجتماعية ب�س���كل غري مبا�س���ر، من خ���الل اأعرا�ص نق�ص 

االنتباه، واالندفاعية، وفرط الن�ساط.
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تاأثري)تدريب)الذاكرة)العاملة:
 ت�س���ري الدرا�س���ات اإىل اأن تدري���ب الذاك���رة العاملة يوؤدي اإىل زيادة ن�س���اط املخ 
يف الق�س���رة االأمامي���ة، ويح�س���ن م���ن م�س���تقبالت الدوبامني يف املخ، وذلك با�س���تخدام 
ت�س���وير الرن���ني املغناطي�س���ي الوظيفي لقيا�ص ن�س���اط امل���خ اأثناء التدري���ب على مهام 
الذاكرة العاملة، والذي اأو�سح اأن ن�ساط املخ يف املناطق االأمامية واجلدارية قد زاد بعد 
. (Klingberg,2008;Olesen,Westerberg&Klingberg,2004) التدريب

 وت�س���ري الدرا�س���ات اإىل اأن النظ���م الع�س���بية الكامن���ة خل���ف الذاك���رة العامل���ة 
ميكنه���ا اأن تتغ���ري، كم���ا ت�س���ري الدرا�س���ات التحليلي���ة لتغ���ريات ن�س���اط امل���خ، اأن تل���ك 
التغ���ريات تعزى اإىل زي���ادات يف العدد االإجمايل للخاليا الع�س���بية التي تقوم بحفظ 

 .(Westerberg et al.,2007) املعلومات يف الذاكرة العاملة

 ويوؤدي حت�س���ن �س���عة اأو قدرة الذاكرة العاملة اإىل حت�سن االأداء يف العديد من 
املهام التي تتطلب اأداء الذاكرة العاملة، والتحكم يف االنتباه، ويرتجم ذلك اإىل زيادة 

.(Klingberg,2008) االنتباه يف احلياة اليومية

وميك���ن اأن يف�س���ر ذل���ك التح�س���ن الوظيف���ي يف ه���ذه املنطق���ة م���ن امل���خ كيفية 
اال�س���تفادة م���ن التدري���ب يف العديد من الوظائف النف�س���ية الع�س���بية، كالتح�س���ن يف 
الدرا�سات التدريبية للذاكرة العاملة التي �سملت االأطفال امل�سابني با�سطراب نق�ص 
االنتب���اه م���ع ف���رط الن�س���اط كدرا�س���ة Rabiner (2009)، والت���ي اأ�س���فرت نتائجه���ا 
ع���ن اأن تدري���ب الذاك���رة العاملة اأدى اإىل حت�س���ن كب���ري فيها لدى االأطف���ال من ذوي 
ا�س���طراب نق����ص االنتباه مع فرط الن�س���اط ، ب�س���كل اأف�س���ل بكثري م���ن تاأثري العالج 
الدوائ���ي مبف���رده، واأ�س���ارت الدرا�س���ة اإىل اأن للذاكرة العاملة اأهمي���ة كبرية يف النجاح 
االأكادمي���ي لالأطف���ال. وقد متت الدرا�س���ة عل���ى )25( طفل م���ن ذوي ADHD ممن 
تراوحت اأعمارهم ما بني )8-11( عام، وكانوا يخ�س���عون للعالج الدوائي باملن�سطات، 
ومت تقييم اأداء االأطفال اأربع مرات : التقييم االأول عندما كان االأطفال خارج العالج 
مل���دة 24 �س���اعة عل���ى االأقل، والث���اين بعد خم�ص �س���هور اأثناء خ�س���وع االأطفال للعالج، 
والثالث بعد اكمال االأطفال خم�ص اأ�سابيع من التدريب على الذاكرة العاملة،والتقييم 
النهائ���ي بعد �س���تة ا�س���هر من انتهاء التدري���ب. وقد تلقى كل طفل من 20-25 جل�س���ة 
تدريبية يف غ�سون 25 يوم ، وقد ظلت مكا�سب التدريب يف ثالث من مكونات الذاكرة 
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االأربعة بعد �س���تة اأ�س���هر من انتهاء التدريب ما عدا امل�ستوى الب�سري املكاين، وت�سري 
تلك النتائج اإىل اأن تدريب الذاكرة العاملة يبقى تاأثريه بعد انتهاء التدريب.

 Holmes, Gathercole, Place, Dunning, كما اأ�س���فرت نتائج درا�س���ة 
Hilton &Elliott (2010) عن نف�ص النتيجة، وقد هدفت اإىل تقييم تاأثري نوعني 
م���ن التدخل وهم���ا: التدخل بالعالج الدوائي باملن�س���طات، والتدخل بتدريب الذاكرة 
العاملة، وذلك على وظيفة الذاكرة العاملة لدى االأطفال امل�سابني با�سطراب نق�ص 
االنتباه مع فرط الن�ساط، و�سملت العينة )20( طفاًل ترتاوح اأعمارهم ما بني 11-8 
�سنة، مت تدريبهم على مهام الذاكرة العاملة ملدة 20 يوما، ومت قيا�ص الذاكرة العاملة 
والذكاء لديهم قبل وبعد التدريب، ومع العالج املن�س���ط وبدونه، واأ�س���ارت النتائج اإىل 
اأن العالج الدوائي قد اأدى اإىل حت�سن كبري يف اأداء الذاكرة العاملة الب�سرية املكانية، 
بينم���ا اأدى التدخ���ل بالتدري���ب اإىل حت�س���ن كبري يف جمي���ع مكونات الذاك���رة العاملة، 
وقد امتد هذا التاأثري اإىل مهام اأخرى مل يتم التدريب عليها، كما اأ�سارت النتائج اإىل 
ا�س���تمرار تاأثري املكا�س���ب التدريبية املرتبطة باجلهاز التنفيذي املركزي ملدة 6 اأ�س���هر، 

ومل تتاأثر درجات الذكاء باأي من التدخلني.

 Strand, Hawk, Bubnik, وه���و م���ا تو�س���لت اإلي���ه اأي�س���ا درا�س���ة كل م���ن 
درا�س���تهم  اخت���ربت  حي���ث   ،  Shiels, Pelham, &Waxmonsky (2012)
التاأث���ريات امل�س���رتكة للتدري���ب عل���ى الذاك���رة العامل���ة، وتن���اول العقاق���ري واالأدوي���ة 
املن�س���طة ل���دى )17( طف���ل مم���ن يعانون م���ن ا�س���طراب ADHD، حي���ث مت تدريب 
الذاكرة العاملة لالأطفال با�ستخدام برنامج n-back، كما مت تقدمي جرعة معتدلة 
م���ن امليثيلفيني���دات طويل املفع���ول ،long-acting methylphenidate وقد اأدى 
الدم���ج ب���ني كل م���ن التدري���ب والع���الج الدوائ���ي اإىل ح���دوث حت�س���ن دال يف الذاكرة 
العامل���ة ب�س���كل اأف�س���ل بكث���ري مم���ا ح���دث عن���د ا�س���تخدام الع���الج الدوائ���ي مبفرده، 

اأوالتدخل بالتدريب مبفرده.

 n-back كما قاموا مبقارنة تاأثري تدريب الذاكرة العاملة با�س���تخدام مهمة 
ل���دى جمموعة م���ن )24( طفل من االأطفال ADHD مع جمموعة من )32( طفاًل 
من االأطفال االأ�س���وياء الذين ال يعانون من اأي ا�س���طرابات منائية، وتراوحت اأعمار 
االأطفال يف املجموعتني ما بني )9-12( عام، وك�سفت النتائج عن اأن التدريب قد اأدى 
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اإىل حت�س���ن كب���ري يف الذاك���رة العاملة ل���دى االأطف���ال ADHD، واأن الذاكرة العاملة 
لدى االأطفال العاديني قد حت�سنت مبقدار ن�سف التح�سن الذي حدث لدى االأطفال 
ADHD تقريبا، كما اأدى التدريب اإىل تخفي�ص اأعرا�ص نق�ص االنتباه وفرط الن�ساط.

 كما �سمم كل من Skelton & Atkinson (2012) برناجما تدريبيا قائم 
على البطاقات، اأطلقا عليه ا�س���م Mee Mo لزيادة �س���عة الذاكرة العاملة لالأطفال، 
وتتطلب جميع اأن�سطة الربنامج اإما اال�ستدعاء املت�سل�سل لبنود قائمة وييتطلب ذلك 
معاجل���ة حمددة للمهم���ة، اأو حتويل اأو انتقال املعلومات املقدمة لتحقيق اال�س���تجابة 
ال�س���حيحة، ومت تطبي���ق الربنام���ج عل���ى )24( طفاًل مم���ن ت���رتاوح اأعمارهم ما بني 
)8-9( اأعوام، وطبق الربنامج ملدة خم�ص ع�س���رة دقيقة يف اليوم بواقع خم�س���ة اأيام يف 
االأ�س���بوع، وملدة �س���تة اأ�سابيع، مبجمل 30 جل�سة، ومت تقييم الذاكرة العاملة يف فرتات 
القيا����ص الثالث با�س���تخدام مقيا�ص التقييم االآيل للذاك���رة العاملة AWMA ، وقد 
اأظهر كل من القيا�ص البعدي والتتبعي بعد �سهرين حت�سنا كبريا يف الذاكرة العاملة، 

والذاكرة اللفظية ق�سرية املدى. 

 كم���ا اأ�س���فرت نتائج درا�س���ة عل���ي )2013( عن فاعلي���ة برنامج تدريب���ي اإثرائي 
لتنمية الذاكرة العاملة لدى اأطفال ما قبل املدر�س���ة ذوى �س���عوبات التعلم النمائية. 
وا�س���تملت العين���ة عل���ى )30( طفاًل من اأطفال امل�س���توى الثاين ذوى �س���عوبات التعلم 
النمائي���ة مق�س���مني اإىل جمموعت���ني، جتريبي���ة وعدده���ا )15( طف���اًل حيث تعر�س���وا 
للربنامج التدريبي . وجمموعة �سابطة وعددها )15( طفاًل مل يتعر�سوا للربنامج 
التدريب���ي. ومت ا�س���تخدام اختب���ار ال���ذكاء امل�س���ور واللفظ���ي اإع���داد: اإج���الل �س���رى . 
اختبار الك�س���ف املبكر عن �س���عوبات التعلم النمائية من اإعداد الباحثة. اختبار امل�س���ح 
النيورولوجى اإعداد: مارجريت موتى واآخرون وتعريب عبد الوهاب كامل. ا�س���تمارة 
امل�س���توى االجتماع���ي واالقت�س���ادي والثق���ايف من اإع���داد الباحثة . بطاري���ة اختبارات 
الذاكرة العاملة من اإعداد الباحثة، كما اأعدت الباحثة برنامج تدريبي اإثرائي لتنمية 

الذاكرة العاملة.

 كم���ا يت�س���ح تاأث���ري تدري���ب الذاك���رة العامل���ة من خ���الل درا�س���ة حممد منري 
)2014(، والت���ي هدف���ت اإىل التحق���ق م���ن فعالي���ة برنام���ج لتنمي���ة الذاك���رة العامل���ة 
ل���دى )14( طف���اًل م���ن االأطف���ال املتاأخري���ن لغوي���ا مم���ن ت���رتاوح اأعماره���م م���ا ب���ني                                        
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)4-7( �سنوات، وقد ا�ستخدم اختبار �ستانفورد بينيه ال�سورة اخلام�سة تعريب واإعداد 
�س���فوت فرج )2011(، واأو�س���حت النتائج فعالية الربنامج يف حت�س���ن الذاكرة العاملة 

والذكاء اللفظي والعملي واللغة التعبريية.

 كم���ا قامت املحمدي )2016( بدرا�س���ة هدف���ت اإىل التحقق من فعالية برنامج 
تدريبي لتح�سني اأداء الذاكرة العاملة لدى عينة من اأطفال الرو�سة، و�سملت العينة 
)20( طفاًل تراوحت اأعمارهم ما بني )4.5-5.5( عاما، ومت ا�س���تخدام بطارية امل�س���ح 
املبكر للع�سر القرائي، واختبار القدرة العقلية العامة، ومقيا�ص اأداء الذاكرة العاملة، 
وتو�س���لت الدرا�س���ة اإىل فعالي���ة الربنامج التدريبي يف حت�س���ني اأداء الذاك���رة العاملة 

لدى االأطفال.

 وقد ا�س���تخدمت بع�ص الدرا�سات برامج خمتلفة معتمدة على احلا�سب االآيل 
لتدريب الذاكرة العاملة ، وتو�سلت اإىل فعالية التدريب املحو�سب يف حت�سني الذاكرة 

العاملة لدى االأطفال.

 فق���د هدف���ت درا�س���ة Klingberg et al. (2005) اإىل التحق���ق م���ن تاأث���ري 
 Cogmed حت�س���ني الذاك���رة العامل���ة ع���ن طري���ق املمار�س���ة املحو�س���بة املكثف���ة مله���ام
 Pearson وهوبرنام���ج حا�س���وبي مط���ور لتدري���ب الذاك���رة العاملة من قبل �س���ركة ،
للن�س���ر والنت���اج الو�س���ائط والربجمي���ات التعليمي���ة والنف�س���ية، وذلك مل���دة )40-25( 
دقيقة يف يوميا ملدة خم�ص اأ�سابيع، و�سملت التجربة )53( طفاًل م�سابني با�سطراب 
نق����ص االنتب���اه وف���رط الن�س���اط ، ت���رتاوح اأعماره���م ب���ني )7 – 12( ع���ام ، مم���ن ال 
يخ�سعون للعالج باأي دواء منبه، وقد اأظهرت النتائج حت�سن كبري �سواء بعد التدخل 
اأويف املتابع���ة بع���د 3 اأ�س���هر يف جمي���ع جوانب الذاك���رة العاملة على حد �س���واء اللفظية 
اأوالب�س���رية املكانية، على الرغم من اأن حجم التح�س���ينات قد تناق�ص ب�س���كل طفيف 
يف القيا����ص التتبع���ي، اإال اأن اأحج���ام التاأث���ري بقيت يف نطاق يعد كبريا ح�س���ب املعايري 
التقليدي���ة، كم���ا اأظه���ر التقييم انخفا�س���اً ملحوظاً يف اأعرا�ص نق����ص االنتباه وفرط 

الن�ساط / االندفاع ، �سواء بعد التدخل اأويف املتابعة بعد �ستة اأ�سهر.

 كم���ا ا�س���تخدمت درا�س���ة Gibson et al. (2006) ذات الربنام���ج يف درا�س���ة 
هدف���ت اإىل اختب���ار تاأث���ري الربنام���ج املحو�س���ب Cogmed ، ، عل���ى جمموعة من 13 
طف���اًل م���ن ذوي ا�س���طراب نق�ص االنتب���اه وفرط الن�س���اط، حيث يقوم املت���درب باأداء 
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مهام للذاكرة العاملة اللفظية واملكانية خم�س���ة اأيام يف االأ�س���بوع ملدة خم�س���ة ا�س���ابيع، 
واأ�س���فرت التجرب���ة ع���ن حت�س���ن دال يف مه���ام الذاك���رة العاملة ومهمة حل امل�س���كالت، 

عالوة على انخفا�ص اعرا�ص اال�سطراب لدى االأطفال.

كما قام Bozylinski (2007) اأي�س���ا بتدريب 35 طفاًل من ذوي ا�س���طراب 
نق����ص االنتب���اه وفرط الن�س���اط تراوحت اأعمارهم ما ب���ني )7 -17( عام، على برنامج 
تدري���ب الذاك���رة العامل���ة Cogmed، وق���د اأظهر قيا����ص الذاكرة العامل���ة بعد اأربعة 
اأ�سابيع من التدريب حت�سنا ملحوظا بن�سبة اأكر من 90%، كما مت تطبيق االختبارات 
النف�س���ية الع�س���بية لتقيي���م نق�ص االنتباه وفرط الن�س���اط على االأطف���ال بعد )8-6( 
�س���هور م���ن التدري���ب اأثن���اء اإيقاف الع���الج الدوائي، واأ�س���فرت النتائج ع���ن االحتفاظ 
بن�س���بة 80 % من التح�س���ن، كما اأ�س���ارت النتائج اإىل وجود حت�س���ن دال يف االندفاعية، 

ومهام االنتباه، والذاكرة العاملة، والتخطيط.

            Lucas, Abikoff & Petkova (2008) نتائ���ج درا�س���ة  اأ�س���ارت  كذل���ك 
اإىل اأن التدري���ب املحو�س���ب عل���ى امله���ام الب�س���رية املكانية ميك���ن اأن ي�س���فر عن تغيري 
وحت�س���ن دال يف الذاك���رة العامل���ة الب�س���رية، واأن التح�س���ن كان طفيف���ا عندم���ا مت 
التدري���ب با�س���تخدام امله���ام الت���ي ت���درب الذاك���رة العامل���ة اللفظي���ة، وذلك يف درا�س���ة 
هدف���ت اإىل مقارنة بني �س���كلني من اأ�س���كال التدريب املحو�س���ب للذاك���رة العاملة، ويف 
�س���بيل ذل���ك مت اختيار عين���ة تكونت من 46 طف���اًل ممن يعانون من ا�س���طراب نق�ص 
االنتب���اه وف���رط الن�س���اط تراوح���ت اأعماره���م م���ا ب���ني )7-12( ع���ام، مت تق�س���يمهم 
ع�س���وائيا لتلق���ى واح���د م���ن اأثنني من ا�س���كال التدري���ب داخل الربنام���ج االإلكرتوين       
(Cogmed Robo Memo) ،حي���ث تلق���ى )22( طف���اًل تدريب���ا عل���ى خم�س���ة مهام 
لفظي���ة ومهم���ة واح���دة ب�س���رية مكاني���ة، وتلق���ى )24( طف���اًل تدريبا على �س���تة مهام 
للذاك���رة العامل���ة الب�س���رية املكاني���ة، وذلك مل���دة 30-35 دقيق���ة يف اليوم بواق���ع اأربعة 
اأيام يف االأ�س���بوع وملدة 6 ا�س���ابيع، وبحد اأق�س���ى 25 جل�س���ة، ويف كل �س���كل من ال�س���كلني 
يزداد م�س���توى �س���عوبة مهام الذاكرة العاملة وفقا لتقدم الطفل، ومت تقييم الذاكرة 

العاملة بوا�سطة املقيا�ص االآيل للذاكرة العاملة.

 كما بحثت درا�سة Holmes, Gathercole & Dunning (2009) ما اإذا 
كان ميكن التغلب على م�سكالت القراءة واحل�ساب التي تواجه االأطفال ذوي املهارات 
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املنخف�س���ة يف الذاك���رة، وذل���ك م���ن خالل برنام���ج تدريبي يهدف اإىل تعزي���ز الذاكرة 
العامل���ة، وهوبرنام���ج Cogmed، ومت تقييم االأطفال ذوي مه���ارات الذاكرة العاملة 
منخف�س���ة عل���ى مقايي�ص الذاكرة العاملة ، والذكاء والتح�س���يل الدرا�س���ي قبل وبعد 
التدري���ب على الربنام���ج، وقد ارتبط التدريب على الذاكرة العاملة مبكا�س���ب كبرية 
وم�س���تدامة يف الذاكرة العاملة ، مع حتقيق م�س���تويات منا�سبة للعمر من قبل غالبية 
االأطفال، كما ظهر اأي�س���ا حت�س���نا يف القدرة احل�س���ابية ب�س���كل ملحوظ بعد التدريب 
6 اأ�س���هر عل���ى. ت�س���ري ه���ذه النتائ���ج اإىل اأنه ميك���ن التغلب على امل�س���كالت ال�س���ائعة يف 

الذاكرة العاملة و�سعوبات التعلم املرتبطة بها من خالل هذا العالج ال�سلوكي.

 كم���ا ق���ام Thorell et al. (2009) بتدري���ب 17 طف���اًل يف مرحل���ة م���ا قب���ل 
املدر�س���ة تراوح���ت اأعمارهم ما بني )4-5( �س���نوات تدريبا حمو�س���با للذاك���رة العاملة 
 ، cogmed الب�س���رية املكانية على ذات الربنامج امل�س���تخدم بالدرا�سات ال�سابقة وهو
وذلك ملدة خم�سة اأ�سابيع، وقد لوحظ حت�سن كبري يف الذاكرة العاملة لدى االأطفال، 
كما انتقل تاأثري التدريب اإىل مهام اأخرى غري مدربة للذاكرة العاملة اللفظية، كما 

انتقل تاأثري التدريب اإىل االنتباه.

وكذل���ك ق���ام Beck et al. (2010) بتدريب )52( طفاًل من ذوي ا�س���طراب 
ADHD تراوحت اأعمارهم ما بني )7-17( عام تدريبا مكثفا ملدة خم�ص اأ�سابيع على 
برنام���ج Cogmed لتدري���ب الذاكرة العامل���ة، وقد وجد الباحثون حت�س���نا كبريا يف 
اأعرا�ص ADHD والوظائف التنفيذية، ف�س���ال عن تقليل عدم االنتباه ، والتنظيم، 
 ADHD والذاكرة العاملة، كما اأظهر القيا�ص التتبعي بعد 4 اأ�سهر حت�سنا يف اأعرا�ص
ويف الوظائف التنفيذية، وخل�ص الباحثون اإىل اأن تدريب الذاكرة العاملة با�ستخدام 
برنامج Cogmed قد يكون فعااًل يف حت�س���ني اأوجه الق�س���ور املعرفية االأ�سا�سية التي 

تكمن خلف ا�سطراب ADHD، وبالتايل خف�ص اأعرا�ص اال�سطراب.

 St Clair-Thompson, Stevens, درا�س���ة  نتائ���ج  ك�س���فت  وكذل���ك 
                                          ” الذاك���رة “داع���م  لعب���ة  با�س���تخدام  التدري���ب  اأن   Hunt.& Bolder (2010)
Memory Boosrer، وه���ي لعب���ة حمو�س���بة لتعلي���م ا�س���رتاتيجيات الذاك���رة، ق���د 
اأدى اإىل حت�س���نات كب���رية يف امله���ام التي تقيم احللقة ال�س���وتية، واملكون���ات التنفيذية 
املركزي���ة للذاك���رة العامل���ة، وامله���ام الت���ي تقي���م التعليم���ات واحل�س���ابات العقلية، وقد 
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طبقت الدرا�سة على عينة من االأطفال بلغت )254( طفاًل ممن تراوحت اأعمارهم ما 
بني )5-8( �سنوات، مت تق�سيمهم اإىل جمموعتني �سابطة وجتريبية، حيث مت تدريب 

اأطفال املجموعة التجريبية على مدى فرتة زمنية من )6-8( اأ�سابيع.

االإ�س���ارة  وال�س���ابق   ،Strand et al. (2012) درا�س���ة  اأي�س���ا  كم���ا تو�س���لت   
اإليه���ا، اإىل تاأث���ري تدريب الذاكرة العاملة با�س���تخدام مهمة n-back املحو�س���بة لدى 
جمموعة من )24( طفل من االأطفال ADHD، وك�سفت النتائج عن اأن التدريب قد 
اأدى اإىل حت�س���ن كبري يف الذاكرة العاملة لدى االأطفال ADHD، كما اأدى التدريب 

اإىل تخفي�ص اأعرا�ص نق�ص االنتباه وفرط الن�ساط.

 وكذلك حتققت الفار )2012( من فعالية التدريب على مهام الذاكرة العاملة 
املربجمة حا�س���وبيا على حت�س���ني ورفع كفاءة مكونات الذاكرة العاملة لدى عينة من 
)40( طفاًل وطفلة يف عمر الثامنة، مت تق�س���يمهم ع�س���وائيا اإىل جمموعتني جتريبية 
و�سابطة، واأ�سارت النتائج اإىل اأن التدريب املحو�سب للذاكرة العاملة يرفع من كفاءة 
الذاكرة العاملة، واأن كفاءة االأداء ا�س���تمرت حتى بعد مرور �س���هر من انتهاء التدريب، 

ولكن هذا التح�سن اقت�سر على املكونني اللفظي والب�سري املكاين فقط.

 وكذلك اأ�سارت نتائج درا�سة املو�سوي، والهندال، والزغول )2016( اإىل فعالية 
ا�س���تخدام االألع���اب االلكرتوني���ة يف تنمية الذاك���رة العاملة لدى الطالب���ات املتفوقات 
عقلي���ا، وق���د �س���ملت العين���ة )27( طالبة يف ال�س���ف ال�س���ابع مت تق�س���يمهم ملجموعتني 
جتريبية و�سابطة، ومت الك�سف عن الفائقات با�ستخدام اختبار م�سفوفات رافن، كما 
ا�ستخدم اختباري االأرقام واالأ�سكال الهند�سية للذاكرة العاملة، ومت تدريب املجموعة 

التجريبية با�ستخدام االألعاب االلكرتونية. 

 وتدع���م تل���ك النتائج فكرة اأن برامج تدريب الذاكرة العاملة املحو�س���بة توؤدي 
اإىل حت�سن كبري وباقية التاأثري يف حياة االأطفال الذين لديهم م�سكالت يف االنتباه.

 وف�س���ال ع���ن ذل���ك، فق���د اأ�س���ارت نتائ���ج العدي���د م���ن الدرا�س���ات اإىل التاأث���ري 
ل���دى االأطف���ال امل�س���ابني با�س���طراب نق����ص  العامل���ة  االإيجاب���ي لتدري���ب الذاك���رة 
اال�س���طراب  اأعرا����ص  خف����ص  خ���الل  م���ن  وذل���ك  الن�س���اط،  ف���رط  م���ع  االنتب���اه 
لديه���م، كدرا�س���ة Bozylinski (2007) وال�س���ابق االإ�س���ارة اإليه���ا، وكذل���ك درا�س���ة                                                                           
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Klingberg et al. (2005)، والتي اأ�سارت نتائجها اإىل اأن تدريب الذاكرة العاملة 
قد يكون عالجا فعاال ال�سطراب نق�ص االنتباه مع فرط الن�ساط، وذلك يف درا�سة مت 
فيها تدريب جمموعة من االأطفال امل�سابني بنق�ص االنتباه وفرط الن�ساط تراوحت 
اأعمارهم ما بني )7-12( عام، مت تدريبهم تدريب مكثف على برنامج لتدريب الذاكرة 

العاملة ب�سكل يومي ملدة )25- 40( دقيقة ملدة خم�سة اأ�سابيع.

 كما هدفت درا�س���ة اأحمد )2012( اإىل تدريب التالميذ ذوي ا�س���طراب نق�ص 
االنتب���اه عل���ى بع����ص امله���ام اللفظية وغ���ري اللفظية، ومه���ام املعالج املرك���زي، وتعرف 
فعالية هذا التدريب يف خف�ص ا�س���طراب نق�ص االنتباه لدى تالميذ ال�س���ف الرابع 
ذوي ا�س���طراب نق����ص االنتب���اه، ومت تطبيق اختبار الذكاء، واختب���ار الذاكرة العاملة، 
واختب���ار �س���رود الذه���ن، وذل���ك عل���ى عينة م���ن )60( تلمي���ذ وتلميذة بال�س���ف الرابع 
االبتدائ���ي ذوي ا�س���طراب نق����ص االنتب���اه مت تق�س���يمهم اإىل جمموعت���ني جتريبي���ة 
و�سابطة، واأ�سفرت النتائج عن فعالية التدريب على مهام الذاكرة العاملة يف خف�ص 

ا�سطراب نق�ص االنتباه.

وكذل���ك تو�س���لت درا�س���ة  Strand et al. (2012) اإىل النتيج���ة ذاته���ا، حيث 
اأ�س���ارت اإىل اأن تدري���ب الذاك���رة العامل���ة لدى االأطفال ADHD ق���د اأدى اإىل خف�ص 

اأعرا�ص نق�ص االنتباه وفرط الن�ساط.

وميكن تف�س���ري انخفا�ص اأعرا�ص اال�س���طراب نتيجة تدريب الذاكرة العاملة 
يف �س���وء نتائ���ج الدرا�س���ات الت���ي تو�س���لت اإىل اأن تدري���ب الذاك���رة العامل���ة يزي���د من 
 Bäckman & يف املخ، فقد تو�سل Dopamine D1 كثافة م�ستقبالت الدوبامني
Nyberg (2013) يف درا�سة لهما اإىل اإمكانية تدريب الذاكرة العاملة لتعزيز اإفراز 
الدوبام���ني، كم���ا تو�س���ل Bäckman et al. (2017) يف درا�س���ة �س���ملت عين���ة تلقت 
تدريبا على الذاكرة العاملة ملدة خم�س���ة ا�س���ابيع، اإىل اأن كثافة م�ستقبالت الدوبامني 
D1 قد ارتبط ب�سكل كبري يف التغري يف �سعة الذاكرة العاملة وذلك عن طريق فح�ص 

االرتباطات الكيميائية الع�سبية بالت�سوير املقطعي للمخ. 

 ومن املعروف اأن جوانب الق�سور ال�سلوكية واملعرفية لدى امل�سابني با�سطراب 
ADHD ترتب���ط با�س���طرابات يف نظ���ام الدوبام���ني (Klingberg,2008)، وهوما 
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يف�س���ر انخفا�ص اأعرا�ص اال�س���طراب الن���اجت عن زيادة كثافة م�س���تقبالت الدوبامني 
نتيجة لتدريب الذاكرة العاملة.

ويت�سح مما �سبق اأن االأطفال ذوي ا�سطراب نق�ص االنتباه مع فرط الن�ساط 
يعانون من ق�س���ور يف الذاكرة العاملة، كما يت�س���ح اأنه باالإمكان حت�س���ني �سعة وكفاءة 
الذاك���رة العامل���ة لدى هوؤالء االأطفال م���ن خالل التدريب، واأن التدريب با�س���تخدام 
الربجمي���ات واالألع���اب املحو�س���بة ق���د اأثب���ت فعالية يف حت�س���ني وزي���ادة �س���عة الذاكرة 
العامل���ة ل���دى االأطف���ال عموما، ولدى االأطفال امل�س���ابني با�س���طراب نق����ص االنتباه 

وفرط الن�ساط ب�سكل خا�ص.

كم���ا ميكننا اأن نخل�ص م���ن البحوث التي اهتمت بتدريب الذاكرة العاملة اإىل 
اأن تدري���ب الذاك���رة العامل���ة يج���ب ان يك���ون مكثفا واأن يتم ب�س���كل يوم���ي، وهو ما مت 
مراعاته يف جتربة البحث احلايل حيث مت التدريب خم�س���ة اأيام يف االأ�س���بوع هي اأيام 

ح�سور االأطفال بالرو�سة.

 Cogmed كم���ا ا�س���تندت معظم البح���وث يف جتاربها عل���ى ا�س���تخدام برنامج
املحو�س���ب لتدريب الذاكرة العاملة، وقد اأثبت الربنامج فعالية يف تلك التجارب، لذا 
فق���د عمد البحث احلايل اإىل ا�س���تخدام هذا الربنامج مل���ا متتع به من فعالية اثبتتها 

نتائج العديد من البحوث.

فرو�ص �لبحث:
متت �سياغة الفرو�ص التالية كاإجابات حمتملة ملا اأثري يف م�سكلة البحث من اأ�سئلة.

توج���د ف���روق دال���ة اإح�س���ائًيا ب���ني متو�س���طي رت���ب درج���ات اأطف���ال املجموعة 1 ))
اجت���اه                        يف  العامل���ة  للذاك���رة  والبع���دي  القبل���ي  القيا�س���ني  يف  التجريبي���ة 

القيا�ص البعدي.
 ال توج���د ف���روق دالة اإح�س���ائًيا بني متو�س���طي رتب درجات اأطف���ال املجموعة 1 ))

التجريبية يف القيا�سني البعدي والتتبعي للذاكرة العاملة.
 توج���د ف���روق دال���ة اإح�س���ائًيا ب���ني متو�س���طي رتب درج���ات اأطف���ال املجموعة 1 ))

التجريبية واملجموعة ال�س���ابطة يف القيا�ص البعدي للذاكرة العاملة ل�س���الح 
املجموعة التجريبية.
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 توج���د ف���روق دال���ة اإح�س���ائًيا ب���ني متو�س���طي رتب درج���ات اأطف���ال املجموعة 1 ))
التجريبي���ة يف القيا�س���ني القبلي والبعدي على مقيا����ص نق�ص االنتباه وفرط 

الن�ساط يف اجتاه القيا�ص البعدي.
 توج���د ف���روق دال���ة اإح�س���ائًيا ب���ني متو�س���طي رتب درج���ات اأطف���ال املجموعة 1 ))

التجريبي���ة واملجموع���ة ال�س���ابطة يف القيا����ص البع���دي عل���ى مقيا����ص نق����ص 
االنتباه وفرط الن�ساط ل�سالح املجموعة التجريبية.

ال توج���د ف���روق دالة اإح�س���ائًيا بني متو�س���طي رت���ب درجات اأطف���ال املجموعة 1 ))
االنتب���اه                             نق����ص  ال�س���طراب  والبع���دي  القبل���ي  القيا�س���ني  يف  ال�س���ابطة 

وفرط الن�ساط.

خطة �لبحث و�إجر�ء�ته:

اأوال-)منه�ج)البح�ث: اتب���ع البح���ث املنه���ج التجريب���ي، ، حيث اتب���ع ت�س���ميم القيا�ص 
القبل���ى والقيا����ص البع���دي لكل م���ن املجموعة ال�س���ابطة واملجموع���ة التجريبية، مع 

القيا�ص التتبعي للمجموعة التجريبية.

ثاني�ا-)العين�ة: مت اختيار اأطف���ال العينة بطريق���ة عمدية، حي���ث مت تطبيق قائمة 
املعاي���ري الت�سخي�س���ية ال�س���طراب نق����ص االنتباه وفرط الن�س���اط عل���ى )134( طفاًل 
وطفل���ة م���ن رو�س���ة ال�س���حابة، ال�س���تقاق املجموع���ة ال�س���ابطة، وقد تكون���ت من )5( 
اأطف���ال م���ن البنني، وه���م االأطفال الذين ح�س���لوا على )6( درج���ات فاأكر يف كل بعد 
من بعدي قائمة املعايري الت�سخي�س���ية، التي قامت االأمهات بتعبئتها، كما مت تطبيق 
القائم���ة عل���ى )164( طفاًل وطفلة من رو�س���ة ثروت، حيث قام���ت االأمهات بتعبئتها، 
وذل���ك ال�س���تقاق املجموعة التجريبية، وقد اأ�س���فر القيا�ص عن ظه���ور )7( اأطفال من 
البنني ح�سلوا على )6( درجات فاأكر يف كل بعد من بعدي القائمة، وقد مت ا�ستبعاد 
طفل���ني، اأحدهما كان يخ�س���ع للعالج الدوائي لال�س���طراب بالعقار املن�س���ط، واالآخر 
مل يواف���ق االأهل على ا�س���رتاكه يف جتربة البحث، لت�س���بح املجموع���ة التجريبية )5( 
اأطف���ال، وق���د مت ح�س���اب تكافوؤ املجموعتني بالن�س���بة للعم���ر الزمني، والذكاء، و�س���عة 

الذاكرة العاملة، واأعرا�ص ا�سطراب نق�ص االنتباه وفرط الن�ساط كما يلي:
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(( بالن�شب�ة)للعم�ر)الزمن�ي): قام���ت الباحث���ة مبقارنة العم���ر الزمن���ي الأطفال -
املجموعتني التجريبية وال�سابطة با�ستخدام اختبار مان ويتني حل�ساب داللة 
الف���روق ب���ني متو�س���طي رتب جمموعتني م�س���تقلتني ويو�س���حه ج���دول )2(.

جدول )2(
 دللة الفروق بني متو�سطي وجمموع رتب درجات اأطفال املجموعتني التجريبية وال�سابطة على 

متغري العمر الزمنى

متو�سط ناملجموعةاملتغري
الرتب

جمموع 
الرتب

قيمة  
U

قيمة   
Z

قيمة الداللة 
االإح�سائية

 العمر
بال�سهور

55.427جتريبية
120.105-0.92

55.628�سابطة

 قيمة Z اجلدولية عند م�ستوى داللة )0.05( =1.96
 يت�س���ح م���ن ج���دول )2( اأن قيم���ة Z اأقل م���ن القيمة اجلدولية عند م�س���توى 
داللة )0.05( مما يدل على عدم وجود فرق دال بني املجموعة التجريبية واملجموعة 

ال�سابطة يف العمر الزمنى.
(( بالن�شب�ة)لل�ذكاء: مت تطبي���ق ال�س���ورة اخلام�س���ة م���ن مقيا����ص �س���تانفورد - -

بيني���ه لل���ذكاء " بطاري���ة ن�س���بة الذكاء املخت�س���رة " )تعريب وتقنني/ �س���فوت 
ف���رج،2011( على اأطفال املجموعتني التجريبية وال�س���ابطة، ثم متت املقارنة 
بينهما با�ستخدام اختبار مان ويتني حل�ساب داللة الفروق بني متو�سطي رتب 

درجات جمموعتني م�ستقلتني كما هومو�سح بجدول )3(.
جدول )3(

 دللة الفروق بني متو�سطي وجمموع رتب درجات اأطفال املجموعتني التجريبية وال�سابطة يف 
القيا�س القبلي الذكاء

متو�سط ناملجموعةاملتغري
الرتب

جمموع 
الرتب

قيمة 
U

قيمة  
Z

قيمة الداللة 
االإح�سائية

الذكاء
55،326،5جتريبية

11،50،211-0،83
55،728،5�سابطة

قيمة Z اجلدولية عند م�ستوى داللة )0.05( =1.96
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 يت�س���ح م���ن ج���دول )3( اأن قيم���ة Z اأقل م���ن القيمة اجلدولية عند م�س���توى 
داللة )0.05( مما يدل على عدم وجود فرق دال بني املجموعة التجريبية واملجموعة 

ال�سابطة يف الذكاء.

(( بالن�شب�ة)ل�شع�ة)الذاك�رة)العامل�ة: مت تطبيق اختب���ار الذاك���رة العاملة اأحد -
االختبارات الفرعية بال�سورة اخلام�سة من مقيا�ص �ستانفورد - بينيه للذكاء، 
وذلك على اأطفال املجموعتني التجريبية وال�سابطة، ثم متت املقارنة بينهما 
با�ستخدام اختبار مان ويتني حل�ساب داللة الفروق بني متو�سطي رتب درجات 

جمموعتني م�ستقلتني كما هومو�سح بجدول )4(.
جدول )4(

 دللة الفروق بني متو�سطي وجمموع رتب درجات اأطفال املجموعتني التجريبية وال�سابطة يف 
القيا�س القبلي ل�سعة الذاكرة العاملة

متو�سط ناملجموعةاملتغري
الرتب

جمموع 
الرتب

قيمة 
U

قيمة       
Z

قيمة الداللة 
االإح�سائية

 املجال غري
اللفظي

56،130،5جتريبية
9،50،634-0،53

54،924،5�سابطة

املجال اللفظي
54،221جتريبية

61،396-0،16
56،834�سابطة

الدرجة الكلية
55،628جتريبية

120،106-0،92
55،427�سابطة

قيمة Z اجلدولية عند م�ستوى داللة )0.05( =1.96

يت�س���ح م���ن ج���دول )4( اأن قيم���ة Z اأق���ل من القيم���ة اجلدولية عند م�س���توى 
داللة )0.05( مما يدل على عدم وجود فرق دال بني املجموعة التجريبية واملجموعة 

ال�سابطة يف القيا�ص القبلي الختبار �سعة الذاكرة العاملة.

4( م�ن)حيث)ا�شط�راب)نق�ص)االنتباه)وف�رط)الن�شاط: مت تطبي���ق قائمة املعايري -
املراجع���ة  )م���ن  الن�س���اط  وف���رط  االنتب���اه  نق����ص  الت�سخي�س���ية ال�س���طراب 
الن�س���ية لل�س���ورة اخلام�س���ة من الدليل الت�سخي�سي واالإح�س���ائي لالأمرا�ص 
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واال�س���طرابات النف�س���ية والعقلي���ة (DSM-V,2013) )تعري���ب/ الباحث���ة( 
عل���ى اأطف���ال املجموعت���ني التجريبي���ة وال�س���ابطة، ث���م مت���ت املقارن���ة بينهما 

با�ستخدام اختبار مان ويتني كما هومو�سح بجدول )5(.
جدول )5(

دللة الفروق بني متو�سطي وجمموع رتب درجات اأطفال املجموعتني التجريبية وال�سابطة يف 
القيا�س القبلي ل�سطراب نق�س النتباه وفرط الن�ساط

متو�سط ناملجموعةاملتغري
الرتب

جمموع 
الرتب

قيمة      
         U

قيمة      
Z

قيمة الداللة 
االإح�سائية

نق�ص االنتباه
55،226جتريبية

110،3460،73
55،829�سابطة

فرط الن�ساط
54،623جتريبية

80،9860،32
56،432�سابطة

الدرجة الكلية
54،422جتريبية

71،174-0،24
56،633�سابطة

 قيمة Z اجلدولية عند م�ستوى داللة )0.05( =1.96
يت�س���ح م���ن ج���دول )5( اأن قيم���ة Z اأقل م���ن القيمة اجلدولية عند م�س���توى 
داللة )0.05( مما يدل على عدم وجود فرق دال بني املجموعة التجريبية واملجموعة 

ال�سابطة يف القيا�ص القبلي لنق�ص االنتباه وفرط الن�ساط.

يت�س���ح مما �س���بق تكاف���وؤ املجموعت���ني التجريبية وال�س���ابطة بالن�س���بة للعمر 
الزمن���ي، والذكاء، و�س���عة الذاك���رة العاملة، واأعرا�ص ا�س���طراب نق�ص االنتباه وفرط 

الن�ساط قبل تطبيق جتربة البحث.

وق���د مت تطبي���ق جتربة البحث برو�س���ة ث���روت التابعة الإدارة �س���رق التعليمية 
باالإ�س���كندرية، وذلك لتوافر معمل حا�س���ب اآيل على م�س���توى جيد بها، مما يعني على 
تطبيق برنامج التدريب املحو�سب بها ،باالإ�سافة اإىل تعاون اإدارتها لتنفيذ الربنامج 

التدريبي املحو�سب بها.
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وق���د قام���ت الباحثة بعق���د لقاء مع اأمه���ات اأطفال املجموع���ة التجريبية، ومت 
�س���رح جتربة البحث لهن، كما مت �س���رح ا�س���طراب نق�ص االنتباه مع فرط الن�س���اط، 

ومت اأخذ موافقتهن على تطبيق جتربة البحث على اأطفالهن. 

ثالثا-)االأدوات:
مت ا�ستخدام االأدوات التالية:

قائم���ة املعايري الت�سخي�س���ية ال�س���طراب نق�ص االنتباه وفرط الن�س���اط )من 	 )
املراجع���ة الن�س���ية لل�س���ورة اخلام�س���ة م���ن الدليل الت�سخي�س���ي واالإح�س���ائي 

لالأمرا�ص واال�سطرابات النف�سية والعقلية، 2013، تعريب/ الباحثة(.
مقيا�ص �س���تانفورد – بينيه للذكاء: ال�س���ورة اخلام�س���ة » بطارية ن�سبة الذكاء 	 )

املخت�سرة » )تعريب وتقنني/ �سفوت فرج، 2011(. 
اختبار الذاكرة العاملة اللفظي وغري اللفظي الفرعي من مقيا�ص �س���تانفورد 	 )

– بينيه للذكاء: ال�سورة اخلام�سة » )تعريب وتقنني/ �سفوت فرج، 2011(. 
( 	 Cogmed Working املحو�سب لتدريب الذاكرة العاملة Cogmed برنامج

 Memory Training (Cogmed Robo Memo) Pearson
(Education Inc. ,2010)

)وفيما)يلي)و�شف)لالأدوات:
((  قائم�ة)املعاي�ري)الت�شخي�شي�ة)ال�شط�راب)نق��ص)االنتب�اه)وف�رط)الن�ش�اط))م�ن)-

املراجع�ة)الن�شية)لل�ش�ورة)اخلام�شة)من)الدليل)الت�شخي�ش�ي)واالإح�شائي)لالأمرا�ص)
واال�شطرابات)النف�شية)والعقلية (DSM-V، 2013 ، )تعريب/ الباحثة(:

 تتك���ون ه���ذه القائم���ة م���ن 18 عب���ارة )ملح���ق 1( ، وه���ي ترجم���ة قام���ت به���ا 
الباحثة للمعايري الواردة يف ال�س���ورة اخلام�س���ة من الدليل الت�سخي�سي واالإح�سائي 
لالأمرا�ص واال�س���طرابات النف�س���ية والعقلي���ة DSM-V ، والتي ت�س���تخدم كمحكات 
اأم���ام كل عب���ارة                             لقيا����ص ا�س���طراب نق����ص االنتب���اه باأنواع���ه، ومت و�س���ع اختياري���ن 
)نع���م – ال( ، وعل���ى م���ن يق���وم بتعبئة القائمة و�س���ع عالم���ة حتت اأح���د االختيارين 
والذي ي�س���ف �س���لوك الطفل يف ال�ستة اأ�س���هر املا�سية على تطبيق القائمة على االأقل، 
بحي���ث اإذا كان���ت العب���ارة تنطبق على الطفل يتم و�س���ع عالمة حتت )نعم( ويح�س���ل 
الطف���ل عل���ى درجة واحدة عن تل���ك العبارة، واإذا كانت العب���ارة ال تنطبق على الطفل 
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يتم و�سع عالمة حتت )ال( ويح�سل الطفل على �سفر عن تلك العبارة، وبذلك تدل 
الدرجة املرتفعة عن وجود اال�سطراب والعك�ص. 

االأول  وهوالبع���د  االنتب���اه،  نق����ص  بتقيي���م  االأوىل  الت�س���ع  العب���ارات  تتعل���ق   
للقائم���ة، وتتعلق العبارات الت�س���ع االأخ���رية بتقييم فرط الن�س���اط واالندفاعية، وهو                            

البعد الثاين للقائمة.

 ونظ���را الأن تل���ك العب���ارات متث���ل املعاي���ري اأواملح���كات الت���ي حدده���ا الدلي���ل 
الت�سخي�س���ي واالإح�س���ائي لالأمرا����ص واال�س���طرابات النف�س���ية والعقلي���ة لك���ي يت���م 
ت�س���خي�ص اال�س���طراب يف �س���وئها ، فق���د مت االأخذ به���ا كما هي دون القي���ام باجراءات 

تعرف اخل�سائ�ص ال�سيكومرتية املطلوبة للقائمة.

وا�ستنادا اإىل هذه املعايري، مت حتديد ثالثة اأنواع من ا�سطراب فرط الن�ساط 
ونق�ص االنتباه: 

( . :Predominantly Inattentive Type ن���وع يغل���ب علي���ه نق����ص االنتب���اه
اإذا ا�س���تويف املعاي���ري الواردة بالبعد االأول ومل ي�س���تويف املعاي���ري الواردة بالبعد 
الثاين وذلك خالل االأ�سهر ال�ستة ال�سابقة لتطبيق القائمة، )اأي يح�سل على 

6 درجات فاأكر يف البعد االأول، واأقل من 6 درجات يف البعد الثاين(. 
( . Predominantly واالندفاعي���ة  الن�س���اط  ف���رط  علي���ه  يغل���ب  ن���وع 

Hyperactive-Impulsive Type: اإذا ا�س���تويف املعاي���ري ال���واردة بالبع���د 
االثاين ومل ي�س���تويف املعايري الواردة بالبعد االأول وذلك خالل االأ�س���هر ال�ستة 
ال�س���ابقة لتطبيق القائمة، )اأي يح�سل على 6 درجات فاأكر يف البعد االثاين، 

واأقل من 6 درجات يف البعد االأول(. 
الن���وع امل�س���رتك Combined Type وهومو�س���وع البح���ث احل���ايل، وال���ذي . )

يت�سمن نق�ص االنتباه مع فرط الن�ساط )ADHD(: اإذا مت الوفاء باملعايري 
ال���واردة بالبعدي���ن االأول والثاين على مدى االأ�س���هر ال�س���تة ال�س���ابقة للتقييم 
بحي���ث يح�س���ل الطف���ل على 12 درجة فاأك���ر بحيث ال تقل درجت���ه يف كل بعد 

عن 6 درجات.
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اأك���ر                    اأو  االأعرا����ص يف مو�س���عني  تل���ك  الطف���ل  عل���ي  اأن تظه���ر  وي�س���رتط   
)عل���ى �س���بيل املث���ال يف الرو�س���ة / النادي ويف املن���زل(، كما يجب اأن يك���ون هناك دليل 
وا�س���ح عل���ى وجود انخفا�ص كب���ري يف االأداء االجتماعي اأو املدر�س���ي وذل���ك باالعتماد 
عل���ى املعلوم���ات ال���واردة م���ن االأم ، وه���و م���ا مت التاأكد منه ل���دى اأطف���ال عينة البحث 
احلايل، حيث قامت االأمهات بتعبئة القائمة ، ومت اختيار االأطفال الذين ح�سلوا على 
12 درج���ة فاأك���ر بحي���ث ال تقل درجاتهم يف كل بعد من بع���دي القائمة عن 6 درجات.

(( مقيا��ص)�شتانف�ورد)– بيني�ه)لل�ذكاء:)ال�ش�ورة)اخلام�ش�ة)»)بطارية)ن�شب�ة)الذكاء)-
املخت�شرة)»)، )تعريب وتقنني/ �سفوت فرج،2011(:

مقيا����ص  ه���و   (SB5) اخلام�س���ة(  )ال�س���ورة  – بيني���ه  �س���تانفورد  مقيا����ص   
يطب���ق فردي���ا لقيا����ص ال���ذكاء والق���درات املعرفي���ة، وه���و مالئ���م للمفحو�س���ني ب���دءا 
م���ن عم���ر عامني وحتى عمر اخلام�س���ة والثمان���ني فاأكر. ويت�س���من املقيا�ص الكامل 
بطاري���ة خمت�س���رة لقيا����ص ن�س���بة ال���ذكاء، وتع���د بطاري���ة ن�س���بة ال���ذكاء املخت�س���رة                                  
Abbreviated Battery IQ (ABIQ) موؤ�س���ر تقدي���ري ل���الأداء العقل���ي الع���ام 
للمفحو�ص، وعلى الرغم من اأن ثبات بطارية ن�سبة الذكاء املخت�سرة جيد، اإال اأنه ال 
يتعني ا�س���تخدامها للتقييم املبدئي عند القيام باتخاذ قرارات ال رجعة فيها كتحويل 
الطفل اإىل مدر�س���ة للرتبية اخلا�س���ة وال ميكن االعتماد عليها كمحك وحيد التخاذ 
ق���رارات خط���رية ميك���ن ان توؤثر يف حياة املفحو�س���ني، اإمن���ا ميكن ا�س���تخدامها كاأداة 

م�سحية اأوكتقييم اإجمايل للم�ستوى املعريف العام للمفحو�ص. 
 وميكن احل�س���ول علي ن�سبة الذكاء من خالل تطبيق االختباريني املدخليني 
ملقيا����ص �س���تانفورد - بيني���ه لل���ذكاء وهم���ا: مقيا����ص اال�س���تدالل التحليل���ي )�سال�س���ل 
االأ�س���ياء / امل�س���فوفات(، ومقيا�ص املعلوم���ات )املفردات(، وهذان االختباران ي�س���كالن 
تقييم���ا يت�س���م بالثب���ات لالأداء املعريف الكلي من خالل ت�س���منهما اثن���ني من العوامل 
الرئي�سة للقدرة املعرفية ، اأي اال�ستدالل التحليلي، واملعلومات اللفظية، ويتم ح�ساب 
ن�س���بة الذكاء من البطارية املخت�س���رة من خالل جمع الدرجات املوزونة لال�س���تدالل 
التحليلي غري اللفظي، واملعلومات اللفظية وا�ستخدام هذا املجموع لتحديد الدرجة 
املعياري���ة ، والرتب���ة املئيني���ة، وف���رتة الثقة من ج���دول البطارية املخت�س���رة يف امللحق 
“ب” للمقيا����ص )املعاي���ري العربي���ة وتف�س���ريات االأداء(، وي�س���تغرق تطبي���ق البطارية 

املخت�سرة بني 15 اإىل 20 دقيقة.
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 يتكون اختبار �سال�سل االأ�سياء/ امل�سفوفات غري اللفظي من 36 بندا، الدرجة 
عل���ى اأي بن���د منها 1 ، اأو �س���فر. وينق�س���م هذا االختب���ار اإىل اأربع نق���اط بداية: نقطة 
البداي���ة االأوىل لالأطف���ال م���ن عمر 2-4 �س���نوات والثانية من عم���ر 5-6 والثالثة من 
عمر 7-12 والرابعة من عمر 13 فما فوق، ويبداأ الفاح�ص مع املفحو�ص من النقطة 

املنا�سبة لعمره وفق تقديره مل�ستواه العقلي. 

 ويتك���ون اختب���ار املف���ردات م���ن 44 مف���ردة متزاي���دة ال�س���عوبة وف���ق اختبارها 
جتريبيا، وحت�سل البنود من اأرقام 1 اإىل 14 اإما على درجة واحدة اأو �سفر، اأما البنود 
من 15 حتى 44 فتح�سل االإجابة على درجتني اأو درجة واحدة اأو �سفر، وبذلك تكون 
الدرجة الكلية على االختبار 74 ، ويت�س���من االختبار �س���ت نقاط بداية: االأوىل لعمر 
عام���ني، والثاني���ة لعم���ر ثالث اأعوام، والثالث���ة لعمر اأربعة اأع���وام، والرابعة لعمر من 
5-9 اأع���وام، واخلام�س���ة م���ن عم���ر 10-17 عام���ا، وال�ساد�س���ة من عمر 18 عام���ا فاأكر، 

وتنطبق عليه قواعد تطبيق االختبار غري اللفظي. 

 وقد قام فرج )2011( بح�س���اب �س���دق وثبات بطارية ن�س���بة الذكاء املخت�سرة، 
وات�س���ح اأنه���ا تتمتع مبعدالت �س���دق وثبات جيدة ميكن االعتداد به���ا، والوثوق فيها، 
واالعتم���اد عليه���ا حيث تراوح���ت قيم معامل الثب���ات للبطارية املخت�س���رة عن طريق 
التجزئ���ة الن�س���فية عل���ى عين���ة )ن = 3650( من م�س���تويات عمري���ة خمتلفة من عمر 
عام���ني حتى ما قبل 75 �س���نة ب���ني 164، - 923، ، كما تراوحت قيم معامالت االت�س���اق 
الداخل���ي بالن�س���بة الختب���ار اال�س���تدالل التحليل���ي غ���ري اللفظ���ي ب���ني 667، - 940، ، 

وبالن�سبة الختبار املعلومات اللفظي بني 674، - 985، .

 اأما بالن�سبة لل�سدق فقد مت ا�ستخدام عدة طرق منها ح�ساب ال�سدق العاملي 
عل���ى عينة من 200 مفحو�ص اختريت ع�س���وائيا من عين���ة تقنني االختبار يف املجتمع 
امل�س���ري ت���رتاوح اعم���ار اأفراده���ا بني 10 اأعوام – 50 عاما ك�س���فت عن وجود ت�س���بعات 
مرتفعة على العامل العام حيث بلغ ت�س���بع اختبار اال�س���تدالل التحليلي غري اللفظي 
8651، ، وبلغ ت�س���بع اختبار املعلومات اللفظية 8211، ، كما بلغت ن�س���بة التباين الكلي 
لت�س���بعات عوامل املقيا�ص الكلي اخلم�س���ة 81.8 وهوما يعد موؤ�س���را قويا على ال�سدق 
العامل���ي، وال�س���دق التكويني للمقيا�ص باعتبار االختبار يقي�ص مفهوما �س���يكولوجيا 
عري�س���ا يتك���ون من مفاهيم فرعية تت�س���ق يف قيا�س���ها م���ع املفهوم العام الذي يت�س���بع 
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به املقيا�ص، كما مت ح�س���اب ال�س���دق التالزمي لالختبار بح�س���اب االرتباط بني العمر 
والذكاء ، وبني م�س���توى التعليم والذكاء على عينة حجمها 200 مفحو�ص يف املرحلة 
العمري���ة م���ن 5 �س���نوات اإىل اأك���ر م���ن 70 �س���نة واأ�س���ارت النتائ���ج اإىل �س���دق االختبار 

بو�سوح تام.

(( اختبار)الذاكرة)العاملة)اللفظي)وغري)اللفظي)الفرعي)من)ال�شورة)اخلام�شة)ملقيا�ص)-
�شتانفورد)– بينيه)للذكاء،))تعريب وتقنني/ �سفوت فرج،2011(: 

الذاك���رة العامل���ة اأح���د العوام���ل اخلم�س���ة الت���ي يت�س���منها االختب���ار، وتقا�ص 
بالق�س���م غ���ري اللفظ���ي، والق�س���م اللفظ���ي، وميت���د اختب���ار الذاك���رة العامل���ة الذاكرة 
العاملة بالق�س���م غري اللفظي عرب �س���تة م�س���تويات، وتقدم امل�س���تويات وحدات اختبار 
متزاي���دة ال�س���عوبة، بينم���ا ميت���د اختب���ار الذاك���رة العامل���ة بالق�س���م اللفظ���ي ع���رب                                   

خم�سة م�ستويات. 

اأوال-)الق�شم)غري)اللفظي:)
• امل�شت�وى)االأول: ن�س���اط اال�س���تجابات املرج���اأة، ويت���م في���ه اإخفاء �س���يء ما كدمية 	

لبط���ة اأو �س���يارة حت���ت ك���وب يف و�س���ع م���ن منظ���ور املفحو����ص، وعل���ى املفحو�ص 
اأن يح���دد مو�س���ع الدمي���ة بع���د ف���رتة ق�س���رية تالي���ة، ويت�س���من ه���ذا امل�س���توى                                     

ثالث بنود.
• امل�شتوى)الثاين: ن�ساط مدى املكعبات، ويقدم هذا الن�ساط يف م�ستوى متهيدي 	

يف امل�س���توى الث���اين، ث���م ميتد بع���د ذلك يف كل امل�س���تويات الباقية غ���ري اللفظية.
وفيه ي�س���ع الفاح�ص مكعبات خ�س���راء اللون يف �س���فوف على �س���ريطني ملونني 
)�س���ريط اأ�س���فر، و�سريط اأحمر( يف ترتيب مو�سح ببطاقة التخطيط واملوجودة 
بكت���اب البن���ود 2، ث���م يقوم بالطرق عليه���ا اأمام املفحو�ص برتتيب معني مو�س���ح 
ببطاق���ة التخطي���ط، وعلى املفحو����ص اأن يقوم بالطرق على نف����ص املكعبات التي 
ق���ام الفاح�ص بطرقها وبنف�ص الت�سل�س���ل، ومو�س���ح ببطاقة التخطيط اخلا�س���ة 
بكل بند طريقة تقدير الدرجة لال�ستجابات ال�سحيحة، واال�ستجابات اخلاطئة، 
حي���ث حت�س���ل اال�س���تجابة ال�س���حيحة عل���ى درج���ة واحدة، وحت�س���ل اال�س���تجابة 

اخلاطئة على �سفر، ويت�سمن هذا امل�ستوى �ست بنود.
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• امل�شتوى)الثالث: وهو ا�ستمرار لن�ساط مدى املكعبات يف امل�ستوى الثاين. ويظهر 	
ه���ذا الن�س���اط يف كل امل�س���تويات غ���ري اللفظي���ة التالية، ولكن له جانب ا�س���ايف يف 
امل�ستوى الثالث، وهواأن على املفحو�ص اأن يفرق )يف الذاكرة( بني الطرقات التي 
حتدث على املكعبات املو�س���وعة على ال�س���ريط االأ�سفر لبطاقة التخطيط، وبني 
الطرق���ات الت���ي حت���دث على املكعبات املو�س���وعة على ال�س���ريط االأحم���ر لبطاقة 

التخطيط، ويت�سمن هذا امل�ستوى �ست بنود.
• امل�شتوى)الرابع: وفيه تتوا�سل مهمة طرق املكعبات مع زيادة يف م�ستوى التعقيد، 	

وتخترب عمليات الذاكرة العاملة من خالل مطالبة املفحو�ص بطرق ال�س���فوف 
ال�س���فراء واحلم���راء كل منهم���ا منف�س���ل ع���ن االآخ���ر يف كل بن���ود ه���ذا امل�س���توى 

وعددها �ست بنود. 
• امل�شت�وى)اخلام��ص: وه���و ا�س���تمرار ملهمة ط���رق املكعبات مب�س���توى اأك���ر تعقيدا 	

مبدى ي�سل اإىل خم�ص حتى �سبع طرقات، وتخترب عمليات الذاكرة العاملة من 
خالل مطالبة املفحو�ص بتق�س���يم الطرقات بني ال�س���فوف ال�س���فراء واحلمراء 

لبطاقة التخطيط، ويت�سمن هذا امل�ستوى �ست بنود.
• امل�شتوى)ال�شاد�ص:)وفيه ت�س���تمر مهمة طرق املكعبات يف اأعلى م�ستويات التعقيد 	

مب���دى م���ن �س���بع اإىل ثم���ان مكعب���ات، ويقي����ص ه���ذا الن�س���اط تاأث���ريات » لوح���ة 
التخطي���ط الب�س���رية« للم���خ، حي���ث تظه���ر ت�س���نيفات التحوي���الت واملعلوم���ات، 
وتتطل���ب التحوي���الت العقلية الت���ي تقا�ص اأن يقوم املفحو�ص بتق�س���يم الطرقات 
بني ال�س���فوف ال�س���فراء واحلمراء لبطاقة التخطيط، ويت�س���من هذا امل�س���توى 

�ست بنود. 

ي�س���تمر اختبار املفحو�ص والتقدم يف امل�ستويات حتى الو�سول لقاعدة ال�سقف 
اأي حتى امل�ستوى الذي يح�سل فيه على نقطتني اأو اأقل. 

ثانيا-)الق�شم)اللفظي:
 يت�سمن كتاب البنود)3( امل�ستويات اللفظية من )2-6( وحدات اختبار تقي�ص 

اأربع عوامل اأحدها الذاكرة العاملة اللفظية. 
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• امل�شت�وى)الث�اين: وه���و وح���دة اختبار لفظي���ة ، حيث ي���ردد الفاح�ص عب���ارات اأو 	
جم���ال ق�س���رية على املفحو����ص اأن يكررها من الذاكرة، ويت�س���من هذا امل�س���توى 
ثالث بنود، ومتنح البنود درجات 2 اأو1 اأو �سفر اعتمادا على ا�ستجابة املفحو�ص، 
فيمن���ح املفحو�ص درجتني على تكراره البند ب�س���كل تام، ودرج���ة واحدة اإذا اأخطاأ 

خطاأ واحد فقط، و�سفرا يف حالة خطاأين اأو اأكر. 
• امل�شت�وى)الثال�ث:)وفي���ه ينط���ق الفاح����ص عبارات خمت�س���رة عل���ى املفحو�ص اأن 	

يكررها من الذاكرة، ويت�س���من هذا امل�س���توى ثالث بنود، وحت�س���ب الدرجات كما 
بامل�ستوى الثاين.

• امل�شتوى)الرابع: ن�س���اط )الكلمة االأخرية(، وهو ن�س���اط ذاكرة لفظية حيث يقراأ 	
الفاح�ص ثالث اأ�س���ئلة خمت�س���رة، وعلى املفحو�ص اأن يتذك���ر الكلمة االأخرية يف 
كل �س���وؤال، ويتعني على املفحو�ص ا�س���رتجاع ومعاجلة معلومات لفظية خمتزنة 
يف الذاكرة الق�س���رية لكي يف�س���ل الكلمة االأخرية من بقية اجلملة، وهي اأ�س���ئلة 
تتطل���ب اأن يق���دم املفحو����ص اإجاب���ات بنع���م اأوال، وال حت�س���ل ه���ذه االإجابات على 
درج���ة، ولكن حت�س���ب الدرجة عل تذك���ر الكلمة االأخرية يف االأ�س���ئلة، حيث مينح 
املفحو����ص درجتني ال�س���تعادته الكلمات ذاتها برتتيبها ال�س���حيح، ودرجة واحدة 
اإذا كان ترتي���ب الكلم���ات غ���ري �س���حيح اأو كلمة واحدة غري �س���حيحة اأو ناق�س���ة، 

و�سفرا خلطاأين اأو اأكر، ويت�سمن امل�ستوى ثالث بنود.
• امل�شتوى)اخلام�ص: وهو ا�ستمرار لن�ساط )الكلمة االأخرية(، حيث يقوم الفاح�ص 	

بقراءة اأ�س���ئلة خمت�س���رة، حيث يبداأ باأربع اأ�س���ئلة ثم خم�ص ثم �ست اأ�سئلة، وعلى 
املفحو�ص اأن يتذكر الكلمة االأخرية يف كل �س���وؤال، ويت�س���من هذا امل�س���توى ثالث 

بنود يتم احت�ساب درجاتها كما بامل�ستوى الرابع.
• امل�شتوى)ال�شاد�ص: وهو ا�ستمرار لن�ساط )الكلمة االأخرية(، حيث يقوم الفاح�ص 	

بق���راءة اأ�س���ئلة ولكنه���ا غ���ري خمت�س���رة وال يج���اب عنها بنع���م اأوال ، ولكن �س���حة 
االإجابة عن ال�س���وؤال غري ذات اأهمية يف ح�س���اب الدرجات حيث حت�س���ب الدرجات 
على تذكر الكلمة االأخرية من كل �س���وؤال كما بامل�س���توى اخلام�ص، ويت�س���من هذا 
امل�ستوى ثالث بنود تبداأ مبجموعة من �ست اأ�سئلة وتزداد اإىل ثمان اأ�سئلة بالبند 

الثالث من امل�ستوى. 
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 ي�ستمر اختبار املفحو�ص والتقدم يف امل�ستويات حتى الو�سول لقاعدة ال�سقف 
اأي حتى امل�س���توى الذى يح�س���ل فيه على نقطتني اأواأقل، با�س���تثناء امل�ستوى ال�ساد�ص، 

فهذه القاعدة ال تنطبق على امل�ستوى ال�ساد�ص الأنه اأعلى امل�ستويات �سعوبة. 
 وبالن�س���بة ل�س���دق االختبار فقد عر�ص �س���فوت فرج )2011( االرتباطات بني 
درج���ات كل عام���ل من عوامل �س���تانفورد- بيني���ه اخلام�ص، و�س���تانفورد- بينيه الرابع 
حل�س���اب �س���دق املحك، وذلك على عينة من )104( من املفحو�س���ني، وقد بلغ معامل 
االرتب���اط ب���ني عام���ل الذاك���رة العامل���ة باختب���ار �س���تانفورد- بينيه اخلام����ص وعامل 
الذاكرة باختبار �س���تانفورد- بينيه الرابع 64، 0 كما مت ح�س���اب ال�س���دق العاملي على 
عين���ة م���ن )200( مفحو����ص اختريت ع�س���وائيا من عين���ة تقنني االختب���ار يف املجتمع 
امل�س���ري ت���رتاوح اأعم���ار اأفراده���ا بني 10 اأعوام – 50 عاما ك�س���فت عن وجود ت�س���بعات 
مرتفعة على العامل العام، حيث بلغ ت�سبع عامل الذاكرة العاملة غري اللفظية 9134، 
0 وبلغ ت�س���بع عامل الذاكرة العاملة اللفظية 9264، 0 وبالن�س���بة لالت�س���اق الداخلي، 
فق���د تراوحت قيم معامالت االت�س���اق الداخلي بالن�س���بة ملجال الذاك���رة العاملة غري 
اللفظي���ة ب���ني 560، - 941، ، وبالن�س���بة ملج���ال الذاكرة العامل���ة اللفظية فقد تراوحت 

بني 537، - 915، .
 وفيما يتعلق بالثبات، فقد مت ح�س���اب الثبات بطريقة التجزئة الن�س���فية على 
امت���داد املراح���ل العمري���ة م���ن 2الأك���ر من 80 ع���ام، وقد تراوح���ت قيم معام���ل ثبات 
جم���ال الذاك���رة العاملة غري اللفظي���ة ما بني 81، - 92،، وتراوح���ت قيم معامل ثبات 
جم���ال الذاك���رة العامل���ة اللفظي���ة ما ب���ني 75، - 90،، كما مت ح�س���اب الثب���ات بطريقة 
اإع���ادة االختب���ار وبل���غ معامل االرتباط ملجال الذاكرة العاملة غ���ري اللفظية 84، ، كما 
بل���غ معام���ل ارتباط جمال الذاكرة العاملة اللفظية 88،. وهكذا يت�س���ح مما �س���بق اأن 

االختبار على درجة عالية من ال�سدق والثبات واالت�ساق الداخلي.
 

(( - Cogmed Working العامل�ة  الذاك�رة) لتدري�ب) (Cogmed برنام�ج)
: (Memory Training Pearson Education Inc. ,2010)

هو برنامج حمو�س���ب مت ت�س���ميمه بوا�س���طة جمموعة من املتخ�س�س���ني بعلم 
االأع�س���اب االإدراكي���ة cognitive neuroscience لتح�س���ني االنتباه لدى االأطفال 
ذوي ا�س���طراب ADHD م���ن خ���الل زيادة �س���عة الذاك���رة العاملة وتعزي���ز الوظائف 
 Klingberg التنفيذي���ة م���ن خ���الل التدري���ب املكث���ف واملنهج���ي، يف ع���ام 2001 ب���داأ
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وزمالئه يف الت�سويق لربنامج Cogmed الذي قاموا بت�سميمه يف ال�سويد باعتباره 
برنام���ج تدخ���ل قائم على االأدلة م�س���مم مل�س���اعدة االأف���راد الذين يعانون من ق�س���ور 
بالذاكرة العاملة، ويف عام 2010 قامت �س���ركة Pearson Group ب�س���رائه والت�سويق 
له يف جميع اأنحاء العامل مع االإ�س���دارات املتوفرة حالًيا باللغة االإجنليزية، وهي تعد 

اأكرب �سركة الإنتاج الو�سائط التعليمية ون�سر الكتب يف العامل.

 وي�س���تند برنام���ج Cogmed عل���ى من���وذج  Baddeley & Hitchللذاكرة، 
وال���ذي يعترب اأن وظيف���ة الذاكرة العاملة من تخزين موؤق���ت للمعلومات ومعاجلتها 
ه���ي وظيف���ة حيوي���ة للمه���ام املعرفي���ة ، مث���ل: تركي���ز االنتب���اه ، وجتاه���ل امل�س���تتات، 
والتخطي���ط، والذاك���رة ق�س���رية امل���دى، وب���دء واإجن���از املهام، كم���ا ي�س���تند اإىل نظرية 
املرون���ة الع�س���بية Theory Of Neuroplasticity والت���ي تو�س���ح ق���درة امل���خ على 
حت�س���ني وتعديل امل�سارات الع�سبية اخلا�س���ة مبهمة حمددة كاإ�ستجابة على التدريب 

.(Roche& Johnson,2014) املتكرر

باق���ات خمتلف���ة م�س���ممة ملجموع���ات عمري���ة  ث���الث  Cogmed يف  يتوف���ر 
خمتلف���ة: مت ت�س���ميم Cogmed JM الأطف���ال م���ا قب���ل املدر�س���ة ال�س���غار الذي���ن ال 
يجي���دون التعام���ل مع احلروف واالأرقام )تقريب���ا الذين ترتاوح اأعمارهم بني 6-4( ، 
Cogmed RM هو لالأطفال يف �س���ن املدر�س���ة الذين يجيدون التعامل مع احلروف 
واالأرقام )اأكرب من 6- 18( ، وCogmed QM للبالغني. ت�سرتك جميع االإ�سدارات 
يف نف����ص مه���ام الذاك���رة العامل���ة واخلوارزمي���ات ، م���ع وج���ود اختالف���ات يف واجه���ة 
امل�ستخدم.وقد ا�ستخدم يف البحث احلايل Cogmed Robo Memo، نظرا لتعدي 
جميع اأطفال التجربة ال�س���ت �س���نوات واإجادتهم التعامل مع احلروف واالأرقام باللغة 
االجنليزية كونهم من اأطفال امل�س���توى الثاين من ريا�ص االأطفال مبدر�سة جتريبية 
لغات، باالإ�سافة اإىل اأن واجهة امل�ستخدم عبارة عن اأجزاء اإن�سان اآيل وهي تالئم ميول 

اأطفال التجربة وحتوذ على اإعجابهم وكلهم من الذكور.

 يف جميع االإ�س���دارات الثالثة ، ُي�س���مح للم�س���تخدمني باخلروج من التدريب 
احلايل ، والعودة اإىل ال�سفحة الرئي�سة ، واإما ا�ستئناف الن�ساط يف وقت الحق اأو بدء 
ن�س���اط اآخ���ر، ومبجرد اكتم���ال التمرين ، ال ميكن تكراره ذلك الي���وم، كما يتم توقيت 

بع�ص التمارين.
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يتك���ون برنام���ج التدري���ب Cogmed م���ن ح���وايل 25 جل�س���ة تدريبي���ة يت���م 
اإجراوؤه���ا عرب �س���بكة املعلومات الدولية )االإنرتنت( ،باالإ�س���افة اإىل جل�س���ة متهيدية 
يت���م فيه���ا تقيي���م م�س���توى املت���درب ونقطة الب���دء املالئمة ل���ه، والربنام���ج متاح عرب 
وذل���ك   ،training.cogmed.com  موق���ع ع���رب  اأو   mycogmed.com املوق���ع 
بعد ملء ا�س���تمارة الت�س���جيل االلكرتونية واإر�س���الها ودفع تكلفة التدريب با�س���تخدام 
البطاقة االئتمانية، بعدها تقوم ال�س���ركة امل�س���ممة للربنامج باإر�س���ال ا�سم امل�ستخدم 
والرقم ال�سري عرب الربيد االلكرتوين، ولن يتمكن املتدرب من املرور اإىل الربنامج 
م���ن دون تل���ك البيانات.وق���د قامت الباحثة باإن�س���اء ح�س���اب لكل مت���درب على نفقتها 
واحتفظت ببيانات املرور اإىل الربنامج حتى ت�سمن اأن الطفل لن مير اإىل الربنامج 
م���ن منزل���ه، واأن تقت�س���ر التجرب���ة عل���ى املمار�س���ة بالرو�س���ة حي���ث يق���وم كل متدرب 
باإكم���ال ثم���ان متاري���ن كل يوم ، وت�س���تغرق كل جل�س���ة تدريبية ح���وايل 25-45 دقيقة 
، ويتم ذلك ملدة خم�س���ة اأيام يف االأ�س���بوع على مدى خم�س���ة اأ�س���ابيع بحد اأدنى، وع�سرة 
اأ�سابيع بحد اأق�سى. تتكون كل جل�سة من جمموعة من املهام املختلفة التي ت�ستهدف 
اجلوانب املختلفة للذاكرة العاملة. يتم التدريب عرب االإنرتنت يف املنزل اأويف املدر�سة 
اأو اأي مكان يتواجد به امل�ستخدم، حيث يتم �سبط م�ستوى ال�سعوبة وفًقا خلوارزمية 
عالي���ة احل�سا�س���ية وحم���ددة، وميك���ن اإمتام���ه عل���ى جه���از حا�س���وب �سخ�س���ي اأو جهاز 
Mac اأوiPad اأو االأجهزة اللوحية االأخرى، وميكن التدريب ب�س���كل فردي اأو تدريب 
جمموع���ة م���ن االأطف���ال يف اآن واحد ب�س���رط ارتداء االأطفال �س���ماعات الراأ�ص حتى ال 

يت�ستت كل طفل بال�سوت ال�سادر عن احلا�سوب املجاور. 
يت�س���من الربنامج )12( مهمة، منها �س���بع مهام ب�س���رية مكاني���ة يطلب فيها 
من الطفل تذكر ت�سل�س���ل موا�س���ع م�س���ابيح ت�س���اء اأواأ�س���ياء اأخرى ثابتة اأو متحركة 
يف ترتيبات ثنائية اأو ثالثية االأبعاد على ال�سا�س���ة ، باالإ�س���افة اإىل خم�ص مهام لفظية 
يطلب فيها من الطفل تذكر ت�سل�سل حروف اأو اأرقام، وي�ستجيب الطفل للمهمة من 

خالل النقر على خيارات خمتلفة با�ستخدام فاأرة جهاز احلا�سب االآيل )ملحق 2(.
ويت���م تعدي���ل م�س���توى ال�س���عوبة ليتنا�س���ب م���ع ق���درة الذاك���رة العامل���ة لدى 
املتدرب، فعلى �س���بيل املثال، اإذا قام الطفل با�س���تدعاء رقمني برتتيب عك�س���ي بنجاح، 
فف���ي املحاول���ة التالي���ة علي���ه اأن يتذك���ر ث���الث اأرق���ام، واإذا ف�س���لت اإح���دى املح���اوالت، 

اأ�سبحت املحاوالت التالية اأ�سهل من خالل تقليل عدد البنود املطلوب اإ�ستدعاوؤها.
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ر�بعا: خطو�ت �لبحث: 
درا�س���ة نظري���ة ل���الأدب ال�س���يكولوجي ت�س���تهدف اإع���داد اإط���ار نظ���ري يتن���اول 1 ))

اجلوانب املختلفة ملو�سوع البحث.
درا�س���ة االأبح���اث والدرا�س���ات املرتبطة مبو�س���وع البحث به���دف التعرف على 1 ))

ما تو�س���لت اإليه من نتائج واال�س���تعانة بها يف �س���ياغة فرو�ص البحث احلايل 
واختي���ار وت�س���ميم االأدوات وحتدي���د االأ�س���اليب االإح�س���ائية املالئم���ة للبحث 

احلايل.
تطبي���ق قائم���ة املعاي���ري الت�سخي�س���ية ال�س���طراب نق����ص االنتب���اه م���ع ف���رط 1 ))

الن�ساط النتقاء عينة البحث.
تق�س���يم العين���ة اإىل جمموعتني �س���ابطة وجتريبية، وح�س���اب التكاف���وؤ بينهما 1 ))

يف العمر الزمني، والذكاء، و�س���عة الذاكرة العاملة، واأعرا�ص ا�س���طراب نق�ص 
االنتباه وفرط الن�ساط.

(( 1 (Cogmed Robo تدري���ب اأطف���ال املجموعة التجريبية با�س���تخدام برنامج
(Memo املحو�سب امل�سمم لتدريب وزيادة �سعة الذاكرة العاملة.

تطبي���ق االختبار البعدي للذاكرة العاملة على اأطفال املجموعتني التجريبية 1 ))
وال�سابطة بعد االنتهاء من جل�سات التدريب.

تطبيق االختبار التتبعي الأطفال املجموعة التجريبية بعد مرور 3 �سهور من 1 ))
االختبار البعدي للذاكرة العاملة.

التطبي���ق البع���دي لقائم���ة املعاي���ري الت�سخي�س���ية ال�س���طراب نق����ص االنتب���اه 1 ))
وف���رط الن�س���اط على اأطف���ال املجموعتني التجريبية وال�س���ابطة بعد مرور 6 

�سهور من التطبيق القبلي للقائمة.
ت�س���حيح اال�س���تجابات، وجدول���ة الدرج���ات، واإج���راء العملي���ات االإح�س���ائية 1 ))

.SPSS با�ستخدام برنامج احلزم االإح�سائية للعلوم االجتماعية
ا�ستخال�ص النتائج ومناق�ستها يف �سوء االإطار النظري والدرا�سات والبحوث 1 1))

املرتبطة مبو�سوع البحث ويف �سوء جتربة البحث احلايل.
�سياغة بع�ص التو�سيات يف �سوء ما اأ�سفر عنه البحث من نتائج.1 )))
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خام�سا- �الأ�ساليب �الإح�سائية:
 اأ�س���تخدم البح���ث اأ�س���اليب اإح�س���ائية البارامرتي���ة با�س���تخدام برنامج احلزم 

االإح�سائية للعلوم االجتماعية spss v.21 للو�سول اإىل نتائج البحث كما يلي:
-  .Mann-Whitney (U) اختبار مان ويتني
- .(W) Wilcoxon اختبار ولكوك�سن
- .(Z value) Z قيمة
معامل االرتباط الثنائي. -

نتائج �لبحث وتف�سريها: 
نتائج)التحقق)من)الفر�ص)االأول):)

وين����ص عل���ى: توجد فروق دالة اإح�س���ائًيا بني متو�س���طي رت���ب درجات اأطفال 
القبل���ي والبع���دي للذاك���رة العامل���ة يف اجت���اه  املجموع���ة التجريبي���ة يف القيا�س���ني 
القيا����ص البع���دي. وللتحقق م���ن داللة هذه الفروق مت ا�س���تخدام اختبار ويلكوك�س���ن 
Wilcoxon test الالبارامرتي حل�س���اب الفرق بني متو�س���طي رتب اأزواج الدرجات 
املرتبطة ، وذلك ل�س���غر حجم العينة، ولتجنب افرتا�ص اعتدالية التوزيع الطبيعي، 

كما يو�سح ذلك جدول )6(.
جدول )6(

دللة الفروق بني متو�سطي وجمموع رتب درجات املجموعة التجريبية يف القيا�سني القبلي 
والبعدي ل�سعة الذاكرة العاملة

القيا�صاملتغري
 متو�سطنالقبلي- البعدي

الرتب
 جمموع
الرتب

 قيمة
Z

 القيمة
 املح�سوبة
للداللة

 معامل
 االرتباط
الثنائي

ملة
لعا

رة ا
ذاك

 املجال غريال
اللفظي

000الرتب ال�سالبة
2،060،040،92 5315الرتب املوجبة

0الرتب املت�ساوية

 املجال
اللفظي

000الرتب ال�سالبة
2،0410،040،91 5315الرتب املوجبة

0الرتب املت�ساوية
الدرجة الكلية
الرتب املوجبة

الرتب املت�ساوية

000الرتب ال�سالبة
2،0410،040،91 5315

0
قيمة Z اجلدولية عند م�ستوى داللة )0.05(=1.96 وعند م�ستوى داللة )0.01(=2.58
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 يت�س���ح م���ن ج���دول )6( وجود فرق دال بني جمموع الرت���ب املوجبة )القيا�ص 
البع���دي( والرت���ب ال�س���البة )القيا����ص القبل���ي( الأطف���ال املجموع���ة التجريبي���ة عن���د 
م�س���توى داللة )0.05( ل�سالح الرتب املوجبة )القيا�ص البعدي(، مما يدل على زيادة 
�س���عة الذاك���رة العاملة ل���دى اأطفال املجموع���ة التجريبية يف القيا����ص البعدي عنه يف 

القيا�ص القبلي نتيجة تدريبهم بالربنامج. 
 وق���د مت ح�س���اب حجم التاأث���ري وذلك نظرا الأهميته كموؤ�س���ر للداللة العملية 
للنتائ���ج جنب���ا اإىل جن���ب الدالل���ة االإح�س���ائية وذل���ك كم���ا ي�س���ري ع���زت عب���د احلميد 
)2010(، كما ي�سيف اأنه ميكن ح�ساب حجم التاأثري عند ا�ستخدام اختبار ويلكوك�سن، 

اأو اختبار مان ويتني با�ستخدام معامل االرتباط الثنائي ويتم تف�سريه كما يلي:
اإذا كان: معامل االرتباط الثنائي  )0.4( فيدل علي حجم تاأثري �سعيف.	 
اإذا كان: )0.4( ≥ معام���ل االرتب���اط الثنائ���ي )0،7( في���دل عل���ي حج���م تاأث���ري 	 

متو�سط. 
اإذا كان: )0،7( ≥ معامل االرتباط الثنائي )0،9( فيدل علي حجم تاأثري قوي. 	 
اإذا كان: معامل االرتباط الثنائي ≤ )0،9( فيدل علي حجم تاأثري قوي جًدا.	 

ومبقارنة قيم معامل االرتباط الثنائي املو�سحة بجدول )6( بالقيم ال�سابقة 
يت�س���ح اأن حجم تاأثري الربنامج التدريبي املحو�س���ب قوي جدا يف زيادة �س���عة الذاكرة 
العامل���ة ل���دى اأطف���ال املجموع���ة التجريبية، كما يت�س���ح من قيمة معام���ل االرتباط 
الثنائ���ي اأن حت�س���ن املج���ال غ���ري اللفظ���ي بل���غ )0.92(؛ بينم���ا كان للمج���ال اللفظ���ي 
)0.91( ، وه���ذا ي���دل عل���ى اأن التح�س���ن يف املج���ال غ���ري اللفظي اأكرب من التح�س���ن يف 

املجال اللفظي. 

نتائج)التحقق)من)الفر�ص)الثاين:
 وين�ص على: ال توجد فروق دالة اإح�سائًيا بني متو�سطي رتب درجات اأطفال 

املجموعة التجريبية يف القيا�سني البعدي والتتبعي للذاكرة العاملة.

 وللتحق���ق م���ن �س���حة هذا الفر����ص مت ا�س���تخدام اختبار ويلكوك�س���ن لالأزواج 
املرتبطة، وجدول )7( يو�سح نتائج هذا الفر�ص.
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جدول )7(
دللة الفروق بني متو�سطي وجمموع رتب درجات املجموعة التجريبية يف القيا�سني البعدي 

والتتبعي ل�سعة الذاكرة العاملة )املجال غري اللفظي – املجال اللفظي(

القيا�صاملتغري
 متو�سطنالبعدي- التتبعي

الرتب
 جمموع
الرتب

 قيمة
Z

 القيمة
 املح�سوبة
الداللة

 معامل
 االرتباط
الثنائي

ملة
لعا

رة ا
ذاك

ال

 املجال
 غري

اللفظي

5315الرتب ال�سالبة
2،070،040،93 000الرتب املوجبة

0الرتب املت�ساوية

 املجال
اللفظي

32،176،5الرتب ال�سالبة
0،5570،58 13،53،5الرتب املوجبة

1الرتب املت�ساوية

الدرجة الكلية
الرتباملوجبة

الرتب املت�ساوية

43،3813،5الرتب ال�سالبة

1،6330،100،73 11،51،5

0

قيمة Z اجلدولية عند م�ستوى داللة )0.05(=1.96 وعند م�ستوى داللة )0.01(=2.58

 يت�س���ح م���ن ج���دول )7( اأن قيمة Z اأقل م���ن القيمة اجلدولية عند م�س���توى 
دالل���ة )0.05( للمج���ال اللفظ���ي، وللدرجة الكلية،مما يدل على ع���دم وجود فرق دال 
اإح�س���ائًيا ب���ني القيا�س���ني البعدي والتتبع���ي بالن�س���بة للمجال غري اللفظ���ي للذاكرة 
العاملة، مما ي�سري اإىل احتفاظ االأطفال بالتح�سن يف �سعة الذاكرة العاملة اللفظية، 
كم���ا يالح���ظ اأن قيم���ة Z اأك���رب م���ن القيم���ة اجلدولي���ة عند م�س���توى دالل���ة )0.05( 
بالن�س���بة للمج���ال غري اللفظي، مم���ا يدل على وجود فرق دال اإح�س���ائًيا بني القيا�ص 
البع���دي والقيا����ص التتبع���ي للمجال غري اللفظ���ي للذاكرة العاملة يف اجت���اه القيا�ص 
التتبعي، مما ي�س���ري اإىل ا�س���تمرار التح�سن يف الذاكرة العاملة غري اللفظية حتى بعد 

انتهاء التدريب بفرتة زمنية بلغت 3 �سهور.
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 ومبقارنة قيم معامل االرتباط الثنائي املو�سحة بجدول )7( مبعايري حجم 
التاأث���ري ال�س���ابق ذكره���ا، يت�س���ح اأن حج���م تاأثري الربنام���ج التدريبي املحو�س���ب قوي 
ج���دا يف ا�س���تمرار زي���ادة �س���عة الذاكرة العامل���ة غري اللفظي���ة لدى اأطف���ال املجموعة 
التجريبي���ة، حي���ث بل���غ معامل االرتب���اط الثنائ���ي )0.93(، واأن حج���م تاأثريه قوي يف 
ا�س���تمرار حت�س���ن �س���عة الذاكرة العاملة الكلي���ة )غري اللفظي���ة – اللفظية( حيث بلغ 

معامل االرتباط الثنائي )0.73(.

 ويو�سح �سكل )2( الفروق بني متو�سطات درجات اأطفال املجموعة التجريبية 
يف القيا�سات القبلي، والبعدي، والتتبعي للذاكرة العاملة.

�سكل )2(
الفروق بني متو�سطات درجات اأطفال املجموعة التجريبية يف القيا�سات القبلي والبعدي 

والتتبعي للذاكرة العاملة

ويت�س���ح م���ن �س���كل )2( اأن التح�س���ن يف �س���عة الذاك���رة العامل���ة غ���ري اللفظية 
)الب�س���رية-املكانية( اأكرب من التح�س���ن يف �س���عة الذاكرة العاملة اللفظية يف القيا�ص 
البعدي، كما يت�سح من القيا�ص التتبعي بعد 3 �سهور عن احتفاظ االأطفال بالتح�سن 
يف �س���عة الذاك���رة العامل���ة اللفظية، وعن ا�س���تمرار التح�س���ن يف الذاك���رة العاملة غري 
اللفظي���ة حت���ى بع���د انتهاء التدري���ب، على الرغم م���ن اأن حجم التح�س���ن قد تناق�ص 
ب�سكل طفيف يف القيا�ص التتبعي، اإال اأن اأحجام التاأثري بقيت يف نطاق يعد قويا ح�سب 

املعايري التقليدية.
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نتائج)التحقق)من)الفر�ص)الثالث:
وين����ص عل���ى: توجد فروق دالة اإح�س���ائًيا بني متو�س���طي رت���ب درجات اأطفال 
املجموع���ة التجريبي���ة واملجموع���ة ال�س���ابطة يف القيا����ص البع���دي للذاك���رة العامل���ة 

ل�سالح املجموعة التجريبية.

ويتن���ي                                 م���ان  اختب���ار  ا�س���تخدام  مت  الف���روق  ه���ذه  دالل���ة  م���ن  وللتحق���ق 
Mann-Whitney test (U). الالبارامرتي، وذلك ل�س���غر حجم العينة، ولتجنب 

افرتا�ص اعتدالية التوزيع الطبيعي، ويو�سح جدول )8( نتائج الفر�ص الثالث.
جدول )8(

دللة الفروق بني متو�سطي وجمموع رتب درجات املجموعتني التجريبية وال�سابطة يف القيا�س 
البعدي ل�سعة الذاكرة العاملة

متو�سط ناملجموعةاملتغري
الرتب

جمموع 
الرتب

قيمة 
U

قيمة 
Z

القيمة 
املح�سوبة 

للداللة

 الذاكرة
العاملة

 املجال غري
اللفظي

5840جتريبية
02،6270،009

5315�سابطة

املجال اللفظي
5840جتريبية

02،6190،009
5315�سابطة

الدرجة الكلية
�سابطة

5840جتريبية
02،6520،008

5315

قيمة Z اجلدولية عند م�ستوى داللة )0.05(=1.96 وعند م�ستوى داللة )0.01(=2.58
 يت�س���ح م���ن ج���دول )8( اأن قيمة Z اأكرب من القيمة اجلدولية عند م�س���توى 
دالل���ة )0.01(، مم���ا ي���دل على وجود ف���رق دال ب���ني املجموعة التجريبي���ة واملجموعة 

ال�سابطة يف القيا�ص البعدي ل�سعة الذاكرة العاملة ل�سالح املجموعة التجريبية. 

نتائج)التحقق)من)الفر�ص)الرابع:
 وين����ص على: توجد فروق دالة اإح�س���ائًيا بني متو�س���طي رت���ب درجات اأطفال 
املجموعة التجريبية يف القيا�سني القبلي والبعدي على مقيا�ص نق�ص االنتباه وفرط 

الن�ساط يف اجتاه القيا�ص البعدي.



فعالية زيادة �سعة الذاكرة العاملة لدى عينة من اأطفال الرو�سة د. �سمر �سعد حممد يو�سف 

 248 

 وللتحق���ق م���ن دالل���ة تل���ك الفروق مت ا�س���تخدام اختب���ار ويلكوك�س���ن لالأزواج 
املرتبطة، ويو�سح جدول )9( نتائج هذا الفر�ص.

جدول )9( 
دللة الفروق بني متو�سطي وجمموع رتب درجات املجموعة التجريبية يف القيا�سني القبلي 

والبعدي ل�سطراب نق�س النتباه وفرط الن�ساط

املتغري
القيا�ص
 القبلي-
البعدي

 متو�سطن
الرتب

 جمموع
الرتب

 قيمة
Z

 القيمة
 املح�سوبة
الداللة

 معامل
 االرتباط
الثنائي

باه
النت

ص ا
ق�

ب ن
طرا

�س
 ا

ط
�سا

الن
ط 

فر
و

 نق�ص
االنتباه

5315الرتب ال�سالبة
2،070،040،95 000الرتب املوجبة

0الرتب املت�ساوية

 فرط
الن�ساط

5315الرتب ال�سالبة
2،1210،030،93 000الرتب املوجبة

0الرتب املت�ساوية

الدرجة الكلية
الرتب املوجبة

الرتب املت�ساوية

5315الرتب ال�سالبة
2،060،040،92 000

0

قيمة Z اجلدولية عند م�ستوى داللة )0.05(=1.96
 يت�س���ح م���ن ج���دول )9( وجود فرق دال بني جمموع الرت���ب املوجبة )القيا�ص 
القبل���ي( والرت���ب ال�س���البة )القيا����ص البع���دي( عن���د م�س���توى دالل���ة )0.05( الأطفال 
املجموع���ة التجريبي���ة يف اجتاه القيا����ص البعدي، مما يدل عل���ى انخفا�ص يف اأعرا�ص 

ا�سطراب نق�ص االنتباه وفرط الن�ساط.

 كما يت�سح من خالل حجم التاأثري والذي يت�سح من قيمة معامل االرتباط 
الثنائ���ي، اأن انخفا����ص اأعرا����ص نق�ص االنتب���اه بلغ )0.95( بينما كان لفرط الن�س���اط 
)0.93( وهذا ي�سري اإىل اأن االنخفا�ص يف اأعرا�ص نق�ص االنتباه اأكرب من االنخفا�ص 
يف اأعرا�ص فرط الن�س���اط، وهذا يدل اأن حجم تاأثري زيادة �س���عة الذاكرة العاملة على 
خف�ص اعرا�ص اال�سطراب قوي جدا، واأن تاأثريها على خف�ص اأعرا�ص نق�ص االنتباه 

اأقوى من تاأثريها على خف�ص اأعرا�ص فرط الن�ساط.
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 ويو�سح �سكل )3( الفروق بني متو�سطات درجات اأطفال املجموعة التجريبية 
يف القيا�سني القبلي، والبعدي ال�سطراب نق�ص االنتباه وفرط الن�ساط.

�سكل )3(
الفروق بني متو�سطات درجات اأطفال املجموعة التجريبية يف القيا�سني القبلي، والبعدي 

ل�سطراب نق�س النتباه وفرط الن�ساط

نتائج)التحقق)من)الفر�ص)اخلام�ص:
 وين����ص على: توجد فروق دالة اإح�س���ائًيا بني متو�س���طي رت���ب درجات اأطفال 
املجموع���ة التجريبي���ة واملجموعة ال�س���ابطة يف القيا����ص البعدي عل���ى مقيا�ص نق�ص 

االنتباه وفرط الن�ساط ل�سالح املجموعة التجريبية.

 وللتحق���ق م���ن �س���حة ذلك الفر�ص، مت ا�س���تخدام اختبار مان ويتني حل�س���اب 
الفرق بني متو�س���طي رتب درجات جمموعتني م�س���تقلتني وذلك الإيجاد الفروق بني 
متو�س���طي رتب درجات اأطفال املجموعة التجريبية واملجموعة ال�س���ابطة يف القيا�ص 

البعدي ال�سطراب نق�ص االنتباه وفرط الن�ساط كما يت�سح يف جدول )10(.
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جدول )10(
دللة الفروق بني متو�سطي وجمموع رتب درجات املجموعتني التجريبية وال�سابطة يف القيا�س 

البعدي ل�سطراب نق�س النتباه وفرط الن�ساط 

 متو�سطالعدداملجموعةاملتغري
الرتب

 جمموع
الرتب

قيمة 
U

قيمة 
Z

 القيمة
 املح�سوبة
للداللة

 م�ستوى
الداللة

 ا�سطراب نق�ص
 االنتباه وفرط

الن�ساط

 نق�ص
االنتباه

5315جتريبية
02،7300،0060،01

5840�سابطة

 فرط
الن�ساط

53،417جتريبية
22،2560،0240،05

57،638�سابطة
الدرجة الكلية

�سابطة
5315جتريبية

02،6520،0080،01
5840

قيمة Z اجلدولية عند م�ستوى داللة )0.05(=1.96 وعند م�ستوى داللة )0.01(=2.58

 يت�س���ح من جدول )10( اأن قيمة Z اأكرب من القيمة اجلدولية عند م�س���توى 
دالل���ة )0.05( بالن�س���بة لف���رط الن�س���اط، كم���ا يالح���ظ اأن قيم���ة Zاأكرب م���ن القيمة 
اجلدولي���ة عن���د م�س���توى دالل���ة )0.01( بالن�س���بة لنق����ص االنتب���اه، وللدرج���ة الكلية 
لال�س���طراب، مم���ا ي���دل على وجود ف���رق دال ب���ني املجموع���ة التجريبي���ة واملجموعة 
ال�س���ابطة يف القيا����ص البع���دي ال�س���طراب لنق����ص االنتب���اه وفرط الن�س���اط ل�س���الح 
املجموع���ة التجريبية، مما ي�س���ري اإىل التاأثري االإيجابي لزيادة �س���عة الذاكرة العاملة 
ل���دى اأطف���ال املجموعة التجريبية الن���اجت عن التدريب يف خف�ص اأعرا�ص ا�س���طراب 

نق�ص االنتباه وفرط الن�ساط لديهم. 

نتائج)التحقق)من)الفر�ص)ال�شاد�ص:
 وين�ص على:ال توجد فروق دالة اإح�س���ائًيا بني متو�س���طي رتب درجات اأطفال 
املجموعة ال�س���ابطة يف القيا�س���ني القبلي والبعدي ال�س���طراب نق�ص االنتباه وفرط 

الن�ساط.

وللتحق���ق م���ن دالل���ة تلك الف���روق مت ا�س���تخدام اختبار ويلكوك�س���ن ل���الأزواج 
املرتبطة، ويو�سح جدول )11( نتائج هذا الفر�ص.
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جدول )11( 
دللة الفروق بني متو�سطي وجمموع رتب درجات املجموعة ال�سابطة يف القيا�سني القبلي 

والبعدي ل�سطراب نق�س النتباه وفرط الن�ساط 

القيا�صاملتغري
 متو�سطنالقبلي- البعدي

الرتب
 جمموع
الرتب

 قيمة
Z

 القيمة
 املح�سوبة
للداللة

 م�ستوى
الداللة

باه
النت

ص ا
ق�

ب ن
طرا

�س
 ا

ط
�سا

الن
ط 

فر
و

 نق�ص
االنتباه

21،53الرتب ال�سالبة
غري دالة1،4140،16 000الرتب املوجبة

3الرتب املت�ساوية

 فرط
الن�ساط

11،51،5الرتب ال�سالبة
غري دالة0،8160،41 22،254،5الرتب املوجبة

2الرتب املت�ساوية

الدرجة الكلية
الرتب املوجبة

الرتب املت�ساوية

133الرتب ال�سالبة
غري دالة01 21،53

2

قيمة Z اجلدولية عند م�ستوى داللة )0.05(=1.96

يت�س���ح م���ن جدول )11( اأن قيم���ة Z اأقل من القيمة اجلدولية عند م�س���توى 
داللة )0.05( بالن�سبة لنق�ص االنتباه ولفرط الن�ساط وللدرجة الكلية لال�سطراب، 
مم���ا ي�س���ريعدم ف���روق دال���ة اإح�س���ائًيا بني متو�س���طي رتب درج���ات اأطف���ال املجموعة 
ال�س���ابطة يف القيا�س���ني القبلي والبعدي ال�س���طراب نق�ص االنتباه وفرط الن�س���اط، 
مم���ا ي���دل عل���ى ع���دم ح���دوث اأي انخفا����ص يف اأعرا�ص اال�س���طراب لديه���م كما حدث 
بالن�س���بة الأطف���ال املجموع���ة التجريبي���ة، مم���ا يدع���م االفرتا����ص بتاأثري زيادة �س���عة 
الذاك���رة العامل���ة ل���دى اأطف���ال املجموع���ة التجريبي���ة والناجت ع���ن التدري���ب، تاأثريا 
اإيجابيا متثل يف خف�ص اأعرا�ص اال�س���طراب لديهم بينما مل يحدث هذا االنخفا�ص 

لدى اأطفال املجموعة ال�سابطة.
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مناق�سة �لنتائج:
اأ�س���فرت نتائ���ج البح���ث احل���ايل ع���ن حتقق �س���حة الفرو����ص التي افرت�س���تها 
الباحث���ة، حي���ث اأ�س���فرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة اح�س���ائية بني القيا�س���ني 
القبل���ي والبع���دي ل�س���عة الذاك���رة العامل���ة ل���دى اأطف���ال املجموع���ة التجريبي���ة ذوي 
ا�س���طراب نق�ص االنتباه وفرط الن�س���اط يف اجتاه القيا�ص البع���دي نتيجة للربنامج 
املحو�س���ب امل�س���تخدم، واأن هذا التح�سن كان اأكرب يف املجال غري اللفظي عنه يف املجال 
اللفظ���ي، كم���ا ا�س���فرت نتائ���ج القيا����ص التتبع���ي بع���د 3 �س���هور ع���ن احتف���اظ االأطفال 
بالتح�س���ن يف �س���عة الذاك���رة العامل���ة اللفظي���ة، وع���ن ا�س���تمرار التح�س���ن يف الذاك���رة 
العاملة غري اللفظية حتى بعد انتهاء التدريب، حيث وجدت فروق دالة اإح�سائًيا بني 
القيا�سني البعدي والتتبعي للذاكرة العاملة غري اللفظية يف اجتاه القيا�ص التتتبعي، 
على الرغم من اأن حجم التح�سن قد تناق�ص ب�سكل طفيف يف القيا�ص التتبعي، اإال اأن 
اأحجام التاأثري بقيت يف نطاق يعد قويا جدا ح�سب املعايري التقليدية،. بينما مل يظهر 
حت�س���ن دال ل���دى اأطف���ال املجموعة ال�س���ابطة الذين مل ميار�س���وا اأي تدريب، والذي 
ات�س���ح م���ن خالل وجود فرق دال ب���ني املجموعة التجريبية واملجموعة ال�س���ابطة يف 

القيا�ص البعدي ل�سعة الذاكرة العاملة ل�سالح املجموعة التجريبية.

 (Beck et al.,2010; م���ن  كل  وبح���وث  درا�س���ات  م���ع  يتف���ق  وهوم���ا   
 Bozylinski,2007; Gibson et al.,2006;Klingberg et al. 2005;
(Lucas, Abikoff&Petkova.2008 ، التي اأ�سارت نتائجها اإىل فعالية التدريب 
املحو�س���ب بربنام���ج Cogmed يف حت�س���ني وزي���ادة �س���عة وكف���اءة الذاك���رة العامل���ة، 
واأن التدري���ب م���ن �س���اأنه اأن ي���وؤدي اإىل حت�س���ن باق���ي التاأثري لفرتة زمني���ة طويلة يف 
الذاك���رة العامل���ة ل���دى االأطفال ذوي ا�س���طراب نق����ص االنتباه وفرط الن�س���اط بعد                             

انتهاء التدريب.

وميك���ن عزوتل���ك النتائ���ج اإىل اأن البح���ث ق���د اعتم���د يف جتربته عل���ى برنامج 
مت اختبار تاأثريه يف درا�س���ات عديدة واأثبت جناحه يف تدريب وحت�س���ني �س���عة الذاكرة 
العامل���ة ل���دى االأطف���ال عموم���ا (Thorell et al.,2009) ، ول���دى االأطف���ال ذوي 
 (Beck et al., ا�س���طراب نق����ص االنتب���اه وف���رط الن�س���اط عل���ى وج���ه اخل�س���و�ص
 2010; Bozylinski, 2007; Gibson et al., 2006;Klingberg et

 .al.2005; Lucas, Abikoff&Petkova.2008)
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الت���ي  النظ���ر  وجه���ة  �س���وء  يف  البح���ث  جترب���ة  جن���اح  تف�س���ري  ميك���ن  كم���ا 
العامل���ة                                                               الذاك���رة  بالنج���اح يف مه���ام  اإيجابي���ا  ترتب���ط  الدافعي���ة  زي���ادة  ب���اأن  ت�س���ري 
(Dovis et al.,2011) ، فول���ع االأطف���ال يف الع�س���ر احلدي���ث بالربام���ج واالألع���اب 
احلا�سوبية �سواء التي متار�ص با�ستخدام احلا�سب االآيل اأو الهواتف الذكية اأو االألواح 
الرقمية اأو غريها،مبا تت�س���منه من مثريات جذابة )�س���وت، مو�س���يقى، �س���ور،األوان، 
حرك���ة( ت�س���تثري انتب���اه واهتم���ام االأطفال، م���ن �س���اأنه اأن يجعل االأطفال م�س���تمتعني 

ومتحم�سني للم�ساركة ولتوظيف ذاكرتهم باأق�سى قدرة اأثناء التدريب.
كم���ا ميك���ن تف�س���ري جن���اح جترب���ة البح���ث يف �س���وء م���ا ي�س���ري اإلي���ه كل م���ن 
(Dunning, Holmes & Gathercole, 2013( م���ن اأن طبيعة الذاكرة العاملة 
تختل���ف ع���ن باقي امله���ارات، بحيث ال ميكن تقويتها بالتدريب املتوا�س���ل فقط؛ واإمنا 
يج���ب كذل���ك االإثابة والتعزي���ز اأثناء التدريب، وهوما مت احلر����ص عليه اثناء تدريب 
االأطفال من خالل التعزيز املعنوي واملادي لالأطفال، حيث كان يتم ت�سجيع االأطفال 
بكلم���ات الثن���اء واملدي���ح والت�س���جيع اأثن���اء اجلل�س���ات، كم���ا اأن الربنام���ج نف�س���ه يق���دم 
للمتدرب �سيحة تعزيز عقب كل ا�ستجابة ناجحة للمتدرب، كما يقدم للمتدرب لعبة 
الكرتوني���ة ق�س���رية Robo Racing يق���وم بلعبه���ا بع���د كل جل�س���ة تدريبية ناجحة 
كمكافاأة له، كما كان يتم تعزيز االأطفال يف نهاية كل اأ�سبوع من خالل هدايا �سغرية 
)لعب �سيارات، كرات ال�سغط ، فقاقيع ال�سابون،....(، وبهدية اأكر قيمة عند نهاية 

التجربة، وذلك لت�سجعيهم على امل�ساركة الفاعلة، واملثابرة يف املهام.
كذل���ك من اخل�س���ائ�ص الهام���ة لربنام���ج Cogmed هي طبيعت���ه التكيفية، 
والتي متكن االأطفال من العمل با�ستمرار على م�ستوى يتنا�سب مع قدراتهم الفردية، 
فالربنامج يت�س���من ن�س���بة متغرية من �س���عوبة املهمة، وهذا التباين يوفر لالأطفال 
جمموع���ة من اخلربات خالل كل جل�س���ة ويتحداهم على م�س���تويات متفاوتة، ويزيد 

من م�ساركتهم.
عالوة على ذلك فاإن اإمكانية اإدارة االأطفال للمهام ب�سورة م�ستقلة ذاتيا، حيث 
يتحكم الطفل بنف�س���ه يف انتقاله عرب املهام من خالل �س���غطة على الفاأرة، من �س���اأنه 
اأن يوؤدي اإىل م�س���تويات اأعلى من التحفيز الذاتي واالنتباه، ويجعل االأطفال يبذلون 
 (Tsai, Kunter, جمه���ودا الإح���راز تقدم يف املهام، وهو ما اأ�س���ارت اإليه نتائج درا�س���ة

 .Lüdtke, Trautwein, & Ryan, 2008)
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 (Holmes et وكذل���ك تتف���ق نتائ���ج البح���ث احل���ايل م���ع درا�س���ات كل م���ن
 al.,2009; Holmes et al.,2010; Klinberg, Forssberg &Westerberg,
 2002; Klingberg et al., 2005; Lucas, Abikoff & Petkova,
(Thorell et al.,2009 ;2008 والت���ي اأ�س���ارت نتائجه���ا اإىل اأن التدريب املحو�س���ب 
اأك���رب يف الذاك���رة العامل���ة الب�س���رية املكاني���ة                                            للذاك���رة العامل���ة ي���وؤدي اإىل حت�س���ن 
)غري اللفظية(، عما يحققه بالن�س���بة للذاكرة العاملة اللفظية، وهو ما اأ�س���فرت عنه 

نتائج البحث احلايل.

وميكن تف�س���ري ذلك باأن اال�س���تجابة على املهام املحو�سبة هي ا�ستجابة ب�سرية 
مكاني���ة بطبيعته���ا، وعل���ى ه���ذا ، فامله���ام املحو�س���بة التي ت�س���عى اإىل حت�س���ني الذاكرة 
العاملة اللفظية، قد تكون يف الواقع اأكر �س���لة بتح�س���ني الذاكرة العاملة الب�س���رية 

املكانية )غري اللفظية(.

باالإ�سافة اإىل اأن نتائج بع�ص البحوث قد اأظهرت اأن الذاكرة العاملة الب�سرية 
املكاني���ة )غري اللفظية( اأكر ارتباطا با�س���طراب نق�ص االنتباه وفرط الن�س���اط عن 
الذاك���رة العامل���ة اللفظي���ة (Martinussen et al.,2005)، وهوم���ا يف�س���ر حدوث 
حت�س���ن يف الذاك���رة العامل���ة غ���ري اللفظي���ة نتيج���ة للتدري���ب اأك���رب م���ن التح�س���ن يف 

الذاكرة العاملة اللفظية. 
)اأحم���د،2012(،  م���ن  كل  درا�س���ات  م���ع  احل���ايل  البح���ث  نتائ���ج  تتف���ق  كم���ا   
 (Beck et al.,2010; Bozylinski,2007; Gibson et al.,2006;
اأن  اإىل  نتائجه���ا  اأ�س���ارت  والت���ي   ،Klingberg, 2005; Strand,et al.,2012)
حت�س���ن وزي���ادة �س���عة الذاك���رة العامل���ة لدى االأطف���ال ذوي ا�س���طراب نق����ص االنتباه 
وفرط الن�س���اط الناجت عن التدريب، قد اأدى اإىل خف�ص اأعرا�ص اال�س���طراب لديهم، 
فق���د اأظه���ر التقييم انخفا�س���اً ملحوظاً يف اأعرا�ص نق�ص االنتباه وفرط الن�س���اط يف 
القيا�ص بعد �س���تة اأ�س���هر خا�س���ة اأعرا�ص نق����ص االنتباه، حيث اأظه���رت النتائج وجود 
ف���روق دالة اإح�س���ائًيا بني متو�س���طي رتب درج���ات املجموعة التجريبية يف القيا�س���ني 
القبلي والبعدي ال�س���طراب نق�ص االنتباه وفرط الن�ساط يف اجتاه القيا�ص البعدي، 
وع���ن انخفا����ص اأعرا�ص اال�س���طراب ل���دى املجموع���ة التجريبية نتيجة لزيادة �س���عة 
الذاك���رة العامل���ة بالتدري���ب عنه���ا لدى املجموع���ة ال�س���ابطة، حيث اأظه���رت النتائج 
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وج���ود ف���روق دال���ة اإح�س���ائًيا ب���ني متو�س���طي رت���ب درج���ات املجموعت���ني التجريبي���ة 
وال�س���ابطة يف القيا����ص البع���دي ال�س���طراب نق����ص االنتباه وفرط الن�س���اط ل�س���الح 
املجموع���ة التجريبي���ة، بينم���ا مل يح���دث انخفا����ص دال يف اأعرا�ص اال�س���طراب لدى 
اأطفال املجموعة ال�س���ابطة والذي ات�س���ح من خالل عدم وجود فروق دالة اإح�س���ائًيا 
بني متو�س���طي رتب درجات اأطفال املجموعة ال�س���ابطة يف القيا�سني القبلي والبعدي 
ال�س���طراب نق����ص االنتباه وفرط الن�س���اط، مم���ا يدل على عدم ح���دوث اأي انخفا�ص 
يف اأعرا�ص اال�س���طراب لديهم كما حدث بالن�س���بة الأطفال املجموعة التجريبية، مما 
يدعم االفرتا�ص بتاأثري زيادة �سعة الذاكرة العاملة لدى اأطفال املجموعة التجريبية 
والناجت عن التدريب، تاأثريا اإيجابيا متثل يف خف�ص اأعرا�ص اال�سطراب لديهم بينما 

مل يحدث هذا االنخفا�ص لدى اأطفال املجموعة ال�سابطة.

وميكن تف�س���ري انخفا�ص اأعرا�ص اال�س���طراب نتيجة تدريب الذاكرة العاملة 
وزيادة �س���عتها يف �س���وء نتائج الدرا�س���ات التي تو�س���لت اإىل اأن تدريب الذاكرة العاملة 
 (Bäckman & يف املخ Dopamine D1 يزي���د من كثافة م�س���تقبالت الدوبام���ني
(Nyberg,2013; Backman et al.,2017، وم���ن املع���روف اأن جوان���ب الق�س���ور 
ال�سلوكية واملعرفية لدى امل�سابني با�سطراب ADHD ترتبط با�سطرابات يف نظام 
الدوبام���ني (Klingberg,2008)، وه���و م���ا يف�س���ر انخفا����ص اأعرا����ص اال�س���طراب 

الناجت عن زيادة كثافة م�ستقبالت الدوبامني كنتيجة لتدريب الذاكرة العاملة.

واأخريا، جتدر االإ�سارة اإىل اأنه على الرغم من ثبوت فعالية الربنامج التدريبي 
املحو�سب Cogmed يف زيادة �سعة الذاكرة العاملة لدى االأطفال من ذوي ا�سطراب 
ADHD والتاأث���ري االإيجاب���ي لذلك يف خف�ص اأعرا�ص اال�س���طراب لديهم؛ اإال اأنه ال 
يع���د بدي���ال عن الدواء املن�س���ط الذي يخ�س���ع له عدد كبري من ه���وؤالء االأطفال، ففي 
حال���ة االأطف���ال الذين يخ�س���عون للع���الج باالأدوية املن�س���طة، يعد التدري���ب بربنامج 
Cogmed هو تدخل تكميلي، فكل من الدواء املن�سط وتدريب Cogmed يوؤثر على 
الدماغ بطرق خمتلفة، فلالأدوية تاأثريات ال يوفرها تدريب Cogmed ، خا�سة فيما 
يتعلق بفرط الن�ساط، حيث ثبتت فعاليته يف خف�ص اأعرا�ص نق�ص االنتباه دون اأعرا�ص 
فرط الن�ساط، كما �سيوفر التدريب يف كثري من احلاالت ، تاأثريات ال ميكن حتقيقها 
عن طريق العالج فقط كما اأ�س���ارت نتائج البحوث امل�س���ار اإليها مبنت البحث احلايل.
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�لتو�سيات:
 نظرا للعالقة القوية بني ا�س���طراب نق�ص االنتباه وفرط الن�س���اط، و�س���عف 1 ))

الذاك���رة العامل���ة، فم���ن االأهمي���ة التدخ���ل املبك���ر لتح�س���ني الذاك���رة العامل���ة 
لدى االأطفال ذوي ا�س���طراب نق�ص االنتباه وفرط الن�س���اط، وبالتايل تقليل 

وخف�ص م�ستويات اأعرا�ص اال�سطراب لديهم.
توجي���ه نظر القائمني على العملية التعليمية واملعاجلني واالآباء اإىل �س���رورة 1 ))

االعتم���اد عل���ى تدري���ب الذاك���رة العامل���ة، وا�س���تخدام املنحى املع���ريف يف عالج 
ا�س���طراب نق����ص االنتب���اه وف���رط الن�س���اط، وذل���ك باعتبار اأن مدخ���ل تدريب 
الذاك���رة العامل���ة م���ن اأه���م املداخل الت���ي ميكن االعتم���اد عليه���ا يف عالج هذا 

النوع من اال�سطراب، اأو على االأقل اخلف�ص من اأعرا�سه. 
توجي���ه نظ���ر العامل���ني باملجال واأولي���اء اأم���ور االأطفال ذوي ا�س���طراب نق�ص 1 ))

االنتباه وفرط الن�س���اط اإىل تلك النوعية من الربامج احلا�س���وبية وامل�سممة 
خ�سي�سا لتدريب الذاكرة العاملة، وا�ستغالل اجنذاب االأطفال لهذه الو�سائط 
التكنولوجي���ة احلديث���ة مبا يعود عليهم بالنفع، وتوعية اأولياء االأمور باأهمية 
بع����ص الربام���ج واالألع���اب احلا�س���وبية يف تنمية العملي���ات وامله���ارات املعرفية 
الأطفالهم، واإ�سهام ذلك يف خف�ص اأعرا�ص اال�سطراب لديهم ، واإر�سادهم اإىل 

كيفية اختيار املالئم منها. 
تعري���ب الربنام���ج امل�س���تخدم يف الدرا�س���ة احلالي���ة من قب���ل املتخ�س�س���ني، اأو 1 ))

اال�سرت�س���اد بالتدريب���ات واملهام املقدمة ب���ه يف اإعداد برامج حا�س���وبية مماثلة 
مع���دة لتدري���ب الذاكرة العامل���ة يف مراحل منائية خمتلفة، وتوفريها ب�س���كل 
جماين �س���واء على �س���بكة املعلومات الدولية، اأو حمفوظ���ة على اأقرا�ص مرنة 
بحي���ث تكون متاحة للموؤ�س�س���ات الرتبوية، والعاملني باملج���ال، والأولياء اأمور 
تلك الفئة من االأطفال، فقد عانت الباحثة من �س���عوبة بالغة للح�س���ول على 

الربنامج، باالإ�سافة اإىل اأنه مكلف ماديا. 
تدري���ب املعلم���ات عل���ى كيفية اكت�س���اف وتعرف االأطفال امل�س���ابني با�س���طراب 1 ))

ADHD واالإملام بخ�سائ�سهم واأ�ساليب التعامل معهم، مما يي�سر من عملية 
تعلمهم، ويقلل من امل�سكالت ال�سلوكية واالجتماعية التي يعانون منها. 
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ملخ�س البحث:
و�سع���ت نظري���ة �ل���ذكاء�ت �ملتع���ددة م���ن مفه���وم �ل���ذكاء، حي���ث �أوج���دت �أن���و�ع 
متع���ددة م���ن �ل���ذكاء�ت ميك���ن توظيفه���ا بفاعلي���ة يف عملي���ة �لتعل���م وبن���اء �ملناه���ج 
وتطويره���ا، ل�سيم���ا يف جمال �لرتبية �خلا�سة، وقد هدف �لبحث �حلايل �إىل تقومي 
تدريب���ات كت���اب �لق���ر�ءة و�لكتابة و�لأنا�سي���د كلها لل�سف �ل�ساد����س يف معاهد �لرتبية 
�لفكري���ة وبر�جمه���ا يف �ململك���ة �لعربية �ل�سعودية يف �سوء �ل���ذكاء�ت �ملتعددة، وقد مت 
�إع���د�د قائم���ة موؤ�سر�ت �لذكاء�ت �ملتعددة من �أجل �لتحلي���ل، وقد �أ�سفرت �لنتائج عن 
�لآت���ي: ركزت تدريبات كتاب �لقر�ءة و�لكتابة و�لأنا�سيد كلها لل�سف �ل�ساد�س بدرجة 
عالي���ة عل���ى �لذكاء �للغوي؛ حيث بلغت ن�سبة توف���ره )52.86%( من جمموع تكر�ر�ت 
�ل���ذكاء�ت �ملتع���ددة �لبال���غ عدده���ا )384( ذكاء يف تدريب���ات كت���اب �لق���ر�ءة و�لكتاب���ة 
و�لأنا�سي���د كله���ا لل�س���ف �ل�ساد�س كله. وتوف���رت �لذكاء�ت �لتالي���ة يف تدريبات �لكتاب 
كل���ه بدرج���ات متفاوت���ة عل���ى �لرتتي���ب: �لذكاء �مل���كاين )�لب�س���ري( بن�سب���ة مقد�رها 
)12.76%( و�ل���ذكاء �لجتماع����ي )11.19%( و�ل���ذكاء �ل�سخ�س���ي )11.19%( و�ل���ذكاء 
�ملنطق���ي )9.8%(؛ م���ن جمموع تك���ر�ر�ت �ل���ذكاء�ت يف �لكتاب كل���ه. و�أهملت تدريبات 
�لكت���اب كل���ه �لذكاء �ملو�سيق���ي بن�سب���ة مقد�ره���ا )1.82%( و�ل���ذكاء �جل�سمي �حلركي 
)0.26%(؛ من جمموع تكر�ر�ت �لذكاء�ت يف �لكتاب كله. وقد �أو�سى �لبحث ب�سرورة 
ت�سم���ني �ل���ذكاء�ت �ملتعددة يف �لطبعات �جلدي���دة لكتاب �لق���ر�ءة و�لكتابة و�لأنا�سيد 
لل�س���ف �ل�ساد�س يف معاهد �لرتبية �لفكري���ة وبر�جمها، وزيادة م�ساحتها يف تدريبات 
�لكت���اب، و�إع���د�د قو�ئم بال���ذكاء�ت �ملتعددة �لالزمة لكل مرحل���ة تعليمية، ولكل �سف 
در��س���ي عل���ى ح���دة؛ ك���ي يتمك���ن م�سمم���و �ملناه���ج ومدر�سوه���ا م���ن �لإفادة م���ن تلك 

�لذكاء�ت، وت�سمني دليل �ملعلم باأ�ساليب تنمية �لذكاء�ت �ملتعددة.

كلمات مفتاحية: �لتقومي - �لقر�ءة و�لكتابة و�لأنا�سيد - �لرتبية �لفكرية- �لذكاء�ت 
�ملتعددة.
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Saudi Arabia in the light of multiple intelligences
Dr.Fertaj Fahis Alzwain

Assistant Professor - College of Education Taif University

Abstract
The theory of multiple intelligences has expanded the concept 

of intelligence, which has created multiple types of intelligences that 
can be effectively employed in the process of learning and building 
and developing curricula, especially in the field of special education. 
The current research aims to evaluate the exercises in the reading 
and writing book In the Kingdom of Saudi Arabia in the light of 
multiple intelligences. A list of multiple intelligences indicators has 
been prepared for analysis and the results is indicated as below: 1 - 
The exercises of reading, writing and anthem book of the sixth grade 
highly focused on linguistic intelligence which shows that 52.86% of 
the total of (384) intelligences that representative on reading, writing 
and anthem book assignments. 2- The total of intelligence frequency 
that representative on reading, writing and anthem book training 
has shown variety of percentages which indicated that the visual 
intelligence represented by 12.76% , social intelligence represented 
by 11.19%, personal intelligence represented by 11.19%, and logical 
intelligence represented by 9.8% .3-The examined book training 
has neglected musical intelligence by 1.28% and 0.26% of the total 
training based intelligences.The study recommended that there is 
an urgent need to include multiple intelligences in the new edition 
of the exercises of reading, writing and anthem book of the sixth 
grade in the institutes’ programs education intellectual. The study 
also recommended that the necessity of preparing the total list of 
multiple intelligences in each educational stage and each classroom 
separately. Thus, the curriculum designers and teachers can benefit 
of these intelligences effectively and including that in the teacher’s 
guide based on in the methods of multiple intelligences’ development. 

Keywords: Evaluation, reading, writing and anthem, intellectual 
education, multiple intelligences.
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مقدمة البحث: 
 ميث���ل �لعن�س���ر �لب�س���ري �لركي���زة �لأ�سا�سي���ة يف حتقي���ق متطلب���ات �لتنمي���ة 
�ل�ساملة يف �ملجتمعات و�لدول قاطبة، وتعّد تنمية �ملهار�ت و�لقدر�ت �أ�سا�س �لنطالق 
لتحقي���ق ذلك؛ لذ� لبد �أن ي�سمل ه���ذ� �لهتمام �لعناية بالتالميذ غر ذوي �لإعاقة 

وذوي �لإعاقة.

 م���از�ل �ملي���د�ن �لتعليمي من �أهم ميادين �لتنمي���ة �ملجتمعية كلها؛ فقد �سعى 
�إىل تقدمي �لهتمام و�لرعاية �ملنا�سبة لذوي �لإعاقة �لفكرية، بغية توفر �خلدمات 
�لت���ي ت�ساعده���م على �لندم���اج باملجتمع، و��ستثم���ار نقاط �لقوة �لت���ي يتمتعون بها؛ 

ليكونو� �أفر�دًا منتجني وفّعالني يف جمتمعاتهم.

 �إن �لخت���الف يف �أه���د�ف �لعملي���ة �لتعليمي���ة لالأف���ر�د ذوي �لإعاق���ة �لفكرية 
ل ب���د �أن يتبع���ه �ختالفًا يف �س���كل بر�مج تدري�سهم ومناهجه���م، وهذ� �لختالف ناجت 
ب�سب���ب �نخفا����س معام���ل ذكاء �لطفل ذي �لإعاقة �لفكرية ع���ن �ملتو�سط بالن�سبة �إىل 
�لطف���ل �لع���ادي؛ لذ� فقد �أدركت وز�رة �لرتبي���ة و�لتعليم يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية 
�أن �إح���د�ث �لتطوي���ر �ملطل���وب �س���رورة يف كتب معاه���د �لرتبية �لفكري���ة وبر�جمها؛ 
بو�سفها ركيزة �أ�سا�سية يف تكوين �سخ�سية �لتلميذ ذي �لإعاقة �لفكرية، حيث تهدف 
�لعملي���ة �لتعليمي���ة بالن�سب���ة �إىل �لطف���ل ذي �لإعاق���ة �لفكري���ة يف �ملق���ام �لأول، �إىل 

م�ساعدته على �أن يحيا حياته �لطبيعية �لب�سيطة غر �ملعقدة. 

 وملّ���ا كان كت���اب �لقر�ءة و�لكتاب���ة و�لأنا�سيد �ملقرر يف معاه���د �لرتبية �لفكرية 
وبر�جمه���ا يع���د يف ظ���ل �ملفه���وم �حلدي���ث للمنه���ج �أد�ة لتحقي���ق �لأه���د�ف �ملر�سوم���ة 
للمادة �لدر��سية؛ كان �مل�سدر �ملنظم �لذي يحتوي �ملعارف و�ملعلومات �ملر�د تو�سيلها 
للتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة، �إ�ساف���ة �إىل �أن���ه يع���ّد و�سيل���ة من و�سائ���ل �لت�سال 
�ملبا�س���ر ب���ني �ملعل���م و�لتلميذ؛ ت�سه���م يف تهيئة بيئ���ة تعليمية خ�سب���ة و�إيجابية قائمة 
عل���ى �حليوي���ة و�لتفاعل �إذ� ��ستخ���دم �ل�ستخد�م �لأمثل �ل���ذي يتنا�سب مع �لأهد�ف 

�لرتبوية، و�ملحتوى، و�لو�سائل �لتعليمية، و�أ�ساليب �لتقومي. 

لق���د ظهرت نظري���ات متعددة ته���دف �إىل تطوي���ر �لقدر�ت و�مله���ار�ت �ملتعددة 
ل���دى �لتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة؛ وم���ن �أهم ه���ذه �لنظريات نظري���ة �لذكاء�ت 
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�ملتع���ددة، �لت���ي �أحدث���ت منذ ن�ساأتها ع���ام )1983( تغيرً���ا جذريًا يف جم���ال �ملمار�سات 
�لرتبوي���ة و�لتعليمية، وفتحت �ملج���ال ل�ستخد�م عدد من �لطر�ئق و�لإ�سرت�تيجيات 
�لتدري�سي���ة و�لأن�سط���ة �لتعليمي���ة، �لت���ي ميكن �أن ت�سه���م يف تنمية �لتح�سي���ل و�أنو�ع 

�لذكاء�ت �ملتعددة لديهم.

 وي�س���ر جاردن���ر )2004( يف نظريت���ه �إىل �أن �لنج���اح يف �حلي���اة يتطل���ب �أك���ر 
م���ن ن���وع و�حد م���ن �ل���ذكاء�ت، و�أن �لتعلم �لفعال ه���و �لتعلم �لذي ينم���ي ��ستعد�د�ت 
�ملتعلم���ني وقدر�ته���م يف جمال �أو �أكر م���ن �ملجالت �ملختلفة �لت���ي يتميزون بها، من 
خ���الل ��ستخد�م �لأن�سط���ة و�خلرب�ت �لتعليمية، �لتي تتنا�سب م���ع هذه �لقدر�ت، وملّا 
كان �لأف���ر�د يختلف���ون فيما بينه���م يف �مليول و�لجتاهات و�لقي���م، فاإنهم يختلفون يف 

�أنو�ع ذكاء�تهم �أي�سًا )جاردنر،2004، �س. 28(. 

وه���ذ� يعن���ي -ح�س���ب نظري���ة جاردن���ر - تغي���ر �لنظ���رة �لتقليدي���ة للعملي���ة 
�لتعليمي���ة �لت���ي تركز على �لق���در�ت �للغوية و�ملنطقي���ة تركيزًا �أ�سا�سيً���ا، و��ستبد�لها 
با�ستثم���ار �لق���در�ت �لعقلي���ة و�لفكري���ة و�ملعرفية �لت���ي ميتلكها �ملتعلم���ون، وحماولة 

تنميتها ورعايتها و�لعناية بها )�خلطيب، 2009، �س �س. 28-27(. 

وي�سيف Hanly, (2002, p. 14) �إن �لنظر �إىل �لذكاء كاأمر متعدد �لوجوه 
و�لأ�س���كال ل يو�س���ع نظرتن���ا مل���ا عليه ق���در�ت �لإن�سان فح�س���ب، بل يو�سع م���ن نظرتنا 

للمتعلم نف�سه.

وملا كانت �للغة �لعربية ت�سرتك مع �للغات �لأخرى باملهار�ت �لأ�سا�سية �لأربع: 
)�لقر�ءة، �لكتابة، �لتحدث، و�ل�ستماع( فاإنه من �ملمكن �أن نفيد من �لإ�سرت�تيجيات 
و�لأن�سطة �لتي تقرتحها نظرية �لذكاء�ت �ملتعددة، �لتي ُجربت على لغات عاملية مثل 

�للغة �لإجنليزية و�لأملانية وغرها.

وي�س���ر �لناق���ة وحاف���ظ )2002( �إىل �أن���ه ميك���ن لكتب �للغة �لعربي���ة �أن تلعب 
دورً���ا مهمًا يف رعاي���ة �لقدر�ت �لعقلية �ملختلفة لالأطف���ال وتنمينها، و�لتعامل مع كل 

�إمكانات �لطالب �لعقلية.

ل���ذ� يعّد كت���اب �لق���ر�ءة و�لكتابة و�لأنا�سي���د لل�سف �ل�ساد�س �ملق���رر يف معاهد 
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�لرتبي���ة �لفكرية وبر�جمها يف �ململك���ة �لعربية �ل�سعودية مناخًا خ�سبًا و�أحد م�سادر 
تنمي���ة �ل���ذكاء�ت �ملتع���ددة، �إذ� وظف���ت �لتدريب���ات ومت بنائه���ا بال�ستن���اد �إىل �أن���و�ع 
�ل���ذكاء�ت �ملتعددة، مم���ا ي�ساعد �لطالب عل���ى تطوير معارفه���م ومهار�تهم �ملتعددة؛ 

ليكونو� �أفر�دًا فاعلني يف جمتمعاتهم، بقدر ما ت�سمح به مهار�تهم وقدر�تهم.

�إن �إع���ادة بن���اء �لتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة وتطويرهم وتاأهيله���م؛ تبد�أ 
باإعادة بناء �لكتب �لدر��سية �ملقررة يف معاهد �لرتبية �لفكرية وبر�جمها وفق نظرية 

�لذكاء�ت �ملتعددة.

وم���ا ميي���ز نظري���ة �ل���ذكاء�ت �ملتع���ددة �أنه���ا تنظ���ر للف���رد ككل متكام���ل، فكما 
يوج���د للف���رد نو�ح���ي عج���ز �أو �سع���ف، فاإن���ه ميتل���ك جو�ن���ب م���ن �لق���وة يف �أن���و�ع 
�ل���ذكاء�ت �ملتع���ددة، و�لت���ي ميك���ن �أن ت�ستخ���دم وتوظ���ف بفاعلي���ة يف عملي���ة �لتعل���م، 
لتلتق���ي م���ع �أبرز مب���ادئ �لرتبية �خلا�سة وهو �لرتكيز على جو�ن���ب �لقوة وتعزيزها                                      

 .(Armstrong, 2003)

  Abdul Hamid, Gundogdu, & Ali, (2009) وه���ذ� ما �أكدته در��س���ة
�إىل فاعلي���ة برنام���ج قائ���م على �ل���ذكاء�ت �ملتع���ددة يف حت�سني بع�س مه���ار�ت �لقر�ءة 

لدى �لطلبة ذوي �لإعاقة.

 لذ� كانت �حلاجة ما�سة �إىل تقومي تدريبات كتاب �لقر�ءة و�لكتابة و�لأنا�سيد 
لل�سف �ل�ساد�س �ملقرر يف معاهد �لرتبية �لفكرية وبر�جمها يف �سوء نظرية �لذكاء�ت 
�ملتعددة؛ بغية معرفة مدى �هتمامها بالذكاء�ت �ملتعددة، مما يعك�س قدرة هذ� �لكتاب 
عل���ى رف���ع كفاءة �لتعليم و�لإنتاج لدى �لتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية مل�سايرة �لتغر 

�ملت�سارع يف �حلياة خا�سة يف هذ� �لزمن �ملتجدد.

 م�سكلة البحث:
 لقد طر�أت على كتب معاهد �لرتبية �لفكرية وبر�جمها جملة من �لتغير�ت 
و�لتعدي���الت م���ر�ت عدة بهدف تطويرها وحت�سينه���ا، ومع هذه �جلهود �ملبذولة �لتي 
ل ميك���ن �لتقلي���ل م���ن �ساأنها؛ لحظ �لباح���ث من خالل خربت���ه يف �لرتبية �خلا�سة 
يف �ململك���ة �لعربي���ة �ل�سعودي���ة، م���ن مقاب���الت �أجر�ها م���ع معلميه���م وم�سرفيهم من 
خالل �لإ�سر�ف على طالب �لرتبية �مليد�نية يف معاهد �لرتبية �لفكرية �أن تدريبات 
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كت���اب �لق���ر�ءة و�لكتابة و�لأنا�سيد لل�سف �ل�ساد����س يف معاهد �لرتبية �لفكرية يفتقر 
�إىل وج���ود �ل���ذكاء�ت �ملتع���ددة على نحو متو�ٍز، و�أنه ثم���ة �سعف يف وجود قائمة تتعلق 
بال���ذكاء�ت �ملتع���ددة خا�س���ة بتالمي���ذ �ل�س���ف �ل�ساد����س، مم���ا ينعك����س �سلبًا عل���ى �أد�ء 
�لتالمي���ذ يف مه���ار�ت �للغ���ة �لعربي���ة �لتو��سلية، ومن ث���م على �لناجت �لع���ام للعملية 
�لعلمية �لتعليمية، وقد �أثبتت �لدر��سات يف هذ� �ملجال؛ مثل: در��سة وخ�سر )2013(؛ 
 Abdulhamid, et al. , (2009); Law & Nwlson & )2009(؛  ور��س���د 
Waker, (2001); Herbe, Thielenhouse, M., & Wykert , (2002); �أن 
�أ�سالي���ب �لتدري����س �ملنبثقة عن نظرية �ل���ذكاء�ت �ملتعددة قد �أدت �إىل حت�سني مهار�ت 
�للغ���ة �لعربي���ة، ورفع م�ستوى �لتح�سي���ل �لدر��سي لدى �لتالمي���ذ، �إ�سافة �إىل �لأثر 

�لإيجابي لأن�سطة �لذكاء�ت �ملتعددة مقارنة بالطريقة �لتقليدية.

وعل���ى �لأهمي���ة �لتي حتظى بها �لذكاء�ت �ملتع���ددة يف حتديد جناح �لتلميذ �أو 
�إخفاق���ه يف �حلي���اة �لدر��سي���ة؛ �إل �أن هذه �لذكاء�ت مل تنل م���ن �هتمام �لقائمني على 
�لعملي���ة �لتعليمي���ة يف معاهد �لرتبية �لفكرية ما ت�ستحقه م���ن عناية و�هتمام، حتى 
�س���ار �سعف �لتلمي���ذ يف هذه �لذكاء�ت ميثل م�سكلة. ويف هذ� �ل�سدد تو�سلت در��سات 
متع���ددة؛ مث���ل: در��س���ة �أب���و زه���رة )2007(؛ و�ل�سب���ول و�خلو�ل���دة )2014( �إىل نتائج 
متع���ددة كان �أهمه���ا: تف���اوت ورود �ل���ذكاء�ت �ملتعددة عل���ى نحو غر مت���و�ٍز، وتوزعت 
بطريق���ة تخ���ل بتو�زنها، وقد متخ�س عن نتائجها: �أهمية حتليل �لكتب �لدر��سية يف 
�سوء �لذكاء�ت �ملتعددة، ومر�عاة ت�سمني �أن�سطة �لذكاء�ت �ملتعددة يف تدري�س �لطلبة 
وتقدمه���م يف �ملقرر�ت �لدر��سية �لأخ���رى، و�سرورة تبني نظرية �لذكاء�ت �ملتعددة يف 

تاأليفها، و�أهمية ت�سمني دليل �ملعلم باأ�ساليب تنمية �لذكاء�ت �ملتعددة.

 ومل���ا كان �إع���د�د كتاب �لق���ر�ءة و�لكتاب���ة و�لأنا�سيد لل�س���ف �ل�ساد�س يف معاهد 
�لرتبي���ة �لفكري���ة يتم دون وج���ود قائمة تتعلق بالذكاء�ت �ملتع���ددة لالإعاقة �لفكرية، 
�لت���ي ينبغ���ي �إك�سابها للطالب؛ كانت �حلاجة ما�سة �إىل حتليل تدريبات كتاب �لقر�ءة 
و�لكتاب���ة و�لأنا�سيد لل�سف �ل�ساد����س يف معاهد �لرتبية �لفكرية وبر�جمها يف �ململكة 
�لعربي���ة �ل�سعودية؛ بغية تعرف مدى توفر �ل���ذكاء�ت �ملتعددة فيه، �لأمر �لذي يفيد 
مع���دي مناهجه���ا وبر�جمها يف �إعد�دها �إعد�دًا يرقى بالط���الب �إىل م�ستويات جيدة، 
ويفيدهم يف مر�جعتها وتطويرها تطويرًا مفيدًا وجمديًا و�سبطها وفق تلك �لذكاء�ت.
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 و��ستنادًا �إىل ما �سبق ميكن حتديد م�سكلة �لبحث يف �ل�سوؤ�ل �لرئي�س �لآتي: 
ما مدى توفر �لذكاء�ت �ملتعددة يف تدريبات كتاب �لقر�ءة و�لكتابة و�لأنا�سيد لل�سف 
�ل�ساد�س يف معاهد وبر�مج �لرتبية �لفكرية ؟، ويتفرع عنه �لأ�سئلة �لفرعية �لآتية: 

((( ما مدى توفر �لذكاء�ت �ملتعددة يف تدريبات كتاب �لقر�ءة و�لكتابة و�لأنا�سيد 1
لل�سف �ل�ساد�س )�لف�سل �لأول( يف معاهد وبر�مج �لرتبية �لفكرية؟

((( ما مدى توفر �لذكاء�ت �ملتعددة يف تدريبات كتاب �لقر�ءة و�لكتابة و�لأنا�سيد 1
لل�سف �ل�ساد�س )�لف�سل �لثاين( يف معاهد وبر�مج �لرتبية �لفكرية؟

((( ما مدى توفر �لذكاء�ت �ملتعددة يف تدريبات كتاب �لقر�ءة و�لكتابة و�لأنا�سيد 1
لل�س���ف �ل�ساد����س يف �لف�سل���ني )�لف�س���ل �لأول و�لث���اين( يف معاه���د وبر�م���ج 

�لرتبية �لفكرية؟
((( ما مدى توفر �لذكاء�ت �ملتعددة يف تدريبات كتاب �لقر�ءة و�لكتابة و�لأنا�سيد 1

لل�سف �ل�ساد�س كله يف معاهد وبر�مج �لرتبية �لفكرية؟

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

((( معرف���ة م���دى توف���ر �ل���ذكاء�ت �ملتع���ددة يف تدريب���ات كت���اب �لق���ر�ءة و�لكتاب���ة 1
و�لأنا�سي���د �للغ���ة �لعربية لل�سف �ل�ساد�س )�لف�س���ل �لأول( يف معاهد وبر�مج 

�لرتبية �لفكرية.
((( معرف���ة م���دى توف���ر �ل���ذكاء�ت �ملتع���ددة يف تدريب���ات كت���اب �لق���ر�ءة و�لكتاب���ة 1

و�لأنا�سي���د لل�س���ف �ل�ساد����س )�لف�س���ل �لث���اين( يف معاه���د وبر�م���ج �لرتبي���ة 
�لفكرية.

((( معرف���ة م���دى توف���ر �ل���ذكاء�ت �ملتع���ددة يف تدريب���ات كت���اب �لق���ر�ءة و�لكتاب���ة 1
و�لأنا�سي���د لل�س���ف �ل�ساد����س يف �لف�سل���ني )�لف�سل �لأول و�لث���اين( يف معاهد 

وبر�مج �لرتبية �لفكرية.
((( معرف���ة م���دى توف���ر �ل���ذكاء�ت �ملتع���ددة يف تدريب���ات كت���اب �لق���ر�ءة و�لكتاب���ة 1

و�لأنا�سيد لل�سف �ل�ساد�س كله يف معاهد وبر�مج �لرتبية �لفكرية.
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اأهمية البحث: 
تربز �أهمية �لبحث يف �لنقاط �لآتية:

((( تق���دمي تغذية ر�جع���ة للم�سوؤولني يف وز�رة �لرتبية و�لتعليم عامة، و�لتطوير 1
�لرتب���وي خا�س���ة عن مدى حتقق �لذكاء�ت �ملتع���ددة يف كتاب �لقر�ءة و�لكتابة 
و�لأنا�سي���د لل�س���ف �ل�ساد����س يف معاه���د وبر�م���ج �لرتبي���ة �لفكري���ة يف �ململك���ة 
�لعربي���ة �ل�سعودي���ة، �إذ غ���دت �لذكاء�ت �ملتع���ددة مطلبًا تربويً���ا عامليًا ل ميكن 
جتاهل���ه، وعلى ذل���ك فاإن �لدر��سات �لتي تقوم على حتلي���ل �ملقرر�ت �لدر��سية 

وتقوميها، ينبغي �أن تعنى بهذ� �جلانب.
((( تق���دمي �سورة و�قعية تب���ني �لنو�حي �لإيجابية و�ل�سلبي���ة عن توفر �لذكاء�ت 1

�لق���ر�ءة و�لكتاب���ة و�لأنا�سي���د لل�س���ف �ل�ساد����س  �ملتع���ددة يف تدريب���ات كت���اب 
للقائمني على تاأليفه.

((( �إب���ر�ز �ل���ذكاء�ت �ملتع���ددة �لت���ي ينبغ���ي مر�عاته���ا م���ن م�س���ريف �للغ���ة �لعربية 1
ومعلميها يف تدريبات كتاب �لقر�ءة و�لكتابة و�لأنا�سيد لل�سف �ل�ساد�س

((( تقدمي �أد�ة حتليليةً ميكن �لوثوق بها يف �إجر�ء در��سات مماثلة.1
((( توجي���ه �أنظ���ار �لباحث���ني �إىل در��سات م�سابهة �أخرى يف �س���وء ما �ستك�سف عنه 1

م���ن حاج���ات ملحة يف كت���اب �لق���ر�ءة و�لكتاب���ة و�لأنا�سيد لل�س���ف �ل�ساد�س يف 
معاهد وبر�مج �لرتبية �لفكرية يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية.

((( ��ستجاب���ة �لبح���ث لالجتاه���ات �لرتبوي���ة �حلديث���ة �لت���ي تن���ادي بالهتم���ام 1
بالذكاء�ت �ملتعددة يف كتب �للغة �لعربية.

(7( ل توج���د بح���وث تناول���ت مو�س���وع �لبح���ث �حل���ايل )يف ح���دود ما �طل���ع عليه 1
�لباح���ث( حي���ث ي�سع���ى �إىل معرفة مدى توف���ر �لذكاء�ت �ملتع���ددة يف تدريبات 
كت���اب �لق���ر�ءة و�لكتاب���ة و�لأنا�سي���د �للغة �لعربي���ة لل�سف �ل�ساد����س يف معاهد 

وبر�مج �لرتبية �لفكرية.
((( تق���دمي تو�سي���ات بن���اء عل���ى نتائج �لبحث مب���ا يجع���ل تدريبات كت���اب �لقر�ءة 1

و�لكتاب���ة و�لأنا�سيد �للغ���ة �لعربية لل�سف �ل�ساد�س يف معاهد وبر�مج �لرتبية 
�لفكرية تنمي �لذكاء�ت �ملتعددة.
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م�سطلحات البحث االإجرائية:

التقيومي )Evaluation(:  يق�س���د به���ا: »�إ�س���د�ر حك���م عل���ى م���دى توف���ر 
�ل���ذكاء�ت �ملتع���ددة يف تدريبات كت���اب �لق���ر�ءة و�لكتابة و�لأنا�سي���د يف معاهد �لرتبية 
�لفكرية وبر�جمها وفق مقيا�س �لتحليل �ملعّد من �لباحث، من �أجل ت�سويب �لو�سع 

لتدريبات �لكتاب وتقدمي �ملقرتحات للتعديل و�لتطوير« .
 التدريبيات: يق�س���د به���ا: »�لتدريب���ات �للغوي���ة �لت���ي ت�سمنها كت���اب �لقر�ءة 
و�لكتابة و�لأنا�سيد يف معاهد �لرتبية �لفكرية وبر�جمها يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية 
لل�سف �ل�ساد�س، �لتي تهدف �إىل �إك�ساب �لطالب مهار�ت �للغة �لعربية، وتتطلب من 
�ملتعل���م ��ستجاب���ة، ويتم توظيفها يف بد�ية �لعملية �لتعليمي���ة �لتعليمية �أو يف �أثنائها، 

وقد تاأتي يف بد�ية �لدر�س، �أو تتخلل حمتو�ه، �أو �أن�سطته« .
كتياب القراءة والكتابة والأنا�سيد: يق�سد ب���ه: »�لكتاب �ملقرر لتعليم �لقر�ءة 
و�لكتاب���ة و�لأنا�سي���د لط���الب �ل�سف �ل�ساد����س يف معاهد �لرتبي���ة �لفكرية وبر�جمها 
يف �ململك���ة �لعربي���ة �ل�سعودي���ة للع���ام �لدر��س���ي 1437/ 1438« ، وق���د ج���اء يف ف�سل���ني      

)�لف�سل �لأول، و�لف�سل �لثاين(.
معاهيد الرتبيية الفكرية: »ه���ي مد�ر�س تخ���دم �لطالب و�لطالب���ات من ذوي 
�لإعاقة �لفكرية �ملختلفة، حيث تبد�أ من بلوغ �لطالب �سن �ل�ساد�سة، وملدة )6( �سنو�ت 
در��سي���ة، يت���م خاللها تعليم وتدريب �لطالب م���ن ذوي �لإعاقة �لفكرية على �لعديد 
م���ن �ملع���ارف و�مله���ار�ت لتعزي���ز �جلو�ن���ب �لنمائي���ة �ملعني���ة بخ�سائ�س ه���ذه �ملرحلة« 

)دليل �ملعلم �ملرجعي ملناهج �لرتبية �لفكرية، 1438ه�، �س. 8(. 
- الإعاقية الفكريية: »ه���ي ذل���ك �لق�س���ور �أو �لعجز �ل���ذي يت�س���م بالنخفا�س 
�ل���د�ل �لو��س���ح يف كل من �لوظائ���ف �لعقلية و�ل�سلوك �لتكيف���ي، �لذي يعرب عنه من 
خ���الل �لق�س���ور يف �ملهار�ت �ملفاهيمي���ة و�ملهار�ت �لجتماعية ومه���ار�ت �لأد�ء �لعملية 
�لتكيفي���ة، على �أن يظهر ه���ذ� �لق�سور قبل �سن 18 عامًا« )دليل �ملعلم �ملرجعي ملناهج 

�لرتبية �لفكرية، 1438ه، 8(.
 اليذكاءات املتعيددة: يق�س���د به���ا: »ه���ي �ل���ذكاء�ت �لت���ي ينبغ���ي توفره���ا يف 
كت���اب �لقر�ءة و�لكتاب���ة و�لأنا�سيد لل�سف �ل�ساد�س �ملق���رر يف معاهد �لرتبية �لفكرية 
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وبر�جمه���ا يف �ململك���ة �لعربية �ل�سعودي���ة، و�مل�ستندة �إىل نظري���ة جاردنر �لتي ت�ستمل 
على �سبعة ذكاء�ت، وهي:

- اليذكاء اللغيوي: هو �لقدرة عل���ى ��ستخد�م �لكلم���ات و�لتعامل مع �لألفاظ 
و�ملعاين بفاعلية، �سو�ء �أكان ذلك �سفويًا �أم كتابيًا، وي�سمل �لقدرة على تذكر �ملعلومات 

وترتيب �لكلمات ومعانيها )�آرم�سرتوجن، 2006، �س. 2(.
- اليذكاء املنطقيي: ه���و �لق���درة عل���ى �لتفكر �ملنطق���ي �مل�س���كالت بطريقة 
عملي���ة، و��ستخد�م �لأرقام بكف���اءة، و�إدر�ك �لعالقات �ملنطقية و�لفرت��سية، وتكوين 

نو�جت جديدة )�لعنيز�ت، 2009، 39(.
- اليذكاء املو�سيقيي: ه���و �لق���درة عل���ى �لفه���م و�لإدر�ك و�لتميي���ز لطبق���ة 
�ل�س���وت، و�لق���درة عل���ى متيي���ز �لإيق���اع و�لنغم���ة، و�إنت���اج �ملع���اين �لت���ي يتك���ون منه���ا 
�ملو�سيق���ي                                                                   و�جلر����س  و�لإيقاع���ات  بالنغم���ات  و�لإح�سا����س  عنه���ا  و�لتعب���ر  �ل�س���وت 

)جودة، 2013، �س. 230(.
- اليذكاء امليكاين الب�سيري: ه���و �لق���درة عل���ى �لت�س���ور �لفر�غ���ي �لب�سري، 
و�إدر�ك وتن�سيق �ل�سورة �ملكانية، و�لتخيل، وت�سور �مل�ساحات )نوفل، 2010، �س. 99(.
- اليذكاء اجل�سميي احلركيي: ه���و �لق���درة عل���ى ��ستخ���د�م �جل�سم مبه���ارة مع 
�لأ�سي���اء و�لن�ساطات �لتي تت�سمن �ملهارة �حلركية �لدقيقة، وتربز يف �لإدر�ك �ملكاين 
�جلي���د، و�لتو�زن يف حركات �جل�سم، و�لألعاب �لريا�سية، و�لتعبر عن بع�س �ملو�قف 

من خالل �أع�ساء �جل�سم �ملختلفة )�أبو لنب، و�سنجي، 2008(.
- اليذكاء الجتماعيي: ه���و �لق���درة عل���ى �إدر�ك دو�ف���ع �لآخري���ن ورغباته���م، 
ذل���ك                           �س���وء  يف  مبه���ارة  معه���م  و�لتعام���ل  بينه���ا،  و�لتميي���ز  فهمه���ا،  وحماول���ة 

)�لنمري، 2009، �س. 27(.
- اليذكاء ال�سخ�سي: هو �لقدرة على فهم �لفرد لنف�سه )فهم �لذ�ت( وتكوين 
�س���ورة و��سح���ة عنها )حتدي نقاط �لق���وة و�ل�سعف لديه( وتوظي���ف ذلك يف تنظيم 

حياته وتطويرها )�خلطيب، 2009، �س. 23(.

وقد �عتمد �لباحث تعريفات �لذكاء�ت �ل�سبعة �سالفة �لذكر تعريفات �إجر�ئية؛ 
قام بتحليل �لكتاب )عينة �لتحليل( ��ستنادًا �إليها؛ �أي: عّدها فئات �لتحليل �لفرعية.
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حمددات البحث: 
تتمثل حمدد�ت �لبحث يف �لآتي:

املحددات املو�سوعية:
(( تدريب���ات كت���اب �لقر�ءة و�لكتابة و�لأنا�سيد لل�س���ف �ل�ساد�س �ملقرر على تالميذ .

�ل�س���ف �ل�ساد����س يف معاهد �لرتبية �لفكرية؛ بغية تعرف م���دى توفر �لذكاء�ت 
�ملتعددة فيها.

(( �ل���ذكاء�ت �ملتع���ددة �ل�سبعة )�لذكاء �للغ���وي، �لذكاء �ملنطقي، �ل���ذكاء �ملو�سيقي، .
�ل���ذكاء �ملكاين �لب�سري، �ل���ذكاء �جل�سمي �حلركي، �ل���ذكاء �لجتماع�ي، �لذكاء 

�ل�سخ�سي(.

املحددات الزمانية: طبق �لبحث يف �لف�سل �لأول من �لعام �لدر��سي 2017-2018م.

االإطار النظري:
تع���د نظري���ة �ل���ذكاء�ت �ملتع���ددة م���ن �لنظريات �لت���ي �أحدثت ث���ورة يف �لعديد 
م���ن �ملفاهي���م و�ملمار�سات �لرتبوي���ة و�لتعليمية، فقد غرت �لنظ���رة نحو بناء �ملناهج 
وت�سميمه���ا، و�إىل نظ���رة �ملعلم���ني لطالبه���م، وفتح���ت �ملج���ال �أمامه���م ل�ستخ���د�م 
��سرت�تيجيات تدري�سية متنوعة لتنا�سب �لذكاء�ت �ملتعددة �لتي يت�سم بها كل طالب.

الذكاءات املتعددة:
عّرف  Gardner , (1999 , p.33) �لذكاء باأنه “�لقدرة على حل �مل�سكالت 
�أو �إ�ساف���ة ن���اجت جديد يكون ذ� قيمة يف و�حد �أو �أك���ر من �لإطار�ت �لثقافية معتمدًا 

يف ذلك على متطلبات �لثقافة �لتي يحيا يف كنفها”. 

املبادئ الأ�سا�سية لنظرية الذكاءات املتعددة:
�عتمد جاردنر (Gardner) مبادئ �أ�سا�سية متعددة يف نظريته؛ منها �لآتي:

((( 1-كل �لنا�س ميلكون �لذكاء�ت كلها وبدرجات متفاوتة، وتعمل هذه �لذكاء�ت 1
بطرق معقدة.

((( 2-ي�ستطيع معظم �لنا�س �أن يطورو� كل ذكاء �إىل م�ستوى مالئم من �لكفاءة.1
((( ميكن تعريف �لذكاء�ت �ملتعددة وو�سفها.1
((( قلما ي�ساهد �لذكاء على نحو جمرد )يف �رم�سرتوجن، 2006، �س �س. 11 – 12(.1
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اأنواع الذكاءات املتعددة: 
�سن���ف جاردن���ر (Gardner) يف ع���ام )1983( �سبع���ة �أن���و�ع م���ن �ل���ذكاء، وق���د 
�أطل���ق عليه���ا “�أعمدة �لذكاء �ل�سبعة”، وقام خالل �ل�سن���و�ت �لالحقة بتو�سيع �ملجال 

للمو�هب و�لقدر�ت، هي على �لنحو �لتي:
- اليذكاء اللغيوي: ه���و ذكاء �لكلمات �لذي يظهر من خالل �سهول���ة �لتعامل مع �للغة 
و�لق���ر�ءة و�لكتاب���ة و�لتح���دث، و�ساح���ب ه���ذ� �ل���ذكاء يب���دي �سهول���ة يف �إنت���اج �للغ���ة 
و�إح�سا�سً���ا بالف���رق ب���ني �لكلم���ات وترتيبه���ا، ويظهر بو�سوح ل���دى �لكّت���اب و�ل�سعر�ء، 

و�خلطباء )�إبر�هيم، 2008، �س. 8(.
- اليذكاء املنطقيي )احل�سابيي(: يو�س���ف باأن���ه ذكاء �لأرق���ام، و�لتعامل معه���ا بفعالية 
وكفاي���ة، ويظهر بو�سوح لدى علم���اء �لريا�سيات و�ملهند�سني ومربجمي �لكومبيوتر 

)يف �رم�سرتوجن، 2006، �س. 17(.
- اليذكاء امليكاين )الب�سري(: يو�س���ف باأنه ذكاء �ل�س���ورة، و�لقدرة عل���ى �إدر�ك �لعامل 
�لب�س���ري بدق���ة وت�س���ور �مل���كان �لن�سب���ي لالأ�سي���اء يف �لف���ر�غ، ويظه���ر بو�س���وح ل���دى 

�لنحاتني، و�لر�سامني، ومهند�سي �لديكور، و�لطيارين )قو�سحة، 2003، �س. 97(.
- اليذكاء املو�سيقيي: ه���و �لق���درة عل���ى تع���رف �لنغم���ات و�لأحل���ان، ويتك���ون م���ن 
ع���ن  يك���ون مبكرً���ا  �ل���ذكاء  ه���ذ�  �أن من���و  خ���الل �حل�سا�سي���ة لالأ�س���و�ت، ويالح���ظ 
�ل���ذكاء�ت �لأخ���رى، ويظه���ر بو�س���وح ل���دى موؤلف���ي �لأحل���ان، ومهند�س���ي �ل�س���وت                                                                     

)فار�س، 2006، �س. 41(.
- اليذكاء ال�سخ�سي )الذاتي(: يعرف بال���ذكاء �ل�ستنباطي، ويقوم على �لتاأمل �لدقيق 
للقدر�ت �لإن�سانية، وخ�سائ�سها ومعرفتها، ويظهر بو�سوح لدى �لعلماء و�لفال�سفة 

و�ملنظرين )قو�سحة، 2003، �س. 97(.
- اليذكاء الجتماعيي )البين ال�سخ�سي(: ه���و �لقدرة على فه���م �لآخري���ن، وفهم كيفية 
تك���ون �لعالق���ات �لجتماعي���ة، و�لق���درة عل���ى �لعم���ل �سم���ن �لأج���و�ء �لجتماعي���ة؛ 
مث���ل: �لتع���اون و�لتناف����س، ويظه���ر بو�س���وح ل���دى �ملدر�س���ني و�ملر�سدي���ن �لرتبويني                                       

)فار�س، 2006، �س. 41(.
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 غر �سك �أن �لتعليم يهدف �إىل حتفيز �ملتعلمني لتوظيف طاقاتهم وقدر�تهم 
�إىل �أق�سى �حلدود. ووفق نظرية �لذكاء�ت �ملتعددة؛ “ثمة �سمولية يف جو�نب �لتعلم، 
فه���ي من ناحي���ة ُتعد �ملتعلم كالً متكامالً يجب �لعمل عل���ى تنميته من جو�نبه كلها، 
وفيم���ا يتعل���ق ب���اأركان �لعملي���ة �لتعليمي���ة �لتعلمي���ة؛ فثم���ة تفاع���ل و��سح ب���ني �ملعلم 
و�ملتعل���م؛ �أي وج���ود �سر�ك���ة حقيقية بينهما؛ به���دف �إيجاد منظوم���ة تعليمية تعلمية 

تخلق �لتفكر و�لإبد�ع لدى �ملتعلمني” )نوفل، 2010(.

 وق���د وج���د ع���دد م���ن �ملتخ�س�س���ني �أن“حتقي���ق �لأه���د�ف �لرتبوي���ة مرتب���ط 
ب�سق���ل �أمن���اط �لذكاء�ت �ملختلف���ة وتنميتها لدى ملتعلمني” )ك���وب وهي�سور، 2001(. 
ولهذ� حظيت �لنظرية برو�ج كبر بني عدد من رجال �لرتبية و�لتعليم على �مل�ستوى 
 Fisher, (1997); Goodenough, �لكث���ر منه���م مث���ل:  �لعامل���ي، حي���ث يوؤك���د 
(2001) �أن نظري���ة �ل���ذكاء�ت �ملتع���ددة ��ستطاع���ت حتقيق �أهد�ف �لرتبي���ة و�لتعليم 

ومو�جهة ق�سايا وم�سكالت �لرتبية �ملعا�سرة.

 بع���د ��ستعر�����س �أهمي���ة نظرية �ل���ذكاء�ت �ملتعددة يف �ملج���ال �لرتبوي وظهور 
�لدر��سات و�لبحوث �لتي �أثبتت فعاليتها يف حتقيق �أهد�ف �لرتبية و�لتعليم ومو�جهة 
ق�سايا وم�سكالت �لرتبية �ملعا�سرة، �سار من �لأهمية تفعيل دورها �لرتبوي يف كتب 
�لرتبي���ة �لفكرية وبر�جمه���ا من خالل فتح �ملجال للدر��س���ات و�لبحوث �لتي تتناول 
حتلي���ل �ملنهج يف �س���وء �لذكاء�ت �ملتعددة وتطبيقاتها �ملتع���ددة؛ كي يوؤتى �ملنهج بثمار 

�أهد�فه �ملن�سودة، ويحقق مبتغاة �لرتبوي مع �لطالب. 

 وح�س���ب م���ا �أكدته معظم �لدر��سات و�لأبح���اث �أن ��ستخد�م �لذكاء�ت �ملتعددة 
يف عملية �لتدري�س و�إعد�د �ملحتوى يف �سوئها، ُي�سرع من �لتعليم، ويحقق جودة �ملنتج 
�لتعليم���ي �ل���ذي يق���دم �ملعرف���ة ذ�ت �ملعنى �جلي���د و�لقيم���ة �ل�سليمة يف حي���اة �ملتعلم، 

وتعينه على حل �مل�سكالت �لتي تو�جهه يف حياته.

 ويف ه���ذ� �ل�س���دد يوؤك���د �حلم���ودي )2006، ����س. 2( �أهمي���ة �أن يك���ون �لتعلي���م 
م�سممً���ا بطريق���ة معين���ة بحيث يكون �له���دف �لأ�سا�سي من ذلك �لتعلي���م هو �ل�سعي 

�إىل ��ستخر�ج �لطاقات و�لقدر�ت و�لإمكانيات كلها �ملوجودة لدى �لطالب.
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 �إن توظيف �لذكاء�ت �ملتعددة يف كتب �لرتبية �لفكرية وبر�جمها يثر �هتمام 
�لطال���ب وينم���ي �لق���در�ت و�ملهار�ت �لت���ي ت�ساعده عل���ى �كت�ساب �خل���رب�ت �لرتبوية، 
وتطبيقه���ا يف مو�ق���ف �حلي���اة �ليومي���ة، وتعّد بر�م���ج �لرتبية �لفكرية جم���الً خ�سبًا 
لتطبي���ق مثل ه���ذه �لإ�سرت�تيجية؛ حيث تنوع �ملعارف و�ملجالت و�خلرب�ت و�ملهار�ت، 
فاأهد�ف �لرتبية �لفكرية تتما�سى مع ما تتبناه �لنظرية من �أهد�ف و�أهمية تربوية.

 ل���ذ� تعم���ل �ل���ذكاء�ت �ملتع���ددة عل���ى تطوي���ر �ملنظوم���ة �ملعرفي���ة للرب�مج مبا 
يتالءم مع �لتالميذ جميعًا من خالل �لهتمام بالذكاء�ت �لتي ميتلكونها، وتوظيفها 
يف حمت���وى �لرب�م���ج �خلا�س���ة بهم، حي���ث �إن �إ�سرت�تيجي���ات �ل���ذكاء�ت �ملتعددة تقدم 
�أمناطً���ا جدي���دة للتعلي���م تق���وم عل���ى �إ�سب���اع �حتياج���ات �لتالمي���ذ ورعايته���م، بحيث 
يك���ون �لف�س���ل �لدر��س���ي عاملًا حقيقًا له���م خالل �لي���وم �لدر��سي، كي ي�سب���ح �لتلميذ 
�أك���ر كف���اءة ون�ساطً���ا وفاعلي���ة؛ مم���ا يع���ود بالأث���ر �جلي���د عل���ى �لعملي���ة �لتعليمي���ة                                                            

)ح�سني، 2005، �س. 17(.

درا�سات �سابقة: 
نظرًا ملا متثله �لدر��سات �ل�سابقة من ر�فد قوي ي�سهم يف �إثر�ء �لبحث �حلايل 
بجانبي���ه �لنظ���ري و�ملي���د�ين، فق���د ر�ج���ع �لباح���ث �لدر��س���ات �لتي �أجري���ت يف جمال 
بحث���ه مركزًا على �لدر��سات �لتي تناولت �لذكاء�ت �ملتعددة و�أثرها يف �ملو�د �لدر��سية 

�ملختلفة، وقد ر�عى يف عر�سها �لت�سل�سل �لزمني )من �لأقدم �إىل �لأحدث(.

ملحوظية: حل���ظ �لباح���ث �فتق���ار مي���د�ن �لبح���ث �إىل �لدر��س���ات �ملتعلق���ة بتوظي���ف 
نظرية �لذكاء�ت �ملتعددة يف مناهج �لرتبية �لفكرية وبر�جمها؛ لذ� قام بالرجوع �إىل 
�لدر��س���ات �لقريب���ة من مو�س���وع �لبحث و�أفاد منها يف حتليل �لنتائ���ج، �إل �أنه �قت�سر 

على ذكر �أكرها �سلة مبو�سوع �لبحث.

 �أج���رى Law & Nwlson & Waker, (2001) در��س���ة هدفت �إىل تعرف 
فاعلية �لأن�سطة و�أ�ساليب �لتدري�س �لقائمة على نظرية �لذكاء�ت �ملتعددة يف حت�سني 
مه���ار�ت �لقر�ءة و�لكتابة لدى عينة من �لأطفال يف مرحلة ما قبل �ملدر�سة. وتكونت 
�لعين���ة م���ن )25( طف���الً، وعينة �أخرى م���ن طلبة �ل�سف���ني �لأول و�لر�ب���ع �لبتد�ئي 
�لذي���ن يعان���ون م���ن �سعوبات تعلم، بل���غ عدده���م )19( طالبا وطالب���ة. وك�سفت نتائج 
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�لدر��س���ة ع���ن وج���ود حت�س���ن كب���ر يف �لختبار �لبع���دي لدى جمي���ع �أف���ر�د �لعينة يف 
مه���ار�ت �لقر�ءة و�لكتابة و�ل�ستم���اع مقارنة بنتائج �لقيا�س �لقبلي، مما يدل على �أن 
�أ�سالي���ب �لتدري����س �مل�ستندة �إىل نظرية �لذكاء�ت �ملتع���ددة قد �أدت �إىل حت�سن مهار�ت 

�لقر�ءة و�لكتابة لدى جميع �أفر�د �لعينة.

و�أج���رى  Herbe et al, (2002)در��س���ة هدفت �إىل �لك�سف عن مدى فعالية 
برنام���ج �أع���ّده �لباحث���ون لتح�س���ني �لد�فعي���ة للق���ر�ءة ل���دى تالميذ �ل�سف���ني �لأول 
و�لر�ب���ع �لبتد�ئ���ي، �لذي���ن يعانون �سعوبات تعل���م يف �لقر�ءة .�أع���ّد �لباحثون �أن�سطة 
هذ� �لربنامج وفق نظرية �لذكاء�ت �ملتعددة. و�أ�سارت نتائج �لدر��سة �إىل �إن �لأن�سطة 
�لتعليمي���ة �مل�ستن���دة �إىل نظري���ة �ل���ذكاء�ت �ملتع���ددة؛ �لت���ي ��ستخدمه���ا �ملعلم���ون يف 
�لتدري�س �ليومي لتالميذهم د�خل غرفة �ل�سف �أدت �إىل زيادة �لد�فع للقر�ءة لدى 
�أفر�د �لعينة، مما يعني �أن �أ�ساليب �لتدري�س �لتي ت�ستند �إىل نظرية �لذكاء�ت �ملتعددة 
له���ا فعالي���ة كبرة يف رفع م�ستوى �لتح�سي���ل �لدر��سي يف �لقر�ءة لدى �لأطفال ذوي 
�سعوبات �لتعلم؛ لأن �لتدري�س وفق هذه �لنظرية يجعل �ملعلم ينوع يف طريقة عر�سه 

للمعلومة �لو�حدة من خالل �أن�سطة تعليمية متعددة.

بينم���ا ق���ام Uhlir (2003) بدر��س���ة هدف���ت �إىل تع���رف فاعلي���ة برنامج قائم 
عل���ى نظري���ة �ل���ذكاء�ت �ملتع���ددة يف حت�س���ني م�ستوى �لتح�سي���ل �لدر��س���ي يف �لقر�ءة 
ل���دى تالمي���ذ �ل�سف �خلام�س �لبتد�ئي وقد �عتمد �لربنامج يف �إعد�د �أن�سطته على 
نظري���ة �ل���ذكاء�ت �ملتعددة. وبينت نتائج �لدر��س���ة وجود حت�سن يف م�ستوى �لتح�سيل 
�لدر��س���ي يف �لق���ر�ءة لدى �أف���ر�د �لعينة بع���د تعر�سهم لأن�سط���ة �لربنامج؛ مما يدل 
عل���ى �أن �لأن�سطة �لقائمة عل���ى نظرية �لذكاء�ت �ملتعددة قد متكنت من رفع م�ستوى 

�لتح�سيل �لدر��سي يف �لقر�ءة لدى تالميذ �ل�سف �خلام�س �لبتد�ئي.

 يف ح���ني هدف���ت در��سة Burman & Evans, (2003) �إىل حت�سني مهار�ت 
�لقر�ءة لدى عينة من تالميذ �ملرحلة �لبتد�ئية من ذوي �سعوبات �لتعلم با�ستخد�م 
�أن�سط���ة �ل���ذكاء�ت �ملتعددة، وتكونت عينة �لدر��سة من �سف���ني من �ملرحلة �لبتد�ئية 
يع���اين تالميذهم���ا م���ن �سعوبة يف تذكر مفرد�ت �لقر�ءة ، وذل���ك من خالل ��ستبيان 
وتقاري���ر ع���ن �لتالمي���ذ و�أولي���اء �لأم���ور. فالتقري���ر )قائمة �ملف���رد�ت( �سمل���ت )27( 
طالبً���ا من طالب �ملرحلة �لبتد�ئي���ة، و�ل�ستبيان عن )20( من �أولياء طالب �ملرحلة 



تقومي تدريبات كتاب القراءة والكتابة والأنا�سيد لل�سف ال�ساد�س د . فرتاج فاح�س الزوين 

 282 

�لبتد�ئي���ة. وطب���ق �لباحثان ��سرت�تيجية تعتمد �أ�ساليبه���ا و�أن�سطتها �لتعليمية على 
نظري���ة �ل���ذكاء�ت �ملتعددة. وق���د �أ�سفرت نتيجة �لدر��س���ة �أن �لأن�سطة �لتعليمية �لتي 

تعتمد على نظرية �لذكاء�ت �ملتعددة �أدت �إىل حت�سن يف مهار�ت �لقر�ءة. 

 وج���اءت در��س���ة �أب���و زه���رة )2007( بهدف تقومي كت���اب �للغ���ة �لعربية لل�سف 
�لر�ب���ع �لبتد�ئ���ي يف �س���وء نظرية �ل���ذكاء�ت �ملتعددة، وق���ام باإعد�د قائم���ة مبوؤ�سر�ت 
�ل���ذكاء�ت �لو�ج���ب توفره���ا يف كت���اب �للغ���ة �لعربي���ة لل�س���ف �لر�ب���ع �لبتد�ئ���ي، وقد 
حت���ددت �لعين���ة يف حمت���وى كتاب �للغة �لعربي���ة – �لف�سل �لدر��س���ي �لأول و�لثاين-
�إ�سافة �إىل كر��سة �لأن�سطة و�لتدريبات �مللحقة بالكتاب، و�أظهرت �لنتائج �أن م�ستوى 
�هتم���ام حمتوى كتاب �للغة �لعربي���ة لل�سف �لر�بع �لبتد�ئي بالذكاء�ت �ملتعددة جاء 
متو��سعً���ا. كم���ا �أ�س���ارت �لنتائ���ج �إىل �أن حمت���وى �لكت���اب مل ير�ع���ي �أن���و�ع �ل���ذكاء�ت 
�ملتعددة ب�سكل يتالءم مع �أهميتها. كما �أن حمتوى كتاب �للغة �لعربية للف�سل �لأول 
جاء خاليًا متامًا من �أي موؤ�سر�ت تتعلق بالذكاء �ملو�سيقي، بينما حقق �لذكاء �للغوي 

�لف�سل �لأول �أعلى �ملعدلت يف �ملحتوى.

وهدف���ت در��سة �أب���و لنب و�سنجي )2008( �إىل تع���رف فاعلية برنامج مقرتح    
قائ���م عل���ى نظري���ة �ل���ذكاء�ت �ملتع���ددة يف تنمية بع�س مه���ار�ت �ل�ستم���اع و�ل�ستعد�د 
للق���ر�ءة ل���دى �أطف���ال �لريا����س. ومت �إع���د�د بطاق���ة حتدي���د �أن���و�ع ذكاء�ت �أطف���ال 
�لريا����س، وقائمة مبهار�ت �ل�ستعد�د للقر�ءة �ملنا�سبة لطفل �لريا�س �سملت مهار�ت 
�لإدر�ك �لب�س���ري، ومه���ار�ت �لنطق، ومهار�ت �لفهم �لقر�ئ���ي، و�إعد�د قائمة مهار�ت 
�ل�ستم���اع �ملنا�سب���ة لطفل �لريا�س، و�إعد�د �ختبار مه���ار�ت �ل�ستماع يف �سوء �ملهار�ت 
�ملح���ددة بالقائم���ة �ملع���دة، بع���د ذل���ك مت تق�سي���م �ملجموع���ة ع�سو�ئيً���ا �إىل جمموعتني 
�إحد�هم���ا جتريبي���ة وعدده���ا )31( طفالً و�لثانية �سابطة وعدده���ا )31( طفالً. وقد 
�أظهرت نتائج �لدر��سة فاعلية �لربنامج يف تنمية مهار�ت �ل�ستماع ومهار�ت �لإدر�ك 
�لب�س���ري ومه���ار�ت �لتع���رف و�لنط���ق و�لفه���م �لقر�ئي. و�أك���دت نتائ���ج �لدر��سة على 
فاعلي���ة �لربنام���ج يف تنمي���ة مهار�ت �ل�ستع���د�د للقر�ءة على م�ست���وى �لدرجة �لكلية 

لدى �أطفال �لريا�س.

وفح�س���ت در��س���ة ر��س���د )2009( فعالي���ة ��ستخ���د�م �إ�سرت�تيجي���ات و�أن�سط���ة 
�ل���ذكاء�ت �ملتع���ددة يف تنمي���ة مه���ار�ت �لق���ر�ءة و�لكتابة ل���دى تالميذ �ل�س���ف �لثالث 
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�لبتد�ئ���ي. حي���ث طبق���ت �لدر��سة عل���ى عينة من تالمي���ذ �ل�سف �لثال���ث. و��ستملت 
�لدر��س���ة على قائمة مبهار�ت �لقر�ءة �جلهرية، �إ�سافة �إىل برنامج مقرتح قائم على 
�أن�سطة �لذكاء�ت �ملتعددة. و�أظهرت �لنتائج فعالية �إ�سرت�تيجيات ��ستخد�م �لذكاء�ت 
�ملتع���ددة و�أن�سطته���ا يف تنمي���ة مهار�ت �لق���ر�ءة، و�لكتابة لدى تالمي���ذ �ل�سف �لثالث 

�لبتد�ئي ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية.

و�أج���رى Abdul Hamid. et al, (2009) در��س���ة هدفت �إىل تعرف فاعلية 
برنام���ج قائ���م على �لذكاء�ت �ملتع���ددة يف حت�سني بع�س مهار�ت �لق���ر�ءة لدى �لطلبة 
ذوي �لإعاق���ة يف �ل�س���ف �خلام�س �لبتد�ئ���ي. وتاألفت عينة �لدر��سة م���ن )60( طالبًا 
م���ن طلب���ة �ل�سف �خلام�س �لبتد�ئي )30( طالبً���ا وطالبة جمموعة جتريبية و)30( 
طالبً���ا وطالب���ة جمموع���ة �سابط���ة. و��ستخدمت �لدر��س���ة برنامج قائ���م على نظرية 
�ل���ذكاء�ت �ملتع���ددة، و�ختب���ار مه���ار�ت �لق���ر�ءة. و�أ�سف���رت نتائ���ج �لدر��سة ع���ن فاعلية 
�لربنامج �مل�سمم وفق نظرية �لذكاء�ت �ملتعددة يف حت�سني مهار�ت �لقر�ءة، بالإ�سافة 

�إىل حت�سن مهار�ت تعرف �لكلمة ومهار�ت �لفهم.

 �أما در��سة �لنقيب )2012( فقد هدفت �إىل تعرف مدى فاعلية برنامج تدريبي 
قائ���م عل���ى نظرية �ل���ذكاء�ت �ملتعددة يف تنمية مه���ار�ت �لكتابة ل���دى تالميذ �ملرحلة 
�لبتد�ئية بطيئي �لتعلم. وتكونت �لعينة من )41( تلميذًا وتلميذة بال�سف �خلام�س 
�لبتد�ئ���ي بطيئ���ي �لتعلم، مق�سم���ني �إىل )22( تلميذًا و)19( تلمي���ذة. وك�سفت نتائج 
�لدر��س���ة عن فاعلية وكفاءة �لربنامج �لتدريبي �ملقرتح �لقائم على نظرية �لذكاء�ت 
�ملتعددة، يف تنمية مهار�ت �لكتابة �لرئي�سة و�لفرعية لدى تالميذ �ملرحلة �لبتد�ئية 
بطيئ���ي �لتعلم، وكذل���ك �أظهرت �لنتائ���ج �أن �لتالميذ بطيئو� �لتعل���م �أظهرو� ن�ساطًا 

مقبولً يف كتابة �لكلمات �أو �جلمل �أو �لفقر�ت �لتي تتطلبها �أن�سطة �لربنامج.

وبين���ت در��س���ة خ�س���ر )2013( و�لت���ي هدف���ت �إىل فاعلي���ة برنام���ج قائ���م عل���ى 
�أن�سط���ة �ل���ذكاء�ت �ملتع���ددة يف تنمي���ة بع����س مه���ار�ت �لق���ر�ءة و�لكتابة ل���دى تالميذ 
�ل�س���ف �لر�ب���ع �لأ�سا�س���ي. وق���د تاألف���ت عين���ة �لدر��س���ة م���ن )138( تلميذً���ا وتلميذة، 
تلميذً���ا  �لتجريبي���ة و)69(  �ملجموع���ة  وتلمي���ذة ميثل���ون  تلميذً���ا  �إىل )69(  ق�سم���ت 
وتلميذة ميثلون �ملجموعة �ل�سابطة. و�عتمدت �لدر��سة على �ختبار مهار�ت �لقر�ءة 
�جلهري���ة، و�ختب���ار مهار�ت �لقر�ءة �ل�سامتة، ومقيا�س �لذكاء�ت �ملتعددة، �إ�سافة �إىل 
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وح���د�ت در��سية مع���دة وفق �إ�سرت�تيجيات ت�ستند �إىل نظري���ة �لذكاء�ت �ملتعددة. وقد 
�أظهرت نتائج �لدر��سة وجود فرق د�ل �إح�سائيًا على �ختبار مهار�ت �لقر�ءة �جلهرية 

يف �لتطبيق �لبعدي ل�سالح تالميذ �ملجموعة �لتجريبية.

وهدف���ت در��سة �ل�سبول و�خلو�ل���دة )2014( �إىل حتليل حمتوى كتب �لرتبية 
�لإ�سالمية للمرحلة �لثانوية يف �لأردن يف �سوء نظرية �لذكاء�ت. حيث �سعت للك�سف 
ع���ن درج���ة م�سام���ني وتوزي���ع وت���و�زن موؤ�سر�ت �ل���ذكاء�ت �ملتع���ددة يف كت���ب �لرتبية 
�لإ�سالمي���ة للمرحل���ة �لثانوي���ة؛ ممثل���ة يف وح���د�ت �لتحلي���ل )�لأن�سط���ة و�لأ�سئل���ة( 
وتاألف���ت عين���ة �لدر��س���ة م���ن كتب �لرتبي���ة �لإ�سالمي���ة للمرحل���ة �لثانوي���ة لل�سفني 
)�لأول �لثان���وي، و�لث���اين �لثان���وي(؛ �لبال���غ ع���دد �أن�سطتهم���ا )775( ) ن�ساطًا، وعدد 
�لأ�سئل���ة )3600( �س���وؤ�لً، وتو�سل���ت �لنتائ���ج �إىل �س���رورة و�س���ع جمموع���ة موؤ�س���ر�ت 
�ل���ذكاء�ت �ملتع���ددة لتحلي���ل حمت���وى كت���ب �لرتبي���ة �لإ�سالمي���ة للمرحل���ة �لثانوي���ة 
يف �لأردن يف �س���وء نظري���ة �ل���ذكاء�ت �ملتع���ددة، وت�سم���ني كل م���ن �لذكائ���ني (�للغوي 
و�ملنطق���ي( يف كت���ب �لرتبي���ة �لإ�سالمي���ة للمرحل���ة �لثانوي���ة باأكر مما ه���و موجود، 
و�لذكاء�ت )�ل�سخ�سي، �لجتماعي، �حلركي، �لب�سري، �لبيئي( باأقل مما هو متوقع، 
وتوزعت بطريقة تخل بتو�زنها، �إ�سافة �إىل عدم ت�سمني �لذكاء �لإيقاعي �ملو�سيقي.

موقع البحث من الدرا�سات ال�سابقة، واأوجه الإفادة منها:
((( �أجمع���ت �لدر��س���ات �ل�سابق���ة عل���ى �أهمي���ة در��س���ة �ل���ذكاء�ت �ملتع���ددة يف �مل���و�د 1

�لدر��سي���ة عام���ة و�للغ���ة �لعربي���ة خا�س���ة، وحتديده���ا حتديدً���ا علميً���ا؛ لأنها 
�لأ�سا�س �ملعتمد يف �لرقي بالطلبة �إىل م�ستويات عالية �جلودة؛ ولأنها �إحدى 

�ملد�خل �لرتبوية �ملرموقة؛ لذلك قام �لباحث باإجر�ء هذ� �لبحث.
((( هدف���ت كل م���ن در��س���ة )�أب���و زه���رة ،2007، و�ل�سب���ول و�خلو�ل���دة، 2014( �إىل 1

حتليل �لأن�سطة و�لأ�سئلة �لو�ردة يف كتب �للغة �لعربية و�لرتبية �لإ�سالمية، 
وتقوميها يف �سوء نظرية �لذكاء�ت �ملتعددة.

((( 1 Abdulhamid, هدف���ت كل م���ن در��س���ة وخ�س���ر )2013(؛ ور��س���د )2009(؛ 
  et al. , (2009); Herbe, et al., (2002); Law et al.,  (2001)
�إىل معرفة فعالية �لأن�سطة و�أ�ساليب �لتدري�س �لقائمة على نظرية �لذكاء�ت 

�ملتعددة يف حت�سني �لتح�سيل يف �ملو�د �لدر��سية �ملختلفة وتنمية مهار�تها.
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((( 1 )2009( ر��س���د  )2012(؛  �لنقي���ب  مث���ل:  �لدر��س���ات  بع����س  نتائ���ج  تو�سل���ت 
  Burman & Evans, (2003); Herbe et al, (2002); Law et al.,
Uhlir (2003) ;(2001) �إىل �أن ت�سم���ني �ل���ذكاء�ت �ملتع���ددة يف �لأن�سط���ة 

و�لتدريبات ح�سن من �أد�ء �لطالب يف �لقر�ءة و�لكتابة.
((( يتف���ق �لبح���ث م���ع در��سة �أب���و زه���رة )2007( يف �أنه���ا تتعلق بتحلي���ل �لأن�سطة 1

و�لأ�سئل���ة �ل���و�ردة يف كتب �للغ���ة �لعربية وتقوميها يف �س���وء نظرية �لذكاء�ت 
�ملتعددة للطالب �لعاديني.

((( جاءت در��سة Abdul Hamid. et al, (2009)  بهدف �لتعرف �إىل فاعلية 1
برنام���ج قائ���م على �ل���ذكاء�ت �ملتع���ددة يف حت�سني بع�س مه���ار�ت �لقر�ءة لدى 
�لطلبة ذوي �لإعاقة يف �ل�سف �خلام�س �لبتد�ئي، وهي �لدر��سة �لتي تناولت 

فئة ذوي �لإعاقة.
(7( قلة �لدر��سات �لتي ركزت على �لتحقق من نظرية �لذكاء�ت �ملتعددة يف مناهج 1

�للغة �لعربية �خلا�سة مبعاهد �لرتبية �لفكرية.
((( ت�س���ر نتائ���ج �لدر��س���ات �لت���ي �هتم���ت بال���ذكاء�ت �ملتع���ددة �إىل جن���اح �ملناه���ج 1

منت تلك �ل���ذكاء�ت يف تطوير تعليم تلك �مل���و�د �لتعليمية  �لتعليمي���ة �لت���ي �سُ
تطويرً���ا يرق���ى بالطلبة �إىل م�ستويات تعليمية ر�قي���ة؛ وهذ� ما جعل �لباحث 

يقوم باإجر�ء �لبحث �حلايل.
((( �أفاد �لباحث من �لدر��سات �ل�سابقة يف �إعد�د قائمة موؤ�سر�ت �لذكاء�ت �ملتعددة 1

�ملعتم���دة، و�ملنهجي���ة �ملتبع���ة يف حتليل �لأن�سط���ة �ملت�سمنة يف �لكت���اب �ملذكور، 
و�لّطالع على مناهج تلك �لّدر��سات وتبني �إجر�ء�تها، �إ�سافة �إىل تطوير �أد�ة 

�لبحث، وبلورة م�سكلته، و�لإفادة من نتائجها يف تف�سر �لّنتائج.

 �أم���ا �لبح���ث �حلايل فقد ه���دف �إىل معرفة م���دى توفر �ل���ذكاء�ت �ملتعددة يف 
تدريبات كتاب �لقر�ءة و�لكتابة و�لأنا�سيد لل�سف �ل�ساد�س يف معاهد �لرتبية �لفكرية 
وبر�جمه���ا يف �ل�سعودي���ة؛ مل���ا له���ذ� �لكت���اب م���ن �أهمية كب���رة بالن�سب���ة �إىل �لتالميذ 

و�ملدر�سني؛ ولأن مادة �للغة �لعربية تعّد من �أهم �ملو�د �لدر��سية.
 وقد �ختلف �لبحث عن �لدر��سات �ل�سابقة يف �أنه تناول حتليل تدريبات كتاب 
�لق���ر�ءة و�لكتاب���ة و�لأنا�سي���د لل�سف �ل�ساد����س يف معاهد �لرتبي���ة �لفكرية وبر�جمها 

بغية معرفة مدى توفر �لذكاء�ت �ملتعددة فيها.
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اإجراءات البحث:
منهج البحث: 

��ستخ���دم �لباح���ث �ملنه���ج �لو�سف���ي يف حتدي���د م�سكل���ة �لبحث �لت���ي متثلت يف 
معرف���ة م���دى توفر �ل���ذكاء�ت �ملتع���ددة يف مقرر �لق���ر�ءة و�لكتاب���ة و�لأنا�سيد لل�سف 
�ل�ساد����س يف معاه���د �لرتبي���ة �لفكري���ة وبر�جمها، و�ملع���روف عن �ملنه���ج �لو�سفي �أنه 
ي�ستخ���دم “لدر��س���ة �أو�س���اف دقيقة للظاه���ر�ت �لتي من خاللها ميك���ن حتقيق تقدم 
كبر يف حّل �مل�سكالت، وذلك من خالل قيام �لباحث بت�سور �لو�سع �لر�هن، وحتديد 
�لعالقات �لتي توجد بني �لظاهر�ت يف حماولة لو�سع تنبوؤ�ت عن �لأحد�ث �ملت�سلة” 

)فان د�لني، 1997، �س. 292(.

جمتميع البحث: جمتمع �لبحث يف كتاب �لق���ر�ءة و�لكتابة و�لأنا�سيد لل�سف �ل�ساد�س 
يف معاه���د وبر�م���ج �لرتبي���ة �لفكرية يف �ململك���ة �لعربية �ل�سعودية( �ملق���رر يف �لف�سل 

�لدر��سي �لأول و�لثاين(.

عينية البحث: متثل���ت عينة �لبحث بالتدريب���ات يف كتاب �لقر�ءة و�لكتاب���ة و�لأنا�سيد 
لل�س���ف �ل�ساد����س يف معاه���د وبر�م���ج �لرتبية �لفكري���ة يف �ململكة �لعربي���ة �ل�سعودية( 

�ملقرر يف �لف�سل �لدر��سي �لأول و�لثاين(.

 اأداة البحث: 

قائمة موؤ�سرات الذكاءات املتعددة   �إعد�د: �لباحث
 لإعد�د �أد�ة �لبحث �سار �لباحث وفق �خلطو�ت �لآتية:

(( ر�ج���ع �لباحث بع����س �لأدبي���ات �ملتعلقة بال���ذكاء�ت �ملتعددة عام���ة، و�لذكاء�ت .
�لفكري���ة  �لرتبي���ة  معاه���د  يف  �ل�ساد����س  �ل�س���ف  لط���الب  �ملنا�سب���ة  �ملتع���ددة 

وبر�جمها.
(( �أع���ّد قائم���ة موؤ�س���ر�ت �ل���ذكاء�ت �ملتع���ددة يف تدريبات كت���اب �لق���ر�ءة و�لكتابة .

و�لأنا�سي���د لل�س���ف �ل�ساد����س يف معاه���د �لرتبي���ة �لفكري���ة وبر�جمها: ملّ���ا �أعّد 
�لباح���ث مقيا����س �لتحلي���ل، ع���ّد �ل���ذكاء�ت �ملتع���ددة فئ���ات �لتحلي���ل �لرئي�سة، 
و�ل���ذكاء�ت �ل�سبع���ة فئ���ات �لتحلي���ل �لفرعي���ة؛ وذل���ك ��ستنادً���ا �إىل �لتعري���ف 
�لإجر�ئي لكل ذكاء من �لذكاء�ت �ملتعددة، يف حني حدد �لباحث وحد�ت �لتحليل 
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يف �لتدريب���ات �ل���و�ردة يف كتاب �لقر�ءة و�لكتاب���ة و�لأنا�سيد لل�سف �ل�ساد�س يف 
معاه���د �لرتبي���ة �لفكرية وبر�جمه���ا، وقد و�سعها يف مقيا����س تاألف من ت�سعة 
�أعمدة، �لعمود �لأول: يو�سح �لرقم �لدر�س، �لعمود �لثاين: مو�سوع �لدر�س، 
�لعم���ود �لثال���ث: �ل���ذكاء �للغوي، �لعم���ود �لر�بع: �ل���ذكاء �ملنطق���ي �لريا�سي، 
�لعمود �خلام�س: �لذكاء �ملو�سيقي، �لعمود �ل�ساد�س: �لذكاء �ملكاين �لب�سري، 
�لعمود �ل�سابع: �لذكاء �جل�سمي �حلركي، �لعمود �لثامن: �لذكاء �لجتماع�ي، 
�لعمود �لتا�سع: �لذكاء �ل�سخ�سي، و�سع حتليل كل در�س من درو�س �لكتاب يف 
ج���دول م�ستق���ل عن �لدرو�س �لأخ���رى، ثم ذيلت �جلد�ول ب�س���ف �أفقي يو�سح 
جمموع �لتكر�ر�ت، و�سف �آخر يو�سح �لن�سبة �ملئوية لكل ذكاء، و�سف يف نهاية 
�جل���دول يو�س���ح ترتيب �لذكاء بالن�سبة �إىل �لن�سبة �ملئوية للذكاء�ت �لأخرى، 
وم���ن ث���م عر����س نتائ���ج �لتحليل عل���ى جمموعة م���ن �ملحكمني؛ مم���ن لديهم 
�خل���ربة �لو��سع���ة يف �ملج���ال �لأكادمي���ي، و�ملجال �ملي���د�ين )�لرتبي���ة �لفكرية، 
تدري����س م���ادة �للغ���ة �لعربي���ة، تاأليف كت���ب �للغ���ة �لعربية( بغي���ة �لتحقق من 
�سدق���ه، وقد �أب���دو� مقرتحاتهم، عّدلت قائمة موؤ�سر�ت �ل���ذكاء�ت �ملتعددة يف 

�سوئها، حتى و�سل �إىل �سورته �لنهائية.

 (Cooper,1973) »ثم ح�سب معامل تر�بط �لتحليل بو��سطة معادلة »كوبر 
)�لوكيل و�ملفتي،2007، 288(؛ للتحقق من ثبات �لنتائج.

                                    عدد مر�ت �لتفاق
ن�سبة �لتفاق = �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� × 100 

             عدد مر�ت �لتفاق + عدد مر�ت عدم �لتفاق

ونتيج���ة لتطبي���ق �ملعادلة عل���ى حتليل للكت���اب )�لف�س���ل �لأول و�لثاين( وهي 
على �لنحو �لآتي:

197                                                                           
ن�سبة �لتفاق للذكاء�ت �ملتعددة يف �لف�سل �لأول = ������������������������������������ × 100 = %94.71

11+197                                                                       

187                                                                            
ن�سبة �لتفاق للذكاء�ت �ملتعددة يف �لف�سل �لثاين = �������������������������������������� × 100 = %89.90

21+187                                                                         
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 )%94.71( �لأول  �لف�س���ل  يف  �لتحليل���ني  ب���ني  �لتف���اق  ن�سب���ة  بلغ���ت  حي���ث 
و)89.90%( يف �لف�س���ل �لث���اين، وه���ي ن�سبة عالي���ة تدل على مدى تطاب���ق �لتحليلني 
حيال ما �أ�سدر�ه من �أحكام حول �لتدريبات )عينة �لبحث( �ملت�سمنة يف درو�س كتاب 
�لق���ر�ءة و�لكتاب���ة و�لأنا�سي���د لل�سف �ل�ساد�س يف معاهد �لرتبي���ة �لفكرية وبر�جمها، 
وم���ن ثم فاإنه ميك���ن �عتماد نتائج هذ� �لتحليل وتف�سره���ا ومناق�ستها، �نطالقًا من 

توفر قدر عال من �لثبات يف نتائج �لتحليل.

الأ�ساليب الإح�سائية:
��ستخ���دم �لباح���ث يف معاجل���ة �لبيان���ات �ملتعلق���ة بالإجاب���ة عن �أ�سئل���ة �لبحث 

�لأ�ساليب �لإح�سائية �لآتية:
((( �لتكر�ر�ت و�لن�سب �ملئوية لالإجابة عن �أ�سئلة �لبحث.1
((( معادلة )Cooper( للتاأكد من ثبات نتائج �لتحليل.1

مت ر�س���د �لنتائ���ج وحتليلها ومعاجلته���ا �إح�سائيًا: ملّا حل���ل �لباحث �لتدريبات 
�ملت�سمن���ة يف درو����س كت���اب �لق���ر�ءة و�لكتاب���ة و�لأنا�سي���د لل�س���ف �ل�ساد����س يف معاه���د 
�لرتبي���ة �لفكرية وبر�جمها )�جلزء �لأول و�لثاين( با�ستخد�م مقيا�س �لتحليل �ملعّد 
من �لباحث، فّرغ �لنتائج يف �ملقيا�س، ثم عاجلها معاجلة �إح�سائية وفق �أ�سئلة �لبحث، 

وبا�ستخد�م �لعمليات �لإح�سائية )�لتكر�ر�ت و�لن�سب �ملئوية(.

نتائج البحث وتف�سريها:
نتائج ال�سوؤال الأول:

ين����س عل���ى: “م���ا مدى توف���ر �لذكاء�ت �ملتع���ددة يف تدريبات كت���اب �لقر�ءة 
و�لكتاب���ة و�لأنا�سيد �للغة �لعربية لل�سف �ل�ساد�س )�لف�سل �لأول( يف معاهد وبر�مج 
�لرتبي���ة �لفكري���ة و�أن�سطت���ه؟”. لالإجابة عن ه���ذ� �ل�سوؤ�ل مت حتلي���ل تدريبات كتاب 
�لق���ر�ءة و�لكتاب���ة و�لأنا�سي���د لل�س���ف �ل�ساد����س )�لف�س���ل �لأول( يف معاه���د وبر�م���ج 
�لرتبي���ة �لفكري���ة؛ ملعرف���ة م���دى توف���ر �ل���ذكاء�ت �ملتع���ددة فيه���ا، وج���دول )1( يبني 

�لتكر�ر�ت و�لن�سب �ملئوية ملدى توفر �لذكاء�ت �ملتعددة يف �لتدريبات:
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جدول )1(
التكرارات والن�سب املئوية للذكاءات املتعددة يف التدريبات املت�سمنة يف كتاب القراءة والكتابة 
والأنا�سي��د لل�س��ف ال�ساد���س )الف�س��ل الأول( يف  معاهد الرتبي��ة الفكرية وبراجمه��ا ن = 197

�لذكاء�ت �ملتعددة�لف�سل �لدر��سي �لأول
رقم 

�ملكاين �ملو�سيقي�ملنطقي�للغويمو�سوع �لدر�س�لدر�س
�لب�سري

�جل�سمي 
�ل�سخ�سي�لجتماع�ي�حلركي

بطاقتي 1
150060815�ل�سخ�سية

8300047�أمي و�أبي2
9214151�أ�سرتي "ن�سيد"3
22300052مولٌد جديد4
221000000ماجد يف �ملزرعة5
1010000�لفالح "ن�سيد"6
205200123جدي و�ملطر7

972341013428جمموع �لتكر�ر�ت
14.21%17.25%0.5%5.05%2.03%11.67%49.23%�لن�سبة �ملئوية لكل ذكاء
 ترتيب �لذكاء بالن�سبة

 �إىل �لن�سبة �ملئوية
للذكاء�ت �لأخرى

1465723

يالحظ من خالل جدول )1( ما ياأتي:
((( رك���زت تدريب���ات كتاب �لق���ر�ءة و�لكتابة و�لأنا�سي���د لل�سف �ل�ساد����س )�لف�سل 1

�لأول( على �لذكاء �للغوي بدرجة عالية؛ حيث بلغت ن�سبة توفره )%49،23(. 
�ل���ذكاء �لجتماع����ي )17،25%( م���ن جمم���وع تك���ر�ر�ت  وبلغ���ت ن�سب���ة توف���ر 
�ل���ذكاء�ت �ملتع���ددة؛ �لبال���غ عدده���ا )197( ذكاءً يف تدريب���ات كت���اب �لق���ر�ءة 

و�لكتابة و�لأنا�سيد لل�سف �ل�ساد�س )�لف�سل �لأول(.
((( توف���ر كل من �ل���ذكاء �ل�سخ�سي و�لذكاء �ملنطقي و�ل���ذكاء �ملكاين )�لب�سري( 1

يف تدريبات �لكتاب بدرجات متفاوتة؛ على �لرتتيب: �لذكاء �ل�سخ�سي بن�سبة 
مقد�ره���ا )14،21%( و�ل���ذكاء �ملنطق���ي )11،67%( و�لذكاء �مل���كاين )�لب�سري( 

)5.05%(؛ من جمموع تكر�ر�ت �لذكاء�ت.
((( �أهملت �لتدريبات �لذكاء �ملو�سيقي؛ حيث بلغت ن�سبة توفره )2،03%( و�لذكاء 1

�جل�سمي �حلركي )0،5%( من جمموع تكر�ر�ت �لذكاء�ت. 
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نتائج ال�سوؤال الثاين:
ين����س عل���ى:« م���ا م���دى توف���ر �ل���ذكاء�ت �ملتع���ددة يف تدريب���ات كت���اب �لق���ر�ءة 
و�لكتاب���ة و�لأنا�سي���د لل�س���ف �ل�ساد����س )�لف�سل �لث���اين( يف معاهد �لرتبي���ة �لفكرية 
وبر�جمه���ا؟”. لالإجاب���ة ع���ن هذ� �ل�سوؤ�ل مت حتلي���ل تدريبات كتاب �لق���ر�ءة و�لكتابة 
و�لأنا�سي���د لل�س���ف �ل�ساد����س )�لف�س���ل �لثاين( يف معاه���د وبر�مج �لرتبي���ة �لفكرية؛ 
ملعرف���ة م���دى توف���ر �ل���ذكاء�ت �ملتع���ددة فيها، وج���دول )2( يب���ني �لتك���ر�ر�ت و�لن�سب 

�ملئوية ملدى توفر �لذكاء�ت �ملتعددة يف �لتدريبات:

جدول )2(
التكرارات والن�سب املئوية للذكاءات املتعددة يف تدريبات كتاب القراءة والكتابة والأنا�سيد 

لل�سف ال�ساد�س )الف�سل الثاين( يف معاهد الرتبية الفكرية وبراجمها ن = 187
�لذكاء�ت �ملتعددة�لف�سل �لدر��سي �لثاين

 رقم
 �ملكاين�ملو�سيقي�ملنطقي�للغويمو�سوع �لدر�س�لدر�س

�لب�سري
 �جل�سمي
�ل�سخ�سي�لجتماع�ي�حلركي

15403073هّيا �إىل �ل�سالة1
8014000"�ل�سالة "ن�سيد2
406012013�سهور �ل�سنة �لهجرية3
16007011عند طبيب �لأ�سنان4
1010000"�أ�سناين "ن�سيد5
151010008�ْحَذْر َت�ْسِلْم6
10403000�لفيل �ملغرور7
1010000"�لنجاح "ن�سيد8

106153390915جمموع �لتكر�ر�ت
8،02%4،81%0%20،85%1،6%8،02%56،68%�لن�سبة �ملئوية لكل ذكاء

 ترتيب �لذكاء بالن�سبة �إىل
 �لن�سبة �ملئوية للذكاء�ت

�لأخرى
1362754
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يالحظ من خالل جدول )2( ما ياأتي:
((( 1-رك���زت تدريبات كتاب �لق���ر�ءة و�لكتابة و�لأنا�سيد لل�سف �ل�ساد�س )�لف�سل 1

�لأول( على �لذكاء �للغوي بدرجة عالية؛ حيث بلغت ن�سبة توفره )%56،68(. 
وبلغ���ت ن�سبة توفر �لذكاء �مل���كاين )�لب�سري( )20،85%( من جمموع تكر�ر�ت 
�لذكاء�ت �ملتعددة �لبالغ عددها )187( ذكاء يف تدريبات كتاب �لقر�ءة و�لكتابة 

و�لأنا�سيد لل�سف �ل�ساد�س )�لف�سل �لثاين(.
((( توف���ر كل م���ن �ل���ذكاء �ملنطق���ي و�ل���ذكاء �ل�سخ�س���ي و�ل���ذكاء �لجتماع����ي يف 1

تدريب���ات �لكت���اب بدرج���ات متفاوتة؛ عل���ى �لرتتيب: �ل���ذكاء �ملنطق���ي بن�سبة 
مقد�رها )8،02%( و�لذكاء �ل�سخ�سي )8،02%( و�لذكاء �لجتماع�ي )4،81%(؛ 

من جمموع تكر�ر�ت �لذكاء�ت.
((( �أهمل���ت �لتدريبات �لذكاء �ملو�سيق���ي؛ حيث بلغت ن�سبة توفره )1،6%( و�لذكاء 1

�جل�سمي �حلركي )0%( من جمموع تكر�ر�ت �لذكاء�ت. 

نتائج ال�سوؤال الثالث:
 ين�س على:« مدى توفر �لذكاء�ت �ملتعددة يف تدريبات كتاب �لقر�ءة و�لكتابة 
و�لأنا�سي���د لل�س���ف �ل�ساد����س يف �لف�سلني )�لف�سل �لأول و�لث���اين( يف معاهد �لرتبية 
�لفكري���ة وبر�جمه���ا؟”. لالإجاب���ة عن هذ� �ل�س���وؤ�ل مت حتليل تدريب���ات كتاب �لقر�ءة 
و�لكتاب���ة و�لأنا�سي���د لل�س���ف �ل�ساد����س )�لف�س���ل �لأول و�لث���اين( يف معاه���د وبر�م���ج 
�لرتبي���ة �لفكري���ة؛ ملعرف���ة م���دى توف���ر �ل���ذكاء�ت �ملتع���ددة فيه���ا، وج���دول )3( يبني 

�لتكر�ر�ت و�لن�سب �ملئوية ملدى توفر �لذكاء�ت �ملتعددة يف �لتدريبات:
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جدول )3(
التكرارات والن�سب املئوية للذكاءات املتعددة يف التدريبات املت�سمنة يف كتاب القراءة 

والكتابة والأنا�سيد لل�سف ال�ساد�س يف الف�سلني )الف�سل الأول والثاين(
يف معاهد الرتبية الفكرية وبراجمها ن = 384

�لف�سل �لدر��سي
�لذكاء�ت �ملتعددة

 �ملكاين�ملو�سيقي�ملنطقي�للغوي
�لب�سري

 �جل�سمي
�ل�سخ�سي�لجتماع�ي�حلركي

 جمموع �لتكر�ر�ت يف
972341013428�لف�سل �لأول

 �لن�سبة �ملئوية لكل
7،29%8،85%0،26%2،6%1،04%5،98%25،26%ذكاء يف �لف�سل �لأول

 جمموع �لتكر�ر�ت يف
106153390915�لف�سل �لثاين

 �لن�سبة �ملئوية لكل
 ذكاء يف �لف�سل

�لثاين
%27،6%3،9%0،78%10،15%0%2،34%3،9

يالحظ من خالل جدول )3( ما ياأتي:
((( رك���زت تدريب���ات كتاب �لق���ر�ءة و�لكتابة و�لأنا�سيد لل�س���ف �ل�ساد�س يف �لف�سل 1

�لأول عل���ى �ل���ذكاء �للغوي بدرجة عالية؛ حيث بلغ���ت ن�سبة توفره )%25.26( 
وبلغت ن�سبة توفره يف �لف�سل �لثاين )27.6%( من جمموع تكر�ر�ت �لذكاء�ت 
�ملتعددة �لبالغ عددها )384( ذكاء يف تدريبات كتاب �لقر�ءة و�لكتابة و�لأنا�سيد 

لل�سف �ل�ساد�س )�لف�سل �لأول و�لثاين(.
((( توف���ر �ل���ذكاء�ت �لتالي���ة يف تدريب���ات �لكت���اب بدرج���ات متفاوت���ة؛ ه���ي عل���ى 1

�لرتتيب: �لذكاء �ملكاين )�لب�سري( بن�سبة مقد�رها )2.6%( يف �لف�سل �لأول، 
و)10.15%( يف �لف�س���ل �لث���اين، و�ل���ذكاء �ملنطق���ي )5.98%( يف �لف�س���ل �لأول، 
و)3.9%( يف �لف�س���ل �لث���اين، و�ل���ذكاء �ل�سخ�س���ي )7.29%( يف �لف�س���ل �لأول، 
و)3.9%( يف �لف�س���ل �لث���اين، و�ل���ذكاء �لجتماع����ي )8.85%( يف �لف�سل �لأول، 

و)2.34%( يف �لف�سل �لثاين، من جمموع تكر�ر�ت �لذكاء�ت يف �لف�سلني.
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((( �أهملت �لتدريبات �لذكاء �ملو�سيقي بن�سبة مقد�رها )1.04%( يف �لف�سل �لأول، 1
و)0.78%( يف �لف�س���ل �لث���اين، و�لذكاء �جل�سم���ي �حلركي )0.26%( يف �لف�سل 

�لأول، و)0%( يف �لف�سل �لثاين من جمموع تكر�ر�ت �لذكاء�ت يف �لف�سلني. 

نتائج ال�سوؤال الرابع:
 ين�س على: ما مدى توفر �لذكاء�ت �ملتعددة يف تدريبات كتاب �لقر�ءة و�لكتابة 

و�لأنا�سيد لل�سف �ل�ساد�س كله يف معاهد �لرتبية �لفكرية وبر�جمها؟
- ��ستكم���الً لالإجاب���ة ع���ن �ل�س���وؤ�ل �لرئي����س؛ فق���د ح�س���ب �لباح���ث �لتكر�ر�ت 
و�لن�س���ب �ملئوية ملجموع تكر�ر�ت �لذكاء�ت �ملتعددة يف تدريبات كتاب �لقر�ءة و�لكتابة 
و�لأنا�سي���د لل�س���ف �ل�ساد�س كل���ه يف معاهد �لرتبية �لفكري���ة وبر�جمها، وجدول )4( 
يب���ني �لتك���ر�ر�ت و�لن�س���ب �ملئوية لل���ذكاء�ت �ملتع���ددة يف �لتدريب���ات �ملت�سمنة يف كتاب 
�لقر�ءة و�لكتابة و�لأنا�سيد لل�سف �ل�ساد�س كله يف معاهد �لرتبية �لفكرية وبر�جمها.

جدول )4(
التكرارات والن�سب املئوية للذكاءات املتعددة يف التدريبات املت�سمنة يف كتاب القراءة 
والكتابة والأنا�سيد لل�سف ال�ساد�س كله يف معاهد الرتبية الفكرية وبراجمها ن= 384

�لف�سل �لدر��سي
�لذكاء�ت �ملتعددة

 �ملكاين�ملو�سيقي�ملنطقي�للغوي
�لب�سري

 �جل�سمي
�ل�سخ�سي�لجتماع�ي�حلركي

جمموع �لتكر�ر�ت 
972341013428يف �لف�سل �لأول

جمموع �لتكر�ر�ت 
106153390915يف �لف�سل �لثاين

جمموع �لتكر�ر�ت 
يف �لف�سلني 

)�لأول و�لثاين(
2033874914343

�لن�سبة �ملئوية لكل 
11،19%11،19%0،26%12،76%1،82%9،8%52،86%ذكاء يف �لكتاب كله

ترتيب �لذكاء 
بالن�سبة �إىل 

�لن�سبة �ملئوية 
للذكاء�ت �لأخرى

1562734
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يالحظ من خالل جدول )4( ما ياأتي: �أن تدريبات كتاب �لقر�ءة و�لكتابة و�لأنا�سيد 
كله���ا لل�س���ف �ل�ساد�س قد ت�سمنت قدرًا من �لذكاء�ت �ملتعددة، فقد تفاوتت من حيث 
درج���ة ت�سمينه���ا يف كت���اب �لقر�ءة و�لكتاب���ة و�لأنا�سيد لل�سف �ل�ساد����س، و�أنه مل يكن 
ثم���ة ت���و�زن يف ن�سب توفر �لذكاء�ت �ملتع���ددة �ملختلفة من خالل �لتدريبات كلها، وقد 

�ت�سح ذلك من خالل �لآتي:
((( رك���زت تدريبات كتاب �لقر�ءة و�لكتابة و�لأنا�سيد كلها لل�سف �ل�ساد�س بدرجة 1

عالي���ة عل���ى �ل���ذكاء �للغوي؛ حيث بلغ���ت ن�سبة توف���ره )52.86%( من جمموع 
تكر�ر�ت �لذكاء�ت �ملتعددة �لبالغ عددها )384( ذكاء يف تدريبات كتاب �لقر�ءة 

و�لكتابة و�لأنا�سيد كلها لل�سف �ل�ساد�س.
((( توف���رت �ل���ذكاء�ت �لتالي���ة يف تدريب���ات �لكت���اب كل���ه بدرج���ات متفاوت���ة عل���ى 1

�لرتتي���ب: �ل���ذكاء �مل���كاين )�لب�س���ري( بن�سب���ة مقد�ره���ا )12.76%( و�ل���ذكاء 
�ملنطق���ي  و�ل���ذكاء   )%11.19( �ل�سخ�س���ي  و�ل���ذكاء   )%11.19( �لجتماع����ي 

)9.8%(؛ من جمموع تكر�ر�ت �لذكاء�ت يف �لكتاب كله.
((( �أهملت تدريبات �لكتاب كله �لذكاء �ملو�سيقي بن�سبة مقد�رها )1.82%( و�لذكاء 1

�جل�سمي �حلركي )0.26%(؛ من جمموع تكر�ر�ت �لذكاء�ت يف �لكتاب كله.

تف�سري النتائج:
عل���ى ذل���ك فق���د وجد �لباح���ث �أن هذه �لنتائج ت���دّل على �أن ت�سم���ني تدريبات 
كت���اب �لق���ر�ءة و�لكتاب���ة و�لأنا�سيد لل�س���ف �ل�ساد�س كل���ه يف معاهد �لرتبي���ة �لفكرية 
وبر�جمه���ا؛ لل���ذكاء�ت �ملتعددة كان غر متو�زن، ولع���ل ما يف�سر ذلك؛ تركيز موؤلفي 
كت���اب �لق���ر�ءة و�لكتاب���ة و�لأنا�سي���د لل�س���ف �ل�ساد����س يف معاه���د �لرتبي���ة �لفكري���ة 
وبر�جمه���ا عل���ى �لذكاء �للغ���وي بدرجة عالية، وق���د يعود �ل�سبب �إم���ا �إىل عدم وجود 
قائم���ة م�سبوط���ة بال���ذكاء�ت �ملتع���ددة �ملنا�سب���ة لط���الب معاه���د �لرتبي���ة �لفكري���ة 
وبر�جمه���ا عام���ة و�ل�س���ف �ل�س���ف �ل�ساد�س خا�س���ة، �أو �أن خ�سائ����س �لطالب يف هذه 
�لرب�م���ج فر�س���ت على موؤلفي �لكتاب �لعناية بهذ� �لذكاء دون غره، وهذ� ل ين�سجم 
م���ع نظري���ة �لذكاء�ت �ملتع���ددة �لتي نادت بوج���وب تنمية �لذكاء�ت �ملتع���ددة على نحو 
مت���و�ٍز ودون خل���ل يف توزعه���ا، �إ�ساف���ة �إىل �لأدو�ر �ملهم���ة ل���كل ذكاء يف تنمي���ة مهار�ت 
�لتفكر �ملختلفة لدى تالميذ �لإعاقة �لفكرية، �أو �أن معدي بر�مج �لرعاية �لفكرية 
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�أعّدوها دون وجود ت�سور م�سبق للذكاء�ت �ملتعددة �لتي ينبغي �أن ُتت�سمن يف كتبهم؛ 
مم���ا ي���دل على وج���ود تق�س���ر يف �هتمامه���م و�إعد�دهم، �أو ع���دم وج���ود ��سرت�تيجية 
تربوي���ة تعط���ي نظرية �ل���ذكاء�ت �ملتع���ددة �لهتمام �ل���كايف ودورها يف تنمي���ة مهار�ت 
�لتفك���ر �ملختلف���ة؛ مما يو�سح م�ساحة �لهتمام به���ذه �لنظرية يف �لعملية �لتعليمية 
برمته���ا، �أو �أن ه���ذ� �لتف���اوت يف �لن�سب �ملئوية مق�سود لعدم وج���ود معيار ي�ستند �إليه 
م�سمم���و �ملناه���ج ير�ع���ي �لوزن �لن�سبي لتوف���ر كل ذكاء من �ل���ذكاء�ت �ملتعددة، فجاء 
توفره���ا ��ستنادً���ا �إىل خ���ربة �ملوؤلف���ني و�خت���الف �لف���روق �لفردية م���ن حيث خربتهم 
بتاألي���ف كت���ب �للغة �لعربية، مما يدّل على �أن ت�سمني �لذكاء�ت �ملتعددة يف �لكتاب مل 

يخ�سع لنظام معني خ�سوعًا و��سحًا.

در��س���ة                           م���ن  كل  در��س���ات  نتائ���ج  م���ع  �حل���ايل  �لبح���ث  نتائ���ج  �تفق���ت  وق���د   
)�أب���و زه���رة ، 2007، و�ل�سب���ول و�خلو�ل���دة، 2014( �لت���ي �أك���دت عل���ى �رتف���اع مع���دلت 
�ل���ذكاء �للغ���وي. كما �تفق���ت معهما يف توفر كل من �لذكاء �مل���كاين �لب�سري، و�لذكاء 

�لجتماع�ي، و�لذكاء �ل�سخ�سي.

 و�تفق���ت نتائ���ج �لبح���ث �حل���ايل مع نتائ���ج در��سة )�أب���و زه���رة ،2007، �ل�سبول 
و�خلو�ل���دة، 2014( يف �إهم���ال �ل���ذكاء �ملو�سيق���ي، حي���ث ج���اء �ل���ذكاء �ملو�سيقي �لبحث 
�حل���ايل بن�سب���ة �سعيف���ة مقد�ره���ا )1.82%( باملقابل ج���اءت در��سة )�أبو زه���رة ،2007، 

�ل�سبول و�خلو�لدة، 2014( خالية متامًا من موؤ�سر�ت �لذكاء �ملو�سيقي.

 و�ختلف �لبحث �حلايل يف نتيجته �لتي متثلت يف �أهملت تدريبات �لكتاب كله 
�ل���ذكاء �جل�سمي �حلركي بن�سبة مقد�ره )0.26%(؛ من جمموع تكر�ر�ت �لذكاء�ت يف 

�لكتاب كله مع در��سة )�أبو زهرة ،2007، �ل�سبول و�خلو�لدة، 2014(.

 و��ستنادًا �إىل ما �سبق، يفرت�س �إعادة �لنظر يف تدريبات كتاب �لقر�ءة و�لكتابة 
و�لأنا�سيد لل�سف �ل�ساد�س يف معاهد �لرتبية �لفكرية وبر�جمها؛ لإعادة �لتو�زن بني 
�ل���ذكاء�ت �ملتع���ددة من خالل �لتدريبات �لو�ردة يف �لكتاب �ملق���رر، �إ�سافة �إىل �سرورة 
تاليف حالت �لنق�س �لو�ردة فيه لتلك �لذكاء�ت؛ لأن » نظرية �لذكاء�ت �ملتعددة �لتي 
قدم���ت روؤي���ة جديدة تنظ���ر �إىل �لطالب جميعه���م علمًا �أن لديه���م �إمكانيات وقدر�ت 
خمتلف���ة تتيح له���م فر�سة �لتفوق و�لنجاح يف �ملجالت �لدر��سية كلها، �إذ� قدمت لهم 



تقومي تدريبات كتاب القراءة والكتابة والأنا�سيد لل�سف ال�ساد�س د . فرتاج فاح�س الزوين 

 296 

�لطر�ئ���ق �ملنا�سب���ة لإمكاناتهم وقدر�تهم )�ل�سام���ي، 2008، 47(. وبالنظر �إىل �لتدفق 
�ملع���ريف �لهائ���ل و�لتط���ور�ت �ملتالحق���ة و�ملت�سارعة يف تقني���ات �لت�سال �لت���ي نعي�سها، 
ل ميك���ن �أن تعتم���د �لنظ���م �لتعليمي���ة و�لثقافي���ة عل���ى ح�س���ر دور �ملتعل���م يف �خت���ز�ن 
�ملعلوم���ات م���ن خالل نوع و�حد �أو نوعني من �لذكاء�ت دون تنمية �لذكاء�ت �لأخرى، 
حيث �أكد جاردنر �أنه لبد من تو�زن مت�ساٍو للذكاء�ت �ملتعددة يف �لعملية �لتعليمية.

وعل���ى ذل���ك فق���د وج���د �لباح���ث �أن���ه يفرت����س �إث���ر�ء كت���اب �لق���ر�ءة و�لكتابة 
و�لأنا�سي���د لل�س���ف �ل�ساد����س كل���ه يف معاهد �لرتبي���ة �لفكرية وبر�جمه���ا؛ بالذكاء�ت 
�ملتعددة كمًا ونوعًا؛ لتزيد من قدر�ت �لطالب �لذكائية، وت�ساعد على تنمية �لذكاء�ت 

�ملتعددة لديهم يف �سفوف در��سية لحقة.

تو�سيات البحث:
يف �سوء ما �أ�سفر عنه �لبحث من نتائج؛ يو�سي �لباحث بالآتي:

((( توجي���ه �هتم���ام �لقائم���ني عل���ى مناه���ج �لّلغ���ة �لعربي���ة �إىل �أهمي���ة �ل���ذكاء�ت 1
�ملتعددة، و�عتمادها يف تاأليف كتبها.

((( �سرورة �أن ُتر�عى �لذكاء�ت �ملتعددة يف �لطبعات �جلديدة لكتاب �للغة �لعربية 1
لل�س���ف �ل�ساد����س يف معاه���د �لرتبية �لفكري���ة وبر�جمها، وزي���ادة م�ساحتها يف 

تدريبات �لكتاب.
((( دع���وة �لقائم���ني عل���ى تاألي���ف كتاب �للغ���ة �لعربي���ة لل�سف �ل�ساد����س يف معاهد 1

�لرتبي���ة �لفكرية وبر�جمه���ا �إىل �سرورة مر�عاة مبد�أ �لت���و�زن و�ل�سمول بني 
�لذكاء�ت �ملتعددة بطريقة توؤدي �إىل تكامل �ملعرفة لدى �لتالميذ.

((( �أن يرك���ز موؤلف���و كتب �للغة �لعربية على �ل���ذكاء�ت �ملتعددة �ملنا�سبة للتالميذ 1
يف �أثن���اء تخطيطها، وتاأليفها، وتطويره���ا، �أي: �أن يق�سد �ملوؤلفون ق�سدًا �إىل 
حتقيقه���ا، و�أّل تك���ون �لتدريب���ات من�سبة بكل �هتماماتها عل���ى ذكاء �أو ذكائني 

دون وجود تو�زن بني توفرها.
((( �إع���ادة بن���اء �أو تطوير �لتدريبات �ملت�سمنة يف كتاب �لقر�ءة و�لكتابة و�لأنا�سيد 1

لل�س���ف �ل�ساد����س يف معاهد �لرتبية �لفكرية وبر�جمه���ا مبا يحقق �لتو�زن يف 
قيا�س �لذكاء�ت �ملتعددة.
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((( �إع���ادة �لنظ���ر يف بن���اء �لتدريب���ات؛ بحيث تتي���ح للتالميذ فر�سة �أك���رب لتنمية 1
�ل���ذكاء�ت �ملتعددة، و�إبد�ء �لر�أي، و�لتدرب عليه���ا، �إ�سافة �إىل �ملرونة �لفكرية 

و�لإبد�ع.
(7( �أن تت�س���در مو�سوع���ات كت���ب �للغ���ة �لعربي���ة �أهد�فً���ا �سلوكي���ة، ت�س���اغ يف �سوء 1

�لذكاء�ت �ملتعددة، و�أن تبنى تدريبات كل مو�سوع �نطالقًا من هذه �لأهد�ف.
((( �س���رورة حتديد قو�ئم بالذكاء�ت �ملتعددة �لالزمة لكل مرحلة تعليمية، ولكل 1

�س���ف در��سي على حدة؛ كي يتمك���ن م�سممو مناهج �للغة �لعربية، وموؤلفوها 
ومدر�سوها من �لإفادة من تلك �لذكاء�ت.

((( �أهمية ت�سمني دليل �ملعلم/ �ملعلمة باأ�ساليب تنمية �لذكاء�ت �ملتعددة.1
((1( �س���رورة تبن���ي نظري���ة �ل���ذكاء�ت �ملتع���ددة يف �أثن���اء تاألي���ف �لكت���ب �لدر��سي���ة 1

�ملختلفة.

البحوث املقرتحة: 
((( و�س���ع جمموعة موؤ�سر�ت للذكاء�ت �ملتعددة لتحليل حمتوى �لكتب �لدر��سية 1

�ملختلفة. 
((( �إج���ر�ء مزي���د م���ن �لدر��س���ات �ملماثلة حول مو�س���وع �لذكاء�ت �ملتع���ددة، وعلى 1

كتب �للغة �لعربية يف مر�حل تعليمية خمتلفة، وباأ�ساليب بحثية �أخرى.
((( �إع���د�د مق���رر در��س���ي؛ يه���دف �إىل تزوي���د �لطلب���ة �ملعلم���ني يف كلي���ات �لرتبية 1

بطر�ئق بناء �لتدريبات و�لأن�سطة و�أ�ساليبها، �لتي تقي�س �لذكاء�ت �ملتعددة.
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ملخ�س البحث
��سته���دف �لبح���ث للتع���رف عل���ى فعالي���ة برنام���ج تدريبي يف حت�س���ني مهار�ت 
��ستخد�م �حلا�سب �لآيل عند �لطالب �ملتعرين يف �ل�سف �ل�ساد�س بدولة �لكويت، من 
خ���الل تنمية مهار�ت ��ستخد�م �حلا�سوب: )معلومات عامة عن �لكمبيوتر، ��ستخد�م 
�لأجه���زة �مللحق���ة بالكمبيوت���ر، �لوندوز، بر�م���ج �لكمبيوتر(، وقد بلغ���ت عينة �لبحث 
)53( تلميذًا متعر در��سيًا من �لطالب �ملتعرين در��سيًا يف �ل�سف �ل�ساد�س، ق�سمو� 
�إىل جمموعتني �إحد�هما جتريبية عددها )26( تلميذًا و�أخرى �سابطة عددها )27( 
تلميذً���ا. وق���د �أظهرت �لنتائج وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى 0،05 بني 
�ملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة يف جميع مهار�ت ��ستخد�م �حلا�سب �لآيل ل�سالح 

�ملجموعة �لتجريبية. 

الكلمات املفتاحية : �حلا�سوب – �ملتعرين در��سيًا.

The purpose of this study is to explore a training program that 
improves computer usage skills for students who are academically 
behind their peers in sixth grade in the country of Kuwait. Improving 
their computer usage skills through providing more information 
about computers, using computer external component, using 
operating system, and computer programs. The sample of the study 
was (53) students and this number was divided into two groups (26) 
students were classified as experimental group and (27) students 
were classified as control group. The results showed a discrepancy 
with statistical figure at 0,05 among the two groups in all computer 
usage skills for the experimental group. 
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مقدمة البحث:
تع���د م�سكل���ة �لتعر �لدر��سي م���ن �مل�س���كالت ذ�ت �لأبعاد �لرتبوي���ة و�لنف�سية 
و�لجتماعي���ة نظرً���ا لتز�ي���د �أع���د�د �لتالميذ �لذين يعان���ون من �لتع���ر �لدر��سي يف 
م���ادة �أو معظ���م �مل���و�د �لدر��سية ب�سبب تعره���م �لدر��سي، وتك���ر�ر ر�سوبهم يف �ل�سف 
�لدر��س���ي، مما يجعله���م ل يتو�ءمون مع �لف�سول �لدر��سي���ة و�ملناهج �لعادية وب�سكل 
ع���ام يعج���ز �لطالب �ملتعري���ن در��سيً���ا يف �لتعلم بالأ�سالي���ب �ملعت���ادة و يتاأخرون عن 
نظر�ئهم ويف�سلون يف �لتعلم لأ�سباب خمتلفة مع �أنهم لي�سو� معاقني عقليا ول ميكن 
�أن يحكم عليهم �ملعلم �أنهم من �لطالب ذوي �لحتياجات �خلا�سة ملا يتمتعون به من 

�سحة ج�سمية وعقلية، وقد تكون �لظروف �لبيئية �سببًا رئي�سًا لتدين �لتح�سيل. 

ويعم���ل �ملهتمني و�لباحثني يف جم���ال �لتعليم على توفر وتقدمي �لكثر من 
�لأ�سالي���ب و�ل�سرت�تيجي���ات لتدري�س �لذي���ن يعانون من �لتع���ر �لدر��سي �سو�ء كان 
م���ن ط���الب �لرتبية �خلا�سة، �أو من غرهم من �لط���الب �لعاديني �لذي يعانون من 
�لتع���ر �لدر��س���ي، وحتى ل تتفاقم ه���ذه �ل�سعوبة وتزد�د تعقيدً���ا وت�سل بهم �حلالة 
�إىل مرحلة �لياأ�س و�لإحباط، فاإن �أولئك �لطالب يحتاجون �إىل تظافر �جلهود، و�إىل 

تدخل مبا�سر من �ملعلم.

ويع���د �لتع���ر �لدر��س���ي م���ن �مل�سكالت �ملح���رة وغ���ر �لو��سحة ب�س���كل كبر 
ل���دى �لإخ�سائي���ني و�لعاملني بهذ� �ملجال؛ وذلك لأن �لطال���ب يتمتع بقدر�ت عقلية 
متو�سط���ة وف���وق �ملتو�س���ط ويخف���ق يف در��ست���ه لظ���روف غام�سة ق���د تك���ون �أ�سرية �أو 

نف�سية �أو مدر�سية.

�أ�س���ار Remenyi (2002) �إىل �أن تاأث���ر �لتق���دم يف تكنولوجي���ا �ملعلوم���ات 
يف  �لجتماعي���ة  �حلي���اة  جم���الت  جمي���ع  يف  �سي�ستم���ر  �لإلكرتوني���ة  و�لت�س���الت 
�ل�سن���و�ت �لقادم���ة. وق���د �أثرت تل���ك �لو�سائل تاأثرً���ا جوهريًا على �حلي���اة �ملعا�سرة؛ 
وبالت���ايل وجه���ت طرق �لبحث �لعلمي و�لتفكر �لإن�س���اين �إىل ��ستثمار هذه �لو�سائل 
�لتكنولوجي���ة يف حل بع�س م�سكالت �لإن�س���ان �ملعا�سر، حيث �أن ��ستخد�م �لتطبيقات 
�لتكنولوجية يف �لتعلم يغر منوذج �سلوك �ملتعلم ويحوله �إىل منوذج �خللق و�لإبد�ع 
�لذي يت�سمن �لرتكيز على تطوير ن�ساطه �مل�ستقل لتطوير تفكره ومهار�ته يف حل 

�مل�سكالت �ل�سعبة �لتي يو�جهها يف و�قع حياته �ملحيط به.
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م�سكلة البحث:
تع���د م���ادة �حلا�سوب من �ملو�د �ملهمة لي����س يف در��سة �لطالب فح�سب؛ بل يف   
حياته �ليومية، فاحلا�سب �لآيل من �ملو�د �لدر��سية وذ�ت �لأهمية �لكبرة يف �ملرحلة 
�ملتو�سط���ة و�لت���ي تعت���د عليه���ا كث���ر من �مل���و�د �لأخ���رى، ويظهر كثر م���ن �لتالميذ 
�سعوب���ة يف ��ستخ���د�م �حلا�س���ب �لآيل لع���دة �أ�سب���اب ق���د يك���ون منها �سع���ف �لإعد�د يف 

�ملرحلة �لبتد�ئية �أو ظروف �لطالب �لبيئية.

�إن م���ا يعانيه �لطالب �ملتعر در��سيً���ا من م�سكالت يف تعلم ��ستخد�م �حلا�سب 
�لآيل يف وق���ت تك���ون �سحته �جل�سمية جيده وقدر�ته �لعقلية �سمن �ملعدل �لطبيعي، 
�إن���ه �أم���ر حم���ر للمعلم فلي����س لدى �ملعل���م �لقدرة لكت�س���اف �سب���ب �ل�سعوبة، وحتى 
يق���وم �ملعل���م بتحويل �لطالب للمر�س���د �لطالبي �أو �لأخ�سائ���ي �لجتماعي فاإن ذلك 
ياأخ���ذ وقتً���ا مما يجعل �ل�سعوبة تتفاقم، فقد يكون ذلك �لطالب يعاين من م�سكالت 
�جتماعي���ة �أو بيئي���ة �أو م���ن �أمر�����س �أو �إعاق���ات وق���د يك���ون �ل�سب���ب ر�ج���ع للمعل���م �أو 
�أ�سلوب���ه، كل تل���ك �لأ�سباب جمتمع���ة �أو متفرقة ل �سك �أنها �ستوؤث���ر �سلبًا على د�فعية 
�لطال���ب و�إقباله على �لتعلم، وت���رك �لطالب �ملتعرين در��سيًا دون تدخل �سريع من 
�ملعلم قد يزيد من تفاقم �مل�سكلة وميكن �أن يكون ذلك �لتعر �لدر��سي ذ� �أثر مدمر 
على �سخ�سية �لطالب؛ ولذ� كان ل بد من �أن نبحث للمعلم عن طريقة ي�ستطيع من 
خاللها �أن ينمي قدر�ت ومهار�ت طالبه ليزيد من حت�سيلهم، فقد يكون �حلل �سهلًا 

ويف يد �ملعلم عن طريق �إعادة �لتدري�س وتكثيف �لتدري�س مع �لتعزيز.

وي�ستخ���دم �لكث���ر م���ن �ملهتمني يف جم���ال �لتعلي���م تكثيف �لدر��س���ة و�لتكر�ر 
كح���ل �سري���ع يف ح���الت �لتع���ر �لدر��س���ي، ف���اإن ��ستف���اد من���ه �لطال���ب و�إل ح���ول �إىل 
�جله���ات �ملخت�س���ة يف �ملدر�س���ة مث���ل �لإخ�سائ���ي �لنف�س���ي لبح���ث حالت���ه، وحقيق���ة �أن 
�لتك���ر�ر و�لرتكي���ز يف �لتدري����س و�لتكثيف �لهادف يعطي نتائ���ج �إيجابية مع �لطالب 
�لذي���ن يعان���ون م���ن م�سكالت يف �لتعلم، م���ن هنا تبلورت �مل�سكل���ة يف حماولة للتعرف 
عل���ى ق���درة برنامج مقرتح قائم على تكثي���ف �لتدريب لتح�س���ني �أد�ء �لطالب �ملتعر 
در��سيً���ا يف تعلم مه���ار�ت ��ستخد�م �حلا�سب �لآيل، وذلك كهدف ي�سعى �لبحث �حلايل 

لتحقيقه بالتاأكد من �سحة �لفر�س �لتايل:
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 ي���وؤدي تطبي���ق برنام���ج تدريب���ي مكث���ف قائم عل���ى �لتعزي���ز �إىل حت�س���ني �أد�ء 
�لطالب �ملتعرين در��سيًا يف �ل�سف �ل�ساد�س يف ��ستخد�م مهار�ت �حلا�سب �لآيل.

اأهداف البحث:
ي�ستهدف �لبحث �لتعرف على فعالية �لربنامج قائم على �لتعزيز يف تنمية   
مه���ار�ت ��ستخد�م �حلا�سوب عن���د �لطالب �ملتعرين در��سيًا بال�س���ف �ل�ساد�س بدولة 

�لكويت

اأهمية البحث:
ي�ستمد �لبحث �حلايل �أهميتها من خالل �لنقاط �لتالية :

((( يعد تدين �لتح�سيل لدى تالميذ �ملرحلة �ملتو�سطة من �أ�سد �أنو�ع �ل�سعوبات 1
�لتي تو�جه �ملعلمني و�إد�ر�ت �ملد�ر�س؛ مما يوؤثر على حياة �لطالب يف �ملر�حل 

�لتعليمية �لالحقة.
((( �لتن���وع و�لت�س���ارع يف جم���ال �حلو��سيب يجع���ل منها و�سائل تعليمي���ة وتربوية 1

منا�سبة للتالميذ، وقد ت�ساهم يف حت�سني �أد�ء �لتالميذ ذوي تدين �لتح�سيل 
يف �ملرحلة �ملتو�سطة.

((( يع���د �حلا�س���وب م���ن �لو�سائ���ل �مل�سوق���ة و�ملحبب���ة ل���دى �لكثر م���ن �لتالميذ، 1
فيجدون ��ستمتاع يف �لتعامل معها.

((( �إمكاني���ة �ل�ستف���ادة م���ن نتائج هذ� �لبح���ث بتطبيقها على �لط���الب �ملتدنيني 1
حت�سيليً���ا، و�ل�ستف���ادة منه���ا من قب���ل �لد�ر�س���ني و�لباحثني؛ حي���ث يت�سدى 
�لبحث �حلايل لبيان �أهمية فعالية برنامج تدريبي يف تنمية مهار�ت ��ستخد�م 

�حلا�سب �لآيل.

التعريفات واملفاهيم االإجرائية للبحث:

الربناميج التدريبيي: م���ادة تعليمي���ة منهجي���ة حم���ددة �لأه���د�ف، و�ملحتوى، ( 1)
و�أن�سطة،وتعزي���ز  درو����س،  جمموع���ة  �إىل  مق�سم���ة  و�لطريق���ة،  و�لأن�سط���ة، 
لل�سل���وك �لإيجاب���ي، وتدريب���ات �إجر�ئي���ة وف���ق ��سرت�تيجي���ات للتدري���ب عل���ى 

مهار�ت ��ستخد�م �حلا�سب �لآيل لطالب �ل�سف �ل�ساد�س �ملتو�سط.
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الطيالب متيدين التح�سييل: جمموعة من ط���الب �ل�سف �ل�ساد����س �مللتحقني ( 2)
مبد�ر����س �لتعلي���م �لع���ام �حلكومي���ة للع���ام 2017/2016 يعان���ون م���ن تع���ر يف 

�لدر��سة و�سعوبة يف تعلم مهار�ت �ملادة �لعلمية.
تيدين التح�سييل : هو عبارة ع���ن تاأخر يف �لتعليم يظهر عل���ى �سكل �سعوبة يف ( 3)

�لق���درة عل���ى تعلم مهار�ت �مل���ادة �لعلمية؛ مما يعيق �لطال���ب عن �لقيام بتلك 
�ملهار�ت على �لوجه �ملطلوب. 

التعرييف الإجرائي للتلميذ املتدين حت�سيليًا: هو �لتلميذ �لذي يح�سل على ( 4)
درج���ة �أق���ل من درجة �لنجاح و�ملحددة )بدرجة 50 من �لدرجة �لكلية 100( يف 
مقرر �حلا�سوب لل�سف �ل�ساد�س �ملتو�سط يف �لف�سل �لدر��سي �لأول 2015/ 2016.

حمددات البحث:
طب���ق �لبح���ث يف �لف�س���ل �لدر��س���ي �لث���اين 2016/2015 يف مدر�س���ة 

�لفرزدق يف منطقة �لأحمدي �لتعليمية بدولة �لكويت.

االأدب النظري والدرا�سات ال�سابقة 
تدين التح�سيل: 

يع���د مو�سوع تدين �لتح�سيل م���ن �ملو�سوعات �ملهمة يف ميد�ن �لرتبية ب�سكل 
ع���ام حي���ث �أن �َسع���ف �لّتح�سيل �لدر��سي يعن���ي عدم ح�سول �لطال���ب على �لعالمات 
�جلّي���دة �لت���ي توؤّهل���ه لالنتقال من مرحلٍة �إىل �أخرى بنج���اٍح وكفاءة، وهذ� مما يوؤرق 
�ملعلم���ني و�لآب���اء ويجعل �لطالب يف قلق وقد يفقد ثقته بنف�سه ويقل طموحة وتوؤثر 

�سلبًا على م�ستقبل �لطالب.

ولتدين التح�سيل الدرا�سي عند الطالب عدة اأ�سباب منها : 
�سعف �لقدر�ت �لعقلية للطالب مثل قلة درجة �لذكاء (1)
�إ�سابة �لطالب ب�سعوبات �لتعلم. (2)
عدم قدرة �لطالب على ��ستيعاب �ملعلومات. (3)
�سعف م�ستوى �ملعلم. (4)
عدم منا�سبة طريقة �لتدري�س للطالب. (5)
عدم منا�سبة طريقة �لتقومي. (6)



فعالية برنامج تدريبي قائم على التعزيز يف تنمية مهارات ا�ستخدام احلا�سوب د . حممد حمد العتل و خالد حمد بليه 

 309 

 �مل�سكالت �جل�سدية مثل: �سعف �لنظر، �أو �سعف �ل�سمع، �أو �سعف �لبنية  (7)
�جل�سدية مّما ُي�سّبب �لتعب و�لإرهاق له معظم �لوقت.

�إ�سابة �لطالب بامل�سكالت �لنف�سية مثل �لتوتر و�لقلق و�سعف �ل�سخ�سية  (8)
فقد�ن �لطالب �لد�فعية و�لرغبة يف �لدر��سة لأ�سباٍب خمتلفة مثل: كرهه  (9)

للمادة �لدر��سية نف�سها، �أو كره ُمعّلم �ملادة، �أو كرهه للمدر�سة و�سعوره 
بال�سيق من �لطالب �ملُحيطني به. 

تعّر�س �لطالب مل�سكالت �جتماعية مثل: �نف�سال �لو�لدين، �أو وجود  (10)
�مل�سكالت �لأ�سرية، �أو �لتعّر�س للعنف �لأ�سري، و�لتمييز، و�لظلم د�خل 

�لأ�سرة مما ُي�سّبب ت�ستت �نتباهه يف �ل�سف. 
�سعف �ملتابعة يف �ملنزل. (11)
�إ�سغال �لطالب بالأعمال �خلارجية �لتي تاأخذ منه �لوقت بدلًا من  (12)

��ستغاللها يف �لدر��سة، مثل: تاأدية �لأعمال �ملنزلية �أو �مل�ساركة بالعمل 
لزيادة دخل �لأ�سرة )�ملرهان 2016، �لدويكات 2016(.

احلا�سوب :
ترى �لعريني )2005( �أنه �أ�سبح من �ل�سعب �لعتماد على �لطر�ئق �لتقليدية 
يف �لتعلي���م �ملعتم���دة عل���ى عمليتي �حلفظ و�لتلقني، نظرًا لع���دم قدرتها على مو�كبة 
ذل���ك �لتق���دم، ب���ل تعترب من �أك���ر �أ�ساليب �لتعل���م �سلبية �لتي تف�س���ي �إىل خمرجات 
تفتق���ر �إىل مه���ار�ت �لبح���ث و�لتفك���ر وبن���اء �ملعرفة. وهن���اك حقيقة مفاده���ا باأن ما 

يتعلمه �لطالب ذ�تيًا �أعمق و�أبقى مما يتلقاه بتلقني من �ملعلم.

 (Christensen & Gerber, ويوؤك���د �ملخت�س���ني يف جم���ال �سعوبات �لتعل���م
(Okolo,1992; Rhonda & Dennis, 1993 ;1990 �أن �لتعلي���م مب�ساع���دة 
�حلا�سوب يعمل على زيادة كفاءة طالب �سعوبات �لتعلم ويكون لديهم نظرة �إيجابية 
للمحت���وى �لأكادمي���ي؛ مم���ا ي�ساع���د على زي���ادة حت�سيل �لتالمي���ذ، و�أ�س���ار �أي�سًا �إىل 
�إن �لتعلي���م مب�ساع���دة �حلا�س���وب ي�ستطي���ع �أن يك���ون و�سيل���ه فعال���ه بتوف���ر �لتمرين 
و�ملمار�س���ة �لتي يحتاجه���ا �لتالميذ ذوى �سعوبات �لتعلم يف �إتقان �ملهار�ت �لأ�سا�سية، 
فق���د مت���ت مالءمة بر�مج �حلا�سوب لإعد�د �لفر����س للتدريب �لفعال و�ملمار�سة على 
�مله���ار�ت �لريا�سي���ة �لأ�سا�سي���ة، وقد تكون ه���ذه �لرب�مج �لأكر مالءم���ة للتطبيقات 

�لعملية بالن�سبة للتالميذ ذوى �سعوبات �لتعلم. 
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�أ�سار (Keddy et al., 1991) �إىل وجود وظهور �إقبال وتوجه من �لعاملني 
يف جم���ال �سعوب���ات �لتعلم نحو ��ستخد�م �حلا�س���وب يف عالج �لتالميذ �لذين يعانون 
م���ن �سعوب���ات يف �لتعلم، ويرجع هذ� �ل�ستح�سان و�لتوجه للنتائج �لإيجابية �لتي مت 
�لتو�سل �إليها يف �لدر��سات �لتي �أجريت على �لتالميذ �لذين يعانون من �سعوبات يف 

�لكتابة �أو �لقر�ءة �أو �إجر�ء �لعمليات �حل�سابية.

ا�سرتاتيجيات تعليم متدين التح�سيل: 
ذك���ر كل م���ن �حل���ور�ين و�لعازم���ي )2016(؛ و�لعجمي و�لعن���زي، و�ل�سعيدي، 
و�لعنزي، و�لقطان، و�لظفري )2015( �أن ��سرت�تيجيات �لتعليم هي طرق �لتدري�س 
و�لتقني���ات و�لو�سائ���ل �للفظية وغر �للفظية �لتي ي�ستعني بها �ملعلم لتي�سر �أحد�ث 
�لتعل���م ل���دى �ملتعلمني على �أن يتو�ف���ر فيها �سيء من �ملرونة عن���د عر�س �ملادة ب�سكل 
ير�عي مو�طن �لقوة و�ل�سعف لدى �لطالب متدين �لتح�سيل، وي�سفي على �لتعليم 
�سف���ة �لتفاع���ل �لإيجاب���ي، وق���د تع���ددت ��سرت�تيجي���ات �لتعامل مع �لط���الب متدين 
�لتح�سي���ل، �إل �أن �لباحث���ان يقت�س���ر�ن عل���ى ما يتو�ف���ق مع ��ستخ���د�م �حلا�سب �لآيل 

.Multisensory Training مثل: ��سرت�تيجية تدريب �حلو��س �ملتعددة
ويق�س���د به���ا �أن يق���وم �ملعلم بالرتكيز عل���ى حو��س �لطال���ب جميعها من �أجل 
توظيفه���ا يف �لتدريب على �ملهار�ت �لأ�سا�سية، م�ستعينًا بالو�سائل �لتعليمية �ل�سمعية 

�أو �لب�سرية. 
وترتك���ز ه���ذه �ل�سرت�تيجي���ة عل���ى مب���د�أ، �أن �لطال���ب يك���ون �أك���ر فعالي���ة يف 

�لتعلم، �إذ� ��ستخدم �أكر من حا�سة و�حدة يف تعلمه، �أو يف �أثناء عملية �لتدريب.
ويع���رب �أ�سلوب )فرنال���دFernald( �مل�سم���ى باأ�سل���وب (V.A.K.T) منوذجًا 
 ،Auditory متثل �ل�سمع Aو ،Visual متثل �لب�سر V :لهذه �ل�سرت�تيجية. حيث

.Tactual متثل �للم�س Tو ، Kinesthetic متثل �لإح�سا�س باحلركة K و
مثال : يف �خلطوة �لأوىل ي�ستمع �لطالب ل�سرح �ملعلم وتوجيهاته يف ��ستخد�م 
�ملهارة، �أو يطلب من تلميذ �أن يروي ق�سة ما، ويف �خلطوة �لثانية يكتب �ملعلم �لكلمات 
�ملهم���ة م���ن �لتوجيهات عل���ى �لكمبيوتر وتظهر عل���ى �ل�سا�سات �أم���ام �لطالب، فيقوم 
�لطال���ب بالنظر �إليها)�لب�سر( وقر�ءتها )�لنط���ق(، و�أخرًا يقوم بتطبيقها )�للم�س 

و�لإح�سا�س باحلركة(.
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تق���وم كثر من �ل�سرت�تيجيات �لتدري�سية �لناجحة على مبد�أ تعدد �حلو��س 
يف �لتعلم وخا�سة عند �لطالب متدين �لتح�سيل ومن يحتاج �إىل �هتمام خا�س، كما 
يتب���ني �أهمي���ة �حلا�سب �لآيل ودوره يف زي���ادة �لد�فعية وتغير بيئة �لف�سل، حيث �أكد 
Vaughn,  & Bos, (2015) �أن ��ستخد�م �حلا�سوب يوؤدى �إىل تعليم �أف�سل و�أ�سرع 
وخ�سو�س���ا بالن�سب���ة للطالب �لذي���ن يعانون من تدين �لتح�سي���ل و�لذين يحتاجون 
�إىل �لتدريب يف �كت�ساب بع�س �حلقائق �لأ�سا�سية كما �أنه يزيد فعالية �لتعلم لديهم، 
ولق���د وج���د �أن �لطالب مت���دين �لتح�سي���ل �لذي���ن ي�ستخدمون �حلا�س���وب قد �رتفع 

وب�سكل كبر كمية ونوعية �إنتاجهم �لأكادميي.

درا�سات �سابقة:
�أمك���ن للباحث���ان ح�سر �لدر��س���ات ذ�ت �ل�سلة مبو�س���وع �لدر��سة ومت ترتيبها 

زمانيًا من �لأحدث لالأقدم يف حمورين كما يلي:

 در��سة ر�سيد )2015( هدفت �لتعرف على �لعو�مل �ملوؤدية لتدين �لتح�سيل يف مادة
 �لريا�سيات يف �ملرحلة �ملتو�سطة يف مد�ر�س مدينة �لرمادي �لعر�قية، و�سملت )60(
 مدر�سة �ختر منها �ملعلمني و�ملدر�ء وتو�سلت لعدة نتائج من �أهمها : �أن �لعو�مل
�ملتو�سطة كانت متو�سطة من وجهة نظر �ملرحلة  �لتح�سيل لطالب   �ملوؤدية لتدين 
 �ملعلمني و�ملديرين، كما وجدت فروق ذ�ت دللة �إح�سائية للعو�مل �ملوؤدية �إىل تدين
 �لتح�سيل �لدر��سي يف مادة �لريا�سيات تعزى ملتغر �لوظيفة ول�سالح �ملدر�سني، يف

.حني مل تكن هناك فروق ل�سالح �جلن�س

بينت در��سة Leslie, Couse & Dora, (2010) �لتي هدفت �إىل ��ستك�ساف 
ج���دوي �حلو��سيب �للوحي���ة عند )41( من �أطفال �لرو�سة، وقد �أ�سفرت نتائجها عن 

�سرعة يف قدرة �لأطفال على تعلم ��ستخد�م �حلو��سيب للتعبر عن �أفكارهم. 

كم���ا ق���ام Plowman, McPake & Stephen (2008) بدر��س���ة �أثر دعم 
تعل���م �لأطف���ال عن طريق ��ستخ���د�م �لتكنولوجيا يف �ملنزل ومد�ر����س ريا�س �لأطفال 
يف �ململك���ة �ملتح���دة، وذل���ك عن���د )346( عائلة مم���ن لديهم طفل يف مرحل���ة �لرو�سة، 
كم���ا قام���ت �لدر��س���ة بعم���ل )24( در��س���ة حال���ة م�ستخدم���ني �لطريق���ة �لجتماعي���ة 
�لثقافي���ة م���ن خ���الل مناق�س���ة �ملجموع���ة �ملتنوع���ة �لتي ي�سادفه���ا �لأطف���ال يف �ملنزل 
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و�لأ�س���كال �لت���ي يتخذها تعلمهم، و�لأمور �لتي يلعبه���ا �لبالغني و�لأطفال و�لآخرين 
وكيفي���ة دع���م ممار�سات �لأ�سرة لتعلمه���م، وتو�سلت �لدر��س���ة �إيل �لعديد من �لنتائج 
يع���د �أبرزه���ا �كت�س���اب �أطف���ال ما قب���ل �ملدر�س���ة م�ستوي���ات �أ�سا�سية للكف���اء�ت يف ثالث 
جم���الت للتعل���م بو��سط���ة �لتكنولوجي���ا، متمثل���ة باكت�ساب �مله���ار�ت �لعلمي���ة، وزيادة 
�ملعرف���ة بالع���امل من حولهم، وتنمية �مليول لتعلم وفهم �ل���دور �لثقايف حتى ي�سبحو�                                                                             

جاهزين لبد�أ �ملدر�سة.

كم���ا تب���ني در��سة عطية، و�ملط���ري )2010( �لتي هدف���ت �إىل حتليل �جتاهات 
طالب �لدر��سات �لعليا يف كلية �لعلوم �لرتبوية يف �جلامعة �لها�سمية نحو تطبيقات 
�لتعل���م �لإلك���رتوين، وتع���رف �أث���ر كل م���ن �ملع���دل �لرت�كم���ي و�خل���ربة يف �مل�ساق���ات 
�لإلكرتونية، وقد ك�سفت نتائج �لدر��سة عن �جتاهات �يجابية لدى طالب �لدر��سات 

�لعليا يف كلية �لعلوم �لرتبوية نحو تطبيقات �لتعلم �لإلكرتوين. 

وتب���ني در��س���ة Lieberman , Chesley- Fisk, & Biely, (2009) �أث���ر 
��ستخ���د�م �لت�سميم �جليد لالألعاب �لرقمية على حت�سني وتطوير �جلو�نب �ملعرفية 
و�لجتماعي���ة ل���دى �أطف���ال �لرو�س���ة، و�لت���ي �أ�سف���رت نتائجه���ا عن زي���ادة وحت�سن يف 

�لكثر من �جلو�نب �ملعرفية و�لجتماعية عند عينة �لدر��سة. 

 �أك���د Lieberman, Bates, & So, (2009) �أن بر�م���ج �حلا�س���وب متقن���ة 
�لت�سمي���م تتي���ح للمتعل���م حري���ة �لتفاع���ل م���ع �لأن�سط���ة �لتعليمي���ة بالطريق���ة �لتي 
تتنا�س���ب م���ع مي���ول ورغب���ات �ملتعلمني؛ مم���ا يدفعهم �إىل مزي���د من �لإ�س���ر�ر لتعلم 
م���ا ه���و جدي���د يف ذلك �ملنه���ج. و�أي�س���ا ت�سج���ع �ملتعلمني للتف���اين يف �إمت���ام �أن�سطتهم 
�لتعليمي���ة ب���كل قب���ول و�إيجابية. ميزة �أخرى له���ذه �لرب�مج هي تغي���ر ملفهوم �ملعلم 
م���ن �مل�س���در �لوحيد للمعلومات �إىل �أحد م�سادر �ملعلومات حيث ي�سبح دور �ملعلم هو 
ت�سهي���ل �لعملي���ة �لتعليمي���ة وتو�سيل �ملعلومات من �لط���الب و�إىل �لطالب مما يزيد 
م���ن م�ساركة �ملتعلم���ني يف �لعملية �لتعليمية ودفعه���م �إىل م�ساركة �لطالب �لآخرين 

يف تبادل �ملعلومات.

ويف در��س���ة �خل�س���ر )2008( �لت���ي تناول���ت �أثر ��ستخ���د�م �لأن�سط���ة �لتفاعلية 
على �لتح�سيل ور�سا �لطالب و�لحتفاظ باملعلومة. ��ستخدمت �لباحثة بيئة �لتعلم 
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�للكرتونية �سممت فيها �لأن�سطة �لتفاعلية، تو�سلت �لدر��سة �إىل وجود فروق د�لة 
�إح�سائي���ا يف �لتح�سي���ل ويف ر�س���ا �لط���الب ل�سالح �ملجموع���ة �لتجريبية وذلك يف كل 

من مهار�ت �لفهم و�لتطبيق و�لرتكيب و�لتقومي. 

�أم���ا در��س���ة �لكن���دري )2008( فق���د هدفت �لدر��س���ة �إىل معرفة �أث���ر ��ستخد�م 
�لأن�سط���ة �لإلكرتوني���ة يف �لتعل���م �ملدمج عل���ى حت�سيل طالب مق���رر �لرتبية �لبيئية 
بجامع���ة �لكوي���ت ور�ساه���م عن هذ� �ملق���رر. و�أ�سف���رت نتائج �لدر��سة ع���ن وجود فرق 
د�ل �إح�سائيً���ا ب���ني متو�سطي درجات ط���الب �ملجموعة �لتجريبي���ة وطالب �ملجموعة 
�ل�سابط���ة يف �لختب���ار �لتح�سيلي ل�سالح �ملجموعة �لتجريبي���ة. وكذلك وجود فرق 
د�ل �إح�سائي���ا ل�سال���ح �ملجموعة �لتجريبية عن جترب���ة �لتعلم من خالل بيئة �لتعلم 

�لفرت��سية �لبالك بورد.

ويف در��س���ة �ساه���ني )2008( �لت���ي هدف���ت �لدر��س���ة �إىل معرفة فعالي���ة �لتعلم 
�ملدمج يف تنمية بع�س عمليات �لعلم و�لتح�سيل �ملعريف لدى تالميذ �ل�سف �خلام�س 
�لبتد�ئ���ي وتنمي���ة �جتاهاتهم نح���و �لتعلم �ملدمج؛ بالإ�ساف���ة �إىل و�سع دليل للمعلم 
ي�ساع���د معلم���ي �لعلوم عل���ى ��ستخد�م �لتعلم �ملدمج، و�أو�سح���ت نتائج �لدر��سة وجود 
فروق د�لة �إح�سائيًا يف �لتح�سيل وعمليات �لعلم و�لجتاه نحو �لتعلم �ملدمج ل�سالح 

جمموعة �لتعلم �ملدمج.

�أم���ا در��س���ة ب���ن غي���ث )2008( فق���د هدف���ت �لدر��س���ة �إىل �لتع���رف عل���ى �أث���ر 
��ستخ���د�م �لتعل���م �ملدمج با�ستخ���د�م بيئة تعلم �لكرتونية عل���ى حت�سيل ور�سا طالب 
كلية �لرتبية بجامعة �لبحرين. حيث قام �لباحث با�ستخد�م جمموعة من �لأن�سطة 
�ملختلف���ة يف ت�سمي���م �ملقرر �ملدمج و�لت���ي طبقت على �ملجموعة �لتجريبية يف حني مت 
در��س���ة �ملجموعة �ل�سابطة بطريق���ة �لتقليدية، و�أظهرت نتائج �لدر��سة �أنه ل توجد 
ف���روق د�ل���ة �إح�سائيًا ب���ني �ملجموعة �لتجريبي���ة و�ل�سابطة يف متغ���ر �لتح�سيل، يف 
حني �أظهرت �لنتائج �خلا�سة بر�سا �لطالب �أن طالب �ملجموعة �لتجريبية قد �أبدو� 

ر�سا عايل عن �لتعلم �ملدمج وطريقة �لتدري�س.

ركز Barak, Lipson, & Lerman, (2006) على �أن ��ستخد�م �حلا�سوب 
�ملحم���ول يكاف���ح م���ن ت���دين م�ست���وى �لتح�سي���ل �لعلمي وي�ساع���د يف �سرع���ة ��ستقبال 
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�لت�سحيحات �سو�ء �حلو�سبية �أو من متعلمني �آخرين ي�ستخدمون نف�س �لربنامج. �إن 
م�سكل���ة تدين م�ستوى �لتح�سي���ل �لعلمي ناجتة عن �ل�ستمر�رية يف ��ستخد�م و�سائل 
تعليمي���ة تقليدية ل جتد قبول لدى �ملتعلم���ني. وكان لز�مًا على �ملوؤ�س�سات �لتعليمية 
�أن تبح���ث ع���ن و�سائ���ل تعليمي���ة حديثة كي ت�ستقط���ب تركيز �ملتعلم���ني. �إن �حلا�سوب 
�ملحم���ول ي�سم���ح للمتعلم با�ستخد�م �لفهم �لت�س���وري عن �ملحتوى �ملقدم له مما يتيح 
عملي���ة �لتعل���م با�ستخد�م طرق تعليمي���ة حديثة مرغوبة ل���دى �ملتعلمني. كذلك روح 
�لتفاعلية بني �ملتعلمني �أنف�سهم وبني �ملتعلمني و �ملعلم تتيح �لفر�سة لتبادل �لأفكار 

و�ملفاهيم �لتي من �ساأنها ترفع �لتح�سيل �لعلمي لدى �ملتعلمني.

 در��س���ة Hopson, Simms, & Knezek, (2001) ذك���ر �أن �إيج���اد ف�س���ل 
در��س���ي مع���زز ببيئة تكنولوجي���ة �أو ما ي�سمى بف�سل رقم���ي �أي �أن كل متعلم ي�ستخدم 
�حلا�س���وب منفردً���ا يوؤث���ر ب�سكل �يجاب���ي على حت�سي���ل �ملتعلمني ويطور م���ن مهار�ت 
�لتفك���ر �لتحليل���ي لديه���م وذل���ك لع���دة �أ�سباب ذك���رت يف �لدر��س���ة. منها عل���ى �سبيل 
�لذكر �أن �لعملية �لتعليمية تركزت على �ملتعلم بنف�سه وبانفر�دية مع تقليل �لعتماد 
عل���ى �ملعل���م. و�ل�سبب �لآخ���ر هو ��ستخد�م �حلا�سوب يف بيئة مع���ززه تكنولوجيا ي�سهل 
م���ن �حل�س���ول عل���ى �ملعلومات وي�سجع �لتع���اون و�مل�ساركة بني �ملتعلم���ني. ومن �سمن 
�لأ�سب���اب �لت���ي ذكره���ا �لباحثون هو تو�فر م�س���ادر متعددة للح�س���ول على �ملعلومات 
با�ستخ���د�م �حلا�س���وب حيث �أدى ذل���ك �إىل زيادة �لتح�سيل �لعلم���ي من خالل تقدمي 
�أعم���ال طالبية منفردة �أو يف جمموع���ات �أو�سحت �أن �ملتعلمني حققو� ما هو مطلوب 
منهم بدون �إجر�ء �ختبار�ت حت�سيلية. �إن ��ستخد�م �حلا�سوب يف �لتعليم �أوجد �مليول 
ل���دى �لط���الب لكت�ساف �ملجهول يف �ملنه���ج �لتعليمي و�أوجد �أي�س���ا �ل�سعور �لإيجابي 
لقب���ول �حلا�س���وب كاأد�ة تعليمي���ة تدف���ع �ملتعلم���ني نحو �لإب���د�ع وجتع���ل �ل�سيطرة يف 

�لتعليم لدى �ملتعلم ولي�س �ملعلم.

كذل���ك بين���ت در��س���ة عزي���ز )1998( �لت���ي هدف���ت �إىل معرف���ة م���دى فعالي���ة 
�حلا�سوب يف تعليم وتعلم �لريا�سيات بجمهورية م�سر �لعربية، وذلك على عينة من 
�ملعلم���ني و�لتالمي���ذ مبختل���ف فئاتهم ومر�حله���م �لتعليمية، وتو�سل���ت �لدر��سة �إىل 
ع���دة نتائ���ج من �أهمه���ا: �أن ��ستخد�م �حلا�س���وب يف تعليم وتعل���م �لريا�سيات ذو تاأثر 
موجب يف حت�سيل �ملعلمني و�ملتعلمني �سو�ء �لعاديني �أو ذوي �لإعاقة بجميع مر�حل 
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�لتعلي���م، كان لرب�م���ج �حلا�سوب �أثر� موجبا يف تنمية �لجت���اه �لعلمي لدى �لطالب، 
�حلا�س���وب ذو تاأث���ر موجب يف منو ميول �لتالميذ �ملعوق���ني �سمعيا نحو �لريا�سيات 

و�نه فعال يف حت�سيلهم �لدر��سي.

كم���ا بين���ت �أي�س���ا در��س���ة �حلازم���ي )1995( �لت���ي هدف���ت �إىل حتلي���ل �لبيانات 
�لت���ي مت �حل�س���ول عليها �أثناء تطبيق برنامج رعاي���ة �ملوهوبني يف �لريا�سيات، وذلك 
بتطبي���ق برنامج باحلا�سوب يتم �لرتكيز فيه على �لعالقة بني �لربجمة و�لتح�سيل 
�لدر��س���ي يف �لريا�سي���ات، و�أ�سفرت �لنتائج عن وج���ود عالقة بني �لتح�سيل �لدر��سي 
يف �لريا�سي���ات و�لربجمة بدرج���ة عالية جد� من �لرتباط، حيث بلغ معامل �رتباط 

بر�سون 0،71 وهذ� دليل على قوة �لعالقة بني �ملتغرين.

كذل���ك بين���ت در��س���ة حم���اد )1994( �لت���ي هدف���ت �إىل معرف���ة م���دى فعالي���ة 
��ستخ���د�م �حلا�س���وب يف �كت�س���اب مفاهي���م ريا�سي���ة �أ�سا�سية لدى 40 تلمي���ذ� من ذوي 
�لإعاق���ة �لب�سيط���ة، وق���د ك�سف���ت �لنتائ���ج عن وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية عند 
م�ست���وى دللة 0،001 بني �ملجموعتني وهذ� �لفرق ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية �لتي 
��ستخدم���ت �حلا�سوب، كم���ا ك�سفت �لنتائج عن عدم وجود ف���روق ذ�ت دللة �إح�سائية 

تعزى �إىل جن�س �ملتعلم.

 كما بينت نتائج در��سة Okolo (1992) �لتي هدفت �إىل معرفة تاأثر �لتعلم 
مب�ساعدة �حلا�سوب على حت�سيل �لتالميذ �لذين يعانون من �سعوبة يف تعلم حقائق 
�جلم���ع لالأعد�د دون �لع�سرة، وكذلك ما مدى تاأثر �لتعلم مب�ساعدة �حلا�سوب على 
�لد�فعي���ة ل���دى �لتالمي���ذ ذوي �سعوب���ات �لتعلم، وذل���ك من خالل برنام���ج للتدريب 
و�ملمار�سة يف �حلا�سوب وبرنامج لالألعاب يف �حلا�سوب �أي�سا، و�أ�سفرت نتائج �لدر��سة 
عن عدم وجود فروق بني �لربناجمني، كما �أدى تدريب �لتالميذ يف كال �لربناجمني 
�إىل حت�س���ني �لأد�ء وزي���ادة يف حت�سي���ل �لتالمي���ذ �لذي���ن يعانون م���ن �سعوبة يف تعلم 
حقائ���ق �حل�س���اب، كم���ا �أظهرت �لنتائج �أي�س���ا �أن برنامج �لألع���اب يف �حلا�سوب كان له 

تاأثر �إيجابي حمدود يف زيادة �لد�فعية لدى �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم. 

�لت���ي   Christensen & Gerber, (1990) در��س���ة  �أي�س���ا  بين���ت  كذل���ك 
هدف���ت �إىل معرف���ة �أث���ر �لتعل���م مب�ساع���دة �حلا�سوب عل���ى )30( تلميذًا مم���ن يعانون 
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من �سعوبة تعلم �جلمع، وقد ��ستخدم �أكر من منط للتعلم مب�ساعدة �حلا�سوب مع 
عين���ة �لدر��س���ة، وقد �أ�سفرت نتائج �لدر��سة ع���ن حت�سن مع �لتالميذ ب�سورة و��سحة 

مبختلف �لأمناط. 

�إن �لتعلم بطبيعته عمل تعاوين مالزم للفرد ويعتمد على �لتفاعل �لإن�ساين،    
فن�ساط �ملتعلم يلعب دورًا كبرًا يف �لعملية �لتعليمية، وتبني �لدر��سات �ل�سابقة �لدور 
�لفع���ال �ل���ذي تلعب���ه �لتكنولوجي���ا ويلعبه �حلا�س���وب يف جمال �لرتبي���ة، فهي ت�ساعد 
عل���ى حتقي���ق �أه���د�ف �لتعليم �لفردي، حي���ث يتم من خاللها �إتاح���ة �لفر�س �ملنا�سبة 
ل���كل تلميذ، لك���ي يتعلم ح�سب م�ستو�ه، وقدر�ته، ومهار�ت���ه، ودو�فعه، و�سرعة تعلمه، 
و�ن�سباط���ه، وقدرت���ه على حل �مل�س���كالت، ويف �سوء ذلك تع���د �لتكنولوجيا يف �لتعليم 
منا�سبة جلميع �لفئات و�لأعمار و�ملر�حل، كما تعمل على تقدمي �لكثر من �خلدمات 
�لتعليمية للمعلم، فهي حترره من �لأعباء �لروتينية �لتي تتطلب �سرب� ودقة وذ�كرة 
جي���دة، كما حترره م���ن �لقيام بالعمليات �حل�سابية وحت�س���ر �لأ�سكال و�لر�سوم وكل 
ه���ذه �لأ�سياء، حيث ي�ستطيع �أن ي�ستدعيه���ا �حلا�سوب من بنك �لذ�كرة �ل�سريع لديه 
و�لكث���ر م���ن �لعملي���ات و�لأهد�ف �لتي ميك���ن للحا�س���وب �أو �لتكنولوجي���ا توفرها.

التعقيب على الدرا�سات ال�سابقة:
يتب���ني من �لدر��سات �ل�سابق���ة �أهمية �لتكنولوجيا وخا�س���ة �حلا�سب �لآيل يف 
تدري����س وتعلي���م �لطالب ومما �سبق فاإن �لباحثان قد �أف���اد� �أنه ميكن حت�سني قدر�ت 
ومه���ار�ت �لط���الب ببن���اء برنامج مكثف يق���وم على �لتعزيز، وعلى ح���د علم �لباحثان 
فاإن هذ� �لبحث فيما تتناوله من خ�سو�سية للطالب متدين �لتح�سيل وبناء برنامج 
لتعليمه���م قائ���م عل���ى ��ستخ���د�م �حلا�س���ب �لآيل، تعد در��س���ة نوعية قد تفت���ح �آفاق يف 

جمال تعليم �لطالب �ملتعرين ومتدين �لتح�سيل.

منهج البحث:
�تب���ع �لباحث���ان �ملنه���ج �لتجريب���ي ملنا�سبته مع �إج���ر�ء�ت �لبح���ث �لقائمة على 
معرف���ة مق���درة �لتدري����س مب�ساع���دة �حلا�س���وب يف حت�س���ني �أد�ء تالمي���ذ �ملجموع���ة 
�لتجريبية من �لطالب متدين �لتح�سيل يف ما يلي)معلومات عامة عن �لكمبيوتر، 
��ستخ���د�م �لأجهزة �مللحقة بالكمبيوتر، �لون���دوز، بر�مج �لكمبيوتر �لتالية: �لر�سام- 

�لوورد- مويف ميكر(.
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جمتمع وعينة البحث:
تك���ون جمتم���ع �أفر�د �لبحث �حلايل م���ن جميع �لطالب �ملتعري���ن در��سيًا يف 
�ل�سف �ل�ساد�س بدولة �لكويت و�لذي يبلغ عددهم 4302 للعام �لدر��سي 2016/ 2017 

)وز�رة �لرتبية 2018(

وق���د مت �ختي���ار عينة �لبح���ث بطريقة �لع�سو�ئية �لعنقودي���ة، حيث مت �ختيار 
�ملنطق���ة �لتعليمي���ة )�لأحم���دي( ث���م �ملدر�س���ة )�لف���رزدق( ث���م �ل�س���ف �ل�ساد����س، وقد 
تكون���ت عين���ة �لبح���ث من )53( تلميذً���ا موزعني على ف�سل���ني مت �ختيارهما بطريقة 
ع�سو�ئي���ة من ب���ني 3 ف�سول يف مدر�س���ة �لفرزدق �ملتو�سط���ة، ومت حتديد �ملجموعتني 
)جتريبي���ة و�سابطة( بطريقة ع�سو�ئية، حيث تكونت �ملجموعة �لتجريبية من )26( 
تلميذًا، و�ملجموعة �ل�سابطة من )27( تلميذًا، قام معلم و�حد بتدري�س �ملجموعتني.

 T-Test )وحل�ساب �لتكافوؤ بني �ملجموعتني قام �لباحثان با�ستخد�م �ختبار )ت
لدللة �لفروق بني متو�سط درجات �ملجموعتني، و�جلدول �لتايل يبني نتائج �ختبار 

)ت( لدللة �لفروق بني �ملجموعتني يف �لقيا�س �لقبلي ملهار�ت ��ستخد�م �حلا�سوب.

جدول )1(
اختبار )ت( لدللة الفروق بني متو�سطي درجات املجموعتني يف القيا�س القبلي

�ملهارة
�ملجموعة 
�لتجريبية

�ملجموعة 
قيمة �ل�سابطة

�لدللة)ت(
عمعم

8،321،028،111،080،470،64معلومات عامة
��ستخد�م �لكمبيوتر 
7،651،127،591،800،220،821)�ملاو�س- �لكي بورد(

7،581،417،641،510،800،421�لوندوز
�لرب�مج )ر�سام – وورد- 

6،951،156،821،140،700،481مويف ميكر(

يت�س���ح م���ن جدول )1( نتائج �ختبار )ت( ب���ني متو�سطات درجات �ملجموعتني 
يف �لقيا����س �لقبل���ي لختب���ار �حلا�س���وب )معلوم���ات عام���ة ع���ن �لكمبيوت���ر، ��ستخد�م 
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�لأجه���زة �مللحقة بالكمبيوتر، �لون���دوز، بر�مج �لكمبيوتر �لتالي���ة: �لر�سام- �لوورد- 
م���ويف ميك���ر(، ويت�سح من �لنتائج عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سط 
درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبي���ة و�ملجموع���ة �ل�سابط���ة يف جمي���ع �مله���ار�ت؛ مم���ا يعني 
ب���اأن �أد�ء ط���الب �ملجموع���ة �لتجريبي���ة مياث���ل �أد�ء ط���الب �ملجموع���ة �ل�سابط���ة يف                                

هذه �ملهار�ت. 

اأدوات البحث:
اأول: اختبار حت�سيلي يف ا�ستخدام احلا�سب الآيل )اإعداد الباحثان(

مت �إعد�د هذ� �لختبار بهدف ��ستخد�مه يف �لقيا�س �لقبلي و�لبعدي، وي�ستمل 
على مهار�ت ��ستخد�م �حلا�سب �لأيل �لتالية: 

((( معلومات عامة عن �لكمبيوتر.1
(((  ��ستخد�م �لأجهزة �مللحقة بالكمبيوتر.1
(((  �لوندوز.1
((( بر�مج �لكمبيوتر )�لر�سام- �لوورد- مويف ميكر(.1

�سدق وثبات الختبار 
ل�ستخ���ر�ج معام���الت �ل�س���دق و�لثبات يف �لبحث �حلايل، طب���ق �لختبار على 
عين���ة بل���غ قو�مه���ا )32( م���ن طالب �ل�س���ف �ل�ساد����س، وق���د �أ�سفرت نتائ���ج معامالت 
�لرتب���اط لل�س���دق �لبنائ���ي ب���ني درج���ات �مله���ار�ت )معلوم���ات عام���ة ع���ن �لكمبيوتر، 
��ستخ���د�م �لأجهزة �مللحقة بالكمبيوتر، �لون���دوز، بر�مج �لكمبيوتر �لتالية: �لر�سام- 
�ل���وورد- م���ويف ميك���ر( و�لدرج���ة �لكلي���ة لالختب���ار كالت���ايل: 0.78 – 0.69 – 0.72 
– 0.81، �أم���ا معام���الت �لثب���ات، فق���د مت ��ستخر�ج معامل ثب���ات �ألفا ملجموع درجات 
�لختب���ار حي���ث بل���غ 0.77، وكذل���ك معامل ثب���ات جتم���ان للتجزئة �لن�سفي���ة ملجموع 
درج���ات �لختب���ار حيث بلغ 0.71، وت�سر نتائج معام���الت �ل�سدق و�لثبات على درجة 

عالية ميكن �لوثوق و�لعتماد عليها يف �لقيا�س �لقبلي و�لبعدي.

ثانيا: الربنامج
يع���د �لتعل���م مب�ساعدة �حلا�سوب م���ن �لأدو�ت و�لو�سائل �حلديث���ة �لتي �أثبتت 
فعاليته���ا يف عملي���ة �لتعل���م و�لتعليم، و��ستخد�م���ه من �لأمور �ملهمة �لت���ي ت�سغل بال 
جمي���ع �ملعني���ني يف جمال �لرتبي���ة و�لتعليم، وي�ستخدم يف ه���ذ� �لربنامج �أحد �أمناط 
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�لتعل���م مب�ساع���دة �حلا�سوب، وهو منط �لتدريب و�ملر�ن �أو �أ�سلوب �لتدريب و�ملمار�سة 
كما ي�سميه �لبع�س، وهو من �أكر �لأ�ساليب ��ستخد�ما و�سيوعا يف �لعملية �لتعليمية، 
�إذ يع���د ه���ذ� �لنمط مثاليا جد� بالن�سبة للتالميذ فهو يعطي �هتماما فرديا للمتعلم 
وتكر�ر�َ م�ستمر كلما �حتاج �ملتعلم لذلك، ويتم هذ� �لهتمام من خالل �إعطاء �لتلميذ 

�لتدريبات �لالزمة لتنمية �ملهار�ت �لتي يعاين من ق�سور يف تعلمها و�كت�سابها. 

كم���ا �أن تل���ك ه���ذ� �لربنام���ج خايل م���ن �لتاأث���ر�ت �لثقافي���ة، وقلي���ل �لتكلفة، 
ومت���درج م���ن �ل�سه���ل �إىل �ل�سع���ب، وم���ن �لب�سي���ط �إيل �ملعق���د، ويحت���وي عل���ى �أ�سئلة 
تق���دم للتالمي���ذ با�ستمر�ر، ويقوم �لربنام���ج على ت�سميم ميك���ن �لطالب من �لتعلم 

مب�ساعدة برنامج م�ساحب قائم على �لتعزيز. 

هدف الربنامج 
يه���دف برنام���ج �لتدري����س �مل�ستخ���دم �إىل حت�س���ني �أد�ء �لتالمي���ذ �ملتعري���ن 
در��سيً���ا يف �حلا�س���ب �لأيل يف �ل�س���ف �ل�ساد����س، وذل���ك يف مه���ار�ت )معلوم���ات عام���ة 
ع���ن �لكمبيوتر، ��ستخ���د�م �لأجهزة �مللحق���ة بالكمبيوتر، �لوندوز، بر�م���ج �لكمبيوتر 

�لتالية: �لر�سام- �لوورد- مويف ميكر(.

حمتوى الربنامج 
   يحتوي برنامج �لتدري�س على )20( جل�سة، تق�سم هذه �جلل�سات بالت�ساوي 
عل���ى خم�س���ة مر�حل عالجي���ة متثل مبه���ار�ت ��ستخ���د�م �حلا�سب �لأيل �لت���ي تدر�س 
لط���الب �ل�س���ف �ل�ساد�س، حيث حتتوي كل مرحلة من هذه �ملر�حل على �أربع جل�سات 

عالجية كالتايل:
((( �ملرحلة �لأوىل: معلومات عامة عن �لكمبيوتر.1
((( �ملرحلة �لثانية: ��ستخد�م �لأجهزة �مللحقة بالكمبيوتر.1
((( �ملرحلة �لثالثة: �لوندوز.1
((( �ملرحلة �لر�بعة: بر�مج �لكمبيوتر )�لر�سام- �لوورد- مويف ميكر(.1

التعزيز يف الربنامج
قدم �أثناء تطبيق �لربنامج ثالثة �أنو�ع من �لتعزيز ملا يحمله من �أهمية على 

�أد�ء �لتالميذ وهي: 
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((( تعزي���ز �جتماع���ي يقدم للتلميذ بعد كل �إجابة �سحيح���ة على جهاز �حلا�سوب، 1
مثل ممتاز – �أح�سنت – �ساطر…�لخ. 

((( تعزي���ز رم���زي يق���دم للتلميذ على ورق���ة �إجاب���ة �لتمارين ويكون ه���ذ� �لتعزيز 1
عبارة عن جنوم – ر�سوم خمتلفة – مل�سقات �سغرة لعبار�ت ت�سجيعية.

((( تعزي���ز م���ادي وهذ� �لن���وع من �لتعزي���ز يقدم عن���د نهاية كل مرحل���ة يجتازها 1
�لتلميذ باإتقان، وهذه �ملعزز�ت عبارة هد�يا ب�سيطة وح�سب رغبة �لتلميذ.

التقييم يف الربنامج 
�إن �لتقيي���م �مل�ستم���ر للتالمي���ذ يف �أي برنام���ج مه���م للغاي���ة، وذل���ك حت���ى يتم 
�لتع���رف عل���ى ما �أحرزه �لتالميذ م���ن تقدم يف هذ� �لربنامج، وبناء على هذ� �لتقييم 

تتخذ �لقر�ر�ت ففي هذ� �لربنامج مت �لتقييم من خالل:
اأول: تقييم �أويل قبل �لبدء بتطبيق �لربنامج وهو �ختبار ي�ستمل على جميع مهار�ت 

�لقر�ءة �ملر�د تنميتها من خالل �لربنامج.
ثانييا: تقيي���م ملر�ح���ل �لربنام���ج، وذل���ك بع���د كل مرحل���ة م���ن �ملر�ح���ل �لأرب���ع ق���دم 
للتالمي���ذ �ختب���ار ي�ستمل على �ملهارة �لتي مت �لتدرب عليها للتاأكد من �إتقان �لتلميذ 
له���ذه �ملرحل���ة قب���ل �لنتقال للمرحل���ة �لتالية، وتك���ون ن�سبة �لإتق���ان 90%، و�لتلميذ 

�لذي ل ي�سل �إىل مرحلة �لإتقان يعاد تدريبه. 
ثالثا: تقييم نهائي بعد �لنتهاء من �لربنامج �أعطى �لتالميذ �لختبار �لبعدي وهو 

�ختبار ي�ستمل على جميع مهار�ت �لربنامج.
رابعيا: تقيي���م متابع���ة بعد م�سي ثالث���ة �أ�سابيع م���ن نهاية تطبي���ق �لربنامج �أعطي 
للتالمي���ذ �لختب���ار �لتتبع���ي، وذل���ك ملعرفة مدى �حتف���اظ �لتالميذ له���ذه �حلقائق 

و�لقدرة على ��سرتجاعها عند �حلاجة لذلك.

نتائج البحث:

نتائج الفر�س الأول:
�ل���ذي ين����س عل���ى: »توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة يف مه���ار�ت ��ستخد�م 
�حلا�س���وب ب���ني �ملجموعت���ني �لتجريبية و�ل�سابطة ل���دى �لطالب �ملتعري���ن در��سيًا 
بال�س���ف �ل�ساد����س ل�سال���ح �ملجموع���ة �لتجريبي���ة«. وللتحقق من �سح���ة �لفر�س قام 
�لباحث���ان با�ستخ���د�م �ختب���ار )ت( T-Test لدلل���ة �لف���روق ب���ني متو�س���ط درج���ات 
�ملجموعت���ني �لتجريبي���ة و�ل�سابط���ة يف �لقيا����س �لبع���دي لأد�ء �لط���الب يف مه���ار�ت 

��ستخد�م �حلا�سوب.
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جدول )2(
اختبار )ت( لدللة الفروق بني متو�سط درجات املجموعتني يف القيا�س البعدي

�لدللةقيمة )ت(�ملجموعة �ل�سابطة�ملجموعة �لتجريبية�ملهارة
عمعم

11،021،349،621،152،230،027معلومات عامة
11،951،728،771،122،330،029��ستخد�م �لكمبيوتر

12،421،918،811،412،460،032�لوندوز
�لرب�مج )�لر�سام – 

11،911،578،181،152،210،026وورد- مويف ميكر(

يت�س���ح م���ن ج���دول )2( وجود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية عن���د م�ستوى 0،05 
ب���ني متو�س���ط درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبية و�ملجموع���ة �ل�سابطة يف جمي���ع مهار�ت 
��ستخ���د�م �حلا�سوب، وهذ� �لفرق ل�سال���ح متو�سط درجات �ملجموعة �لتجريبية؛ مما 
يعني باأن �أد�ء طالب �ملجموعة �لتجريبية �أف�سل من �أد�ء طالب �ملجموعة �ل�سابطة 

يف هذه �ملهار�ت. 
نتائج الفر�س الثاين:

�ل���ذي ين����س عل���ى: »توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة يف مه���ار�ت ��ستخد�م 
�حلا�س���وب ب���ني �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبع���دي ل���دى �لط���الب �ملجموع���ة �لتجريبي���ة 
م���ن  وللتحق���ق  �لبع���دي«.  �لقيا����س  ل�سال���ح  �ل�ساد����س  بال�س���ف  در��سيً���ا  �ملتعري���ن 
�سح���ة �لفر����س ق���ام �لباحث���ان با�ستخ���د�م �ختب���ار )ت( T-Test لدلل���ة �لفروق بني 
�لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبع���دي ل���كل جمموع���ة عل���ى ح���ده، ويب���ني �جل���دول )3( نتائ���ج 
�ختب���ار )ت( للعين���ات �ملقارن���ة لدللة �لفروق ب���ني �لقيا�س �لقبل���ي و�لقيا�س �لبعدي                                        

للمجموعة �لتجريبية 
جدول )3(

اختبار )ت( لدللة الفروق بني القيا�س القبلي والقيا�س البعدي للمجموعة التجريبية 

�لدللةقيمة )ت(�لختبار �لبعدي�لختبار �لقبلي�ملهارة عمعم
8،321،0211،021،342،470،026معلومات عامة

7،651،1211،951،722،290،022��ستخد�م �لكمبيوتر
7،581،4112،421،912،730،015�لوندوز

�لرب�مج)�لر�سام – 
6،951،1511،911،572،440،025وورد- مويف ميكر(



املجلد ال�سابع - العدد )24( اغ�سط�س 2018 جملة الرتبية اخلا�سة

 322 

يت�س���ح م���ن ج���دول )3( وجود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية عن���د م�ستوى 0،05 
ب���ني متو�سط درج���ات �لقيا�س �لقبلي و�لقيا�س �لبعدي للمجموعة �لتجريبية، وذلك 
عل���ى نتائج �ختبار �حلا�سوب جلميع مهار�ت ��ستخد�م �حلا�سوب، وهذ� �لفرق ل�سالح 
متو�س���ط درج���ات �لقيا����س �لبع���دي، مم���ا ي���دل عل���ى حت�س���ن يف �أد�ء ط���الب �ملجموعة 
�لتجريبي���ة يف مه���ار�ت )معلوم���ات عامة عن �لكمبيوت���ر، ��ستخد�م �لأجه���زة �مللحقة 
بالكمبيوتر، �لوندوز، بر�مج �لكمبيوتر �لتالية: �لر�سام- �لوورد- مويف ميكر(، وهذ� 

دليل على فعالية �لربنامج �ملقدم لهوؤلء �لطالب.

مناق�سة النتائج:
بع���د �أن مت ح�س���اب تكاف���وؤ �ملجموعت���ني �لتجريبي���ة و�ل�سابطة، �أ�سف���رت نتائج 
�لبح���ث ع���ن وج���ود فروق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية ب���ني متو�سط درج���ات �لقيا�س �لبعدي 
بني �ملجموعتني ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية، وبح�ساب �لفروق بني �لختبار �لقبلي 
و�لبع���دي ل���كل جمموعة، �أظهرت �لنتائ���ج عدم وجود فروق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية بني 
متو�س���ط درج���ات �لقيا����س �لقبل���ي ومتو�سط درج���ات �لقيا�س �لبعدي عن���د �ملجموعة 
�ل�سابطة، فيما �أظهرت �لنتائج وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سط درجات 

�لقيا�س �لقبلي ومتو�سط درجات �لقيا�س �لبعدي عند �ملجموعة �لتجريبية. 
 �ت�س���ح يف ه���ذ� �لبحث من خالل �لتجري���ب و�ملقارنة، �أن �لتاأكيد على �ملهار�ت 
�لأ�سا�سية يف ��ستخد�م �حلا�سوب وما يقوم عليه من ت�سجيع وتعزيز لد�فعية �لطالب 
و�سح���ذ همت���ه ي�ساع���د على جن���اح �لتدري�س با�ستخ���د�م �حلا�سوب، فق���د حت�سن ب�سكل 
و��سح وكبر �أد�ء �لطالب متدين �لتح�سيل يف �حلا�سوب، يف مهار�ت )معلومات عامة 
ع���ن �لكمبيوتر، ��ستخ���د�م �لأجهزة �مللحق���ة بالكمبيوتر، �لوندوز، بر�م���ج �لكمبيوتر 
�لتالي���ة: �لر�س���ام- �لوورد- مويف ميك���ر(، وكانت هذه �لنتيجة كم���ا توقع �لباحث من 
خ���الل ��ستق���ر�ء م���ا ذكر يف �أدبي���ات �لتعلم با�ستخ���د�م �حلا�س���وب و�لتكنولوجيا، حيث 
�أ�س���ارت كث���ر م���ن ه���ذه �لأدبي���ات، �إىل فعالية ��ستخ���د�م �حلا�سوب يف جم���ال �لتعليم، 
و�أن بر�م���ج �حلا�س���وب �أكر كفاءة يف تعليم �لتالميذ ذوي �ملتعرين در��سيًا، �أو �لذين 
يعانون من م�سكالت �أو �إعاقات تعليمية، وذلك ملا تقوم عليه هذه �لرب�مج من فنيات 
�سمم���ت لتتو�ف���ق مع حاجة وخ�سائ�س �لطالب من ه���ذه �لفئة، مما �أدى �إىل حت�سن 

�لأد�ء �لأكادميي ب�سكل �أ�سرع و�أف�سل. 
 وق���د يرجع جناح �لربنامج مع �لط���الب متدين �لتح�سيل يف �لبحث �حلايل 
�إىل �لأهمية �لتي يتمتع بها ��ستخد�م �حلا�سوب وما قام عليه من تعزيز ��ستمر طول 

�لربنامج و�أخذ �أ�سكال متعددة.
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 كم���ا �أن ه���ذ� �لربنام���ج ي�ساع���د �لط���الب عل���ى ح���ل �مل�س���كالت م���ن خ���الل ما 
يو�جهون���ه م���ن �سعوبات عن���د بد�ية �لتعلم، ويحق���ق هدف �لتعليم �لف���ردي، ويجعل 
�لتعل���م قائما على �أ�سا����س طبيعة �لتفاعل بني �حلا�س���وب و�ملتعلم، وحتفيزه وحت�سني 
�جتاهات���ه، كذل���ك عن���د �لتمع���ن بالفو�ئ���د �ملتع���ددة �لت���ي يحققه���ا �لتعل���م مب�ساع���دة 
�حلا�س���وب للتالمي���ذ مت���دين �لتح�سي���ل، م���ن حي���ث توفره خط���ة تعليمي���ة فردية، 
وم�ساعدت���ه للطالب يف �تخاذ �لقر�ر�ت �ملنا�سبة، و�لعمل على حتفيزه، ومنحه �سعور�َ 
باح���رت�م �ل���ذ�ت، و��ستخد�م �لطالب لأكر من حا�سة عند �لتعامل مع هذه �لرب�مج، 
وه���و بذل���ك يحقق �أ�سلوب تعدد �حلو��س حيث ي�ستخ���دم �لطالب �أكر حو��سه؛ مثل: 
�لنظ���ر، �ل�سم���ع، �لنط���ق، �للم����س، وذلك ما ي�ساعده عل���ى �لرتكيز و�لنتب���اه ومن ثم 

�لإدر�ك وفهم �ملادة �لعلمية وتن�سيط عملية �لتفكر.
وي���رى �لباحث���ان �أن هناك ع���دة عو�مل �ساهمت يف جناح ه���ذ� �لربنامج، حيث 
يعتقد باأن حتديد �ملهارة �ملر�د حت�سينها حتديدًا و��سحًا، من �لأمور �ملهمة عند و�سع 
�لرب�م���ج �لعالجي���ة وهذ� م���ا يوؤكده �لعامل���ني يف جمال �لطالب مت���دين �لتح�سيل، 
كذل���ك �لتقيي���م �مل�ستم���ر يف �لربنام���ج �ملطب���ق �أعط���ى �لفر�س���ة يف �ملتابع���ة �مل�ستمرة، 
وو�س���ول �لط���الب �إىل درج���ة مر�سي���ة م���ن �لإتق���ان وتعزي���ز تعلمه���م، ومعرفة مدى 
تقدمه���م يف �لربنام���ج، مم���ا �سهل على �ملعلم عملي���ة �تخاذ �لق���ر�ر يف �نتقال �لطالب 

من مرحلة �إىل �أخرى.

تو�سيات البحث: 
((( بن���اء ط���رق تدري����س خا�سة بالط���الب مت���دين �لتح�سيل تقوم عل���ى ��ستخد�م 1

منجز�ت �لتكنولوجيا.
((( ت�سلي���ط �ل�س���وء عل���ى عملي���ة تعزيز �لط���الب ودوره���ا يف تعلمه���م وتخطي ما 1

يو�جهونه من �سعوبات تعليمية، ف�سلًا عن دورها يف بناء �سخ�سية �لطالب.
((( تفعيل طرق �لتدري�س با�ستخد�م ��سرت�تيجيات تعدد �حلو��س يف �لتعلم.1
((( �س���رورة �لهتم���ام بالط���الب متدين �لتح�سي���ل، و�لعمل من خ���الل منظومة 1

متكاملة للحد مما يعانونه من م�سكالت.
((( تفعي���ل �لو�سائ���ل �لتعليمي���ة �لقائم���ة �لتط���ور �لتكنولوج���ي �ل�سري���ع وبر�م���ج 1

�حلا�سوب �لتعليمي ملا لها من م�ساهمة فعالة يف حت�سني �أد�ء �لطالب متدين 
�لتح�سيل.

((( تقدمي دور�ت للمعلمني �لعاملني مع �لطالب �ملتعرين در��سيًا فيما يخت�س 1
مباهية تدين �لتح�سيل وطرق �لتدري�س �ملنا�سبة.
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امللخ�س:
��سته���دف �لبح���ث تق���ومي برنام���ج �لتدري���ب �ملي���د�ين لط���الب ق�س���م �لرتبية 
�خلا�س���ة بجامع���ة �لق�سي���م م���ن وجه���ة نظ���ر م���در�ء �ملد�ر����س و�ملتدربني م���ن خالل 
در��سة بع�س �ملتغر�ت �لدميغر�فية، كالتخ�س�س، و�ملعدل �لرت�كمي، ونظرًا لطبيعة 
�لبح���ث فق���د ��ستخدم �لباحث �ملنه���ج �لو�سفي �مل�سحي، وبلغ ع���دد �أفر�د عينة �لبحث 
)50(  طالبً���ا م���ن طالب �لرتبية �خلا�س���ة بجامعة �لق�سيم و )15( مديرًا من مدر�ء 
�ملدر�����س �مل�سارك���ة يف �لتدريب �ملي���د�ين.    و�أو�سحت نتائج �لبح���ث تقييم مرتفع من 
مدر�ء �ملد�ر�س لربنامج �لتدريب �مليد�ين، وقد جاء �لرتكيز على �لو�سائل �لتعليمية 
و��ستخدمه���ا ومالءمته���ا، ووجود تقيي���م مرتفع من قبل �لطلب���ة �ملتدربني لربنامج 
�لتدري���ب �ملي���د�ين، وهذ� يدع���م ممار�سات برنام���ج �لتدريب �مليد�ين عل���ى �عتبار �أنه 
يك�س���ب �ملت���درب �لكفاي���ات �لتعليمي���ة �لأ�سا�سي���ة، وحت�س���ني �سلوكه �لتعليم���ي؛ �إ�سافةً 
�إىل ع���دم وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية يف تقيي���م �لطلبة �ملتدرب���ني تعزى ملتغر 
تخ�س����س �لطال���ب و�ملع���دل �لرت�كم���ي، كم���ا مت تق���دمي بع�سً���ا م���ن �لتو�سي���ات م���ن 
�أهمه���ا: �لهتمام بالإع���د�د �ل�سليم ملعلمي �لرتبية �خلا�س���ة، من خالل �لرتكيز على 
بن���اء �جلو�ن���ب �ملعرفي���ة و�ملهارية وذلك ع���ن طريق زيادة �ملو�د �لرتبوي���ة �لتطبيقية، 
و�لرتكيز يف بر�مج �لإعد�د على �جلو�نب �لعملية �لتطبيقية، و�لتو�زن بني �لدر��سة 
�لنظري���ة و�لتدري���ب �لعملي حت���ى يتلم�س �لطالب �ملعل���م �لعالقة بينهم���ا، و�للتز�م 
مبعاي���ر �إع���د�د �ملعلم���ني �ملطبقة و�ملعروف���ة عاملي���ا، و�ل�ستفادة من جت���ارب وخرب�ت 
�ملوؤ�س�س���ات �لعاملية �لرتبوية، و��ستخد�م �أ�ساليب تق���ومي حديثة ومتنوعة لقيا�س �أد�ء 

�لطلبة �ملعلمني، و�إ�سر�ك جهات �لإعد�د يف بر�مج تقومي �أد�ء خريجيها.

 الكلمــات املفتاحية: �لتدريب �مليد�ين - �لرتبية �لعملية - �لرتبية �خلا�سة - جامعة 
�لق�سيم.
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Evaluation of the Field Training Program for Students 
of the Department of Special Education at Qassim 

University from the Point of View of School 
Leaders and Trainees

Dr. Khaled Bin Sulaiman Saleh Al-Salhi
Associate Professor of Management and Educational 

Planning, College of Education, Qassim University

   The study aims at evaluating the field training program for the 
students of the special education department at Qassim University 
from the point of view of school principals and trainees by studying 
some demographic variables such as specialization and grade point 
average. Given nature of the study, the researcher used the survey 
descriptive method. The study sample reached (50) students of 
Special Education at Qassim University and (15) school principals 
participating in the field training. The data were statistically processed 
by calculating the arithmetic averages. The study results showed 
a high assessment of the school principals for the field training 
program. The focus was on the use of educational methods, their 
suitability and the high evaluation by the trainees for the field training 
program. This supports the practice of the field training program 
as it makes the trainee acquire the basic educational competencies 
and improve his educational behavior. In addition, there are no 
significant differences in the evaluation of student trainees attributed 
to the variable student specialization and grade point average. Some 
important recommendations were offered: attention to the proper 
preparation of teachers of special education, focusing on building 
the cognitive and skill aspects by increasing the applied educational 
materials; focusing in the preparation programs on practical aspects; 
the balance between the theoretical and practical training so that the 
student teacher observes the relationship between them; adhering 
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to the standards of the preparation of teachers, applied and known 
internationally; benefit from the experiences and expertise of 
international educational institutions; the use of modern and varied 
assessment methods to measure the performance of teacher students; 
and the involvement of the preparation bodies in the programs of 
evaluating their graduates› performance.
Keywords: field training, practical education, special education, Qassim 
University
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مقدمة البحث:
ت�سهد �لكثر من بلد�ن �لعامل �هتمامًا متز�يدًا لتقومي ومر�جعة موؤ�س�ساتها 
�لرتبوي���ة لرب�م���ج �إعد�د �ملعلمني فيها، حيث ��ستحوذت ق�سية �لإعد�د �جليد للمعلم 
عل���ى �هتم���ام �لكث���ر م���ن �لنظ���م �لرتبوي���ة �ملعا�س���رة عن���د حماولتها تطوي���ر عملها 
�لرتب���وي، و�لتعليم���ي، وزيادة فاعليت���ه. �ذ يعترب �ملعلم �لعن�س���ر �لأ�سا�سي يف �لعملية 
�لتعليمي���ة، فه���و �ل���ذي يق���وم بتحقي���ق �هد�فه���ا ب�س���كل مبا�س���ر، وه���و �ل���ذي ي�سخ���ر 
�لمكان���ات �لب�سري���ة �ملتمثل���ة يف �ملتعلم���ني و�لإمكان���ات �ملادي���ة �ملتمثل���ة يف �لجه���زة 
و�لو�سائ���ل و�لتقني���ات يف خدم���ة �لعملي���ة �لتعليمي���ة، ولكن هذ� ل ميك���ن �أن ياأتي من 

فر�غ دون تاأهيل وتدريب )�لعبادي، 2004(. 

وق���د ح���دد ن�س���ر)2005( جمموع���ة م���ن �مل���ربر�ت �لتي توؤخ���ذ بع���ني �لعتبار 
لتطوي���ر ومر�جعة بر�مج �لرتبية �مليد�نية لإع���د�د �ملعلم منها: ق�سور �لد�ء �حلايل 
للمعلم، وتاأكيد �لكثر من �لبحوث و�لدر��سات على �أهمية توفر �مل�ستويات �ملعيارية 
ك�س���رط لتطوي���ر �أد�ء �ملعلم���ني، ووجود فجوة بني �لنظري���ة و�لتطبيق يف �إعد�د �ملعلم 
�س���و�ء يف مرحل���ة م���ا قبل �خلدم���ة، �أو �أثناء �خلدمة يف �سوء حاج���ة �سوق �لعمل،  وما 

حتتاجه من نوعية خا�سة من �ملعلمني �ملدربني جيدًا.

وم���ن �ملح���اور �ملهمة يف تدري���ب �لطلبة/�ملعلمني مدير �ملدر�س���ة، حيث ميتلك 
�ملدي���ر خرب�ت يف جمال �لتنمية �لإد�رية، وجم���ال �لإ�سر�ف على �لعملية �لتدري�سية، 
وجم���ال �ملق���درة �لعالي���ة عل���ى �لتعامل م���ع �لأهايل و�ملعلم���ني و�لطلب���ة .ويعد مدير 
�ملدر�سة �ملتعاونة �مل�سوؤول �ملبا�سر عن تنفيذ برنامج �لرتبية �لعملية يف �ملدر�سة، وتقع 
عل���ى عاتق���ه جمموعة م���ن �ملهام منها:�ختي���ار �ملعلمني �ملتعاون���ني �ملميزين �لقادرين 
عل���ى م�ساع���دة �لطلبة/�ملعلم���ني، وتوف���ر �لظ���روف و�لت�سهي���الت �لالزم���ة لتنفي���ذ 
مر�ح���ل �لتدري���ب ما �أمكن م���ن كتب مدر�سية وو�سائ���ل تعليمية، وتذلي���ل �ل�سعوبات 
و�لعقبات �لتي ميكن �أن تعرت�س تدريب �لطلبة/�ملعلمني، ومتابعة تخطيط �لطلبة، 
و�نتظ���ام دو�مه���م، و�سلوكه���م �لعام، وعقد �جتماعات دورية م���ع �لطلبة/ �ملعلمني من 
�أجل تعريفهم باأنظمة �ملدر�سة و�سجالتها وتدريبهم على �أعمالها جنبًا �إىل جنب مع 

�جلانب �لتدري�سي من �أجل �إبر�ز �لتكامل �حلقيقي �ملن�سود يف �سخ�سيته.
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ويعترب معلم �لرتبية �خلا�سة يف مقدمة �ملعلمني �لذين يكونون دومًا يف حاجة 
ما�س���ة �إىل �ل�ستمر�ر يف تلقي �لتدري���ب و�لتاأهيل و�كت�ساب كفايات �إ�سافية �إىل ما مت 
�إك�سابهم �إياه من قبل �أثناء مرحلة �إعد�دهم قبل �خلدمة، كونه يتعامل مع فئات من 
�لأف���ر�د متباين���ة �لقدر�ت ه���ي يف �أم�س �حلاجة �إىل �لعمل �لف���ردي، وتقدمي �ملعلومة 
باأ�سالي���ب متغاي���رة ت�ستثر �لتالمي���ذ ذوي �لحتياجات �خلا�سة وت���وؤدي �إىل �كت�ساب 
�ملعلوم���ات بدرج���ة تتنا�س���ب مع قدر�ته���م و��ستعد�د�ته���م �ملحدودة ) �ملو�س���ى، 2008(.

  وبالن�سب���ة للط���الب �ملعلمني باأق�سام �لرتبية �خلا�سة فاإن تلك �ملرحلة ت�سهم 
يف تنمي���ة �سخ�سي���ة �لطالب �ملعلم بكل جو�نبها ليتخل�س م���ن رهبة �لتعليم للطالب 
ذوي �لإعاق���ات وتع���ود عل���ى �لد�رة �ل�سفي���ة �لناجح���ة وكيفي���ة ممار�س���ة �لأن�سط���ة 
�لال�سفي���ة �إ�ساف���ة �إىل �أنها تك�سبه مهارة �لتعامل م���ع زمالئه �ملعلمني ومدير �ملعهد 
لرب�م���ج �لرتبية �خلا�سة وفق �أ�س�س تربوي���ة و�جتماعية مما تنمي يف �لنهاية �إك�ساب 

�لطالب �ملعلم لجتاهات �إيجابية نحو مهنة �لتدري�س لذوي �لإعاقات.

ويدر����س �لطالب يف تخ�س�س �لرتبية �خلا�س���ة ثمانية م�ستويات موزعة على 
�أربع �سنو�ت، �مل�ستويات �لأربع م�سرتكة جلميع طلبة �لق�سم، بينما يتخ�س�س �لطالب 
ب���دءً م���ن �مل�ست���وى �خلام�س وحت���ى تخرجه باأح���د �لتخ�س�س���ات �لدقيق���ة: �سعوبات 
�لتعلم، و�لإعاقة �ل�سمعية، و�لإعاقة �لعقلية، و��سطر�بات �ل�سلوك و�لتوحد، و�لإعاقة 
�لب�سري���ة، و�ملوهبة و�لتفوق، و�ملو�د �لتي يدر�سها �لطالب يف خطته مق�سمة �إىل �أربع 
�أق�سام: مقرر�ت �إعد�د عام، ومقرر�ت �لتخ�س�س، و�ملقرر�ت �لرتبوية، ومقرر�ت طرق 

�لتدري�س، و�لتدريب �مليد�ين )دليل كلية �لرتبية، 2013(.

ويف �لف�سل �لدر��سي �لثامن و�لأخر يقوم �لطالب بالتدريب �مليد�ين ملدة ل 
تق���ل ع���ن ع�س���رة �أ�سابيع خالل ثالث �أيام يف �لأ�سبوع ؛ يطب���ق �لطالب ما تعلموه من 
نظري���ات عل���ى �لط���الب ذوي �لحتياجات �خلا�س���ة وفقًا لتخ�س����س �لطالب �ملتدرب، 
ويكون �لتدريب يف مد�ر�س �لتعليم �لعام و�لتي فيها دمج، �أو مر�كز �لإعاقة ، ويح�سب 
للطال���ب يف ه���ذ� �لتدري���ب ع���دد ت�سع �ساع���ات جامعي���ة معتمدة يف خطت���ه �لأكادميية  

)دليل كلية �لرتبية، 2013(.
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ووفقً���ا ملعاي���ر جمل�س �لأطفال غ���ر �لعاديني فاإن �لطال���ب �ملعلم يف �لرتبية 
�مليد�ني���ة مطال���ب بتنمية مد�ركه فيما يخ�س �ملفاهيم �لأ�سا�سية �ملتعلقة بتعليم ذوي 
�لإعاق���ات، كتنظي���م خ���رب�ت تعل���م ذ�ت معن���ى، و�لتعرف عل���ى مر�حل �لنم���و �لنف�سي، 

وتقدمي �لدعم و�مل�ساندة �ل�سرورية )�لتومي، 2012(. 
وم���ن �لبديه���ي �أن تتوق���ف فعالية وج���ودة �لرتبية �مليد�ني���ة للرتبية �خلا�سة 
عل���ى م�ست���وى �لدع���م و�مل�ساندة �ملهنية �لت���ي تقدمه���ا موؤ�س�سة �لرتبي���ة �مليد�نية من 
خ���الل كو�دره���ا �لب�سرية �لعاملة �سو�ء كانت تلك �ملوؤ�س�سات معهد� �و مركز� لالإعاقة 

�أو برناجما د�جما من خالل مد�ر�س �لتعليم �لعام )قطاين،2011(.
وللتدري���ب �ملي���د�ين �أهمية بالغ���ة يف �إعد�د �ملعلم وتوظي���ف �جلو�نب و�ملعارف 
�لنظري���ة �لت���ي يتلقاه���ا ه���وؤلء �لط���الب يف �لف�س���ول �لدر��سي���ة يف �لو�ق���ع �لعمل���ي 
و�إك�سابه���م �خل���ربة �لعملية يف �ملمار�س���ة �ملهنية. و�كت�ساف �ل�سعوب���ات و�ملعوقات �لتي 
تو�ج���ه ممار�س���ي �لرتبي���ة �خلا�سة. ومل يحظ���ى �لتدريب �ملي���د�ين بالهتمام �ملكافئ 
كما يف �جلو�نب �لنظرية، فالرتكيز على �جلانب �لنظري �أخذ جل �هتمام �ملخت�سني 

من �لأكادمييني و�أ�ساتذة �جلامعات.
ومل���ا كان���ت �ملمار�س���ة �ملهني���ة تتبلور من خ���الل �لتالحم و�لتفاع���ل بني �ملعرفة 
و�لفهم �لنظري للمعلومات و�لتطبيق �حلقيقي لها يف �لو�قع ومع فئات �لطلبة ذوي 
�لحتياج���ات �خلا�س���ة �أثن���اء �لتدريب �ملي���د�ين، فاإن نقله���ا لالأع�ساء �جل���دد يتطلب 
عملي���ة م�ستم���رة من �لإ�س���ر�ف على تدريبه���م يف �ملوؤ�س�س���ات وذلك لإك�سابه���م �لقدرة 
على تطبيق �ملعارف و�ملبادئ و�لقيم �ملهنية �لتي مت ��ستيعابها يف �لدر��سة �لكادميية 
يف �ملو�ق���ف �ملختلف���ة م���ع �لأطفال لكت�س���اب �مله���ار�ت �ملهنية بطريقة علمي���ة وعملية 

(Hayes,2002). منظمة
وبالرغ���م من �لتط���ور �مللمو�س �ل���ذي ت�سهده �لنظ���م و�ل�سيا�س���ات و�ملمار�سات 
�لرتبوي���ة و�لتعليمية، �إل �أن ميد�ن �لرتبية �لعملية �لتدريب �مليد�ين ما ز�ل بحاجة 
�إىل �ملزي���د م���ن �لتطوي���ر، و�لتح�س���ني )�أبو ج���ادو، 2002(. ولذلك فال ب���د من �إجر�ء 
عملي���ة تق���ومي بر�م���ج �لرتبي���ة �لعملي���ة، للوق���وف عل���ى م���دى فاعليته���ا، و�أثره���ا يف 
حت�س���ني ممار�س���ات �لطلب���ة �ملعلم���ني، وكذلك مدى قدرته���ا على �إك�سابه���م ممار�سات 

جديدة تتالءم وعملية �لتطوير .
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�لرتب���وي، و�أن ير�ع���ى يف هذه �لعملي���ة �لأخذ بر�أي �لطلب���ة �ملعلمني �أنف�سهم، 
و�أن يكون �لتطوير �أولًا باأول يف �سوء نتائج عملية �لتقومي )�أبو منرة، 2005(

م�سكلة البحث:
�لكلي���ات  �ملعل���م يف  �إع���د�د  �لفق���ري لرب�م���ج  �لعم���ود  �لعملي���ة  تع���د �لرتبي���ة 
�ملتخ�س�س���ة و�جلامعات كونها تتيح للطال���ب �ملعلم فر�س �لتطبيق �لعملي ملا �كت�سبه 
من خرب�ت نظرية، كما �أنها تك�سب �لطالب �ملعلم خرب�ت و�قعية مبا�سرة ، وتزيد من 
د�فعيت���ه عرب �حتكاكه وتفاعله �ملبا�س���ر مع �لطلبة و�ملعلمني و�مل�سرفني، كما ت�ساعده 

يف �لتكيف مع �لنظام �ملدر�سي، وتك�سبه مهار�ت �أد�ئية و�جتماعية.

و �نطالق���ا م���ن �أهمية ج���ودة �لرتبي���ة �مليد�نية باعتباره���ا حمورً���ا �أ�سا�سيًا يف 
�إع���د�د معلم���ي �لرتبية �خلا�سة �س���اأن باقي �لتخ�س�سات �لرتبوي���ة �لأخرى كان لبد 
م���ن و�س���ع ت�س���ور�ت لتطوي���ر �لرتبي���ة �مليد�ني���ة للرتبي���ة �خلا�س���ة م���ن حي���ث و�سع 
�لأه���د�ف وتنمي���ة �لق���در�ت، و�لتنمي���ة �ملهني���ة للعنا�س���ر �مل�سارك���ة بربنام���ج �لرتبية 
�مليد�نية للرتبية �خلا�سة، من �أجل رفع قدر�تهم �لتعليمية مل�ساعدتهم على �لتعامل 
مع فئات �لرتبية �خلا�سة �ملختلفة �لتي تتطلب قدر�ت ومهار�ت تعليمية خا�سة من 

قبل �ملعلمني ليكونو� قادرين على �لتو��سل و�لتفاعل مع ذوي �حلاجات �خلا�سة. 

وم���ع �لهتم���ام �ل���ذي يولي���ه ق�س���م �لرتبي���ة �خلا�س���ة، وعم���ادة كلي���ة �لرتبية 
بجامع���ة �لق�سي���م لتمي���ز �لتدريب �مليد�ين م���ن جميع جمالته �لنظري���ة و�مليد�نية، 
�إل �أن ه���ذ� �لتدري���ب يحت���اج �إىل تقومي وب�سكل م�ستمر، و�لوق���وف على جو�نب �لقوة 
و�ل�سع���ف و�لبح���ث ع���ن �مل�سكالت �لتي قد تو�جه �لطالب ، وه���ذ� ما يتم يف كثر من 
�جلامع���ات مث���ل در��سة �سوقي )2003( يف جامع���ة �لإمار�ت، ودر��س���ة �ل�سفار )2009( 

جامعة �لكويت، ودر��سة �ساهني )2010(، ودر��سة م�سلح )2013( يف جامعة �لقد�س.

وقد مل�س �لباحث من خالل عمله رئي�سًا لق�سم �لرتبية �خلا�سة، وم�سرفًا على 
برنامج �لرتبية �لعملية يف ق�سم �لرتبية �خلا�سة بكلية �لرتبية بجامعة �لق�سيم �أن 
هناك بع�س �ل�سعوبات و�مل�سكالت �لتي تو�جه برنامج �لرتبية �مليد�نية، مما ينعك�س 
على فاعلية هذ� �لربنامج يف �مل�ساهمة باإعد�د طلبة �لرتبية �خلا�سة ملهنة �لتعليم .
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لذل���ك، ف���اإن هذ� �لبح���ث ي�سع���ى �إىل تقومي فاعلي���ة برنامج �لرتبي���ة �لعملية 
للرتبي���ة �خلا�س���ة من حيث: �أهد�فه، و�آليات تنفيذه، و�أدو�ره من وجهة نظر مديري 

�ملد�ر�س و �لطلبة �ملعلمني، من خالل �ل�سعي لالإجابة عن �لأ�سئلة �لآتية:
((( ما مدى فاعلية برنامج �لتدريب �مليد�ين يف ق�سم �لرتبية �خلا�سة يف جامعة 1

�لق�سيم من وجهة نظر مدر�ء �ملد�ر�س؟
((( ما مدى فاعلية برنامج �لتدريب �مليد�ين يف ق�سم �لرتبية �خلا�سة يف جامعة 1

�لق�سيم من وجهة نظر �لطلبة �ملتدربني؟
((( ه���ل هن���اك ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة عند م�ست���وى دلل���ة)α ≤ 0،05(  يف 1

درج���ة فاعلي���ة برنامج �لتدريب �مليد�ين تع���زى لتخ�س�س �لطالب يف �لرتبية 
�خلا�سة )عقلي، �سمعي، �سعوبات تعلم(

((( ه���ل هن���اك ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة عن���د م�ست���وى دلل���ة)α ≤ 0،05(  يف 1
درج���ة فاعلي���ة برنام���ج �لتدريب �ملي���د�ين تع���زى للمعدل �لرت�كم���ي للطالب             

)ممتاز، جيد جد�، جيد، متو�سط(

اأهداف البحث:
ي�سع���ى �لباح���ث يف ه���ذ� �لبحث �إىل تق���ومي برنام���ج �لتدريب �ملي���د�ين لطلبة 
تخ�س����س بكالوريو����س �لرتبية �خلا�سة، من خالل �لتع���رف على وجهات نظر مدر�ء 
�ملد�ر����س و�لطلب���ة �ملتدرب���ني حول م���دى فاعلي���ة برنام���ج �لتدريب �ملي���د�ين يف ق�سم 
�لرتبي���ة �خلا�س���ة يف جامع���ة �لق�سي���م يف عدد م���ن �لق�ساي���ا ذ�ت �لعالق���ة بالتدريب 
م���ن �أجل �لعم���ل على تطوير برنامج �لتدريب �مليد�ين، وو�س���ع مقرتحات من �ساأنها 
�لرتق���اء به���ذ� �لربنام���ج وجتعل���ه قادر عل���ى حتقي���ق �أهد�ف���ه، وكذلك �لتع���رف على 
�لف���روق ذ�ت �لدلل���ة �لإح�سائي���ة يف درج���ة فاعلية برنام���ج �لتدريب �ملي���د�ين تعزى 
لتخ�س����س �لطال���ب يف �لرتبي���ة �خلا�س���ة )عقل���ي، �سمع���ي، �سعوب���ات تعل���م(، و�ملعدل 

�لرت�كمي للطالب )ممتاز، جيد جد�، جيد، متو�سط( .

اأهمية البحث:
تكمن �أهمية �لبحث يف:

((( كونه���ا ت�ساع���د عل���ى معرف���ة وجهة نظر مدي���ري �ملد�ر����س �ملتعاون���ة و �لطلبة 1
�ملعلم���ون يف برنام���ج �لرتبي���ة �لعملي���ة من حي���ث:دور �مل�سرف عل���ى �لتدريب، 
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و�إج���ر�ء�ت برنام���ج �لرتبية �لعملية من حيث �جلو�ن���ب �لتنظيمية و�لإد�رية، 
و�ملوقف من �لطالب/�ملعلم.

((( �نه���ا تبح���ث يف �لق�ساي���ا �لت���ي م���ن �ملمك���ن �أن تو�ج���ه �لطال���ب �ملت���درب �ثن���اء 1
ممار�سته للرتبية �لعملية يف مر�كز ومعاهد �لرتبية �خلا�سة

((( �سرورة �لتدريب �مليد�ين بو�سفه متطلبا �أ�سا�سيا ومهمًا للطالب �لذي يدر�س 1
تخ�س�س �لرتبية �خلا�سة، لأنه �سوف يتعامل مع ذوي �حلاجات �خلا�سة.

((( تق���دمي �لتغذي���ة �لر�جع���ة لربنام���ج �لتدري���ب �ملي���د�ين؛ بحي���ث ت�ستفي���د من 1
�لدفعات �لأخرى من �لطالب �ملتدربني.

حمددات البحث:

 املحيددات املو�سوعيية: تق���ومي برنام���ج �لتدريب �ملي���د�ين لطالب ق�س���م �لرتبية 
�خلا�سة بجامعة �لق�سيم.

 املحددات الب�سرية: �قت�سر �لبحث �حلايل على طلبة ق�سم �لرتبية �خلا�سة �لذكور 
يف كلي���ة �لرتبي���ة بجامع���ة �لق�سي���م و�مل�سجل���ني يف م�س���اق تدري���ب مي���د�ين  للف�س���ل 
�لدر��س���ي �لأول، يف �لع���ام �لدر��س���ي 1435-1436ه. كم���ا �قت�س���رت عل���ى وجه���ة نظ���ر 

مديري �ملد�ر�س �ملتعاونني مع �لتدريب �مليد�ين.
املحددات املكانية: كلية �لرتبية بجامعة �لق�سيم.

املحددات الزمانية: مت جمع �ملعلومات و�لبيانات يف �لف�سل �لدر��سي �لأول من �لعام 
�لدر��سي1436/1435ه�.

م�سطلحات البحث:
��ستملت هذ� �لبحث على عدد من �مل�سطلحات وهي:

: Special Education الرتبية اخلا�سة
تع���رف �لرتبي���ة �خلا�سة على �أنه���ا تعليم م�سمم ل���ذوي �لحتياجات �خلا�سة 
من ذوي �لإعاقات �ملختلفة �أو �سعوبات �لتعلم �أو �ملوهوبني، ولديهم حاجات تعليمية 
خا�س���ة، ويعت���رب �لطلب���ة مر�سح���ني للرتبية �خلا�س���ة عندما يكون لديه���م مثل تلك 
�حلاجات �لتعليمية �خلا�سة، كما ي�سمح لهم بتلقي هذه �خلدمات بناءً على مقايي�س 

ومعاير حمددة« )عبد�هلل، و�آخرون 2009(.
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ويع���رف يف �لبح���ث: باأنه �لق�س���م �لأكادميي �لذي يتبع كلي���ة �لرتبية بجامعة 
�لق�سي���م ويعنى بتقدمي �لعلوم و�لنظريات �لأكادميية �ملتعلقة بالتعامل مع �لطالب 
ذوي �لحتياجات �خلا�سة �بتد�ءً من �لرب�مج �لرتبوية �لنظرة �أو �مليد�نية، وي�سمح 

للطالب مز�ولة �لعمل بعد �نتهائهم من هذه �لرب�مج.

:Field Training   برنامج الرتبية العملية
 يع���رف )حم���اد،2005( برنام���ج �لرتبي���ة �لعملي���ة باأن���ه:« ف���رتة م���ن �لإع���د�د 
موجه���ة للطلبة �لد�ر�سني بكليات �لرتبية به���دف �إعطائهم �لفر�سة لتطبيق �ملبادئ 
و�ملفاهي���م و�لنظري���ات �لرتبوية تطبيقًا �أد�ئيًا على نح���و �سلوكي يف �مليد�ن لإك�سابهم 

�ملهار�ت �لتدري�سية من خالل �مل�ساهدة و�ملمار�سة«.

وتع���رف باأنه���ا: فرتة �لتطبي���ق �لعمل���ي للد�ر�سني بق�سم �لرتبي���ة �خلا�سة يف 
كلي���ة �لرتبية بجامعة �لق�سي���م، لإك�سابهم �خلرب�ت �لرتبوية م���ن خالل معاي�ستهم 
للمع���ارف و�لقي���م و�لجتاهات و�مله���ار�ت، وتطبيقها �أد�ئيًا يف �ملدر�س���ة لك�سب مهار�ت 

تدري�سية متكنهم من تعليم ذوي �حلاجات �خلا�سة

: Student Teacher الطالب/املعلم اأو الطالب املتدرب
يعرف���ه )�أب���و �حل�س���ن، 2013( باأنه:  طال���ب ق�سم �لرتبية �خلا�س���ة �لذي �أنهى 
مقرر�ت تخ�س�سية وتربوية وثقافية توؤهله للقيام بالتدريب ملهنة �لتدري�س للطالب 
ذوي �لإعاق���ة يف مد�ر����س �لرتبي���ة �خلا�س���ة حت���ت �إ�س���ر�ف وتوجي���ه م�س���رف �لرتبية 

�مليد�نية، وتعاون �إد�رة �ملدر�سة.

وه���و: �لطال���ب �مللتح���ق بق�س���م �لرتبي���ة �خلا�س���ة يف كلي���ة �لرتبي���ة يف جامعة 
�لق�سي���م و�ل���ذي �سيكون مدر�سًا لذوي �حلاجات �خلا�س���ة، وميار�س �لتدري�س �لفعلي 
حت���ت �إ�س���ر�ف وتوجي���ه متخ�س�س���ني يف �ملجال م���ن �أع�س���اء هيئة تدري����س، ومعلمني 
متعاون���ني، حت���ى يكت�س���ب خ���رب�ت ومهار�ت مهن���ة �لتدري�س قب���ل �أن يتخ���رج وي�سبح 

معلمًا ب�سفة ر�سمية.

مديير املدر�سية املتعاونية هو: �ل�سخ�س �ل���ذي يت���وىل �إد�رة �ملدر�س���ة �ملتعاونة �لتي 
يتدرب فيها �لطلبة/�ملعلمون، وي�سارك يف تقييم �أد�ء �لطالب/�ملعلم يف نهاية �لف�سل 

�لدر��سي �لذي يتدرب فيه



املجلد ال�سابع - العدد )24( اغ�سط�س 2018 جملة الرتبية اخلا�سة

 339 

االإطار النظري:
    يتن���اول �لباح���ث يف �لإط���ار �لنظ���ري مقدمة حول برنام���ج �لرتبية �لعملية 
ومفهومه ومكوناته، و�ملهار�ت �ملطلوبة من �لطالب �ملعلم ب�سكل خمت�سر، ثم يتناول 
�لباح���ث �لإط���ار �ملفاهيم���ي خلريج���ي كلي���ة �لرتبية بجامع���ة �لق�سيم ق�س���م �لرتبية 
�خلا�س���ة، ث���م �أهد�ف وخمرج���ات �لتدريب �مليد�ين، ثم �س���روط ومتطلبات �لت�سجيل 

يف �لتدريب �مليد�ين، و�أخرًا خطة �لتدريب �مليد�ين.

يق���وم برنام���ج �لتدريب �مليد�ين بكلية �لرتبية بجامعة �لق�سيم ق�سم �لرتبية 
�خلا�س���ة عل���ى دلي���ل مت �عتماده م���ن بعد �إج���ر�ء �لدر��س���ات �مل�سحي���ة و�ل�ستفادة من 
خ���رب�ت وجت���ارب �جلامعات �ل�سعودي���ة، وقد قام �لدليل على �أط���ر مفاهيمية وبر�مج 

وخطط يجب �إعد�دها م�سبقا ومن ذلك : )دليل �لتدريب �مليد�ين، 1433ه(

وُي�س���ر مفه���وم �لرتبي���ة �لعملي���ة �إىل �جلان���ب �لتطبيق���ي من برنام���ج �إعد�د 
�ملعلم���ني �ل���ذي يعن���ي بتاأهي���ل �ملعلم���ني وتدريبه���م للقي���ام بوظيفته���م د�خ���ل وخارج 

�ل�سف، ويعني �أي�سًا باإ�سر�ف �ملعلم �ملدرب.

وتتمث���ل مر�ح���ل تدري���ب �لرتبي���ة �لعملي���ة بامل�ساه���دة و�مل�سارك���ة و�ملمار�س���ة، 
وتتكون تلك �ملر�حل من �لآتي)ن�سر �هلل، 2008(:

و�ملب���ادئ . 1 �ملفاهي���م  ويت�سم���ن   (Cognitive Domain) املعيريف  املكيون 
و�لعملي���ات �لرتبوي���ة و�لنف�سية و�لعقلية �ملختلفة ع���رب برنامج تربية و�إعد�د 

�ملعلمني.
املكون النفعالي (Affective  Domain) ويت�سمن �لجتاهات و�لقيم من . 2

خالل �ملنهاج و�لتعلم و�ملجتمع و�لإد�رة عرب برنامج تربية و�إعد�د �ملعلمني .
�لكف���اء�ت . 3 ويت�سم���ن   :(Psycho- Motor  Domains) الأدائيي  املكيون 

و�مله���ار�ت �لأد�ئي���ة �لت���ي يحتاجها �ملعلم؛ لتنظي���م �لتعلم ع���رب برنامج تربية 
و�إعد�د �ملعلمني .

وبن���اءً على ذلك ف���اإن �لرتبية �لعملية ت�سم �لأن�سط���ة و�خلرب�ت كافة، بحيث 
ُيعد لها وُتنّظم يف �إطار برنامج تربية و�إعد�د �ملعلمني، فهي ُت�سهم يف حت�سر �لطالب 
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�ملعلم ليكت�سب �لأ�ساليب �لتعليمية و�لكفاء�ت �ملهنية و�ل�سلوكية �لتي يحتاجها لأد�ء 
مهامه د�خل وخارج �ل�سف.

ومن هنا فاإن �لرتبية �لعملية هي نف�سها عملية تعليم، من منطلق �إن �لتعليم 
نظ���ام رباع���ي ي�سم���ل �لأهد�ف و�ملحت���وى و�لأن�سط���ة و�لتق���ومي، كذلك ف���اإن �لرتبية 

�لعملية نظام رباعي ي�سمل �لأهد�ف و�ملحتوى و�لأن�سطة و�لتقومي.

وقد حدد �لأحمد )2006( مو��سفات معلم �مل�ستقبل مبجموعة من �خل�سائ�س 
م���ن �أهمها: �مت���الك مهار�ت �لتعلم �لذ�ت���ي، و�لبحث �لعلمي، ومه���ار�ت �لتعامل مع 
�لتكنولوجي���ا، و�أن �أه���م �أ�ساليب �إعد�د هذ� �ملعلم يكون م���ن خالل �لتعلم �لفرت��سي 
و�لتعلم من بعد و�لتعلم �ملتز�من، كما �أ�ساف �سرطًا لختيار معلم �مل�ستقبل باأن يكون 
من حملة �ملوؤهالت �لعليا وحدها �لأدنى �لإجازة �جلامعية. )�لأحمد، 2006، �س78(

كلي���ات  يف  �ملعل���م  �لطال���ب  م���ن  �ملطلوب���ة  �مله���ار�ت  ت�سن���ف  �أن  ميك���ن  ومن���ه 
�إع���د�د معل���م ريا����س �لأطف���ال وف���ق متطلب���ات مدر�س���ة �مل�ستقب���ل �إىل �مله���ار�ت �لآتية                             

�سا�سيال )2005(:
((( مه���ار�ت �أ�سا�سي���ة: وتتمث���ل يف معرف���ة �لطال���ب �ملعلم مله���ار�ت �للغ���ة �لعربية، 1

�إ�ساف���ةً �إىل مه���ار�ت لغ���ة �أجنبية �أخرى كاللغة �لإجنليزي���ة، �إ�سافةً �إىل تنمية 
�جلانب �لوطني و�لقيم �لوطنية و�لتم�سك بالثقافة �لعربية �لأ�سيلة. 

((( مه���ار�ت عقلي���ة: تتمث���ل يف �متالك �لطالب �ملعلم مله���ار�ت �لتفكر �لعليا مثل 1
�لق���درة عل���ى �ل�ستنت���اج و�لتحلي���ل و�لرتكيب و�لتق���ومي و�لتلخي����س و�لنقد 

و�لتقومي و�لتعميم و�حلكم ومهارة و�سع �خلطط وغرها.
((( مهار�ت تقنية تكنولوجية: كالقدرة على ت�سميم �لألعاب و�لو�سائل وت�سنيعها 1

وتوظيفه���ا يف �لعملي���ة �لرتبوي���ة، �إ�ساف���ةً �إىل �متالك �لقدرة عل���ى ��ستخد�م 
�لإنرتنت و�حلا�سوب يف عملية �لتعلم و�لتعليم، �سو�ء يف �لو�سول �إىل �ملعلومة 

�أم تطويرها، �أم ��ستخد�مها، �أم نقلها
((( مه���ار�ت عملي���ة حياتي���ة: كالعناي���ة �ل�سحي���ة و�ل�سخ�سية و�لغذ�ئي���ة و�لوعي 1

�ل�سح���ي و�جلن�س���ي، �إ�ساف���ةً �إىل تر�سي���د �ل�ستهالك ومه���ار�ت �ملحافظة على 
�لبيئة.
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((( مهار�ت �جتماعية: ويق�سد بها �متالك �لطالب �ملعلم ملهار�ت عملية �لتو��سل 1
�لجتماع���ي �سو�ء مع �لط���الب، �أم �لزمالء، �أم �لهيئ���ات و�جلهات �لجتماعية 

�لأخرى.
((( مه���ار�ت عملي���ة �أد�ئي���ة: ويق�س���د به���ا �مت���الك مه���ار�ت تخطي���ط �لأن�سط���ة 1

وتنفيذها وتقوميها، �إ�سافةً على مهارة تنفيذ �لأ�ساليب �لرتبوية �حلديثة يف 
�لعم���ل �ملي���د�ين مثل: �لتعلم �لتعاوين، ولعب �لأدو�ر، �لتمثيل �لرتبوي، وحل 

�مل�سكالت وغرها.

اأولًا: الإطار املفاهيمي خلريجي كلية الرتبية بجامعة الق�سيم ق�سم الرتبية اخلا�سة:
ح���ددت كلي���ة �لرتبي���ة بجامع���ة �لق�سي���م �ملو��سف���ات �لت���ي يج���ب �أن تتمثل يف 
خريجيه���ا و�ملتو�فق���ة م���ع معاي���رNTASCَوNCATE و�للجنة �لوطني���ة للجودة 

و�لعتماد �لأكادميي، و�لتي تق�سي باأن يتمثل خريج بر�جمها بالآتي:

 القيم واملبادئ الإ�سالمية )�ل�سمات �ل�سخ�سية(: �أن يلتزم بالقيم و�ملبادئ �لإ�سالمية 
�خلا�سة باملهنة.

�ملع���ريف،  للمحت���وى  �لعمي���ق  و�لفه���م  �مله���ارة  يكت�س���ب  �أن  املعيريف:  املحتيوى 
و�ملفاهي���م �لأ�سا�سي���ة وط���رق �لبح���ث يف �لتخ�س����س، كم���ا يج���ب �أن ي�ساه���م �لطال���ب 
�لط���الب. جلمي���ع  معن���ى  ذ�ت  وتعلمي���ة  تعليمي���ة  خ���رب�ت  تق���دمي  يف   �خلري���ج 
 �لدر��س���ات يف �لتعلي���م و�لتعل���م، ومن���و وتط���ور �لإن�س���ان: �أن يفهم حمت���وى �لأبحاث 
�ملعا�س���رة و�لدر��س���ات �ملتعلق���ة بتقدم �لط���الب. كما يجب �أن يظه���ر �لطالب �خلريج 
فهمً���ا ل���دوره يف �لتق���دم و�لتعل���م. و �أن ي�ساه���م يف جماله عن طري���ق تقدمي �خلرب�ت 

�لالزمة لنمو طالبه عقليًا و�جتماعيًا وبدنيًا وعاطفيًا.

 التدري�يس )عل���م �أ�سول �لتدري����س(: �أن يخطط ويدعم ويحث عل���ى ��ستخد�م �لطرق 
�ملختلف���ة يف �لتعلي���م و�لتعلم . وي�سمل ه���ذ� تطوير مهار�ت �لتفك���ر �لناقد ومهار�ت 

حل �مل�سكالت.

 التوا�سيل: �أن يكت�س���ب مه���ار�ت �لتو��س���ل �للفظي���ة وغ���ر �للفظي���ة، و�أن يك���ون قادر� 
عل���ى ��ستخ���د�م �أجه���زة �لو�سائط �ملتعددة يف �لتو��سل مع �لط���الب و�لزمالء و�لإد�رة 

و�لأ�سرة و�ملجتمع.
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 بيئية التعلم: �أن يظهر فهم���ا للدو�فع و�ل�سلوكيات �لفردي���ة و�جلماعية، و�أن يوظف 
ه���ذ� �لفه���م يف �لبح���ث عن بيئ���ة تعليمية ت�سج���ع على منو �لف���رد ودو�فع���ه و�لتفاعل 

�لجتماعي �لإيجابي و�لتفاعل �لن�سط يف �لعملية �لتعلمية.

 التقومي: �أن ي�ستخدم ��سرت�تيجيات �لتقومي �لر�سمية وغر �لر�سمية لتقومي جميع 
جو�ن���ب �لنم���و و�لتقدم لدى �لطالب، كما ينبغ���ي �أن يكون قادر� على حتليل �لبيانات 

ملختلف �لأهد�ف.
 التطور املهني: �أن يتطلع �إىل فر�س �لتطوير �لذ�تي و�ملهني.

 املرونة:  �أن يظهر مرونة يف تغير �لتوجهات �ملهنية تلبية ملا هو متوقع من �ملتخرج 
كمربي.

 التقنية:  �أن يوظف �لتقنية يف �ملمار�سات �ملهنية.
 الفيروق الفرديية / الختالفات : �أن يتفهم �لفروق �لفردي���ة �لبدنية و�لعقلية و�لعاطفية 
ب���ني �لط���الب و�أن ي�س���ع �ختالفاته���م �لجتماعي���ة و�لثقافي���ة و�لقت�سادي���ة يف ع���ني 

�لعتبار.

ثانيًا: اأهداف وخمرجات التدريب امليداين:

1  الأهداف:
يف نهاية برنامج �لتدريب �مليد�ين يتوقع من �لطلب �ملعلم �لقدرة على:

�لتخطي���ط و�لإع���د�د لعملي���ة �لتعلي���م و�لتعلي���م، و�إيجاد بيئة �سفي���ة منا�سبة 
لعملية �لتدري�س، وممار�سة �لتدري�س بفعالية مبا يف ذلك ��ستخد�م �لتقنيات �ملنا�سبة، 

وحتمل م�سئوليات مهنة �لتدري�س و�للتز�م باأخالقياتها.

2  املخرجات:
يتوقع من �لطالب �ملعلم يف نهاية برنامج �لتدريب �مليد�ين �أن:

يظه���ر معرف���ة باملحت���وى و�لأ�سالي���ب �لرتبوي���ة، ويظه���ر معرف���ة بالط���الب ، 
ويخت���ار �لأهد�ف �لتعليمية �ملنا�سب���ة، ويظهر معرفة باملو�رد �لتعليمية �ملتاحة مبا يف 
ذل���ك �لتقنيات �حلديث، وي�سم���م �لتدري�س بكفاءة، ويقوم �أد�ء �لطالب ، ويخلق بيئة 
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م���ن �لود و�لح���رت�م د�خل �ل�سف �لدر��س���ي، ويبني ثقافة للتعل���م، ويدير �لإجر�ء�ت 
�ل�سفي���ة بفعالي���ة، ويدي���ر �سلوك �لط���الب بفعالي���ة، وينظم غرفة �ل�س���ف مبا يخدم 
عملي���ة �لتعلي���م و�لتعل���م، ويتو��س���ل بو�سوح ودق���ة مع �لط���الب، وي�ستخ���دم �أ�ساليب 
�لأ�سئل���ة و�لنقا����س يف �لتعل���م، وي�س���رك �لط���الب يف �لتعل���م، ويقدم �لتغذي���ة �لر�جعة 
للط���الب، ويظه���ر �ملرون���ة و�لتجاوب مع �لط���الب، ويتفك���ر يف �ملمار�س���ات �لتعليمية، 
وي�ستخ���دم �ل�سج���الت �ملتعلق���ة بالط���الب بدق���ة ويحتف���ظ به���ا، ويتو��س���ل م���ع �أ�س���ر 
�لط���الب، وي�ساهم يف خدمة �ملدر�سة و�ملنطقة �لتعليمية، وينمي ويطور نف�سه مهنيًا، 
وي�سه���م يف تطوي���ر مهنة �لتدري�س، ويظه���ر قدر�ت و�جتاهات مهني���ة، ويلتزم بالقيم 

�لإ�سالمية. 

ثالثًا: �سروط ومتطلبات الت�سجيل يف التدريب امليداين:
ي�سمح للطالب بالت�سجيل يف مقرر �لتدريب �مليد�ين بعد ��ستكمال �ل�سروط �لتالية:

(  �أن ينهي �لطالب 128 �ساعة معتمدة م�ستملة على متطلبات �لكلية و�لتخ�س�س 	
و�مل�ساقات �ملهنية.

(  �أل يحمل �أكر من مقررين در��سني �أثناء ممار�سة �لتدريب �مليد�ين 	
(  يجب �إنها �ملقرر�ت �لدر��سية �لتي تعد متطلبات �سابقة للتدريب �مليد�ين.	
(  �إبر�ز �سورة من �ل�سجل �لدر��سي مو�سحًا فيه جميع �مل�ساقات �لتي �أنهاها يف 	

�لف�سول �لدر��سية �ل�سابقة وذلك قبل 
(  ح�سوله على توقيع �ملر�سد �أو �مل�سرف على �لتدريب �مليد�ين.	
(  تعبئ���ة �لنم���وذج �ملع���د للت�سجي���ل �ملبدئي للتدري���ب �مليد�ين وذل���ك يف �لف�سل 	

�لدر��سي �لذي ي�سبق مبا�سرة �لف�سل �لذي يتم فيه �لتدريب وتقدميه مل�سرف 
�لتدريب �مليد�ين.

رابعًا: خطة التدريب امليداين:
تتحقق �أهد�ف �لتدريب �مليد�ين من خالل ممار�سة �لطالب �ملعلم يف �ملدر�سة 
عل���ى م���دى ف�س���ل در��سي كامل، بحيث ينف���ذ �لطالب �ملعلم �لع���بء �لتدري�سي �ملحدد 
م���ن �إد�رة �ملدر�س���ة مب���ا ل يق���ل ع���ن 8 ح�س����س و ل يزيد ع���ن )12( ح�س���ة و�لإ�سر�ف 
�لفني �لدقيق من قبل وحدة �لرتبية �مليد�نية يف ق�سم �لرتبية �خلا�سة بالتعاون مع 

�ملدر�سة باإد�رتها ومعلميها وموظفيها.
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1 اإجراءات التدريب امليداين: 

اأولًا: ت�سجيل �لطالب �ملعلمني �لذين �أنهو� جميع مقرر�تهم �لنظرية . 

ثانيًيا: توزي���ع �لط���الب �ملعلمني وم�سرفيه���م على مد�ر����س �لتطبيق وفقً���ا لالأنظمة 
�ملتفق عليها بني �لكلية و�إد�رة �لتعليم بالق�سيم وفق �جلو�نب �لتالية:

رغب���ة �مل�سرف يف حتدي���د مد�ر�س �لتدريب، ويتم حتديدها قبل بد�ية �لف�سل 
�لدر��سي بالتن�سيق مع وحدة �لتدريب �مليد�ين بالق�سم.

 رغب���ة �لطال���ب �ملعلم ، وذل���ك بتحديد �ملنطق���ة �ل�سكنية للطال���ب يف ��ستمارة 
ت�سجيل �لرتبية �مليد�نية للطالب.

 �ختي���ار �إد�رة �لتعلي���م مد�ر����س �لتدري���ب، حيث مت �لتفاق ب���ني ق�سم �لرتبية 
�خلا�سة و�إد�رة �لتعليم على مر�عاة �لأمور �لتالية عند حتديد مد�ر�س �لتدريب:

( �أن يختار �لق�سم �ملد�ر�س/ �ملركز/معهد �لتي يود �أن يتدرب فيها طالبه.	.
( �أن تك���ون �ملد�ر����س/ �ملر�كز/�ملعاه���د �ملخت���ارة موزعة على �ملر�ك���ز �لتعليمية يف 	.

مدينة �لريا�س قدر �مل�ستطاع.
( �أن ير�ع���ي �لق�س���م يف �ختي���اره حج���م �ملدر�س���ة/ �ملعهد/�ملر�كز وع���دد ف�سولها 	.

وجمموعات �ملتدربني يف كل منها.

ثالثًيا: تهيئة �لطالب �ملعلمني ملمار�سة عملي���ة �لتدري�س من خالل �جتماعات مكثفة 
يعقده���ا كل م�س���رف م���ع طالبه خ���الل �لأ�سبوع �لأول من كل ف�س���ل در��سي و ح�سور 
�للق���اء �لتاأهيل���ي للقي���ام بعر����س �أه���د�ف �لتدري���ب ومتطلبات���ه و �إجر�ء�ت���ه و�لقي���ام 

بالتوجيهات �لالزمة للتدريب. 

2 -�سوابط احل�سور والغياب:
 �للت���ز�م باحل�س���ور بن�سب���ة ل تق���ل ع���ن 75% م���ن ف���رتة �لتدري���ب �ملحددة يف 
�لف�س���ل �لدر��س���ي، و�للتز�م باحل�سور و�لن�سر�ف خ���الل فرتة �لتدريب �مليد�ين يف 

�ملو�عيد �ملحددة لليوم �لدر��سي �ملدر�سي وفق �سو�بط �ملدر�سة.
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3 -برنامج التدريب امليداين:
 يخ�س����س للتدريب �مليد�ين ف�س���ل در��سي كامل هو �لف�سل �لثامن من خطة 
�لطال���ب بحي���ث يع���ادل ه���ذ� �لف�س���ل )12( �ساعة معتمدة م���ن خطة تخ���رج �لطالب، 

ومدة �لتدريب : ف�سل در��سي و�حد.

 مرحلة التهيئة: تعريف خطو�ت �لتدريب �مليد�ين:

(  تعريف �لطالب �ملعلمني بالإد�رة و�ملعلمني و�لعاملني يف �ملدر�سة .	
(  عمل جولة ميد�نية للتعرف على �لبيئة �ملدر�سية كاملكاتب �لإد�رية و�لقاعات 	

و�ملعامل وغرفة �مل�سادر.
(  تعري���ف �لط���الب �ملعلم���ني باأنظم���ة �ملدر�س���ة و�لطالع عل���ى �للو�ئ���ح و�لأدلة 	

ووثيقة �ملنهج. 
(  حتدي���د ط���رق �لتو��سل مع �لطالب �ملعلمني كاجل���و�ل ،و�لربيد �لإلكرتوين 	

،و�لجتماعات ،و�ملد�ولت �لإ�سر�فية.

 مرحلة التخطيط:
عقد لقاء مع �لطالب �ملعلمني يف بد�ية �لف�سل. عقد لقاء مع م�سرف �جلامعة 
يف بد�ي���ة �لف�س���ل. مناق�س���ة �خلط���ة �لعام���ة للف�س���ل �لدر��س���ي، ومناق�س���ة تخطي���ط 
�لوح���د�ت و�لدرو����س �ملقدم���ة م���ن �جلامع���ة و�ملطبق���ة يف �ملي���د�ن، ومناق�س���ة مهار�ت 
�لتدري����س و��سرت�تيجيات���ه و�أ�ساليب �لتعزي���ز و�إجر�ء�ت �لتق���ومي و�أدو�ته ، ومناق�سة 

تقنيات �لتعليم �ملقرتحة، ومناق�سة طرق در��سة �مل�سكالت و�أ�ساليب �لإر�ساد.

 مرحلة التدري�س:
�لإ�سر�ف على �لطالب �ملعلم يف مر�حل �لتدري�س �لثالثة بالتدريج وهي:

م�ساه���دة �ملعلم �ملتعاون وم�ساعدته، و�مل�ساركة م���ع �لطالب �ملعلم يف �لتدري�س 
بن�سب���ة 50% ، و�لإ�س���ر�ف عل���ى �لطال���ب �ملعلم عندما يق���وم بالتدري�س ب�س���كل كلي �أي 
يقوم بجميع عمليات �لتدري�س و�ملعلم �ملتعاون يوجه وير�سد، وح�سور جميع مر�حل 
�لتدري����س �ل�سابقة للطال���ب �ملعلم مع �لتوجيه و�لإر�ساد، وتدريب �لطالب �ملعلم على 
كاف���ة مهار�ت �لتدري����س و��سرت�تيجياته وتقنياته، وتدري���ب �لطالب �ملعلم على كافة 

�إجر�ء�ت �لتقومي و �أدو�ته. 
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 مرحلة التقومي:
 �لتق���ومي �مل�ستم���ر م���ع تق���دمي تغذي���ة ر�جع���ة يومي���ة، وتزويد �لطال���ب �ملعلم 
مبعلوم���ات ع���ن مدى تقدم���ه يف �لتدريب، وتقدمي تغذية ر�جع���ة بعد كل مرحلة من 
مر�ح���ل �لتدري����س �ل�سابق���ة، و�ط���الع م�س���رف �لكلية وقائ���د �ملدر�سة ع���ن مدى تقدم 
�لطال���ب �ملعل���م، وم�ساركة م�سرف �جلامع���ة يف �لتقومي �لن�سفي با�ستخ���د�م ��ستمارة 
�لتق���ومي، وم�ساركة م�س���رف �لكلية يف �لتقومي �لنهائي با�ستخ���د�م ��ستمارة �لتقومي، 
وم�ساع���دة �لطال���ب �ملعل���م عل���ى �لنمو �ملهن���ي وذلك بت�سجيع���ه على ح�س���ور �للقاء�ت 

�ملهنية يف �ملدر�سة ويف �لإد�رة. 

درا�سات �سابقة:
حظي جمال �لتدريب �مليد�ين بالعديد من �لدر��سات و�لبحوث �مليد�نية �لتي 
تناول���ت فاعليت���ه وم�ساكله يف خمتلف �لتخ�س�س���ات �لرتبوية، �إل �أن حد�ثة تخ�س�س 
�لرتبي���ة �خلا�س���ة على �ل�ساحة �لرتبوية �أظهرت �حلاجة �إىل �ملزيد من �لدر��سات  يف 

جمال  �لتدريب �مليد�ين للرتبية �خلا�سة.

فقد قام طالفحة ) 2003 ( بدر��سة هدفت �إىل تقومي برنامج �لرتبية �مليد�نية 
يف كلي���ة �ملعلم���ني يف تبوك ملعرفة جو�نب �لقوة و�ل�سعف يف ذلك �لربنامج من وجهة 
نظ���ر كل م���ن �لطالب �ملتدرب، و�مل�سرف، و�ملدي���ر. ولتحقيق هذ� �لهدف طور �لباحث 
ث���الث ��ستبان���ات تقوميي���ة تكونت م���ن  )106( فق���ر�ت حول و�جب���ات وم�سوؤوليات كل 
ط���رف م���ن �لأطر�ف �لثالثة نحو برنامج �لرتبية �مليد�نية. وتو�سلت نتائج �لدر��سة 
�إىل �أن تقدير�ت �مل�سرفني جلو�نب �لقوة يف �أد�ئهم لو�جباتهم، وقيامهم مب�سوؤوليتهم 
نح���و برنام���ج �لرتبي���ة �مليد�نية كانت �أك���ر �جلو�نب �سعفًا. و�أم���ا تقدير�ت �ملديرين 
جلو�ن���ب �لق���وة يف �أد�ئه���م لو�جباتهم وقيامه���م مب�سوؤولياتهم نح���و برنامج �لرتبية 
�مليد�ني���ة فق���د ت�س���اوت م���ع جو�ن���ب �ل�سع���ف، يف ح���ني تفاوت���ت تقدي���ر�ت �لط���الب 
�ملتدرب���ني، حي���ث ج���اءت قوية يف حم���ور و�جبات �مل�س���رف نحو �ملت���درب، ومتو�سطة يف 

حمور �ملعلم �ملتعاون.
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 (Smith & Lev-Ari, 2005) وهدفت �لدر��سة �لتي قام بها �سميث وليفاري
�إىل معرفة مدى فاعلية برنامج �لتدريب �مليد�ين يف �إعد�د �لطلبة للتدري�س، وكذلك 
تعرف م�سادر �لدعم للطالب �أثناء فرتة �لتدريب �مليد�ين .وقد تكونت عينة �لدر��سة 
م���ن )480( طالبًا وطالبة �أجاب���و� على ��ستبانة مكونة من )68( عبارة. و�أ�سارت نتائج 
�لدر��س���ة �إىل فاعلي���ة برنامج �لرتبية �لعملية و�إ�سهام���ه يف �إعد�د �لطالب، و�إك�سابهم 
�ملهار�ت �لالزمة ملهنة �لتدري�س، وتبني �أن هناك تركيزًا على �جلو�نب �لنظرية �أكر 
م���ن �جلو�ن���ب �لعملي���ة .و�أو�سح���ت نتائ���ج �لدر��س���ة كذل���ك �أن �مل�سرف���ني �لرتبويني، 
و�لزم���الء، و�ملعلم���ني �ملتعاون���ني كان���و� م���ن �أه���م م�س���ادر �لدع���م للطلبة �أثن���اء فرتة 

�لتطبيق، يف حني �ن مديري �ملد�ر�س مل يقدمو� �لدعم �لالزم للطلبة.

كم���ا �أج���رى �أبو ري���ا )2007( در��سة و�لت���ي هدفت �إىل تق���ومي برنامج �لرتبية 
�لعملي���ة يف �جلامع���ة �لأردنية م���ن وجهة نظر �ملديرين، و�ملعلم���ني �ملتعاونني، وطلبة 
�لرتبي���ة �لعملي���ة، حي���ث ��ستخ���دم �لباحث ثالث���ة ��ستبانات قام بتطبيقه���ا على عينة 
مكون���ة م���ن )37(  مديرً���ا، و 135 معلمً���ا ومعلم���ةً، و)143( طالب���ا وطالب���ة وخل�س���ت 
�لدر��سة �إىل �أن �جلو�نب �لتنظيمية و�لإد�رية لربنامج �لرتبية �لعملية عمومًا كانت 
منا�سب���ة، و�أظه���رت �لدر��سة وجود ر�سا من �إد�ر�ت وهيئ���ات �ملد�ر�س �ملتعاونة عن دور 
م�س���رف �لرتبي���ة �لعملي���ة، و�ن�سج���م ذلك مع تقييمه���م لطلبة �لرتبي���ة �لعملية، كما 
�أظه���رت �لنتائ���ج م���دى ��ستف���ادة طلبة �لرتبي���ة �لعملية م���ن �ملعلم �ملتع���اون وم�سرف 

�لرتبية �لعملية.

وهدف���ت در��س���ة �لكث���ري )1432( �إىل تق���ومي برنام���ج �إع���د�د معل���م �سعوبات 
�لتعل���م بق�س���م �لرتبي���ة �خلا�س���ة هدف���ت م���ن خالله���ا لتق���ومي برنام���ج �إع���د�د معلم 
�سعوبات �لتعلم بق�سم �لرتبية �خلا�سة يف جامعة �مللك �سعود، وقد تكونت �لعنيه من 
جمي���ع �أع�ساء هيئ���ة �لتدري�س ومن يف حكمهم وعينة م���ن �ملعلمني و�مل�سرفني �لذين 
تخرج���و� م���ن �لق�س���م وكذلك جمي���ع �لطالب �ملتوق���ع تخرجهم يف �لف�س���ل �لدر��سي 
�لأول للع���ام1430ه/ 1431ه �ل���ذي طبقت فيه �لأد�ة. وقد تو�سل���ت نتائج �لدر��سة �إىل 
�أن �لربنامج يحقق �أهد�فه. بينما ر�أى �أفر�د �لعينة �سرورة تطوير �خلطة وحمتوى 
�ملق���رر�ت و��سرت�تيجي���ات و�أ�ساليب �لتدري����س و�لتقومي لتو�ك���ب �لطموحات �ملرجوة 
ولتوؤه���ل معل���م �مل�ستقب���ل ب�س���كل �أكر كف���اءة. كما تو�سل���ت �إىل ترتي���ب منطقي ملدى 
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�ل�ستف���ادة و�لتطبي���ق لبع����س �ملق���رر�ت. حي���ث ج���اءت �ملق���رر�ت ذ�ت �ل�سل���ة �لوثيق���ة 
بال�سعوب���ات يف مر�ت���ب متقدم���ة ومبتو�سط���ات مرتفع���ة. وختم���ت �لدر��س���ة بتحليل، 
�إجاب���ات �لأ�سئل���ة �ملفتوح���ة وكان م���ن �أب���رز تو�سي���ات هذ� �لبح���ث �سرورة رف���ع كفاءة 
�خلريج���ني و�إك�سابه���م �مله���ار�ت �ل�سروري���ة لتدري����س ذوي �سعوب���ات �لتعل���م مهار�ت 
�لق���ر�ءة و�لكتاب���ة و�لإمالء وحل �مل�س���اكل، وكذلك تطوير خط���ة �لربنامج وحمتوى 

�ملقرر�ت و��سرت�تيجيات �لتدري�س و�أ�ساليب �لتقومي.

ويف در��س���ة �لقط���اين )2011( بعن���و�ن تقييم دور �لتدري���ب �مليد�ين و�لأ�سر�ف 
�لأكادمي���ي يف �ك�س���اب �لطلب���ة �مله���ار�ت �ملهني���ة يف �لرتبية �خلا�س���ة يف جامعة �لبلقاء 
�لتطبيقي���ة م���ن وجهة نظ���ر �لطلبة، وقد تكونت �لعينة م���ن 141 طالبا وطالبة، وقد 
��ستخدم���ت ��ستبان���ة تكون���ت من 32 فق���رة موزعة عل���ى حموري���ن �لأول يقي�س مدى 
�ل�ستف���ادة م���ن �لأن�سط���ة �لتدريبية ، و�لث���اين لقيا�س مدى �ل�ستف���ادة �لتي يحققها 
�لطال���ب م���ن خالل �مل�سرف �لكادمي���ي. وقد تو�سلت �لدر��س���ة �إىل �إن تقدير �لطلبة 
�ملتدرب���ني مل���دى ��ستفادتهم م���ن �لتدريب �ملي���د�ين متو�سطة ب�سكل عام، ام���ا بالن�سبة 
لدرج���ة ��ستف���ادة �لطلب���ة �ملتدربني م���ن �لأ�سر�ف �لأكادمي���ي فاأ�سارت �لنتائ���ج �إىل �أن 

جميع تقدير�ت �لطلبة �ملتدربني كانت عالية �إىل متو�سطة ب�سكل عام.

ويف در��س���ة �أب���و نعر، و�آخ���رون )2011( بعن���و�ن : م�س���كالت �لتدريب �مليد�ين 
لدى طلبة تخ�س�س �لرتبية �خلا�سة يف جامعة �لبلقاء �لتطبيقية وعالقتها ببع�س 
�ملتغ���ر�ت. حي���ث هدف���ت �إىل �لتع���رف عل���ى م�س���كالت �لتدري���ب �مليد�ين ل���دى طلبة 
تخ�س����س �لرتبي���ة �خلا�سة يف جامعة �لبلقاء �لتطبيقية وعالقتها ببع�س �ملتغر�ت، 
وتكون���ت عين���ة �لدر��س���ة من )67( طالبً���ا وطالبة، وجاءت �أبرز نتائ���ج �لدر��سة �إىل �أن 
�لتو�ف���ق ب���ني �جلانب �لنظري و�لتطبيق �مليد�ين ح�سل عل���ى �أعلى �ملتو�سطات، وكان 
�أق���ل �ملتو�سط���ات هو مرك���ز �لتدريب �ملي���د�ين و�ملدر�س���ة، ومل تظهر ف���روق ذ�ت دللة 

�إح�سائية تعزى ملتغر �جلن�س �أو �مل�ستوى �لدر��سي.

كما قامت �لباحثة حامد )2011( بدر��سة بعنو�ن: م�سكالت �لرتبية �مليد�نية 
بكلي���ة �لرتبي���ة برفح���اء. حيث هدف���ت �إىل ح�س���ر م�س���كالت �لرتبية �مليد�ني���ة بكلية 
�لرتبي���ة للبن���ات برفح���اء كما تر�ه���ا �مل�سرف���ات و�لطالب���ات، و�لتي طبق���ت على )65( 
م�سرف���ة وطالب���ة، ومن �أه���م �لنتائج �لتي تو�سل���ت لها �لدر��س���ة: �أن �لربنامج يحتاج 
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�إىل �إع���ادة نظ���ر لأن تاأخ���ر توجي���ه �لطالب���ات للمدر�سة كان���ت من �أهم �مل�س���كالت، و�أن 
�ملبالغ���ة يف �إعط���اء �لتقدي���ر�ت للطالبة م���ن �مل�سكالت �لبارزة، وحج���ب �أدو�ت �ملدر�سة 
ع���ن �لطالب���ات �ملتدربات خوفًا على �لتلف، وعدم وج���ود معلمة متعاونة، وعدم متكن 
�لطالب���ة �ملعلم���ة م���ن �مل���ادة �لتدري�سي���ة، كما ب���رزت م�س���كالت �أخرى م���ن وجهة نظر 
�لطالبات �ملتدربات �أنف�سهن مثل: عدم �طالع �مل�سرفة على حت�سر �لطالبة �ملعلمة، 

وعدم �لتز�مها بالزيار�ت �ملقررة.

كم���ا هدف���ت در��سة بافقيه )2012( �إىل حتديد �مل�س���كالت �لتنظيمية للتطبيق 
�ملدر�س���ي ح�س���ب �جله���ات �لثالث���ة �مل�سوؤولة ع���ن �لتطبيق؛ �ملدر�س���ة �ملتعاون���ة، و�إد�رة 
�لتطبي���ق �ملدر�سي، و�مل�س���رف �لأكادميي يف �لكلية، ومت تطبي���ق �ل�ستبانة على )109( 
طالبً���ا وطالب���ة من تخ�س�س���ات خمتلفة، و�ت�سح �أن �لط���الب يو�جهون م�سكالت ذ�ت 

للة �إح�سائية ل�سالح جهة �إد�رة �ملدر�سة.

التعليق على الدرا�سات ال�سابقة:
نالح���ظ م���ن �لدر��سات �ل�سابق���ة �أنها ركزت ب�س���كل مبا�سر عل���ى تقييم بر�مج 
�لرتبية �مليد�نية للمعلمني من خمتلف �لتخ�س�سات، كما �أنها ��ستخدمت �ل�ستبانات 
�مل�سحي���ة للح�سول عل���ى �لنتائج، وقد طبقت ب�سكل مبا�سر على �لطلبة �ملعلمني ومن 
ثمة �ملعلمني �ملتعاونني ويف بع�س �لدر��سات طبقت على �ملديرين، وقد خل�ست غالبية 
�لدر��سات �إىل �أهمية �لتدريب �مليد�ين للطلبة �ملعلمني �إ�سافة �إىل �أهمية دور كل من 

�ملعلم �ملتعاون و�ملدير يف تطوير كفايات �لطلبة �ملعلمني.

كم���ا نالح���ظ �أن بع����س �لدر��سات قد �أهتمت يف تقيم بر�م���ج �لرتبية �مليد�نية 
لتخ�س�س �لرتبية �خلا�سة، كدر��سة �لقطاين)2011( ودر��سة بخ�س )2007(، ودر��سة 
�لكث���ري)1432( وق���د خل�س���ت لوجود بع�س �مل�س���كالت �لتي تعي���ق �لتدريب �مليد�ين 
لتخ�س����س �لرتبي���ة �خلا�س���ة �إ�ساف���ة �إىل �أهمي���ة دور كل من �مل�سرف و�ملعل���م �ملتعاون 

و�لإد�رة �ملدر�سية يف تطوير مهار�ت �لطالب �ملتدرب �لتدري�سية.

كم���ا ��ستفاد �لباحث من �لدر��س���ات �لتي �أجريت على برنامج �لرتبية �لعملية 
يف كلي���ات �لرتبي���ة مث���ل در��سة حام���د )2011( حي���ث �أجريت بكلية �لرتبي���ة برفحاء، 
حي���ث هدف���ت �إىل ح�سر م�س���كالت �لرتبي���ة �مليد�نية بكلي���ة �لرتبية للبن���ات، ودر��سة 
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�أب���و ري���ا )2007(و�لت���ي هدف���ت �إىل تق���ومي برنام���ج �لرتبي���ة �لعملي���ة يف �جلامع���ة 
�لأردني���ة م���ن وجه���ة نظ���ر �ملديري���ن، و�ملعلم���ني �ملتعاون���ني، ودر��سة �سمي���ث وليفاري         
(Smith & Lev-Ari, 2005) و�لت���ي هدف���ت �إىل معرف���ة م���دى فاعلي���ة برنام���ج 
�لتدري���ب �مليد�ين يف �إعد�د �لطلبة للتدري����س، وكذلك تعرف م�سادر �لدعم للطالب 
�أثن���اء ف���رتة �لتدريب �مليد�ين، وقد ��ستفاد �لباحث من هذه �لدر��سات، و�لتي �أجريت 
عل���ى بر�م���ج �لرتبي���ة ب�س���كل عام يف تق���ومي وتطوي���ر بر�م���ج �لرتبية �لعملي���ة لق�سم 
�لرتبية �خلا�سة، حيث �إن بر�مج �لرتبية �لعملية يف كليات �لرتبية لها جتارب كثرة .

اإجراءات البحث
منهج البحث:

نظرً���ا لطبيع���ة �لبحث فقد ��ستخ���دم �لباحث �ملنهج �لو�سف���ي �مل�سحي، و�لذي 
يقت�س���ر على و�سف �لظاهرة �أو �مل�سكل���ة �ملر�د در��ستها، بل يتعد�ه �إىل جمع �ملعلومات 
عنها ويف�سرها ويحللها ويقومها، ويربط مدلولتها للو�سول �إىل �ل�ستنتاجات �لتي 
ت�سه���م يف فه���م �لو�ق���ع وتطوي���ره، )�لع�س���اف، 1416ه(، وه���ذ� �ملنهج يركز عل���ى در��سة 
�لو�ق���ع �أو �لظاه���رة كم���ا توج���د وي�سفه���ا و�سفً���ا دقيقً���ا ويع���رب عنه���ا كيفيً���ا �أو كميًا، 
)عبي���د�ت، وذوق���ان،1993م(. كم���ا �أن �ملنه���ج �لو�سفي يهتم بو�س���ف �لو�قع عن طريق 
جم���ع �ملعلوم���ات و�لبيان���ات �لدقيق���ة ع���ن م�سكل���ة �لبح���ث للو�س���ول �إىل ��ستنتاج���ات 
ت���وؤدي �إىل تعميم���ات ذ�ت مغزى يزي���د بها �لباحث ر�سيد معرفته ع���ن تلك �لظاهرة،                              

)خري، وعبد�حلميد، 1987م(.

جمتمع وعينة البحث:
تكون���ت عين���ة �لبحث م���ن )50( طالبًا مت �ختيارهم بالطريق���ة �لعمدية، وهم 
ميثلون جمتمع �لبحث �ملكون من جميع طلبة ق�سم �لرتبية �خلا�سة يف كلية �لرتبية 
بجامعة �لق�سيم، �مل�سجلني يف م�ساق �لتدريب �مليد�ين يف �لف�سل �لدر��سي �لأول، من 
�لع���ام �لدر��س���ي 1435-1436ه، كما تكونت عينة �لبحث م���ن )15( مدير� من �ملد�ر�س 

�مل�ساركة يف �لتدريب �مليد�ين.



املجلد ال�سابع - العدد )24( اغ�سط�س 2018 جملة الرتبية اخلا�سة

 351 

اأداة البحث:
��ستخدم���ت �ل�ستبان���ة كاأد�ة جلم���ع �لبيان���ات و�ملعلوم���ات يف ه���ذ� �لبحث، وقد 
مت بناوؤه���ا مبحاوره���ا �ملختلف���ة م���ن خ���الل �لطالع عل���ى �لأدب �لرتب���وي، و�لبحوث 
و�لدر��سات ذ�ت �لعالقة مبو�سوع �لبحث �حلايل، ل�سيما �ملقايي�س و�ل�ستبانات �لتي 
��ستخدمت يف �لدر��سات �ل�سابقة، مثل در��سات �لقطاين)2011(، و�أبو �حل�سن)2013(، 
و�ملجي���دي)2010( و�لكث���ري)2007( ، وبخ����س)2010(، وكذل���ك م���ن خ���الل خ���ربة 
�لباح���ث يف �لرتبي���ة �خلا�س���ة �إذ قام بالإ�سر�ف �مليد�ين عل���ى طلبة �لرتبية �خلا�سة ، 
وقد مت �إعد�د �ل�ستبانة ب�سورتها �لأولية حيث ��ستملت على)52( فقرة تقي�س فاعلية 
�لتدري���ب �ملي���د�ين للرب�م���ج �لتدريبية موزع���ة على �أربعة حماور ه���ي:  �أثر �لتدريب 

،وحمور �لإ�سر�ف، حمور عملية �لتدريب، وحمور �أهمية �لتدريب. 

ال�سدق الظاهري لالأداة:
مت �لتاأكد من �سدق �ملحتوى لالأد�ة من خالل عر�س �لأد�ة على جلنة �ملحكمني، 
وذل���ك م���ن قب���ل ع�سرة من �ملحكم���ني �ملتخ�س�سني م���ن �أع�ساء �لهيئ���ة �لتدري�سية يف 
ق�س���م �لرتبية �خلا�سة يف جامعة �لق�سي���م وذلك للحكم على مدى مالءمة �لفقر�ت 
للمج���ال �ل���ذي متثل���ه، و�ل�سياغة �للغوية، وو�س���وح �لفقرة، وم���دى متثيلها لفاعلية 
�لتدري���ب �ملي���د�ين. حي���ث مت ح���ذف �لفق���ر�ت �لت���ي �تف���ق )80%( م���ن �ملحكمني على 
حذفه���ا، كم���ا مت �لإبق���اء على �لفق���ر�ت �لتي �تف���ق )80%( من �ملحكمني عل���ى �إبقاءها 
�إ�ساف���ة �إىل تعدي���ل �أو �إع���ادة �سياغ���ة بع�س �لفق���ر�ت، وبع���د �أن مت �لأخذ مبالحظات 
�ملحكم���ني بح���ذف بع����س �لفقر�ت �أو �إع���ادة �سياغة بع�س �لفق���ر�ت �ل�سياغة �للغوية 
�ملنا�سب���ة، �أ�سب���ح ع���دد �لفق���ر�ت يف �سورته���ا �لنهائي���ة )40( فق���رة بع���د �أن كانت )52( 
فق���رة �إذ مت ��ستبع���اد �لفقر�ت غر �ملنا�سبة وعدده���ا )12( وبذلك حتقق �سدق �لأد�ة.

ثبات الأداة:
تطبيق���ه             و�إع���ادة  �لختب���ار  تطبي���ق  بطريق���ة  �لبح���ث  �أد�ة  ثب���ات  تقدي���ر  مت 
(Test – Retest) عل���ى عين���ة مكون���ة م���ن )9( م���ن مدي���ري �ملد�ر����س فيم���ا يخ����س 
�ل�ستبان���ة �ملطبق���ة على مديري �ملد�ر�س، وعينة مكونة م���ن )25( طالبًا من م�ستوى 
�ل�سن���ة �لر�بع���ة يف ق�سم �لرتبية �خلا�سة �خترو� بالطريقة �لع�سو�ئية، ومت �لتو�سل 
�إىل دللت ثب���ات �ملقيا����س بطريق���ة كرونب���اخ �ألف���ا (Cronbach Alpha) �لذي بلغ 

)0،81( ويعد هذ� �لثبات مقبول لأغر��س �لبحث كما هو مو�سح يف �جلدول )1(.
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جدول )1(
 معامالت ثبات األفا-كرونباخ ملحاور ال�ستبانة

��ستبانة فاعلية برنامج �لتدريب �مليد�ين يف 
ق�سم �لرتبية �خلا�سة يف جامعة �لق�سيم 

من وجهة نظر مدر�ء �ملد�ر�س

��ستبانة فاعلية برنامج �لتدريب �مليد�ين يف 
ق�سم �لرتبية �خلا�سة يف جامعة �لق�سيم من 

وجهة نظر �ملتدربني
0،810،81

�سدق بناء اأداة البحث:
 بعد �لنتهاء من تطبيق �أد�ة �لدر��سة على �لعينة �ل�ستطالعية ، كان من �ل�سروري 
�لتاأكد من �سدق �لبناء )�سدق �لت�ساق �لد�خلي( لفقر�تها  بح�ساب معامل �لرتباط 
بر�س���ون �ل���ذي ك�سف عن معام���ل ثبات عند م�ستوى ) 0.01 (، ب���ني درجات كل عبارة 
و�لدرجة �لكلية يف كل بعد من �أبعاد �ل�ستبانة بعد حذف درجة �لعبارة وذلك للتاأكد 
من مدى متا�سك وجتان�س عبار�ت كل بعد من �أبعادها كما هي مو�سحة باجلدول )2(

جدول )2( 
معامالت الرتباط بني درجات العبارات والدرجة الكلية للبعد بعد حذف درجة العبارة

�لعبار�ت �خلا�سة 
�لعبار�ت �خلا�سة با�ستبانة �لطالببا�ستبانة مديري �ملد�ر�س

�لرتباط�لعبارة�لرتباط�لعبارة�لرتباط�لعبارة�لرتباط�لعبارة
5**0.3551**0.80616**0.81731**0.701
6**0.3422**0.65417**0.78532**0.549
7**0.5003**0.74818**0.77933**0.586
8**0.7324**0.44119**0.85934**0.452
9**0.5545**0.68820**0.89735**0.610

10**0.6106**0.85121**0.83636**0.787
11**0.7097**0.86722**0.89437**0.794
12**0.6048**0.91423**0.88738**0.749
13**0.7129**0.83924**0.91639**0.724
14**0.26410**0.91125**0.92240**0.712
15**0.74811**0.80426**0.815

12**0.85927**0.878
13**0.81928**0.894
14**0.91729**0.881
15**0.92830**0.852

** عالقة د�لة �إح�سائيا عند م�ستوى ) 0.01 ( فاأقل.
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     يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�ساب���ق �أن جمي���ع معام���الت �لرتب���اط ب���ني درج���ات 
�لعب���ار�ت ودرج���ات �لأبعاد �ملنتمية لها بعد حذف درجة �لعبارة معامالت �رتباط د�لة 
�إح�سائيً���ا عن���د م�ستوى 0.01 وهو ما يوؤك���د �سدق وجتان�س عبار�ت كل بعد ومتا�سكها 
فيما بينها، ومما �سبق يت�سح �أن لال�ستبانة موؤ�سر�ت �سيكومرتية جيدة وهو ما يوؤكد 

�سالحيتها لال�ستخد�م يف �لبحث �حلايل.

املعاجلة االإح�سائية.
ق���ام �لباح���ث بعد جم���ع �ملعلوم���ات بتحليلها من خ���الل �لربنام���ج �لإح�سائي 
للعل���وم �لجتماعية )SPSS( وقد ��ستخدم �لباح���ث عددًا من �لأ�ساليب �لإح�سائية 

�ملنا�سبة لطبيعة �لبحث وهي كما يلي: 
((( �لتكر�ر�ت و�لن�سب �ملئوية و�ملتو�سطات �حل�سابية.1
((( معامل �رتباط بر�سون لتحديد مدى �ل�سدق �لد�خلي لأد�ة �لبحث.1
((( معامل �لفاكرونباخ حل�ساب �لثبات لأد�ة �لبحث.1
((( حتلي���ل �لتباي���ن �لأح���ادي  )ANOVA( لتو�سي���ح دللة �لف���روق �لإح�سائية 1

ل�ستجابات �أفر�د عينة �لبحث باختالف متغر�ت �لبحث. 
((( �ختب���ار )ت( للمجموعت���ني �مل�ستقلتني (Independent t-test) يف متغر�ت 1

�لبحث.
((( ولالإجاب���ة ع���ن �ل�سوؤ�لني: �لثالث و �لر�بع و�لتي تبحث عن �لفروق يف فاعلية 1

�لتدري���ب �مليد�ين تبعًا ملتغر �لتخ�س�س و�ملع���دل �لرت�كمي فقد مت ��ستخد�م 
(One - Way Analysis of Variance) حتليل �لتباين �لأحادي

متغريات البحث
( �لتخ�س�س: وله ثالث م�ستويات ) �إعاقة عقلية، �إعاقة �سمعية، �سعوبات تعلم( 	
( �ملعدل �لرت�كمي: وله �أربع م�ستويات )ممتاز، جيد جد�،جيد، متو�سط(	

وق���د مت �لتعام���ل م���ع متغ���ر�ت �لتخ�س����س، و�ملع���دل �لرت�كم���ي كمتغ���ر�ت 
م�ستقلة، يف حني ��ستخدم فاعلية �لتدريب �مليد�ين كمتغر تابع.

      وفيم���ا يل���ي يعر����س �لباح���ث نتائج �لبح���ث ومناق�ستها مرتب���ة على ح�سب 
�أ�سئل���ة �لدر��س���ة بالإجابة عل���ى كل �سوؤ�ل، بد�ي���ة بالتعرف على م���دى فاعلية برنامج 
�لتدري���ب �ملي���د�ين يف ق�س���م �لرتبي���ة �خلا�س���ة يف جامع���ة �لق�سي���م م���ن وجه���ة نظ���ر 
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م���در�ء �ملد�ر����س، وم���ن ث���م �لتعرف عل���ى م���دى فاعلية برنام���ج �لتدري���ب �مليد�ين يف 
ق�س���م �لرتبي���ة �خلا�س���ة يف جامع���ة �لق�سيم م���ن وجهة نظ���ر �لطلب���ة �ملتدربني، وثم 
�لتع���رف عل���ى �لف���روق ذ�ت �لدلل���ة �لإح�سائي���ة ب���ني �أف���رد عين���ة �لدر��س���ة ومتغ���ر                       
)�لتخ�س����س، �ملع���دل �لرت�كمي(، و�جل���دول رقم )3( يو�سح معي���ار �لتقدير �لرباعي 

و�لقيمة �لوزنية لدرجة مو�فقة �أفر�د عينة �لدر��سة على عبار�ت �ل�ستبانة .
جدول )3(

 حمكات حتديد درجة اأهمية �سمات البيئة الإدارية اجلاذبة ومعوقاتها
مدى �ملمار�سةدرجة �لأهمية�لقيمة �لوزنية
غر مهمةدرجة و�حدة�أقل من 1.75

متو�سطة �لأهميةدرجتان�أكرب من �أو ي�ساوي 1.75 و�أقل من 2.5
مهمةثالث درجات�أكرب من �أو ي�ساوي 2.5 و�أقل من 3.25

مهمة جدًا�أربع درجاتمن 3.25 فاأكر

نتائج البحث:

اأولًيا: النتائيج املتعلقة ب�سوؤال البحيث الأول والذي ن�سه: ما م���دى فاعلية برنامج 
�لتدري���ب �ملي���د�ين يف ق�س���م �لرتبي���ة �خلا�س���ة يف جامع���ة �لق�سي���م م���ن وجه���ة نظ���ر 
م���در�ء �ملد�ر����س؟. مت ح�س���اب �ملتو�سط���ات �حل�سابية و�لنحر�ف���ات �ملعيارية لكل فقرة 
م���ن فق���ر�ت �ملقيا�س، كما مت ��ستخر�ج �ملتو�سط �لكلي لفق���ر�ت �ملقيا�س و�جلدول )4(                         

يبني ذلك
جدول )4( 

املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لكل فقرة من فقرات املقيا�س مرتبة تنازليا

�ملتو�سط ن�س �لفقرة�لرتبة
�حل�سابي

�لنحر�ف 
�ملعياري

�لت�سهيالت 1 مالءمة  مدى  �مليد�ين  �لعملي  �لتدريب  يو�سح 
3.800.410�لتعليمية)و�سائل تعليمية( ملتطلبات �خلريج �مل�ستقبلية

�لتي 2 �لعامة  �ملعلومات  �سعة  �مليد�ين  �لعملي  �لتدريب  يظهر 
3.650.489ميتلكها �ملتدرب يف حقل �خت�سا�سه

يك�سف �لتدريب �لعملي �مليد�ين �مل�سكالت �لتي تقف عائقا �مام 3
3.550.510�لتدري�س �لفعال للطلبة ذوي �لحتياجات �خلا�سة
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�ملتو�سط ن�س �لفقرة�لرتبة
�حل�سابي

�لنحر�ف 
�ملعياري

�لتي 4 �ملفرد�ت  على  �ل�سوء  �مليد�ين  �لعملي  �لتدريب  ي�سلط 
3.550.510�سيدر�سها �لطالب

�ملقرر�ت 5 مالءمة  مدى  �مليد�ين  �لعملي  �لتدريب  يو�سح 
3.550.510�لدر��سية يف حقل �لخت�سا�س حلاجة �خلريج �مل�ستقبلية

�ساعد �لتدريب �لعملي �مليد�ين على زيادة �لد�فعية للمتدرب 6
3.500.606نحو مهنة �لتعليم

7
�ل�سعف  نقاط  على  �ل�سوء  �مليد�ين  �لعملي  �لتدريب  ي�سلط 
للتخ�س�س وحاجة  �لدر��سية  �ملقرر�ت  �لعالقة بني  يف طبيعة 

مد�ر�س ومر�كز �لرتبية �خلا�سة
3.500.888

و�تز�ن 8 ن�سج  زيادة  على  �مليد�ين  �لعملي  �لتدريب  �ساعد 
3.500.760�سخ�سية �ملتدرب

�لهيئة 9 مع  �ملتدرب  تفاعل  �مليد�ين  �لعملي  �لتدريب  يظهر 
3.500.760�لتعليمية ب�سكل منا�سب

ميتلكها 10 �لتي  �ملعلومات  �سعة  �مليد�ين  �لعملي  �لتدريب  يظهر 
3.450.510خريج �لرتبية �خلا�سة

يو�سح �لتدريب �لعملي �مليد�ين �لكفايات �لتي ميتلكها �ملتدرب 11
3.450.759يف حقل �خت�سا�سه

�مل�ساركة 12 على  �ملتدرب  قدرة  �مليد�ين  �لعملي  �لتدريب  يظهر  
3.400.502بن�ساطات وفعاليات �ملدر�سة

و�ملو�د 13 �لأجهزة  على  �ل�سوء  �مليد�ين  �لعملي  �لتدريب  ي�سلط 
3.400.502�لتي يحتاجها �خلريج للقيام بعمله على �أكمل وجه يف �مل�ستقبل

معاجلة 14 على  �ملتدرب  قدرة  �مليد�ين  �لعملي  �لتدريب  يظهر  
3.400.882م�ساكل �لتالميذ باأ�سلوب تربوي

15
ي�سلط �لتدريب �لعملي �مليد�ين �ل�سوء على مالءمة �لأ�ساليب 
مد�ر�س  حلاجة  �لدر��سية  �ملقرر�ت  يف  �ملعتمدة  �لتدري�سية 

ومر�كز �لرتبية �خلا�سة �لفعلية
3.251.01

3.490.405�ملتو�سط �لكلي لفقر�ت �ملقيا�س
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يالح���ظ من �جل���دول)4( �أن متو�س���ط �لدرجات �لتي ح�سل���ت عليها �لفقر�ت 
ملقيا�س تقييم برنامج �لتدريب �مليد�ين من وجهة نظر �ملدر�ء  كان مرتفعاً، ويالحظ 
�أي�سً���ا �أن متو�س���ط �لدرجات �لكلي �لتي ح�سلت عليها فق���ر�ت �ملقيا�س كان مرتفعًا �إذ 

بلغ)3.49( من )4.00(.

كم���ا يت�س���ح م���ن �جل���دول )4( �أن �لفق���رة �لت���ي ت�سمن���ت » يو�س���ح �لتدري���ب 
�لعمل���ي �ملي���د�ين م���دى مالءم���ة �لت�سهي���الت �لتعليمية)و�سائ���ل تعليمي���ة( ملتطلبات 
�خلري���ج �مل�ستقبلي���ة » ق���د ح�سلت على �أعلى متو�سط ح�سابي م���ن درجات �ملقيا�س بلغ 
)3.80( م���ن )4.00(، تليه���ا �لفق���رة �لتي ت�سمن���ت » يظهر �لتدري���ب �لعملي �مليد�ين 
�سع���ة �ملعلوم���ات �لعامة �لتي ميتلكها �ملتدرب يف حقل �خت�سا�سه » و�لتي ح�سلت على 
�لرتتي���ب �لثاين مبتو�سط ح�سابي بلغ )3.65( م���ن )4.00(، كما ح�سلت �لفقرة �لتي 
ت�سمن���ت » يك�سف �لتدريب �لعمل���ي �مليد�ين �مل�سكالت �لتي تقف عائقا �أمام �لتدري�س 
�لفعال للطلبة ذوي �لحتياجات �خلا�سة » على متو�سط ح�سابي )3.55( من )4.00( 
وج���اءت �لفق���رة �لتي ت�سمنت » ي�سلط �لتدريب �لعملي �مليد�ين �ل�سوء على �ملفرد�ت 
�لتي �سيدر�سها �لطالب »  باملرتبة �لر�بعة مبتو�سط ح�سابي بلغ )3.55( من )4.00(، 
كم���ا ح�سل���ت �لفقرة �لتي ت�سمن���ت » يو�سح �لتدريب �لعملي �ملي���د�ين مدى مالءمة 
�ملق���رر�ت �لدر��سي���ة يف حق���ل �لخت�سا�س حلاج���ة �خلريج �مل�ستقبلي���ة » على متو�سط 
ح�سابي بلغ )3.55( من )4.00(؛ مما يعني �أن �لفقر�ت �ل�سابقة تعك�س تقييمًا مرتفعًا 
ومهمً���ا من قبل م���در�ء �ملد�ر�س لفاعلية �لتدريب �ملي���د�ين و�أهميته للطلبة �ملعلمني 

يف �مل�ستقبل �ملهني.

وم���ن خ���الل �لنتائج �ملتعقل���ة بال�سوؤ�ل �لأول تبني �أن هن���اك تقييم مرتفع من 
م���در�ء �ملد�ر�س لربنامج �لتدريب �مليد�ين وقد جاء �لرتكيز على �لو�سائل �لتعليمية 
و��ستخدمه���ا ومالءمتها، وقد يعزى ذلك �إىل �أهمية �لو�سائل �لتعليمة يف تعليم ذوي 
�حلاج���ات �خلا�س���ة �إ�سافة �إىل �هتم���ام �ملد�ر����س ومر�كز �لرتبية �خلا�س���ة بتوفرها 

باعتبارها عن�سرًا مهمًا يف �لعملية �لتعليمة.

كم���ا �هت���م مدي���ري �ملد�ر����س يف تقييمه���م ب�سع���ة معلوم���ات �ملت���درب ومنا�سبة 
�ملقرر�ت �لدر��سية يف جناح برنامج �لتدريب �مليد�ين، وقد يعزى ذلك �إىل �أن �لطلبة 
�ملتدربون �أو �ملتدربني قد تلقو� �لعديد من مقرر�ت �لرتبية �خلا�سة خالل در��ستهم 
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�جلامعية ��سهمت ب�سكل كبر يف تنمية معارفهم وخرب�تهم ومعلوماتهم يف تخ�س�س 
�لرتبية �خلا�سة، فغالبية �ملقرر�ت يف برنامج �لرتبية �خلا�سة متو�فقة و�لتخ�س�س 

�لذي يدر�سه �لطالب وت�سهم يف جناحة �ملهني يف �مل�ستقبل.

و�أخرً���ا �هت���م مدي���ري �ملد�ر����س يف تقييمه���م لربنام���ج �لتدري���ب �ملي���د�ين يف 
ك�سفه عن �ل�سعوبات و�مل�سكالت �لتي تقف عائقًا يف جناح عملية تعليم ذوي �حلاجات 
�خلا�سة، وقد يعزى ذلك �إىل �أن جتربة �لتدريب �مليد�ين ت�سع عملية �لتدري�س على 
�ملح���ك �لعمل���ي وتك�سف عن �لعيوب و�ل�سعوبات �لتي تو�ج���ه عملية �لتدري�س �لفعال 

�سو�ءً كانت متعلقة باملعلم �أو بالبيئة �لتعليمية.

وتتف���ق نتائج هذ� �لبحث م���ع نتائج در��سة) �بو ريا، 2007( �لتي �أ�سارت �إىل �أن 
تقييم مدر�ء �ملد�ر�س لربنامج �لرتبية �لعملية كان مرتفعًا.

ثانيا: النتائج املتعلقة ب�سوؤال البحث الثاين والذي ن�سه: ما مدى فاعلية برنامج 
�لتدريب �مليد�ين يف ق�سم �لرتبية �خلا�سة يف جامعة �لق�سيم من وجهة نظر �لطلبة 

�ملتدربني؟

مت ح�س���اب �ملتو�سط���ات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعياري���ة لكل فقرة من فقر�ت 
�ملقيا�س، كما مت ��ستخر�ج �ملتو�سط �لكلي لفقر�ت �ملقيا�س و�جلدول )5( يبني ذلك

جدول )5( 
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لكل فقرة من فقرات املقيا�س مرتبة تنازليا

�ملتو�سط ن�س �لفقرة�لرتبة
�حل�سابي

�لنحر�ف 
�ملعياري

ي�سهم �لتدريب �مليد�ين يف زيادة معاريف ومعلوماتي �لعملية يف 1
3.660.626حقل �لخت�سا�س

ي�ساعدين �لتدريب �مليد�ين يف تعرف طبيعة �لعمل �لإد�ري يف 2
3.580.609مدر�سة مركز �لرتبية �خلا�سة

3.540.503ي�ساهم �لتدريب �مليد�ين يف �سقل �سخ�سية �ملتدربني3

ي�ساعد �لتدريب �مليد�ين �ملتدربني على معرفة ��ساليب �لتعامل 4
3.520.646مع �لطلبة �ملعاقني
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�ملتو�سط ن�س �لفقرة�لرتبة
�حل�سابي

�لنحر�ف 
�ملعياري

3.480.735يحقق �لتدريب �مليد�ين �كتمال �ل�سخ�سية �لرتبوية للمتدرب5

تدري�سية 6 ��ساليب  �كت�ساف  على  �مليد�ين  �لتدريب  ي�ساعدين 
3.460.542جديدة

م�سكالت 7 بع�س  تعرف  مهمة  يل  �مليد�ين  �لتدريب  ي�سهل 
3.460.542�لطلبة ذوي �لحتياجات �خلا�سة

ي�سهم �لتدريب �مليد�ين يف تعريفي بطبيعة �ملتعلمني من ذوي 8
3.460.578�لحتياجات �خلا�سة

مهار�تي 9 تطوير  �إىل  بحاجتي  �مليد�ين  �لتدريب  ي�سعرين 
3.460.645�لعملية يف �لرتبية �خلا�سة

10
و�ل�سرت�جتيات  �ل�ساليب  تطوير  يف  �مليد�ين  �لتدريب  ي�سهم 
تدري�س  يف  قبلي  من  �مل�ستخدمة  و�لتدريبية  �لتدري�سية 

وتدريب ذوي �لحتياجات �خلا�سة
3.460.654

ي�ساعد �لتدريب �مليد�ين �ملتدربني على معرفة ��ساليب �لتعامل 11
3.420.672مع �ولياء �مور �لطلبة �ملعاقني

ي�سهم �لتدريب �مليد�ين يف تنمية رغبتي يف ��ستعمال �لو�سائل 12
3.400.606�لتعليمية

�جتماعية بني 13 ي�ساعد على حتقيق عالقات  �مليد�ين  �لتدريب 
3.360.898�ملعلمني و�ملتدربني يف �ملدر�سة

يكون �لتدريب �مليد�ين �جتاهات �يجابية لدى �ملتدربني نحو 14
3.360.662ذوي �حلاجات �خلا�سة

تدري�س 15 مهنة  نحو  �لطلبة  �جتاهات  �مليد�ين  �لتدريب  ينمي 
3.340.592ذوي �حلاجات �خلا�سة

ي�ساعد �لتدريب �مليد�ين يف �عد�د �ملتدربني لتحمل م�سئولية 16
3.340.592�لدو�م �لر�سمي يف �مل�ستقبل

ي�ساعد �لتدريب �مليد�ين �إىل تطوير �جلانب �لنظري �ملكت�سب 17
3.320.620خالل �سنو�ت �لتعليم

ي�ساعد �لتدريب �مليد�ين �لطالب على تفهم م�سادر �لقر�ر�ت 18
3.320.652وممار�ستها
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�ملتو�سط ن�س �لفقرة�لرتبة
�حل�سابي

�لنحر�ف 
�ملعياري

يحفزين �لتدريب �مليد�ين على �لطالع على �مل�سادر �خلارجية 19
3.300.707ذ�ت �لعالقة بالتخ�س�س

3.200.670يناق�س �مل�سرف �ملالحظات مع �ملتدرب بعد �نتهاء �حل�سة20

له يف 21 ي�سجلها  �لتي  للمالحظات  �ملتدرب  تنفيذ  �مل�سرف  يتابع 
3.080.695زيارة �ل�سابقة لعتماد �لتقومي

2.900.543ت�سارك �د�رة �ملدر�سة يف و�سع ن�سبة من عالمة �لتقومي22

يو�سح �مل�سرف للمتدرب �ل�ساليب �ل�سحيحة يف �سفوف ذوي 23
2.860.639�حلاجات �خلا�سة

ينمي �لتدريب �مليد�ين �لقدرة على �لح�سا�س بالوقت وتوزيع 24
2.820.800�لدر�س ح�سب �لزمن

خلطو�ت 25 �مل�ستمر  �لتقومي  ��ساليب  با�ستخد�م  �مل�سرف  يقوم 
2.760.893تطيق �لربنامج

و�لتاأكيد 26 �لتعليمية  و�خلطة  �لرتبوية  �خلطة  �مل�سرف  يتابع 
2.760.893على تطبيق حمتو�هما

2.740.921يلتزم �مل�سرف باحل�سور ب�سكل متو��سل ودوري27
2.700.952يتابع �مل�سرف م�ساهدة �حل�سة بوقتها �لكامل28
2.640.721ي�ستخدم �مل�سرف ��ساليب منا�سبة ومتنوعة يف عملية �لتقومي29
2.620.830ير�عي �مل�سرف �لفروق �لفردية بني �ملتدربني عند �لتقومي30
2.580.859يو�سح �مل�سرف للمتدرب كيفية تقوميه )ر�سد درجاته(31
2.580.927يلتزم �مل�سرف بالتعليمات �جلامعية �ملتعلقة بعملية �لتقومي32

و�لبتكار 33 �مل�ستمر  �لتجديد  نحو  �ملتدرب  بيد  �مل�سرف  ياأخذ 
2.560.951�ملتو��سل

2.520.973�مل�سرف موؤهل علميا وعمليا ملتابعة طلبة �لتدريب �مليد�ين34

يناق�س �مل�سرف يف بد�ية �لتدريب �مليد�ين �خلطوط �لعري�سة 35
2.501.05�ملتعلقة بربنامج �لتدريب مع �ملتدربني

2.481.03يقدر �مل�سرف درجات �ملتدربني بدقة36
2.440.836عدد زيار�ت �مل�سرف كافية لتقومي �ملتدرب37
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�ملتو�سط ن�س �لفقرة�لرتبة
�حل�سابي

�لنحر�ف 
�ملعياري

2.380.966يقدم  �مل�سرف �لتحفيز و�لأفكار �جلديدة د�ئما38
2.280.969يوؤكد �مل�سرف على �لن�ساطات �ل�سفية و�لال�سفية39

بني 40 �لعد�لة  يحقق  �مل�سرف  قبل  من  �ملطبق  �لتقومي  ��سلوب 
2.180.774�لطلبة يف �لتقومي

3.650.355�ملتو�سط �لكلي لفقر�ت �ملقيا�س

يالح���ظ من �جل���دول)5( �أن متو�س���ط �لدرجات �لتي ح�سل���ت عليها �لفقر�ت 
ملقيا����س تقيي���م برنام���ج �لتدري���ب �ملي���د�ين م���ن وجه���ة نظر �لطلب���ة �ملتدرب���ني كانت 
مرتفع���ة، ويالح���ظ �أي�سً���ا �أن متو�س���ط �لدرج���ات �لكل���ي �لت���ي ح�سلت عليه���ا فقر�ت 

�ملقيا�س كان مرتفعًا بلغ)3.65( من )4.00(.

كما يت�سح من �جلدول )5( �أن �لفقرة �لتي ت�سمنت » ي�سهم �لتدريب �مليد�ين 
يف زي���ادة مع���اريف ومعلومات���ي �لعملي���ة يف حق���ل �لخت�سا����س " قد ح�سل���ت على �أعلى 
متو�س���ط ح�ساب���ي م���ن درج���ات �ملقيا����س بل���غ )3.66( م���ن )4.00(، تليها �لفق���رة �لتي 
ت�سمنت " ي�ساعدين �لتدريب �مليد�ين يف تعرف طبيعة �لعمل �لإد�ري يف مدر�سة مركز 
�لرتبي���ة �خلا�س���ة » و�لتي ح�سلت على �لرتتيب �لثاين مبتو�سط ح�سابي بلغ )3.58( 
م���ن )4.00(، كم���ا ح�سل���ت �لفقرة �لتي ت�سمن���ت » ي�ساهم �لتدري���ب �مليد�ين يف �سقل 
�سخ�سي���ة �ملتدرب���ني » عل���ى متو�س���ط ح�ساب���ي )3.54( وجاءت �لفقرة �لت���ي ت�سمنت " 
ي�ساع���د �لتدريب �مليد�ين �ملتدربني عل���ى معرفة �أ�ساليب �لتعامل مع �لطلبة �ملعاقني 
"  باملرتب���ة �لر�بع���ة مبتو�س���ط ح�سابي بلغ )3.52( م���ن )4.00(، كما ح�سلت �لفقرة 
�لتي ت�سمنت » يحقق �لتدريب �مليد�ين �كتمال �ل�سخ�سية �لرتبوية للمتدرب " على 
متو�س���ط ح�ساب���ي بل���غ )3.48( م���ن )4.00(، مما يعن���ي �أن �لطلب���ة �ملتدربني ينظرون 
للتدري���ب �ملي���د�ين بدرجة عالية من �لإيجابية ملا يحقق���ه من فو�ئد للمتدربني على 

�مل�ستوى �ل�سخ�سي و�ملهني.

م���ن �لنتائ���ج �ل�سابق���ة يت���نب وج���ود تقيي���م مرتفع من قب���ل �لطلب���ة �ملتدربني 
لربنام���ج �لتدري���ب �ملي���د�ين، وه���ذ� يدع���م ممار�سات برنام���ج �لتدريب �ملي���د�ين على 
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�عتب���ار �أنه يك�سب �ملت���درب �لكفايات �لتعليمية �لأ�سا�سي���ة، وحت�سني �سلوكه �لتعليمي، 
حي���ث �أن �لكفاي���ة �لتعليمي���ة ه���ي جمم���ل �سل���وك �ملعلم �ملت�سم���ن مهار�ت���ه، ومعارفه، 
و�جتاهات���ه �لت���ي تي�س���ر من���و �لط���الب منوً���ا متكاملً���ا، وميار����س �ملعل���م ه���ذ� �ل�سلوك 
مب�ست���وى مع���ني م���ن �لأد�ء يت�س���م بالكف���اءة و�لفاعلي���ة ،وه���ذه �لنتيج���ة متفق���ة م���ع 
نتائ���ج در��س���ة  �ب���و من���رة)2005( و�لت���ي �أ�س���ارت �إىل �ن برنام���ج �لرتبي���ة �لعملي���ة قد 
�ساه���م يف �إك�س���اب �لطلب���ة �ملعلمني فهمًا �أعم���ق للتدري�س، من خ���الل تنمية كفاياتهم                                      

�لتعليمية �لأ�سا�سية.

ثالثياً: النتائيج املتعلقة ب�سيوؤال البحث الثالث والذي ن�سه: هيل هناك فروق ذات 
دللة اح�سائية عند م�ستوى دللة (α ≥ 0,05) يف درجة فاعلية برنامج التدريب امليداين 
تعيزى  لتخ�س�س الطاليب يف الرتبية اخلا�سة )عقلي ، �سمعي ، �سعوبات تعلم( ؟ لالإجابة 
 (One-Way ANOVA) ع���ن �ل�س���وؤ�ل �لثالث مت ��ستخد�م حتليل �لتباين �لأحادي
ملقارنة �ملتو�سطات �حل�سابية للفروق يف درجة فاعلية برنامج �لتدريب �مليد�ين تعزى 
لتخ�س�س �لطالب. و�جلدول )6( يو�سح �ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية 

للفروق يف فاعلية برنامج �لتدريب �مليد�ين  تبعًا لتخ�س�س للطالب �ملتدرب.

جدول )6( 
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية للفروق يف فاعلية برنامج التدريب امليداين تبًعا 

ملتغري تخ�س�س الطالب 
�لنحر�ف �ملعياري�ملتو�سط �حل�سابي�ملعدل �لرت�كمي

3.150.222�لإعاقة �لعقلية 
2.910.350�لإعاقة �ل�سمعية 

3.050.421�سعوبات تعلم

يت�س���ح م���ن �جل���دول )6( �أن �ملتو�سطات �حل�سابية للف���روق يف درجة فاعلية 
برنام���ج �لتدري���ب �مليد�ين، كانت عالية تبعًا لتخ�س����س �لطالب،  و�جلدول )7( يبني 

دللة �لفروق بني متو�سطات �لفروق تبعًا لتخ�س�س �لطالب.
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جدول )7( 
نتائج حتليل التباين الأحادي للفروق يف درجة فاعلية برنامج التدريب امليداين

 تبعا ملتغري تخ�س�س الطالب

درجة م�سادر �لتباين
�حلرية

جمموع 
�ملربعات

متو�سط جمموع 
قيمة �لدللة قيمة ف�ملربعات

�لإح�سائية
30،580،1190،9400،429بني �ملجموعات

465،830،127د�خل �ملجموعات
496،91�لكلي

    يظه���ر م���ن �جل���دول �ل�ساب���ق ع���دم وج���ود عالق���ة ذ� دلل���ة �إح�سائي���ة عن���د 
م�ست���وى دلل���ة )α ≤ 0،05( يف دور برنام���ج �لتدري���ب �مليد�ين تبعً���ا  ملتغر تخ�س�س 
�لطالب �ملتدرب، وقد يعزى �ل�سبب يف ذلك �إىل �أن جميع �لطالب يطبقون يف ظروف 
و�ح���دة، ويف مد�ر����س مت�سابه���ة من حيث �لإمكان���ات، و�لأ�ساتذة �مل�سرف���ون، و�ملعلمون 
�ملتعاون���ون، بالإ�ساف���ة �إىل ت�ساب���ه �لأه���د�ف و�لتعليم���ات و�أ�ساليب �لتق���ومي، مما ّولد 
ل���دى طلبة �لرتبية �خلا�سة باخت���الف تخ�س�ساتهم �جتاهات مت�سابهة نحو برنامج                                                  

�لتدريب �مليد�ين.

رابعا: النتائج املتعلقة ب�سوؤال البحث الرابع والذي ن�سه: هل هناك فروق ذات دللة 
اإح�سائية عند م�ستوى دللة(α ≥ 0,05) يف درجة فاعلية برنامج التدريب امليداين تعزى 
للمعدل الرتاكمي للطالب)ممتاز، جيد جدا، جيد، متو�سط( ؟ لالإجابة عن �ل�سوؤ�ل �لر�بع 
مت ��ستخ���د�م حتليل �لتباين �لأح���ادي (One-Way ANOVA) ملقارنة �ملتو�سطات 
�حل�سابية للفروق يف درجة فاعلية برنامج �لتدريب �مليد�ين تعزى للمعدل �لرت�كمي 
للطال���ب، و�جلدول )7(  يو�سح �ملتو�سط���ات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية للفروق 

يف فاعلية برنامج �لتدريب �مليد�ين  تبعًا للمعدل �لرت�كمي للطالب �ملتدرب.
جدول )8( 

املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية للفروق يف فاعلية برنامج التدريب امليداين 
تبًعا ملتغري املعدل الرتاكمي.

�لنحر�ف �ملعياري�ملتو�سط �حل�سابي�لعدد�ملعدل �لرت�كمي
73.150.222ممتاز

172.910.350جيد جد�
163.050.421جيد

103.060.315متو�سط
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يت�س���ح م���ن �جل���دول )8( �أن �ملتو�سط���ات �حل�سابي���ة للف���روق يف درج���ة فاعلية 
برنام���ج �لتدري���ب �ملي���د�ين، كان���ت عالي���ة نوع���ا م���ا يف م�ستوي���ات �ملع���دل �لرت�كم���ي 
كاف���ة و�جل���دول )9( يب���ني دلل���ة �لف���روق ب���ني متو�سط���ات �لف���روق تبعً���ا مل�ست���وى                                           

�ملعدل �لرت�كمي
جدول )9( 

نتائج حتليل التباين الأحادي للفروق يف درجة فاعلية برنامج التدريب امليداين
 تبعا ملتغري املعد الرتاكمي.

درجة م�سادر �لتباين
�حلرية

جمموع 
�ملربعات

متو�سط جمموع 
�ملربعات

قيمة 
ف

قيمة �لدللة 
�لإح�سائية

30،580،1190،9400،429بني �ملجموعات
465،830،127د�خل �ملجموعات

496،91�لكلي

    يظهر من �جلدول �ل�سابق عدم وجود عالقة ذ� دللة �إح�سائية عند م�ستوى 
دلل���ة )α ≤ 0،05( يف دور برنام���ج �لتدري���ب �ملي���د�ين تبعً���ا  ملتغر �ملع���دل �لرت�كمي 

للطالب �ملتدرب. وقد يعزى ذلك
�إىل خ�س���وع جميع �لطلبة �ملتدرب���ني، مهما كانت معدلتهم لنف�س �لإجر�ء�ت 
و�ملتطلب���ات وعملي���ات �لتق���ومي ، كم���ا �أن �ملتدرب���ني بغ����س �لنظ���ر- ع���ن م�ستوياته���م 
�لتح�سيلية يتطلعون �إىل برنامج �لرتبية �لعملية على �أنه ميثل مفتاح �لذ�ت �ملهنية 

لكل منهم.

ملخ�س نتائج البحث:
ق���دم �لبح���ث نتائج ت�ساهم يف تطوير وعملية تقومي برنامج �لتدريب �مليد�ين 

من �أهمها:
((( هن���اك تقيي���م مرتفع من مدر�ء �ملد�ر�س لربنام���ج �لتدريب �مليد�ين وقد جاء 1

�لرتكي���ز عل���ى �لو�سائ���ل �لتعليمي���ة و��ستخدمه���ا ومالءمتها وق���د يعزى ذلك 
�إىل �أهمي���ة �لو�سائ���ل �لتعليم���ة يف تعلي���م ذوي �حلاج���ات �خلا�س���ة �إ�ساف���ة �إىل 
�هتم���ام �ملد�ر�س ومر�ك���ز �لرتبية �خلا�سة بتوفره���ا باعتبارها عن�سر� مهما 

يف �لعملية �لتعليمة.
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((( وج���ود تقيي���م مرتفع من قب���ل �لطلبة �ملتدرب���ني لربنامج �لتدري���ب �مليد�ين، 1
وهذ� يدعم ممار�سات برنامج �لتدريب �مليد�ين على �عتبار �نه يك�سب �ملتدرب 
�لكفاي���ات �لتعليمي���ة �لأ�سا�سي���ة، وحت�س���ني �سلوكه �لتعليمي، حي���ث �أن �لكفاية 
�لتعليمي���ة ه���ي جممل �سل���وك �ملعلم �ملت�سم���ن مهار�ته، ومعارف���ه، و�جتاهاته 
�لت���ي تي�سر منو �لطالب منوً���ا متكاملًا، وميار�س �ملعلم هذ� �ل�سلوك مب�ستوى 
مع���ني م���ن �لأد�ء يت�س���م بالكفاءة و�لفاعلي���ة ،وهذه �لنتيجة متفق���ة مع نتائج 
در��س���ة  �أب���و من���رة)2005( و�لت���ي �أ�س���ارت �إىل �أن برنام���ج �لرتبي���ة �لعملية قد 
�ساه���م يف �إك�س���اب �لطلب���ة �ملعلم���ني فهمً���ا �أعم���ق للتدري����س، من خ���الل تنمية 

كفاياتهم �لتعليمية �لأ�سا�سية.
((( ع���دم وجود عالق���ة ذ� دللة �إح�سائية عند م�ستوى دللة (α ≥ 0,05) يف دور 1

برنامج �لتدريب �مليد�ين تبعًا  ملتغر تخ�س�س �لطالب �ملتدرب.
((( ع���دم وجود عالق���ة ذ� دللة �إح�سائية عند م�ستوى دللة (α ≥ 0,05) يف دور 1

برنامج �لتدريب �مليد�ين تبعًا  ملتغر �ملعدل �لرت�كمي للطالب �ملتدرب

التو�سيات واملقرتحات:
��ستنادًا �إىل ما تو�سل �إليه �لباحث، من نتائج يف هذ� �لبحث، فاإنه يو�سي بالآتي:

((( �لهتم���ام بالإع���د�د �ل�سلي���م ملعلم���ي �لرتبي���ة �خلا�س���ة، م���ن خ���الل �لرتكي���ز 1
عل���ى بناء �جلو�ن���ب �ملعرفية و�ملهاري���ة وذلك عن طريق زيادة �مل���و�د �لرتبوية 

�لتطبيقية.
((( �لرتكيز يف بر�مج �لعد�د على �جلو�نب �لعملية �لتطبيقية، و�ملع بني �لدر��سة 1

�لنظرية و�لتدريب �لعملي حتى يتلم�س �لطالب �ملعلم �لعالقة بينهما .
((( �للت���ز�م مبعاي���ر �إع���د�د �ملعلم���ني �ملطبق���ة و�ملعروف���ة عاملي���ا، و�ل�ستفادة من 1

جتارب وخرب�ت �ملوؤ�س�سات �لعاملية �لرتبوية.
((( ��ستخ���د�م �أ�سالي���ب تق���ومي حديث���ة ومتنوع���ة لقيا����س �د�ء �لطلب���ة �ملعلم���ني ، 1

و�إ�سر�ك جهات �لإعد�د يف بر�مج تقومي �أد�ء خريجيها.
((( �أن يهت���م يف �لتدري���ب �مليد�ين  على مالءمة �لأ�سالي���ب �لتدري�سية �ملعتمدة يف 1

�ملقرر�ت �لدر��سية حلاجة مد�ر�س ومر�كز �لرتبية �خلا�سة �لفعلية.
((( �لرتكي���ز يف �لتدري���ب �لعمل���ي �مليد�ين على ق���درة �ملت���درب يف معاجلة م�ساكل 1

�لطالب باأ�سلوب تربوي، و�أن تكثف هذه �ملقرر�ت يف �لربنامج .
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(7( �أن يهت���م يف �لتدري���ب �لعمل���ي �ملي���د�ين عل���ى �لأجه���زة و�مل���و�د �لت���ي يحتاجها 1
�خلري���ج للقي���ام بعمل���ه عل���ى �أكم���ل وج���ه يف �مل�ستقب���ل، و�أن توف���ر ل���ه �لأجهزة 

�لالزمة.
((( �أهمي���ة �لإعد�د �جليد و�ملو�سوعي لأ�ساليب �لتقومي �ملطبقة من قبل �مل�سرف 1

مبا يحقق �لعد�لة بني �لطلبة �ملتدربني يف �لتقومي.
((( �أهمية �أن يوؤكد �مل�سرف على �لن�ساطات �ل�سفية و�لال�سفية للطالب �ملتدربني 1

وتنميتها لديهم.
((1(  يج���ب �أن يق���دم  �مل�سرف �لتحفيز و�لأفكار �جلديدة ونقل �خلرب�ت و�لتجارب 1

�لالزمة للمتدربني.  
(((( متدي���د ف���رتة �لرتبية �لعملي���ة �ملت�سلة لت�سل �إىل ف�س���ل در��سي م�ستقل حتى 1

يتن�سى للطالبة �أد�ء جميع فعاليات �لرتبية �لعملية بنجاح .
(((( �إ�س���د�ر دلي���ل خا�س بالرتبية �لعملية يت�سمن �أهد�فها �أهميتها ودور كال من 1

�لطالب �ملعلم ،�مل�سرف، مدير �ملدر�سة، �ملعلم �ملتعاون ، وبطاقة �لتقومي .
(((( عق���د ن���دوة �أو لق���اء قبل خ���روج �ملتدرب للمد�ر����س يو�سح له �أه���د�ف �لتدريب 1

و�ل�سل���وك �لو�ج���ب �تباع���ه خ���الل ف���رتة �لتدريب و�ل�سل���وك �لو�ج���ب �تباعه 
خالل هذه �لفرتة وكيفية مو�جهة �مل�سكالت وحلها .

(((( عمل برنامج متهيدي بهدف تدريب �لطالب و�ملعلمني على مهار�ت �لتدري�س 1
قبل خروجهم للتدري�س يت�سمن �لتدري�س �مل�سغر ب�سكل �أ�سا�س .

(((( عق���د دور�ت لتدريب �مل�سرفني على ط���رق و��سرت�تيجيات �لتوجيه و�لإ�سر�ف 1
�جليد .

(((( �لهتمام باختيار �لطالب �ملعلم يف كليات �لرتبية ق�سم �لرتبية �خلا�سة، وذلك 1
م���ن خالل حتديد جمموعة م���ن �ملعاير �ل�سخ�سي���ة و�لنف�سية و�لجتماعية 

و�لوطنية و�لثقافية.
((7( تق���ومي طبيع���ة �ملق���رر�ت و�أنو�عها وحمتوياته���ا يف �سوء �لتوجه���ات �لرتبوية 1

�ملعا�س���رة، كما ينبغ���ي �لأخذ بعني �لعتبار �لوزن �لن�سبي بني �ملقرر�ت �لعامة 
و�لتخ�س�سية و�لرتبوية.

(((( �إع���ادة �لنظر يف �أ�ساليب �لتدري�س و�لتقني���ات �لتكنولوجية �ملتو�فرة يف عملية 1
�لتدري�س و�لتو��سل فيما بني �لطالب و�لكلية.
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