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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�إلكرتونيا. 

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

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

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

ب - قواعد الكتابة:

ال�سفحات واخلطوط: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 .. Textbox بدل من  Table ستخد�م��

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

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

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

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





الـمــــرا�ســـــالت

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

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

�أو عن طريق رقم �لهاتف : 01147271725 �

ملتابعة �جلديد يف �ملجلة يرجي �لدخول �إىل �ملوقع �للكرتوين للمجلة �
www.dsr1.zu.edu.eg
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م�ستخل�س البحث
��س���تهدف �لبح���ث �حل���ايل �لتحق���ق م���ن �لعالق���ات �لرتباطي���ة ب���ني كل من: 
�لقابلي���ة للتعل���م �لذ�ت���ي و�لد�فعي���ة لالإجناز وب���ني �لقابلية للتعلم �لذ�ت���ي وتوقعات 
�لكف���اءة �لذ�تي���ة وب���ني �لد�فعية لالإجن���از و�لكفاءة �لذ�تي���ة لدى �ملتفوقني در��س���ًيا.
وتو�س���يح �لف���روق ب���ني �ملتفوقني وغ���ري �ملتفوقني در��س���ًيا يف �لقابلي���ة للتعلم �لذ�تي 
و�لد�فعية لالإجناز وتوقعات �لكفاءة �لذ�تية. ولتحقيق هذ� �لهدف مت تطبيق �أدو�ت 
�لدر��س���ة عل���ى عينة مكونة م���ن )102( طالًبا من طالب كلية �لرتبي���ة بجامعة �مللك 
خال���د ومت �لبح���ث يف مع���دلت �لطالب �لدر��س���ية لتحديد �لط���الب �ملتفوقني وغري 
�ملتفوق���ني در��س���ًيا. وقد ��س���تخدم �لباح���ث �لأدو�ت �لتالي���ة: مقيا����س �لقابلية للتعلم 
�لذ�ت���ي ومقيا����س �لد�فعية لالإجن���از ومقيا�س توقعات �لكف���اءة �لذ�تية. وبعد تطبيق 
�أدو�ت �لدر��س���ة مت حتلي���ل �لبيان���ات �إح�س���ائًيا. و�أظه���رت نتائج �لبح���ث وجود عالقة 
�رتباطي���ة موجب���ة ب���ني �لقابلي���ة للتعل���م �لذ�ت���ي و�لد�فعي���ة لالإجناز ل���دى �لطالب 
�ملتفوق���ني در��سًيا.و�أي�س���ا توجد عالقة �رتباطية موجبة ب���ني �لقابلية للتعلم �لذ�تي 
وتوقعات �لكفاءة �لذ�تية لدى �لطالب �ملتفوقني در��سًيا. ول توجد عالقة �رتباطية 
ب���ني �لد�فعي���ة لالإجناز وتوقع���ات �لكف���اءة �لذ�تية لدى �لط���الب �ملتفوقني در��س���ًيا. 
و�أظهرت �لنتائج وجود فروق بني متو�س���طات درجات �لطالب �ملتفوقني ومتو�س���طات 
درجات �لطالب غري �ملتفوقني در��س���ًيا يف �لقابلية للتعلم �لذ�تي و�لد�فعية لالإجناز 
وتوقعات �لكفاءة �لذ�تية ل�س���الح �لطالب �ملتفوقني در��س���ًيا. وبعد تف�سري �لنتائج مت 
��س���تنتاج جمموعة من �لتو�س���يات منها حث مر�كز �لإر�س���اد �لنف�سي باجلامعات على 
�إع���د�د بر�م���ج �إر�س���ادية لتنمية مه���ار�ت �لتعلم �لذ�ت���ي و�لد�فعية لالإجن���از و�لكفاءة 

�لذ�تية لدى طالب �جلامعة.

كلمــات مفتاحية: �ملتفوقني در��س���ًيا– ط���الب �جلامع���ة – �لقابلية للتعل���م �لذ�تي – 
�لد�فعية لالإجناز – �لكفاءة �لذ�تية.
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High Achievement and its relationship to Self– Learning 
Ability, Motivation Achievement and Self– Efficacy 

Expectancy of King Khalid university students
Dr.Yossef Mohamed Yossef Eid

Assistant Professor Special Education Department
Faculty of Education King Khalid University

This study aims to study the differences between high and low 
achievement King Khalid university students in Self– Learning 
Ability, Motivation Achievement and Self– Efficacy Expectancy.A 
sample was chosen consists of (102)King Khalid university students. 
For data collection the researcher used the following tools: Self– 
Learning Ability scale (prepared by the researcher),Motivation 
Achievement Scale and Self– Efficacy Expectancy Scale. The 
statistical methods used for data analysis was: Person's correlation 
coefficient and Mann– Whitney. The researcher used the SPSS 
program for statistical analysis, the findings are: There is a correlation 
between Self– Learning Ability and Motivation Achievement of high 
achievement students. There is a correlation between Self– Learning 
Ability and Self– Efficacy Expectancy of high achievement students. 
There is no a correlation between Motivation Achievement and 
Self– Efficacy Expectancy of high achievement students. There is a 
statistical significant difference between high and low achievement 
university students in Self– Learning Ability. There is a statistical 
significant difference between high and low achievement university 
students in Motivation Achievement. There is a statistical significant 
difference between high and low achievement university students in 
Self– Efficacy Expectancy. 

Key words: High Achievement – Self– Learning Ability– Motivation 
Achievement – Self– Efficacy Expectancy – university students.
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مقدمة البحث:
�لتفوق �لدر��س���ي هدف من �لأهد�ف �لتي ي�س���عى لها �لطالب �ل�س���غار منهم 
و�لكبار باملد�ر�س و�ملعاهد و�جلامعات، ويتطلب ذلك جمموعة من �ل�سمات و�ل�سفات 
�لت���ي توؤه���ل هوؤلء �لط���الب للو�س���ول للم�س���توى �لأكادميي �ملطل���وب، وميثل طالب 
�جلامعة �أمل �ل�س���عوب ولذ� تتعدد وتزد�د �لدر��س���ات و�لأبحاث �لتي تهتم بتلك �لفئة 

�ملحورية د�خل �ملجتمع.

و�لتفوق �لدر��س���ي ب�سورة مب�س���طة عبارة عن حتقيق �لطالب �ملتفوق لرتفاع 
ملح���وظ يف �مل�س���توى �لأكادمي���ي باملقارنة مع باق���ي �لطالب �لعادي���ني يف نف�س �لفئة 
�لدر��س���ية ويف نف����س �لظ���روف �لتعليمية، وبالن�س���بة للجامعة فيح���دد تفوق �لطالب 
بح�س���وله عل���ى معدل در��س���ي ع���ايل يقع �س���من �لإرباع���ي �لأعلى بعد ح�س���اب معدل 

�لنجاح للطالب �لعادي.

و�أو�س���ح حمم���د )2008( �أن م���ن �أبرز �خل�س���ائ�س �ل�س���لوكية �ملمي���زة للطالب 
�ل�س���عوديني و�مل�س���ريني �ملتفوقني در��س���ًيا كما يدركونها هي: �ملثاب���رة و�لقيادة وحب 
�ل�س���تطالع و�خل�س���ائ�س �لنفعالي���ة و�ل�س���تقاللية و�لبتكاري���ة، و�أظه���رت �لنتائج 
وج���ود عالق���ة �رتباطي���ة موجبة ود�لة بني �خل�س���ائ�س �ل�س���لوكية و�لق���درة على حل 

�مل�سكالت.

وهن���اك تعري���ف Johnsen, (2003) للتف���وق و�ل���ذي يهتم بتعري���ف �للجنة 
�لحتادي���ة لالأطفال �ملوهوبني و�ملتفوقني بالوليات �ملتحدة �لأمريكية، �إذ �أ�س���ار هذ� 
�مل�س���طلح لالأطف���ال �أو �ل�س���باب �لذي���ن �أظه���رو� دلياًل عل���ى �لق���درة و�لأد�ء �لعايل يف 
�ملجالت �لفكرية، �لإبد�عية، �لفنية، �أو �لقدرة على �لقيادة، �أو يف �ملجالت �لأكادميية 
�ملحددة؛ و�لذي يتطلب خدمات و�أن�سطة غري عادية يتم توفريها لهمن �أجل �لتطوير 

�لكامل لقدر�ته.

ويع���رف �ملعايط���ة و�لبو�لي���ز )2004( �ملتفوقني باأنهم �أولئك �لذين و�س���لو� يف 
�أد�ئهم �إىل م�س���توى �أعلى من �لعاديني يف جمال من �ملجالت �لتي تعرب عن �مل�س���توى 

�لعقلي و�لوظيفي للفرد، �سريطة �أن يكون ذلك �ملجال مو�سوع تقدير �جلماعة.
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ويذك���ر Renzulli, (1994) �أن �ملوهب���ة و�لتف���وق تتك���ون م���ن تفاع���ل ثالث 
جمموع���ات م���ن �ل�س���مات �لإن�س���انية، وه���ي ق���در�ت عام���ة فوق �ملتو�س���ط وم�س���تويات 
مرتفعة من �للتز�م باملهمات )�لد�فعية( وم�ستويات مرتفعة من �لقدر�ت �لإبد�عية، 
و�ملوهوب���ون و�ملتفوق���ون هم �أولئك �لذين ميتلكون �أو لديهم �لقدرة على تطوير هذه 

�لرتكيبة من �ل�سمات و��ستخد�مها يف �أي جمال مميز لالأد�ء �لإن�ساين.

ويت���م حتدي���د �لتفوق �لدر��س���ي كمًيا عن طريق �لدرجات �لتي يح�س���ل عليها 
�لف���رد عندم���ا نقوم بتطبي���ق �أحد �ختبار�ت �ل���ذكاء عليه، ويكون �حل���د �لأدنى ملعامل 
�لذكاء يعادل ما يزيد عن �ملتو�سط باإنحر�فني معياريني �أي )130( )حممد، 2005(.

وع���رف �ملق���دم وحممد وجم���ال )2001( �لتعل���م �لذ�تي باأن���ه: “�لعمل �لو�عي 
�ملنظ���م �ملق�س���ود، �ل���ذي يق���وم ب���ه �ملتعل���م، م�س���تخدًما خ�سائ�س���ه �لنف�س���ية و�لعقلية 
يف �إجن���از عملي���ة �لتعل���م بنف�س���ه، وم�س���تفيًد� م���ن �لبد�ئ���ل �لرتبوي���ة و�مل�س���تحدثات 

�لتكنولوجية �ملتاحة، وذلك بهدف �إحد�ث تغيري مرغوب يف �سلوكه”.

وعرف���ه من�س���ور )1989( باأن���ه: “�لعملية �مل�س���تمرة �لتي يكت�س���ب به���ا �أي فرد 
�جتاهات، ومهار�ت، ومعلومات من �خلربة �ليومية، ومن �ملوؤثر�ت و�مل�سادر �لتعليمية 

يف بيئته كالأ�سرة، و�لعمل، و�للعب، و�ملكتبة، وو�سائل �لت�سال �جلماهريي”.

و�أ�س���ار �أحم���د )1993( �إىل بع�س �ل�س���مات �ل�سخ�س���ية �ملرتبطة بنج���اح �لتعلم 
�لذ�ت���ي وه���ى )�لد�فعي���ة لالإجن���از – �ل�س���تقاللية – �ل���رتوي – ق���وة �لتحم���ل – 

�ل�سيطرة – مفهوم �لذ�تي �لإيجابي(.

ويف در��س���ة بحث���ت ع���ن �لكف���اء�ت �خلا�س���ة بالتعل���م �لذ�ت���ي و�لت���ي يجب على 
 Patterson, Crooks & Lunyk, (2002) لط���الب �لت�س���اف به���ا ق���ام كل م���ن�
بدر��س���ة ع���ن �ل�س���مات و�ل�س���فات �لت���ي توؤه���ل �لط���الب لكت�س���اب �ملعرف���ة باأنف�س���هم 
و�أظه���رت نتائ���ج �لدر��س���ة �أن هن���اك �س���تة خ�س���ائ�س للط���الب �لقادري���ن عل���ى �لتعلم 
�لذ�ت���ي وهي )�لتقومي �لذ�ت���ي للتعلم – تقييم �لذ�ت و�لآخرين– �إد�رة �ملعلومات – 

�لتفكري �لناقد –�ل�ستبطان – �لتقييم �لنقدي(.
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و�أو�سح �ملقدم و�آخرون )2001( �أن �لتعلم �لذ�تي يت�سم بعدة خ�سائ�س هى:
�إن �لتعل���م �لذ�ت���ي يوف���ر للمتعل���م �لتغذي���ة �لر�جعة �لتي م���ن خاللها يعرف ( 1

مدى تقدمه.
�إن عملية �لتعلم �لذ�تي تتم د�خل وخارج �ملوؤ�س�سات �لتعليمية.( 2
�أن �ملتعلم مييل �إىل �ل�ستقاللية يف �كت�ساب �ملعلومات و�ملهار�ت.( 3
�أن �لتعلم �لذ�تي يتم من خالل توظيف �لو�سائل و�مل�ستحدثات �لتقنية.( 4
�أن �لتعلم �لذ�تي يجعل �ملتعلم �أكرث دقة يف �ختيار وتوظيف �ملو�د �لتعليمية.( 5
�أن �لتعل���م �لذ�ت���ي يت���م م���ن خ���الل �لد�ف���ع �لذ�تي للمتعلم وح�س���ب �س���رعته ( 6

�لذ�تية.

و�أ�س���ار ح�س���ن )2004( �إىل �أن �لتعلم �لذ�تي ي�س���تند �إىل جمموعة من �لأ�س����س 
�لنف�سية و�لجتماعية و�لفل�سفية:

�أ– �لتعل���م �لذ�ت���ي ي�س���تثري د�فعي���ة �ملتعل���م نح���و �لتعل���م: �أن �لتعل���م �لذ�تي يجعل 
�ملتعل���م �أك���رث فاعلية و�إيجابي���ة يف تعامله مع �مل���ادة �ملتعلمة، ومعرفت���ه لنتائج تعلمه، 
وم���دى تقدم���ه من خ���الل �لتغذية �ملرت���دة مما يزيد م���ن ثقة �ملتعلم بنف�س���ه.ويحث 
�لتعل���م �لذ�تي على زيادة �لد�فعية �لذ�تي���ة للمتعلم عن طريق �لتعزيز �ملوجب �لذي 
يزي���د م���ن �حتمال ظهور �أو تكر�ر �ل�س���تجابة �ل�س���حيحة وتثبيتها ل���دى �ملتعلم، مما 

يعمل بدوره على زيادة د�فعيته، وي�سمن ��ستمر�ره يف عملية �لتعلم.

ب– �لتعلم �لذ�تي ير�عي �لفروق �لفردية: متثل ق�سية �لفروق �لفردية بني �ملتعلمني 
م�س���كلة كربى لنظم �لتعليم �ل�س���ائد، ويبدو �أن �س���لبيات هذه �لنظ���م ترتبط �رتباًطا 
وثيًقا بعدم قدرتها على �لت�س���دي لهذه �مل�س���كلة ب�س���ورة فعالة، فالتعلم �لذ�تي يقدم 
حاًل لذلك؛ حيث �إنه ي�س���مح للمتعلم بحرية ��س���تخد�م �لوقت �ملنا�س���ب له وب�س���رعته 
ا �لطالب  �خلا�س���ة يف عملية �لتعلم، فهو ينا�س���ب �لطالب بطئ �لتعلم، وينا�س���ب �أي�سً
�س���ريع �لتعل���م فيتي���ح ل���كل منهما فر�س���ة �لإتق���ان، كما يح���دد نقطة �لنط���الق �لتي 
تنا�س���ب كل منهم���ا، وعلى ذلك ف���اأن �لتعلم �لذ�تي باأ�س���اليبه وطرق���ه �ملتنوعة ير�عي 
�لف���روق �لفردي���ة بني �ملتعلمني من حي���ث تعدد وتنوع �لأ�س���اليب و�لبد�ئل �لتعليمية 

�لتي يختار �ملتعلم من بينها ما ينا�سب قدر�ته، ويزيد من فاعلية تعلمه.
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ج– �لتعلم �لذ�تي يثري �لرغبة لدى �ملتعلم يف �لتعليم �مل�ستمر: كل فرد لديه �لرغبة 
�لطبيعية يف �لتعلم من �أجل �لتكيف مع بيئته �ملتغرية على �لدو�م، و�لتعليم بو�س���عه 
�حلايل يلقى كثرًي� من �لنقد ب�س���بب �لقيود و�ل�س���غوط �لتي يفر�سها على �ملتعلمني 
مم���ا يقل���ل من قدرة �لط���الب على �لتعلم، وهذ� يتطلب �أن تزوده �ملوؤ�س�س���ة �لتعليمية 
بالأدو�ت و�ملهار�ت �لتي ت�ساعده على ذلك؛ فالإن�سان �ملتعلم هو �لذي تعلم كيف يتعلم 
و�لذي يكون د�ئم �لبحث عن �ملعرفة �جلديدة، فالفرد يولد ولديه حب �ل�س���تطالع 
�لفط���ري، وكذلك �مليل �إىل �ل�س���تقاللية و�لعتماد على �ل���ذ�ت، ويكون لديه �لرغبة 
يف �أن يتعل���م كي���ف يتعام���ل مع �لبيئة ويت���و�ءم معها، و�لتعلم �لذ�ت���ي يعمل على زيادة 

�لرغبة يف �لتعلم و�ملعرفة.

و�لقابلية للتعلم �لذ�تي عبارة عن جمموعة من �لقدر�ت و�ملهار�ت بالإ�س���افة 
�إىل جمموعة من �ل�سمات �ل�سخ�سية و�لد�فعية �لالزمة ملو��سلة برنامج �لتعلم �لذ�تي 
بكفاءة.و�لف���رد ذو �لقابلي���ة للتعلم �لذ�تي ميتلك جمموعة من �ل�س���مات �ل�سخ�س���ية 
منه���ا �ملب���اد�أة و�ملثاب���رة يف عملية �لبح���ث و�لتعلم وحتمل �مل�س���وؤولية ويرى �مل�س���كالت 
عل���ى �أنها حتديات ولي�س���ت عقبات وي�س���تطيع تنظيم خرب�ته ولدي���ه درجة عالية من 
حب �ل�س���تطالع وي�س���تخدم �ملهار�ت �لأ�سا�س���ية يف �لتعلم )مر�د وم�س���طفى، 1982(.

ولق���د ق���ام Al– Alwan (2008) بدر��س���ة للبح���ث ع���ن �لف���روق بني طالب 
جامعة �حل�سني بن طالل بالأردن ذوي �لتح�سيل �لأكادميي �ملرتفع وذوي �لتح�سيل 
�لأكادمي���ي �ملنخف����س يف �لتعل���م �لذ�تي ولقد تكونت عينة �لدر��س���ة م���ن )50( طالب 
من ذوي �لتح�س���يل �لأكادميي �ملرتفع وبلغ عدد ذوي �لتح�سيل �لأكادميي �ملنخف�س 
)40( طالًبا، ولقد �أظهرت نتائج �لدر��سة وجود فروق بني ذوي �لتح�سيل �لأكادميي 
�ملرتف���ع وذوي �لتح�س���يل �لأكادمي���ي �ملنخف����س يف �أبع���اد �لتعل���م �لذ�تي ل�س���الح ذوي 

�لتح�سيل �لأكادميي �ملرتفع. 

و�أو�س���ح م���ر�د وم�س���طفي )1982( �أن �لقابلي���ة للتعل���م �لذ�تي ميك���ن متثيلها 
 ،Self– Directed على بعد مت�سل بني طرفني، �أحدهما �لعتماد �لتام على �لنف�س
و�لط���رف �لثاين �لعتماد �لتام عل���ى �لآخرين Other– Directed، وكل فرد ميكن 

متثيله بنقطة على هذ� �لبعد لتحديد درجة معينة من �لقابلية للتعلم �لذ�تي.
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وك�س���فت �لدر��س���ة �لتي قام بها �ملق���دم و�آخرون )2001( عن م�س���توى �لقابلية 
للتعل���م �لذ�ت���ي ل���دى �لط���الب �ملعلمني بكلي���ات �لرتبية يف م�س���ر يف �س���وء متطلبات 
�لتعام���ل م���ع �مل�س���تحدثات �لتقني���ة. ولتحقيق هذ�، مت بن���اء مقيا�س لقيا����س �لقابلية 
للتعلم �لذ�تي، وتطبيقه على �لطالب �ملعلمني بكليات �لرتبية، مع �لأخذ يف �لعتبار 
بالتخ�س����س �لدر��س���ي )علمي – �أدبي – نوعي(، و�لفرقة �لدر��س���ية )�أوىل – ثانية 
�نخفا�س م�ستوى �لقابلية للتعلم �لذ�تي  �إىل  �لنتائج  وتو�سلت  – ر�بعة(.  – ثالثة 
ل���دى ط���الب كليات �لرتبية يف م�س���ر، ويعزى ه���ذ� �إىل عدم توف���ر �لعو�مل و�ملهار�ت 
�ل�س���رورية للتعلم �لذ�تي، وتفوق طالب �لتخ�س����س �لنوعي على طالب �لتخ�س����س 
�لأدب���ي يف م�س���توى �لقابلي���ة للتعل���م �لذ�ت���ي، ويرجع ذل���ك �إىل طبيعة �ملق���رر�ت �لتي 
يدر�س���ها ط���الب �ل�س���عب �لنوعي���ة، وتف���وق ط���الب �لتخ�س����س �لعلم���ي عل���ى ط���الب 
�لتخ�س����س �لأدب���ي يف م�س���توى �لقابلي���ة للتعل���م �لذ�ت���ي، ويرج���ع ه���ذ� �إىل طبيع���ة 
�ملقرر�ت �لتي يدر�س���ها طالب �ل�س���عب �لعلمية و�لتي تعتمد على �ملخترب�ت يف تنفيذ 
�جلان���ب �لعمل���ي له���ا، و�لت���ي تنمي �ملهار�ت �خلا�س���ة بالتعل���م �لذ�تي �أثن���اء تنفيذها.

و�أي�س���ا ت�س���اوى طالب �لتخ�س����س �لنوعي مع طالب �لتخ�س����س �لعلمي يف م�ستوى 
�لقابلية للتعلم �لذ�تي، ويرجع ذلك �إىل ت�سابه طبيعة �ملقرر�ت �لتي يدر�سها كالهما 
يف �أن بع����س هذه �ملقرر�ت ت�س���من �جلانب �لعملي �ل���ذي يوؤدي �إىل منو قابلية �لتعلم 
�لذ�تي. وهدفت �لدر��س���ة �لتي قام بها �ل�س�س���تاوي )1996( �إىل تقومي �لتعلم �لذ�تي 
يف �لكليات �ملتو�سطة لإعد�د �ملعلمني ب�سلطنة عمان. وتكونت �لعينة من )84( طالًبا. 
و�أهم ما تو�س���لت �إليه �لدر��س���ة تقبل �لطالب �ملعلمني للتعلم وفق �أ�س���اليب و�أن�سطة 

�لتعلم �لذ�تي.

وبالن�سبة للعالقات �لرتباطية بني مهار�ت �لتعلم و�لد�فعية لالإجناز لدى �لطالب 
 Griffin, MacKewn, Moser, & VanVuren (2013) ملتفوقني در��سًيا قام�
بدر��سة بحثت عن هذه �لعالقات ولقد �أظهرت نتائج هذه �لدر��سة وجود عالقة بني 
زي���ادة م�س���توى �لد�فعية لالإجناز ل���دى �لطالب �ملتفوقني وب���ني متيزهم مبجموعة 
 Tamsen, & Livingston, م���ن �مله���ار�ت �ملتقدمة للتعلم.وبحثت در��س���ة كل م���ن
(1999) يف �لف���روق يف �لد�فعي���ة لالإجناز ومه���ار�ت �لتعلم �لذ�تي ولقد تكونت عينة 
�لدر��س���ة م���ن )94( طالًب���ا من ذوي �لتح�س���يل �لأكادميي �ملرتفع وبل���غ عدد �لطالب 
ذوي �لتح�س���يل �ملنخف�س )49( طالًب���ا و�أظهرت �لنتائج وجود فروق بني �لعينتني يف 
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مهار�ت �لتعلم �لذ�تي ل�س���الح ذوي �لتح�سيل �ملنخف�س ووجود عالقة �رتباطية بني 
مه���ار�ت �لتعل���م و�لد�فعي���ة لالإجن���از. مما يوؤكد عل���ى �لعالقة �لتفاعلي���ة بني �لقدرة 

على �لإجناز وحب �لتعلم.

و�لد�فعي���ة لالإجن���از عبارة ع���ن تكوين �فرت��س���ي متعدد �لأبع���اد يدفع �لفرد 
للمثاب���رة عل���ى بذل �جلهد و�ل�س���عاب و�لتغلب على ما ي�س���ادفه من عقبات يف �س���بيل 
حتقي���ق طموح���ه نح���و �لرتق���اء من خالل �ملناف�س���ة و�أن يت���م ذلك بقدر منا�س���ب من 

�ل�سرعة )�ل�سرنوبي، 1988(.

وع���رف »Atkinson« د�فعي���ة �لإجن���از باأنه���ا “ذل���ك �ملركب �لثالث���ي من قوة 
�لد�ف���ع وم���دى �حتمالي���ة جن���اح �لف���رد و�لباعث ذ�ت���ه مبا ميثل���ه من قيمة بالن�س���بة 

له”)يف مو�سي،1994(.

فيم���ا ع���رف مر�س���ي )1987( �لد�فعي���ة لالإجن���از باأنه���ا مي���ل �ل�س���خ�س نح���و 
تخطي���ط �لعم���ل و�جل���د يف تنفي���ذ �ملطل���وب باإتق���ان م���ع �لجته���اد يف �لتغل���ب عل���ى 
�ل�سعوبات و�ملثابرة يف �كت�ساب �ملكافاأة يف �لنجاح وقبول �ملناف�سة و�لتحدي و�ملخاطرة 
لتحقيق �لتفوق و�لمتياز على �لآخرين. �أ�س���ار �لزيات )1988( �أن �لد�فعية لالإجناز 
عب���ارة ع���ن جمموع���ة دو�فع مركبة توجه �س���لوك �لفرد كي يكون ناجًحا يف �لأن�س���طة 
�لتي تعد معايري لالمتياز،�أو يف �لأن�س���طة �لتي تكون فيها معايري �لنجاح �أو �لف�س���ل 

و��سحة �أو حمددة.

ببع����س  �لد�فعي���ة لالإجن���از  ع���ن عالق���ة  بدر��س���ة  عي���د )2012(  ق���ام  ولق���د 
�ملتغ���ري�ت �لنف�س���ية، ولق���د �أظه���رت نتائ���ج ه���ذه �لدر��س���ة وج���ود �رتب���اط د�ل ب���ني 
�لد�فعي���ة لالإجناز وكاًل من وجهة �ل�س���بط وتقدير �لذ�ت وم�س���توى �لطموح، ولقد 
�أو�س���ت �لدر��س���ة بو�س���ع برنامج للتعامل مع وجهة �ل�سبط �خلارجية وتقدير �لذ�ت 
�ملتدين كاأ�س���باب توؤدي �إىل �س���عف �لد�فعية لالإجناز لدى طالب �جلامعة حتي تزد�د

 �لد�فعية لالإجناز.

و�أ�س���ار مو�س���ي )1994( �إىل �أن Atkinson ذك���ر �أن د�ف���ع �لإجن���از عب���ارة ع���ن 
��ستعد�د ثابت ن�سبيا عند �لفرد �أي �أن �لد�فع للنجاح يتكون من �سقني:
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�ل�س���ق �لأول وهو ��س���تعد�د ثابت ن�س���بيا عند �لفرد ل يكاد يتغري عرب �ملو�قف ( 1
�ملختلفة )�لد�فع للنجاح – �لد�فع لتجنب �لف�سل(.

�ل�س���ق �لثاين خا�س باحتم���الت �لنجاح �أو �لف�س���ل وجاذبية �حلافز �خلارجي ( 2
�ملوجب للنجاح �أو قيمة �حلافز �ل�س���الب للف�س���ل وهذ� �لتنبوؤ يحدده �لتفاعل 
بني مكونات �أ�سا�سية هي ��ستعد�د �أو د�فع ثابت ن�سبيا لبلوغ �لنجاح و�حتمالت 

�أو توقع �لنجاح وجاذبية �أو �حلافز للنجاح.

وم���ن �لدر��س���ات �لت���ي �هتم���ت بدر��س���ة �لد�فعي���ة لالإجن���از ب���ني �ملتفوق���ني 
و�لعاديني بالبيئة �ل�سعودية در��سة �لغامدي )2009( و�لتي هدفت �إىل در��سة �لفروق 
ب���ني �ملتفوق���ني و�لعاديني يف �لد�فعي���ة لالإجناز و�لأفكار �لعقالني���ة وغري �لعقالنية 
ومفهوم �لذ�ت لدى �ملر�هقني مبدينتي مكة �ملكرمة وجده وتكونت عينة �لبحث من 
)400( طالًبا من طالب �ملرحلة �لثانوية ولقد �أظهرت نتائج �لبحث �نت�س���ار �لتفكري 
�لعق���الين ب���ني �ملتفوق���ني وتوجد عالق���ة �رتباطي���ة موجبة ب���ني �لد�فعي���ة لالإجناز 

و�لتفوق �لدر��سي.

و�أو�س���ح م���ور�ي )1988( �أن �أ�س���حاب �لد�ف���ع �لقوي لالإجناز �أمي���ل �إىل �لثقة 
بالنف����س و�إىل تف�س���يل �مل�س���ئولية �لفردي���ة، و�إىل تف�س���يل �ملعرف���ة �ملف�س���لة بنتائ���ج 
�أعماله���م. وه���م يح�س���لون على درجات مدر�س���ية طيبة، وتر�هم ن�س���طني يف منا�س���ط 
�لكلية و�لبيئة، يتخريون �خلرب�ء �لأ�س���دقاء لي�سرتكو� معهم يف �لأعمال ويقاومون 
�ل�س���غط �لجتماع���ي �خلارجي. هم ي�س���تمتعون باملخاط���رة �ملعتدل���ة يف �ملو�قف �لتي 
تتوقف على قدر�تهم �خلا�س���ة، ل �ملو�قف �لتي ترتكز على �حلظ و�لتي ل يكون لهم 

فيها يد �أو تاأثري.

و�أو�س���ح ماكليالند فيما �أورد فرحات )1993( عدة خ�س���ائ�س لل�سخ�س���ية ذ�ت 
�لد�فعية �ملرتفعة لالإجناز :

اخلا�س�ية الأوىل: وهي ذ�ت عالقة بتخطيط �لفرد ذو �لإجناز �ملرتفع لالأهد�ف �لتي 
يرغب يف �إجنازها:

�أنه ي�سع �أهد�فه بنف�سه. ( 1
يكون د�ئًما قريًبا جًد� من حماولة �إكماله �أعماله. ( 2
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يخطط د�ئًما حلياته ول يقبل من �لآخرين �أن ميلو� عليه �أهد�ًفا معينة.( 3
يعرف د�ئًما كيف يختار �أهد�فه.( 4

اخلا�سية الثانية: وهي ذ�ت عالقة بنوعية �أهد�فه
يتفادى �ل�سعوبات �ل�سارمة عند �ختيار �لأهد�ف. ( 1
 يف�سل �لأهد�ف �ملعتدلة.( 2
 يف �سوء مكانته يختار �لهدف �لذي ي�ستطيع �إجنازه مهما �سعب على �سو�ه.( 3

اخلا�سية الثالثة: وهي ذ�ت عالقة بالتحقيق �لذ�تي وبحياته، وهي �أنه 
يف�سل �لإجناز و�ملهام �لتي يح�سل من خاللها على �لتغذية.( 1
 يحب �حلياة ويحر�س على �لتمتع بها.( 2
ي�سهل عليه �لتعامل مع �لآخرين.( 3

وبحثت در��س���ة ف���ر�ج ور�س���و�ن )2004( يف د�فعية �لإجناز و�ل�س���لوك �لإيثاري 
وقابلي���ة �لتعاط���ف و�لتفاعالت �لتي تتم بينهم، ل���دى طلبة �جلامعة �ملتفوقني وغري 
�ملتفوق���ني در��س���ًيا، وق���د تكون���ت عينة �لبح���ث م���ن )200( طالب وطالب���ة من طالب 
�جلامع���ة. وق���د �أ�س���فرت �لنتائ���ج ع���ن وج���ود عالق���ة �رتباطية ب���ني قابلي���ة �لتعاطف 
و�ل�س���لوك �لإيث���اري لطلب���ة �جلامع���ة للفرقة �لر�بعة �س���و�ء للطلب���ة �ملتفوقني وغري 
�ملتفوق���ني در��س���ًيا. ووج���ود ف���روق ب���ني �لطلب���ة �ملتفوق���ني وغ���ري �ملتفوق���ني در��س���ًيا 
يف د�فعي���ة �لإجن���از ل�س���الح �ملتفوق���ني وع���دم وج���ود ف���روق ب���ني �لطلب���ة �ملتفوق���ني 
وغ���ري �ملتفوق���ني در��س���ًيا يف بع���د �ل�س���لوك �لإيث���اري ويف قابلي���ة �لتعاط���ف. ووج���ود 
ف���روق يف د�فعي���ة �لإجن���از و�ل�س���لوك �لإيث���اري وقابلي���ة �لتعاط���ف بني طلب���ة �لفرقة 
�لر�بع���ة �ملتفوق���ني در��س���ًيا )ط���الب وطالب���ات( ل�س���الح �ملتفوقات.و�هتم���ت در��س���ة                                                 
Abdullah, (2001) بالعالق���ة ب���ني �لد�فعي���ة لالإجن���از وتقدي���ر �ل���ذ�ت ووجه���ة 
�ل�س���بط بالن�س���بة ل���الأد�ء �لأكادميي ل���دى طالب �جلامع���ة بنيجريي���ا وتكونت عينة 
�لدر��س���ة م���ن )1335( طالب وطالبة من طالب)7( كلي���ات خمتلفة. ومن نتائج هذه 
�لدر��سة تظهر �لعالقة �لرتباطية �ملوجبة بني �لتفوق �لدر��سي و�لد�فعية لالإجناز.

وعالقة �رتباطية موجبة بني نق�س �لد�فعية لالإجناز وتقدير �لذ�ت �ملتدين و�لأد�ء 
�لأكادميي �ملتدين للطالب.
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وبحث���ت در��س���ة �لفح���ل )1999( ع���ن د�فعي���ة �لإجن���از )در��س���ة مقارن���ة ب���ني 
�ملتفوق���ني و�لعادي���ني( من �جلن�س���ني يف �لتح�س���يل �لدر��س���ي، نتج عنه���ا وجود فروق 
د�لة �إح�س���ائيا بني متو�س���ط درجات جمموعة �ملتفوقني، ومتو�س���ط درجات جمموعة 
�ملتفوقات على مقيا�س د�فعية �لإجناز. وكانت �لفروق ل�س���الح �ملتفوقني، كما �أ�س���ارت 
نتائ���ج �لدر��س���ة �إىل ع���دم وجود ف���روق د�لة �إح�س���ائيا بني متو�س���ط درجات جمموعة 
�لطالب �لعاديني يف �لتح�س���يل �لدر��س���ي ومتو�س���ط درجات �لطالبات �لعاديات على 

مقيا�س د�فعية �لإجناز.

و�أ�س���ار فرحان وعو�س )2007( �أن هناك جمموعة من �أ�س���اليب �إثارة �لد�فعية 
عند �ملتعلمني نوجزها فيما يلي:

�إعط���اء �حلو�فز �ملادي���ة )مثل �لدرجات و�لهد�يا وتعتمد نوعية �حلو�فز على ( 1
عمر �ملتعلم وم�ستو�ه �لعقلي و�لبيئة �لجتماعية و�لقت�سادية له(.

توظيف منجز�ت �لعلم �لتكنولوجية يف �إثارة ف�سول وت�سويق �ملتعلم.( 2
�لتاأكيد على �أهمية �ملو�سوع بالن�سبة للمجال �لدر��سي.( 3
�لتاأكيد على �أهمية �ملو�سوع يف حياة �ملتعلم.( 4
�أن يت�سرف �ملعلم كنموذج للمتعلمني يف �لإقبال على �ملطالعة �خلارجية. ( 5

ولق���د بح���ث Schunk, (1995) يف �لعالق���ة بني �لكفاءة �لذ�تي���ة و�لد�فعية 
وم�س���توى �لأد�ء يف �جلان���ب �ملع���ريف و�لريا�س���ي ولق���د تو�س���ل �إىل �أن زي���ادة �لكف���اءة 
�لذ�تي���ة ميك���ن ��س���تخد�مها كموؤ�س���ر لوج���ود �لد�فعية لالإجناز وم�س���توي م���ن �لأد�ء 
�ملع���ريف �جلي���د، وه���ذ� يعني وج���ود عالقة �رتباطي���ة بني �لكف���اءة �لذ�تي���ة و�لد�فعية 

لالإجناز و�أي�سا هناك عالقة �رتباطية بني �لكفاءة �لذ�تية و�لأد�ء �ملعريف. 

وع���رف عب���د �حلمي���د وكف���ايف )1995( �لكف���اءة �لذ�تي���ة باأنه���ا: “�س���عور كامل 
عن���د �لف���رد بكفاءت���ه وفاعليت���ه وجو�نب �لق���وة لدي���ه، �أو �لقدرة على حتقي���ق �لنتائج 

�ملرغوبة”.

و�ملق�س���ود بتوقعات �لكفاءة �لذ�تية: “توقع �لفرد باأنه قادر على �أد�ء �ل�س���لوك 
�لذي يحقق نتائج مرغوب فيها يف �أي موقف معني” )عبد �حلميد، 1986(.
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�أورد ر�س���و�ن )1997( فينظ���ر لتوقع���ات  Schwarzer, (1994) فيم���ا  �أّم���ا 
�لكفاءة �لذ�تية �أي�س���ا على �أنها: “عبارة عن بعد ثابت من �أبعاد �ل�سخ�س���ية،تتمثل يف 
قناع���ات ذ�تي���ة يف �لقدرة على �لتغلب على �ملتطلبات و�مل�س���كالت �ل�س���عبة �لتي تو�جه 

�لفرد من خالل �لت�سرفات �لذ�تية”.

ولق���د �أعطى Bandura, (1977) �لكفاءة �لذ�تية Self– efficacy �أهمية 
مركزية وق�سد بها معرفيات قائمة حول �لذ�ت حتتوي على توقعات ذ�تية حول قدرة 

�ل�سخ�س يف �لتغلب على مو�قف ومهمات خمتلفة ب�سورة ناجحة.

و�أ�سار Bandura (1986) �إىل �أن نظرية �لكفاءة �لذ�تية توؤكد على معتقد�ت 
�لف���رد يف قدرت���ه عل���ى ممار�س���ة �لتحكم يف �لأح���د�ث �لتي توؤث���ر على حيات���ه، فكفاءة 
�ل���ذ�ت ل تهت���م فق���ط بامله���ار�ت �لتي ميتلكها �لف���رد و�إمنا كذلك مبا ي�س���تطيع �لفرد 

عمله باملهار�ت �لتي ميتلكها.

وعل���ى �لف���رد �أن يك���ون مقتنًع���ا عل���ى �أ�س���ا�س من �ملعرف���ة و�لق���درة باأنه ميتلك 
 .(Schwarzer, 1993) بالفعل �لكفاءة �لالزمة للقيام ب�س���لوك ما ب�س���ورة ناجحة
وقناعة �لفرد باإمكانية �لتاأثري على نف�سه و�لبيئة �ملحيطة و�لتحكم يف �ملو�قف جتعل 

.(Bandura, 1986) مو�جهة متطلبات �حلياة �أكرث �سهولة

و�أي�سا ذكر Bandura, (1977) �أن توقعات �لكفاءة �لذ�تية توؤثر على ثالثة 
م�ستويات من �ل�سلوك وهي: 

�أوًل :�ختيار �ملوقف.
ثانيا :�جلهد �لذي يبذله �لفرد.

ثالثا: �ملثابرة يف �ل�سعي للتغلب على �ملوقف.

امل�س�توى الأول: ميك���ن للمو�ق���ف �لت���ي مير به���ا �لفرد �أن تك���ون مو�ق���ف �ختيارية �أو 
ل تك���ون كذل���ك. ف���اإذ� م���ا كان �ملوقف و�قًعا �س���من �إمكان���ات حرية �لف���رد يف �لختيار 
ف���اإن �ختي���اره للموق���ف يتعل���ق بدرجة كفاءت���ه �لذ�تي���ة، �أي �أنه �س���يختار �ملو�قف �لتي 
ي�س���تطيع فيها �ل�سيطرة على م�سكالتها ومتطلباتها ويتجنب �ملو�قف �لتي حتمل له 

�ل�سعوبات يف طياتها.
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امل�س�توى الثاين والثالث: حتدد درجة �لكفاءة �لذ�تية �س���دة �ملثابرة �ملبذولة يف �أثناء 
حل م�س���كلة ما، فال�س���خ�س �لذي ي�سعر بدرجة عالية من �لكفاءة �لذ�تية �سوف يبذل 
م���ن �جله���د و�ملثاب���رة �أكرث م���ن ذلك �لذي ي�س���عر بدرج���ة �أقل م���ن �لكف���اءة �لذ�تية. 
فالتقدي���ر �مل�س���بق �ملرتف���ع للكفاءة �لذ�تية �س���يعطي �لفرد �لثقة باأن م�س���اعيه �س���وف 
تق���وده �إىل �لنج���اح بغ�س �لنظر عن �س���عوبتها، يف حني �أن �لتقدير �ملنخف�س للكفاءة 

�لذ�تية �سيدفع �لفرد �أي�سا لبذل �لقليل من �جلهد و�ملثابرة. 

ولق���د �أج���رى �س���حلول )2005( در��س���ة هدف���ت �إىل �لتعرف عل���ى �لعالقة بني 
فاعلية �لذ�ت ود�فعية �لإجناز �لدر��س���ي و�أثرهما يف �لتح�سيل �لأكادميي لدى طلبة 
�ملرحلة �لثانوية يف مدينة �س���نعاء وتكونت عينة �لدر��س���ة من )1025( طالًبا وطالبة 
من �ل�س���ف �لثاين �لثانوي وتو�س���لت �لدر��س���ة �إىل وجود عالقة �رتباط موجبة د�لة 

�إح�سائية بني فاعلية �لذ�ت ود�فعية �لإجناز �لدر��سي.

كم���ا �أج���رى  Landine & Stewart (1998) در��س���ة هدف���ت �إىل فح����س 
�لعالق���ة ب���ني �لق���در�ت م���ا ور�ء �ملعرفي���ة و�لد�فعي���ة و�لكف���اءة �لذ�تي���ة و�لتح�س���يل 
�لأكادميي، وتكونت عينة �لدر��س���ة من )108( طالًبا من طالب �ل�س���ف �لثاين ع�س���ر 
و�أ�سارت �لنتائج �إىل وجود عالقة �رتباطية �إيجابية قوية بني �لكفاءة �لذ�تية ومعدل 
درجات �لطلبة �لأكادميية. كما �أ�س���ارت �لنتائج �إىل وجود عالقة موجبة بني �لكفاءة 

�لذ�تية و�لد�فعية.

ب���ني �مله���ار�ت  وق���ام ح�س���يب )2001( بدر��س���ة كان هدفه���ا معرف���ة �لعالق���ة 
�لجتماعية وفعالية �لذ�ت لطالب �جلامعة �ملتفوقني و�لعاديني و�ملتاأخرين در��س���ًيا 
حيث �أجريت �لدر��س���ة على عينة من )188( طالًبا وطالبة من �أق�س���ام خمتلفة بكلية 
�لرتبية بالعري�س حيث تو�سلت �لدر��سة �إىل عدة نتائج �أهمها: توجد عالقة �رتباطيه 
موجبة بني بع�س �ملهار�ت �لجتماعية و�لفعالية �لعامة للذ�ت للمجموعات �لفرعية 
�ملتفوق���ني– �لعادي���ني– �ملتاأخرين در��س���ًيا، كذلك توجد عالق���ة �رتباطيه موجبة 
د�لة �إح�سائًيا بني �لفعالية �لعامة للذ�ت ما بعد �ختبار �ملهار�ت �لجتماعية و�لدرجة 
�لكلية له )��س���تثناء بعد �حل�سا�س���ية �لجتماعية وذلك للعينة �لكلية(، و�أخرًي� توجد 
فرق د�لة يف �لفعالية �لعامة للذ�ت بني �لذكور و�لإناث ل�سالح �لذكور ول توجد بني 

�لطالب �لأكرب �سًنا و�لأ�سغر �سًنا. 
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و�أج���رى �ل���زق )2009( در��س���ة هدف���ت �إىل معرف���ة م�س���توى �لكف���اءة �لذ�تي���ة 
�لأكادميي���ة �ملدرك���ة ل���دى طلب���ة �جلامع���ة �لأردني���ة يف �س���وء متغري �جلن����س و�لكلية 
و�مل�س���توى �لدر��س���ي. تاألف���ت عين���ة �لدر��س���ة م���ن )400( طالًب���ا وطالب���ة م���ن طلب���ة 
�لبكالوريو����س يف �جلامع���ة �لأردني���ة. �أ�س���ارت نتائج �لدر��س���ة �إىل �أن م�س���توى �لكفاءة 
�لذ�تية �لأكادميية لدى طلبة �جلامعة �لأردنية كان متو�سًطا. كما �أ�سارت �لنتائج �إىل 
وجود فروق يف م�ستوى �لكفاءة �لذ�تية �لأكادميية يعزى للم�ستوى �لدر��سي، و�أظهرت 
�لنتائ���ج ع���دم وج���ود ف���روق يف م�س���توى �لكف���اءة �لذ�تي���ة �لأكادميية يع���زى للجن�س.

ولق���د و�س���ع Bandura (1986) �أربع���ة م�س���ادر �أ�سا�س���ية للمعلومات ت�س���تق 
منها �لكفاءة �لذ�تية كما ميكن �أن تكت�سب �أو تقوى �أو ت�سعف من خاللها وهى: 

خربات ال�س�يطرةMastery Experiences: تن�ساأ هذه �ملعتقد�ت من خرب�ت 1 ))
�لتمكن من خالل مالحظة �لإجناز و�لنجاح �مل�سبق. 

اخل�ربات البديل�ةVicarious Experiences: مالحظ���ة �ل�س���خ�س لنج���اح 1 ))
�لآخرين �ملماثلني له يف �أعمال م�سابهة، فالقتد�ء بالنماذج �لجتماعية يوفر 

معايري عده يحكم �ل�سخ�س على نف�سه من خاللها.
الإقناع الجتماعيSocial Persuasion: �إذ يتم �إقناع �لأفر�د باأنهم ميتلكون 1 ))

مقوم���ات �لنج���اح لتنفي���ذ �لأن�س���طة �ملطلوب���ة، مم���ا يدفعهم مل�س���اعفة �جلهد 
و�ملو�ظب���ة، ويتطل���ب ذلك تهيئة �ملو�ق���ف �ملالئمة �لتي تهي���ئ فر�س �لنجاح و 

تتفادي �حتمالت �لف�سل.
ال�س�تثارة النفعالي�ةEmotional Arousal: يعتم���د �لنا����س جزئًي���ا عل���ى 1 ))

Somatic and Emotional State يف  و�جل�س���مية  �لنفعالي���ة  حالته���م 
�حلك���م عل���ى قدر�تهم، فاملز�ج �لإيجاب���ي يدعم �لكفاءة �لذ�تي���ة �ملدركة، بينما 

�ملز�ج �ليائ�س ي�سعفها، مما ي�سعف �لأد�ء، ويقلل من توقعات �لنجاح.

ولق���د تو�س���لت در��س���ة Michael (1991) �إىل �أن بناء �لكف���اءة �لذ�تية يعزز 
ويدعم بو��سطة �لأن�سطة �ملعرفية و�ملهار�ت �ل�سخ�سية لدى �لفرد بالإ�سافة �إىل ذلك 
ف���اإن �رتفاع م�س���توى �لفعالية �لذ�تية ي�س���اعد �لف���رد على �لتعبري �لنفعايل �ل�س���وي 
وزيادة �ل�س���تفادة م���ن �لتدعيم �لجتماعي م���ن خالل �لبيئة �لأ�س���رية و�لجتماعية 

كما �أن �ملناعة �سد �ل�سغوط ترتبط بعدم �لع�سابية ومفهوم �لفرد عن ذ�ته.
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وتو�س���ح در��س���ة �مل���زروع )2007( فاعلي���ة �ل���ذ�ت وعالقته���ا بكل م���ن �لد�فعية 
لالإجن���از و�ل���ذكاء �لوج���د�ين للك�س���ف ع���ن عالق���ة فاعلي���ة �ل���ذ�ت ب���كل م���ن �لد�ف���ع 
لالإجن���از و�ل���ذكاء �لوج���د�ين ل���دى عين���ة من طالب���ات جامع���ة �أم �لقرى؛ ف���كان من 
نتائجه���ا: – وج���ود �رتب���اط �إيجاب���ي ذي دللة �إح�س���ائية بني درجات فاعلي���ة �لذ�ت، 
وكل م���ن درج���ات د�فعية �لإجناز، و�ل���ذكاء �لوجد�ين باأبع���اده �ملختلفة، ووجود فروق 
ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني درجات �لطالبات مرتفعات ومنخف�س���ات د�فعية �لإجناز يف 
درجة فاعلية �لذ�ت ل�سالح مرتفعات �لإجناز. ووجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني 
درج���ات �لطالب���ات مرتفعات ومنخف�س���ات �ل���ذكاء �لوجد�ين، يف درج���ة فاعلية �لذ�ت 

ل�سالح مرتفعات �لذكاء �لوجد�ين.

ولقد �أجرى Raowand (1990) در��سة هدفت �إىل �لك�سف عن �لفروق بني 
�ملر�هقني �ملوهوبني ذوي �لتح�سيل �ملرتفع وذوي �لتح�سيل �ملتدين يف فاعلية �لذ�ت 
و�إدر�ك �لأد�ء، و�أثر متغري �جلن�س )ذكر/ �أنثى( يف �لكفاءة. تكونت عينة �لدر��سة من 
)69( طالًبا وطالبة من �إحدى مد�ر�س �لوليات �ملتحدة �لأمريكية و��ستخدم �لباحث 
مقيا�س هارتز لفاعلية �لذ�ت و�أ�سارت نتائج �لدر��سة �إىل �أن �ملر�هقني �ملوهوبني ذوي 
�لتح�سيل �ملرتفع كان لديهم فاعلية ذ�ت �أدنى �أكادميًيا لالأد�ء، و�أن �لذكور �أعلى من 

�لإناث مقارنة بالذكور.

م�سكلة البحث:
م�س���كلة �لبح���ث �حلايل من �مل�س���كالت �لت���ي ينطلق فيها �لعن���ان للتفكري عند 
�ملفكرين من �لباحثني يف �لبحث عن �لعو�مل و�ملتغري�ت �لتي توؤثر يف تفوق �لطالب 
وع���دم تف���وق �آخرين. وكانت �لفكرة يف �لبحث �حلايل يف در��س���ة بع�س �ملتغري�ت �لتي 
يفرت����س تاأثريه���ا يف تف���وق �لط���الب د�خ���ل �لقاعات �لدر��س���ية ولقد متح���ورت هذه 
�ملتغ���ري�ت يف �لقابلي���ة للتعل���م �لذ�ت���ي و�لد�فعية لالإجن���از وتوقعات �لكف���اءة �لذ�تية 
���ا تو�س���يح �لف���روق بني طالب  وذل���ك ل���دى ط���الب �جلامعة �ملتفوقني در��س���ًيا، و�أي�سً
�جلامعة �ملتفوقني در��س���ًيا وطالب �جلامعة غري �ملتفوقني در��س���ًيا يف هذه �ملتغري�ت. 
وتوؤك���د در��س���ة Griffin, et al. (2013) ودر��س���ة �س���حلول )2005( عل���ى �لعالق���ات 
�لرتباطي���ة ب���ني �لتف���وق �لدر��س���ي وبع�س من متغ���ري�ت �لبحث. و�لبيئة �ل�س���عودية
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 تخل���و م���ن در��س���ات – يف ح���دود �ط���الع �لباح���ث – ق���د �هتم���ت بدر��س���ة �لفروق بني 
طالب �جلامعة �ملتفوقني وغري �ملتفوقني در��سًيا يف �لقابلية للتعلم �لذ�تي وتوقعات 

�لكفاءة �لذ�تية.
و�نبثقت من م�سكلة �لبحث �حلايل جمموعة من �لأ�سئلة نو�سحها فيما يلي: 

هل توجد فروق بني درجات �لطالب �ملتفوقني ومتو�س���طات درجات �لطالب ( 1)
غري �ملتفوقني در��سًيا على مقيا�س �لقابلية للتعلم �لذ�تي؟

هل توجد فروق بني درجات �لطالب �ملتفوقني ومتو�س���طات درجات �لطالب ( 2)
غري �ملتفوقني در��سًيا على مقيا�س �لد�فعية لالإجناز؟

هل توجد فروق بني درجات �لطالب �ملتفوقني ومتو�س���طات درجات �لطالب ( 3)
غري �ملتفوقني در��سًيا على مقيا�س توقعات �لكفاءة �لذ�تية؟

ه���ل توج���د عالقة �رتباطية ب���ني �لقابلية للتعلم �لذ�ت���ي و�لد�فعية لالإجناز ( 4)
لدى �لطالب �ملتفوقني در��سًيا؟

ه���ل توج���د عالق���ة �رتباطية ب���ني �لقابلي���ة للتعلم �لذ�ت���ي وتوقع���ات �لكفاءة ( 5)
�لذ�تية لدى �لطالب �ملتفوقني در��سًيا؟

ه���ل توج���د عالقة �رتباطية بني �لد�فعية لالإجن���از وتوقعات �لكفاءة �لذ�تية ( 6)
لدى �لطالب �ملتفوقني در��سًيا؟

اأهداف البحث:
ي�سعى �لبحث �حلايل لتحقيق هدف عام وهو �لتحقق من �لعالقة بني �لتفوق 
�لدر��س���ي و�لقابلي���ة للتعل���م �لذ�ت���ي و�لد�فعي���ة لالإجن���از وتوقع���ات �لكف���اءة �لذ�تية 

ويتفرع من �لهدف �لعام عدد من �لأهد�ف وهي: 
�لتحقق من �لعالقة بني �لقابلية للتعلم �لذ�تي و�لد�فعية لالإجناز.( 1)
�لبحث يف �لعالقة بني �لقابلية للتعلم �لذ�تي وتوقعات �لكفاءة �لذ�تية.( 2)
�إدر�ك �لعالقة بني �لد�فعية لالإجناز وتوقعات �لكفاءة �لذ�تية.( 3)
�لتعرف على �لفروق بني �ملتفوقني وغري �ملتفوقني در��سًيا يف كل من: �لقابلية ( 4)

للتعلم �لذ�تي، و �لد�فعية لالإجناز، و توقعات �لكفاءة �لذ�تية.
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اأهمية البحث:
تت�سح �أهمية �لبحث �حلايل يف �لنقاط �لتالية:

�لرتكي���ز عل���ى �أهمية �لدور �لذي ت�س���هم به �لقابلية للتعل���م �لذ�تي يف �لتفوق ( 1)
�لدر��سي.

تو�س���يح �لف���روق ب���ني �ملتفوق���ني وغ���ري �ملتفوق���ني يف �لقابلية للتعل���م �لذ�تي ( 2)
و�لد�فعية لالإجناز وتوقعات �لكفاءة �لذ�تية. 

تزويد �أ�ساتذة �جلامعات بدر��سة ت�سري �إىل �أن هناك من �ملتغري�ت �ل�سخ�سية ( 3)
و�لنف�س���ية ما ق���د يوؤثر على �مل�س���توى �لأكادميي للطالب و�لأخ���ذ يف �لعتبار 

�لفروق �لفردية بني �لطالب. 

م�سطلحات البحث:
�ملتفوق���ني: �ملتفوقني در��س���ًيا عبارة عن فئة �لط���الب �لذين ميثلون �لإرباعي 

�لأعلى يف �ملعدل �لدر��سي بالن�سبة لعينة �لبحث �لأ�سا�سية. 
غري �ملتفوقني در��سًيا: عبارة عن فئة �لطالب �لذين ميثلون �لإرباعي �لأدنى 

يف �ملعدل �لدر��سي بالن�سبة لعينة �لبحث �لأ�سا�سية.
القابلية للتعلم الذاتي: يعرف �ملقدم و�آخرون )2001( �لقابلية للتعلم �لذ�تي باأنها 
�لق���درة عل���ى �ل�س���تمتاع بالتعل���م، و�إد�رة �لذ�ت، و�لرغب���ة يف �لتغي���ري، و�لنفتاح على 
�مل�س���تحدثات �لتقني���ة �لتعليمي���ة، و��س���تخد�م �ملهار�ت �لأ�سا�س���ية يف �لدر��س���ة وتنظيم 
�لوق���ت، و�ملب���اد�أة، و�ملثاب���رة، وحتم���ل �مل�س���ئولية، وروؤي���ة �مل�س���كالت على �أنه���ا حتديات 

ولي�ست عقبات.
الدافعي�ة للإجناز: يعرف عي���د )2012( �لد�فعية لالإجناز باأنه���ا عبارة عن »جمموعة 
�لبو�ع���ث �لد�خلي���ة و�خلارجي���ة �لتي توجه وحت���رك �لفرد بالجت���اه �لإيجابي �لذي 
يحق���ق له طموحاته وتطلعاته وخططه �مل�س���تقبلية مبا يح�س���ن م���ن معتقد�ت �لفرد 

عن نف�سه«. 
توقع�ات الكف�اءة الذاتية: يع���رفSchwarzer, (1994) توقعات �لكف���اءة �لذ�تية 
باأنها عبارة عن بعد ثابت من �أبعاد �ل�سخ�س���ية،تتمثل يف قناعات ذ�تية يف �لقدرة على 
�لتغل���ب على �ملتطلبات و�مل�س���كالت �ل�س���عبة �لتي تو�جه �لفرد من خالل �لت�س���رفات 

�لذ�تية )يف ر�سو�ن، 1997(.
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اإجراءات البحث:
منهجية البحث:

��س���تخدم �لباح���ث �ملنه���ج �لو�س���في من خ���الل �لأ�س���لوب �مل�س���حي، ويهتم هذ� 
�ملنه���ج باملالحظة و�لو�س���ف و�لتف�س���ري و�لتحليل و�لتعليل ملا هو كائ���ن من �لأحد�ث 
�لت���ي وقع���ت. وهو منه���ج يعتمد عل���ى جمموعة م���ن �أدو�ت �لبحث �لأ�س���يلة و�ملقننة، 
وحتري �لدقة عند �ختيار �لعينة وعند حتليل �لبيانات �لإح�سائية و��ستنتاج �لنتائج 
وتف�س���ريها و�لتعلي���ق عليه���ا وم���ن ث���م ربطه���ا بالإط���ار �لنظ���ري للبحث و�لدر��س���ات 
�ل�سابقة. ولقد �أعتمد �لباحث يف جمع �لبيانات �ملتعلقة بالبحث �حلايل وفًقا للمنهج 
�لو�س���في عل���ى مقيا�س �لقابلي���ة للتعلم �لذ�تي ومقيا�س �لد�فعي���ة لالإجناز ومقيا�س 
توقع���ات �لكف���اءة �لذ�تي���ة جلم���ع �ملعلومات ث���م حتليلها �إح�س���ائيا و�لتو�س���ل للنتائج 

وتف�سريها وربطها بالإطار �لنظري و�لدر��سات �ل�سابقة �لتي مت عر�سها.

عينة البحث:
�س���مت �لعينة �لطالب �لذين يرتفع معدلهم �لدر��سي عن )2.5( ومت تق�سيم 
�لعين���ة �إىل جمموعتني، �ملجموعة �لأوىل وت�س���تمل عل���ى �لطالب �ملتفوقني وميثلون 
�لإرباع���ي �لأعل���ى بالن�س���بة للمع���دل وعدده���م )40( طالًب���ا من طالب ق�س���م �لرتبية 
�خلا�سة بجامعة �مللك خالد وهم �لذين يرتفع معدلهم �لدر��سي عن )4.3( �إىل )5( 
و�ملجموع���ة �لثانية وت�س���تمل على �لطالب غ���ري �ملتفوقني وميثل���ون �لإرباعي �لأدنى 
بالن�س���بة للمعدل وهم �لذين تقع معدلتهم �لدر��س���ية مابني )2.5( �إيل )3.1( وبلغ 
عددهم )40( طالًبا من طالب ق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة بجامع���ة �مللك خالد. وتكونت 
عين���ة �لتقن���ني يف �لبح���ث �حلايل من )22( طالًبا من طالب ق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة 
بجامع���ة �ملل���ك خالد للتحقق من مدى ثبات مقيا�س �لقابلية للتعلم �لذ�تي �لذي مت 

�إعد�ده يف هذه �لدر��سة.
اأدوات البحث:

مقيا�س القابلية للتعلم الذاتي اإعداد: الباحث- )
مقيا����س �لقابلي���ة للتعل���م �لذ�تي من وتك���ون �ملقيا�س يف �س���ورته �لنهائية من 
)30( عب���ارة وذل���ك بع���د �لإط���الع عل���ى �ل���رت�ث �لرتب���وي �خلا����س بالقابلي���ة للتعلم 
�لذ�ت���ي وع���دد من �ملقايي�س �خلا�س���ة بالقابلية للتعلم �لذ�تي وخا�س���ة �ملقايي�س �لتي 
��ستخدمت يف بحوث �سرف �لدين )1993(،و�ملقدم و�آخرون )2001(، وح�سن )2004(.
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ت�س���حيح مقيا����س �لقابلي���ة للتعل���م �لذ�ت���ي: يجي���ب �لطال���ب عل���ى �ملقيا����س 
م���ن خالل �حل�س���ول عل���ى �لدرج���ات )1،2،3،4،5( بالن�س���بة لالإجاب���ات )كثرًي�،غالًبا، 

�أحياًنا،قلياًل، نادًر�( بالرتتيب.
تقنني مقيا�س القابلية للتعلم الذاتي:– 

اأول:– �س���دق �ملقيا����س: ق���ام �لباح���ث بعر����س �ملقيا����س عل���ى جمموعة م���ن �ملحكمني 
م���ن خرب�ء �لرتبية بق�س���م عل���م �لنف�س وق�س���م مناهج طرق �لتدري����س بكلية �لرتبية 
بجامع���ة �ملل���ك خال���د للتاأكد م���ن مدى متثيل بنود ه���ذ� �لختبار ملا يع���رب عنه، ولقد 
تك���ون مقيا����س �لقابلية للتعلم �لذ�تي يف �س���ورته �لأولية م���ن )35( عبارة ومت حذف 
)5( عب���ار�ت �أعرت����س عليه���ا 70% م���ن �ملحكمني لي�س���ل �ملقيا�س يف �س���ورته �لنهائية 
)30( عبارة، ولقد بلغت ن�سبة �لتفاق على جميع عبار�ت �ملقيا�س يف �سورته �لنهائية 
�أك���رث م���ن 80%، و�لعبار�ت �لت���ي �أعرت�س عليها �ملحكمني و�لتي ق���ام بحذفها �لباحث 
ه���ي )32،26،23،17،13( ولق���د ق���ام �لباح���ث بتعدي���ل �لعب���ار�ت �لتي �أو�س���ي �ملحكمني 

بتعديلها وهي )29،22،16،11،7،6،5( يف �ل�سورة �لأولية للمقيا�س.

ثاني�ا: ثبات �ملقيا�س: مت ح�س���اب ثبات مقيا�س �لقابلي���ة للتعلم �لذ�تي بطريقة �إعادة 
�لختب���ار ع���ن طريق تطبيق �ملقيا�س مرة ثانية بفارق زمني يزيد عن �أ�س���بوعني على 
)22( طالًب���ا م���ن ط���الب ق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة بكلية �لرتبي���ة بجامع���ة �مللك خالد 
وبلغ���ت قيم���ة معام���ل �لرتب���اط ب���ني �لتطبي���ق �لأول و�لث���اين )0.941( وه���ي قيم���ة 
�رتب���اط قوية ود�لة تدل على ثب���ات �لختبار �حلايل يف قيا�س �لقابلية للتعلم �لذ�تي 

�أثناء �لظروف �ملتباينة.

مقيا�س الدافعية للإجناز اإعداد عيد )))0)1- )
يتكون مقيا�س �لد�فعية لالإجناز من )36( عبارة. ومت �س���ياغة �ملقيا�س طبًقا 
للمكونات �خلم�س���ة �لتي تت�س���منها �لد�فعية لالإجناز كما ذكرها خليفة)2000( وهي 

على �لنحو �لتايل:
1– �ل�سعور بامل�سئولية.

 2– �ل�سعي نحو �لتفوق لتحقيق م�ستوى طموح مرتفع.
3– �ملثابرة. 

4– �ل�سعور باأهمية �لزمن.
5– �لتخطيط للم�ستقبل. 
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�س���دق �ملقيا����س: مت �لتحق���ق م���ن �س���دق �ملقيا�س �حل���ايل عن طريق �ل�س���دق 
�لظاهري بعر�سه على عدد من �أ�ساتذة �جلامعة مبعهد �لدر��سات �لرتبوية بجامعة 
�لقاه���رة وعدد من �لأ�س���اتذة بكلي���ات بريدة ومت حذف �لعبار�ت �لت���ي �عرت�س عليها 
70% من �ملحكمني لي�س���ل عدد عبار�ت �ملقيا�س �إىل )36( عبارة من �أ�س���ل )42( عبارة 

يف �سورة �ملقيا�س �لأوىل.

ثب���ات �ملقيا����س: مت ح�س���اب ثب���ات مقيا�س �لد�فعي���ة لالإجناز عن طري���ق �إعادة 
�لختب���ار ومت تطبي���ق �لختب���ار عل���ى )32( طالًبا من ط���الب كليات بريدة بالق�س���يم 
باململك���ة �لعربي���ة �ل�س���عودية ومت �إعادة �لختبار بعدها باأ�س���بوعني وبلغ مقد�ر �لثبات 
)0.89( وه���ي قيم���ة مقبولة تدل على ثبات هذ� �ملقيا�س يف قيا�س���ه للد�فعية لالإجناز 

يف �لظروف �ملختلفة �أي �أن �لختبار �حلايل ميتاز بدقة �لقيا�س.

مقيا�س توقعات الكفاءة الذاتية - )
�إعد�د (Jerusalem & Schwarzer, 1993) تعريب ر�سو�ن )1997(

يتاألف �ملقيا�س يف �س���يغته �لأ�س���لية من ع�سرة بنود يطلب فيها من �ملفحو�س 
�ختيار �إمكانية �لإجابة وفق متّدرج يبد�أ من )ل، نادر�، غالبا، د�ئما( ويرت�وح �ملجموع 
�لعام للدرجات بني )10( و )40(، حيث ت�سري �لدرجة �ملنخف�سة �إىل �نخفا�س توقعات 
�لكفاءة �لذ�تية �لعامة و�لدرجة �لعالية �إىل �رتفاع يف توقعات �لكفاءة �لذ�تية �لعامة. 
ترت�وح مدة �لتطبيق بني )3– 7( دقائق وميكن �إجر�ء �لتطبيق ب�سورة فردية �أو جمعية.
 ثب���ات �ملقيا����س: لبيان مدى ثب���ات �ملقيا�س مت تطبيق���ه يف فرتتني خمتلفتني 
يف�س���ل بينهم���ا )6( �أ�س���ابيع على عين���ة مكونة م���ن )37( مفحو�س بو�ق���ع )20( �أنثى 
و)17( ذكر�.و�أ�س���فر ح�ساب معامل �لرتباط بني درجات �لتطبيقني عن معامل ثبات 

مقد�ره )0.71(.
�س���دق �ملقيا����س: متت���ع �ملقيا�س بدرج���ة عالية �إىل حد ما من �ل�س���دق �إذ بلغت 
جمي���ع قي���م معام���ل �لثبات للبنود منف���ردة �أعلى من )0.80( وهذ� يعن���ي �لإبقاء على 

�لبنود �لع�سرة لل�سيغة �لأ�سلية لال�ستبانة وعدم حذف �أي بند منها.

ثب���ات �ملقيا����س يف �لبيئة �ل�س���عودية: لقد قام عي���د )2012( بالتحقق من ثبات 
مقيا����س توقع���ات �لكف���اءة �لذ�تي���ة Jerusalem & Schwarzer, 1993 تعري���ب 

ر�سو�ن )1997(.
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�أ– �لثب���ات بطريق���ة �لف���ا كرونباخ: مت ح�س���اب ثب���ات مقيا�س توقع���ات �لكفاءة 
�لذ�تي���ة بطريق���ة �لفا كرونباخ على عينة مكونة م���ن )32( طالًبا وطالبة منهم )21( 
طالًب���ا و)11( طالب���ة من طالب كليات بريدة �لأهلية وبلغت قيمة �لفا )0.689( وهي 
قيم���ة مقبول���ة ت���دل على ثبات ه���ذ� �لختبار يف قيا�س���ه لتوقع���ات �لكف���اءة �لذ�تية يف 

�لظروف �ملختلفة.

���ا مت ح�س���اب ثب���ات مقيا����س  ب– �لثب���ات بطريق���ة �لتجزئ���ة �لن�س���فية: �أي�سً
توقعات �لكفاءة �لذ�تية بطريقة �لتجزئة �لن�سفية على عينة مكونة من )32( طالب 
وطالبة منهم )21( طالًبا و)11( طالبة من طالب كليات بريدة �لأهلية وبلغت قيمة 
�لرتب���اط ب���ني ن�س���في �لختبار )0.556( وه���ي قيمة �رتباط مقبول���ة تدل على ثبات 

�لختبار �حلايل يف قيا�س توقعات �لكفاءة �لذ�تية �أثناء �لظروف �ملتباينة. 

التحليالت االإح�سائية:
 ”SPSS“ برنام���ج  طري���ق  ع���ن  �حل���ايل  �لبح���ث  يف  �لإح�س���اء  حتلي���ل  مت 
 (Pearson's correlation) �رتب���اط بري�س���ون  با�س���تخد�م  �لباح���ث  وق���ام   ”17“
ويتن���ي                                                                            “م���ان  �ختب���ار  �ختب���ار  ��س���تخد�م  ومت  �لرتباطي���ة  �لعالق���ات  يف  للبح���ث 

(Mann– Whitney) للبحث يف �لفروق بني متغري�ت �لبحث.

نتائج البحث وتف�سريها:
نتائج الفر�س الأول:

ين����س �لفر����س عل���ى �أن���ه: »ه���ل توجد عالق���ة �رتباطية ب���ني �لقابلي���ة للتعلم 
�لذ�تي و�لد�فعية لالإجناز لدى �لطالب �ملتفوقني در��سًيا«.

لالإجابة على هذ� �لفر�س قام �لباحث با�س���تخد�م »معامل �رتباط بري�س���ون« 
حل�س���اب �لعالقة بني �لقابلية للتعلم �لذ�ت���ي و�لد�فعية لالإجناز لدى عينة �لطالب 
�ملتفوق���ني و�لت���ي تكون���ت م���ن »40« طالًب���ا م���ن طالب ق�س���م �لرتبي���ة �خلا�س���ة بكلية 

�لرتبية بجامعة �مللك خالد.
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جدول )1(
القابلية للتعلم الذاتي والدافعية لالإجناز لدى عينة الطالب املتفوقني

�لدللةقيمة �لرتباطن�لرتباط
�لقابلية للتعلم �لذ�تي و�لد�فعية لالإجناز 

د�لة400.403لدى �لطالب �ملتفوقني

يت�س���ح م���ن قر�ءة �لنتائج ج���دول )1( وجود �رتب���اط د�ل موجب بني �لقابلية 
للتعلم �لذ�تي و�لد�فعية لالإجناز لدى عينة �لطالب �ملتفوقني.

م���ن ه���ذه �لنتيجة تت�س���ح �لعالق���ة �لرتباطي���ة �لد�ل���ة �ملوجبة ب���ني �لقابلية 
للتعلم �لذ�تي و�لد�فعية لالإجناز مبا يعني �أنه مع �رتفاع م�ستوى ومهار�ت �لقابلية 
للتعل���م �لذ�ت���ي تزد�د �لد�فعي���ة لالإجناز، و�أ�س���ار ذلك �إىل �أن �ملتفوق���ني ذوي �لقابلية 

للتعلم �لذ�تي �ملرتفعة يت�سمون بد�فعية لالإجناز مرتفعة.
وعند �لنظر �إىل خ�سائ�س �لأفر�د ذوي �لقابلية للتعلم �لذ�تي كما ذكر �أحمد 
)1993( �أن هناك بع�س �ل�سمات �ل�سخ�سية �ملرتبطة بنجاح �لتعلم �لذ�تي وهي )�لد�فعية 
لالإجن���از – �ل�س���تقاللية – �ل���رتوي – ق���وة �لتحمل – �ل�س���يطرة – مفهوم �لذ�تي 
�لإيجابي( حيث جند �أن �لتعلم �لذ�تي يف �سورته �لفاعلة يرتبط بالد�فعية لالإجناز. 
ويو�س���ح �جل���دول )2( �أوجه �لت�س���ابه و�لتد�خ���ل بني مكون���ات �لقابلية للتعلم 
�لذ�تي كما �أو�سحها مر�د وم�سطفي )1982( ومكونات �لد�فعية لالإجناز كما ذكرها 

خليفة )2000(.
جدول )2(

 مكونات القابلية للتعلم الذاتي والدافعية لالإجناز
�ل�سمات �ل�سخ�سية للفرد ذو �لقابلية للتعلم 

كما ذكرها مر�د وم�سطفي )1982(
�ملكونات �خلم�سة �لتي تت�سمنها �لد�فعية 

لالإجناز كما ذكرها خليفة )2000(
�ملباد�أة و�ملثابرة يف عملية �لبحث . 1

و�لتعلم.
حتمل �مل�سوؤولية.. 2
يرى �مل�سكالت على �أنها حتديات ولي�ست . 3

عقبات. 
ي�ستطيع تنظيم خرب�ته.. 4
لديه درجة عالية من حب �ل�ستطالع. . 5

�ملثابرة.. 1
�ل�سعور بامل�سئولية.. 2
�ل�سعي نحو �لتفوق لتحقيق م�ستوي . 3

طموح مرتفع.
�ل�سعور باأهمية �لزمن.. 4
�لتخطيط للم�ستقبل.. 5
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من �جلدول )2( يت�س���ح �أوجه �لت�س���ابه بني مكونات �لقابلية للتعلم �لذ�تي ومكونات 
�لد�فعية لالإجناز من حيث �ملثابرة وحتمل �مل�س���وؤولية و�لتنظيم وم�س���تويات �لطموح 
ومن ذلك يتفق كاًل من مر�د وم�سطفي )1982( وخليفة )2000( مع نتيجة �لفر�س 

�حلايل.

وتتف���ق نتيج���ة �لفر����س �حلايل م���ع Griffin, et al. (2013) حيث �أظهرت 
نتائ���ج در��س���تهم وج���ود عالقة ب���ني زيادة م�س���توى �لد�فعي���ة لالإجناز ل���دى �لطالب 
�ملتفوق���ني وب���ني متيزهم مبجموعة من �ملهار�ت �ملتقدم���ة للتعلم. ويتفق ذلك مع ما 
�أ�س���ار �إلي���ه ح�س���ن )2004( �إىل �أن �لتعل���م �لذ�تي ي�س���تثري د�فعية �ملتعل���م نحو �لتعلم.

ويتفق مع در��س���ة Tamsen, & Livingston, (1999) يف وجود عالقة �رتباطية 
بني مهار�ت �لتعلم و�لد�فعية لالإجناز.

نتائج الفر�س الثاين:
ين����س �لفر����س على �أنه: »توجد عالقة �رتباطية ب���ني �لقابلية للتعلم �لذ�تي 
وتوقعات �لكفاءة �لذ�تية لدى �لطالب �ملتفوقني در��سًيا«. لالإجابة على هذ� �لفر�س 
قام �لباحث با�س���تخد�م معامل �رتباط بري�س���ون حل�ساب �لعالقة بني �لقابلية للتعلم 
�لذ�تي وتوقعات �لكفاءة �لذ�تية لدى عينة �لطالب �ملتفوقني و�لتي تكونت من »40« 

طالًبا من طالب ق�سم �لرتبية �خلا�سة بكلية �لرتبية بجامعة �مللك خالد.

جدول )3(
القابلية للتعلم الذاتي وتوقعات الكفاءة الذاتية لدى عينة الطالب املتفوقني

قيمة ن�لرتباط
�لرتباط

�لدللة

�لقابلية للتعلم �لذ�تي وتوقعات �لكفاءة �لذ�تية 
لدى �لطالب �ملتفوقني

د�لة400.506

يت�سح من قر�ءة �لنتائج باجلدول )3( وجود �رتباط د�ل موجب بني �لقابلية 
للتعلم �لذ�تي وتوقعات �لكفاءة �لذ�تية لدى عينة �لطالب �ملتفوقني.

ونتيج���ة �لفر����س �حل���ايل تتف���ق م���ع م���ا ذك���ر يف �لإطار �لنظ���ري و�لدر��س���ات 
�ل�س���ابقة فالكف���اءة �لذ�تي���ة عب���ارة عن �قتناع د�خل���ي نابع من �إملام حقيق���ي من �لفرد 
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بقدر�ته و�إمكانياته يدعمه جمموعة من �لأفكار �لعقالنية �لتي توؤكد له قدرته على 
حل �مل�س���كالت �حلياتية �لتي تو�جهه و�لو�س���ول �إىل كل ما هو مرغوب و�لبتعاد عن 
مو�قف �لف�س���ل، وهذ� �لتف�س���ري يتق���ارب مع مفهوم �لقابلية للتعل���م �لذ�تي من حيث 
�لأف���كار �لعقالني���ة عن �ل���ذ�ت �لتي ميتلكها �لف���رد ذو �لكفاءة �لذ�تية �ل�س���وية و�لتي 

توؤهله لتعلم ذ�تي فعال.
و                                                                   )1995( وكف���ايف  �حلمي���د  عب���د  ذك���ره  م���ا  م���ع  يتف���ق  وه���ذ� 
(Schwarzer, 1994)يف ر�سو�ن )1997( ودر��سة (Micheal ,1991) �إىل �أن بناء 
�لكفاءة �لذ�تية يعزز ويدعم بو��س���طة �لأن�س���طة �ملعرفية و�ملهار�ت �ل�سخ�سية. ويرى 
بن���دور� (Bandura,1982) �أن �لفاعلي���ة �لذ�تي���ة ذ�ت �أث���ر بال���غ يف �لأد�ء �ملدر�س���ي 

مبجالته �ملختلفة.

نتائج الفر�س الثالث:
ين�س �لفر�س على �أنه: »توجد عالقة �رتباطية موجبة بني �لد�فعية لالإجناز 

وتوقعات �لكفاءة �لذ�تية لدى �لطالب �ملتفوقني در��سًيا«.

لالإجاب���ة عل���ى هذ� �لفر�س ق���ام �لباحث با�س���تخد�م معامل �رتباط بري�س���ون 
حل�س���اب �لعالقة بني �لد�فعية لالإجناز وتوقعات �لكفاءة �لذ�تية لدى عينة �لطالب 
�ملتفوق���ني و�لت���ي تكون���ت م���ن »40« طالًب���ا م���ن طالب ق�س���م �لرتبي���ة �خلا�س���ة بكلية 

�لرتبية بجامعة �مللك خالد.
جدول )4(

الدافعية لالإجناز وتوقعات الكفاءة الذاتية لدى عينة الطالب املتفوقني
�لدللةقيمة �لرتباطن�لرتباط

�لد�فعية لالإجناز وتوقعات �لكفاءة �لذ�تية 
غري د�لة400.186لدى �لطالب �ملتفوقني

يت�س���ح م���ن قر�ءة �لنتائج باجلدول )4( عدم وج���ود �رتباط د�ل بني �لد�فعية 
لالإجناز وتوقعات �لكفاءة �لذ�تية لدى عينة �لطالب �ملتفوقني.
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يظه���ر من هذه �لنتيجة �أن �لد�فعية لالإجناز لدى طالب �جلامعة �ملتفوقني 
ل ترتب���ط بتوقع���ات �لكف���اءة �لذ�تي���ة ورمب���ا يتعل���ق ذلك بطبيع���ة �سخ�س���ية �لطالب 
�ملتفوق فهو ميتلك ثقة بالنف�س ثابتة ن�سبًيا تدفعه �إىل �لتقدم يف م�ستو�ه �لأكادميي 
ورمب���ا تك���ون توقع���ات �لكف���اءة �لذ�تي���ة �س���عيفة �لتاأث���ري يف حتفي���ز �لطال���ب �ملتف���وق 

لالإجناز �لأكادميي وذلك على عك�س �لطالب �لعاديني وغري �ملتفوقني.

ول تتفق نتيجة هذ� �لفر�س مع ما تو�س���لت �إلية در��س���ة �ملزورع )2007( حيث 
�أظه���رت نتائجه���ا وج���ود �رتب���اط موجب ب���ني �لكف���اءة �لذ�تي���ة و�لد�فعي���ة لالإجناز. 
و�أي�س���ا �أظه���رت نتائج در��س���ة �س���حلول )2005( بوج���ود عالقة �رتباطية ب���ني �لكفاءة 
�لذ�تي���ة و�لد�فعي���ة لالإجناز مب���ا ل يتفق مع نتيجة �لفر�س �حلايل. و�أي�س���ا در��س���ة  
م���ع  تتفق���ان  ل   Schunk, (1995) Landine & Stewart, (1998)ودر��س���ة 
نتيج���ة هذ� �لفر�س حيث تو�س���لت نتائجهما �إىل وج���ود عالقة �رتباطية موجبة بني 

�لكفاءة �لذ�تية و�لد�فعية لالإجناز.

نتائج الفر�س الرابع:
ين����س �لفر����س عل���ى �أنه: »توج���د فروق بني متو�س���طي رتب درج���ات �لطالب 

�ملتفوقني و�لطالب غري �ملتفوقني در��سًيا على مقيا�س �لقابلية للتعلم �لذ�تي«.
لالإجاب���ة عل���ى ه���ذ� �لفر����س ق���ام �لباح���ث با�س���تخد�م �ختب���ار م���ان ويتن���ي                     
Mann Whitneyحل�ساب دللة �لفروق بني متو�سطي رتب درجات �لطالب �ملتفوقني 
و �لط���الب غ���ري �ملتفوقني در��س���ًيا على مقيا�س �لقابلية للتعل���م �لذ�تي وتكونت عينة 
�لطالب �ملتفوقني من )40( طالًبا من طالب ق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة بكلية �لرتبية 
بجامع���ة �ملل���ك خالد، وتكون���ت عينة �لطالب غري �ملتفوقني در��س���ًيا م���ن )40( طالًبا 
من طالب ق�سم �لرتبية �خلا�سة بكلية �لرتبية بجامعة �مللك خالد. و�أو�سح �جلدول 
)5( متو�س���ط �لرت���ب للط���الب �ملتفوق���ني و �لطالب غ���ري �ملتفوقني در��س���ًياوجمموع 
.)Z( ،)W(، )U( لرت���ب للط���الب �ملتفوقني و�لطالب غري �ملتفوقني در��س���ًيا وقيم�
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جدول )5(
نتائج اختبار“ مان ويتني” للمقارنة بني متو�سطي رتب درجات الطالب املتفوقني والطالب غري 

املتفوقني درا�سًيايف القابلية للتعلم الذاتي

متو�سط ن�لعينة�ملتغري
�لرتب

جمموع 
�لدللةUWZ�لرتب

�لقابلية 
للتعلم 
�لذ�تي

4051.52060�ملتفوقني
د�لة36011804.235 غري 

4029.51180�ملتفوقني

)U( قيم���ة �ختبار“م���ان ويتن���ي”،)W( قيم���ة �ختبار“ولكوك�س���ون”،)Z( �لدرج���ة 
�ملعيارية.

يت�س���ح من قيمة )Z( �ل�س���ابقة وج���ود فروق د�لة بني متو�س���طي رتب درجات 
�لطالب �ملتفوقني و �لطالب غري �ملتفوقني در��س���ًيا يف �لقابلية للتعلم �لذ�تي وذلك 

ل�سالح �ملتفوقني در��سًيا.

ظه���ر من ق���ر�ءة �لنتائج بجدول )5( وجود فروق بني متو�س���طي رتب درجات 
�لط���الب �ملتفوق���ني و�لطالب غري �ملتفوقني در��س���ًيا يف �لقابلي���ة للتعلم �لذ�تي حيث 
ظه���ر �لفرق �لكبري بني متو�س���ط رتب درجات �لطالب �ملتفوق���ني و�لذي بلغ )51.5( 
ورت���ب درج���ات �لط���الب غ���ري �ملتفوقني در��س���ًيا و�ل���ذي بل���غ )29.5( وهذ� يو�س���ح �أن 
�لطالب �ملتفوقني در��س���ًيا �أكرث مثابرة يف �لتعلم وحتمل للم�س���وؤولية وحب لالإطالع 

عن �لطالب غري �ملتفوقني.

و�لت���ي   Al– Alwan, (2008) در��س���ة  م���ع  �لفر����س  ه���ذ�  نتيج���ة  وتتف���ق 
�أظهرت نتائجها وجود فروق بني ذوي �لتح�س���يل �لأكادميي �ملرتفع وذوي �لتح�س���يل 
�لأكادميي �ملنخف�س يف �أبعاد �لتعلم �لذ�تي ل�سالح ذوي �لتح�سيل �لأكادميي �ملرتفع. 
ول تتف���ق نتيج���ة �لفر����س �حل���ايل م���ع نتائ���ج �لدر��س���ة �لت���ي ق���ام به���ا كل �لباحث���ني                       
Tamsen, & Livingston, (1999) يف وج���ود ف���روق ب���ني عين���ة ذوي �لتح�س���يل 
�لأكادمي���ي �ملرتف���ع وذوي �لتح�س���يل �لأكادميي �ملنخف����س يف مه���ار�ت �لتعلم �لذ�تي 

ل�سالح ذوي �لتح�سيل �لأكادميي �ملنخف�س.



املجلد ال�سابع - العدد )25( ج1 اأكتوبر 2018 جملة الرتبية اخلا�سة

 29 

نتائج الفر�س اخلام�س:
ين����س �لفر����س عل���ى �أنه: »توج���د فروق بني متو�س���طي رتب درج���ات �لطالب 

�ملتفوقني و �لطالب غري �ملتفوقني در��سًيا على مقيا�س �لد�فعية لالإجناز«.
لالإجاب���ة عل���ى ه���ذ� �لفر����س ق���ام �لباح���ث با�س���تخد�م �ختب���ار “م���ان ويتن���ي            
Mann Whitney” حل�س���اب دلل���ة �لف���روق ب���ني متو�س���طي رت���ب درجات �لطالب 
�ملتفوق���ني و �لط���الب غري �ملتفوقني در��س���ًيا على مقيا�س �لد�فعي���ة لالإجناز وتكونت 
عين���ة �لط���الب �ملتفوق���ني م���ن “40” طالًب���ا من طالب ق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة بكلية 
�لرتبية بجامعة �مللك خالد، وتكونت عينة �لطالب غري �ملتفوقني در��سًيا من “40” 

طالًبا من طالب ق�سم �لرتبية �خلا�سة بكلية �لرتبية بجامعة �مللك خالد.
ويو�س���ح �جل���دول )6( متو�س���ط �لرت���ب للط���الب �ملتفوق���ني و �لط���الب غ���ري 
�ملتفوقني در��سًيا وجمموع �لرتب للطالب �ملتفوقني و �لطالب غري �ملتفوقني در��سًيا 

.(Z) ،(W)، (U) وقيم
جدول )6(

نتائج اختبار“ مان ويتني” للمقارنة بني متو�سطي رتب درجات الطالب املتفوقني و الطالب 
غري املتفوقني درا�سًيا يف الدافعية لالإجناز

متو�سط ن�لعينة�ملتغري
�لرتب

جمموع 
�لدللةUWZ�لرتب

�لد�فعية 
لالإجناز

4046.941877.5�ملتفوقني
د�لة542.51362.52.480 غري 

4034.061362.5�ملتفوقني

)U( قيم���ة �ختبار“م���ان ويتن���ي”،)W( قيم���ة �ختبار“ولكوك�س���ون”،)Z( �لدرج���ة 
�ملعيارية.

يت�س���ح من قيمة )Z( �ل�س���ابقة وج���ود فروق د�لة بني متو�س���طي رتب درجات 
�لطالب �ملتفوقني و �لطالب غري �ملتفوقني در��سًيا يف �لد�فعية لالإجناز.

 ظه���ر م���ن قر�ءة �لنتائج بجدول )6( وجود فروق بني متو�س���طي رتب درجات 
�لط���الب �ملتفوق���ني و �لط���الب غ���ري �ملتفوق���ني در��س���ًيا يف �لد�فعي���ة لالإجن���از وذلك 
ل�سالح �لطالب �ملتفوقني در��سًيا و�أ�سار ذلك �إىل �أن مكونات �لد�فعية لالإجناز و�لتي 
تتمثل يف �ملثابرة و�ل�س���عور بامل�سوؤولية و�ل�س���عي لتحقيق م�ستوى مرتفع من �لطموح 
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و�لتخطي���ط للم�س���تقبل و�ل�س���عور باأهمي���ة �لزمن كما �س���اغها خليف���ة )2000( تزد�د 
ب�سورة و��سحة لدى �لطالب �ملتفوقني در��سًيا عن �لطالب غري �ملتفوقني در��سًيا.

وتتف���ق نتيج���ة هذ� �لفر�س مع در��س���ة فر�ج ور�س���و�ن )2004( يف وجود فروق 
بني �ملتفوقني در��س���ًيا وغري �ملتفوقني در��س���ًيا يف �لد�فعية لالإجناز ل�سالح �ملتفوقني 
در��س���ًيا، و�أي�س���ا يتف���ق مع ذلك در��س���ة �لفح���ل )1999( يف وجود ف���روق بني �ملتفوقني 
و�لعاديني يف �لد�فعية لالإجناز ل�س���الح �ملتفوقني در��سًيا.و�أو�س���حت در��سة �لغامدي 
)2009( وجود �رتباط د�ل بني �لد�فعية لالإجناز و�لتفوق �لدر��س���ي ولقد �أكدت ذلك 

در��سة (Abdullah,2001) مبا يتفق مع نتيجة هذ� �لفر�س.
نتائج الفر�س ال�ساد�س:

ين�س �لفر�س على �أنه: “هل توجد فروق بني متو�سطي رتب درجات �لطالب 
�ملتفوقني و �لطالب غري �ملتفوقني در��سًيا على مقيا�س توقعات �لكفاءة �لذ�تية”.

لالإجاب���ة عل���ى ه���ذ� �لفر����س ق���ام �لباح���ث با�س���تخد�م �ختب���ار “م���ان ويتن���ي          
Mann Whitney” حل�س���اب دلل���ة �لف���روق بني متو�س���طي رتب درجات �لطالب 
�ملتفوق���ني و �لط���الب غ���ري �ملتفوقني در��س���ًيا عل���ى مقيا�س توقع���ات �لكف���اءة �لذ�تية 
وتكونت عينة �لطالب �ملتفوقني من “40” طالًبا من طالب ق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة 
بكلية �لرتبية بجامعة �مللك خالد، وتكونت عينة �لطالب غري �ملتفوقني در��س���ًيا من 
“40” طالًب���ا م���ن ط���الب جامع���ة �مللك خالد. ويو�س���ح �جلدول )7( متو�س���ط �لرتب 
للط���الب �ملتفوق���ني و �لط���الب غ���ري �ملتفوق���ني در��س���ًيا وجمم���وع �لرت���ب للط���الب 

.(Z) ،(W)، (U) ملتفوقني و �لطالب غري �ملتفوقني در��سًيا وقيم�
جدول )7(

نتائج اختبار“مان ويتني” للمقارنة بني متو�سطي رتب درجات الطالب املتفوقني و الطالب غري 
املتفوقني درا�سًيا يف توقعات الكفاءة الذاتية

متو�سط ن�لعينة�ملتغري
�لرتب

جمموع 
�لدللةUWZ�لرتب

توقعات �لكفاءة 
�لذ�تية

د�لة4046.95187854213622.493�ملتفوقني 4034.051362غري �ملتفوقني

)U( قيم���ة �ختبار“م���ان ويتن���ي”،)W( قيم���ة �ختبار“ولكوك�س���ون”،)Z( �لدرج���ة 
�ملعيارية.
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يت�س���ح من قيمة )Z( �ل�س���ابقة وج���ود فروق د�لة بني متو�س���طي رتب درجات 
�لطالب �ملتفوقني و �لطالب غري �ملتفوقني در��سًيا يف توقعات �لكفاءة �لذ�تية.

 ظه���ر م���ن قر�ءة �لنتائج بجدول )7( وجود فروق بني متو�س���طي رتب درجات 
�لطالب �ملتفوقني و�لطالب غري �ملتفوقني در��س���ًيا يف توقعات �لكفاءة �لذ�تية وذلك 
ل�سالح �لطالب �ملتفوقني در��سًيا وهذ� يو�سح �أن هوؤلء �لطالب يت�سمون مبجموعة 
من �لأفكار �لعقالنية عن �أنف�سهم وعن قدر�تهم على �لتغلب على �لعقبات �لتي رمبا 
تو�جهه���م يف �ملو�قف �ليومية �ملختلفة و�لتي تتطل���ب �قتناع د�خلي بالقدرة و�لتمكن 

و�ل�سيطرة على هذه �ملو�قف �لتي تبعث على �لقلق.

وتتفق نتيجة هذ� �لفر�س مع در��سة �ملزروع )2007( فلقد �أظهرت نتائج هذه 
�لدر��س���ة وج���ود فروق يف �لكف���اءة �لذ�تية بني �لطالبات مرتفع���ات �لد�فعية لالإجناز 
و�لطالبات منخف�سات �لد�فعية لالإجناز وذلك ل�سالح �لطالبات مرتفعات �لد�فعية 
لالإجن���از، ول تتف���ق نتيج���ة ه���ذ� �لفر����س م���ع در��س���ة Raowand, (1990) و�لت���ي 
�أظه���رت وج���ود ف���روق ب���ني ذوي �لتح�س���يل �لأكادميي �ملرتف���ع وبني ذوي �لتح�س���يل 
�لأكادميي �ملنخف�س يف �لكفاءة �لذ�تية ل�س���الح ذوي �لتح�سيل �لأكادميي �ملنخف�س. 
و�أو�س���حت در��س���ة Schunk, (1995) وج���ود �رتب���اط ب���ني �لكف���اءة �لذ�تي���ة و�لأد�ء 

�ملعريف مبا يوؤكد نتيجة هذ� �لفر�س.

خال�سة البحث:
خل����س �لبحث �حلايل �إىل وجود عالقة �رتباطية موجبة بني �لقابلية للتعلم 
�لذ�تي و�لد�فعية لالإجناز و�أي�سا وجود عالقة �رتباطية موجبة بني �لقابلية للتعلم 
�لذ�تي وتوقعات �لكفاءة �لذ�تية و�أ�سارت �لنتائج �إىل عدم وجود عالقة �رتباطية بني 

�لد�فعية لالإجناز وبني توقعات �لكفاءة �لذ�تية.

وبالن�س���بة للف���روق ب���ني �لط���الب �ملتفوقني در��س���ًيا و�لطالب غ���ري �ملتفوقني 
در��س���ًيا فلق���د �أظه���رت �لنتائ���ج وج���ود ف���روق يف �لقابلي���ة للتعل���م �لذ�ت���ي و�لد�فعي���ة 
لالإجن���از وتوقع���ات �لكفاءة �لذ�تي���ة بني �لطالب �ملتفوقني و�لط���الب غري �ملتفوقني 

وذلك ل�سالح �لطالب �ملتفوقني در��سًيا.
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تو�سيات البحث:
من �ل�سروري حث طالب �جلامعة على �لتعلم �لذ�تي و�لعتماد على �أنف�سهم ( 1)

بدرجة كبرية يف �حل�سول على �ملعلومة.
يج���ب على مر�كز �لإر�س���اد �لنف�س���ي باجلامع���ات �إعد�د بر�مج �إر�س���ادية لتنمية ( 2)

مهار�ت �لتعلم �لذ�تي و�لد�فعية لالإجناز لدى طالب �جلامعة.
عل���ى �أع�س���اء هيئ���ة �لتدري����س باجلامع���ات زي���ادة فر����س �لط���الب للتفاع���ل ( 3)

و�لتو��سل �لإيجابي د�خل قاعة �لدر��سة.
حث �أع�ساء هيئة �لتدري�س على �لعتماد على طريقة �لتدري�س غري �ملبا�سر.( 4)
يجب على �لأ�سرة �أن ت�سجع �أبنائها �سغاًر� وكباًر� وترغبهم يف �لتعلم �لذ�تي.( 5)
�سرورة زرع �لأفكار �لعقالنية د�خل عقول طالب �جلامعة وتدريبهم على حل ( 6)

م�سكالتهم باأنف�سهم.

”
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ملخ�س البحث
��س���تهدف �لبح���ث �حل���ايل �لتعرف عل���ى �لعالقة ب���ني �لوظائ���ف �لتنفيذية 
و�ل�س���لوك �لتكيفي وغري �لتكيفي لدى �لأطفال ذوى ��س���طر�ب طيف �لتوحد وذوى 
���ا �إىل �لتعرف على  �لإعاق���ة �لفكري���ة �لب�س���يطة وذوى متالزم���ة د�ون، كما هدف �أي�سً
�لف���روق بينه���م يف �أد�ء �لوظائ���ف �لتنفيذي���ة، وتكون���ت عين���ة �لبحث م���ن )38( طفاًل 
موزع���ني كالت���اىل: )12( طف���ال من ذوى ��س���طر�ب طيف �لتوح���د، و)12( طفاًل من 
ذوى �لإعاق���ة �لفكري���ة �لب�س���يطة، و)14( طف���اًل م���ن ذوى متالزم���ة د�ون، وتر�وحت 
�أعماره���م م���ن )6-12( ع���ام. كم���ا مت ��س���تخد�م مقيا����س �لتقدير �ل�س���لوكى للوظائف 
�لتنفيذي���ة )BRIEF(، ومقيا����س فينالند لل�س���لوك �لتكيفي ومقيا�س �ل�س���لوك غري 
�لتكيفي . وتو�سلت نتائج �لبحث �حلايل �إىل وجود عالقة �رتباطية د�لة بني �لدرجة 
�لكلي���ة للوظائ���ف �لتنفيذية و�لدرجة �لكلية لل�س���لوك �لتكيفي لدى ذوى ��س���طر�ب 
���ا �إىل  طيف �لتوحد وذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة و�ملتو�س���طة، كما تو�س���لت �أي�سً
وج���ود عالق���ة �رتباطية د�لة بني �لدرجة �لكلية للوظائ���ف �لتنفيذية وجميع �لأبعاد 
و�لدرج���ة �لكلية لل�س���لوك غري �لتكيفي لدى ذوى ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد، وعالقة 
�رتباطي���ة د�لة ب���ني �لدرجة �لكلية للوظائ���ف �لتنفيذية وُبعد �ل�س���لوكيات �خلارجية 
يف �ل�س���لوك غري �لتكيفي لدى ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة و�ملتو�سطة )متالزمة 
د�ون(، بينم���ا كان���ت �لعالق���ة �س���عيفة بني �لدرجة �لكلي���ة للوظائ���ف �لتنفيذية وُبعد 
�ل�س���لوكيات �لد�خلي���ة لديه���م، كم���ا وج���دت ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا يف �أد�ء �لوظائ���ف 
�لتنفيذي���ة ل���دى ذوى ��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د وذوى �لإعاق���ة �لفكري���ة �لب�س���يطة 
و�ملتو�س���طة )متالزم���ة د�ون( يف �أبع���اد �لوظائ���ف �لتنفيذي���ة �لتالي���ة: )�لتحوي���ل- 
و�ل�س���بط �لنفع���ايل- و�لتخطيط( و�ملجم���وع �لكلى للوظائ���ف �لتنفيذية، مع وجود 
فروق د�لة �إح�سائًيا يف �لتحويل و�لتخطيط ل�سالح ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة، 
وف���ى ُبع���د �ل�س���بط �لنفع���ايل ل�س���الح ذوى �لإعاق���ة �لفكري���ة �ملتو�س���طة )متالزم���ة 
د�ون(، ووج���ود فروق د�لة �إح�س���ائًيا يف �ملجموع �لكل���ى للوظائف �لتنفيذية بني  ذوى 
��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د وذوى �لإعاق���ة �لفكري���ة �لب�س���يطة ل�س���الح ذوى �لإعاق���ة 
�لفكري���ة �لب�س���يطة، وع���دم وج���ود ف���روق يف �ملجموع �لكل���ى للوظائ���ف �لتنفيذية بني  

ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد وذوى �لإعاقة �لفكرية �ملتو�سطة )متالزمة د�ون(.

الكلمات املفتاحية: �لوظائف �لتنفيذية- �ل�س���لوك �لتكيفي- �ل�س���لوك غري �لتكيفي- 
��سطر�ب طيف �لتوحد- �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة- متالزمة د�ون.
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Executive functions and their relation to adaptive and 
maladaptive behavior of children with autism spectrum 

disorders and those with intellectual disabilities
Dr.Sara Yousef Abd El- Aziz Ismail

Special Education Department
Suez Canal University

The aim of the research was to identify the relationship between 
executive functions and adaptive and maladaptive behavior in children 
with autism spectrum disorders and those with mild and Down syndrome. 
And to identify the differences between them in the performance of 
executive functions. The sample consisted of (38): 12 children with autism 
spectrum disorder, 12 children with mild intellectual disabilities, and 14 
children with Down syndrome their chronical age ranged from (6-12) 
years, recrutied from the Jamal al-Din and intellectual education schools 
in Ismailia Governorate. The behavioral assessment scale for executive 
functions (BRIEF) (2012), Vineland Adaptive Behavior Scale Translated 
(1995) and the Maladaptive Behavior Scale (Prepared by the Researcher). 
The results of the study showed a significant correlation between the total 
degree of executive functions and the total degree of adaptive behavior 
among children with autism spectrum disorders and those with mild and 
moderate intellectual disabilities. A significant correlation between the 
total degree of executive functions and all the dimensions and the overall 
degree of maladaptive behavior among children with Autism Spectrum 
Disorder , And a significant correlation between the total degree of 
executive functions and externalization behaviors in maladaptive behavior 
among children with mild and moderate intellectual disabilities (Down 
syndrome), while the relationship between the total degree of executive 
functions The differences in the performance of executive functions in 
children with autism spectrum disorders and those with mild and moderate 
intellectual disability (Down syndrome) were found in the dimensions of 
the following executive functions: (shift, emotional control, planning) and 
the total number of executive functions, differences in shift and planning 
for the benefit of children with a mild intellectual disability, and after the 
emotional control for the benefit of children with moderate intellectual 
disability (Down syndrome), and the existence of differences in the 
total number of executive functions among those with autism spectrum 
disorders and those with a mild intellectual disability in favor of children 
with mild intellectual disability, There are differences in the total number 
of executive functions among children with autism spectrum disorders and 
those with moderate intellectual disabilities (Down syndrome).
Keywords: executive functions - adaptive behavior - maladaptive behavior 
- children with autism disorder - those with mild intellectual disabilities 
childrenwith Down syndrome.
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مقدمة البحث:
 �سهدت �ل�سنو�ت �لأخرية تطوًر� كبرًي� يف جمال رعاية ذوى �لإعاقة وتاأهيلهم 
ورعايته���م، وو�س���عت �لرب�مج �لتي ت�س���اعدهم على �مل�س���ي يف حياته���م و�إعد�دهم لها 
وبه���دف �لتكي���ف م���ع �ملجتم���ع حتى ل ي�س���بحو� طاق���ات معطل���ة وعالة على �أ�س���رهم 

وجمتمعاتهم.

ويع���د ��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د �أح���د �ل�س���طر�بات �لنمائي���ة �لع�س���بية �لتي 
لقت �هتمام �لباحثني يف �لآونة �لأخرية، و�لذي يظهر مالحمه يف �س���عف �لتو��س���ل 
و�لتفاعل �لجتماعي، وير�فقه ��س���طر�ب يف �حلركات �لنمطية و�ل�س���لوكيات �ملتكررة 
بالإ�س���افة �إىل ع���دم تط���ور �للغ���ة ب�س���كل منا�س���ب وظه���ور �أمن���اط م���ن �ل�س���لوكيات 
غ���ري �لتكيفي���ة و�س���عف يف �للع���ب �لتخيل���ى، وق�س���ور و��س���ح يف �لوظائ���ف �لتنفيذية 
.(Ronconi, Gori, Giorac, Ruffino, Molteni, & Facoetti, 2013)

ول يقت�س���ر �لق�س���ور يف �لوظائف �لتنفيذية ل يقت�س���ر على ��سطر�ب طيف �لتوحد 
و�إمن���ا �أك���دت �لعدي���د م���ن �لدر��س���ات عل���ى �س���عف �لوظائ���ف �لتنفيذي���ة يف ع���دد من 
�ل�س���طر�بات �لنمائي���ة مثل ��س���طر�ب نق�س �لنتب���اه مع فرط �حلركة، و�س���عوبات 
�لتعل���م، ومتالزمة توري���ت، و�لإعاقة �لفكرية، وُيظهر �لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية 
�س���لوكيات منطية وغري تكيفية ون�س���اًطا ز�ئًد� م�سابًها لذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد                                                                                                                                         
 (Elliott, Anjanette, Rose, & Soper, 1994; Clark, Prior, &

. Kinsella, 2002; Skoff, 2004)

وتع���د �لوظائ���ف �لتنفيذية من وظائف �لتحكم يف �لدماغ، وهى متكن �لأفر�د 
من �لتعلم و�لتكيف مع بيئتهم، وجتعلهم يعي�سو� حياة ناجحة ومنتجة وحا�سمة و�أن 
يكونو� ناجحني �جتماعًيا و�أكادميًيا ومهنًيا، كما �أنها و�سف للعمليات �لإدر�كية ذ�تية 
�لتنظي���م �لت���ي تكمل �لإج���ر�ء�ت �لتكيفية �ملوجهة نحو �لهدف؛ مب���ا يف ذلك �لذ�كرة 
 (Skoff, 2004; Loveall, Conners, لعامل���ة و�لك���ف و�لتح���ول و�لتخطي���ط�

.Tungate, Hahn,& Osso, 2017)

و�أ�س���ارت نتائج �لدر��س���ات �إىل وجود ق�س���ور يف �لوظائف �لتنفيذية لدى ذوى 
��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د، م���ع عدم وج���ود ف���روق ب���ني �لأف���ر�د ذوى �لأد�ء �ملنخف�س 
وذوى �لأد�ء �ملرتف���ع، ب���ل و��س���طر�ب طي���ف �لتوحد �مل�س���احب باإعاق���ة فكرية يف هذ� 
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�لق�س���ور، مما �أ�س���ار �إىل �أن �لق�س���ور يف �لوظائف �لتنفيذية هو �س���مة مميزة يف جميع 
 (Panerai, Tasca, Ferri, D' فئ���ات ��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د وبجمي���ع �لأعم���ار
(Arrigo,& Elia, 2014، بينم���ا تباين���ت نتائج �لدر��س���ات يف �أي مكونات �لوظائف 
�لتنفيذي���ة به���ا هذ� �لق�س���ور لدى ذوى ��س���طر�ب طيف �لتوحد فقد �أ�س���ارت در��س���ة 
كل م���ن(Low, 2007; Wallace et al., 2016)  �إىل �أن �س���عف �ملرون���ة �لعقلي���ة 
و�لتخطي���ط م���ن �ل�س���مات �ملمي���زة ل���ذوى ��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د، بينما يف در��س���ة       

Hall (2013) ظهر �ل�سعف يف �لتحويل وقدر�ت �لتخطيط.

���ا �إىل �س���عف كب���ري يف �لوظائ���ف �لتنفيذية  كم���ا �أ�س���ارت نتائج �لدر��س���ات �أي�سً
ل���دى ذوى �لإعاقة �لفكرية و�أنها �لنم���ط �لظاهري �ملعريف لديهم، فقد بينت �لنتائج 
�أن �ل�س���بط �لنفع���ايل وتنظي���م �حلاج���ات و�لأدو�ت ومهام �لطالق���ة متثل نقاط قوة 
ن�س���بية لدى ذوى �لإعاقة �لفكرية، يف حني �أن �لذ�كرة �لعاملة و�ملر�قبة و�لتخطيط 
 ،(Loveall et al., 2017)  و�لتنظي���م و�لتحوي���ل كان���ت نق���اط �ل�س���عف لديه���م
كم���ا يتمي���ز ذوى �لإعاق���ة �لفكري���ة مب���ا فيهم متالزم���ة د�ون باأن لديهم �س���عوبات يف 
�لتخطي���ط �حلرك���ى و�لتنا�س���ق و�ل�س���رعة و�لذ�ك���رة �لعامل���ة و�لتخطي���ط و�لتنظيم 

. (Pritchard, Kalback,& Capone, 2015) و�لكف

�مل���ز�ج  باأعر�����س  مرتبط���ة  �لتنفيذي���ة  �لوظائ���ف  ق���در�ت  �أن  تب���ني  وق���د 
و�ل�س���لوك يف كل م���ن �لأطف���ال �ملعاق���ني و�لعادي���ني، وله���ا �آث���ار مهمة عل���ى �لوظائف 
�لأف���ر�د  �لأكادمي���ي، وه���ى متك���ن  �لتكيفي���ة و�لتفاع���الت �لجتماعي���ة و�لتح�س���يل 
م���ن �إد�رة �لعملي���ات �ملعرفي���ة �ملعق���دة وه���ى مهم���ة بالن�س���بة لأد�ء �لوظائ���ف �ليومية                                                                  

.(Jacola, 2014; Loveall et al., 2017)

وميث���ل  �ليومي���ة،  لالأن�س���طة  �لنموذج���ي  �لأد�ء  �لتكيف���ي  �ل�س���لوك  وي�س���ف 
�لق���درة عل���ى ترجم���ة �لق���در�ت �ملعرفية �إىل مه���ار�ت يف �لع���امل �حلقيقي، و�أ�س���ار �إىل 
ث���الث جم���الت كم���ا يف مقيا����س فاينالن���د وه���ى �لتو��س���ل و�لتن�س���ئة �لجتماعي���ة 
ومه���ار�ت �حلياة �ليومية، وب�س���كل ع���ام ُيظهر �لأطفال ذوى ��س���طر�ب طيف �لتوحد 
وذوى �لإعاق���ة �لفكري���ة �س���عف كب���ري يف �ل�س���لوك �لتكيفي، وهناك فجوة و��س���عة بني 
مع���دل �لذكاء و�ل�س���لوك �لتكيف���ي، وكثرًي� ما يتم ظهور �مل�س���كالت �لتي توؤدي دوًر� يف 
�لعج���ز �لجتماع���ي و�ملعريف �ملالحظ لدى تلك �لفئات، فمظاهر �س���عوبات �لوظائف 
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�لتنفيذي���ة �رتب���ط ب�س���عوبة �لوظيف���ة �لتكيفية ل���دى �لأطفال ذوى ��س���طر�ب طيف 
 (Pugliese, Anthony, Strang, Dudley, �لفكري���ة  �لإعاق���ة  وذوى  �لتوح���د 

.Wallace,& Kenworthy, 2015)

و�أ�س���ار Pritchard, Kalback,& Capone (2015) �إىل �أن �لق�س���ور يف 
�لوظائ���ف �لتنفيذي���ة قد ي���وؤدى �إىل ظهور �ل�س���لوك غري �لتكيفي ل���دى �لأطفال من 
ذوى �لإعاق���ة �لفكري���ة، يف ح���ني ل يع���رف �س���وى �لقلي���ل ن�س���بًيا ع���ن �أبع���اد �لوظائف 

�لتنفيذية �لتي ت�سارك يف حدوث �ل�سلوك غري �لتكيفي.

و�أ�س���ارت �لعدي���د م���ن �لدر��س���ات �إىل وج���ود عالقة ب���ني �لوظائ���ف �لتنفيذية 
ذوى  �لأطف���ال  ل���دى  �لتكيف���ي  غ���ري  �ل�س���لوك  م���ع  و�أخ���رى  �لتكيف���ي  و�ل�س���لوك 
                         (Jacola, 2014; س���طر�ب طي���ف �لتوح���د �أو ذوى �لإعاق���ة �لفكري���ة مث���ل در��س���ة��
 Loveall et al., 2017; Pritchard, Kalback,& Capone, 2015;
(Pugliese et al., 2015; White et al., 2017 �إل �أنن���ا يف حاج���ة �إىل �لتع���رف 
عل���ى طبيع���ة هذه �لعالق���ة، و�لتعرف عل���ى �أي �أبع���اد �لوظائف �لتنفيذي���ة �لتي توؤثر 
ب�س���كل �أك���رب عل���ى �ل�س���لوك �لتكيفي وغ���ري �لتكيف���ي مل�س���اعدة �ملخت�س���ني للعمل على 
تنميته���ا لتح�س���ني �ل�س���لوك �لتكيف���ي وخف�س �ل�س���لوك غ���ري �لتكيفي ل���دى �لأطفال 
من ذوى ��س���طر�ب طيف �لتوحد وذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة و�ملتو�سطة )ذوى 
متالزم���ة د�ون(، و�لتع���رف عل���ى �لفروق فيما بينه���م وهذ� ما ي�س���عى �لبحث �حلايل 

�لتو�سل �إليه.

م�سكلة البحث:
�لوظائ���ف �لتنفيذي���ة ه���ي جمموع���ة م���ن �لق���در�ت �لإدر�كية �لت���ي تتحكم يف 
�ل�س���لوكيات �لأخ���رى وتعم���ل عل���ى تنظيمها، وهى �س���رورية للتكي���ف �لناجح، ويظهر 
�لنمائي���ة و�لت���ي تتمي���ز  �لتنفيذي���ة و��س���ًحا يف �ل�س���طر�بات  �لوظائ���ف  �لعج���ز يف 
بال�س���لوكيات غ���ري �لتكيفي���ة، كم���ا �أن �لوظائ���ف �لتنفيذي���ة لي�س���ت �مله���ار�ت �ملعرفي���ة 
و�لقدر�ت مثل �للغة و�إمنا هي ت�س���مح بالنجاح يف تن�س���يق وتطبيق �ملهار�ت و�لقدر�ت 
 (Costanzo, Varuzza, Deny, Francesca, ملعرفية و�ل�سعي لتحقيق �لهدف�

.Tiziana, & Stefano, 2013; Skoff, 2004)
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ومبر�جع���ة �لأدبي���ات و�لبح���وث �لرتبوية وج���دت �لباحثة �أن هن���اك تباين يف 
نتائج �لدر��سات �لتي تناولت �لوظائف �لتنفيذية لدى ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد، 
وذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة و�ملتو�سطة )ذوى متالزمة د�ون(. كما �أنها مل تتفق 
يف حتدي���د �أي �أبع���اد �لوظائ���ف �لتنفيذي���ة بها ق�س���ور لدى ه���ذه �لفئات، كم���ا تباينت 
���ا حول �أي �أبع���اد �لوظائ���ف �لتنفيذية له عالق���ة قوية وميكنه  نتائ���ج �لدر��س���ات �أي�سً
�لتنبوؤ بال�سلوكيات �لتكيفية وغري �لتكيفية لدى ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد، وذوى 
�لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة و�ملتو�س���طة )ذوى متالزمة د�ون(، ومن نتائج �لدر��س���ات 
�لتي �ختلفت حول �أبعاد �لوظائف �لتنفيذية �لتي لها دور يف �لتنبوؤ بال�سلوك �لتكيفي 
لدى ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد، در��سة Pugliese et al. (2015) �لتي تو�سلت 
�إىل �أن �ملباد�أة و�لذ�كرة �لعاملة �رتبطت ب�سكل كبري مع �لتو��سل و�ملهار�ت �لجتماعية، 
كم���ا لعب���ت �ملرون���ة و�لتح���ول �أدوًر� كب���رية يف �ل�س���لوك �لتكيف���ي، يف ح���ني �أن نتائ���ج 
Barber, Rhoads, Frye, Wallace, Gerdts,& Bemier (2017) در��س���ة
�أك���دت �أن تنظي���م �ل�س���لوك يتنب���اأ �أك���رث من �أبع���اد م���ا ور�ء �ملعرفة بال�س���لوك �لتكيفي، 
و�أ�س���ارت �أن هن���اك تباي���ن ب���ني نتائج �لدر��س���ات يف قدرة �أبع���اد ما ور�ء �ملعرف���ة للتنبوؤ 
بال�س���لوك �لتكيف���ي رغ���م �أن �لباحث���ني ل يتفق���ون ح���ول ه���ذ� �لتباي���ن، بينم���ا نتائ���ج 
ترتب���ط  و�لتخطي���ط  �ملرون���ة  �أن  �إىل  تو�س���لت   Panerai et al. (2014) در��س���ة 
بانخفا�س �لقدرة على �ل�س���لوك �لتكيفي وخا�س���ة �لتن�س���ئة �لجتماعية، وفى در��س���ة                                            
Low (2007) �أك���دت عل���ى �أن �ملرون���ة �ملعرفي���ة غ���ري مرتبطة بال�س���لوك �لتكيفي يف 

حني �أن �لتخطيط مرتبط ب�سكل كبري بال�سلوك �لتكيفي.

و�أ�س���ار Wallace et al. (2016) �إىل وج���ود عالق���ة �رتباطي���ة ب���ني بع����س 
�أبعاد �لوظائف �لتنفيذية و�ل�س���لوك غري �لتكيفي لدى ذوى ��س���طر�ب طيف �لتوحد 
وتو�سلت �لنتائج �إىل �أن �ملرونة وما ور�ء �ملعرفة كانت �أكرث �لأبعاد �رتباطا بال�سلوك 

غري �لتكيفي.

وتو�سلت بع�س �لدر��سات �إىل وجود عالقة بني �لوظائف �لتنفيذية و�ل�سلوك 
�لتكيف���ي وغري �لتكيفي لدى ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة و�ملتو�س���طة )متالزمة 
 (Pritchard, Kalback,& Capone, 2015;Gligorovic ومنها در��سة )د�ون
 & Buha Durovic, 2014;  Schuiringa, van Nieuwenhuijzen,
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(Castro, & Matthys, 2017و�أ�س���ارت �إىل قل���ة �لدر��س���ات �لت���ي تو�س���ح �أبع���اد 
�لوظائ���ف �لتنفيذي���ة �لت���ي ترتب���ط بال�س���لوك �لتكيف���ي وغ���ري �لتكيف���ي لديه���م، و�أن 
�ل�سلوكيات غري �لتكيفية �خلارجية �أكرث ظهوًر� لدى ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة، 
و�ل�س���لوكيات غ���ري �لتكيفية �لد�خلية �أكرث ظهوًر� ل���دى ذوى متالزمة د�ون، يف حني 
تو�س���لت در��س���ة Jacola (2014) �إىل �أن بع�س �أبعاد �لوظائف �لتنفيذية لها عالقة 
بال�س���لوك غري �لتكيفي وهى �لذ�كرة �لعاملة و�لتي تتنباأ بال�س���لوكيات غري �لتكيفية 
�لد�خلي���ة، و�لطالقة �للفظية تتنباأ بال�س���لوكيات غ���ري �لتكيفية �خلارجية لدى ذوى 

�لإعاقة �لفكرية ومتالزمة د�ون.

وبناًء على ما �س���بق جاءت �حلاجة �إىل مزيد من �لدر��س���ات للتعرف على �أبعاد 
�لوظائف �لتنفيذية �لتي بها ق�سور لدى ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد، وذوى �لإعاقة 
�لفكري���ة �لب�س���يطة و�ملتو�س���طة )ذوى متالزمة د�ون(، و�لتعرف عل���ى �لفروق بينهم، 
وكذل���ك �لتع���رف على �أي �أبعاد �لوظائف �لتنفيذية مرتبط بال�س���لوك �لتكيفي وغري 
�لتكيفي لدى هذه �لفئات، هذ� ومل جتد �لباحثة �أي در��س���ات عربية تناولت �لعالقة 
ب���ني �أبع���اد �لوظائف �لتنفيذية و�ل�س���لوك �لتكيفي وغري �لتكيفي ل���دى �لأطفال من 
ذوى ��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د وذوى �لإعاق���ة �لفكري���ة �لب�س���يطة و�ملتو�س���طة )ذوى 
متالزم���ة د�ون( و�لف���روق بينهم. وتكمن م�س���كلة �لبحث �حلايل يف �ل�س���وؤ�ل �لرئي�س 
�لت���ايل: ه���ل توجد عالقة �رتباطية د�لة بني �لوظائف �لتنفيذية و�ل�س���لوك �لتكيفي 
وغ���ري �لتكيف���ي ل���دى �لأطفال ذوى ��س���طر�ب طيف �لتوح���د وذوى �لإعاقة �لفكرية 

�لب�سيطة و�ملتو�سطة؟

وينبثق من هذا ال�سوؤال العديد من الأ�سئلة الفرعية التالية:

هل توجد عالقة بني �أبعاد �لوظائف �لتنفيذية و�أبعاد �ل�س���لوك غري �لتكيفي ( 1)
لدى �لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية �ملتو�سطة )ذوى متالزمة د�ون(؟

ه���ل توجد ف���روق يف �لوظائف �لتنفيذية لدى �لأطفال ذوى ��س���طر�ب طيف ( 2)
�لتوحد وذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة و�ملتو�سطة )ذوى متالزمة د�ون(؟

هل توجد عالقة بني �أبعاد �لوظائف �لتنفيذية و�أبعاد �ل�س���لوك �لتكيفي لدى ( 3)
�لأطفال ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد؟
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هل توجد عالقة بني �أبعاد �لوظائف �لتنفيذية و�أبعاد �ل�س���لوك �لتكيفي لدى ( 4)
�لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة؟

هل توجد عالقة بني �أبعاد �لوظائف �لتنفيذية و�أبعاد �ل�س���لوك �لتكيفي لدى ( 5)
�لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية �ملتو�سطة )ذوى متالزمة د�ون(؟

هل توجد عالقة بني �أبعاد �لوظائف �لتنفيذية و�أبعاد �ل�س���لوك غري �لتكيفي ( 6)
لدى �لأطفال ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد؟

هل توجد عالقة بني �أبعاد �لوظائف �لتنفيذية و�أبعاد �ل�س���لوك غري �لتكيفي ( ))
لدى �لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة؟

اأهداف البحث:
هدف �لبحث �حلايل �إىل:

�لتع���رف عل���ى �لعالقة بني �أبعاد �لوظائف �لتنفيذية و�أبعاد �ل�س���لوك �لتكيفي ( 1)
وغري �لتكيفي لدى �لأطفال من ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد وذوى �لإعاقة 

�لفكرية �لب�سيطة و�ملتو�سطة )ذوى متالزمة د�ون(.
�لتعرف على درجة �لق�سور يف �أد�ء �لوظائف �لتنفيذية لدى �لأطفال من ذوى ( 2)

��س���طر�ب طيف �لتوحد وذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة و�ملتو�س���طة )ذوى 
متالزمة د�ون(، و�إىل �لتعرف على �لفروق يف �أد�ء �لوظائف �لتنفيذية بينهم.

اأهمية البحث:
تكمن �أهمية �لبحث يف:

�لوقوف على خ�س���ائ�س �لوظائف �لتنفيذية ل���دى �لأطفال من ذوى �لإعاقة ( 1)
�لفكري���ة وذوى ��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د م���ن خ���الل �ملقارن���ة ب���ني �أد�ئهم يف 
�لوظائ���ف �لتنفيذي���ة، مما ي�س���اعد �لقائمني عل���ى رعايتهم من �إع���د�د بر�مج 
تربوية منا�سبة لهم للحد من �ل�سعوبات يف �أد�ء �لوظائف �لتنفيذية وحت�سني 

قدر�تهم على �لتكيف مع �ملو�قف �ملتنوعة.
ي�سهم يف �لتعرف على طبيعة �لعالقة بني �أد�ء �لوظائف �لتنفيذية و�ل�سلوك ( 2)

�لتكيفي وغري �لتكيفي لدى �لأطفال من ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد وذوى 
�لإعاقة �لفكرية، مما ي�س���اعد يف ت�س���ميم �لرب�مج �لتي حت�س���ن من �ل�س���لوك 

�لتكيفي لديهم وخف�س �ل�سلوك غري �لتكيفي.
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م�سطلحات البحث:
الإعاق�ات النمائي�ة  Developmental Disability: �إعاق���ة حادة ومزمنة ترجع 
لالإعاقة �لفكرية، �أو �جل�سدية، �أو جمموعة من هذه �لعلل؛ حتدث قبل �أن يبلغ �لفرد 
عم���ر �لثاني���ة و�لع�س���رين، ويحتمل �أن ت�س���تمر �إىل �أمد غري حمدد؛ وت���وؤدي �إىل قيود 
وظيفي���ة موؤث���رة يف ثالث���ة، �أو �أكرث من �ملج���الت �لتالية للن�س���اط �حلياتي �لرئي�س: 
)1( �لعتناء بالذ�ت، )2( �للغة �ل�ستقبالية و�لتعبريية، )3( �لتعلم، )4( �لقدرة على 
�حلرك���ة، )5( توجي���ه �ل���ذ�ت، )6( �لقدرة على �ملعي�س���ة �مل�س���تقلة، )7( �لكتفاء �لذ�تي 
�لقت�س���ادي؛ وتعك����س حاجة �لف���رد �إىل جمموعة من �خلدمات �خلا�س���ة، �أو �لقائمة 
على تد�خل �لتخ�س�س���ات، �أو �لعامة و�أ�س���كال �لدعم �لفردي، �أو غريها من �لأ�س���كال 
�لأخ���رى من �مل�س���اعدة م���دى �حلي���اة، �أو طويلة �مل���دى و�لتي تخطط وتن�س���ق فردًيا.

 (Developmental Disabilities and Bill of Rights Act (DD Act) of
2000 (P.L. 106– 402)

ا�س�طراب طيف التوح�د: Autism Spectrum Disorder: هو ��س���طر�ب منائي 
م�س���احب بق�س���ور يف �لتفاع���ل �لجتماع���ي و�لتو��س���ل و�س���لوكيات منطي���ة تكر�ري���ة 

.(American Psychiatric Association, 2013)

�لأمريكي���ة  �جلمعي���ة  تعرفه���ا   :Intellectual Disability الفكري�ة:  الإعاق�ة 
كل  يف  بق�س���ور  يت�س���م  “عج���ز  باأنه���ا   )AAIDD( و�لنمائي���ة  �لفكري���ة  لالإعاق���ات 
م���ن �لأد�ء �لوظيف���ي �لفك���ري و�ل�س���لوك �لتكيف���ي، كم���ا يت���م �لتعبري عن���ه يف �ملهار�ت 
�لتكيفي���ة �ملفاهيمية و�لجتماعية و�لعملية، وتظه���ر هذه �لإعاقة قبل عمر 18 عام” 
 (American Association on Intellectual and Developmental

.Disorders, 2010 , p. 6)

الوظائ�ف التنفيذي�ة: Executive Functions: تع���رف باأنه���ا “ق���در�ت معرفية 
علي���ا توج���ه �لف���رد �أثن���اء تعر�س���ه ملوق���ف جدي���د، وتت�س���من نوًع���ا م���ن �لتخطي���ط 
�ملع���ريف و�ملب���اد�أة حل���ل م�س���كلة م���ا، ومر�قب���ة �ل���ذ�ت و�مل�س���كلة �أثن���اء �حل���ل، وك���ف �أية 
مث���ري�ت �أو ��س���تجابات م���ن �س���اأنها �إعاق���ة ح���ل ه���ذه �مل�س���كلة، و�ملرون���ة �لعقلي���ة يف 
                                                                                         ” تغي���ري متثي���الت معرفي���ة بالذ�ك���رة �لعامل���ة �أو �حلال���ة �لنفعالية للتو�س���ل للحل

)عبد �جلو�د وحمزة، 2012، �س 266(.
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ال�س�لوك التكيفي Adaptive Behavior: تعرفه �جلمعي���ة �لأمريكية لالإعاقات 
�لفكري���ة و�لنمائي���ة )AAIDD( باأنه “جمموع���ة �ملهار�ت �ملفاهيمي���ة و�لجتماعية 
و�لعملية �لتي مت تعلمها و�أد�ئها من قبل �لأ�س���خا�س يف حياتهم �ليومية، وتتمثل يف 

�ملهار�ت �لتالية:
امله�ارات املفاهيمي�ة: و�لتي ت�س���تمل على �لتو��س���ل و�لوظائ���ف �لأكادميية  1 ))

و�لتوجيه �لذ�تى.
املهارات الجتماعية: و�لتي ت�سمل �ملهار�ت �لجتماعية ومهار�ت �لرتفيه.1 ))
�ملن���زل 1 )) يف  و�لعي����س  �لذ�تي���ة  �لرعاي���ة  ت�س���مل  و�لت���ي  العملي�ة:  امله�ارات 

�لعم���ل                                   ومه���ار�ت  و�ل�س���المة  و�ل�س���حة  �ملجتم���ع  م���ع  و�لتعام���ل  و�ملدر�س���ة 
.(Ditterline, Oakland,& McGoldrick, 2016, 45)

 Sparrow et al. Maladaptive Behavior: عرف���ه  ال�س�لوك غ�ر التكيف�ي 
 (2005) باأنه �ل�سلوكيات �لد�خلية و�خلارجية غري �ملرغوب فيها و�لتي قد تتد�خل 

مع �أد�ء �لفرد �لتكيفي. 
ال�سلوكيات اخلارجية Externalizing �إجر�ئًيا باأنها �ل�سلوكيات غري �ملالئمة 1 ))

�ملوجه���ة نح���و �خل���ارج و�لت���ي توؤث���ر عل���ى تكي���ف �لف���رد يف بيئته مثالل�س���لوك 
�لعدو�ين و�لتخريب، و�ل�س���لوك غري �لجتماعي، و�ل�سلوك �لنمطي و�لعاد�ت 

�ل�ساذة، و�لن�ساط �لز�ئد.
ال�س�لوكيات الداخلية Internalizing �إجر�ئًيا باأنها �ل�سلوكيات غري �ملالئمة 1 ))

�ملوجه���ة نح���و �لد�خ���ل و�لتي توؤثر على تكيف �لفرد يف بيئته مثل �لن�س���حاب، 
و�لكتئاب، و�مل�سكالت �جل�سدية، و�لقلق.

االإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة
: ا�سطراب طيف التوحد اأولاً

��س���طر�ب �لتوحد هو ��س���طر�ب منائي يتميز بق�س���ور يف �لتو��س���ل و�لتفاعل 
�لجتماع���ي، بالإ�س���افة �إىل وج���ود �س���لوكيات منطي���ة متك���ررة و�هتمام���ات حمدودة، 
و�أ�س���ارت بع�س �لدر��س���ات �إىل �أن �لتوحد يوؤثر على �لأقل بن�س���بة 6‚0% من �لأطفال 
وه���و �أك���رث �س���يوًعا ل���دى �لذكور م���ن �لإن���اث بن�س���بة 4: 1 تقريًبا وهذ� طبًق���ا للدليل 

.(Hill, 2004) لت�سخي�سي �لإح�سائي �لر�بع�
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وفى �لدليل �لت�سخي�س���ي �لإح�س���ائي �خلام�س DSM –V(2013) قد عدل 
�لت�س���نيفات �ملوج���ودة يف �لطبع���ة �لر�بع���ة و�ملعدل���ة DSM –IV-TR (2000) ومت 
�س���م كل فئات �ل�س���طر�ب حتت م�س���مى ��س���طر�ب طيف �لتوحد فيما عد� متالزمة 
ريت، �لتي خرجت من ت�س���نيف ��س���طر�ب طيف �لتوحد نظًر� ملعرفة �س���بب حدوثها 
وه���و طف���ر�ت عل���ى ج���ني MeCP2، و�أ�س���بح �ل�س���طر�ب م���وزع عل���ى �س���كل مت�س���ل 
تختلف �أعر��س���ه و�س���دته، كما مت ت�س���نيف ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد يف ه���ذه �لطبعة 
حت���ت ��س���م �ل�س���طر�بات �لنمائي���ة �لع�س���بية و�لتي ت�س���مل كال من ��س���طر�ب طيف 
�لتوح���د و�لإعاق���ة �لعقلي���ة و��س���طر�بات �لتو��س���ل وف���رط �حلركة وت�س���تت �لنتباه 
 (American Psychiatric و�س���عوبات �لتعل���م �لنوعي���ة و�ل�س���طر�بات �حلركي���ة

Association, 2013)

ويتمي���ز �لأطف���ال ذوى ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد بالق�س���ور يف تنمي���ة �للغة �أو 
�لتو��سل مع �لآخرين ب�سكل طبيعي، ولديهم م�سكالت ترتبط بفهم تعبري�ت �لوجه 
و��س���تخد�مها، ولغة �جل�س���م وم�س���كالت ترتبط بدللت �لألفاظ و�جلو�نب �لعملية 
للمعنى، كما �أن معظمهم لديه ق�س���ور يف �لتو��س���ل �لب�س���ري، وقدرتهم على �لنتباه 
�س���عيفة، وم���ن �مل�س���كالت �للغوي���ة �لت���ي يعان���ى منه���ا ذوى ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد 
�مل�س���اد�ة: وه���ى تردي���د �لطف���ل م���ا قد ي�س���معه وف���ى نف����س �للحظ���ة وكاأنه �س���دى ملا 
يقال، و�ل�س���تخد�م �لعك�سي لل�س���مائر: وفيه يتم ��ستخد�م �ل�سمائر ب�سورة م�سو�سة 
فاأ�س���ار �لطف���ل ذوى ��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د �إىل �لآخري���ن ب�س���مري �أنا و�إىل نف�س���ه 
ب�سمري هو، ويرجع ذلك �إىل عدم قدرة �لطفل على حتليل �جلملة جلميع مكوناتها                 

)�لعثمان و�لببالوي وبدوى، 2012(.

و�أ�س���ار Orten (2012) �إىل وجود �س���عف لدى ذوى ��س���طر�ب طيف �لتوحد 
يف �لتفاع���الت �لجتماعي���ة و�لت���ي تع���د و�ح���دة م���ن �ل�س���مات �ملمي���زة له���م، وخا�س���ة 
�لتو��س���ل غري �للفظي مثل �لتو��س���ل بالعني، و��س���تخد�م تعبري�ت �لوجه، و�س���عوبة 
�لتو��س���ل بالآخرين، وظهور �لالمبالة فيما يتعلق مب�س���اعر �لآخرين، كما يف�س���لون 
يف �للعب �ملتبادل مع �لآخرين �أو بدء تفاعل معهم، ولديهم ق�سور يف �للعب �لتخيلي، 
كما يتميز ذوى ��س���طر�ب طيف �لتوحد بال�س���لوكيات �لنمطية �لتكر�رية و�لأن�س���طة 
�ملح���دودة، كم���ا �أنه���م ل يحب���ون تغي���ري �لروتني، ولديه���م حركات ج�س���م منطية مثل 
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�لهتز�ز، وحركات �أيدي غربية، �أو �لرتكيز �ل�سديد على �سئ متحرك لفرتة طويلة، 
وهو يعد �سلوك �إثارة للذ�ت.

ا: الإعاقة الفكرية ثانياً
تع���رف �لإعاق���ة �لفكري���ة يف �لدلي���ل �لت�سخي�س���ي �لإح�س���ائي لال�س���طر�بات 
�لعقلي���ة �لإ�س���د�ر  �خلام����س (DSM–V,2013) �ل�س���ادر ع���ن �جلمعي���ة �لأمريكية 
للط���ب �لنف�س���ي )APA( �لإعاق���ة �لفكري���ة باأنه���ا ��س���طر�ب يبد�أ خالل ف���رتة �لنمو 
مت�سمًنا �لق�سور يف �لأد�ء �لفكري و�لتكيفي يف جمال �ملفاهيم و�ملجالت �لجتماعية 

و�لعملية،ويجب �أن تتحقق �ملعايري �لثالثة �لتالية:

�لق�س���ور يف �لوظائ���ف �لذهني���ة، مثل �لتفك���ري، وحل �مل�س���كالت، و�لتخطيط، 	. 
و�لتفكري �ملجرد، و�إ�سد�ر �لأحكام، و�لتعلم �لأكادميي، و�لتعلم من �خلربة، ويتم 
ت�سخي�س هذ� �لبعد عن طريق �لتقييم �لطبي و�لعيادي عند ��ستخد�م �ملقايي�س 
�ملعيارية �لتي تد�ر ب�سكل فردي، ويحدد �لدليل �نحر�فني معياريني �نخفا�س 
�أو �أكرث عن متو�س���ط �ملجتمع، مبا يف ذلك هام�س خطاأ معياري قدره 70±5.

�لق�س���ور يف وظائف �لتكيف و�لتي توؤدي �إىل �لف�س���ل يف تلبية �ملعايري �لنمائية 	. 
و�لجتماعي���ة و�لثقافي���ة م���ن �أج���ل �ل�س���تقالل �لذ�ت���ي وحتم���ل �مل�س���وؤوليات 
�لجتماعي���ة، وب���دون �لدع���م �أو �مل�س���اندة �مل�س���تمرة، فالق�س���ور يف �لوظائ���ف 
�لتكيفي���ة يح���د م���ن �لأد�ء يف و�حدة �أو �أكرث من �أن�س���طة �حلي���اة �ليومية مثل 
�لتو��س���ل، و�مل�س���اركة �ملجتمعية، و�حلياة �مل�س���تقلة، وعرب بيئات متعددة، مثل 
�ملنزل و�ملدر�س���ة و�لعمل و�ملجتمع. ويت���م تقييم هذ� �ملعيار عن طريق �لتقييم 
�لطب���ي و�لعيادي و�ملقايي�س �لفردية �ملقننة و�ملنا�س���بة ثقافًيا، ويتم ��س���تخد�م 
�ملقايي����س من خالل �أ�س���خا�س لديه���م �ملعرفة �ملطلوبة مث���ل �لو�لدين �أو �أحد 

�أفر�د �لأ�سرة �لآخرين،�أو �ملعلم، �أو مقدم �لرعاية، �أو �لأفر�د �إذ� كان ممكًنا.
 .	 (Americanلنم���و� ف���رتة  خ���الل  و�لتكيف���ي  �لفك���ري  �لق�س���ور  بد�ي���ة 

.Psychiatric Association, 2013)
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كما ي�س���نف �لدليل �لت�سخي�س���ى �لإعاقة �لفكرية ح�س���ب معامل �لذكاء �إىل: 
ب�س���يطة وترت�وح بني 55-70، ومتو�س���طة من 40-55، و�س���ديدة وترت�وح من 40-25، 
وحادة وهي �أقل من 25، ومع ذلك فقد تخلىDSM–5  و AAIDDفى �لتحديثات 
�لأخرية عن ت�س���نيف �س���دة �لإعاقة �لفكرية �لتي كانت تعتمد يف �ل�س���ابق على معامل 
�لذكاء �إىل حتديد هذه �مل�ستويات بناًء� على �لوظائف �لتكيفية ولي�س درجات معامل 
�لذكاء، نظًر� لأن �لوظائف �لتكيفية حتدد م�س���توى �لدعم �ملطلوب، كما �أن مقايي�س 
�ل���ذكاء ت�س���بح �أق���ل م�س���د�قية وغري �س���احلة عندما ن�س���ل �إىل �لنهاي���ة �لدنيا ملدى 

.(Schalock et al., 2010; Tassé, 2014) معامل �لذكاء

ويت�س���م ذوى �لإعاق���ة �لفكري���ة ب���اأن لديهم ق�س���ور يف �لنتباه عن���د مقارنتهم 
بالأف���ر�د �لعادي���ني م���ن نف����س �لعم���ر �لزمن���ي، كم���ا يو�جهون م�س���كالت على �س���عيد 
�لذ�ك���رة وخا�س���ة �لذ�ك���رة �لعامل���ة فعملي���ة تذك���ر �ملعلوم���ات تتطل���ب �أوًل �كت�س���اب 
�لنتباه، لذ� �أجريت �لعديد من �لدر��سات و�لتي تو�سلت �إىل �أن �لأفر�د ذوى �لإعاقة 
�لفكرية يعانون من م�سكالت يف �لنتباه للمثري�ت ذ�ت �لعالقة �أو ما ي�سمى بالنتباه 
�لإنتقائي، كما �أن �نتباههم يت�س���تت ب�س���هولة، ولديهم �س���عوبة يف نقل �أثر �لتعلم من 
موق���ف لأخ���ر �أي قدرتهم عل���ى �لتعميم حمدودة، و�أ�س���ارت �لعديد من �لدر��س���ات �أن 
�ملعاق���ني فكرًي���ا يو�جه���ون �س���عوبات يف �لتعلم �للغوي ومن �مل�س���كالت �لأكرث �س���يوًعا 
لديه���م م�س���كالت �لتهج���ي وتاأخ���ر �لنم���و �للغ���وي �لتعب���ريي و��س���تخد�م �لقو�ع���د 
�للغوي���ة، كم���ا �أن لديه���م م�س���كالت يف �لق���ر�ءة وخا�س���ة �ل�س���تيعاب �لقر�ئ���ي، وهم ل 
يح�س���لون �أكادميًي���ا مب���ا يتو�فق م���ع عمرهم �لزمن���ي، ولديهم خرب�ت ف�س���ل و�إخفاق 
متكررة، ويظهرون �أمناًطا �س���لوكية �جتماعية غري منا�س���بة، ولديهم �س���عوبات بالغة 
يف بن���اء �لعالق���ات �لجتماعية �ملنا�س���بة م���ع �لآخرين )�خلطيب و�حلدي���دي، 2009؛ 

.Pritchard, Kalback, & Capone, 2015)

وبالن�س���بة لالإعاقة �لفكرية �ملتو�س���طة فتمثلت يف �لدر��سة �حلالية بالأطفال 
ذوي متالزم���ة د�ون، وحت���دث متالزم���ة د�ون ب�س���بب ت�س���اعف �لكرومو�س���وم رقم 21 
لي�سبح ثالثة كرومو�سومات بدًل من �أثنني ويحدث نتيجة ف�سل �لكرومو�سومات يف 
�لنق�س���ام ب�س���كل �سحيح �أثناء منو �جلنني، ون�سبة �نت�سارها 1: 1000مولود حى،حيث 
يتعر����س �لأطف���ال ذوى متالزمة د�ون لنوع ظاهري فيزيائي مميز يت�س���من ق�س���ور 
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يف �لقدر�ت �لعقلية و�لنمو �لبدين، ويوؤدي �إىل ظهور مالمح وجه مميزة مثل �س���غر 
�لذقن وكرب حجم �لل�س���ان و��س���تد�رة �لوجه،كما تزيد �حتمالية �إ�سابة �لأطفال ذوى 
متالزمة د�ون بعدة �أمر��س مثل م�س���كالت �لغدة �لدرقية، و�أمر��س �لقلب، و�رجتاع 
�مل���ريء، و�س���رطان �ل���دم، و�لته���اب �لأذن،وميكن �لك�س���ف ع���ن �ملتالزمة �أثن���اء �حلمل 
وع���ن طري���ق فح�س �لكرومو�س���ومات �جلنيني���ة يف دم �لأم، كم���ا �أن �لتعليم و�لتدريب 
 (Down syndrome .مل�س���تمر ي�س���هم يف تطوي���ر �لنمو �ل�س���امل له���وؤلء �لأطف���ال�

 .association, 2013;Jacola, 2014)

ا: الوظائف التنفيذية: ثالثاً
�أ�س���ار م�سطلح �لوظائف �لتنفيذية �إىل �لعمليات �ملعرفية �لعليا �لتي ينظمها 
�لف����س �جلبه���ي يف �مل���خ و�لت���ي تنظم وتوجه �لن�س���اط �ملع���ريف و�ل�س���لوكي و�لعاطفي، 
وت�سمل مهار�ت �لتخطيط و�لذ�كرة �لعاملة و�ملرونة �لعقلية و�ملباد�أة وكف �ل�ستجابة 
و�ل�س���بط �لنفعايل ومر�قبة �ملهمة (Panerai et al., 2014)، بينما يرى كل من 
Lanfranchi et al. (2010) �أن �لوظائ���ف �لتنفيذي���ة ه���ى جمموع���ة من �لقدر�ت 
�لتي قد تكون مرتبطة بالن�س���اط يف �لأجز�ء �لأمامية للمخ، وتو�س���ف هذه �لقدر�ت 
بعملي���ات �لتحك���م �لعلي���ا و�لتي ت�س���م ح���ل �مل�س���كالت وت�س���كيل �ملفهوم وتبدي���ل �ملهام 
و�لكف و�ملباد�أة لال�ستجابات �ل�سريعة و�لطالقة و�لتخطيط، ودلت �لدر��سات على �أن 
�لوظائف �لتنفيذية لي�س���ت وحدة و�حدة  و�إمنا هناك �نف�س���ال يف �أد�ء مهام �لوظائف 

�لتنفيذية، �أي �لبع�س يف�سل يف �أد�ء مهمة وينجح يف �أد�ء مهمة �أخرى.

اأهمية الوظائف التنفيذية:
و�أ�سار كل من Skoff, 2004؛ وحمادة، 2016؛ Loveall et al., 2017 �إىل 

�أهمية �لوظائف �لتنفيذية يف �أنها لها:
دور مهم يف �أن�سطة �حلياة �ليومية، فهي ت�سمح للب�سر بالتوقف و�لتفكري قبل ( 1)

�أن يت�س���رفو�، كم���ا توفر �لذ�ك���رة �لعاملة للفرد �ملعلوم���ات �حلالية و�خلطط 
و�لحتياجات جنًبا �إىل جنب مع �ملعلومات �ل�سابقة من �أجل حتديد �أكرث دقة 

مل�سار �لعمل.
دور مهم يف �لتفاعالت �لجتماعية، و�لتقييم �مل�س���تمر للمو�قف و�لأ�س���خا�س ( 2)

�لذين نتفاعل معهم.
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عالق���ة بالوع���ى، كم���ا �أن له���ا �آث���اًر� مهم���ة عل���ى عملي���ة �لتعل���م و�لتح�س���يل ( 3)
�لأكادميي.

دور مُيكن �لفرد من �إد�رة �لعمليات �ملعرفية �ملعقدة.( 4)
�آثاًر� مهمة على �لوظائف �لتكيفية للفرد.( 5)
�لأف���كار للقي���ام بالفع���ل، و�مل�س���اعدة يف �لتخطي���ط، و�س���بط ( 6) ت�س���كيل  دور يف 

�لنفعالت، و�لتفكري �ملجرد.

اأبعاد الوظائف التنفيذية:

( -Mental Flexibility (Shift) :1املرونة الذهنية )التحويل
�ملرون���ة  تعري���ف  يف   Robinson et al. (2009) وHill (2004) يتف���ق 
�لذهني���ة �أو �لتحوي���ل باأنه���ا �لق���درة عل���ى �لتح���ول �إىل خمتل���ف �لأف���كار و�لأفع���ال يف 
�ل�س���تجابة للمو�ق���ف �ملتغ���رية، بينم���ا يعرفه���ا Drayer (2008) باأنه���ا �لقدرة على 

�لتحول �أو �لنتقال ذهاًبا و�إياًبا بني عدة حمفز�ت �أو جمموعات �أو عمليات عقلية.

ويع���د �لتحوي���ل �أح���د �لعملي���ات �ملهم���ة حلل �مل�س���كلة، وه���ى مطلوب���ة ملو�جهة 
�لتحدي���ات �جلدي���دة غري �ملتوقعة و�غتنام �لفر�س عند ظهورها ب�س���كل غري متوقع، 
وه���ى حا�س���مة م���ن �لناحية �لنظرية لال�س���تعد�د للمدر�س���ة �أكرث من معام���ل �لذكاء، 

.  (Diamond & Ling, 2016)وهى تنباأ بالنجاح طو�ل �سنو�ت �لدر��سة

( -Working Memory:الذاكرة العاملة
عرف Garg (2016) �لذ�كرة �لعاملة باأنها �لقدرة على �لحتفاظ باملعلومات 

يف �لعقل �أثناء �أد�ء �ملهام �ملعقدة مثل �ل�ستدلل و�لفهم و�لتعلم. 

وعرفها Baddeley (1986) باأنها نظام ذ�كرة ذ�ت �س���عة حمدودة وم�سئولة 
ع���ن �لتخزي���ن �ملوؤقت، ومعاجل���ة �ملعلومات، كما ق���دم منوذج متعدد �ملكون���ات للذ�كرة 
�لعامل���ة، حي���ث يت�س���من �لنم���وذج ث���الث مكون���ات و�ح���دة للحف���اظ عل���ى �ملعلوم���ات 
�ل�س���وتية �مل�س���تندة لل���كالم )حلقة �س���وتية(، و�لأخر للمعلوم���ات �لب�س���رية �ملكانية، 
و�ملك���ون �لثال���ث يدع���ى �ملنف���ذ �ملرك���زي وهو �مل�س���وؤول عن �لتحك���م وتنظي���م �لعمليات 
�ملعرفي���ة، و�ل���ذي غالًب���ا م���ا يرتب���ط بوظائ���ف �لف����س �جلبه���ي لذل���ك ميك���ن �عتب���ار 
�ملنف���ذ �ملرك���زي حلق���ة و�س���ل ب���ني �لذ�ك���رة �لعامل���ة و�لك���ف و�لتحوي���ل و�لتخطي���ط، 
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لذل���ك فالوظائ���ف �لتنفيذي���ة مهمة يف �لتط���ور �ملبكر وقد ل يكتم���ل �إتقان �لوظائف 
�لتنفيذية حتى �س���ن �ملر�هقة عندما تكون �ملناطق �لأمامية من �لدماغ غري نا�س���جة

.(Lanfranchi et al., 2010)

( -Initiation :املباداأة
�لق���درة  باأنه���ا  �ملب���اد�أة   Osorio, Cruz,& Sampaio (2012) يع���رف 
عل���ى �لب���دء مبهم���ة �أو ن�س���اط ب�س���كل م�س���تقل، و�لعم���ل عل���ى �إنت���اج �لأف���كار، و�إيج���اد 
�ل�س���رت�تيجيات حلل �مل�س���كالت، وتعترب هذه �لوظيفي مهمة يف منع ت�ستيت �لذهن، 
وتعم���ل عل���ى توليد �لأف���كار، و�لعمل على �لتحوي���ل �إىل مهمات جدي���دة عندما يكون 

هناك تاأثري ملتغري �أو حمفز خارجي )فى: �خلو�جا، 2016(.

( - planning :التخطيط
ع���رف Hill (2004) �لتخطي���ط باأن���ه عملي���ة معق���دة وديناميكي���ة، تت�س���من 
�سل�س���لة م���ن �لأفع���ال �ملخطط���ة و�لت���ي يجب مر�قبته���ا، و�إع���ادة تقييمه���ا، وحتديثها 
با�ستمر�ر. وهذ� يتطلب و�سع ت�سور للتغري�ت يف �ملوقف �حلايل، و�لتطلع �إىل �لأمام 
من خالل �تخاذ هدف وطريقة فعالة لتحديد �لبد�ئل، و�ختيار �لفر�س، وبعد ذلك 
تنفي���ذ �خلط���ة ومر�جعته���ا وفًق���ا لذلك.ويع���رف Drayer (2008) �لتخطيط باأنه 

�لقدرة على تنظيم �خلطة وحل �مل�سكالت بطريقة فعالة.

5 -Emotional Control:ال�سبط النفعايل
تنظي���م  عل���ى  �لق���درة  باأن���ه  �لنفع���ايل  �ل�س���بط   Wertz (2014) ع���رف 
ا �إىل �لقدرة على �سبط �لنف�س،  �ل�س���تجابات �لنفعالية ب�س���كل مالئم، كما �أ�سار �أي�سً
وجتنب �لتقلبات �ملز�جية �ل�سديدة. و�لق�سور يف �ل�سبط �لنفعايل قد يظهر يف �سكل 
نوب���ات غ�س���ب �س���ديدة و�س���لوك عدو�ين عني���ف جتاه �لآخري���ن، كما ميي���ل �لفرد �إىل 

�إيذ�ء نف�سه ج�سدًيا )فى: �خلو�جا، 2016(.

6 -  Organization of Materials:تنظيم احلاجيات
وه���و �لق���درة عل���ى تنظي���م بيئة �لعم���ل، و�للعب،يف �ملدر�س���ة و�ملن���زل و�حلفاظ 

. (Loveall et al., 2017) عليها ب�سكل مرتب
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7 -inhibition :الكف
وه���و �لق���درة على منع �ل�س���تجابات �لتلقائي���ة بطريقة ق�س���دية و�ملبالغ فيها 
عند �ل�سرورة(Drayer, 2008)بينما يعرف Garg(2016) �لكف باأنه �لقدرة على 
�لتحكم يف �ل�س���تجابة غري �ملنا�س���بة، وبدًل من ذلك تفعيل ��ستجابة بديلة من �ساأنها 

دعم حتقيق �لأهد�ف. ويتكون �لكف من ثالثة عنا�سر مرت�بطة وهى:
كف �ل�ستجابة �لالحقة.    )	( 
وقف �ل�ستجابة �مل�ستمرة.)	( 
�ل�سيطرة على �لتد�خل.)	( 

وي�س���اعد �لك���ف يف حماية �لذ�كرة �لن�س���طة م���ن �لتد�خل، ويعمل على �س���بط 
.(Low, 2007) لنف�س و�لتنمية �لنف�س �جتماعية �ملنا�سبة�

8 -Monitor:املراقبة الذاتية
وتعرف باأنها �لقدرة على مر�قبة �لأفكار و�لأفعال �خلا�سة، وكذلك �لت�سحيح 
�لذ�تى لها.وتكمن �أهمية �ملر�قبة يف كونها متكن �لأفر�د من �تخاذ �أنف�س���هم م�س���دًر� 
ملعاجلة �ملعلومات، وتوجيه �ل�س���لوك ومن ثم �إحد�ث �لتغيري�ت يف �لبيئة �أو �لأهد�ف 

.(Hill, 2004; Drayer, 2008) مل�ستقبلية�

الوظائف التنفيذية لدى الأطفال ذوي ا�سطراب طيف التوحد:
يت�س���م ذوى ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد بق�س���ور و��س���ح يف �لوظائ���ف �لتنفيذية 
و�لذي ُيعد من �ل�سفات �ملميزة لهم، وقد �أرجعت كثري من �لدر��سات ذلك �لق�سور يف 
�لأن�س���طة �لع�س���بية يف خمتلف مناطق �لف�س���و�س �لأمامية مما �أ�سار �إىل وجود خلل 
يف �لف����س �جلبه���ي مما �أدى �إىل تطوي���ر نظرية �خللل �لوظيف���ي، وهذ� �خللل ميكن 
روؤيته يف كثري من �خل�س���ائ�س �لأ�سا�س���ية لذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد �سو�ء كان يف 

.(Hill, 2004) ملجالت �لجتماعية وغري �لجتماعية�

كم���ا هدف���ت در��س���ة Drayer (2008) �إىل �لبح���ث يف �لوظيف���ة �لتنفيذي���ة 
لالأطف���ال ذوى ��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د، حيث تكون���ت �لعينة م���ن )29( طفاًل ذوى 
��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د، و)30( طف���اًل ع���ادى م���ن 4-6 �س���نو�ت، ��س���تخدم �لباح���ث 
بطاري���ة لقيا����س �لوظائف �لتنفيذية BRIEF-P، و�أ�س���ارت �لنتائ���ج �إىل وجود فروق 
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ب���ني �أد�ء �لأطف���ال ذوى ��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د و�لعاديني يف �لوظائ���ف �لتنفيذية 
ل�س���الح �لأطف���ال �لعادي���ني وخا�س���ة يف وظائ���ف �لذ�كرة �لعامل���ة، و�ملر�قب���ة �لذ�تية، 

و�لكف، و�لتحويل، و�لتخطيط.

وهدف���ت در��س���ة Robinson et al. (2009) �إىل حتدي���د طبيع���ة �لوظائ���ف 
�لتنفيذي���ة ل���دى �لأطفال ذوى ��س���طر�ب طيف �لتوحد، وتقيي���م �أد�ء �ملرونة �لعقلية 
و�لتخطيط و�لكف، تكونت �لعينة من )108( طفاًل من �إجنلرت� و��س���كتلند� من عمر 
8-17 عاًما، مت تق�س���يمهم �إىل )54( طفاًل ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد ومعامل ذكاء 
)70( ومت ت�سخي�س���هم م���ن خ���الل فريق متعدد �لتخ�س�س���ات، و)54( طفاًل عادًيا، مت 
�لتكافوؤ بني �ملجموعتني يف �لعمر و�جلن�س و�لذكاء ومفرد�ت �للغة، كما مت ��ستخد�م 
مقيا����س وك�س���لر للذكاء، وبطاري���ة لقيا�س �لوظائف �لتنفيذية وهى مقيا�س �س���رتوب 
للكف، وبرج لندن للتخطيط، ومقيا�س مهمة فرز بطاقة وي�سكون�س���ن لقيا�س �ملرونة 
�لعقلية، ومقيا�س �لطالقة �للفظية، تو�سلت �لنتائج �إىل وجود ق�سور لدى �لأطفال 
ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد يف �أد�ء �لتخطيط وكف �ل�ستجابة و�ملرونة �لعقلية عند 

مقارنتهم بالأطفال �لعاديني، يف حني مل توجد فروق بينهم يف �لطالقة �للفظية.

الوظائف التنفيذية لدى الأطفال ذوى الإعاقة الفكرية:
هن���اك در��س���ات قليلة تناولت �لوظائ���ف �لتنفيذية لدى �لأف���ر�د ذوى �لإعاقة 
�لفكري���ة فق���د �أ�س���ارت �إىل وج���ود �س���عف ل���دى �لأطف���ال ذوى �لإعاق���ة �لفكري���ة يف 
�لوظائف �لتنفيذية، و�أ�سبح هذ� �ل�سعف هو �لنمط �لظاهري �ملعريف لديهم، وميكن 
�عتب���ار �لوظائف �لتنفيذية تتعلق بالتحكم يف �لأفكار و�ل�س���لوكيات وت�س���م �لوظائف 
�ملعرفي���ة �لت���ي يعتق���د  �أن تكون مرتبط���ة بالن�س���اط يف �لأجز�ء �لأمامي���ة من �لدماغ 

.(Pritchard, Kalback, & Capone, 2015)

وهدفت در��سة Lanfranchi et al. (2010) �إىل حتليل �لوظائف �لتنفيذية 
ل���دى �ملر�هقني ذوى �لإعاقة �لفكرية �ملتو�س���طة )متالزمة د�ون(، تكونت �لعينة من 
)15( مر�ه���ق ذوى متالزم���ة د�ون من �لفئة �لعمري���ة 11-18 عام، و)15( طفل عادى 
م���ن �لفئ���ة �لعمرية من 4-6 �س���نو�ت وله���م نف�س �لعمر �لعقلى، مت ��س���تخد�م مقيا�س 
وك�س���لر لذكاء �لأطف���ال، وبطارية لقيا����س �لوظائف �لتنفيذية و�لت���ي منها �لتحويل 
و�لتخطي���ط وح���ل �مل�س���كالت و�لذ�كرة �لعامل���ة و�لك���ف و�ملثاب���رة و�لطالقة.�أظهرت 
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�لنتائج �أن جمموعة ذوى متالزمة د�ون كان لديهم �أد�ء �أقل وب�سكل ملحوظ يف مهام 
�لتحوي���ل و�لتخطي���ط وحل �مل�س���كالت و�لذ�كرة �لعاملة و�لك���ف و�ملثابرة، ولكن لي�س 
يف مهام �لطالقة، كما �أ�س���ارت �لنتائج �إىل وجود �س���عف كبري يف �لوظائف �لتنفيذية 

لدى ذوى متالزمة د�ون.

ف���ى ح���ني هدف���ت در��س���ة Costanzo et al. (2013) �إىل تقيي���م �لوظائ���ف 
�لتنفيذي���ة ل���دى فئت���ني م���ن ذوى �لإعاقة �لفكرية وهم���ا ذوى متالزم���ة د�ون وذوى 
متالزم���ة وليام���ز وذل���ك من خالل �ملقارن���ة بينهم يف وظائف �لذ�كرة ق�س���رية �ملدى 
و�لذ�ك���رة �لعامل���ة و�لتخطيط و�لتحويل و�لكف، تكونت �لعين���ة من )15( طفاًل من 
ذوى متالزم���ة د�ون، و)15( طف���اًل م���ن ذوى متالزم���ة وليام���ز، و)16( طف���اًل عادًيا، 
مت ��س���تخد�م بطاري���ة لقيا����س �لوظائ���ف �لتنفيذي���ة، بين���ت �لنتائج وج���ود فروق بني 
�مل�س���اركني م���ن ذوى �لإعاق���ة �لفكرية و�لعادي���ني يف �أد�ء �لوظائف �لتنفيذية ل�س���الح 
���ا �أن ذوى متالزمة د�ون كانو� �أ�س���عف من متالزمة  �لعاديني، كما بينت �لنتائج �أي�سً
وليامز يف �أد�ء �لتحويل و�لذ�كرة و�لكف، بينما ذوى متالزمة وليامز كانو� �لأ�سعف 

يف �لتخطيط.

وهدفت در��سة Loveall et al. (2017) �إىل �حل�سول على فهم �أو�سع لنقاط 
�لقوة و�ل�سعف يف �لوظائف �لتنفيذية لدى ذوى متالزمة د�ون من 2-35 عام، تكونت 
�لعينة من 112 فرد من ذوى متالزمة د�ون، مت ��ستخد�م مقيا�س �لوظائف �لتنفيذية 
)BRIEF( لالأف���ر�د م���ن عمر 6-18 عام  �إع���د�د: Gioia et al. (2000)، ومقيا�س 
 ،Gioia et al. (2003) :لوظائ���ف �لتنفيذي���ة لالأفر�د من عمر 2-5 �س���نو�ت �إعد�د�
تو�سلت �لنتائج بالن�سبة للمجموعة من عمر 2-5 �سنو�ت �إىل وجود �سعف يف �لذ�كرة 
�لعاملة ونقاط قوة ن�س���بية يف �ل�س���بط �لنفعايل و�لتحويل ونقاط قوة متو�س���طة يف 
�لتخطيط و�لتنظيم و�لكف، �أما جمموعة من عمر 6-18 عام كان �ل�سبط �لنفعايل 
وتنظيم �حلاجيات نقاط قوة ن�سبية، و�لكف و�ملباد�أة مهار�ت متو�سطة، وكانت نقاط 
�ل�س���عف يف �لذ�كرة �لعاملة و�ملر�قبة و�لتخطيط و�لتنظيم و�لتحويل، كما تو�س���لت 
ا �إىل �أن وظائف �لكف و�لذ�كرة �لعاملة و�لتخطيط و�لتحويل �نخف�ست  �لنتائج �أي�سً

عموًما يف مرحلة �لطفولة �ملتو�سطة قبل �أن تتح�سن يف مرحلة �ملر�هقة.
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وبالن�س���بة للفروق بني �لأطفال ذوى ��س���طر�ب طيف �لتوح���د وذوى �لإعاقة 
�لفكري���ة قارنت در��س���ة هوي���دى و�ل�س���اعدى )2016( بني �لأطف���ال �لتوحديني ذوى 
�لأد�ء �لوظيف���ي �ملرتف���ع و�لأطف���ال �ملعاقني فكرًي���ا بدرجة ب�س���يطة يف �أد�ء �لوظائف 
�لتنفيذي���ة )�لتخطي���ط- �ملرونة �لذهنية- كف �ل�س���تجابة(، تكونت �لعينة من )15( 
طف���ل توح���دى، و)15( مع���اق فكرًيا تر�وح���ت �أعمارهم من 11-16 عام، مت ��س���تخد�م 
�ختبار �س���رتوب لقيا�س كف �ل�س���تجابة، و�ختبار وي�سكون�سن لقيا�س �ملرونة �لذهنية، 
و�ختبار برج لندن لقيا�س �لتخطيط، تو�سلت �لنتائج �إىل وجود فروق د�لة �إح�سائًيا 
ب���ني �ملجموعت���ني يف �لتخطي���ط و�ملرون���ة ل�س���الح ذوى �لإعاق���ة �لفكري���ة �لب�س���يطة، 
ووج���دت ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا بني �ملجموعتني يف كف �ل�س���تجابة ل�س���الح جمموعة 

�لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد.

ا: ال�سلوك التكيفي وغر التكيفي: رابعاً
يعد �ل�سلوك �لتكيفي �أحد حمدد�ت �لإعاقة �لفكرية كما ن�ست عليه �لر�بطة 
�لأمريكي���ة لالإعاق���ات �لنمائي���ة و�لفكري���ة )AAIDD(، وه���و بع���د هام م���ن �ملالمح 
�لوظيفية للمعاقني فكرًيا، كما �نه �رتبط ب�س���كل وثيق بت�س���خي�س �لإعاقة �لفكرية، 
ودر��س���ات �ل�س���لوك �لتكيف���ي ت�س���تخدم �لعم���ر �ملكاف���ئ يف مقيا����س فينالن���د لل�س���لوك 
�لتكيف���ي لو�س���ف من���ط �لعمل، ويق���ارن م�س���توى �ل�س���لوك �لتكيفي للفرد مبتو�س���ط 
 (Tomaszewski, Fidler, أد�ء �ل�س���لوك �لتكيف���ي لالأفر�د يف نف�س �لعمر �ملكاف���ئ�
 Gligorovic & Buha(2014) يوؤك���د  كم���ا   .Talapatra,& Riley, 2018)
Durovicعلى �أن �ل�س���لوك �لتكيفي هو و�حد من �لعو�مل �ملحددة لالإعاقة �لفكرية 
و�ملرتبطة مب�س���توى تطور �لوظائف �لفكرية و�لنف�س ع�س���بية و�ل�سخ�س���ية، ويتكون 
�ل�س���لوك �لتكيف���ي من �مله���ار�ت �ملفاهيمي���ة و�لعملي���ة و�لجتماعية و�ملادي���ة و�ملهنية، 
وتعت���رب �لعو�مل �لثالثة �لأوىل حا�س���مة بالن�س���بة للنمو وللوظائ���ف �لتكيفية لذلك 

يتم ت�سمينها يف معظم تعريفات �ل�سلوك �لتكيفي.

ويع���رف Sparrow et al (1984). �ل�س���لوك �لتكيف���ي باأن���ه �أد�ء �لأن�س���طة 
�ليومية �ملطلوبة للتكيف �ل�سخ�س���ي و�لجتماعي، وي�ستمل هذ� �لتعريف على ثالثة 

عنا�سر وهى:
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�أن �ل�س���لوك �لتكيفي مرتبط بالعمر، �أي �أن �ل�س���لوك �لتكيفي يزد�د، وي�س���بح ( 1)
�أكرث تعقيًد� كلما تقدم �لفرد يف �لعمر.

�أن �ل�س���لوك �لتكيف���ي يت���م حتدي���ده م���ن خ���الل �ملعاي���ري �خلا�س���ة باأ�س���خا�س ( 2)
�آخرين.

�أن �ل�س���لوك �لتكيف���ي يت���م قيا�س���ه عن طري���ق �لأد�ء �لفعلي ولي����س عن طريق ( 3)
�لقدرة )�لعتيبى، 2004(. 

كم���ا عرف Low (2007) �ل�س���لوك �لتكيفي باأن���ه جمموعة من �ملهار�ت �لتي 
ت�سرح ب�سكل �سامل مدى كفاءة عمل �لفرد يف بيئته، كما �أنها مهار�ت ميكن مالحظتها 

وقيا�سها، وميكن �أن تعزز �ل�ستقالل.

غ���ري  �ل�س���لوك  بع���د  عل���ى  �لتكيف���ي  �ل�س���لوك  مقايي����س  معظ���م  و��س���تملت 
                             Nihira, Foster, Shellhass, & �أع���ده  �ل���ذي  �ملقيا����س  �لتكيف���ي كم���ا ج���اء يف 
Leland (1974) وطورته �جلمعية �لأمريكية لالإعاقة �لفكرية وتكون من جز�أين 
�أحدهما لل�س���لوك �لتكيفي و�لأخر لل�سلوك غري �لتكيفي، و��ستمل جزء �ل�سلوك غري 
�لتكيف���ي عل���ى )14( بعد وه���م )�لعنف و�لتخريب- �ل�س���لوك �لالجتماع���ي- �لتمرد- 
�ل�س���لوك غ���ري �جلدير بالثقة- �لن�س���حاب- �ل�س���لوك �لنمطي– �لعاد�ت �ل�سخ�س���ية 
�مل�س���تهجنة- �لعاد�ت �لكالمية غري �ملقبولة- �لعاد�ت �ل�س���اذة- �إيذ�ء �لذ�ت- �لن�ساط 

�لز�ئد- �ل�سطر�بات �لنف�سية- �ل�سلوك �جلن�سي �ل�ساذ- ��ستعمال �لأدوية.

كما يقا�س �ل�س���لوك �لتكيفي وغري �لتكيف���ي مبقيا�س فينالند و�لذي ظهر يف 
�س���ورته �لأولي���ة حتت ��س���م مقيا�س فينالند للن�س���ج �لجتماعي و�ل���ذي �أعده �إدجار 
ع���ام 1935، لكن���ه و�ج���ه �لكث���ري م���ن �لنتق���اد�ت �إىل �أن مت تطويره على ي���د تالمذته 
Sparrowو�آخرون عام 1984 و�أ�سبح يف �سورته �حلالية يحتوى على خم�س جمالت 
�لتو��س���ل، ومه���ار�ت �حلي���اة �ليومي���ة، و�لتن�س���ئة �لجتماعي���ة، و�مله���ار�ت �حلركي���ة، 
و�ل�س���لوك غ���ري �لتكيفي، ث���م مت تطويره مرة �أخ���رى يف �لطبعة �لثاني���ة عام )2005(
و��س���تمل بع���د �ل�س���لوك غ���ري �لتكيف���ي عل���ى �ل�س���لوكيات �خلارجي���ة و�لد�خلي���ة غ���ري 
�ملرغوب���ة، كم���ا مت ��س���تخد�م مقيا����س فينالن���د لقيا����س �ل�س���لوك �لتكيفي ل���دى ذوى 
�لإعاق���ات �لفكرية و��س���طر�بات �لنم���و �ملختلفة ومنها ذوى ��س���طر�ب طيف �لتوحد 

.)Sparrow et al., 2005 لعتيبى، 2004؛�(
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و�أظهرت �لدر��س���ات �أن �لأطفال ذوى ��س���طر�ب طيف �لتوحد لديهم ق�س���ور 
�حلي���اة  مه���ار�ت  �لتكيف���ي  �ل�س���لوك  �لتكيفي،وي�س���مل  وغ���ري  �لتكيف���ي  �ل�س���لوك  يف 
�ليومي���ة �لت���ي ي�س���تخدمها �ل�س���خ�س للتكي���ف م���ع �ل�س���لوكيات �أو �ملو�ق���ف يف بيئت���ه، 
وه���ذه �ل�س���لوكيات تع���زز �ل�س���تقاللية، و�لتكي���ف �لجتماع���ي، وج���ودة �حلي���اة، كم���ا 
�أ�س���ارت �لبح���وث �إىل وج���ود عالق���ة ب���ني �لق���در�ت �ملعرفي���ة و�ل�س���لوك �لتكيفي لدى 
�لأطف���ال يختل���ف تبًع���ا لعمرهم، وم�س���توى �أد�ئه���م، وبالرغم من ذلك ف���اإن �لأطفال 
ذوى ��س���طر�ب طيف �لتوحد لديهم ق�س���ور م�س���تمر يف �ل�سلوك �لتكيفي مبا يتجاوز 
�لق�س���ور �ملع���ريف و�لذي يوؤثر عل���ى تفاعالتهم �ليومية (Low, 2007)، كما �أ�س���ارت 
���ا �أن �ل�سلوكيات غري �لتكيفية و�لنمطية ترتبط غالًبا بالأطفال ذوى  �لدر��س���ات �أي�سً
��س���طر�ب طي���ف �لتوحد وذوى �لإعاقة �لفكري���ة و�لتي تخلق حاج���ًز� �أمام تعليمهم، 
وتت�س���من �ل�س���لوكيات غري �لتكيفية مثل �لعدو�ن، و�إيذ�ء �ل���ذ�ت، وتدمري �ملمتلكات، 
بينم���ا تت�س���من �ل�س���لوكيات �لنمطي���ة �لهت���ز�ز، وتدوي���ر �لأ�س���ياء، و�لرفرف���ة و�لت���ي 
تتد�خ���ل م���ع تعلم �مله���ار�ت �لالزمة للنجاح يف �لبيئات �لأقل تقيي���ًد�، كما بينت نتائج 
�لدر��س���ات �أن �لذك���ور ي�س���جلون درج���ات مرتفع���ة يف �ل�س���لوكيات �خلارجي���ة، يف ح���ني 
�س���جلت �لإن���اث درج���ات مرتفع���ة يف �ل�س���لوكيات �لد�خلية،وقيا����س �ل�س���لوكيات غ���ري 
�لتكيفي���ة م���ن �لق�س���ايا �ملهمة �لتي مل تتلق���ى �لهتمام �لكايف من �لباحثني وخا�س���ة 
 (Elliott, Anjanette, Rose, & Soper, 1994;ل���دى ذوى �لإعاق���ة �لفكري���ة

.Weiss, Perry, & Wells, 2010)

الوظائف التنفيذية وعلقتها بال�سلوك التكيفي وغر التكيفي:

: لدى ذوى ا�سطراب طيف التوحد اأولاً
تو�س���لت در��س���ة Low (2007) �إىل �أن �لوظائف �لتنفيذية تتنباأ ب�سكل كبري 
بال�س���لوك �لتكيفي لدى �لأطفال ذوى ��س���طر�ب طيف �لتوح���د، و�أن �ملرونة �ملعرفية 
كانت غري مرتبطة بال�سلوك �لتكيفي، بينما �لتخطيط مرتبط ب�سكل كبري مبهار�ت 
���ا �إىل �أن �لق�س���ور يف �لوظائ���ف �لتنفيذية  �حلي���اة �ليومي���ة، كم���ا �أ�س���ارت �لنتائج �أي�سً
ظه���ر �أك���رث يف �ملرون���ة و�لتخطيط،وتكونت �لعينة �مل�س���تخدمة يف �لدر��س���ة من )16( 
طفل توحدى و)17( طفل عادى، و��ستخدم �لباحث �ختبار وك�سلر لالأطفال �لطبعة 
�لر�بع���ة (WTSC- IV) ومعام���ل �ل���ذكاء ت���ر�وح م���ن 70 فاأك���رث، وقائمة �س���لوكيات 

�لطفل )CBCL(، وبطارية لقيا�س �لوظائف �لتنفيذية.
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كم���ا هدف���ت در��س���ة Panerai et al. (2014)  �إىل �لك�س���ف ع���ن مكون���ات 
�لوظائف �لتنفيذية �ل�س���ائعة لدى منخف�س���ي ومرتفعي �لأد�ء لدى ذوى ��س���طر�ب 
طيف �لتوحد مع �أو بدون �إعاقة فكرية، كما هدفت �إىل �لعثور على مكونات �لوظائف 
�لتنفيذية �لتي ترتبط باملهار�ت �لتكيفية، تكونت �لعينة من )61( طفل، منهم )34( 
طف���ل ع���ادى و)27( طف���ل توح���د م���ع �أو ب���دون �إعاق���ة فكري���ة،ومت ��س���تخد�م بطارية 
لقيا����س �لوظائف �لتنفيذية، ومقيا�س فينالند لل�س���لوك �لتكيفي، وتو�س���لت �لنتائج 
�إىل �أن ذوى ��س���طر�ب طيف �لتوحد لديهم ق�س���ور يف �أبعاد �ملرونة و�لتخطيط وهما 
يرتبط���ان باأبع���اد �ل�س���لوك �لتكيفي وخا�س���ة �لتن�س���ئة �لجتماعية ل���دى جميع فئات 

�ل�سطر�ب مع �أو بدون �إعاقة فكرية، لهذ� يعتقد �أنها ميز�ت حمددة يف �لتوحد.

وهدفت در��سةPugliese et al. (2015) �إىل �لتعرف على �لعو�مل �ملعرفية 
و�لدميوجر�في���ة �لت���ي له���ا عالق���ة بال�س���لوك �لتكيفي م���ع �لهتمام ب���دور �لوظائف 
�لتنفيذي���ة لدى �لأطفال و�ل�س���باب ذوى ��س���طر�ب طيف �لتوح���د، تكونت �لعينة من 
)447( فرد من ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد ترت�وح �أعمارهم من 4-23 عام، و)354( 
 DSM فرد عادى من نف�س �لفئة �لعمرية، مت ت�س���خي�س �لتوحد با�س���تخد�م معايري
�لطبع���ة �لر�بع���ة )2000(، ومعام���ل ذكاء �لأفر�د �لتوحدي���ني )70( فاأكرث، بينما ذكاء 
�لعاديني )102( على مقيا�س وك�س���لر لالأطفال وللكبار �لطبعة �لر�بعة، مت ��س���تخد�م 
مقيا����س �لوظائ���ف �لتنفيذي���ة )BRIEF( لالأف���ر�د م���ن عم���ر 6-18 ع���ام  �إع���د�د: 
Gioia et al. (2000) من���وذج �أولي���اء �لأمور، ومقيا�س �ل�س���لوك �لتكيفي �لإ�س���د�ر 
�لأول و�لث���اين لفينالند (Sparrow et al., 1984, 2005). تو�س���لت �لنتائج �إىل 
وجود عالقة بني �لوظائف �لتنفيذية و�ل�س���لوك �لتكيفي لدى ذوى ��س���طر�ب طيف 
�لتوحد، و�أن مظاهر �سعوبات �لوظائف �لتنفيذية لديهم مرتبط ب�سعوبة �لوظيفة 
�لتكيفي���ة، كم���ا وج���د �أن �أبع���اد م���ا ور�ء �ملعرفة على �س���بيل �ملث���ال �ملباد�أة يف �لأن�س���طة 
و�لذ�ك���رة �لعامل���ة، و�لتخطي���ط، و�لتنظي���م، و�ملر�قب���ة �لذ�تية ميكن �أن تتنباأ ب�س���كل 
كبري بال�س���لوك �لتكيفي وخا�س���ة �لتو��س���ل و�ملهار�ت �لجتماعية �أكرث من �لذكاء يف 

�أعر��س �لتوحد.

كم���ا هدف���ت در��س���ة White et al. (2017) �إىل �لتع���رف عل���ى �لف���روق ب���ني 
�لذك���ور و�لإناث من ذوى ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد يف �لوظائ���ف �لتنفيذية و�ملهار�ت 
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�لتكيفي���ة، ومت مقارن���ة )79( �أنث���ى و)158( ذك���ر ت���رت�وح �أعماره���م م���ن 7-18 ع���ام، 
ومتكافئ���ني يف �لعم���ر و�لذكاء و��س���طر�ب طيف �لتوحد، ��س���تخدم �لباحثني مقيا�س 
)BRIEF(�إع���د�د: Gioia et al. (2000)لقيا����س �لوظائ���ف �لتنفيذي���ة، ومقيا�س 
�لإن���اث  �أن  �لنتائ���ج  و�لثانى.�أظه���رت  �لأول  �لإ�س���د�ر  �لتكيف���ي  لل�س���لوك  فاينالن���د 
يو�جه���ون م�س���كالت �أك���رب م���ن �لذك���ور على نطاق مه���ار�ت �حلي���اة �ليومي���ة، وهناك 
عالق���ة بني زي���ادة �ل�س���عوبة يف �لوظائف �لتنفيذي���ة و�نخفا�س �لق���درة على �لتكيف 
ل���دى كاًل م���ن �لذك���ور و�لإناث، كم���ا وجدت فروق بينه���م يف مهار�ت �حلي���اة �ليومية 

و�لوظائف �لتنفيذية ل�سالح �لذكور.

وهدف���ت در��س���ة Barber et al. (2017) �إىل �لتع���رف عل���ى �لعالق���ة ب���ني 
�لوظائ���ف �لتنفيذية و�ل�س���لوك �لتكيفي لدى �لأطفال ذوى ��س���طر�ب طيف �لتوحد 
م���ع �أو ب���دون �إعاق���ة فكري���ة، تكون���ت �لعينة من )82( طف���ل منه���م )46( طفل معامل 
ذكاءه �أكرث من 70، و)36( طفل معامل ذكاءه �أقل من 70، مت قيا�س �لذكاء با�ستخد�م 
جد�ول �لقدرة �لتفا�سلية �لطبعة �لثانية )BEST( كما مت �لتكافوؤ بني �ملجموعتني 
)BRIEF( يف �لعمر �ملكافئ، مت ��ستخد�م مقيا�س فينالند �لطبعة �لثانية، ومقيا�س
�إعد�د: Gioia et al. (2000)لقيا�س �لوظائف �لتنفيذية ن�سخة �لو�لدين، تو�سلت 
�لنتائج �إىل �أن �لوظائف �لتنفيذية تتنباأ ب�سكل كبري بالوظيفة �لتكيفية لدى �لأفر�د 
ذوى ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد وخا�س���ة �لذي���ن لديهم معامل ذكاء �أعل���ى من 70، و�أن 
�لوظائف �لتنفيذية وخا�س���ة �أبعاد تنظيم �ل�س���لوك مثل �لكف، و�لتحويل، و�ل�س���بط 
�لنفعايل تتنباأ بالوظائف �لتكيفية مثل �لتو��سل، ومهار�ت �حلياة �ليومية، ومهار�ت 

�لتن�سئة �لجتماعية �أكرث من �أبعاد ما ور�ء �ملعرفة.

بينما هدفت در��سة Wallace et al. (2016) �إىل �لتعرف على �لعالقة بني 
�لوظائ���ف �لتنفيذية و�ل�س���لوك �لتكيف���ي وغري �لتكيفي لدى �لأفر�د ذوى ��س���طر�ب 
طي���ف �لتوح���د، مت تق�س���يم �لوظائف �لتنفيذي���ة �إىل بعدين م���ا ور�ء �ملعرفة، وتنظيم 
�ل�س���لوك، ومت �ختي���ار �ل�س���لوكيات �لد�خلية ومنه���ا �لقلق و�لكتئاب يف �ل�س���لوك غري 
�لتكيف���ي، تكون���ت �لعين���ة م���ن )35( ف���رد ذوى ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد ب���دون �إعاقة 
فكري���ة، مت ��س���تخد�م مقيا����س (BRIEF-A)�إع���د�د: Roth et al. (2005)لقيا�س 
�إع���د�د:   (ABAS-II) �لتكيف���ي  �ل�س���لوك  تقيي���م  ومقيا����س  �لتنفيذي���ة،  �لوظائ���ف 
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 )ABCL( ومقيا����س قائم���ة �س���لوك �لبالغ���ني ،Harrison & Oakland (2003)
�إعد�د: Achenbach &Rescorla (2003)لقيا�س �ل�سلوكيات �لد�خلية، تو�سلت 
�لنتائج �إىل وجود �سعوبات يف �لوظائف �لتنفيذية لدى �لأفر�د ذوى ��سطر�ب طيف 
�لتوح���د وخا�س���ة يف �أبع���اد م���ا ور�ء �ملعرفة عن تنظيم �ل�س���لوك، كما تنب���اأت �لوظائف 
�لتنفيذي���ة بال�س���لوك �لتكيف���ي، كم���ا وج���دت عالق���ة �رتباطي���ة ب���ني تنظيم �ل�س���لوك 

و�لقلق، وبني ما ور�ء �ملعرفة و�لكتئاب.

ا: لدى ذوى الإعاقة الفكرية ثانياً
ب���ني �لوظائ���ف  Hall (2013) �إىل �لتع���رف عل���ى �لعالق���ة  هدف���ت در��س���ة 
�لتنفيذي���ة و�ل�س���لوك �لتكيف���ي لدى �لأطف���ال ذوى �لإعاق���ة �لفكرية، تكون���ت �لعينة 
 )BRIEF( طف���اًل، تر�وحت �أعمارهم من 5-18 عام، مت ��س���تخد�م مقيا�س )م���ن )62
�إع���د�د: Gioia et al. (2000)لقيا����س �لوظائ���ف �لتنفيذي���ة، ومقيا����س �ل�س���لوك 
�لتكيف���ي لفينالن���د، تو�س���لت �لنتائ���ج �إىل وج���ود عالق���ة �رتباطي���ة ب���ني �لوظائ���ف 
�لتنفيذي���ة و�ل�س���لوك �لتكيفي لدى ذوى �لإعاقة �لفكرية، كم���ا بينت �لنتائج �أن �أبعاد 
�لتحوي���ل و�ملباد�أة تتنباأ ب�س���كل قوى بال�س���لوك �لتكيفي، كما وج���دت عالقة �رتباطية 

قوية بني �ملباد�أة و�ل�سلوك �لتكيفي.

كما هدفت در��سة Gligorovic & Buha Durovic(2014) �إىل �لتعرف 
عل���ى �لعالق���ة ب���ني �لك���ف كاأح���د �لوظائ���ف �لتفيذي���ة و�ل�س���لوك �لتكيفي ل���دى ذوى 
�لإعاق���ة �لفكري���ة �لب�س���يطة، تكون���ت �لعين���ة من )53( طف���اًل تر�وح���ت �أعمارهم من 
10-14 ع���ام، ومعام���ل ذكاء من 50-70، مت ��س���تخد�م مقيا����س Stroop لتقييم �لكف، 
ومقيا�س (ABS-S:2) لقيا�س �ل�س���لوك �لتكيفي، تو�س���لت �لنتائج �إىل وجود عالقة 
بني �لكف و�ل�سلوك �لتكيفي، و�أن �لكف عامل تطور مهم يف خمتلف جمالت �ل�سلوك 

�لتكيفي لدى �لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة.

 Tomaszewski, Fidler, Talapatra,& Riley (2018) وهدفت در��سة
�إىل �لتعرف على �لعالقة بني �لوظائف �لتنفيذية و�ل�سلوك �لتكيفي لدى �لأطفال ذوى 
�لإعاقة �لفكرية �ملتو�س���طة )متالزمة د�ون(، حيث تكونت �لعينة من )31( فرد ذوى 
متالزمة د�ون تر�وح معامل �لذكاء من 40-68 على مقيا�س �ستانفورد بينيه �ل�سورة 
Roth et al. (2005) :إع���د�د� (BRIEF-A)خلام�س���ة، كم���ا مت ��س���تخد�م مقيا�س�
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لقيا�س �لوظائف �لتنفيذية، ومقيا�س فينالند لل�س���لوك �لتكيفي �لطبعة �لثانية، مت 
تق�س���يم �لوظائف �لتنفيذية �إىل بعدين تنظيم �ل�س���لوك وي�س���مل )�لكف- �لتحويل- 
�ل�س���بط �لنفع���ايل- مر�قب���ة �ل���ذ�ت(، وم���ا ور�ء �ملعرف���ة وت�س���مل )�ملب���اد�أة- �لذ�كرة 
�لعامل���ة- �لتخطي���ط- مر�قب���ة �ملهمة- تنظي���م �حلاجيات(، تو�س���لت �لنتائ���ج �إىل �أن 
�أبع���اد م���ا ور�ء �ملعرف���ة كان���ت �أ�س���عف من تنظيم �ل�س���لوك ل���دى ذوى متالزم���ة د�ون 
وخا�س���ة يف �أبعاد �لتحويل و�لذ�كرة �لعامل���ة و�لتخطيط ومر�قبة �ملهمة، وكانت �أقل 
�ل�س���عوبات يف �لكف و�ل�س���بط �لنفعايل ومر�قبة �لذ�ت و�ملباد�أة وتنظيم �حلاجيات، 
كم���ا وجدت لديهم �س���عوبات يف �لتو��س���ل ومهار�ت �حلياة �ليومي���ة، ونقاط �لقوة يف 
�لتن�سئة �لجتماعية، كما وجدت عالقة �رتباطية بني �لوظائف �لتنفيذية و�ل�سلوك 

�لتكيفي لدى ذوى متالزمة د�ون.

كم���ا هدف���ت در��س���ة Jacola (2014) �إىل ��ستك�س���اف �لعالقة ب���ني �لوظائف 
�لتنفيذي���ة و�ل�س���لوك غ���ري �لتكيف���ي يف �ملر�هق���ني ذوى �لإعاق���ة �لفكري���ة �ملتو�س���طة 
)متالزم���ة د�ون(، وتكون���ت �لعين���ة م���ن )52( مر�ه���ق ذوى متالزم���ة د�ون، ت���رت�وح 
�أعماره���م من 12-18 عام، مت ��س���تخد�م بطارية لقيا�س �لوظائ���ف �لتنفيذية، وقائمة 
�س���لوك �لطف���ل )CBCL( �إع���د�د: Achenbach (1991)، �مله���ام �لتي مت قيا�س���ها 
كان���ت �لذ�كرة �لعاملة، و�لكف، وحل �مل�س���كالت، و�لنتب���اه، و�لطالقة �للفظية، بينما 
مت قيا�س �ل�س���لوكيات �لد�خلية و�خلارجية يف �ل�س���لوك غري �لتكيفي، تو�سلت �لنتائج 
�إىل �نخفا����س �ل�س���لوكيات غ���ري �لتكيفي���ة �خلارجي���ة وزي���ادة يف �أعر�����س �ل�س���لوكيات 
���ا  �لد�خلي���ة، ووج���ود �س���عف يف �لوظائ���ف �لتنفيذي���ة لديهم، كما �أ�س���ارت �لنتائج �أي�سً
�إىل �أن �لذ�كرة �لعاملة تتنباأ بال�س���لوك �خلارجي، و�لطالقة �للفظية تتنباأ بال�س���لوك 
�لد�خلي، و�إىل وجود عالقة �إيجابية بني �لأد�ء على مهمة �لكف و�ل�س���لوك �خلارجي 

و�لد�خلي لالأفر�د ذوى متالزمة د�ون. 

 Schuiringa, van Nieuwenhuijzen, Castro, & وهدف���ت در��س���ة 
Matthys, (2017) �إىل �لتع���رف على �لعالقة بني �لوظائف �لتنفيذية وم�س���كالت 
�ل�س���لوك �خلارج���ي لالأطف���ال ذوى �لإعاق���ة �لفكري���ة �لب�س���يطة ومتو�س���طي �لذكاء، 
تكون���ت �لعين���ة من )71( طفل لديه م�س���كالت �ل�س���لوك �خلارج���ي، و)70( طفل لي�س 
لدي���ه م�س���كالت �ل�س���لوك �خلارج���ي، وتر�وح���ت �أعماره���م م���ن 9-16 عام، ومتو�س���ط 
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 Achenbach& :إع���د�د� (CBCL) ذكاء )71(، مت ��س���تخد�م قائم���ة �س���لوك �لطفل
Rescorla, (2001)�لن�سخة �لهولندية ومت �لرتكيز على �ل�سلوك �لعدو�ين وك�سر 
�لقو�عد، ومقيا�س وك�سلر للذكاء �لطبعة �لثالثة، ومت تنفيذ مهام �لوظائف �لتنفيذية 
من خالل كمبيوتر حممول مت توفريه، كما مت تقييم ثالث مكونات )�لكف- �ملرونة 
�ملعرفي���ة- �لذ�ك���رة �لعامل���ة(، تو�س���لت �لنتائ���ج �إىل وج���ود ق�س���ور يف �لك���ف و�ملرون���ة 
�ملعرفية و�لذ�كرة �لعاملة لدى �لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة و�مل�س���احبة 
مب�س���كالت �س���لوكية خارجية، كما �أكدت �لدر��س���ة على �أن �س���عف �لذ�كرة �لعاملة �أدى 
�إىل ظه���ور �مل�س���كالت �ل�س���لوكية �خلارجي���ة، كم���ا وجدت عالق���ة بني �لك���ف و�لذ�كرة 
�لعاملة وم�سكالت �ل�سلوك �خلارجي، بينما كانت �لعالقة �سعيفة وغري و��سحة بني 

�ملرونة �ملعرفية وم�سكالت �ل�سلوك �خلارجي.

فرو�س البحث:
توج���د عالق���ة �رتباطي���ة د�لة بني �أبع���اد �لوظائ���ف �لتنفيذية و�أبعاد �ل�س���لوك ( 1)

�لتكيفي لدى �لأطفال ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد.
توج���د عالق���ة �رتباطي���ة د�لة بني �أبع���اد �لوظائ���ف �لتنفيذية و�أبعاد �ل�س���لوك ( 2)

�لتكيفي لدى �لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة.
توج���د عالق���ة �رتباطي���ة د�لة بني �أبع���اد �لوظائ���ف �لتنفيذية و�أبعاد �ل�س���لوك ( 3)

�لتكيفي لدى �لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية �ملتو�سطة )متالزمة د�ون(.
توج���د عالق���ة �رتباطي���ة د�لة بني �أبع���اد �لوظائ���ف �لتنفيذية و�أبعاد �ل�س���لوك ( 4)

غري �لتكيفي لدى �لأطفال ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد.
توج���د عالق���ة �رتباطي���ة د�لة بني �أبع���اد �لوظائ���ف �لتنفيذية و�أبعاد �ل�س���لوك ( 5)

غري �لتكيفي لدى �لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة.
توج���د عالق���ة �رتباطي���ة د�لة بني �أبع���اد �لوظائ���ف �لتنفيذية و�أبعاد �ل�س���لوك ( 6)

غري �لتكيفي لدى �لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية �ملتو�سطة )متالزمة د�ون(.
توج���د ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طات درجات �لأطفال ذوى ��س���طر�ب ( ))

طيف �لتوحد وذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة و�ملتو�س���طة )متالزمة د�ون( 
يف �أد�ء �لوظائف �لتنفيذية.
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اإجراءات البحث:
منهج البحث:

�ملنه���ج �لو�س���في �لرتباط���ى و�لذي يهت���م بتحديد حجم �لعالق���ة �لرتباطية ( 1)
ب���ني �أبع���اد �لوظائ���ف �لتنفيذية و�أبعاد �ل�س���لوك �لتكيفي وغ���ري �لتكيفي لدى 
د�ون(  )متالزم���ة  و�ملتو�س���طة  �لب�س���يطة  �لفكري���ة  �لإعاق���ة  ذوى  �لأطف���ال 

و�لأطفال ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد.
�ملنه���ج �لو�س���في �ملق���ارن حي���ث طبيع���ة �لبح���ث ت�س���تلزم و�س���ف ومقارن���ة �أد�ء ( 2)

�لأطف���ال طي���ف �لتوح���د يف �لوظائ���ف �لتنفيذي���ة، و�ل�س���لوك �لتكيف���ي وغ���ري 
�لتكيفي.

ا: عينة البحث: ثانياً
تكون���ت عين���ة �لبح���ث م���ن )38( طف���اًل حي���ث تر�وح���ت �أعماره���م �لزمني���ة 
م���ن )6-12( ع���ام ومت تق�س���يمهم �إىل ث���الث جمموع���ات، �ملجموع���ة �لأوىل: �لأطفال 
ذوى ��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د وعددهم )12( طف���اًل )10 ذك���ور- 2 �إناث(،و�ملجموعة 
طف���اًل                       )12( م���ن  وتكون���ت  �لب�س���يطة  �لفكري���ة  �لإعاق���ة  ذوى  �لثانية:�لأطف���ال 
 )3 ذك���ور- 9 �إناث(،و�ملجموع���ة �لثالث���ة: �لأطفال ذوى متالزم���ة د�ون وعددهم )14( 
طف���اًل)8 ذك���ور- 6 �إن���اث(،ومت �ختي���ار �لعينة من مدر�س���ة �لرتبية �لفكرية ومدر�س���ة 
جمال �لدين �لأفغاين مبحافظة �لإ�سماعيلية. ولقد تر�وح معامل ذكاء عينة �لإعاقة 
�لفكرية ما بني )50-70( على مقيا�س �ستانفورد- بينية �ل�سورة �لر�بعة طبًقا لبيانات 
�لتاأمني �ل�سحي. كما مت ت�سخي�س �لأطفال ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد عن طريق 
�لعيادة �لنف�س���ية بالتاأمني �ل�س���حي مبحافظة �لإ�س���ماعيلية، ول يعان���ى �أفر�د �لعينة 

من �أي �إعاقات �أخرى. 

وللتاأك���د م���ن �لتكاف���وؤ ب���ني �لث���الث جمموع���ات يف �لعم���ر �لزمن���ي و�لعم���ر 
�ملكاف���ئ قام���ت �لباحثة بح�س���اب �لفروق با�س���تخد�م �ختب���ار حتليل �لتباي���ن �لأحادى                               

One Way ANOVA، ويو�سح جدول )1( �لنتائج �لتي مت �لتو�سل �إليها:
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جدول )1(
نتائج حتليل التباين الأحادى للفروق بني الثالث جمموعات يف العمر الزمنى والعمر املكافئ

ذوى �لإعاقة 
�لفكرية �لب�سيطة 

)ن=12(
ذوى متالزمة د�ون

)ن=14(
ذوى ��سطر�ب 
طيف �لتوحد 

قيمة )ن=12(
�لدللةف

�لنحر�ف �ملتو�سط
�لنحر�ف �ملتو�سطمعيارى

�لنحر�ف �ملتو�سطمعيارى
معيارى

غري د�لة42‚082‚581‚82810‚920‚8010‚831‚9�لعمر �لزمنى

غري د�لة28‚052‚341‚7305‚920‚164‚411‚5�لعمر �ملكافئ

�أ�س���ار ج���دول )1( �إىل ع���دم وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني �لث���الث 
جمموع���ات ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة و�ملتو�س���طة )متالزم���ة د�ون( و�لأطفال 
ذوى ��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د، مم���ا يوؤكد على تكاف���وؤ �أفر�د �لعين���ة يف �لعمر �لزمنى 

و�لعمر �ملكافئ.

ا: اأدوات البحث: ثالثاً

 Gioia et al. :1 اإع�دادBRIEF( مقيا��س التقدي�ر ال�س�لوكى للوظائ�ف التنفيذي�ة-(
(2000) ترجمة: حممد وحمزة )))0)1

ويهدف �إىل قيا�س مهام �لوظائف �لتنفيذية وتقييمها وذلك من منظور �لآباء 
و�ملعلمني، وي�سمل �ملقيا�س �لفئة �لعمرية من )5-18( عام، وي�سمل �سورتان �إحد�هما 
لالآب���اء و�لأخ���رى للمعلم���ني، ومت ��س���تخد�م ن�س���خة �ملعلمني يف �لبح���ث �حلاىل حيث 
وج���ه �لعدي���د م���ن �لباحثني �لنقد لن�س���خة �لو�لدي���ن نظًر� لأنهم يبالغون يف و�س���ف 
�س���لوكيات �أبنائهم على عك�س �ملعلمني �لذين تكون نتائجهم �أكرث �س���دًقا ومو�سوعية 

من خالل مالحظة ومتابعة �سلوكيات طالبهم يف مدة ل تقل عن ثالثة �أ�سهر.

وه���ى                 تنفيذي���ة  وظائ���ف  ثم���ان  تقي����س  عب���ارة   )78( م���ن  �ملقيا����س  يتك���ون 
)�لكف- �لتحويل- �ل�سبط �لنفعايل- �ملباد�أة- �لذ�كرة �لعاملة- �لتخطيط- تنظيم 
�حلاجي���ات- �ملر�قب���ة( بع���د �إع���ادة فح�س �لبني���ة �لعاملي���ة ملقيا�س �لتقدير �ل�س���لوكي 
للوظائ���ف �لتنفيذي���ة عل���ى عين���ات ت���رت�وح �أعمارهم م���ن 4-16 عام يف در��س���ة حممد 

وحمزة )2012(.
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مقيا����س �لتحويلShift: ويقي�س �ملرون���ة يف �لتفكري، و�لقدرة على تغيريه يف . 1
�لوقت �ملنا�سب،و�لقدرة على عمل تغيري�ت، من �سيء ل�سيء �آخر.

مقيا����س �ل�س���بط �لنفع���ايل Emotional Control: ويقي����س �لق���درة على . 2
�ل�سبط و�لتحكم و�لتعديل يف �ل�ستجابات �لنفعالية ب�سكل مالئم.

مقيا����س �ملب���اد�أةinitiate: ويقي����س �لقدرة على �لبدء يف مهمة، �أوحل م�س���كلة . 3
ما ب�سكل م�ستقل.

باملعلوم���ات، . 4 �لحتف���اظ  عل���ى  �لق���درة  ويقي����س  �لعامل���ة:  �لذ�ك���رة  مقيا����س 
ومعاجلتها بهدف �إكمال ن�ساطهم.

مقيا����س �لك���ف inhibition: ويقي�س �لقدرة على وقف �أو تاأجيل �ل�س���لوك يف . 5
�لوقت �ملنا�سب،و�لتحكم يف �لدو�فع.

مقيا����س �لتخطي���ط: ويقي�س �لق���درة على و�س���ع �أهد�ف، وتطوي���ر �خلطو�ت . 6
لتحقيق �لهدف.

( . :Organization of Materials �لل���و�زم  �أو  مقيا����س تنظي���م �حلاجي���ات 
و�أ�سار �إىل �لقدرة على تنظيم بيئة �لطفل يف �ملدر�سة، وحجرة �لنوم، و�ملكتب، 

و�حلفاظ عليها ب�سكل مرتب.
مقيا����س �ملر�قب���ةMonitor : ويقي����س �لق���درة عل���ى مر�قبة �ل���ذ�ت، ومر�قبة . 8

�مله���ام، و�أ�س���ارت مر�قب���ة �لذ�ت �إىل �لقدرة على �إدر�ك تاأثري �س���لوك �ل�س���خ�س 
يف �لآخري���ن. و�أ�س���ارت مر�قبة �ملهمة �إىل �لقدرة عل���ى فح�س �أد�ئه للتاأكد من 

�إجناز �لهدف.

ت�سحيح املقيا�س:
يت���م تقدي���ر �ل�س���لوكيات م���ن خالل ثالث تقدي���ر�ت )غالًب���ا- �أحياًنا- ن���ادًر�(، 
وحت�س���ب �لدرج���ة عل���ى �لرتتي���ب )3- 2- 1( ونظ���ًر� لأن �ملقيا�س عبار�ته �س���لبية فاإن 
�لدرجة �ملرتفعة تدل على �نخفا�س م�ستوى �لوظائف �لتنفيذية، بينما تدل �لدرجة 

�ملنخف�سة على �رتفاع م�ستوى �لوظائف �لتنفيذية.

اخل�سائ�س ال�سيكومرتية للمقيا�س:
قام���ت �لباحثت���ان بالتحقق من �س���دق وثبات �ملقيا�س عل���ى عينة من �لعاديني 

وكانت �لنتائج كالتاىل:
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: �سدق املقيا�س: اأولاً
�ل�سدق �لتالزمى: وذلك مع حمكات خارجية وهى �سورة مرتجمة ل�ستبانة 
�لذ�كرة �لعاملة �إعد�د  Alloway, Gathercole & Kirkood (2008)ومقيا�س 

تقدير �ملعلم لكونر، وكانت معامالت �لرتباط هى )79‚0، 72‚0( على �لتو�ىل.

ا: ثبات املقيا�س: ثانياً
مت ح�س���اب �لثب���ات بطريقة �لتجزئة �لن�س���فية وكان معام���ل �لثبات للمقيا�س 
ككل )89‚0(، كما مت ح�ساب ثبات �لتقدير للمقيا�س وكان معامل �لثبات )88‚0( وهى 

معامالت ثبات جيدة.
وف���ى �لبح���ث �حل���ايل مت ح�س���اب �خل�س���ائ�س �ل�س���يكومرتية للمقيا����س عل���ى 
عين���ة م���ن �لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية وذوى ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد للتاأكد من 
�س���الحية �ملقيا����س لتل���ك �لفئات م���ن ذوى �لحتياجات �خلا�س���ة يف �لبيئة �مل�س���رية.

وللتحقق من �سدق وثبات �ملقيا�س مت تطبيقه على عينة قو�مها )20( طفل من ذوى 
�لإعاقة �لفكرية، و)10( �أطفال من ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد من مدر�سة �لرتبية 

�لفكرية ومدر�سة جمال �لدين �لأفغاين مبحافظة �لإ�سماعيلية.

: �سدق املقيا�س: اأولاً

�س�دق التكوين الفر�سي )ال�سدق البنائي1:وذلك من خالل �إيجاد معامل �لرتباط بني 
كل مف���ردة ودرج���ة �لبعد �خلا�س بها، ومعامل �لرتب���اط بني درجة كل بعد و�لدرجة 

�لكلية للمقيا�س، وجدول )2( و)3( يو�سح ذلك كالتايل: 
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جدول )2( 
معامالت الرتباط بني كل مفردة من مفردات املقيا�س ودرجة البعد 

الذي تنتمي اإليه املفردة
رقم 

�ملفردة
معامل 
�لرتباط

رقم 
�ملفردة

معامل 
�لرتباط

رقم 
�ملفردة

معامل 
�لرتباط

رقم 
�ملفردة

معامل 
�لرتباط

1*0.0421*0.0441*0.5361**0.66
2**0.8522*0.9342*0.8362**0.16
3*0.0423*0.8343*0.0463**0.05
4*0.2424*0.6344*0.6364**0.75
5*0.5325*0.9345*0.8365*0.14
6*0.6326*0.6346*0.9366**0.84
7*0.6327*0.3447*0.0467**0.94
8*0.5328*0.0448**0.1568**0.55
9**0.6529*0.6349**0.7469*0.34

10**0.2630**0.6550*0.3470*0.63
11*0.5431**0.3551*0.7371*0.83
12*0.5332**0.8552**0.2672*0.04
13*0.2433**0.9553**0.0673*0.63
14*0.6334*0.4454*0.5474**0.84
15*0.5335*0.2455**0.8475**0.05
16*0.8336*0.8356**0.2576*0.14
17*0.0437*0.2457**0.0577*0.44
18*0.9338*0.8358*0.6378*0.83
19*0.0439*0.6359**0.35
20*0.8340*0.6360*0.63

** د�لة عند 0.01 و* د�لة عند 0.05
ويت�س���ح م���ن ج���دول )2( �أن قي���م معام���الت �لرتب���اط ب���ني كل مف���ردة من 

مفرد�ت �ملقيا�س ودرجة �لبعد �لذي تنتمي �إليه �ملفردة هي قيم د�لة �إح�سائًيا.
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جدول)3(
معامالت الرتباط بني درجة كل بعد من اأبعاد املقيا�س والدرجة الكلية

رقم 
�لبعد

�لبعد 
�لأول

�لبعد 
�لثاين

�لبعد 
�لثالث

�لبعد 
�لر�بع

�لبعد 
�خلام�س

�لبعد 
�ل�ساد�س

�لبعد 
�ل�سابع

�لبعد 
�لثامن

معامل 
0.95**0.37**0.66**0.14*0.85**0.93*0.84**0.56**�لرتباط

** د�لة عند 0.01 و* د�لة عند 0.05
 ويت�س���ح م���ن جدول )3( �أن قيم معامالت �لرتب���اط بني درجة كل بعد من 
�أبعاد �ملقيا�س و�لدرجة �لكلية هي قيم د�لة �إح�س���ائًيا مما يدل على �أن �ملقيا�س يتمتع 

بدرجة مقبولة من �ل�سدق.

ا: ثبات املقيا�س: ثانياً
مت ح�ساب �لثبات عن طريق ح�ساب معامالت �ألفا كرونباخ لالأبعاد و�لدرجة 

�لكلية للمقيا�س وجدول )4( يو�سح ذلك: 
جدول )4(

معامالت ثبات مقيا�س التقدير ال�سلوكى للوظائف التنفيذية )BRIEF(باأبعاده والدرجة 
الكلية للمقيا�س

�أبعاد 
�ملقيا�س

�لبعد 
�لأول

�لبعد 
�لثاين

�لبعد 
�لثالث

�لبعد 
�لر�بع

�لبعد 
�خلام�س

�لبعد 
�ل�ساد�س

�لبعد 
�ل�سابع

�لبعد 
�لثامن

�ملقيا�س 
ككل

معامالت 
0.960.170.270.960.270.070.670.070.37�لثبات

يت�سح من �جلدول )4( �أن قيم معامالت �لثبات تر�وحت من )0.69�إىل 0.76( 
بينما ثبات �ملقيا�س ككل كان )0.73(وهى قيم ثبات مقبولة.

Vineland Adaptive Behavior Scale )-مقيا�س فينلند لل�سلوك التكيفي 
 Vineland Adaptive �لتكيف���ي  لل�س���لوك  فينالن���د  مقيا����س  تطبي���ق  مت 
behavior، ترجمة فادية علو�ن )1995(، �لن�س���خة �مل�س���تخدمة يف �لتاأمني �ل�س���حي 

ومد�ر�س �لرتبية �لفكرية لت�سخي�س �لإعاقة �لفكرية.
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 ويتكون من ثالثة �أبعاد هي )بعد �لتو��سل، ومهار�ت �حلياة �ليومية و�لتن�سئة 
�لجتماعي���ة(، بينم���ا ل يحتوي عل���ى �لبعدين �لأخريي���ن من �ملقيا�س وهم���ا �ملهار�ت 
�حلركية و�ل�س���لوك غري �لتكيفي، حيث �أنهما ي�س���تخدمان مع �لأطفال �لأ�س���غر �سًنا، 
�أي يف �س���ن �أقل من �س���ن �للتحاق مبدر��س �لرتبية �لفكرية ومد�ر�س �لتعليم �لعام، 
ويعد مقيا�س فينالند لل�سلوك �لتكيفي مقيا�ًسا �سادًقا وثابًتا، حيث �أنه من �ملقايي�س 
�لو��سعة �ل�ستخد�م يف ت�سخي�س �لإعاقة �لفكرية ولقد مت ح�ساب �ل�سدق بعدة طرق 
خمتلفة منها �س���دق �ملحكمني، و�ل�س���دق �لذ�تي و�ل�س���دق �لد�خلي وتر�وحت درجة 
�ل�سدق بني )0.95 و 0.99( �أما �لثبات فح�سب بطريقة �ألفا كرونباخ وكانت قيمة �ألفا 

)0.97( مما يدل على �أن �ملقيا�س �سادق وثابت.

)-مقيا�س ال�سلوك غر التكيفي  )�إعد�د: �لباحثة(
مت بن���اء �ملقيا����س بع���د �لإط���الع على �لعدي���د من �لدر��س���ات �ل�س���ابقة �لعربية 
و�لأجنبية �لتي تناولت �ل�سلوك غري �لتكيفي لالأطفال ب�سكل عام، و�ل�سلوك غري �لتكيفي 
لذوى �لإعاقة �لفكرية وذي ��سطر�ب طيف �لتوحد ومنها در��سة كل من: �خلطيب، 
. Wallace et al., 2016و Jacola, 2014و؛Orten, 20121988؛ ودر��س���ة  ؛

كم���ا ��س���تفادت �لباحثة م���ن بع�س �ملقايي�س �مل�س���تخدمة منه���ا: مقيا�س نهري� 
 Nihira, Foster, Shellhass & Leland, 1974و�آخرون لل�سلوك غري �لتكيفي؛
 Achenbach, 1991إعد�د:؛� )CBCL(وقائمة �سلوكيات �لطفل من �سن 4-18 عام
Sparrow, Cicchetti & Balla, 2005ومقيا�س فاينالند ُبعد �ل�سلوك غري �لتكيفي

يف �إعد�د بنود �ملقيا�س و�لذي �أ�س���بح يف �س���ورته �لأولية مكوًنا من )70( عبارة موزعة 
عل���ى بعدي���ن وه���م: �س���لوكيات خارجي���ة وت�س���مل �ل�س���لوك �لع���دو�ين- �ل�س���لوك غ���ري 
�لجتماعي- �ل�س���لوك �لنمطي و�لعاد�ت �ل�س���اذة– �لن�ساط �لز�ئد، و�سلوكيات د�خلية 

وت�سمل �لن�سحاب – �لكتئاب- �مل�سكالت �جل�سدية- �لقلق.

اخل�سائ�س ال�سيكومرتية ملقيا�س ال�سلوك غر التكيفي:
للتحق���ق م���ن �س���دق وثب���ات �ملقيا����س مت تطبيق���ه عل���ى عين���ة تقن���ني قو�مه���ا 
)30( طف���اًل منه���م )20( طف���اًل ذي �إعاق���ة فكري���ة، و)10( �أطفال من ذوى ��س���طر�ب 
طي���ف �لتوح���د م���ن مدر�س���تي �لرتبي���ة �لفكري���ة وجمال �لدي���ن �لأفغ���اين مبحافظة 

�لإ�سماعيلية.
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�سدق املقيا�س: اأ1 
�س�دق املحت�وى الظاهري )املحكم�ني1: مت عر�س �ملقيا�س يف �س���ورته �لأولية - )

عل���ى جمموع���ة م���ن �ل�س���ادة �ملحكم���ني م���ن �أع�س���اء هيئ���ة �لتدري����س بق�س���م �لرتبية 
�خلا�س���ة وعل���م �لنف�س و�ل�س���حة �لنف�س���ية ل�س���تطالع ر�أيهم يف عب���ار�ت �ملقيا�س من 
حي���ث مالئم���ة كل عب���ارة لالأبع���اد �لفرعي���ة �لت���ي ي�س���تهدف قيا�س���ها، وحتديد مدى 
منا�سبة �سياغة �لعبارة وقد �أ�سفر �آر�ء �ل�سادة �ملحكمني على تعديل بع�س �ل�سياغات 

�للغوية لبع�س �ملفرد�ت وحذف عبارة و�حدة.
�س�دق التكوين الفر�س�ى )ال�س�دق البنائى1: يق�س���د ب���ه مدى قيا����س �لختبار - )

للتكوين �لفر�س���ى �أو �ل�س���مة �لتي يهدف قيا�س���ها ويطلق �لبع�س على هذ� �لنوع من 
�ل�سدق بال�سدق �لبنائى )خطاب، 2000(، ومت ذلك من خالل �إيجاد معامل �لرتباط 
ب���ني كل مف���ردة ودرج���ة �لبع���د �خلا�س بها للتاأك���د من مدى جتان�س عب���ار�ت كل بعد 
فيم���ا بينه���ا، ومعام���ل �لرتباط بني درجة كل بع���د و�لدرجة �لكلي���ة للمقيا�س للتاأكد 

من جتان�س �لأبعاد فيما بينها، كما هو مو�سح بجدول )5( و)6(:
جدول )5( 

معامالت �لرتباط بني كل مفردة من مفرد�ت �ملقيا�س ودرجة �لبعد 
�لذي تنتمي �إليه �ملفردة

رقم 
�ملفردة

معامل 
�لرتباط

رقم 
�ملفردة

معامل 
�لرتباط

رقم 
�ملفردة

معامل 
�لرتباط

رقم 
�ملفردة

معامل 
�لرتباط

1**0.5619**0.6437*0.9355*0.34
2**0.5720**0.6538**0.7556*0.63
3**0.8621**0.2539**0.1557**0.15
4**0.0722*0.1440**0.5458*0.53
5**0.6623**0.6541**0.3659**0.84
6*0.3424**0.3642*0.2460*0.24
7*0.2425**0.6643*0.9361**0.15
8**0.1526**0.4644*0.6362**0.94
9**0.5627**0.5545*0.8363**0.86

10**0.3528**0.4646**0.7464*0.63
11**0.9429*0.6347**0.4665**0.75
12**0.8630**0.9448**0.3666**0.84
13**0.8431**0.0649**0.3667*0.34
14**0.5632**0.2550*0.6368*0.63
15**0.0733*0.6351**0.6669*0.83
16**0.8634**0.2652**0.35
17**0.2735**0.6553*0.44
18*0.4436**0.3654**0.74

** د�لة عند 0.01 و* د�لة عند 0.05
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ويت�س���ح م���ن ج���دول )5( �أن قي���م معام���الت �لرتب���اط ب���ني كل مف���ردة من 
مف���رد�ت �ملقيا����س ودرجة �لبعد �لذي تنتمي �إليه �ملفردة هي قيم د�لة �إح�س���ائًيا وبناًء 

على ذلك يت�سح �سالمة �لتما�سك �لد�خلي ملفرد�ت �ملقيا�س. 
جدول)6(

معامالت الرتباط بني درجة كل بعد من اأبعاد املقيا�س والدرجة الكلية
�لبعد �لثاين�لبعد �لأولرقم �لبعد

0.08**0.79**معامل �لرتباط

 ويت�س���ح م���ن �جل���دول )6( �أن قيم معامالت �لرتباط ب���ني درجة كل بعد من 
�أبعاد �ملقيا�س و�لدرجة �لكلية هي قيم د�لة �إح�سائًيا عند م�ستوى دللة )0.01( وبناء 
على ذلك يت�سح �سالمة �لتما�سك �لد�خلي للمقيا�س مما يدل على �أن �ملقيا�س يتمتع 

بدرجة مرتفعة من �ل�سدق مبا ي�سمح با�ستخد�مه يف �لبحث �حلايل.
)ب1 ثبات املقيا�س:

 مت ح�س���اب �لثبات عن طريق ح�س���اب معامالت �ألفا كرونباخ لالأبعاد و�لدرجة 
�لكلية للمقيا�س وجدول )7( يو�سح ذلك: 

جدول )7(
معامالت ثبات مقيا�س ال�سلوك غري التكيفي باأبعاده والدرجة الكلية للمقيا�س

�ملقيا�س ككل�لبعد �لثاين�لبعد �لأول�أبعاد �ملقيا�س
0.470.68 0.39معامالت �لثبات

يت�س���ح م���ن �جل���دول )2( �أن قيم معام���الت �لثبات تر�وحت م���ن )0.74�إىل 
0.93( بينم���ا ثب���ات �ملقيا����س ككل كان )0.86(وه���ى قي���م ثب���ات مقبول���ة. ويت�س���ح م���ن 
�لنتائ���ج �ل�س���ابقة �أن �ملقيا����س يتمت���ع بدرجة مقبولة من �ل�س���دق و�لثبات مبا ي�س���مح 

با�ستخد�مه يف �لبحث �حلاىل.
ال�سورة النهائية للمقيا�س وكيفية ت�سحيحه:

��س���تمل �ملقيا����س يف �س���ورته �لنهائي���ة عل���ى )69( عب���ارة تقي����س �ل�س���لوك غري 
�لتكيفي لالأطفال من ذوى �لإعاقة �لفكرية وذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد، وموزعة 
على بعدين وهما �ل�س���لوكيات �خلارجية و�ل�س���لوكيات �لد�خلية، ويجيب على �ملقيا�س 
�ملعل���م �أو �ملعلم���ة عل���ى تدري���ج ثالث���ي )غالًب���ا- �أحياًن���ا- ن���ادًر�( وت�س���حح بالرتتي���ب                    
)3- 2- 1(، كم���ا �أ�س���ارت �لدرج���ة �ملرتفع���ة على �رتفاع �ل�س���لوك غ���ري �لتكيفي للطفل 

و�أ�سارت �لدرجة �ملنخف�سة على �نخفا�س �ل�سلوك غري �لتكيفي لدى �لطفل.
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رابًعا: االأ�ساليب االإح�سائية:
 با�س���تخد�م حزم���ة �لرب�م���ج �لإح�س���ائية للعل���وم �لنف�س���ية)SPSS( �إ�س���د�ر 
16 يف حتلي���ل �لبيانات، كما مت ��س���تخد�م �ملتو�س���طات و�لنحر�ف���ات �ملعيارية، و�ختبار 
حتليل �لتباين �لأحادى One Way ANOVA، و�ختبار �سيفيه للمقارنات �لبعدية 

لتحديد طبيعة و�جتاهات �لفروق، ومعامل �رتباط بري�سون.

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

ين����س �لفر����س عل���ى �أن���ه »توجد عالق���ة �رتباطي���ة د�لة ب���ني �أبع���اد �لوظائف 
�لتنفيذي���ة و�أبع���اد �ل�س���لوك �لتكيف���ي ل���دى �لأطفال ذوى ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد«. 
وللتاأكد من �س���حة �لفر�س قامت �لباحثة بح�س���اب معامل �رتباط بري�سون، ويو�سح 

جدول )10( �لنتائج �لتي مت �لتو�سل �إليها:
جدول )10(

 معامالت الرتباط بني اأبعاد الوظائف التنفيذية واأبعاد ال�سلوك التكيفي لالأطفال ذوى ا�سطراب 
طيف التوحد

مهار�ت �حلياة �لتو��سل�لبعد
�ليومية

�لتن�سئة 
�لجتماعية

�لدرجة �لكلية 
لل�سلوك �لتكيفي

586‚0*621‚0*592‚0*598‚0*�لتحويل
698‚0**582‚0*603‚0*289‚0�لذ�كرة �لعاملة

312‚0610‚2820‚0230‚0�ملباد�أة
390‚6010‚0*632‚0*593‚0*�ل�سبط �لنفعايل

579‚0*623‚0*596‚0*049‚0�لتخطيط
818‚0**760‚0**599‚0*597‚0*تنظيم �حلاجيات

624‚0*619‚0*173‚8910‚0**�لكف
823‚0**593‚0*188‚6220‚0*مر�قبة �ملهمة

�لدرجة �لكلية 
825‚0**809‚0**624‚0*762‚0**للوظائف �لتنفيذية

** د�لة عند 0.01 و* د�لة عند 0.05
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ويت�س���ح م���ن جدول )10( �أن هن���اك عالقة �رتباطية د�لة ب���ني �لدرجة �لكلية 
للوظائف �لتنفيذية و�لدرجة �لكلية لل�س���لوك �لتكيفي لدى �لأطفال ذوى ��سطر�ب 
طي���ف �لتوح���د حي���ث بلغ���ت قيم���ة معام���ل �لرتب���اط )825‚0( وه���ى قيم���ة مرتفع���ة 
ود�ل���ة عن���د م�س���توى دلل���ة )01‚0(، وتتف���ق ه���ذه �لنتائ���ج م���ع نتائ���ج در��س���ة كاًل من               
 (Low, 2007;Hall, 2013; Panerai et al.2014;Pugliese et al.,
 2015 ; Peterson, Noggle, Thompson, & Davis, 2015;White et
al., 2017) Barber et al., 2017 و�لت���ي �أك���دت عل���ى وجود عالقة بني �لوظائف 
�لتنفيذية و�ل�سلوك �لتكيفي لدى ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد، و�أن مظاهر �سعوبات 
�لوظائ���ف �لتنفيذي���ة لديه���م مرتب���ط ب�س���عوبة �لوظيف���ة �لتكيفي���ة،و�أن �لوظائ���ف 
�لتنفيذية تتنباأ ب�س���كل كبري بال�س���لوك �لتكيفي لديهم وخا�س���ة �لذين لديهم معامل 
ذكاء �أعل���ى م���ن 70، و�أك���دت على �أن حت�س���ني �لوظائف �لتنفيذية يح�س���ن من مهار�ت 
�لتكي���ف ويزي���د م���ن �لق���درة �لوظيفي���ة لتلك �لأف���ر�د، كما وج���دت عالق���ة �رتباطية 
مرتفع���ة ب���ني �لدرج���ة �لكلي���ة للوظائ���ف �لتنفيذي���ة وجميع �أبع���اد �ل�س���لوك �لتكيفي 
وبلغت قيم معامالت �لرتباط من )624‚0- 809‚0(، وتتفق هذه �لنتيجة مع در��سة 
Peterson et al.  (2015) و�لت���ي �أك���دت عل���ى �أن جميع �أبع���اد �لوظائف �لتنفيذية 
مرتبطة بكل �أبعاد �ل�سلوك �لتكيفي و�أن �لوظائف �لتنفيذية حت�سن من �أد�ء �لأفر�د 
يف �ل�سلوك �لتكيفي بجميع �أبعاده، بينما وجدت عالقة �رتباطية متو�سطة بني ُبعدى 
�لتحوي���ل و�لتخطي���ط و�لدرج���ة �لكلي���ة لل�س���لوك �لتكيف���ي وتتفق ه���ذه �لنتيجة مع 
در��سة Hall (2013) و�لتي تو�سلت �إىل �أن ُبعدى �لتحويل و�لتخطيط لهما عالقة 
بال�س���لوك �لتكيفي وميكنهما �لتنبوؤ ب���ه، وعالقة �رتباطية مرتفعة بني �أبعاد �لذ�كرة 
�لعاملة و�لكف وتنظيم �حلاجيات ومر�قبة �ملهمة و�لدرجة �لكلية لل�س���لوك �لتكيفي 
وتر�وح���ت قي���م معامالت �لرتباط من )624‚0- 823‚0( وهى قيم د�لة �إح�س���ائًيا، يف 
ح���ني كان���ت �لعالقة �س���عيفة بني ُبعدى �ملباد�أة و�ل�س���بط �لنفع���ايل و�لدرجة �لكلية 
لل�س���لوك �لتكيف���ي وبلغ���ت قي���م معام���الت �لرتب���اط )312‚0- 390‚0( وهى قيم غري 

د�لة �إح�سائًيا.
���ا �إىل وج���ود عالقة �رتباطية متو�س���طة تر�وحت من  كما �أ�س���ارت �لنتائج �أي�سً
)593‚0- 622‚0( بني �أبعاد �لتحويل و�ل�سبط �لنفعايل وتنظيم �حلاجيات ومر�قبة 
�ملهم���ة وُبعد �لتو��س���ل يف �ل�س���لوك �لتكيفي، ووجود عالقة �رتباطي���ة مرتفعة وبلغت 
قي���م معامالت �لرتب���اط )762‚0- 891‚0( بني ُبعد �لك���ف و�لدرجة �لكلية للوظائف 
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وُبع���د �لتو��س���ل لل�س���لوك �لتكيف���ي بينم���ا ج���اءت �لعالقة �س���عيفة بني �أبع���اد �لذ�كرة 
�لعامل���ة و�ملب���اد�أة و�لتخطي���ط وُبعد �لتو��س���ل حي���ث بلغت قيمة معام���الت �لرتباط 
م���ن )023‚0- 289‚0( وه���ى قي���م غ���ري د�لة �إح�س���ائًيا، وتتفق هذه �لنتائج مع در��س���ة 
Barber et al. (2017) و�لتي تو�سلت �إىل وجود عالقة بني �أبعاد �لكف، و�لتحويل، 
و�ل�س���بط �لنفع���ايل وُبعد �لتو��س���ل يف �ل�س���لوك �لتكيف���ي �أكرث من باق���ى �لأبعاد، يف 
حني �ختلفت هذه �لنتائج مع در��سة Pugliese et al. (2015) و�لتي تو�سلت �إىل 
وجود عالقة بني �أبعاد �ملباد�أة يف �لأن�سطة و�لذ�كرة �لعاملة، و�لتخطيط، و�لتنظيم، 
و�ملر�قب���ة �لذ�تية، وُبعد �لتو��س���ل و�أن ه���ذه �لأبعاد ميكن �أن تتنباأ به �أكرث من �لذكاء 

يف �أعر��س �لتوحد.

ا �إىل وجود عالقة �رتباطية متو�سطة بني �أبعاد �لتحويل  و�أ�سارت �لنتائج �أي�سً
و�لذ�ك���رة �لعامل���ة و�ل�س���بط �لنفع���ايل و�لتخطي���ط وتنظي���م �حلاجي���ات و�لدرج���ة 
�لكلي���ة للوظائ���ف وُبع���د مهار�ت �حلي���اة �ليومية يف �ل�س���لوك �لتكيف���ي حيث تر�وحت 
قي���م معام���الت �لرتب���اط م���ن )592‚0- 632‚0(، وتتف���ق ه���ذه �لنتيج���ة م���ع در��س���ة                      
Low (2007) يف �أن ُبع���د �لتخطي���ط يرتب���ط بُبع���د مه���ار�ت �حلي���اة �ليومية، بينما 
يف در��س���ة Pugliese et al. (2015) تو�س���لت �إىل وج���ود عالق���ة ب���ني �أبع���اد �ملباد�أة 
يف �لأن�س���طة و�لذ�ك���رة �لعامل���ة، و�لتخطي���ط، و�لتنظي���م، و�ملر�قب���ة �لذ�تي���ة وُبع���د 
مه���ار�ت �حلي���اة �ليومية و�تفق���ت مع نتائج �لبح���ث �حلاىل يف �أبعاد �لذ�ك���رة �لعاملة 
و�لتخطي���ط و�لتنظي���م فقط و�ختلفت معها يف ُبعدي �ملباد�أة و�ملر�قبة، يف حني جاءت 
�لنتائ���ج متفق���ة مع در��س���ة Barber et al.  (2017) يف وج���ود عالقة بني �لتحويل 
و�ل�س���بط �لنفعايل وُبعد مهار�ت �حلياة �ليومي���ة، كما �أظهرت �لنتائج وجود عالقة 
�س���عيفة بني �أبعاد �ملباد�أة و�لكف ومر�قبة �ملهمة وُبعد مهار�ت �حلياة �ليومية وبلغت 

قيم معامالت �لرتباط من )173‚0- 282‚0( وهى قيم غري د�لة �إح�سائًيا.

وتو�سلت نتائج �لبحث �حلايل �إىل وجود عالقة �رتباطية متو�سطة بني �أبعاد 
�لتحوي���ل و�لذ�ك���رة �لعاملة و�ل�س���بط �لنفعايل و�لتخطيط و�لك���ف ومر�قبة �ملهمة 
وُبعد �لتن�سئة �لجتماعية يف �ل�سلوك �لتكيفي وتر�وحت قيم معامالت �لرتباط من 
 Panerai et al. (2014) 582‚0- 623‚0( وتتف���ق ه���ذه �لنتيجة م���ع نتائج در��س���ة(
ودر��س���ة Barber et al. (2017) يف وج���ود عالق���ة بني �أبع���اد �لتحويل و�لتخطيط 
و�لك���ف و�ل�س���بط �لنفعايل وُبعد �لتن�س���ئة �لجتماعية يف �ل�س���لوك �لتكيفي، ووجود 
عالق���ة �رتباطي���ة مرتفعة بني ُبعد تنظيم �حلاجيات و�لدرجة �لكلية للوظائف وُبعد 
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�لتن�س���ئة �لجتماعية، بينما جاءتالعالقة �س���عيفة جًد� بني ُبعد �ملباد�أة وُبعد �لتن�سئة 
�لجتماعي���ة وبلغ���ت قيم���ة معامل �لرتب���اط )061‚0( وهى قيمة غري د�لة �إح�س���ائًيا 
وه���ذه �لنتيج���ة تختل���ف م���ع نتائ���ج  در��س���ة Panerai et al. (2014) يف ُبعد �ملباد�أة 

�لتي وجدت عالقة بينه وبني ُبعد �لتن�سئة �لجتماعية.

و�أ�س���ارت �لعدي���د م���ن �لدر��س���ات �أن �ل�س���لوك �لتكيف���ي ق���د يو�س���ح �لق�س���ور 
�لوظيف���ي لالأطف���ال ذوى ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد، كما �أن �ل�س���لوك �لتكيفي ُي�س���هل 
حتدي���د م�س���تويات �لوظيف���ة �لذهني���ة وي�س���اعد يف حتدي���د �إمكاني���ة �لف���رد للعم���ل 
ب�س���كل م�س���تقل �أو �س���يتطلب �لإ�س���ر�ف، كما �أكدت �لدر��س���ات على �أن ذوى ��س���طر�ب 
طي���ف �لتوح���د �أكرث عجًز� يف مهار�ت �ل�س���لوك �لتكيفي م���ن ذوى �لإعاقة �لفكرية يف 
�لتو��س���ل ومه���ار�ت �حلي���اة �ليومي���ة و�لتن�س���ئة �لجتماعية عند �لت�س���اوي يف معامل 

.(Low, 2007) لذكاء�
نتائج الفر�س الثاين:

ن����س �لفر����س عل���ى �أن���ه: »توجد عالق���ة �رتباطي���ة د�لة ب���ني �أبع���اد �لوظائف 
�لتنفيذي���ة و�أبعاد �ل�س���لوك �لتكيفي لدى �لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة«. 
وللتاأكد من �س���حة �لفر�س قامت �لباحثة بح�س���اب معامل �رتباط بري�سون، ويو�سح 

جدول )11( �لنتائج �لتي مت �لتو�سل �إليها:
جدول )11( 

معامالت الرتباط بني اأبعاد الوظائف التنفيذية واأبعاد ال�سلوك التكيفي لالأطفال ذوى الإعاقة 
الفكرية الب�سيطة

مهار�ت �حلياة �لتو��سل�لبعد
�ليومية

�لتن�سئة 
�لجتماعية

�لدرجة �لكلية 
لل�سلوك �لتكيفي

591‚0*645‚0*564‚0*621‚0*�لتحويل
164‚2220‚2530‚2830‚0�لذ�كرة �لعاملة

454‚1020‚2490‚5770‚0*�ملباد�أة
877‚0**834‚0**840‚0**761‚0**�ل�سبط �لنفعايل

613‚0*663‚0*666‚0*603‚0*�لتخطيط
622‚0*604‚0*612‚0*635‚0*تنظيم �حلاجيات

899‚0**830‚0**861‚0**807‚0**�لكف
187‚0310‚1700‚3220‚0مر�قبة �ملهمة

�لدرجة �لكلية 
919‚0**904‚0**937‚0**947‚0**للوظائف �لتنفيذية

** د�لة عند 0.01 و* د�لة عند 0.05
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يت�س���ح م���ن ج���دول )11( �أن هن���اك عالقة �رتباطي���ة د�لة ب���ني �لدرجة �لكلية 
للوظائ���ف �لتنفيذي���ة و�لدرجة �لكلية لل�س���لوك �لتكيفي لدى �لأطف���ال ذوى �لإعاقة 
�لفكري���ة �لب�س���يطة حي���ث بلغت قيمة معام���ل �لرتباط )919‚0( وه���ى قيمة مرتفعة 
ود�ل���ة عند م�س���توى دللة )01‚0(، كما وجدت عالق���ة �رتباطية مرتفعة بني �لدرجة 
�لكلي���ة للوظائ���ف �لتنفيذي���ة وجمي���ع �أبعاد �ل�س���لوك �لتكيف���ي وبلغت قي���م معامالت 
�لرتب���اط م���ن )904‚0- 937‚0(، كم���ا وج���دت عالق���ة �رتباطية متو�س���طة ب���ني �أبعاد 
�لتكيف���ي،  لل�س���لوك  �لكلي���ة  و�لدرج���ة  �حلاجي���ات  وتنظي���م  و�لتخطي���ط  �لتحوي���ل 
وعالق���ة �رتباطي���ة مرتفع���ة بني ُبع���دى �ل�س���بط �لنفع���ايل و�لكف و�لدرج���ة �لكلية 
لل�س���لوك �لتكيف���ي وتر�وح���ت قي���م معام���الت �لرتب���اط )877‚0- 899‚0( وه���ى قي���م 
د�ل���ة �إح�س���ائًيا، يف ح���ني كان���ت �لعالقة �س���عيفة ب���ني �أبعاد �لذ�ك���رة �لعامل���ة و�ملباد�أة 
ومر�قب���ة �ملهم���ة و�لدرج���ة �لكلية لل�س���لوك �لتكيف���ي وبلغت قيم معام���الت �لرتباط 
���ا �إىل  م���ن )164‚0- 454‚0( وه���ى قي���م غ���ري د�لة �إح�س���ائًيا. كما �أ�س���ارت �لنتائج �أي�سً
وج���ود عالق���ة �رتباطية متو�س���طة تر�وحت من )577‚0- 635‚0( ب���ني �أبعاد �لتحويل 
و�ملباد�أة و�لتخطيط وتنظيم �حلاجيات وُبعد �لتو��س���ل يف �ل�س���لوك �لتكيفي، ووجود 
عالق���ة �رتباطي���ة مرتفع���ة تر�وحت قي���م معام���الت �لرتب���اط )761‚0- 947‚0( بني 
�أبع���اد �ل�س���بط �لنفع���ايل و�لك���ف و�لدرج���ة �لكلي���ة للوظائ���ف وُبعد �لتو��س���ل، بينما 
ج���اءت �لعالق���ة �س���عيفة بني ُبع���دى �لذ�كرة �لعامل���ة ومر�قبة �ملهمة وُبعد �لتو��س���ل 
حيث بلغت قيمة معامالت �لرتباط )283‚0- 322‚0( وهى قيم غري د�لة �إح�سائًيا.

���ا وج���ود عالق���ة �رتباطية متو�س���طة بني �أبع���اد �لتحويل  وبين���ت �لنتائ���ج �أي�سً
و�لتخطي���ط وتنظي���م �حلاجي���ات وُبعد مه���ار�ت �حلي���اة �ليومية يف �ل�س���لوك �لتكيفي 
حي���ث تر�وح���ت قيم معام���الت �لرتباط م���ن )564‚0- 666‚0(، بينم���ا وجدت عالقة 
�رتباطي���ة مرتفع���ة بني ُبعدى �ل�س���بط �لنفع���ايل و�لكف و�لدرج���ة �لكلية للوظائف 
وُبعد مهار�ت �حلياة �ليومية وتر�وحت قيم معامالت �لرتباط من )840‚0- 937‚0( 
وه���ى قي���م د�لة �إح�س���ائًيا، يف حني جاءت �لعالقة �س���عيفة بني �أبع���اد �لذ�كرة �لعاملة 
و�ملباد�أة ومر�قبة �ملهمة وُبعد مهار�ت �حلياة �ليومية يف �ل�سلوك �لتكيفي وبلغت قيم 

معامالت �لرتباط من )170‚0- 253‚0( وهى قيم غري د�لة �إح�سائًيا.



الوظائف التنفيذية وعالقتها بال�سلوك التكيفي وغري التكيفي د. �سارة يو�سف عبد العزيز

 81 

كما تو�س���لت �لنتائج �إىل وجود عالقة �رتباطية متو�س���طة بني �أبعاد �لتحويل 
و�لتخطي���ط وتنظي���م �حلاجي���ات وُبع���د �لتن�س���ئة �لجتماعي���ة يف �ل�س���لوك �لتكيف���ي 
وتر�وح���ت قي���م معامالت �لرتب���اط م���ن )604‚0- 663‚0(، ووجود عالق���ة �رتباطية 
مرتفع���ة ب���ني ُبع���دى �ل�س���بط �لنفع���ايل و�لك���ف و�لدرج���ة �لكلي���ة للوظائ���ف وُبع���د 
�لتن�س���ئة �لجتماعي���ة وبلغ���ت قيم معام���الت �لرتب���اط م���ن )830‚0- 904‚0(، بينما 
ج���اءت �لعالق���ة �س���عيفة ج���ًد� ب���ني �أبع���اد �لذ�ك���رة �لعامل���ة و�ملب���اد�أة ومر�قب���ة �ملهمة 
وُبع���د �لتن�س���ئة �لجتماعي���ة يف �ل�س���لوك �لتكيف���ي وبلغ���ت قي���م معام���الت �لرتب���اط                                         

)031‚0- 222‚0( وهى قيمة غري د�لة �إح�سائًيا.

و�أ�سارت �لنتائج �إىل وجود عالقة �رتباطية بني �لوظائف �لتنفيذية و�ل�سلوك 
�لتكيفي لدى ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة، و�تفقت هذه �لنتيجة مع نتائج  در��سة 
Pritchard, Kalback, & Capone (2015) و�لت���ي �أ�س���ارت �إىل وج���ود عالق���ة 
�رتباطية بني �لوظائف �لتنفيذية و�ل�سلوك �لتكيفي لدى ذوى �لإعاقة �لفكرية و�ن 
�لوظائ���ف �لتنفيذي���ة لها �آثار مهمة على �لوظائف �لتكيفية و�لتفاعالت �لجتماعية 
و�لتح�س���يل �لدر��س���ي وه���ى متك���ن �لفرد م���ن �إد�رة �لعملي���ات �ملعقدة �لهام���ة ملهار�ت 
���ا م���ع در��س���ة Hall (2013) يف وجود عالقة  �حلي���اة �ليومي���ة. و�تفق���ت �لنتائج �أي�سً
ب���ني ُبع���د �لتحويل و�ل�س���لوك �لتكيفي و�ختلفت معها يف عالقة ُبعد �ملباد�أة بال�س���لوك 
�لتكيف���ي، و�أ�س���ارت �لدر��س���ة باأن �لأطفال �لذين لديهم ق�س���ور يف ُبع���د �لتحويل يقل 
لديه���م فر�س �لتعلم �جلديدة، ويعوق قدرتهم على �إجناز �ملهام �ملنا�س���بة للنمو بهذه 

�لطريقة، بينما �ملباد�أة مهمة لل�سروع يف �لبدء بجميع �لأن�سطة تقريًبا.

 Gligorovic & Buha كم���ا تتف���ق نتائ���ج �لبحث �حلايل م���ع نتائج در��س���ة 
Durovic (2014) و�لت���ي �أك���دت عل���ى وج���ود عالق���ة مرتفعة بني �لكف و�ل�س���لوك 
�لتكيف���ي وخا�س���ة ُبع���د مه���ار�ت �حلي���اة �ليومية، و�أك���د �أن �لكف عامل تط���ور مهم يف 
خمتل���ف جم���الت �ل�س���لوك �لتكيفي ل���دى �لأطف���ال ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة 
وخا�س���ًة يف مرحل���ة �لطفول���ة وميكن �عتباره موؤ�س���ر ق���وى لتطورها، كم���ا �أنه �لآلية 

�لتي تن�سط عندما تتناف�س �لأن�سطة �لأخرى مع �لن�ساط �ملختار.
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نتائج الفر�س الثالث:
وين����س �لفر����س عل���ى �أن���ه »توجد عالق���ة �رتباطية د�ل���ة بني �أبع���اد �لوظائف 
�لتنفيذي���ة و�أبع���اد �ل�س���لوك �لتكيف���ي لدى �لأطف���ال ذوى �لإعاقة �لفكرية �ملتو�س���طة 
)متالزمة د�ون(«. وللتاأكد من �سحة �لفر�س قامت �لباحثة بح�ساب معامل �رتباط 

بري�سون، ويو�سح جدول )12( �لنتائج �لتي مت �لتو�سل �إليها:

جدول )12(
 معامالت �لرتباط بني �أبعاد �لوظائف �لتنفيذية و�أبعاد �ل�سلوك �لتكيفي لالأطفال 

ذوى �لإعاقة �لفكرية �ملتو�سطة )متالزمة د�ون(

مهار�ت �حلياة �لتو��سل�لبعد
�ليومية

�لتن�سئة 
�لجتماعية

�لدرجة �لكلية 
لل�سلوك �لتكيفي

653‚0*625‚0*671‚0**615‚0*�لتحويل
464‚1570‚2680‚5510‚0*�لذ�كرة �لعاملة

176‚0190‚1220‚2270‚0�ملباد�أة
642‚0*601‚0*641‚0*551‚0*�ل�سبط �لنفعايل

714‚0**796‚0**658‚0*705‚0**�لتخطيط
560‚0*655‚0*562‚0*563‚0*تنظيم �حلاجيات

674‚0**690‚0**596‚0*584‚0**�لكف
576‚0*548‚0*560‚0*554‚0*مر�قبة �ملهمة

�لدرجة �لكلية 
854‚0**885‚0**862‚0**874‚0**للوظائف �لتنفيذية

** د�لة عند 0.01 و* د�لة عند 0.05
ويت�س���ح م���ن جدول )12( �أن هن���اك عالقة �رتباطية د�لة ب���ني �لدرجة �لكلية 
للوظائ���ف �لتنفيذي���ة و�لدرجة �لكلية لل�س���لوك �لتكيفي لدى �لأطف���ال ذوى �لإعاقة 
�لفكرية �ملتو�سطة )ذوى متالزمة د�ون( حيث بلغت قيمة معامل �لرتباط )854‚0( 
وه���ى قيم���ة مرتفعة ود�لة عند م�س���توى دلل���ة )01‚0(، كما وج���دت عالقة �رتباطية 
مرتفع���ة ب���ني �لدرج���ة �لكلي���ة للوظائ���ف �لتنفيذي���ة وجميع �أبع���اد �ل�س���لوك �لتكيفي 
وبلغ���ت قي���م معام���الت �لرتباط م���ن )862‚0- 885‚0(، كما وج���دت عالقة �رتباطية 
متو�سطة بني �أبعاد �لتحويل و�ل�سبط �لنفعايل وتنظيم �حلاجيات و�لكف ومر�قبة 
�ملهم���ة و�لدرج���ة �لكلي���ة لل�س���لوك �لتكيف���ي حيث بلغت قي���م معام���الت �لرتباط من 
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)560‚0- 674‚0(، وعالق���ة �رتباطي���ة مرتفع���ة ب���ني ُبعد �لتخطي���ط  و�لدرجة �لكلية 
لل�سلوك �لتكيفي وتر�وحت قيمة معامل �لرتباط )714‚0( وهى قيمة د�لة �إح�سائًيا، 
يف ح���ني كانت �لعالقة �س���عيفة بني ُبعدى �لذ�ك���رة �لعاملة و�ملب���اد�أة و�لدرجة �لكلية 
لل�سلوك �لتكيفي وبلغت قيم معامالت �لرتباط )176‚0- 464‚0( وهى قيم غري د�لة 
ا �إىل وجود عالقة �رتباطية متو�سطة تر�وحت من  �إح�سائًيا. كما �أ�سارت �لنتائج �أي�سً
)5177‚0- 615‚0( بني �أبعاد �لتحويل و�لذ�كرة �لعاملة و�ل�س���بط �لنفعايل وتنظيم 
�حلاجيات و�لكف ومر�قبة �ملهمة وُبعد �لتو��س���ل يف �ل�س���لوك �لتكيفي، ووجود عالقة 
�رتباطي���ة مرتفعة بلغت قيمة معامل �لرتباط )705‚0- 874‚0( بني ُبعد �لتخطيط 
و�لدرج���ة �لكلي���ة للوظائ���ف وُبع���د �لتو��س���ل، بينما ج���اءت �لعالقة �س���عيفة بني ُبعد 
�ملباد�أة وُبعد �لتو��سل يف �ل�سلوك �لتكيفي حيث بلغت قيمة معامل �لرتباط )227‚0( 

وهى قيمة غري د�لة �إح�سائًيا.

���ا وجود عالقة �رتباطية متو�س���طة بني �أبعاد �لتحويل  و�أو�س���حت �لنتائج �أي�سً
و�ل�س���بط �لنفع���ايل و�لتخطي���ط وتنظي���م �حلاجي���ات و�لك���ف ومر�قبة �ملهم���ة وُبعد 
مه���ار�ت �حلياة �ليومية يف �ل�س���لوك �لتكيفي حيث تر�وحت قي���م معامالت �لرتباط 
م���ن )560‚0- 671‚0(، بينم���ا وج���دت عالق���ة �رتباطي���ة مرتفع���ة بني �لدرج���ة �لكلية 
للوظائ���ف وُبعد مه���ار�ت �حلياة �ليومي���ة وتر�وحت قيمة معام���ل �لرتباط )862‚0( 
وهى قيمة د�لة �إح�سائًيا، يف حني وجدت �لعالقة �سعيفة بني ُبعدى �لذ�كرة �لعاملة 
و�ملب���اد�أة وُبع���د مه���ار�ت �حلي���اة �ليومي���ة يف �ل�س���لوك �لتكيف���ي وبلغت قي���م معامالت 

�لرتباط )268‚0- 122‚0( وهى قيم غري د�لة �إح�سائًيا. 

�أبع���اد  ب���ني  متو�س���طة  �رتباطي���ة  عالق���ة  وج���ود  �إىل  �لنتائ���ج  تو�س���لت  كم���ا 
�لتحوي���ل و�ل�س���بط �لنفع���ايل وتنظي���م �حلاجي���ات و�لك���ف ومر�قب���ة �ملهم���ة وُبع���د 
�لتن�س���ئة �لجتماعي���ة يف �ل�س���لوك �لتكيف���ي وتر�وح���ت قي���م معام���الت �لرتباط من 
)548‚0- 690‚0(، ووج���ود عالق���ة �رتباطي���ة مرتفع���ة ب���ني ُبعد �لتخطي���ط و�لدرجة 
�لرتب���اط  معام���الت  قي���م  وبلغ���ت  �لجتماعي���ة  �لتن�س���ئة  وُبع���د  للوظائ���ف  �لكلي���ة 
)796‚0- 885‚0(، بينم���ا ج���اءت �لعالق���ة �س���عيفة ج���ًد� ب���ني ُبع���دى �لذ�ك���رة �لعاملة 
و�ملباد�أة وُبعد �لتن�سئة �لجتماعية يف �ل�سلوك �لتكيفي وبلغت قيم معامالت �لرتباط 

)019‚0- 157‚0( وهى قيم غري د�لة �إح�سائًيا.
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و�أ�سارت �لنتائج �إىل وجود عالقة �رتباطية بني �لوظائف �لتنفيذية و�ل�سلوك 
�لتكيفي لدى ذوى �لإعاقة �لفكرية �ملتو�سطة )متالزمة د�ون(، وهى نتيجة منطقية 
حي���ث �أن م���ن مه���ام �لوظائ���ف �لتنفيذي���ة ه���ي �إد�رة �لعملي���ات �ملعرفية �ملعق���دة، وهى 
ت�س���مح لالأف���ر�د بالتوق���ف و�لتفكري قب���ل �أن يقوم���و� بالعمل، كما �أنه���ا مهمة يف قيام 

.(Skoff, 2004) لفرد باأن�سطة �حلياة �ليومية�

 (Clark, Prior, & Kinsella,وتتفق هذه �لنتائج مع نتائج در��سة كاًل من
(Tomaszewski et al., 2018 ;2002 و�لت���ي تو�س���لت �إىل وج���ود عالق���ة ب���ني 
�لوظائف �لتنفيذية و�ل�سلوك �لتكيفي لدى ذوى متالزمة د�ون، و�أن جو�نب �لق�سور 
يف �ل�سلوك �لتكيفي كانت يف ُبعد �لتو��سل �أكرث من مهار�ت �حلياة �ليومية و�لتن�سئة 
�لجتماعية، و�س���اهمت �لوظائف �لتنفيذية ب�س���كل كبري يف �لتنبوؤ بال�س���لوك �لتكيفي 

وخا�سة ُبعد �لتو��سل و�لتن�سئة �لجتماعية. 

و�أ�س���ارت در��س���ة  Daunhauer et al. (2015) �إىل �أن �لنم���ط �لظاه���رى 
�لع�س���بى ل���دى ذوى متالزم���ة د�ون �أ�س���ار �إىل نق����س يف حج���م �لف�س���و�س �لأمامي���ة 
يف منطق���ة �لدم���اغ و�ملرتبط���ة بالوظائ���ف �لتنفيذي���ة و�لتي ت�س���بب لديهم ق�س���ور يف 

�ل�سلوكيات �لتكيفية �ملوجهة نحو �لهدف.

نتائج الفر�س الرابع:
وين����س �لفر����س عل���ى �أن���ه »توجد عالق���ة �رتباطية د�ل���ة بني �أبع���اد �لوظائف 
�لتنفيذية و�أبعاد �ل�سلوك غري �لتكيفي لدى �لأطفال ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد«. 
وللتاأكد من �س���حة �لفر�س قامت �لباحثة بح�س���اب معامل �رتباط بري�سون، ويو�سح 

جدول )13( �لنتائج �لتي مت �لتو�سل �إليها:
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جدول )13(
 معامالت الرتباط بني اأبعاد الوظائف التنفيذية واأبعاد ال�سلوك غري التكيفي لالأطفال ذوى 

ا�سطراب طيف التوحد

�ل�سلوكيات �ل�سلوكيات �خلارجية�لبعد
�لد�خلية

�لدرجة �لكلية لل�سلوك 
غري �لتكيفي

453‚1710‚6110‚0*�لتحويل
591‚0*719‚0**209‚0�لذ�كرة �لعاملة

465‚1500‚5830‚0*�ملباد�أة
603‚0*597‚0*586‚0*�ل�سبط �لنفعايل

592‚0*613‚0*110‚0�لتخطيط
621‚0*871‚0**601‚0*تنظيم �حلاجيات

831‚0**612‚0*824‚0**�لكف
731‚0**774‚0**636‚0*مر�قبة �ملهمة

�لدرجة �لكلية 
715‚0**870‚0**579‚0*للوظائف �لتنفيذية

** د�لة عند 0.01 و* د�لة عند 0.05
ويت�س���ح م���ن ج���دول )13( وج���ود عالق���ة �رتباطي���ة د�لة ب���ني �لدرج���ة �لكلية 
للوظائ���ف �لتنفيذي���ة و�لدرج���ة �لكلي���ة لل�س���لوك غ���ري �لتكيف���ي لدى �لأطف���ال ذوى 
��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د حي���ث بلغ���ت قيم���ة معام���ل �لرتب���اط )715‚0( وه���ى قيمة 
مرتفع���ة ود�ل���ة عند م�س���توى دلل���ة )01‚0(، كم���ا وجدت عالق���ة �رتباطي���ة د�لة بني 
�لدرج���ة �لكلي���ة للوظائ���ف �لتنفيذي���ة و�أبع���اد �ل�س���لوك غ���ري �لتكيف���ي وبلغ���ت قي���م 
معام���الت �لرتب���اط )579‚0- 870‚0(، كم���ا وج���دت عالق���ة �رتباطية متو�س���طة بني 
�أبع���اد �لذ�ك���رة �لعاملة و�ل�س���بط �لنفع���ايل �لتخطيط وتنظيم �حلاجي���ات و�لدرجة 
�لكلي���ة لل�س���لوك غري �لتكيف���ي، وعالقة �رتباطية مرتفعة بني ُبع���دى �لكف ومر�قبة 
�ملهم���ة و�لدرج���ة �لكلي���ة لل�س���لوك غري �لتكيف���ي وتر�وح���ت قيم معام���الت �لرتباط                                             
)831‚0- 731‚0( وه���ى قي���م د�لة �إح�س���ائًيا، يف حني كانت �لعالقة �س���عيفة بني �أبعاد 
�لتحويل و�ملباد�أة و�لدرجة �لكلية لل�سلوك غري �لتكيفي وبلغت قيم معامالت �لرتباط 

)453‚0- 465‚0( وهى قيم غري د�لة �إح�سائًيا.
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���ا �إىل وج���ود عالق���ة �رتباطية متو�س���طة ب���ني �أبعاد   كم���ا �أ�س���ارت �لنتائ���ج �أي�سً
�لتحوي���ل و�ملباد�أة و�ل�س���بط �لنفع���ايل وتنظيم �حلاجيات ومر�قب���ة �ملهمة و�لدرجة 
�لكلي���ة للوظائ���ف وُبع���د �ل�س���لوكيات �خلارجي���ة يف �ل�س���لوك غ���ري �لتكيف���ي وتر�وحت 
معام���الت �لرتب���اط م���ن )579‚0- 636‚0( وه���ى قيم د�ل���ة �إح�س���ائًيا، ووجود عالقة 
�رتباطي���ة مرتفع���ة ب���ني ُبع���د �لكف وُبع���د �ل�س���لوكيات �خلارجية وبلغ���ت قيمة معامل 
�لرتب���اط )824‚0(، بينم���ا ج���اءت �لعالق���ة �س���عيفة ب���ني �أبع���اد و�لذ�ك���رة �لعامل���ة 
و�لتخطي���ط وُبع���د �ل�س���لوكيات �خلارجي���ة حي���ث بلغ���ت قي���م معام���الت �لرتباط من 

)110‚0- 209‚0( وهى قيم غري د�لة �إح�سائًيا.

���ا وجود عالقة �رتباطية متو�س���طة بني �أبعاد و�ل�س���بط  كما بينت �لنتائج �أي�سً
�لنفع���ايل و�لتخطي���ط و�لكف وُبع���د �ل�س���لوكيات �لد�خلية يف �ل�س���لوك غري �لتكيفي 
وبلغ���ت معام���الت �لرتب���اط م���ن )597‚0- 613‚0( وهى قي���م د�لة �إح�س���ائًيا، ووجود 
عالقة �رتباطية مرتفعة بني �أبعاد �لذ�كرة �لعاملة وتنظيم �حلاجيات ومر�قبة �ملهمة 
و�لدرجة �لكلية للوظائف وُبعد �ل�س���لوكيات �لد�خلية وبلغت قيم معامالت �لرتباط 
م���ن )719‚0- 871‚0(، بينما جاءت �لعالقة �س���عيفة بني ُبع���د �لتحويل و�ملباد�أة وُبعد 
�ل�س���لوكيات �لد�خلية حي���ث بلغت قيمة معامل �لرتب���اط )150‚0- 171‚0( وهى قيم 

غري د�لة �إح�سائًيا.

و�أ�سارت �لنتائج �إىل وجود عالقة �رتباطية بني �لوظائف �لتنفيذية و�ل�سلوك 
غ���ري �لتكيف���ي لدى �لأطفال ذوى ��س���طر�ب طيف �لتوحد، وتتفق ه���ذه �لنتيجة مع 
نتائج در��سة Visser et al. (2015) و�لتي �أ�سارت �رتفاع �ل�سلوكيات غري �لتكيفية 
�خلارجي���ة ل���دى ذوى ��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د، و�أن وظيفة �لتحويل تنبئ بتح�س���ن 
�لوظائف �لجتماعية، كما �أن �لأفر�د ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد يعانون من �سعف 
�لقدرة على �لتحويل �ملعريف لذلك فهم معر�س���ون ب�س���كل خا�س لظهور �ل�سلوك غري 

�لتكيفي �خلارجي بغ�س �لنظر عن �أعر��س �لتوحد.

كما �تفقت �لنتائج مع نتائج در��سة Wallace et al. (2016) و�لتي وجدت 
عالق���ة ب���ني �أبعاد م���ا ور�ء �ملعرف���ة )�ملب���اد�أة و�لذ�ك���رة �لعاملة و�لتخطي���ط ومر�قبة 
�ملهمة وتنظيم �حلاجيات( مع �ل�سلوكيات غري �لتكيفية �لد�خلية لدى ذوى ��سطر�ب 
�لتوحد، ولكن �ختلفت مع �لبحث �حلايل يف ُبعد �ملباد�أة فقط، بينما تو�س���لت در��س���ة 
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Weiss, Perry, & Wells (2010) �إىل وج���ود عالق���ة ب���ني �لق���در�ت �ملعرفي���ة 
و�ل�سلوكيات غري �لتكيفية �خلارجية، كما وجدت عالقة بني �ل�سلوك �خلارجي وجميع 
�أبعاد �ل�س���لوك �لتكيفي، كما �أ�س���ارت �لدر��س���ة �إىل �أن �لذكور �س���جلو� درجات مرتفعة 
عل���ى �ل�س���لوك �خلارجي بينما �س���جل �لإن���اث درجات مرتفعة على �ل�س���لوك �لد�خلي.

نتائج الفر�س اخلام�س:
ن����س �لفر����س عل���ى �أن���ه: »توجد عالق���ة �رتباطي���ة د�لة ب���ني �أبع���اد �لوظائف 
ل���دى �لأطف���ال ذوى �لإعاق���ة �لفكري���ة  �لتنفيذي���ة و�أبع���اد �ل�س���لوك غ���ري �لتكيف���ي 
�لب�س���يطة«. وللتاأك���د م���ن �س���حة �لفر����س قام���ت �لباحث���ة بح�س���اب معام���ل �رتب���اط 

بري�سون، ويو�سح جدول )14( �لنتائج �لتي مت �لتو�سل �إليها:
جدول )14(

 معامالت الرتباط بني اأبعاد الوظائف التنفيذية واأبعاد ال�سلوك غري التكيفي لالأطفال ذوى 
الإعاقة الفكرية الب�سيطة

�لدرجة �لكلية �ل�سلوكيات �لد�خلية�ل�سلوكيات �خلارجية�لبعد
لل�سلوك غري �لتكيفي

203‚0720‚2250‚0�لتحويل
292‚0260‚5450‚0*�لذ�كرة �لعاملة

498‚1880‚5950‚0*�ملباد�أة
593‚0*135‚6170‚0*�ل�سبط �لنفعايل

619‚0*594‚0*681‚0*�لتخطيط
443‚1190‚5940‚0*تنظيم �حلاجيات

589‚0*161‚6340‚0*�لكف
479‚6010‚0*138‚0مر�قبة �ملهمة

�لدرجة �لكلية 
681‚0*195‚7720‚0**للوظائف �لتنفيذية

** د�لة عند 0.01 و* د�لة عند 0.05
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ويت�س���ح م���ن ج���دول )14( وج���ود عالق���ة �رتباطي���ة د�لة ب���ني �لدرج���ة �لكلية 
للوظائ���ف �لتنفيذي���ة و�لدرج���ة �لكلي���ة لل�س���لوك غ���ري �لتكيف���ي لدى �لأطف���ال ذوى 
�لإعاق���ة �لفكري���ة �لب�س���يطة حيث بلغت قيمة معام���ل �لرتب���اط )681‚0( وهى قيمة 
متو�س���طة ود�ل���ة عند م�س���توى دلل���ة )05‚0(، كما وج���دت عالقة �رتباطي���ة د�لة بني 
�لدرج���ة �لكلي���ة للوظائ���ف �لتنفيذي���ة وُبع���د �ل�س���لوكيات �خلارجي���ة يف �ل�س���لوك غري 
�لتكيف���ي وبلغ���ت قيمة معام���ل �لرتب���اط )772‚0(، بينما كانت �لعالقة �س���عيفة بني 
�لدرج���ة �لكلية للوظائف �لتنفيذية وُبعد �ل�س���لوكيات �لد�خلي���ة وبلغت قيمة معامل 
�لرتب���اط )195‚0( وه���ى قيم���ة غ���ري د�ل���ة �إح�س���ائًيا، كم���ا وج���دت عالق���ة �رتباطية 
متو�س���طة بني �أبعاد �ل�س���بط �لنفعايل و�لتخطيط و�لكف و�لدرجة �لكلية لل�س���لوك 
غ���ري �لتكيف���ي وبلغ���ت قيم معام���الت �لرتباط م���ن )589‚0- 619‚0( وه���ى قيم د�لة 
�إح�سائًيا، يف حني كانت �لعالقة �سعيفة بني �أبعاد �لتحويل و�لذ�كرة �لعاملة و�ملباد�أة 
وتنظيم �حلاجيات ومر�قبة �ملهمة و�لدرجة �لكلية لل�سلوك غري �لتكيفي وبلغت قيم 

معامالت �لرتباط من )203‚0- 498‚0( وهى قيم غري د�لة �إح�سائًيا.

���ا �إىل وج���ود عالق���ة �رتباطية متو�س���طة ب���ني �أبعاد   كم���ا �أ�س���ارت �لنتائ���ج �أي�سً
�ملباد�أة و�لذ�كرة �لعاملة و�ل�س���بط �لنفع���ايل و�لتخطيط وتنظيم �حلاجيات و�لكف 
وُبع���د �ل�س���لوكيات �خلارجية يف �ل�س���لوك غري �لتكيفي وتر�وح���ت معامالت �لرتباط 
م���ن )545‚0- 681‚0( وه���ى قي���م د�ل���ة �إح�س���ائًيا،، بينما ج���اءت �لعالقة �س���عيفة بني 
�أبعاد �لتحويل ومر�قبة �ملهمة وُبعد �ل�س���لوكيات �خلارجية حيث بلغت قيم معامالت 

�لرتباط من )138‚0- 245‚0( وهى قيم غري د�لة �إح�سائًيا.

���ا �إىل وجود عالق���ة �رتباطية متو�س���طة بني ُبعدى  كم���ا تو�س���لت �لنتائج �أي�سً
�لتخطيط ومر�قبة �ملهمة وُبعد �ل�سلوكيات �لد�خلية يف �ل�سلوك غري �لتكيفي وبلغت 
معامالت �لرتباط )594‚0- 601‚0( وهى قيم د�لة �إح�س���ائًيا، بينما وجدت �لعالقة 
�س���عيفة ج���ًد� ب���ني �أبع���اد �لتحوي���ل و�لذ�ك���رة �لعامل���ة و�ملب���اد�أة و�ل�س���بط �لنفع���ايل 
وتنظي���م �حلاجي���ات و�لكف و�لدرجة �لكلي���ة للوظائف وُبعد �ل�س���لوكيات �لد�خلية يف 
�ل�سلوك غري �لتكيفي حيث بلغت قيم معامالت �لرتباط من )026‚0- 195‚0( وهى 

قيم غري د�لة �إح�سائًيا.
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و�أ�س���ارت �لنتائ���ج �إىل وج���ود عالقة ب���ني �لوظائ���ف �لتنفيذية و�ل�س���لوك غري 
�لتكيف���ي ل���دى ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة، وتتفق هذه �لنتائج مع نتائج در��س���ة 
Visser et al. (2015) و�لت���ي �أك���دت عل���ى وج���ود عالق���ة ب���ني وظيف���ة �لتحوي���ل 
وم�س���كالت �ل�س���لوك �خلارجي لدى ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة، كما وجد لديهم 

ق�سور يف �لتحويل ولكنه كان �أف�سل من ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد.

�ل�سخ�س���ي  �لنم���و  �أم���ام  خط���رية  حو�ج���ز  ي�س���كل  �لتكيف���ي  غ���ري  فال�س���لوك 
و�لجتماع���ي لالأطف���ال �ملعاق���ني فكرًي���ا، ويح���د م���ن فر����س �لتفاع���ل �لجتماع���ي 
ومه���ار�ت �لتكي���ف و�لندم���اج يف مد�ر�س���هم و�أ�س���رهم وبيئته���م �لجتماعي���ة �ملختلفة    

.(Bruininks, Hill, & Morreau, 1988)

 Schuiringa, van Nieuwenhuijzen, كما تتفق هذه �لنتائج مع در��سة
Castro, & Matthys, (2017) و�لت���ي �أك���دت عل���ى وج���ود عالق���ة ب���ني �لوظائف 
�لتنفيذي���ة وم�س���كالت �ل�س���لوك �خلارج���ي ل���دى ذوى �لإعاق���ة �لفكري���ة �لب�س���يطة، 
وخا�س���ة يف ُبع���د �لك���ف و�لذ�كرة �لعاملة، ومل جتد عالقة و��س���حة بني ُبعد �لتحويل                 
)�ملرونة �ملعرفية( وم�س���كالت �ل�س���لوك �خلارجي، و�أ�س���ارت �لدر��س���ة �أن ذوى �لإعاقة 
�لفكري���ة �لب�س���يطة لديهم ق�س���ور يف �لكف مقارنة بالأطفال متو�س���طى �ل���ذكاء، و�أن 
�لق�س���ور يف �لك���ف ي���وؤدى �إىل ردود فع���ل غ���ري لئق���ة ومندفع���ة تاأخ���ذ �س���كل �ل�س���لوك 
�لعدو�ن���ى وظه���ور �س���لوكيات تخريبي���ة لديه���م، كما وجد ق�س���ور يف �ملرون���ة �ملعرفية 
لديهم و�لتي ميكن �أن توؤدى �إىل �لتو�س���ل حللول غري منا�س���بة للم�سكالت، كما وجد 
���ا يف �لذ�كرة �لعاملة، و�لتي ميكن �أن ت�س���بب قدرة حمدودة على معاجلة  ق�س���ور �أي�سً
�ملعلوم���ات و�س���نع �لق���ر�ر و�لتي تع���وق �لوظيفة �لجتماعي���ة �لكافية لديه���م، كما �أن 

�لذ�كرة �لعاملة ترتبط ب�سكل كبري مب�سكالت �ل�سلوك �خلارجي لديهم.

نتائج الفر�س ال�ساد�س:
ين����س �لفر����س عل���ى �أن���ه: »توجد عالق���ة �رتباطية د�ل���ة بني �أبع���اد �لوظائف 
�لتنفيذية و�أبعاد �ل�سلوك غري �لتكيفي لدى �لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية �ملتو�سطة 
)متالزمة د�ون(«. وللتاأكد من �سحة �لفر�س قامت �لباحثة بح�ساب معامل �رتباط 

بري�سون، ويو�سح جدول )15( �لنتائج �لتي مت �لتو�سل �إليها:
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جدول )15( 
معامالت الرتباط بني اأبعاد الوظائف التنفيذية واأبعاد ال�سلوك غري التكيفي لالأطفال ذوى 

الإعاقة الفكرية املتو�سطة )متالزمة داون(

�ل�سلوكيات �لبعد
�لدرجة �لكلية لل�سلوك �ل�سلوكيات �لد�خلية�خلارجية

غري �لتكيفي
579‚0*578‚0*246‚0�لتحويل

592‚0*245‚5960‚0*�لذ�كرة �لعاملة
211‚1210‚2130‚0�ملباد�أة

105‚1650‚0270‚0�ل�سبط �لنفعايل
497‚2530‚6320‚0*�لتخطيط

106‚1340‚0620‚0تنظيم �حلاجيات
576‚0*596‚0*155‚0�لكف

498‚3320‚5790‚0*مر�قبة �ملهمة
�لدرجة �لكلية 

591‚0*149‚5820‚0*للوظائف �لتنفيذية

** د�لة عند 0.01 و* د�لة عند 0.05
ويت�س���ح م���ن ج���دول )15( وج���ود عالق���ة �رتباطي���ة د�لة ب���ني �لدرج���ة �لكلية 
للوظائ���ف �لتنفيذي���ة و�لدرج���ة �لكلي���ة لل�س���لوك غ���ري �لتكيف���ي لدى �لأطف���ال ذوى 
�لإعاقة �لفكرية �ملتو�س���طة )ذوى متالزم���ة د�ون( حيث بلغت قيمة معامل �لرتباط 
)591‚0( وه���ى قيمة متو�س���طة ود�لة عند م�س���توى دلل���ة )05‚0(، كما وجدت عالقة 
�رتباطية د�لة بني �لدرجة �لكلية للوظائف �لتنفيذية وُبعد �ل�سلوكيات �خلارجية يف 
�ل�س���لوك غ���ري �لتكيفي وبلغت قيم���ة معامل �لرتب���اط )582‚0(، بينما كانت �لعالقة 
�س���عيفة ب���ني �لدرجة �لكلي���ة للوظائف �لتنفيذي���ة وُبعد �ل�س���لوكيات �لد�خلية وبلغت 
قيم���ة معام���ل �لرتب���اط )149‚0( وهى قيمة غري د�لة �إح�س���ائًيا، كم���ا وجدت عالقة 
�رتباطي���ة متو�س���طة ب���ني �أبع���اد �لتحويل و�لذ�ك���رة �لعامل���ة و�لكف و�لدرج���ة �لكلية 
لل�سلوك غري �لتكيفي وبلغت قيم معامالت �لرتباط من )576‚0- 592‚0( وهى قيم 
د�ل���ة �إح�س���ائًيا، يف ح���ني كانت �لعالقة �س���عيفة بني �أبعاد �ملباد�أة و�ل�س���بط �لنفعايل 
و�لتخطيط وتنظيم �حلاجيات ومر�قبة �ملهمة و�لدرجة �لكلية لل�سلوك غري �لتكيفي 

وبلغت قيم معامالت �لرتباط من )105‚0- 498‚0( وهى قيم غري د�لة �إح�سائًيا.
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���ا �إىل وج���ود عالق���ة �رتباطية متو�س���طة ب���ني �أبعاد   كم���ا �أ�س���ارت �لنتائ���ج �أي�سً
�لذ�ك���رة �لعامل���ة و�لتخطي���ط ومر�قب���ة �ملهم���ة و�لدرج���ة �لكلي���ة للوظائ���ف وُبع���د 
�ل�س���لوكيات �خلارجي���ة يف �ل�س���لوك غ���ري �لتكيف���ي وتر�وحت معام���الت �لرتباط من 
)579‚0- 632‚0( وه���ى قي���م د�لة �إح�س���ائًيا،، بينم���ا جاءت �لعالقة �س���عيفة بني �أبعاد 
�لتحوي���ل و�ملب���اد�أة و�ل�س���بط �لنفع���ايل وتنظيم �حلاجي���ات و�لكف وُبعد �ل�س���لوكيات 
�خلارجي���ة حي���ث بلغت قيم معام���الت �لرتباط م���ن )027‚0- 246‚0( وهى قيم غري 

د�لة �إح�سائًيا.

كما تو�سلت �لنتائج �إىل وجود عالقة �رتباطية متو�سطة بني ُبعدى �لتحويل 
و�لكف وُبعد �ل�سلوكيات �لد�خلية يف �ل�سلوك غري �لتكيفي وبلغت معامالت �لرتباط 
)578‚0- 596‚0( وه���ى قي���م د�ل���ة �إح�س���ائًيا، بينما ج���اءت �لعالقة �س���عيفة بني �أبعاد 
�لذ�كرة �لعاملة و�ملباد�أة و�ل�سبط �لنفعايل و�لتخطيط وتنظيم �حلاجيات ومر�قبة 
�ملهمة و�لدرجة �لكلية للوظائف وُبعد �ل�سلوكيات �لد�خلية يف �ل�سلوك غري �لتكيفي 
حيث بلغت قيم معامالت �لرتباط من )121‚0-332‚0( وهى قيم غري د�لة �إح�سائًيا.

و�أ�س���ارت ه���ذه �لنتائ���ج �إىل وج���ود عالق���ة �رتباطية ب���ني �لوظائ���ف �لتنفيذية 
و�ل�س���لوك غري �لتكيفي لدى ذوى �لإعاقة �لفكرية �ملتو�س���طة )ذوى متالزمة د�ون(، 
 Pritchard, Kalback, & Capone (2015) وتتف���ق ه���ذه �لنتائ���ج م���ع در��س���ة
و�لت���ي �أك���دت عل���ى وجود عالق���ة ب���ني �لوظائ���ف �لتنفيذية و�ل�س���لوك غ���ري �لتكيفي 
ل���دى ذوى متالزم���ة د�ون،كم���ا تتفق مع در��س���ة Jacola (2014) و�لتي �أ�س���ارت �إىل 
�نخفا����س �ل�س���لوكيات غ���ري �لتكيفي���ة �خلارجية ل���دى ذوى متالزم���ة د�ون وزيادة يف 
�أعر�����س �ل�س���لوكيات �لد�خلي���ة لديه���م و�أن �ل�س���لوكيات �لد�خلية تزيد م���ع �لتقدم يف 
�لعمر و�ل�سلوكيات �خلارجية تقل مع �لتقدم يف �لعمر، كما وجدت �سعف يف �لوظائف 
���ا �إىل �ن �لذ�كرة �لعاملة تتنباأ بال�س���لوك  �لتنفيذي���ة لديه���م، كما �أ�س���ارت �لنتائج �أي�سً
�خلارجي، و�لطالقة �للفظية تتنباأ بال�سلوك �لد�خلىل، ووجدت عالقة �إيجابية بني 
�لأد�ء عل���ى مهم���ة �لكف و�ل�س���لوك �خلارجي و�لد�خلى لالأف���ر�د ذوى متالزمة د�ون، 

ا �أنهم �أكرث عر�سة لالإكتئاب من ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة.  و�أ�سارت �أي�سً
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 Will, McDonald, Fidler, & Daunhauer (2016) و�أظهرت در��سة
�رتفاع �لعدو�ن وم�سكالت �لنتباه و�إمتام �ملهمة لدى ذوى متالزمة د�ون، كما �أ�سارت 
�أنه���م يف خطر متز�يد لل�س���لوكيات غري �لتكيفية و�أنها توؤثر على وظائفهم �ملدر�س���ية 

ب�سكل كبري.

ومم���ا �س���بق ميكنن���ا �لق���ول �أن �لأطف���ال ذوى ��س���طر�ب طيف �لتوح���د وذوى 
�لإعاق���ة �لفكري���ة لديهم ق�س���ور و��س���ح يف �لوظائ���ف �لتنفيذية، و�أن ذوى ��س���طر�ب 
طيف �لتوحد �لأكرث �سعًفا من ذوى �لإعاقة �لفكرية، كما �أن هناك عالقة �رتباطية 

بني �لوظائف �لتنفيذية و�ل�سلوك �لتكيفي وغري �لتكيفي لدى هذه �لفئات.

نتائج الفر�س ال�سابع:
ين����س �لفر�س �ل�س���ابع على �أنه: »توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طات 
درج���ات �لأطف���ال ذوى ��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د وذوى �لإعاق���ة �لفكري���ة �لب�س���يطة 
و�ملتو�س���طة )ذوى متالزم���ة د�ون( يف �أد�ء �لوظائ���ف �لتنفيذية«. وللتاأكد من �س���حة 
�لفر����س قام���ت �لباحثة بح�س���اب �لفروق با�س���تخد�م �ختبار حتلي���ل �لتباين �لأحادى 

One Way ANOVA، ويو�سح جدول )8( �لنتائج �لتي مت �لتو�سل �إليها:

جدول )8(
نتائج حتليل التباين الأحادي للفروق بني الأطفال ذوى ا�سطراب طيف التوحد وذوى الإعاقة 
الفكرية الب�سيطة واملتو�سطة )ذوى متالزمة داون( على مقيا�س الوظائف التنفيذية باأبعاده 

والدرجة الكلية
متو�سط جمموع �ملربعاتم�سدر �لتباين�لبعد

�ملربعات
قيمة 
�لدللة)ف(

�لبعد �لأول: 
�لتحويل

40‚81260‚520بني �ملجموعات
15‚950‚00

د�لة 32‚1916‚571د�خل �ملجموعات
0‚1092�ملجموع �لكلى

�لبعد �لثانى: 
�لذ�كرة �لعاملة

63‚2631‚63بني �ملجموعات
2‚450‚100

غري د�لة 87‚5412‚450د�خل �ملجموعات
81‚513�ملجموع �لكلى

�لبعد �لثالث: 
�ملباد�أة

24‚487‚14بني �ملجموعات
1‚740‚190

غري د�لة 15‚334‚145د�خل �ملجموعات
81‚159�ملجموع �لكلى
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متو�سط جمموع �ملربعاتم�سدر �لتباين�لبعد
�ملربعات

قيمة 
�لدللة)ف(

�لبعد �لر�بع: 
�ل�سبط 
�لنفعايل

35‚70179‚358بني �ملجموعات
5‚850‚006

د�لة 66‚1030‚1073د�خل �ملجموعات
81‚1431�ملجموع �لكلى

�لبعد �خلام�س: 
�لتخطيط

05‚10111‚222بني �ملجموعات
4‚060‚026

د�لة 30‚7127‚955د�خل �ملجموعات
81‚1177�ملجموع �لكلى

�لبعد �ل�ساد�س: 
تنظيم �حلاجات

85‚7019‚39بني �ملجموعات
1‚920‚160

غري د�لة 29‚1910‚360د�خل �ملجموعات
89‚399�ملجموع �لكلى

�لبعد �ل�سابع: 
�لكف

81‚6277‚155بني �ملجموعات
1‚800‚179

غري د�لة 01‚3443‚1505د�خل �ملجموعات
97‚1660�ملجموع �لكلى

�لبعد �لثامن: 
مر�قبة �ملهمة

74‚4813‚27بني �ملجموعات
1‚500‚235

غري د�لة 11‚859‚318د�خل �ملجموعات
3‚346�ملجموع �لكلى

8‚73443‚6887بني �ملجموعات�ملجموع �لكلى
8‚310‚001

د�لة 3‚5414‚14503د�خل �ملجموعات
2‚21391�ملجموع �لكلى

يت�س���ح م���ن ج���دول )8( �أن �لقي���م بع�س���ها د�ل �إح�س���ائًيا مث���ل ُبع���د �لتحوي���ل 
و�ل�سبط �لنفعايل و�لتخطيط و�ملجموع �لكلى، وبع�سها غري د�ل �إح�سائًيا مثل ُبعد 
�لذ�ك���رة �لعامل���ة و�ملب���اد�أة وتنظيم �حلاجي���ات و�لكف ومر�قبة �ملهم���ة، مما يدل على 
وج���ود ف���روق يف �أد�ء �لوظائ���ف �لتنفيذي���ة لدى ذوى ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد وذوى 
�لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة و�ملتو�س���طة )متالزمة د�ون( يف �أبعاد �لوظائف �لتنفيذية 
�لتالي���ة: )�لتحوي���ل- و�ل�س���بط �لنفع���ايل- و�لتخطيط( و�ملجم���وع �لكلى للوظائف 
�لتنفيذي���ة، وع���دم وج���ود ف���روق بينه���م يف باق���ي �أبع���اد �لوظائ���ف �لتنفيذي���ة �لذ�كرة 
�لعامل���ة و�ملب���اد�أة وتنظي���م �حلاجي���ات و�لك���ف ومر�قب���ة �ملهمة،ولبد م���ن �لتاأكيد �أن 

�لدرجة �ملرتفعة على مقيا�س �لوظائف تدل على �نخفا�س �لوظائف �لتنفيذية.

وللتع���رف عل���ى طبيعة و�جتاه���ات �لفروق بني �لأطفال ذوى ��س���طر�ب طيف 
�لتوحد وذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة و�ملتو�سطة )متالزمة د�ون( مت عمل �ختبار 

�سيفيه للمقارنات �لبعدية وجدول )9( يو�سح ذلك:
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جدول )9( 
املقارنات البعدية بطريقة �سيفية لتحديد الفروق بني الأطفال ذوى ا�سطراب طيف التوحدوذوى 

الإعاقة الفكرية الب�سيطة واملتو�سطة )ذوى متالزمة داون( يف الوظائف التنفيذية

ذوى ��سطر�ب �ملتو�سط�لعينة�لأبعاد
طيف �لتوحد

ذوى �لإعاقة 
�لفكرية �لب�سيطة

ذوى متالزمة 
د�ون

�لبعد �لأول: 
�لتحويل

431‚0000‚0**-83‚25ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد
001‚0**-000‚0**28‚17ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة

-001‚0**431‚660‚23ذوى متالزمة د�ون
�لبعد 

�لثانى: 
�لذ�كرة 
�لعاملة

217‚1380‚0-16‚26ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد
945‚0-138‚160‚23ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة

-945‚2170‚640‚24ذوى متالزمة د�ون
�لبعد 

�لثالث: 
�ملباد�أة

923‚4110‚0-58‚16ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد
224‚0-411‚500‚15ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة

-224‚9230‚910‚16ذوى متالزمة د�ون
�لبعد 

�لر�بع: 
�ل�سبط 
�لنفعايل

033‚9470‚0-25‚20ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد
015‚0**-947‚000‚21ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة

-015‚0**033‚280‚14ذوى متالزمة د�ون
�لبعد 

�خلام�س: 
�لتخطيط

072‚0480‚0*-25‚35ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد
957‚0-048‚0*75‚29ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة

-957‚0720‚350‚30ذوى متالزمة د�ون
�لبعد 

�ل�ساد�س: 
تنظيم 
�حلاجات

749‚1660‚0-16‚12ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد
522‚0-166‚710‚9ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة

-522‚7490‚160‚11ذوى متالزمة د�ون
�لبعد 

�ل�سابع: 
�لكف

186‚7750‚0-41‚30ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد
531‚0-775‚500‚28ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة

-531‚1860‚570‚25ذوى متالزمة د�ون
�لبعد 

�لثامن: 
مر�قبة 

�ملهمة

921‚2680‚0-75‚23ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد
475‚0-268‚780‚21ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة

-475‚9210‚250‚23ذوى متالزمة د�ون

�ملجموع 
�لكلى

306‚0010‚0**-41‚190ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد
069‚0-001‚0**68‚166ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة

-069‚3060‚320‚170ذوى متالزمة د�ون
** د�لة عند 0.01 و* د�لة عند 0.05
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ويت�سح من جدول )9( ما يلى:
وج���ود ف���روق ب���ني ذوى �لإعاق���ة �لفكري���ة �لب�س���يطة ومتالزم���ة د�ون يف ُبع���د 
�لتحوي���ل ل�س���الح ذوى �لإعاق���ة �لفكري���ة �لب�س���يطة، و�تفقت هذه �لنتيج���ة مع نتائج 
 Pritchard, Kalback, & ودر��س���ة   Lanfranchi et al. (2010) در��س���ة 
Capone ( 2015)فى �أن ذوى متالزمة د�ون كانو� �أ�س���عف يف وظيفة �لتحويل من 
�أقر�نه���م �ملعاق���ني فكرًي���ا، ويرجع ذلك ل�س���عف �لذ�كرة �لعاملة وحل �مل�س���كالت لدى 
ذوى متالزمة د�ون و�لتي توؤثر على كثري من �لوظائف �لتنفيذية لديهم، وتو�س���لت 
���ا �إىل وج���ود ف���روق يف �لتحوي���ل ب���ني �لأطف���ال ذوى �لإعاق���ة �لفكري���ة  �لنتائ���ج �أي�سً
�لب�س���يطة وذوى ��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د ل�س���الح ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة، 
وتتف���ق ه���ذه �لنتيج���ة م���ع نتائ���ج در��س���ة Robinson et al. (2009)، وهوي���دى 
و�ل�س���اعدى )2016( و�لت���ي �أك���دت عل���ى وج���ود ف���روق يف ُبع���د �لتحويل ل�س���الح ذوى 
�لإعاق���ة �لفكرية �لب�س���يطة، ويرجع �س���عف ذوى ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد يف وظيفة 
�لتحويل �إىل �نخفا�س قدرتهم على تكوين مفاهيم جديدة حلل امل�ش���كالت، حيث �أن 
تفكريهم حمافًظا �إىل حًد� كبري، لذلك فهم يبذلون �ملحاولت �ملتكررة دون �لتفكري 
يف حل���ول بديل���ة، كما تو�س���لت �لنتائ���ج �إىل عدم وجود فروق ب���ني ذوى متالزمة د�ون 
وذوى ��س���طر�ب طيف �لتوحد يف ُبعد �لتحويل، كما يت�س���ح من �ملتو�س���طات �أن ذوى 
�لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة �أف�س���ل يف وظيفة �لتحويل وذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد 

�لأكرث �سعًفا فيها. 

ويت�س���ح وج���ود ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا ب���ني ذوى �لإعاق���ة �لفكري���ة �لب�س���يطة 
ومتالزم���ة د�ون يف ُبع���د �ل�س���بط �لنفعايل ل�س���الح ذوى متالزم���ة د�ون، كما وجدت 
���ا ب���ني ذوى متالزم���ة د�ون وذوى ��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د ل�س���الح ذوى  ف���روق �أي�سً
متالزم���ة د�ون، يف ح���ني مل توج���د فروق ب���ني ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة وذوى 
��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د يف ُبع���د �ل�س���بط �لنفع���ايل كما يت�س���ح من �ملتو�س���طات �أن 
ذوى متالزم���ة د�ون �أف�س���ل يف وظيف���ة �ل�س���بط �لنفع���ايل وذوى �لإعاق���ة �لفكري���ة 
�لب�س���يطة �لأك���رث �س���عًفا فيه���ا، وتتف���ق ه���ذه �لنتيج���ة م���ع نتائ���ج در��س���ة كل م���ن                                            
 (Tomaszewsk et ؛ ودر��س���ة يون����س، 2017؛ ودر��س���ة Loveall et al., 2017)
al., 2018 �لتي �أكدت على �أن �ل�سبط �لنفعايل لدى ذوى متالزمة د�ون من نقاط 

�لقوة لديهم، و�أنهم �أف�سل من ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد يف �ل�سبط �لنفعايل.
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���ا يف �لبح���ث �حل���اىل وج���ود ف���روق ب���ني ذوى �لإعاقة  كم���ا بين���ت �لنتائ���ج �أي�سً
�لفكرية �لب�س���يطة ومتالزمة د�ون يف ُبعد �لتخطيط  ل�س���الح ذوى �لإعاقة �لفكرية 
 Lanfranchi et al. (2010) لب�س���يطة،و�تفقت ه���ذه �لنتيج���ة م���ع نتائ���ج در��س���ة�
ودر��س���ةLoveall et al. (2017) يف �أن ذوى متالزمة د�ون كانو� �أ�س���عف يف وظيفة 
�لتخطي���ط م���ن �أقر�نه���م �ملعاقني فكرًيا، ويرجع ذلك ل�س���عف �لذ�ك���رة �لعاملة لدى 
ذوى متالزم���ة د�ون و�لت���ي توؤث���ر على �لوظائف �لتنفيذي���ة لديهم، كما وجدت فروق 
���ا يف �لتخطي���ط ب���ني ذوى �لإعاق���ة �لفكري���ة �لب�س���يطة وذوى ��س���طر�ب طي���ف  �أي�سً
�لتوح���د ل�س���الح ذوى �لإعاق���ة �لفكرية �لب�س���يطة، يف حني مل توجد ف���روق بني ذوى 
متالزم���ة د�ون وذوى ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد يف وظيفة �لتخطيط، كما يت�س���ح من 
�ملتو�س���طات �أن ذوى �لإعاق���ة �لفكري���ة �لب�س���يطة �أف�س���ل يف وظيف���ة �لتخطيط وذوى 
��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د �لأك���رث �س���عًفا فيها، وتتف���ق ه���ذه �لنتائج مع نتائج در��س���ة                                        
 Hill (2004)ودر��س���ة Robinson et al. (2009) يف �أن ذوى ��س���طر�ب طي���ف 
�لتوح���د �أ�س���عف يف وظيف���ة �لتخطيط من �أقر�نهم �ملعاقني فكرًي���ا و�لذين لهم نف�س 
�لعمر و�لذكاء، كما �أ�س���ارو� �أن �س���عف �لتخطيط لدى ذوى ��س���طر�ب طيف �لتوحد 
يرج���ع �إىل زي���ادة �ل�س���لوكيات �لنمطي���ة �لتكر�ري���ة لديه���م مقارن���ة باملعاق���ني فكرًي���ا، 

و�سعف قدرتهم على �ملر�قبة �لذ�تية.

���ا �إىل وجود فروق بني ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة  وتو�س���لت �لنتائج �أي�سً
وذوى ��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د يف �ملجموع �لكل���ى للوظائف �لتنفيذية ل�س���الح ذوى 
�لإعاق���ة �لفكري���ة �لب�س���يطة، يف ح���ني مل توج���د ف���روق ب���ني ذوى �لإعاق���ة �لفكري���ة 
�لب�س���يطة وذوى متالزم���ة د�ون، وب���ني ذوى متالزم���ة د�ون وذوى ��س���طر�ب طي���ف 
�لتوح���د يف �ملجم���وع �لكل���ى للوظائف �لتنفيذية، كما يت�س���ح من �ملتو�س���طات �أن ذوى 
�لإعاق���ة �لفكرية �لب�س���يطة �لأف�س���ل يف �لوظائ���ف �لتنفيذية وذوى ��س���طر�ب طيف 
 Drayer (2008) لتوحد �لأكرث �س���عًفا فيها، وهذه �لنتائج تتفق مع نتائج در��س���ة�
ودر��س���ة يون����س )2017( �لت���ي �أك���دت عل���ى �أن ذوى ��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د �أك���رث 
���ا يف مهام �لوظائ���ف �لتنفيذية مقارنة باأقر�نهم م���ن ذوى �لإعاقة �لفكرية،  �نخفا�سً
كم���ا �أ�س���ارت در��س���ة Panerai et al. (2014) �أن �لق�س���ور يف �لوظائ���ف �لتنفيذي���ة 
ل���دى ذوى ��س���طر�ب طيف �لتوح���د قد يرجع �إىل خلل �لف����س �جلبهي و�لذي ينظم 
�لعملي���ات �ملعرفي���ة �لعلي���ا �لت���ي تعم���ل يف �حل���الت �ملعق���دة �ليومية و�ل�س���ياقات غري 
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�لعادية، كما �ختلفت هذه �لنتائج مع در��سة Roelofs et al. (2015) و�لتي �أ�سارت 
�إىل ع���دم وج���ود ف���روق يف �أد�ء �لوظائف �لتنفيذية بني ذوى ��س���طر�ب طيف �لتوحد 
وذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة و�ملتو�سطة على �لرغم من وجود �أدلة كثرية على �أن 

�لأفر�د ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد يتعر�سون مل�سكالت �أكرث.

كم���ا بين���ت نتائ���ج ه���ذ� �لبح���ث �أن ذوى �لإعاق���ة �لفكرية �لب�س���يطة �أف�س���ل يف 
وظائ���ف )�لتحوي���ل- �لذ�ك���رة �لعامل���ة- �ملب���اد�أة- �لتخطي���ط- تنظي���م �حلاجي���ات- 
ومر�قب���ة �ملهم���ة( من ذوى متالزمة د�ون وذوى ��س���طر�ب طيف �لتوحد وتتفق هذه 
�لنتيجة مع در��س���ة هويدى و�ل�س���اعدى )2016(، و�أن ذوى ��س���طر�ب طيف �لتوحد 
�لأ�س���عف يف �لوظائ���ف �لتنفيذي���ة وخا�س���ة يف �أبع���اد )�لتحوي���ل و�لذ�ك���رة �لعامل���ة 
 (Hill, 2004; وتتف���ق ه���ذه �لنتيجة مع نتائج در��س���ة كل م���ن )و�لتخطي���ط و�لك���ف
(Drayer,2008; Robinson et al., 2009; Hall, 2013 و�لت���ي تو�س���لت �إىل 
�أن �لق�سور يف �لوظائف �لتنفيذية لديهم يرجع �إىل خلل �لف�س �جلبهي �لذي يقوم 
ب���دور �أ�سا�س���ي يف تنفي���ذ �لوظائ���ف �ملعقدة �لتي تتو�س���ط �ملهام �لتنفيذي���ة، بينما ذوى 
متالزم���ة د�ون كان���و� �لأف�س���ل يف �ل�س���بط �لنفع���ايل و�لكف ولديهم �س���عف كبري يف 
)�لتحوي���ل و�لذ�ك���رة �لعامل���ة و�لتخطيط و�ملر�قب���ة( وتتفق هذه �لنتيج���ة مع نتائج 
 (Rowe, Lavender, &Turk , 2006; Pritchard, Kalback, در��سة كل من
 &Capone,  2015;  Loveall et al., 2017;  Tomaszewsk et al., 2018)
و�أك���دت هذه �لدر��س���ات �أن �لتطور غري �لطبيعي لق�س���رة �لف�س �جلبهي يف متالزمة 
د�ون �ل�س���بب �لرئي�س يف �س���عف �لوظائف �لتنفيذية لديهم، كما قد يرجع �إىل �سعف 

ا.  �لذ�كرة �لعاملة وحل �مل�سكالت �أي�سً

و�أ�س���ارت �لعدي���د م���ن �لدر��س���ات �أن �لوظائ���ف �لتنفيذي���ة ل���دى �لأف���ر�د ذوى 
�ل�س���طر�بات �لنمائي���ة ترتبط بق���در�ت مهمة مث���ل معاجلة �ملعلوم���ات �لجتماعية، 
و�لق���درة �للغوي���ة، ونظرية �لعقل، و�لتح�س���يل �لأكادميى، كما بينت �لدر��س���ات �أنهم 
يو�جه���ون حتدي���ات و�س���عوبات كب���رية تتعل���ق بالوظائ���ف �لتنفيذية و�لت���ي قد تكون 
مي���ز�ت ل���دى ذى ��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د وذوى �لإعاق���ة �لفكري���ة ومتالزمة د�ون 

 .(Heyman & Hauser-Cram, 2015)
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التو�سيات:
من خالل �لنتائج �ل�سابقة ميكن �لتو�سل للتو�سيات �لتالية:

ل���دى �لأطف���ال ذوى ( 1) �أهمي���ة ت�س���ميم بر�م���ج لتنمي���ة �لوظائ���ف �لتنفيذي���ة 
��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د وذوى �لإعاق���ة �لفكري���ة، نظ���ًر� لأهميته���ا يف تنمية 

�ل�سلوك �لتكيفي وخف�س �ل�سلوك غري �لتكيفي لديهم.
�لرتكي���ز عل���ى تنمي���ة �لوظائف �لأكرث ق�س���وًر� ل���دى كل فئة وخا�س���ة �ملرونة ( 2)

�ملعرفية و�لتخطيط و�لذ�كرة �لعاملة و�لكف و�ملباد�أة.
�إع���د�د بر�م���ج خلف����س �ل�س���لوك غ���ري �لتكيفي لتنمي���ة �لتح�س���يل و�لوظائف ( 3)

�ملدر�سية لدى ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد وذوى �لإعاقة �لفكرية.
�أهمي���ة تدري���ب �ملعلم���ني عل���ى كيفي���ة قيا����س �لوظائ���ف �لتنفيذية ل���دى هذه ( 4)

�لفئ���ات، وت�س���ميم بر�م���ج منا�س���بة لكل فئة على ح�س���ب درجة �لق�س���ور يف كل 
وظيفة.

البحوث املقرتحة:
يو�سى �لبحث �حلايل يف �سوء �لنتائج �ل�سابقة باإجر�ء �لبحوث �لتالية:

 فعالية برنامج تدريبي يف تنمية �لوظائف �لتنفيذية لتنمية �ل�سلوك �لتكيفي ( 1)
لدى ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد.

فعالية برنامج تدريبي يف تنمية �لوظائف �لتنفيذية لتنمية �ل�سلوك �لتكيفي ( 2)
لدى ذوى �لإعاقة �لفكرية.

فعالي���ة برنام���ج تدريبي يف تنمي���ة �لوظائف �لتنفيذية خلف�س �ل�س���لوك غري ( 3)
�لتكيفي لدى ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد.

فعالي���ة برنام���ج تدريبي يف تنمي���ة �لوظائف �لتنفيذية خلف�س �ل�س���لوك غري ( 4)
�لتكيفي لدى ذوى �لإعاقة �لفكرية.

�لفروق يف �أد�ء �لوظائف �لتنفيذية لدى ذوى ��س���طر�ب طيف �لتوحد وذوى ( 5)
��سطر�ب ت�ستت �لنتباه مع فرط �حلركة.
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مقدمة البحث:
�أول تعري���ف  Leo Kanner�لف�س���ل يف و�س���ع    يرج���ع للع���امل لي���و كان���ر 
ل�س���طر�ب �لتوح���د وذل���ك ع���ام 1943. فق���د ع���رف كان���ر �لتوح���د وف���رق بين���ه وب���ني 
�ل�س���طر�بات �لأخرى، ورمبا يكون من �س���وء �حلظ �ختيار كانر مل�سطلح “ �لتوحد” 
لأن ه���ذ� �مل�س���طلح �أي�س���ا يرتب���ط بو�س���ف �لن�س���حاب م���ن �ملو�ق���ف �لجتماعي���ة يف 
�لف�س���ام �أو �ل�س���يزوفرينيا. ولك���ن م���ن �لو��س���ح �أن كان���ر ل���ه منظ���ور خمتل���ف بع����س 
�ل�س���يء ع���ن �ل�س���تخد�م �لنموذجي مل�س���طلح “�ن�س���حاب”، وذلك لأنه ي���رى �أن �لفرد 
ذي ��س���طر�ب �لتوح���د ين�س���حب من �لتفاع���ل �لجتماع���ي ويرت�ج���ع �إىل ذ�ته. ولقد 
��س���تخدم كان���ر مفه���وم “مع���زول” و�لتي تعد �أف�س���ل و�س���ف لالإح�س���ا�س بالالمبالة 
�لتي ي�سعر بها �لفرد عند فح�س �لتفاعل �لجتماعي لالأفر�د ذوي ��سطر�ب �لتوحد 

.(Ramachandran, 1994)

وميث���ل ��س���طر�ب �لتوح���د م���ن �ملظاه���ر �لأ�سا�س���ية �لت���ي تظه���ر عل���ى �لطفل 
قب���ل �أن ي�س���ل عمره �إىل ثالثني �س���هر�، ويت�س���من ع���دًد� من �ل�س���طر�بات تتمثل يف 
�نخفا�س: �س���رعة �لنمو، و�ل�س���تجابات �حل�س���ية للمثري�ت، و�ل���كالم و�للغة، و�لتعلق 

و�لنتماء لالآخرين )عبد �هلل، 2002 ، �س 171(. 

 وتعت���رب عملي���ة �لإدر�ك عملي���ة معقدة حتدث نتيجة ل�سل�س���لة م���ن �لأحد�ث 
�ملتد�خل���ة �لو��س���عة ب���ني خالي���ا �مل���خ، وه���ذه �لتد�خالت حتمل �س���كل �س���به ر�س���مى يف 
دورة �إلكرتوني���ة ت�س���كل �لعملي���ة �لرمزية يف �ملخ �لتي تكون نتيج���ة للمثري�ت �لبيئية 
مب���ا تنتقيه���ا �لع���ني، �لأذن،و�حلو�����س �لأخرى ث���م يقوم �ملخ بح�س���اب ه���ذه �ملعلومات 
مثل)حجمها �أو�سكلها (، وح�سابات �ملخ �لإدر�كية ممكن �أن تكون دقيقة �أو خطاأ وذلك 
يعتمد على �ملعلومات �لتي تزودها �لأحا�س���ي�س و�لتي تنتقل �إىل �ملخ، و�ملعلومات �لتي 
تدخل �إىل �ملخ، و�لتي تلتقط عن طريق �حلو��س لي�ست ع�سو�ئية يف �لإدخال، ولكن هذه 
.(Sekuler & Blake, 1990) ملعلوم���ات توؤكد ب�س���كل خا�س على عملي���ة �لإدر�ك�

�أن م�س���كالت �لأطف���ال؛ خا�س���ة م���ن ذوى  ي���ري  ولذل���ك فالباح���ث �حل���ايل 
��س���طر�ب �لتوح���د، تك���ون �أ�س���د ح���دة وخط���ورة وتعقي���ًد� منه���ا ل���دى نظر�ئه���م م���ن 
�لأطف���ال �لعادي���ني؛ لأن متركزه حول ذ�ته ل بد �أن تكون له تاأثري�ته �لو��س���حة على 
�إدر�ك���ه �لب�س���ري، وعلى تكوينه �لنف�س���ي؛ ومن ثم تتاأثر �سخ�س���ية �لطف���ل �جتماعًيا 
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ونف�س���ًيا. فتنمي���ة �لإدر�ك �لب�س���ري لدى �لأطف���ال ذوى ��س���طر�ب �لتوحد ميكن �أن 
متث���ل خطوة �إيجابية نحو حتقيق �ل�س���حة �لنف�س���ية لديهم. ل���ذ�؛ �أقدم �لباحث على 
�إجر�ء هذه �لدر��س���ة، كاإ�س���هامه متو��س���عة منها يف م�س���اعدة تلك �لفئة من �لأطفال، 
وذل���ك لتق���دمي برنام���ج تدريبي لهم بعد ��سرت�س���اده بالبحوث و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة 
يف ه���ذ� �ملج���ال، و�لت���ي تعترب ه���ذه �لرب�مج من �أف�س���ل �لأ�س���اليب �لت���ي �أثبتت كفاءة 
وفاعلية كبرية يف �لت�س���دي ل�س���طر�بات �لإعاقات �ملختلفة، وفى جمال ��س���طر�بات 

�لتوحد خا�سة.

م�سكلة البحث:
يع���د ��س���طر�ب �لتوح���د م���ن �لإعاق���ات �لنمائي���ة �ملعق���دة ل���دى �لأطف���ال يف 
طفولتهم �ملبكرة، وهى �إعاقة ذ�ت تاأثري �سامل على كافة جو�نب منو �لطفل �لعقلية، 
�لجتماعية، �لنفعالية، �حلركية و�حل�س���ية �إل �أن �أكرث جو�نب �لق�س���ور و�س���وًحا يف 
ه���ذه �لإعاق���ة هو �جلان���ب �لإدر�كي، حي���ث �أن �لطفل ذو ��س���طر�ب �لتوحد غري قادر 
عل���ى �إدر�ك �لأ�س���ياء م���ن حوله وتكوين عالقات م���ع �لأقر�ن، ويرتتب على �لق�س���ور 
يف �لنو�ح���ي �ل�س���ابقة �لعدي���د م���ن �مل�س���كالت كاأن ي�س���بح �لطفل يف حالة م���ن �لعزلة 
و�لوح���دة �لد�ئم���ة. ومبر�جع���ة �لرت�ث �لنف�س���ي يف هذ� �ملج���ال ومر�جعة �لدر��س���ات 
�ل�س���ابقة وجد �أن ن�س���بة ��س���طر�ب �لتوحد عاملًيا تقدر من 88:1 وفىDSM �لن�س���بة          
1: 100 بالإ�س���افة �إىل معاي�س���ة �لباح���ث لالأطف���ال ذوى ��س���طر�ب �لتوح���د تب���ني �أن 
تنمي���ة مهار�تى �لإدر�ك �لب�س���ري و�لتفاعل �لجتماعي ي�س���تغرق عدة �س���نو�ت، ومن 
ث���م ح���دد �لباح���ث جم���ال در��س���ته ب���الإدر�ك �لب�س���ري، حيث �أن���ه من �أكرب �مل�س���كالت 
�لت���ي تو�ج���ه كل �لباحث���ني عند �لتعامل مع ه���وؤلء �لأطفال. ولذ� ف���اإن يرى �لباحث 
�أن �لتدري���ب عل���ى تنمية �لإدر�ك �لب�س���ري يعد �س���رورة لهوؤلء �لأطف���ال للتكيف مع 

�أنف�سهم و�ملجتمع �ملحيط بهم.

 لذ� تتمثل م�س���كلة �لبحث يف حماولة �لإجابة عن �ل�س���وؤ�ل �لتاىل: ما فعالية 
�لربنامج �لتدريبي �لقائم يف تنمية �لإدر�ك �لب�س���ري لدى �لأطفال ذوى ��س���طر�ب 

�لتوحد؟
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اأهداف البحث:
ته���دف �لبح���ث �حل���ايل �إىل تنمية �لإدر�ك �لب�س���ري لدى عينة م���ن �لأطفال 
ذوى ��س���طر�ب �لتوح���د م���ن خ���الل �إع���د�د وتطبي���ق برنام���ج تدريب���ي، وقيا�س مدى 
فعالي���ة ه���ذ� �لربنامج يف حتقي���ق �أهد�فه، ومدى ��س���تمر�ر �أثره بع���د �نتهائه وخالل 

فرتة �ملتابعة. 

اأهمية البحث:
يكت�س���ب �لبح���ث �أهميت���ه من �أن���ه يتناول �لتدري���ب على تنمية مه���ارة �لإدر�ك ( 1)

�لب�سري من خالل بع�س �لأن�سطة �لتدريبية �ملختلفة.
�أهمي���ة �ملرحل���ة �لعمري���ة �لت���ي �س���وف تتناولها �لدر��س���ة حيث تعت���رب مرحلة ( 2)

عمرية حا�س���مة يف حياة �لطفل ذي ��س���طر�ب �لتوحد و�لتي يتم فيها ت�س���كيل 
وتنمية مهارة �لإدر�ك �لب�سري.

حاج���ة �لطف���ل ذو ��س���طر�ب �لتوحد �إىل بر�م���ج رعاية توفر ل���ه �حلد �لأدنى ( 3)
من �لإعد�د للحياة، و�ل�ستقاللية يف ق�ساء حاجاته وتفاعالته �ليومية، مما 

يقلل من �ل�سغوط �لنف�سية �لتي ي�سعر بها �لو�لد�ن.
م�س���اعدة �لو�لدي���ن و�لعامل���ني يف جم���ال �لرتبي���ة �خلا�س���ة عل���ى �لتعام���ل ( 4)

و�لتفاع���ل م���ع �لأطف���ال ذوى ��س���طر�ب �لتوح���د، وه���و �لأمر �لذي ي�س���هم يف 
تاأهيل ورعاية �لأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد.

م�سطلحات البحث:

ا�س�طراب التوحد Autism: “��س���طر�با منائًيا وع�س���بًيا معقًد� يتعر�س 1 )
�لطف���ل ل���ه قب���ل �لثالثة م���ن عم���ره، ويالزمه م���دى حياته، وميك���ن �لنظ���ر �إليه من 
جو�ن���ب �س���تة عل���ى �أنه ��س���طر�ب منائى عام �أو منت�س���ر يوؤثر �س���لبًيا عل���ى �لعديد من 
جو�نب منو �لطفل، ويظهر على هيئة ��س���تجابات �س���لوكية قا�س���رة و�سلبية يف �لغالب 
ا على �أنه �إعاقة عقلية،  تدفع �لطفل �إىل �لتقوقع حول ذ�ته. كما يتم �لنظر �إليه �أي�سُ
و�إعاق���ة �جتماعي���ة، وعل���ى �أن���ه �إعاق���ة عقلي���ة و�جتماعي���ة متز�منة �أى حت���دث يف ذ�ت 
�لوق���ت، وكذل���ك عل���ى �أى منط من �أمناط ��س���طر�بات طيف �لتوحد يت�س���م بق�س���ور 
يف �ل�س���لوكيات �لجتماعية، و�لتو��س���ل، و�للعب �لرمزى، ف�س���اًل عن وجود �سلوكيات 
و�هتمام���ات منطي���ة وتكر�رية ومفيدة، كما �أنه يتالزم مر�س���ًيا مع ��س���طر�ب ق�س���ور 

�لنتباه )حممد، 2014، 13(. 
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�إجر�ئًي���ا يف 1 ) �لباح���ث  ويعرف���ه   :Visual Perception الب�س�ري.  الإدراك 
هذه �لدر��س���ة باأنه عملية عقلية معرفية تنظيمية يقوم فيها �لفرد بتف�س���ري �ملثري�ت 
�لب�سرية �ملوجودة يف �لبيئة �ملحيطة بالفرد، حيث تقوم �لعني بت�سجيل هذه �ملثري�ت 

�لبيئية، و�إعطائها �ل�ستجابة �ملالئمة لهذه �ملثري�ت

الربنامج التدريب�ي:Training Program: يعرفه �لباحث �إجر�ئيا باأنه: 1 )
خمطط منظم يف �س���وء �أ�س����س علمية وتربوية لتقدمي �لتدريبات �ملبا�س���رة لالأطفال 
ذوى ��س���طر�ب �لتوح���د ،با�س���تخد�م فني���ات تعديل �ل�س���لوك مثل �لتعزي���ز و�لنمذجة 
ولعب �لدور؛ بهدف تنمية مهارتى �لإدر�ك �لب�سري و�لتفاعل �لجماعى و�أثرهما يف 

خف�س �ل�سلوكيات �مل�سطربة لديهم خالل فرتة زمنية حمددة. 

حمددات البحث:
يتحدد �لبحث �حلايل باملحدد�ت �لتالية:

املحددات الب�سرية: تكونت �لعينة من )10( �أطفال من ذوي ��سطر�ب �لتوحد.
املح�ددات اجلغرافي�ة: مت تطبي���ق �لبحث �حل���ايل على جمموعة م���ن �لأطفال ذوى 
��س���طر�ب �لتوح���د �مللتحق���ني مبدر�س���ة �لرتبي���ة �لفكري���ة مبدين���ة د�س���وق حمافظة                

كفر �ل�سيخ.
املح�ددات الزمنية: مت تطبيق �لربنامج �لتدريبي على �أطفال �ملجموعة �لتجريبية 
يف مدى زمني ثالثة �أ�سهر ون�سف، بو�قع �أربعة �أيام �أ�سبوعًيا، وبد�أ تطبيق �لربنامج 
يف �س���هر �س���بتمرب ي���وم �لأح���د 20 / 9 / 2015 و�نته���ى يف �س���هر يناي���ر ي���وم �خلمي����س                         
14 / 1 /2016 وق���د ��س���تغرقت جل�س���ات �لربنام���ج 15 �أ�س���بوًعا بو�ق���ع �أربع جل�س���ات يف 
�لأ�سبوع وعدد جل�سات �لربنامج 60 جل�سة مق�سمة على ثالث مر�حل ثم قام �لباحث 

باإجر�ء قيا�س تتبعي بعد مرور �سهرين من �نتهاء تطبيق �لربنامج. 

االإطار النظرى:
اأولاً- مفهوم ا�سطراب التوحد:

 تعريف ا�سطراب التوحد1 )
م���ن �ل�س���عب �إيج���اد تعري���ف متف���ق علي���ه ل�س���طر�ب �لتوح���د، وذل���ك لتعدد 
�لباحثني �لذين �هتمو� به ولختالف تخ�س�ساتهم وخلفياتهم �لعلمية، كذلك ب�سبب 
غمو�س وتعقيد �لت�س���خي�س �لفارق ل�س���طر�ب �لتوحد. و�أ�سار فاروق �سادق )2006(
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 �إىل �لتوح���د باعتب���اره نوًع���ا من ��س���طر�بات �لنم���و و�لتطور، تظهر خالل �ل�س���نو�ت 
�لثالث���ة �لأوىل م���ن �لعم���ر وتوؤث���ر عل���ى خمتل���ف جو�نب �لنم���و بال�س���الب، و�لتي قد 
تظهر يف �لنو�حي �لجتماعية و�لتو��سلية و�لعقلية و�لنفعالية و�لعاطفية، وي�ستمر 
ه���ذ� �لنوع من �ل�س���طر�ب �لتط���وري مدى �حلياة، ولكن تتح�س���ن �حلالة من خالل 

�لتدريبات �لعالجية �ملقدمة للطفل يف �سن مبكر )�سادق، 2006، 28(.

وع���رف عب���د �لرحمن �س���ليمان ��س���طر�ب �لتوح���د باأنه �لتجن���ب �أو �ملبالغة يف 
رد �لفعل للمثري�ت �ل�س���معية و�لب�س���رية، و�لهتمام �خلا�س بخرب�ت �إدر�كية معينة، 
ووج���ود ��س���طر�بات و�أمن���اط غريب���ة �س���اذة يف �حلدي���ث و�للغ���ة، و�س���لوك حركي غري 
ع���ادي، ومقاوم���ة للتغ���ري يف �لبيئ���ة، وتط���رف يف �لتعبري ع���ن �لنفع���الت ويف �حلالة 

�ملز�جية )�سليمان، 2001، �س 88(.

 Davis )2002( وتعرف �جلمعية �لأمريكية ��سطر�ب �لتوحد كما �أ�سار د�فيز
على �أنه ��س���طر�ب ع�س���بي يالزم �لفرد طو�ل حياته، ويتمخ�س عن ذلك ظهور عجز 

يف عملية �لتعليم ب�سكل عام وعملية �لتن�سئة �لجتماعية ب�سكل خا�س. 

و�أ�س���ار بو�س���يل )2004( �إىل �أن ��سطر�ب �لتوحد ��س���طر�ب معقد يف مظاهره 
حي���ث يحت���وى على عدة ��س���طر�بات تت�س���من �للغ���ة، ومه���ار�ت �لتو��س���ل، و�لتفاعل 
�لجتماع���ي، وكل ه���ذه �لأعر�����س تظه���ر خ���الل �ل�س���نو�ت �لثالث���ة �لأوىل م���ن عمر 

�لطفل )بو�سيل، 2004، 164(.

وتعرف���ه �ل�س���عد )2005( باأن���ه ��س���طر�ب �أو خل���ل يف وظائ���ف �مل���خ ي�س���احب 
هذ� �ل�س���طر�ب �س���عف و��س���ح يف �لتو��س���ل و�س���عف يف �لتفاعل �لجتماعي و�س���عف 
وحمدودية يف �لهتمامات وميكن مالحظته وت�سخي�س���ه قبل �لثالث �س���نو�ت �لأوىل 

من عمر �لطفل.

وذك���ر ميل���ر)Miller )2007 ب���اأن ��س���طر�ب �لتوح���د ه���و ��س���طر�ب ع�س���بي 
حي���وي يرجع لأ�س���باب غ���ري معروفة، ويوؤثر على قدرة �لطف���ل على جتهيز �ملعلومات 
�لو�ردة �إليه، كما يتد�خل مع قدرة �لطفل على �لقيام ب�سلوكيات وظيفية �أو تو��سلية 

.(Miller, 2007, 16)
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وتعرف مر�كز مكافحة �لأمر��س و�لوقاية منها بالوليات �ملتحدة �لأمريكية 
Centers for Disease Control and Prevention(2011) ��سطر�ب �لتوحد 
عل���ى �أنه مبثاب���ة �إعاقة منائية معقدة تظهر عادة خالل �ل�س���نو�ت �لثالث �لأوىل من 
عمر �لطفل، وينتج عنها ��سطر�ب نيورولوجي يوؤثر �سلًبا على �لأد�ء �لوظيفي للمخ. 

مدى انت�سار ا�سطراب التوحد:1 )
�إن ن�س���بة ذوى ��س���طر�ب �لتوحد يف �زدياد م�س���تمر - على عك�س ما �أ�س���ار �إليه 
كانر يف كتاباته �أكرث من مرة �أن �نت�س���ار ��س���طر�ب �لتوحد لدى �لأطفال تعد حالت 
ن���ادرة وحم���دودة للغاية - حيث �أ�س���ارت �لدر��س���ات �حلديثة �لت���ي �أجريت يف �لوليات 
�ملتح���دة �إىل �أن �حلالت �مللتحقة مبر�كز ��س���طر�ب �لتوحد و�لذين ترت�وح �أعمارهم 
بني 6-21 �سنة يف �لعام �لدر��سي 2004 �أ�سبحو� 140254 حالة، بعد �أن كان عددهم يف 

.(KimII, 2010, p.1) عام 1995 حو�يل 22445 حالة

وي���رى كوفم���ان )Kauffman )2001 �أن �لعلم���اء ل يعرف���ون بالتحديد حتى 
�لوق���ت �لر�ه���ن ماهو ذلك �خلطاأ �لذي يتعر�س �ملخ له يف حالة ��س���طر�ب �لتوحد �أو 
حت���ى ��س���طر�بات طي���ف �لتوحد عامة. ولكنهم يرون ب�س���كل جلي �أن �ل�س���بب يف ذلك 
يعد نيورولوجيا �أى ع�س���بًيا ولي�س بني �سخ�س���ى. كما �أن تعدد �لأعر��س �لد�لة على 
�ل�س���طر�ب و�ختالف م�س���تويات حدته �إمنا يدل على �أنه لي�س هناك �س���بب ع�س���بى 
وحيد �أو و�حد فقط يعد هو �مل�س���ئول عنه. بل هناك عدة �أ�س���باب نيورولوجية لذلك.
وم �جلدير بالذكر �أن معدلت �نت�س���ار ��س���طر�ب �لتوحد قد �س���هدت زيادة م�سطربة 
و�سريعة فبعد �أن كانت ن�سبة �نت�سار هذ� �ل�سطر�ب وفًقا لتلك �لإح�ساء�ت �لتي ن�سرتها 
 Autism Society of Americapjn جلمعي���ة �لأمريكي���ة ل�س���طر�ب �لتوح���د�
حت���ى ع���ام 1999 كان���ت تبل���غ 4-5 �أف���ر�د لكل ع�س���رة �آلف حال���ة ولدة، �أ�س���بحت وفًقا 
لإح�س���اء�ت �لإحت���اد �لوطنى لدر��س���ات وبحوث ��س���طر�ب �لتوح���د بالوليات ملتحدة 
�لأمريكي���ة �لتي �س���درت ع���ام 2003 تو�زى 1: 250 حالة ولدة، وو�س���لت هذه �لن�س���بة 
عام 2007 �إىل 1: 150 حالة ولدة وفًقا لإح�ساء�ت مركز مكافحة �لأمر��س و�لوقاية 
 Centers for Disease Control and �لأمريكي���ة  ملتح���دة  بالولي���ات  منه���ا 
Prevention فاإنه���ا قد �س���ارت 1: 100 حالة ولدة يف عام 2009 و�أظهرت �إح�س���اء�ت 
 Centers مر�ك���ز مكافح���ة �لأمر�����س و�لوقاي���ة منه���ا بالوليات ملتح���دة �لأمريكي���ة
for Disease Control and Prevention يف ع���ام 2011 �أن ه���ذه �لن�س���بة ق���د
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 �أ�سبحت 1: 90 �إل �أن ن�سبة �لنت�سار هذه يف نهاية �سهر مار�س 2012 قد �أ�سبحت 1: 88 
 American حالة ولدة وذلك وفًقا لإح�ساء�ت �لأكادميية �لأمريكية لطب �لأطفال
Academy of Pediatrics.ومع ذلك فقد ��س���تمرت ن�س���ب �نت�س���اره بني �جلن�سني 
كم���ا ه���ى �أربعة للبن���ني يف مقابل و�حد للبنات دون �أن ترتبط ن�س���بة �لنت�س���ار بجن�س 
�أو جن�س���ية �أو ع���رق �أو �س���اللة �أو طبق���ة معين���ة م���ن طبق���ات �ملجتم���ع �لجتماعي���ة 
�ملختلف���ة.  �لدميوجر�في���ة  �ملتغ���ري�ت  م���ن  غريه���ا  �أو  �لثقافي���ة،  �أو  �لقت�س���ادية  �أو 
�لياب���ان  �لتوح���د يف  ��س���طر�ب  �نت�س���ار  ن�س���بة  �أن   Kendall كن���د�ل  ور�أى   
تع���د �لأعل���ى م���ن مثيلته���ا يف �أي دول���ة �أخ���رى م���ن دول �لع���امل، حي���ث ت���رت�وح ب���ني                                      
0.13 – 0.16%، يف ح���ني تبل���غ يف �جنل���رت� 0.01%، �أم���ا يف �ل�س���ني فتبلغ 0.004% وهى 

.(Kendall, 2000, p. 21) ُتَعدُّ �أقل ن�سبة �نت�سار يف �لعامل
�أم���ا يف م�س���ر ف���ال توج���د �إح�س���ائية حت���ى �لآن تو�س���ح ن�س���بة �نت�س���ار ه���ذ� 
�ل�سطر�ب - يف حدود ما �طلع عليه �لباحث - وذلك ل�سعوبة �لك�سف �ملبكر عن هذ� 
���ا لعدم تو�فر �ملوؤ�س�سات و�لهيئات �حلكومية  �لنوع من �ل�س���طر�بات �لتطورية، و�أي�سً

�ملتخ�س�سة �لتي تدر�س هذه �لفئة منف�سلة عن �لإعاقات �لأخرى.

Visual Perception ا- الإدراك الب�سري ثانياً
ي���رى �لباح���ث �أن مر�ح���ل �لإدر�ك �لب�س���ري ل تختل���ف كث���رًي� ع���ن مر�ح���ل 
�لإدر�ك �ل�س���معي �إل يف جه���از �لإب�س���ار )�إح�س���ا�س /�نتب���اه/ �إدر�ك(، �أي �أن �خلط���وة 
�لأوىل يف �لتع���رف عل���ى مكون���ات �لبيئ���ة ه���ي �لإح�س���ا�س، و�لإح�س���ا�س هذ� هو �أ�س���ا�س 
�لفك���ر و�ملعرف���ة، فعن طريق �لإح�س���ا�س نعى ما حولنا ون�س���عر مبا يحي���ط بنا، وير�د 
بالإح�س���ا�س �لطريقة �لتي توؤثر فيها حمتويات �لبيئة يف �س���عورنا، ويتم هذ� �لتاأثري 
ع���ن طري���ق �حلو��س �ملعروفة �لتي ت�س���تقبل �ملثري�ت وتنقله���ا �إىل مر�كزها باملخ، لكي 
تعط���ى تعليماته���ا بال�س���تجابة له���ا وفًقا خل�سائ�س���ها لك���ى حتقق نوًعا م���ن �لتكامل 
�لف�س���يولوجي و�لنف�س���ي و�لجتماع���ي للف���رد يف عالقت���ه بنف�س���ه وبالو�ق���ع، �إذن �إن 
�لإدر�ك هو عملية عقلية معقدة ت�س���بقها عمليات �أخرى كالنتباه و�لإح�س���ا�س ،فهذه 
�لعملية �لتي متكن �لفرد من �لتعرف على �لبيئة ولكن من خالل �لختيار و�لتنظيم 
و�لتف�س���ري ع���ن طري���ق �حلو�����س �ملعروفة ل���دى �لكائن �حل���ي وفًقا خلربة �ل�س���خ�س 

�ل�سابقة وحاجاته و�هتماماته وخ�سائ�س �سخ�سيته ب�سفة عامة.
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فالإدر�ك �حل�س���ي خطوة �أرقى من �لإح�سا�س يف �سلم �لتنظيم �لعقلي �ملعريف؛ 
لأن���ه ي�س���فى عل���ى �ل�س���ور �حل�س���ية )�لب�س���رية �أو �ل�س���مية �أو �لذوقي���ة �أو �للم�س���ية 
وغريه���ا( مع���ان تتب���ع من �ت�س���ال هذه �لإح�سا�س���ات باجله���از �لع�س���بي �ملركزي ومن 
�ت�س���ال معانيها �ت�سال ًيوؤدى �إىل ر�سم �خلطو�ت �لرئي�سية للحياة �لعقلية، فانطباع 
�س���ور �ملرئي���ات عل���ى �س���بكة �لعني �إح�س���ا�س و�ت�س���ال موؤثر�ت ه���ذه �ملرئي���ات باجلهاز 
�لع�س���بي �ملرك���زي وتف�س���ريه لها من ناحية �ل�س���كل و�للون و�حلج���م وتقديره ملعناها 

�إدر�ك ب�سري )فوؤ�د �لبهى،1975، �س 136(.

تعريف الإدراك الب�سري:1 )
�لإدر�ك �لب�س���ري هو �ملالحظة �لب�س���رية لالأ�سياء و�لتعرف عليها و�ملباد�أة يف 
�لعملية تكون بال�سوء �ملنعك�س من �لأ�سياء على �مل�ستقيمات �لع�سبية، وت�سقطها على 
خالي���ا �مل���خ �أو �للحاء، و�لذى يحولها �إىل �س���ور، ويتم �لتعرف بربط �لأ�س���ياء �ملرئية 

ب�سور م�سابهة خمزونة يف �لذ�كرة ) جابر، وكفافى ،1986، �س 415(.
ويعرف �لإدر�ك �لب�سري باأنه عملية تاأويل وتف�سري �ملثري�ت �لب�سرية و�إعطائها 
�ملع���اين و�لدللت وحتويل �ملثري �لب�س���ري من �س���ورته �خلام �إىل ج�س���طلت �لإدر�ك 
�لذي يختلف يف معناه وحمتو�ه عن �لعنا�سر �لد�خلة فيه )�لزيات،1998، �س 340(.

و�أ�س���ار حاف���ظ )2004( �إىل �أن �لإدر�ك ه���و �لعملي���ة �لنف�س���ية �لت���ي ت�س���هم يف 
�لو�سول �إىل معاين ودللت �لأ�سياء و�لأ�سخا�س و�ملو�قف �لتي يتعامل معها �لفرد عن 
طريق تنظيم �ملثري�ت �حل�سية �ملتعلقة بها وتف�سريها و�سياغتها يف كليات ذ�ت معنى.

كم���ا �أن �لإدر�ك ه���و �لعملي���ة �لت���ي بو��س���طتها ميك���ن �إعط���اء وتف�س���ري معن���ى 
لالأحا�س���ي�س �ملدخلة، �أو هو �لعملية �لتي بو��س���طتها ميكن تف�س���ري �ملعلومات �ملدخلة 

.(Jain, 2000) لو�سع معنى كلى لها

خ�سائ�س عملية الإدراك1 )
هناك �لعديد من �حلقائق عن �لإدر�ك يعر�سها جانJain فيما يلى:

 الإدراك عملي�ة ن�س�طة: ف���الإدر�ك ي�س���تخدم كل م���ن �لبيان���ات �حل�س���ية من اأ1 
���ا �لتعلم �ملكت�س���ب  �لإثارة �حلالية ) �إثارة حتدث يف �لوقت �حلا�س���ر ( وي�س���تخدم �أي�سً
م���ن �خلرب�ت �ملا�س���ية، وميكن �لقول ب���اأن �لإثار�ت �حلالية و�خلرب�ت �ملا�س���ية تنظم 

لتعطينا �ل�سورة �ملركبة و�لتي لها معنى عن هذ� �لعامل.
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الإدراك عملي�ة اإختياري�ة: �إن �خلا�س���ية �لثانية لالإدر�ك ه���و �أنه �ختياري )ب1 
فف���ى �أى حلظ���ة م���ن �للحظ���ات ميك���ن للعدي���د م���ن �ملث���ري�ت �أن ت�س���ل �إىل �أع�س���اوؤنا 
�حل�سية، وعلى �لع�سو �أن يختار �ملثري �خلا�س �لذي يح�سر، وهذ� �ملثري ي�ستجيب له 

�لع�سو بطريقة متو�زنة وموحدة 
 الإدراك عملي�ة منظم�ة: �لعني و�ملخ قادر�ن على تنظيم وجتميع �لعديد )(1 

من �ملثري�ت �إىل وحدة كبرية و�لتي ميكن �أن ي�ستجيب �إليها �لع�سو بطريقة ب�سيطة، 
وهذ� �لن�ساط �ملوحد لالإدر�ك يتيح للفرد �ل�ستجابة �إىل بيئة �أكرث تعقيًد� من ذلك، 
وم���ا يدرك���ه �لفرد يدرك كوح���دة متكاملة يف منوذج منظم ولي����س كملخ�س لالأجز�ء 

�ملختلفة.
الإدراك هو اإ�ستعداد لل�ستجابة: �لإدر�ك هو �خلطوة �لأوىل جتاه �ل�سلوك )د1 

�لن�س���ط للع�س���و فه���و �ملرحل���ة �لإ�س���تعد�دية و�لت���ي تع���د �لف���رد للفع���ل و�ل�س���تجابة، 
فاأع�س���اوؤنا �حل�س���ية ه���ى جم���رد مر�ك���ز ��س���تقبال ونق���ل �ملعلوم���ات �حل�س���ية، وكي���ف 

ن�ستجيب ونت�سرف وذلك يتم بو��سطة �جلهاز �لع�سبي �ملركزي.
الإدراك مي�لأ ويكم�ل التفا�س�يل الناق�س�ة: فالإدر�ك ل يف�س���ر فق���ط �ملثري�ت )ه1 

ولكنه غالًبا ما يكمل �لتفا�س���يل �لناق�س���ة، فعندما تنظر �إىل �أريكة على �س���بيل �ملثال 
فاإنك لن ت�س���تطيع �أن ترى كل �جلو�نب ورمبا ل ت�س���تطيع �أن ترى و�حدة من �أرجل 

هذه �لأريكة، ومع ذلك ترى �لأريكة »كج�سم �سلب« وحدة متكاملة.
 الإدراك ه�و �س�يء �سخ�س�ي: �لإدر�ك �س���يء �سخ�س���ي جًد� حيث ميك���ن �لفرد )و1 

�أن يح���دد عالقت���ه باملو�س���وعات و�لظ���روف، وكذل���ك عالقت���ه بالنا�س م���ن حوله و�أن 
يت�س���رف طبًقا لذلك، و�لعالقات بني �ملو�س���وع و�لآخر تقوم على �إدر�ك �لفرد نف�س���ه 
فمثاًل م�س���طلحات)ميني- �س���مال- �أعلى- �أ�س���فل( تعتمد ب�سورة و��سحة على �إدر�ك 

.(Jain, 2000) لفرد �ل�سخ�سى�
و�سوف يتناول �لباحث بالدر��سة �لإدر�ك �لب�سري عند ذوى ��سطر�ب �لتوحد 
نظًر� لأنه من �أهم �ل�س���مات �لتي متيز هوؤلء �لأطفال، و�أهم م�س���كلة تو�جه �لباحثني 

يف �لتعامل مع �لأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد.
 مراحل الإدراك الب�سري 1 )

يذك���ر عي�س���وى )1987( �أن �أول مرحل���ة م���ن مر�حل �لإدر�ك هي بروز �ل�س���يغ 
يف جم���ال �إدر�كن���ا �لب�س���ري وح���ده ب���ل هن���اك �ل�س���يغ �ل�س���معية و�ل�س���مية و�لذوقي���ة 
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و�للم�س���ية وف���ى هذه �ملرحلة نخرج بنوع من �لنطب���اع �لإجمايل �ملبهم �لذي ل يبدو 
في���ه �لتفا�س���يل �أو �لدقائ���ق و�جلزئي���ات منفردة متمايز م�س���تقل بع�س���ها عن بع�س. 

وعلى ذلك فالإدر�ك �لإجمايل �سابق على �لإدر�ك �لتحليلي.

و�ملرحل���ة �لثاني���ة مي���ر فيه���ا �لإدر�ك �حل�س���ي باأط���و�ر خمتلف���ة. حي���ث يب���د�أ 
بالنظ���رة �لكلي���ة �لإجمالي���ة وبع���د ذلك يبد�أ �مل���رء يف حتليل �ملوقف و�إدر�ك �لعنا�س���ر 

�ملكونة له و�لعالقات �لقائمة بني �أجز�ئه �ملختلفة.

وف���ى �ملرحل���ة �لثالث���ة يح���دث �إع���ادة تاألي���ف �لأج���ز�ء يف كل موح���د، و�لع���ودة 
�إىل �لنظ���رة �لكلي���ة مرة ثاني���ة، فالنظرة �لكلية �لإجمالية ت�س���بق �لنظ���رة �لتحليلية 
�لتف�س���يلية، كذل���ك ل ميك���ن �أن ي���درك �مل���رء �لعالق���ات بني �لعنا�س���ر قب���ل �أن يدرك     

�ل�سئ باأكمله.
باخلط���وة  ي�س���مى  �أن  ميك���ن  م���ا  ه���ي  �لإدر�ك  مر�ح���ل  م���ن  مرحل���ة  و�آخ���ر 
�لعقلي���ة و�لنف�س���ية �لت���ي تتح���ول فيه���ا �لإح�سا�س���ات �إىل مع���اين ورموز له���ا دللتها 
�أم���ور مادي���ة ح�س���ية �إىل مع���اين و�أف���كار عقلي���ة                                              حي���ث تتح���ول �لح�سا�س�س���ات م���ن 

)عي�سوى،1987، �س �س 92- 98(. 

كيفية الإدراك الب�سري 1 )
�لإدر�ك �لب�س���ري �أ�س���ار �إىل �لطريق���ة �لت���ي نرى ونف�س���ر بها كاف���ة �ملعلومات 
�لب�س���رية �لت���ي من حولنا، وبالن�س���بة لطفل ما قبل �ملدر�س���ة فاإن ه���ذه �ملهار�ت تكون 

ول تز�ل يف طور �لنمو وت�ستمر يف �لنمو و�لنظر �أثناء �ملرحلة �لبتد�ئية. 

���ا من خ���الل �أد�ء بع�س �ملهام  ويت���م ذلك من خالل و�س���ائل متعددة وذلك �أي�سً
�لإدر�كية �لب�سرية وهى:

Eye Motor Coordination اأولاً: التاآزر الب�سري احلركي
ه���و �لق���درة عل���ى �لتحكم يف جزء �أو �أكرث من �أجز�ء �جل�س���م عند ��س���تخد�مها 
يف �لقي���ام باحل���ركات �ملعقدة ودمج هذه �لأجز�ء للقيام بن�س���اط حرك���ة معينة، يتميز 
بال�سال�س���ة و�لنجاح، وقد يت�س���من هذ� �لن�س���اط نوًعا من �لتاآزر بني جزء من �أجز�ء 
�جل�س���م وحا�س���ة �لب�س���ر مثل �لتاآزر بني �لعني و�لي���د �أو بني �لرجل �أو�لع���ني، و�لتاآزر 
�لب�س���ري �حلرك���ي ن�س���اط يتمي���ز بنوع من �لإت�س���اق تتحك���م فيه �أج���ز�ء خمتلفة من 
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�جل�س���م و�حلو��س وخا�س���ة حا�س���ة �لب�س���ر ،وقد يكون �لت���اآزر �حلركي �لب�س���ري على 
نوع���ني: ن���وع يتعل���ق بالت���اآزر �لب�س���ري �حلركي �ل���ذي ي�س���تخدم فيه �ملفحو����س �ليد 
�أو �لرج���ل �ملف�س���لة لدي���ه، و�لن���وع �لأخر ه���و �لتاآزر �حلرك���ي �لب�س���ري �لثنائى �لذي 
ي�س���تخدم في���ه �ملفحو����س �ليدي���ن �أو �لرجل���ني مًعا �أو �أح���د �لرجلني مًعا عن���د �لقيام 

بالأد�ء �حلركي )حممد حممود �ل�سيخ،1999، 66(. 

�ا: ال�س�كل والأر�س�ية Figure Ground �إن تركي���ز علم���اء �جل�س���طالت عل���ى  ثانياً
�لكلي���ات �ملتح���دة ل يعن���ى �أنه���م ل يعرتفون بالنف�س���ال ب���ني �لوح���د�ت، فمن وجهة 
نظرهم �أن �جل�س���طالت )�ل�س���كل و�لأر�س���ية ( ميكن �أن ي�س���ار �ليه على �أنه كل معزول 
بنف�س���ه �أو منف�س���ل عن �لكليات �لأخرى. ومن هنا هذ� �لت�سور للج�سطالت وعالقته 

باجل�سطالتت �لأخرى، خرجت فكرة �لأر�سية )�ل�سرقاوى 1992 ، �س 141(. 

ف���كل �س���ئ ندركه غالًبا على �لأر�س���ية، ففي �أى مثري �إدر�ك���ي يوجد يف �لغالب 
جان���ب �أو ج���زء م���ن �ملث���ري ي���ربز ك�س���كل يف وق���ت معني عل���ى �أر�س���ية معينة، ويت�س���ح 
ه���ذ� �ملب���د�أ من مالحظتن���ا �ليومية: �جلبل يربز على �ل�س���ماء �لتي تب���دو من خلفه، 
و�لربتق���ال عل���ى �أور�ق �ل�س���جر �خل�س���ر�ء ،و�ملمثلون عل���ى �لفرقة، وفى ر�س���م لوحة، 
يق���دم �لر�س���ام �ملو�س���وع �أو �لفك���رة �لرئي�س���ية على �أر�س���ية معين���ة، كاأن تك���ون معركة 
�أو حق���ل يف �لقري���ة �أو �س���ارع يف �ملدين���ة، وف���ى تق���دمي قطع���ة مو�س���يقية ي���ربز �للحن 
�ملمي���ز ليع���رب عن �لفكرة �أو �ملعنى �أو �ل�س���كل على �أر�س���ية من �مل�س���احبات �ملو�س���يقية. 
وحينما ل يتحد �ل�س���كل و�لأر�س���ية بو�س���وح، قد حتدث تنقالت وحتولت يف �لإدر�ك 
ب�س���بب نق����س �ملرج���ع Reference �أو �حلر�س Anchorage فالعالقة بني �ل�س���كل 
و�لأر�س���ية لالأج���ز�ء �ملختلف���ة للمث���ري ق���د تتغ���ري يف �أوق���ات خمتلفة مب���ا يطلق عليه 
�لأ�س���كال �ملتعاك�س���ة Reversible Figures وي�س���تخدم مب���د�أ �لأ�س���كال �ملتعاك�س���ة 
ليب���ني �أن �خلربة �ل�س���ابقة مبثري�ت مت�س���ابهة و�حلالت �لعقلية لل�س���خ�س �ملالحظ 
ميك���ن �أن حت���دد �أى �أج���ز�ء م���ن �ملث���ري�ت �ملركب���ة �س���وف ت�س���يطر ك�س���كل �أوىل، �أى �أن 
�خل���ربة يف ه���ذه �حلال���ة حت���دد ذل���ك �جلانب م���ن �ملثري �ملرك���ب �لذي ل يربز ك�س���كل                                                  

)طلعت من�سور و�أخرون، 1989، 181(.
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 Constancy of Shapes:ا: ثبات ال�سكل ثالثاً
هل حدث �أن وجدت �سعوبة عند �إدر�ك �سكل طبق �أو �سكل باب؟ �ملوؤكد �أن هذ� 
مل يحدث، ولكن عندما تفكر يف حقيقة �أنك تدرك �ل�سيئني بهذ� تعرف �أن هذ� ي�سبه 
�مل�س���تحيل. �لطب���ق عبارة ع���ن د�ئرة عندما تنظر �إليه ر�أ�س���يا ًمن �أعل���ى، ولكن عندما 
تنظ���ر �إلي���ه من زو�يا خمتلفة فاإنه يكون �أنو�ًعا خمتلفة من �ل�س���ور على عينيك، كل 
�أن���و�ع �لأ�س���كال �لبي�س���اوية Ovals و�لقط���ع �لناق�س���ة Ellipese، و�لباب عبارة عن 
م�س���تطيل عندما تنظر �إليه من �لأمام، ولكن عندما تنظر �إليه من زو�يا خمتلفة �أو 
عندم���ا يهت���ز �إىل �لأمام و�إىل �خللف فاإنه يكون كل �ل�س���ور �لتي تنتمي �إىل �لأ�س���كال 
�لرباعي���ة Trapezoids، وم���ع ذلك تدرك كاًل من �لطبق و�لباب باأ�س���كالها �ملختلفة 
�ملاألوفة ب�س���رف �لنظر عن �س���كل �ل�سورة �لتي ت�س���ل �إىل عينيك، وهى ظاهرة ت�سمى 

ثبات �ل�سكل )مو�سى، 1985، �س 303(.

 :Position in Space ا:املو�سع يف املكان رابعاً
�ملوق���ف  �لف���ر�غ و�س���د �لفج���و�ت يف  �لعملي���ة يف �لإدر�ك مب���لء  تتمث���ل ه���ذه 
�لتنبه���ى لك���ى يجع���ل من���ه �س���يًئا ل���ه مغ���زى، ف���اإذ� نظرن���ا �إىل ر�س���م �أ�س���د مك���ون م���ن 
خط���وط غ���ري مكتمل���ة فاإنن���ا مني���ل �إىل م���لء جمي���ع �لفج���و�ت �لناق�س���ة يف �لر�س���م                                                                   

)عبد �حلليم و�آخرون ،1990 ، �س 203، �سالمه، 1996، �س 40(. 

Spatial Relation Ships :ا: العلقات املكانية خام�ساً
�إن ف�س���يولوجية �لإدر�ك ل ت�س���مح بتف�س���ري �إدر�ك �لإن�س���ان للم���كان، فعندم���ا 
يعر����س مث���ري�ن �أحدهما قري���ب و�لأخر بعيد فاإن �نطباعها على �س���بكية �لعني يكون 
يف م�س���توى و�ح���د، ول ميك���ن تف�س���ري قدرة �ل�س���خ�س عل���ى �إدر�ك �مل�س���افة بينهما �إل 
بالرجوع �إىل ف�سيولوجية �لعني، و�لدليل �لو��سح على ذلك �أنه عندما يو�سح �سيئني 
على م�س���افتني خمتلفتني، ويطلب من �ل�س���خ�س �أن يحدد �أقربهما و�أبعدهما بحا�سة 
�للم�س وحدها فاإن �لظاهرة �لف�سيولوجية للتاأثري �لع�سبى تعجز من تف�سري قدرته 
عل���ى ذل���ك. وهناك بع�س �لدر��س���ات �أدت �إىل ك�س���ف �لقو�نني �لتي تدرك بها �مل�س���افة 
و�أن �إدر�ك �لبع���د �لثال���ث �أو�لعم���ق مرتهن بنظام ج�س���طالتى، للمثري�ت �أو ما ي�س���مى 

(�ملهديات �حل�سيةCues) )عبد�حلليم ،1990، 203 عبد �لقادر،1979 ،156 ( 
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ا: الإدراك الب�سري عند الأطفال ذوى ا�سطراب التوحد.  ثالثاً
�أظهرت �لدر��س���ات �لتي �أجريت على �لأطفال ذوى ��س���طر�ب �لتوحد يف �س���ن 
م���ا قبل �ملدر�س���ة، �أن هوؤلء �لأطفال ل يب���دون �هتماًما بالأوجه �لب�س���رية ويفتقدون 
تف�س���يل �أ�س���و�ت �للغ���ة و�حلدي���ث �أو �لهتم���ام به���ا. ه���ذه �لأعر�����س تعت���رب �ل�س���بب 
يف ف�س���لهم بتكوي���ن �لتو��س���ل �لالح���ق، حي���ث �عت���رب �لتحدي���ق �أو �ملوجه���ة بالنظ���ر                   
eye gaze م���ن �أب���رز �لأ�س���كال غري �ل�س���وية �لتي لحظها �لأهل عل���ى �أطفالهم ذوى 
��سطر�ب �لتوحد. ففى �إحدى �لدر��سات تبني �أن 9% من �لو�لدين �أولدهم يتجنبون 
�ملو�جه���ة بالنظ���ر، وت�س���تند ه���ذه �لنتيج���ة �إىل مالحظ���ات �لأه���ل، ولك���ن �لدر��س���ات 
�لنظامي���ة ق���د بينت �أن �لتو��س���ل بالنظر يتز�يد عند �لر��س���دين منهم كما �أنه يتغري 

ح�سب �ملو�قف �لتي مير بها �لفرد )حممد قا�سم، 2001،83 (

ويو�س���ح �س���يكا ديفي���د Cihak,-David (2007) �أن حمو �لأمية �لب�س���رية 
لالأطفال ذى ��س���طر�ب �لتوحد من خالل ��س���تخد�م �ل�س���ور �لب�س���رية �لتي تو�س���ح 
�لإجر�ء�ت �ملت�سل�س���لة و�ملتتابعة يف �لعملية �لتدري�سية ت�ساعد على تدريبهم ليتمكنو� 
من �إدر�ك �لعنا�سر �ملحيطة بهم كالأ�سخا�س، وفهم �لأفعال و�لأن�سطة �لتي يوؤدونها.

كم���ا تع���د م�س���كلة �لتو��س���ل من �أهم م�س���كالت �لطف���ل ذو ��س���طر�ب �لتوحد، 
ويت�س���ح ه���ذ� م���ن تعري���ف �لطف���ل ذو ��س���طر�ب �لتوح���د وكذل���ك تعريف ��س���طر�ب 
�لتوحد �إذ يت�س���ح �أن هناك م�س���كلة كربى يعانى منها طفل ذ� ��س���طر�ب �لتوحد كما 
و�س���فها عبد�لرحمن �س���ليمان وتتمثل يف عدم �لقدرة على �إقامة عالقة مع �لآخرين 
)وم���ع نف�س���ه( وتت�س���ح ه���ذه �مل�س���كلة يف �س���عف �لعالق���ة �لجتماعي���ة م���ع �أم���ه و�أبيه                     

و�أهله و�لأقرباء

وعن���د �لتعام���ل م���ع �لأطفال ذوى ��س���طر�ب �لتوحد يظهرون كم���ا لو �أنهم ل 
ي���رون �لأ�س���خا�س من حولهم، وقد ي�س���طدمون به���م كما لو كانو� قطًع���ا من �لأثاث 
تع���وق طريقه���م. و�أ�س���ار (Wing,1974) �أنهم يجدون �س���عوبة يف �لإدر�ك و�لتعرف 
عل���ى �لأ�س���ياء فقد ل يعرف �لطف���ل �ملنزل �خلا�س به من على بع���د، وبع�س �لأطفال 
يخاف���ون ج���ًد� من �لكالب لأنهم مييلون غالًب���ا �إىل �لظهور فجاأة. كما ترتقى �لقدرة 
عل���ى ف�س���ل �ل�س���كل عن �لأر�س���ية بب���طء، وعادة ما يكت�س���ب �لو�ل���د�ن غالًبا ب���دون �أن 

يدركو� ذلك فنية جذب �نتباه �لطفل.
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ويظل طفل ذو ��سطر�ب �لتوحد �لعديد من �ل�سنو�ت يت�سرف كالأعمى على 
�لرغ���م م���ن تاأكي���د �لأم عل���ى �أن �لطف���ل يقوم بالتق���اط �لقطع �ل�س���غرية من �لقطن 
�ملتناث���رة �لت���ي يه���وى جمعه���ا، وع���ادة م���ا يك���ون ل���دى �لطف���ل ذو ��س���طر�ب �لتوحد 
جتمع بني �لنظرة �ل�س���ريعة لالأ�س���ياء و�إعادة �لنظر �إليها مرة ثانية، وتدوير �أ�سابعه 
�أم���ام عيني���ه، ويك���ون �لتع���رف عل���ى �ملو�س���وعات �ملتحرك���ة �أكرث �س���هولة م���ن �لتعرف 
عل���ى �ملو�س���وعات �أو �لأ�س���ياء �لثابت���ة، فق���د ي�س���تطيع �لطف���ل �لتعرف على �حل�س���ان 
�ملتح���رك �ل���ذي ي���ر�ه يف �لتليفزي���ون ول ي�س���تطيع �لتع���رف عل���ى �س���ورة �حل�س���ان                                                                           

)هدى �أمني، 1999، 49(.

وقد يظهر لدى حالت ��س���طر�ب �لتوحد عجز يف �لإدر�ك وي�س���تجيب لبع�س 
�ملث���ري�ت دون غريه���ا. ول ي�س���تطيع �لتو��س���ل بفاعلي���ة م���ع �لآخري���ن، وبالتاىل يقل 

�ملخزون يف �لذ�كرة )�آمال باظة، 2004،102(. 
و�أهم �س���مة مميزة لالأطفال ذوى ��س���طر�ب �لتوحد هى �س���عوبة �حت�سانهم، 
كما �أنهم يتجنبون �لنظر يف �أعني من حولهم كاأنهم غري موجوديني، وعادة ما يكون 

.(Bootzin et al. 1993) لت�سال مع �أ�سياء غري حية وتزن و�آخرون�

درا�سات �سابقة: 
هدف���ت در��س���ة �س���تيفان رين���ى Stephanie Renee (2002) �إىل معرف���ة 
�لإدر�ك  عل���ى  �لنموذجي���ة  �لبني���ة  ���ا  و�أي�سً و�لعاملي���ة  �ملحلي���ة  �ملعلوم���ات  تاأث���ري�ت 
�لب�س���ري ل���دى �لأطف���ال ذوى ��س���طر�ب �لتوح���د ومتالزم���ة ��س���بريجر. وتكون���ت 
�لعين���ة م���ن جمموعتني م���ن �لأطف���ال ذوى ��س���طر�ب �لتوحد )جمموع���ة جتريبية                           
وجمموعة �سابطة( مت �لتجان�س بينهم يف �ل�سن ون�سبة �لذكاء و�جلن�س. و��ستخدمت 
�لدر��سة �ختبار�ت �لإدر�ك �لوجهى، �ختبار�ت �لتناظر �لب�سري، ويتكون من �لنماذج 
�ملتناظرة على �مل�ستوى �لعاملى �أو �مل�ستوى �ملحلى. و�أ�سارت نتائج �لدر��سة �إىل �أن �أفر�د 
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة �أدو� �لختبار�ت بطريقة �أ�س���و�أ من �أفر�د �ملجموعة �ل�س���ابطة، 
ولقد كان �لأفر�د �لذين يعانون من ��سطر�ب �لتوحد و�أفر�د متالزمة ��سيربجر �أقل 
��ستجابة و�أكرث عر�سه للوقوع يف �لأخطاء �أكرث من �أفر�د �ملجموعة �ل�سابطة، وذلك 
بالن�س���بة لختبار�ت �لتناظر �لب�سري، ولقد كانت �أخطاء �ملجموعة �لتجريبية قليلة 

فقط عندما كانت �ملعلومات �ملحلية جيدة وغري متماثلة.
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وهدف���ت در��س���ة �س���ري� و�آخري���ن Serra et al. (2003). �إىل در��س���ة �إدر�ك 
معامل �لوجه لدى �لأطفال ذوى ��س���طر�ب �لتوحد مع قيا�س �س���رعة �لتوحديني يف 
�إدر�ك معامل �لوجه. وتكونت عينة �لدر��سة من 26 طفاًل من �لأطفال ذوى ��سطر�ب 
�لتوحد ترت�وح �أعمارهم بني 7- 10 �سنو�ت. و��ستخدمت �لدر��سة ��ستمارة مالحظة، 
جمموعة من �ل�س���ور حتتوى على عدد من �لوجوه. و�أ�س���ارت نتائج �لدر��س���ة �إىل �أن 
�لأطف���ال ذوى ��س���طر�ب �لتوح���د يحتاجون كمية من �لوقت للتعرف على �لأ�س���كال، 
ولق���د كان �لوق���ت �لذي ��س���تغرقه �لأطف���ال ذوى ��س���طر�ب �لتوح���د يف �لتعرف على 
جمموع���ة �لوج���وه �ملقدم���ة يت�س���اوى تقريًبا م���ع �لوقت �ل���ذي مت �حتياجه �س���ابًقا يف 

�لتعرف على �لنماذج �ملعقدة و�لتي كان ي�سعب متييزها.

وهدف���ت در��س���ة ر�دو د�ف����س و�آخ���رون Rado Davis et al. (2006) �إىل 
در��سة �لت�سوهات �لإدر�كية و�لختالل �لب�سري عند �لأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد. 
وتكون���ت عينة �لدر��س���ة من 18 طفاًل توحدًيا. و��س���تخدمت �أدو�ت �لدر��س���ة �لتالية: 
�ختب���ار�ت ل���الإدر�ك �لب�س���ري، �ختب���ار�ت �س���لوكية، ��س���تفتاء، تقاري���ر م���ن مالحظ���ة 
�حلالت. و�أو�سحت �لتقارير �أن �لتوحد ي�ستمل على عجز ح�سى متقدم يف �لختبار�ت 
�ل�س���لوكية، و�أن �لتوحد ي�س���تمل على �سعف يف عملية �لإدر�ك. و�أ�سارت نتائج �لدر��سة 
�أن �لأطف���ال ذوى ��س���طر�ب �لتوح���د يزد�د لديه���م �لعجز �لإدر�كى ب�س���فة عامة، كما 

يوجد لديهم عجز يف �لإدر�ك �لب�سري خالل �ختبار�ت �لروؤية.

وهدفت در��سة Kaland et al. (2007) �إىل قيا�س �أد�ء �لأطفال و�ملر�هقني 
ذوى ��س���طر�ب �لتوح���د ومتالزمة ��س���بريجر عل���ى مهام �لإدر�ك �لب�س���ري. وتكونت 
عين���ة �لدر��س���ة من 26 طف���اًل ومر�هق منه���م )13 طفاًل من ذوى ��س���طر�ب �لتوحد 
و��س���بريجر، و13 طف���اًل من �ل�س���طر�بات �لنمائية �ملعقدة �لأخرى(. ومت ��س���تخد�م 
�لأدو�ت �لتالية: �ختبار�ت ت�س���ميم �لأ�س���كال- �ختبار�ت �لأرقام- ��س���تمارة مالحظة. 
وت�س���ري نتائ���ج �لدر��س���ة �أن �ملجموع���ة �لتجريبي���ة �أظه���رت حت�س���ن يف كل م���ن �ختبار 
ت�س���ميم �لأ�س���كال و�ختبار �لأرقام، لكن �لفروق مل تكن ذ�ت دللة �إح�س���ائية. وتوؤكد 
�لنتائ���ج �ل�س���ابقة �أن �لأطف���ال ذوى ��س���طر�ب �لتوح���د يحل���ون �مله���ام غ���ري �لإدر�كية 

�لجتماعية �أ�سرع من �لأطفال �مل�سابني بال�سطر�بات �لنمائية �ملعقدة �لآخرى.
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كم���ا هدف���ت در��س���ة Cihak-David (2007) �إىل تنمي���ة مهار�ت �لتو��س���ل 
�للغوى ومدى تاأثري ذلك على �إدر�كهم �لب�س���ري فلقد �أو�س���حت �لدر��سة مدى تاأثر 
�إدر�كهم �لب�س���ري بال�س���ور وقام �لباحث بت�سميم حمتوى در��سي ممنهج يعتمد على 
حمو �لأمية �لب�سرية من خالل �ل�سور وتعتمد عملية �لتدري�س على تقدمي �ملحتوى 
يف �س���ورة عدة �إجر�ء�ت متتابعة ومت�سل�س���لة لتنمية �إدر�ك �لطالب لبع�س �لعنا�س���ر 
مث���ل �لأ�س���خا�س �ملقربني لكل طالب، كذلك �لأفع���ال �لتي يقومون بها خالل يومهم 
���ا مت تدريبهم على �إدر�ك بع�س �لعنا�س���ر من خالل تلك �ل�س���ور وتكونت �لعينة  �أي�سً
م���ن ث���الث ط���الب م���ن ذوى ��س���طر�ب �لتوحد يف �س���ن �ملرحل���ة �لبتد�ئية و�أ�س���فرت 
�لنتائ���ج ع���ن �أن���ه بعد �إنق�س���اء 9 �أ�س���ابيع من �لتدريبات �ملتو��س���لة لح���ظ �لباحث �أن 
�لعنا�سر و�لأ�سياء �لتي مت حمو �لأمية �لب�سرية لها عند �لأطفال متتعت بقدر كبري 
من �لثبات و�لإدر�ك حيث مل يحدث �نطفاء لأي �سورة من �ل�سور �لتي مت تدري�سها 
لهم وذلك خالل مدة مالحظة ��ستمرت 9 �أ�سابيع بعد �نق�ساء �ملحتوى �لتدري�سى. 

اأوجه اال�ستفادة من الدرا�سات ال�سابقة:
ا حتليلًيا لبع�س �لدر��سات ذ�ت �ل�سلة مبو�سوع �لبحث  يتناول هذ� �جلزء عر�سً
بهدف �ل�ستفادة منها يف و�سع وتخطيط برنامج فعال ي�سعى �إىل حتقيق �لهدف من 
�لبحث �حلايل هذ� وقد ��س���تفاد �لباحث من �لبحوث و�لدر��س���ات �ل�سابقة فيما يلى: 
تاأكيد نتائج تلك �لبحوث و�لدر��سات علي فاعلية �لأن�سطة �جلماعية �ملتنوعة 
وتنمية بع�س �ملهار�ت لدى �لأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد �سجع �لباحث على تقدمي 
برنامج لتنمية �لإدر�ك �لب�سري لدى تلك �لفئة، �أي�سا ��ستفاد �لباحث منها يف حتديد 
عدد جمموعات �لتطبيق مبجموعتني كما بدر��س���ة: حممد خطاب )2004(. وكذلك 
حتديد عدد �لأطفال ) 8 ( طفال كما بدر��س���ة Fisher & Haufe (2009) و�أي�س���ا 
�لهتمام با�ستخد�م فنيات �لجتاه �ل�سلوكي،كما بدر��سة: مارجريت كريدون )1993( 
���ا يف  م���ن خ���الل عر����س �لدر��س���ات �ل�س���ابقة يت�س���ح �أن ه���ذه �لدر��س���ات تباين���ت �أي�سً
��س���تخد�مها ل���الأدو�ت ح�س���ب طبيعة �لدر��س���ة من حي���ث كونها و�س���فية �أو جتريبية، 
وُيف�س���ر �خت���الف �لأدو�ت باخت���الف �لهدف من كل منها، وعل���ى �لرغم من ذلك فاإن 
هذه �لدر��س���ات قد ��ستخدمت مقايي�س للذكاء، وللم�ستوى �لجتماعي و�لقت�سادي، 
لتحقيق جتان�س �لعينة، كما ��س���تخدمت مقايي�س لتقييم م�س���توى �لإدر�ك قبل وبعد 
تطبيق �لرب�مج �مل�ستخدمة يف �لدر��سة، كما �عتمدت على �ملالحظة �ملبا�سرة �أحياًنا..
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فرو�س البحث:
�عتماًد� على ما تو�سلت �إليه �لدر��سات و�لبحوث �ل�سابقة و�لتعليق عليها من 

نتائج يتم �سياغة فرو�س �لبحث �حلايل على �لنحو �لأتي:
توج���د ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طات رتب درجات �أطف���ال �ملجموعتني ( 1)

�لتجريبية و�ل�سابطة بعد تطبيق �لربنامج على �أبعاد مقيا�س تقدير �لإدر�ك 
�لب�سري للطفل ذو ��سطر�ب �لتوحد.

توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا ب���ني متو�س���طي رت���ب درج���ات �أطف���ال �ملجموعة ( 2)
�لتجريبية قبل تطبيق �لربنامج وبعده على مقيا�س تقدير �لإدر�ك �لب�سري 

للطفل ذى ��سطر�ب �لتوحد ل�سالح �لقيا�س �لبعدي.
ل توج���د ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي رت���ب درجات �أطف���ال �ملجموعة ( 3)

�لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبع���ي عل���ى مقيا����س تقدي���ر �لإدر�ك 
�لب�سري للطفل ذي ��سطر�ب �لتوحد.

منهج البحث: 
��س���تخدم �لباح���ث �ملنه���ج �لتجريب���ي �ل���ذي يعتم���د عل���ى ت�س���ميم �ملجموع���ات 
�لتجريبية و�ل�سابطة نظًر� ملنا�سبتها لطبيعة �لبحث وي�ستخدم �لباحث جمموعتني 
�أحدهم���ا جتريبي���ة و�لأخ���رى �س���ابطة كما ي�س���تخدم �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبعدي ثم 
�لتتبعي لكال �ملجموعتني حيث ميثل �لربنامج �لتدريبي �ملتغري �مل�ستقل، بينما متثل 

مهارة �لإدر�ك �لب�سري، متغري تابع.

عينة البحث:

العين�ة ال�س�تطلعية: ق���ام �لباحث باختي���ار عينة ��س���تطالعية قو�مها 15 1 )
طفاًل و طفلة لديهم ��سطر�بات �لتوحد. من مدر�سة �لرتبية �لفكرية مبدينة د�سوق 
ومدر�س���ة �لرتبية �لفكرية مبدينة فوة وذلك بغر�س ح�س���اب �لكفاءة �ل�س���يكومرتية 

لأد�ة �لدر��سة بالطرق �لإح�سائية �ملختلفة.
العين�ة الأ�سا�س�ية: مت تطبي���ق �إج���ر�ء�ت �لبح���ث �حل���ايل عل���ى عين���ة م���ن 1 )

�لأطف���ال ذوى ��س���طر�ب �لتوح���د. مبدر�س���ة �لرتبي���ة �لفكري���ة بد�س���وق حمافظ���ة                       
كفر �ل�سيخ، وقد مت �نتقاء هذه �لعينة على مرحلتني:
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املرحل�ة الأوىل: مت خالله���ا �ختيار عينة �لدر��س���ة �ملبدئي���ة و�لتي تكونت من 	- 
10 �أطفال ذوى ��سطر�بات توحد. ممن ترت�وح �أعمارهم �لزمنية بني 8-12 �سنو�ت.

املرحل�ة الثاني�ة: حيث مت خاللها �ختي���ار عينة �لدر��س���ة �لنهائية بطريقة 	- 
�نتقائية من عينة �لدر��س���ة �ملبدئية، و�لتي تكونت من 8 �أطفال من ذوى ��س���طر�بات 

�لتوحد)�أربعة ذكور، و�أربعة �إناث(، ومو��سفات هوؤلء هي:
• ترت�وح �أعمارهم �لزمنية بني 8- 12 �سنه 	
• ينطبق عليهم �أربعة ع�سر بنًد� علي �لأقل من بنود مقيا�س �لطفل �لتوحدي.	
• �أن تك���ون �لعين���ة من ذوي �لإعاقة �لعقلية �لب�س���يطة، ويرت�وح معامل ذكائهم 	

بني 54-65 درجة على �ختبار جود�رد للذكاء.
• �أن يكون لديهم ق�سور يف �لإدر�ك �لب�سري.	
• �أن يك���ون �أف���ر�د �لعين���ة م���ن �ملنتظم���ني يف �حل�س���ور �إىل �ملدر�س���ة ول يتغيبون 	

لفرت�ت طويلة.
• مو�فقة �أولياء �لأمور على م�ساركة �أطفالهم يف �لربنامج.	

 وقد مت تق�سيم �أفر�د �لعينة �لنهائية �إىل جمموعتني مت�ساويتني، هما:
املجموع�ة التجريبي�ة: وتتك���ون م���ن �أربع���ة �أطف���ال ذوى ��س���طر�بات توح���د                  	( 

)�ثنان ذكور، و�ثنان �إناث(.
 املجموع�ة ال�س�ابطة: وتتك���ون م���ن �أربع���ة �أطف���ال ذوى ��س���طر�بات توح���د                   	( 

)�ثنان ذكور، و�ثنان �إناث(.

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

ين����س �لفر����س �لأول عل���ى �أن���ه » توجد ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طات 
رت���ب درج���ات �أطفال �ملجموعت���ني �لتجريبية و�ل�س���ابطة بعد تطبي���ق �لربنامج على 
�أبع���اد مقيا����س تقدير �لإدر�ك �لب�س���ري للطفل ذو ��س���طر�ب �لتوح���د. وللتحقق من 
�س���حة هذ� �لفر�س ��س���تخدم �لباحث �حتبار مان ويتني، وذلك حل�ساب دللة �لفروق 
بني متو�س���طات رتب درجات �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة على مقيا�س �لإدر�ك 

�لب�سري و�أبعاده.
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جدول )1(
 متو�سط وجمموع الرتب لدرجات املجموعة التجريبية وال�سابطة يف القيا�س البعدي لأبعاد 

الإدراك الب�سري والدرجة الكلية

متو�سط �لعدد�ملجموعة�ملتغري
�لرتب

جمموع 
�لرتب

قيمة 
مان 
ويتني

Z م�ستوى �لدللةقيمة
�لدللة

معامل 
�لرتباط 

�لثنائي

 �لتجهيز
�لب�سري

46.526جتريبية
0.002.3090.0210.050.67

42.510�سابطة

�لتمييز �لب�سري
46.526جتريبية

0.002.3520.0190.010.69
42.510�سابطة

�لتو��سل بالعني
46.5260.00جتريبية

2.3230.020.050.67
42.510�سابطة

�لتتابع �لب�سري
46.5260.00جتريبية

2.3370.0190.010.68
42.510�سابطة

مقيا�س �لإدر�ك
�لب�سري

46.5260.00جتريبية
2.3370.0190.010.68

42.510�سابطة

قيمة Z �جلدولية عند م�ستوى دللة )0.05(=1.6456 
                             وعند م�ستوى دللة )0.01( =2.330

يت�س���ح م���ن ج���دول )1( وجود ف���رق د�ل �إح�س���ائيا عن���د م�س���توى دللة بني 
)0.01 و 0.05( يف �أبعاد مقيا�س �لإدر�ك �لب�س���ري ل�س���الح �ملجموعة �لتجريبية، و�أن 

معامل �لرتباط �لثنائي تر�وح بني )0.67 �إىل 0.69( ويعرب عن حجم تاأثري كبري

مناق�سة نتائج الفر�س الأول:
�أظهرت �لنتائج وجود فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطات رتب درجات مهارة 
�لإدر�ك �لب�س���ري لدى �لأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد �أع�ساء �ملجموعة �لتجريبية 
يف �لقيا�س �لبعدي، ومتو�س���طات رتب درجات �أقر�نهم يف �ملجموعة �ل�س���ابطة، وكانت 
تلك �لفروق ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية، وهذه �لنتائج حتقق �سحة �لفر�س �لأول.
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وتتف���ق بذل���ك تل���ك �لنتائج مع ما تو�س���لت �إليه معظم �لدر��س���ات �ل�س���ابقة 
�لتي �أ�س���ارت �إىل فعالية ��س���تخد�م �لرب�مج �لتدريبية �س���و�ء كانت �ل�س���ور �أو �ملثري�ت 
�لب�س���رية يف تنمي���ة �لإدر�ك �لب�س���ري لالأطف���ال ذوى ��س���طر�بات �لتوح���د �أع�س���اء 
 ،Stephanie Renee.(2002) ملجموع���ة �لتجريبية، ومن هذه �لدر��س���ات در��س���ة�
 Williams et al ander Geest (2002)، ودر��س���ة ويليام���ز و�آخري���ن  ودر��س���ة 
(2004)، ودر��س���ة ر�دو د�ف����س و�آخ���رونRado Davis et al. (2006)، ودر��س���ة 
 ،Cihak-David (2007) ودر��س���ة   ،Kaland et al. (2007)و�آخري���ن كالن���د 

ودر��سة حميدة)2007(.

وميكن تف�سري تلك �لنتائج باأن �إجر�ء�ت �لربنامج �لتدريبي �لذي يركز على 
جو�ن���ب �للع���ب �ملنظم من خالل �ملثري�ت �لب�س���رية – لدى �لأطفال ذوى ��س���طر�ب 
�لتوحد، وما ت�س���تمل عليه من فنيات �س���لوكية متعددة ومتكاملة، كان لها �أثر �إيجابي 
على مهارة �لإدر�ك �لب�س���ري لدى �لأطفال ذوى ��س���طر�ب �لتوحد �أع�ساء �ملجموعة 
�لتجريبية، حيث �إن �لدمج بني فنيات تعديل �ل�س���لوك يعطي نتائج �أف�س���ل يف �لتغلب 
عل���ى م�س���اكل و�س���عوبات �لأطفال ذوى ��س���طر�ب �لتوح���د، فقد �عتم���د �لباحث على 
)�لتوجي���ه و�حلث »�ليدوي و�للفظي و�لإ�س���اري«، ولعب �ل���دور، و�لنمذجة، �لتدعيم، 

�لت�سكيل، �لتغذية �لر�جعة، �لتكر�ر( ب�سكل متكامل �أثناء تطبيق �لربنامج.

نتائج الفر�س الثاين ومناق�ستها:
ين�س �لفر�س �لثاين: توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طى رتب درجات 
�أطفال �ملجموعة �لتجريبية قبل تطبيق �لربنامج وبعده على مقيا�س تقدير �لإدر�ك 
�لب�سري للطفل ذى ��سطر�ب �لتوحد ل�سالح �لقيا�س �لبعدى. وللتحقق من �سحة 
هذ� �لفر�س ��س���تخدم �ختبار ولكوك�س���ون لالإ�س���ار�ت، وح�س���اب قيم معامل �لرتباط 

�لثنائي ملعرفة حجم �لتاأثري.
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جدول )2(
متو�سط وجمموع الرتب لأبعاد مقيا�س الإدراك الب�سري بني القيا�س القبلي والبعدي لأفراد 

املجموعة التجريبية

متو�سط �لعدد�لرتب�ملتغري
�لرتب

جمموع 
�لدللةقيمة Z�لرتب

معامل 
�لرتباط 

�لثنائي

�لتجهيز �لب�سري
0001.8410.050.678�لرتب �ل�سالبة
42.510�لرتب �ملوجبة

0�لت�ساوي

�لتمييز �لب�سري
0001.8410.050.678�لرتب �ل�سالبة
42.510�لرتب �ملوجبة

0�لت�ساوي

�لتو��سل بالعني
0001.8260.050.667�لرتب �ل�سالبة
42.510�لرتب �ملوجبة

0�لت�ساوي

�لتتابع �لب�سري
0001.8260.050.667�لرتب �ل�سالبة
42.510�لرتب �ملوجبة

0�لت�ساوي

 مقيا�س �لإدر�ك
�لب�سري

0001.8410.050.678�لرتب �ل�سالبة
42.510�لرتب �ملوجبة

0�لت�ساوي

قيمة Z �جلدولية عند م�ستوى دللة )0.05( =1.6456 
                              وعند م�ستوى دللة )0.01( =2.330

يت�سح من جدول )2( �أن قيم Z �ملح�سوبة لدللة �لفروق بني جمموع رتب 
�لإ�س���ار�ت �ل�س���البة وجمموع رتب �لإ�س���ار�ت �ملوجبة لأبعاد مقيا�س �لإدر�ك �لب�س���ري 
لالأطفال ذوى ��س���طر�ب �لتوحد وهى قيم �أكرب من �لقيمة �جلدولية عند م�س���توى 
دللة )0.05( مما يدل على وجود فروق د�لة �إح�سائًيا بني �لقيا�س �لبعدي و�لقيا�س 
�لقبلي ل�سالح �لقيا�س �لبعدي، مما يوؤكد �أن هناك حت�سن يف �أد�ء �لأطفال يف �لقيا�س 

�لبعدي عنه يف �لقيا�س �لقبلي. وبذلك ميكن �لقول �إن �لفر�س �لثانى قد حتقق
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مناق�سة نتائج الفر�س الثاين:
تو�س���لت �لنتائج �إىل وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�سطات رتب درجات 
مه���ارة �لإدر�ك �لب�س���ري ل���دى �لأطف���ال ذوى ��س���طر�بات �لتوحد �أع�س���اء �ملجموعة 
�لتجريبية يف �لقيا�س �لقبلي و�لبعدي، وكانت تلك �لفروق ل�س���الح �لقيا�س �لبعدي، 

وهذه �لنتائج حتقق �سحة �لفر�س �لثاين.
وتتف���ق تل���ك �لنتائ���ج م���ع ما تو�س���لت �إليه معظ���م �لدر��س���ات �ل�س���ابقة �لتي 
�أ�س���ارت �إىل فعالية �لرب�مج �مل�س���تخدمة يف تنمية مهارة �لإدر�ك �لب�س���ري، ومن هذه 
 Stephanie Renee. ودر��س���ة   ،Fander Geest (2002) در��س���ة  �لدر��س���ات: 
 Rado Davis et al. ودر��س���ة ، Williams et al. (2004) (2002)، ودر��س���ة
 ،Cihak-David (2007) ودر��س���ة ،Kaland et al. (2007) (2006)، ودر��س���ة
ودر��س���ة حمي���دة )2007(. وياأت���ي ه���ذ� �لفر����س يف �إط���ار �لتاأكي���د على نتائ���ج �لفر�س 
�لأول، وليوؤكد على فعالية �لربنامج �لتدريبي يف تنمية مهارة �لإدر�ك �لب�سري لدى 
�لأطفال ذوى ��س���طر�بات �لتوحد، ومن خالل ��س���رت�تيجية �للعب �ملنظم و�لتي تعد 
من �ل�سرت�تيجيات �حلديثة �لتي تعمل على �إك�سابهم �ملهار�ت �لالزمة لالندماج مع 
�لآخرين، وبالتاىل زيادة �لتو��س���ل �لب�س���ري لديهم و�إك�سابهم بع�س �أمناط �ل�سلوك 
�ملرغ���وب و�حل���د م���ن �ل�س���لوكيات غ���ري �ملرغوب���ة �جتماعًي���ا. فعندم���ا يتعل���م �لطف���ل 
ذو ��س���طر�ب �لتوح���د م���ن خالل �لرب�م���ج يكون قد تعل���م مهار�ت �لإدر�ك �لب�س���ري 
وت���درب عليها، وي�س���بح مبقدوره �أن يوؤدي �لأن�س���طة و�ملهار�ت و�ملهام �لتي يت�س���منها 
�لربنامج، في�س���اعده بالتايل يف �لأعمال �ملنزلية ويف �لأن�سطة �ملدر�سية، مما ي�ساعده 

على �لتفاعل �لجتماعي مع �أقر�نه و�أفر�د �أ�سرته و�ملجتمع.
وُيرج���ع �لباح���ث �لتح�س���ن �ل���ذي ط���ر�أ عل���ى مه���ارة �لإدر�ك �لب�س���ري لدى 
�لأطفال ذوى ��سطر�بات �لتوحد �أع�ساء �ملجموعة �لتجريبية �إىل �إجر�ء�ت �لربنامج 
�لتدريب���ي وما ي�س���تمل عليه من فنيات �س���لوكية متعددة، كم���ا �أن �لربنامج يركز على 
جو�ن���ب �ملث���ري�ت �لب�س���رية – و�لتفاع���ل �لجتماعي لدى �لأطفال ذوى ��س���طر�بات 
�لتوح���د مم���ا ت���زد�د د�فعيتهم لتنفيذ تلك �لأن�س���طة يف ظل وجود مع���زز�ت وخطو�ت 
متتابعة من �ل�س���هل �إىل �ل�س���عب، كما �أن �لربنامج يتيح لهم فر�س���ة كبرية مل�س���اركة 

�أقر�نهم يف �لأن�سطة �ملختلفة، و�لتعبري عن م�ساعرهم و�نفعالتهم.
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ويف �سوء ما �سبق يت�سح �أن �لربنامج �لتدريبي �مل�ستخدم يف �لبحث �حلايل 
له �أثر �إيجابي على مهارة �لإدر�ك �لب�س���ري لدى �لأطفال ذوى ��س���طر�بات �لتوحد 
وم�س���توى تفاعلهم و�ندماجهم مع �لآخرين، وهذ� يعد هدًفا �أ�سا�س���ًيا يف كل �لرب�مج 

�لرتبوية و�لتاأهيلية �لتي تقدم لالأطفال ذوى ��سطر�بات �لتوحد.

نتائج الفر�س الثالث ومناق�ستها:
ين����س �لفر����س �لثال���ث: ل توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طى رتب 
درج���ات �أطف���ال �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لبع���دى و�لتتبعى عل���ى مقيا�س 
تقدي���ر �لإدر�ك �لب�س���ري للطف���ل ذى ��س���طر�ب �لتوح���د. وللتحق���ق من �س���حة هذ� 
�لفر�س ��ستخدم �لباحث �ختبار ولكوك�سون لالإ�سار�ت وح�ساب قيم معامل �لرتباط 

�لثنائي ملعرفة حجم �لتاأثري.
جدول )3(

متو�سط وجمموع الرتب لأبعاد مقيا�س الإدراك الب�سري والدرجة الكلية لالأطفال ذوى 
ا�سطرابات التوحد. بني القيا�س البعدي والقيا�س التتبعي

متو�سط �لعدد�لرتب�ملتغري
�لرتب

جمموع 
م�ستوى �لدللةقيمة Z�لرتب

�لدللة
 �لتجهيز
�لب�سري

14.004.00�لرتب �ل�سالبة
 غري0.3780.705

د�لة 32.006.00�لرتب �ملوجبة
0�لت�ساوي

�لتمييز �لب�سري
00.000.00�لرتب �ل�سالبة

 غري1.0000.317
د�لة 11.001.00�لرتب �ملوجبة

3�لت�ساوي

�لتو��سل بالعني
00.000.00�لرتب �ل�سالبة

 غري1.0000.317
د�لة 11.001.00�لرتب �ملوجبة

3�لت�ساوي

�لتتابع �لب�سري
00.000.00�لرتب �ل�سالبة

 غري0.0001.000
د�لة 00.000.00�لرتب �ملوجبة

4�لت�ساوي
 مقيا�س �لإدر�ك

�لب�سري
12.002.00�لرتب �ل�سالبة

 غري1.1340.257
د�لة 32.678.00�لرتب �ملوجبة

0�لت�ساوي

قيمة Z �جلدولية عند م�ستوى دللة )0.05(=1.645 
                             وعند م�ستوى دللة )0.01(=2.330
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يت�س���ح من جدول )3( �أن قيم Z �ملح�س���وبة لدللة �لفروق بني جمموع رتب 
�لإ�س���ار�ت �ل�س���البة وجمموع رتب �لإ�س���ار�ت �ملوجبة لأبعاد مقيا�س �لإدر�ك �لب�س���ري 
لدى �لأطفال ذوى ��س���طر�بات �لتوحد.و�لدرجة �لكلية قيم غري د�لة �إح�سائًيا عند 
م�س���توى دلل���ة )0.05( مم���ا يدل على ع���دم وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا ب���ني �لقيا�س 
�لتتبع���ي و�لقيا����س �لبع���دي، مما يدل على ��س���تمر�رية تاأثري �لربنامج و�إن مل ت�س���ل 
هذه �لدللة �إىل م�ستوى )0.05(. وبالتايل ميكن �لقول �أن �لفر�س �لثالث قد حتقق.

مناق�سة نتائج الفر�س الثالث:
تو�س���لت �لنتائج �إىل عدم وجود فروق جوهرية د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�سطات 
رتب درجات مهار�ت �لإدر�ك �لب�سري لدى �لأطفال ذوى ��سطر�بات �لتوحد �أع�ساء 
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبع���ي، وه���ذه �لنتائج حتقق �س���حة 

�لفر�س �لر�بع.

وتتفق هذه �لنتائج مع ما تو�سلت �إليه در��سات عديدة مثل: در��سة �ستيفان رينى 
 ،Fander Geest (2002) ودر��س���ة فاندرجي�س���ت ،Stephanie Renee.(2002)
ودر��س���ة ويليامز و�آخرين Williams et al (2004)، ودر��س���ة ر�دو د�ف�س و�آخرون

 ،Kaland et al. (2007)ودر��سة كالند و�آخرين ،Rado Davis et al. (2006)
ودر��سة Cihak-David (2007)، ودر��سة ر�سا مرزوق �لعزب حميدة)2007(.

 حي���ث �أو�س���حت جميعه���ا على ��س���تمر�ر �أثر �لرب�م���ج �لتدريبي���ة خالل فرتة 
�ملتابعة، كما �أ�سارت على �أن غالبية �ملفحو�سني قد حافظو� على م�ستوى �لتقدم �لذي 

و�سلو� �إليه يف خمتلف �ملهار�ت. 

كما ت�س���ري وتنبه �لنتائج �إىل �س���رورة ��س���تمر�ر تدريب ه���ذه �حلالت لفرت�ت 
زمنية طويلة �ملدى – رمبا مدى �حلياة – لت�س���ل �إىل م�س���توى منا�س���ب من �لإدر�ك 
�لب�س���ري للتكي���ف و�لتو�ف���ق م���ع �حلي���اة �لأ�س���رية و�لجتماعي���ة ب�س���كل يكف���ل له���ا 
ولالآخري���ن حي���اة م�س���تقرة بع�س �ل�س���يء، فهذه �حل���الت حتتاج لتدري���ب يومي ولو 
ف���رتة ق�س���رية ؛ لأنه���ا حتتاج م���ن يذكرها با�س���تمر�ر مل���ا مت تعلم���ه �أو �لتدريب عليه، 
فا�س���طر�ب �لتوح���د �إعاق���ة مزمن���ة ولكن �لتدري���ب معها ياأت���ي بنتائج جي���دة �إذ� كان 

منا�سًبا للحالة ولفرت�ت طويلة.
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�لتدريب���ي  �لربنام���ج  وكف���اءة  فعالي���ة  ��س���تمر�ر  �إىل  ذل���ك  �لباح���ث  وُيرج���ع 
�ملكث���ف �ل���ذي مت تدري���ب �ملجموعة �لتجريبي���ة عليه، وما يحتويه ه���ذ� �لربنامج من 
�أن�س���طة م�س���وقة ومرتبطة بحاج���ات �لأطفال ذوى ��س���طر�بات �لتوحد، كذلك نظام                   

�لتدعيم �مل�ستمر.

كم���ا �أن بق���اء �لتح�س���ن يف �لإدر�ك �لب�س���ري ل���دى ه���وؤلء �لأطف���ال يرجع �إىل 
�ملرحل���ة �لثالث���ة من �لربنام���ج، و�لتي هدف �لباح���ث من تطبيقه���ا �إىل �إعادة تدريب 
�لأطف���ال عل���ى �لربنامج �لتدريبى، وذلك من �س���اأنه �أن ي�س���اهم يف بق���اء �أثر �لتدريب 
�إىل م���ا بع���د �نته���اء �لربنام���ج وخ���الل ف���رتة �ملتابع���ة ومن���ع ح���دوث �نتكا�س���ة بع���د                          

�نتهاء �لربنامج.
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امللخ�س:
 ه���دف �لبح���ث �إىل تنمية �لذكاء �ل�سخ�س���ي و�ل���ذكاء �لجتماعي لدى �أطفال 
�لرو�س���ة ذوي �لإعاقة �لب�س���رية �ملدجم���ني، وقد تكونت �لعينة م���ن )7( �أطفال ذوي 
�إعاق���ة ب�س���رية  مت �ختياره���م بطريق���ة عمدي���ة، وتر�وح���ت �أعمارهم ما ب���ني )5 - 6( 
�س���نو�ت، و��س���تملت �أدو�ت �لدر��س���ة عل���ى: مقيا����س �س���تانفورد بينيه �ل�س���ورة �لر�بعة، 
ومقيا����س �لذكاء �ل�سخ�س���ي و�لجتماعي لالأطفال ذوي �لإعاقة �لب�س���رية، وبرنامج 
لتنمية �لذكاء �ل�سخ�سي و�لذكاء �لجتماعي لأطفال �لرو�سة ذوي �لإعاقة �لب�سرية 
�ملدجم���ني )�إع���د�د �لباحثني(. وقد تو�س���لت �لنتائج �إيل: وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا 
ب���ني متو�س���ط رت���ب درج���ات �لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لب�س���رية �ملدجمني قب���ل تطبيق 
�لربنامج وبعده على مقيا�س �لذكاء �ل�سخ�سي و�لذكاء �لجتماعي يف �جتاه �لقيا�س 
�لبعدي عند م�س���توي 0.05. كما �أ�س���ارت �إىل وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���ط 
رت���ب درجات �لأطفال ذوي �لإعاقة �لب�س���رية �ملدجم���ني يف �لقيا�س �لبعدي و�لتتبعي 
عل���ى مقيا����س �لذكاء �ل�سخ�س���ي و�لذكاء �لجتماع���ي يف �جتاه �لقيا����س �لتتبعي، مما 

يدل على ��ستمر�ر فاعلية �لربنامج.

الكلمــات املفتاحيــة: �ل���ذكاء�ت �ملتع���ددة - �ل���ذكاء �ل�سخ�س���ي - �ل���ذكاء �لجتماع���ي- 
�لإعاقة �لب�سرية- �لدمج.
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Development of Intrapersonal Intelligence and Social 
Intelligence to Mainstreamed Children with Visual 

Impairment in kindergarten

Abstract: 
 The objective of the study to develop Intrapersonal 

Intelligence and Social Intelligence to Mainstreamed Children with 
Visual Impairment in Kindergarten. The study sample consisted of 
visually impaired (7 children) from 5 - 6 years old had been selected 
in a deliberate manner. The Tools of the Study contained: Stanford 
Binet Test "fourth edition", some Intrapersonal Intelligence and 
Social Intelligence Test, and the program of the study. The Results of 
the study: There are statistically significant differences between the 
average degrees of the mainstreamed children with visual Impairment 
pre-and post application of the program on Intrapersonal Intelligence 
and Social Intelligence Test, in favor of the post measurement at 
the 0.05 level. There are statistically significant differences between 
the average degrees of the mainstreamed children with visually 
Impairment in the post and follow up measurements to the program 
on Intrapersonal Intelligence and Social Intelligence Test, in 
favor of the follow up measurement, which shows the continuous 
effectiveness of the program.

Key words:  Multiple Intelligences - Intrapersonal Intelligence - 
Social Intelligence -Visual Impairment - Mainstreaming
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مقدمة البحث:
 �إن �لإعاقة �لب�سرية هي �إحدى �لإعاقات �حل�سية �لتي توؤثر ب�سكل كبري على 
�سخ�س���ية �س���احبها، وعلى جميع جو�نب �لنمو �ملختلفة �س���و�ء �لعقلية �أو �حلركية �أو 
�للغوية �أو �لنف�س���ية �أو �لجتماعية، وكذلك توؤثر على �أ�س���رته، حيث تختلف �أ�س���اليب 
�ملعاملة �لو�لدية ما بني �حلماية �لز�ئدة �أو �لإهمال �لز�ئد، وهذ� يوؤدي �إىل �لتفريق 
يف �ملعاملة بني �لفرد �ملعاق و�إخوته؛ مما يوؤثر �س���لبًيا على �سخ�س���يته، وطرق تفاعله 
معهم وتفاعلهم معه. كما �أن وجهة نظر �ملجتمع لالأ�سخا�س �ملعاقني جند �أنها تت�سم 
بالتعاطف و�ل�س���فقة عليهم د�ئًما، وكاأنهم ل ي�س���تطيعون عمل �س���يء يف حياتهم، على 
�لرغ���م م���ن �أنه���م لديهم قدر�ت كث���رية ميكن ��س���تغاللها �إذ� مت تنميتها ب�س���كل جيد، 
ولذلك ي�سعي نظام �لدمج �إىل دمج هوؤلء �لأطفال ذوي �لإعاقة �لب�سرية مع �لأطفال 
�لعاديني؛ لأنهم عندما يكربون وينمون مًعا �س���وف تختلف وجهة نظر �ملجتمع لهم، 
حيث �إن نظام �لعزل كان يحد من فر�س �لتفاعل �لجتماعي لالأ�سخا�س �ملعاقني مع 

جمتمعهم �لذي يعي�سون فيه. 

م�سكلة البحث:
 �إن ذي �لإعاق���ة �لب�س���رية يع���د �أقل تكيًفا م���ع ذ�ته، و�أقل تو�فًق���ا مع �ملجتمع، 
وبالت���ايل يك���ون �أق���ل تقب���اًل لغريه م���ن �لنا����س، و�أق���ل �س���عوًر� بالنتم���اء �إىل جمتمع 

�ملب�سرين )�إ�سماعيل، 2006، �س 49(.

 ومن خالل عمل �لباحثني يف مدر�س���ة مطبق بها نظام �لدمج لالأطفال ذوي 
�لإعاق���ة �لب�س���رية وج���دت �أنه���م يعانون من قل���ة �لثق���ة بالنف�س، كما وج���دت لديهم 
م�س���كالت يف �لتو�فق �لجتماعي، ويغلب عليهم �لن�سحابية من �لأن�سطة �جلماعية. 

ومن هنا كانت بد�ية فكرة �لدر��سة �حلالية.

 حي���ث �أن �لإعاق���ة توؤثر على مفهوم �ل�س���خ�س ذي �لإعاقة �لب�س���رية عن ذ�ته 
وت�س���عف ثقته بنف�س���هم مما يوؤدي �إىل �ل�س���عور بالنق�س و�نخفا�س م�ستوي �لطموح 

)�سالمة، 2011، �س 15(.

 وم���ن �لدر��س���ات �لت���ي توؤك���د عل���ى ذلك در��س���ة حمم���ود )2009( �لت���ي تهدف 
�إىل �لتع���رف عل���ى �لعالق���ة بني �إ�س���باع �لحتياج���ات �لنف�س���ية )�لكفاءة، �ل�س���تقالل، 
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�لنتماء( للطفل �لكفيف وكفاءته �لجتماعية. وتكونت عينة �لدر��س���ة من 48 طفاًل 
وطفل���ة م���ن �س���ن )4: 7( �س���نو�ت مق�س���مني �إىل )24( طفاًل وطفل���ة مكفوفني و)24( 
طف���اًل وطفلة مب�س���رين. وقد �أ�س���فرت �لنتائج عن وجود فروق ب���ني درجات �لأطفال 
�ملب�س���رين و�لأطف���ال �ملكفوف���ني يف جميع حماور مقيا�س �حلاجات �لنف�س���ية ل�س���الح 
�لأطف���ال �ملب�س���رين، ووج���ود عالقة د�لة موجب���ة وقوية بني �أبع���اد مقيا�س �حلاجات 
�لنف�س���ية و�لدرج���ة �لكلية وبني �لكف���اءة �لجتماعية لدى �لأطف���ال �ملكفوفني، وهذ� 
يعن���ي �أنه كلما ز�دت درجة �إ�س���باع �حلاجات �لنف�س���ية ز�دت درج���ة �لكفاءة �لجتماعية 

لدى �لأطفال �ملكفوفني. 

 كما �أن �لأطفال ذوي �لإعاقة �لب�س���رية لديهم ق�س���ور يف �لكفاءة �لجتماعية 
و�س���وء �لتو�ف���ق �لجتماع���ي وق�س���ور يف �مله���ار�ت �لجتماعي���ة وم�س���كالت يف �لتكي���ف 

�لجتماعي لديهم مقارنة بذويهم من �ملب�سرين )عودة و�سريت، 2011، �س 32(.

 ومن �لدر��س���ات �لتي توؤكد على ذلك در��س���ة Celeste (2006) �لتي هدفت 
�إىل و�س���ف �س���لوكيات �للعب و�لتفاعل �لجتماعي لالأطفال ذوي �لإعاقة �لب�سرية يف 
�س���ن ما قبل �ملدر�س���ة ، وتكونت �لعينة من 18 طفاًل وطفلة )7 �أولد � 11 بنت( يف عمر 
4 �س���نو�ت ذوي �إعاقة ب�س���رية  ولي�س لديهم �إعاقات �إ�س���افية، و�أ�سارت �لنتائج �لتي مت 
�حل�س���ول عليه���ا من ملف���ات �لتقييم �أنه بالرغم من �أن �مل�س���اركني كان���و� ينمون عند 
�أو ف���وق م�س���توي �لعم���ر يف معظم �ملجالت، �إل �أنها �أظهرت �س���لوكيات �للعب حمدودة 
وندرت �لتفاعالت �لجتماعية، كما �أو�س���ت �لدر��س���ة باأهمي���ة �لعمل على تعزز وتنوع 
مهار�ت �لكفاءة �لجتماعية لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لب�س���رية. ودر��س���ة ح�س���نني 
)2007( �لت���ي هدف���ت �إىل �إعد�د وجتريب برنامج لتح�س���ني �لكفاءة �لجتماعية لدى 
عينة من �لأطفال يف مرحلة ما قبل �ملدر�سة من ذوي �لإعاقة �لب�سرية. وقد تو�سلت 
�لنتائ���ج �إىل وج���ود ف���روق ب���ني �أف���ر�د �لعين���ة يف �لقيا�س���يني �لقبلي و�لبعدي ل�س���الح 
�لقيا�س �لبعدي، عدم وجود فروق بني �أفر�د �لعينة يف �لقيا�س �لبعدي و�لتتبعي، مما 

يعني �أن �لربنامج لز�ل تاأثريه م�ستمًر� حتى بعد �نتهائه بحو�يل �سهر. 

 وهذ� ما دفع �لباحثني �إىل �إجر�ء در��س���ة " لتنمية �لذكاء �ل�سخ�س���ي و�لذكاء 
�لجتماعي لدى �أطفال �لرو�س���ة ذوي �لإعاقة �لب�س���رية �ملدجمني"، حتى يتم تنمية 
قدر�ت �لأطفال ذوي �لإعاقة �لب�س���رية للتع���رف على قدر�تهم و�إمكانياتهم وجو�نب 
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�ل�س���عف و�لق���وة لديه���م، وتنمي���ة قدر�ته���م على �لتو��س���ل �لجتماع���ي و�لتفاعل مع 
غريهم من �ملب�س���رين وغري �ملب�س���رين. ومما �سبق تتبلور م�سكلة �لبحث �حلالية يف 
�ل�س���وؤ�ل �لرئي�س �لتايل:  ما فعالية �لربنامج �مل�س���تخدم يف تنمية �لذكاء �ل�سخ�س���ي 

و�لجتماعي لأطفال �لرو�سة ذوي �لإعاقة �لب�سرية �ملدجمني؟

اأهداف البحث:
 تنمي���ة �ل���ذكاء �ل�سخ�س���ي و�ل���ذكاء �لجتماع���ي ل���دى �أطف���ال �لرو�س���ة ذوي ( 1)

�لإعاقة �لب�سرية �ملدجمني.
�إع���د�د مقيا�س للذكاء �ل�سخ�س���ي و�ل���ذكاء �لجتماعي لأطفال �لرو�س���ة ذوي ( 2)

�لإعاقة �لب�سرية.
�إع���د�د برنام���ج لتنمي���ة �لذكاء �ل�سخ�س���ي و�لذكاء �لجتماع���ي لالأطفال ذوي ( 3)

�لإعاقة �لب�سرية �ملدجمني، و�لتحقق من فاعليته.

اأهمية البحث:
�إن جم���ال �لبح���ث يف رعاي���ة �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لب�س���رية كلًي���ا �ملدجمني ( 1)

يف م�س���ر ل ي���ز�ل حديًث���ا يف حدود �ط���الع �لباحثني، حيث �إن ق���ر�ر �لدمج مت 
�إ�س���د�ره يف 2009 ومل يت���م تفعيل���ه حت���ى �لآن له���ذه �لفئ���ة، وبالت���ايل مل يت���م 

در��سته بالقدر �لكايف.
توجي���ه �لباحث���ني �إىل �أه���م �أنو�ع �ل���ذكاء�ت �ملتعددة �ل���الزم تنميتها لالأطفال ( 2)

ذوي �لإعاقة �لب�سرية �لكلية �ملدجمني مع �لأطفال �لعاديني.
تع���د نتائ���ج �لبح���ث وما يت�س���منه م���ن برنام���ج مدخاًل جي���ًد� لأولي���اء �لأمور ( 3)

و�لعاملني مع هذه �لفئة للم�ساهمة يف تنمية بع�س �لذكاء�ت �ملتعددة لديهم، 
و�لتي ت�ساعدهم على �لتو�فق و�لتكيف مع ظروف �لبيئة �ملحيط بهم. 

ي�ساعد هذ� �لبحث و��سعي �ملناهج و�خلطط �لتعليمية يف و�سع �لرب�مج �لتي ( 4)
تتنا�سب مع �لأطفال ذوي �لإعاقة �لب�سرية يف �سوء نظام �لدمج. 

توج���ه �لنتائ���ج �لباحث���ني �إىل �لتع���رف عل���ى �أه���م �لفني���ات و�ل�س���رت�تيجيات ( 5)
و�لأن�س���طة �ملنا�س���بة للتعام���ل م���ع �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لب�س���رية �لكلي���ة 

�ملدجمني.
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م�سطلحات البحث:

ال�ذكاءات املتعددة: Multiple Intelligences : يري جاردنر �أن �لإن�س���ان لديه 
عدة كفاء�ت ذهنية م�س���تقلة ن�س���بًيا �س���ماها بالذكاء�ت �ملتعددة فال���ذكاء لديه يختلف 
عن مفهومه �لتقليدي فهو يعطيه معني �إجر�ئيا عاما. فالذكاء لديه هو �لقدرة على 
�إيج���اد منت���ج لئق �أو مفيد �أو عبارة عن توف���ري خدمة قيمة للثقافة �لتي يعي�س فيها 
�لفرد. كما يعد �لذكاء جمموعة من �ملهار�ت �لتي متكن �لفرد من حل �مل�سكالت �لتي 

ت�سادفه يف �حلياة  )عبد �هلل، 2010، �س 25(.

الذكاء ال�سخ�سي: Intrapersonal Intelligence: يُعرف �إجر�ئًيا على �أنه �لقدرة 
عل���ى معرف���ة �ل���ذ�ت وتقبله���ا وحتديد �لأه���د�ف وفًقا له���ذه �ملعرفة مما ينم���ي �لثقة 
بالنف����س، وكذل���ك �لق���درة على �لتوجيه �لذ�تي يف �ملو�قف �ملختلفة و�س���بط �ل�س���لوك 

�أثناء �لغ�سب و�لت�سرف بطريقة لئقة.

ال�ذكاء الجتماع�ي:Social Intelligence : يُع���رف �إجر�ئًيا على �أن���ه �لقدرة على 
معرف���ة و�إدر�ك وفه���م م�س���اعر �لآخرين مم���ا ينمي �لق���درة على �لتو��س���ل و�لتفاعل 

معهم وتكوين عالقات �جتماعية ناجحة و�مل�ساركة فيها باإيجابية.

ذوي  �لأطف���ال  �إجر�ئًي���ا  يُع���رف   :Visual Impairment الب�س�رية:  الإعاق�ة  ذي 
�لإعاقة �لب�س���رية هم �لأطفال �لذين يحتاجون �إىل تربية خا�س���ة ب�سبب م�سكالتهم 
�لب�س���رية، وه���ذ� �لأم���ر ي�س���تدعي �إح���د�ث تعديالت خا�س���ة عل���ى �أ�س���اليب �لتدري�س 

و�ملناهج لي�ستطيعو� �لنجاح تربوًيا )خالد، 2006، �س 13(.

الدم�ج:Mainstreaming : يعن���ي دم���ج �لط���الب �ملعاق���ني يف �لف�س���ل �لدر��س���ي 
�لع���ادي، وذل���ك لأكرث وقت ممكن يف �لربنامج �لتعليمي و�لجتماعي باملدر�س���ة حيث 
يت���م تكيي���ف �لربنام���ج �لتعليم���ي يف �لف�س���ل �لدر��س���ي �لع���ادي ملو�كب���ة �حتياجاته���م 
�لتعليمي���ة، وكذل���ك تكيي���ف �لربنام���ج �لجتماع���ي يف �ملدر�س���ة لتحقي���ق �لتفاعل مع 
�لطالب �لعاديني وتقبلهم، ويكون معلم �لف�سل �لدر��سي �لعادي م�سئوًل عن برنامج 
�لطف���ل �لأكادمي���ي و�لجتماع���ي، وق���د �أ�س���بح �لدم���ج عملي���ة ديناميكي���ة وم�س���تمرة 
تتطلب م�س���اركة �ملعلومات بني �ملعلم �لعادي ومعلم �لرتبية �خلا�س���ة وحتتاج �لدعم 

من م�سئويل �خلدمات �مل�ساندة و�لأ�سرة )بر�ديل وكنج وتي�سييه، 2006، �س 61(.
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االإطار النظري

:Children with Visual Impairment تعريف الأطفال ذوي الإعاقة الب�سرية
 هم �لأطفال �لذين لديهم م�سكالت يف �لإب�سار تعوقهم يف �لتعلم، وينق�سمون 
�إىل فئت���ني �لفئ���ة �لأويل: ذوي �إعاق���ة ب�س���رية  جزئًي���ا يعان���ون م���ن �س���عف يف �لروؤية 
وتك���ون ح���دة �لإب�س���ار م���ا ب���ني 20/ 70 و 200/20 )حي���ث �إن حدة �لإب�س���ار �لطبيعية 
تكون20/20، على مقيا�س �س���نيلني( مع ��س���تخد�م عد�س���ات �لت�س���حيح، وي�س���تطيعون 
�لق���ر�ءة م���ع �ل�س���تعانة بكت���ب حروفه���ا كب���رية �أو بعد�س���ة مك���ربة. و�لفئ���ة �لثاني���ة: 
ذوي �إعاق���ة ب�س���رية  كلًيا تقل ن�س���بة �لإب�س���ار لديهم عن �ملعاقني جزئًي���ا �أو ل توجد، 
وي�س���تخدمون �ل�س���مع و�للم�س للتعلم. كما �أن ذكاءهم يعمل �أكادميًيا ب�س���كل جيد مع 

. (Santrock, 2007,p. 402) تقدمي �مل�ساعد�ت و�لدعم �ملنا�سب للتعلم

اخل�سائ�س النف�سية لذوي الإعاقة الب�سرية:
 �إن ذوي �لإعاقة �لب�س���رية لديهم قلق نف�س���ي ب�س���بب �ل�س���عور بالختالف عن 
�أقر�نه���م �ملب�س���رين، كم���ا �أنه���م يبتعدون ع���ن �لتجمعات لتجن���ب �لرتباك و�ل�س���عور 
بالنق����س و�لتعر����س جل���رح م�س���اعرهم ب�س���بب �لإعاق���ة. وتغل���ب عل���ى ذي �لإعاق���ة 
�لب�س���رية �لنطو�ء و�لذ�تية، فهو يركز �نتباهه حول نف�سه، وي�سغل نف�سه باأنو�ع من 
�لن�س���اط ل جتعل���ه يف حاجة لالخت���الط بالآخرين. ويظهر عليهم �ل�س���عور باخلوف 
و�س���رورة �لعتم���اد ول���و جزئًي���ا عل���ى �لآخري���ن، لذل���ك يج���ب �لب���دء بالعناي���ة بذوي 
�لإعاق���ة �لب�س���رية مبا�س���رة حت���ى ل تتاأ�س���ل هذه �لعادة يف نفو�س���هم، وي���زد�د �خلوف 
و�ل�س���ك و�لرتباك غالًبا لدى ذوي �لإعاقة �لب�س���رية نتيجة �ملناف�س���ات غري �لعادلة 
�لت���ي ق���د يو�جهونه���ا يف �لبي���ت �أو �ملدر�س���ة )عام���ر وحمم���د، 2008، �س ����س 73-74؛ 

خمتار، 2010، �س 21(.
ومن �لدر��سات �لتي تو�سح �حلاجات �لنف�سية لالأطفال ذوي �لإعاقة �لب�سرية 
در��س���ة �س���اهني )2008( �لت���ي هدف���ت �إىل �لتعرف عل���ى �حلاجات �لنف�س���ية وعالقتها 
باأ�س���اليب مو�جهة �ل�س���غوط ل���دى تالميذ �ملرحل���ة �لبتد�ئية )�ملكفوفني، و�ل�س���م، 
و�س���ليمي �حلو�����س( وتكون���ت �لعينة من )150( طفاًل من تالمي���ذ �ملرحلة �لبتد�ئية 
مق�س���مني �إىل ث���الث جمموع���ات )50( طف���اًل من �ل�س���م و)50( طفل م���ن �ملكفوفني 
و)50( طفاًل من �سليم �حلو��س. وتو�سلت �لنتائج �إىل وجود عالقة �رتباطية موجبة 
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د�ل���ة �إح�س���ائًيا ب���ني درج���ات �أبعاد مقيا����س �حلاجات �لنف�س���ية ودرجات �أبع���اد مقيا�س 
�أ�ساليب مو�جهة �ل�سغوط لدى تالميذ �ملرحلة �لبتد�ئية.

اخل�سائ�س الجتماعية لذوي الإعاقة الب�سرية:
 يع���اين ذوي �لإعاق���ة �لب�س���رية م���ن م�س���كالت مرتفعة يف �ل�س���لوك، و�أقل من 
زمالءهم �ملب�س���رين يف �لكفاءة �لأكادميية و�لعمل �لتعاوين. وتوؤثر �أ�س���اليب �ملعاملة 
�لغري �س���وية لالأبناء على �أبعاد �لتو�فق �ل�سخ�س���ي و�لجتماعي، و�لن�سج �لجتماعي 
لدى �لبن ذي �لإعاقة �لب�سرية. وميكن �لتنبوؤ مب�ستوي �لكتئاب لديهم من خالل 
�لتعرف على �لكفاءة �لجتماعية و�لأكادميية. ويعاين ذوي �لإعاقة �لب�س���رية �سعف 
�لنتب���اه، و�لقل���ق، و�س���وء �لتو�فق �لجتماع���ي، وق�س���ور �لكفاءة �لجتماعي���ة مقارنة 
بذويه���م م���ن �ملب�س���رين. ولديه���م ق�س���ور يف �مله���ار�ت �لجتماعي���ة �للفظي���ة وغ���ري 
�للفظية، ويعانون من م�س���كالت فني �لتكيف �لجتماعي )�إ�س���ماعيل، 2006، �س 49؛ 

عو�د و�سريت، 2011، �س �س 33-32(.

Lewis & Norwich, (2005. P. 29) �إىل ع���دم �لق���درة عل���ى   و�أ�س���ار 
مالحظ���ة ما يفعل���ه �لآخرون، وكيفية تعامل �لأفر�د م���ع �ملو�قف و�لأحد�ث، وما هي 

ردود �لبالغني على ما يفعله �لزمالء من �سلوكيات خمتلفة. 

 وم���ن �لدر��س���ات �لت���ي تتف���ق عل���ى �نخفا����س م�س���توي �مله���ار�ت �لجتماعي���ة 
ل���دى ذوي �لإعاق���ة �لب�س���رية، وتوؤك���د عل���ى �أهمي���ة تنميتها، در��س���ة �حلم���اد )2009( 
�لت���ي هدف���ت �إىل �لتع���رف على �لف���روق يف �مله���ار�ت �لجتماعية لالأطف���ال �ملكفوفني 
و�لأطفال �س���عاف �لب�س���ر يف م�س���ر و�لكويت. وتكونت عينة �لدر��سة من )44( طفاًل 
معاًق���ا ب�س���رًيا مق�س���مني �إىل )11( طف���اًل مكفوًف���ا بجمهوري���ة م�س���ر و)12( طف���اًل 
مكفوًفا بدولة �لكويت و)11( طفاًل �س���عيف �لب�س���ر بجمهورية م�س���ر و)10( �أطفال 
�س���عاف �لب�س���ر بدولة �لكويت. وقد �أ�سفرت �لنتائج عن عدم وجود فروق بني درجات 
�لأطفال �ملكفوفني ودرجات �لأطفال �سعاف �لب�سر على مقيا�س �ملهار�ت �لجتماعية 
مب�س���ر، وتوج���د فروق ب���ني درج���ات �لأطف���ال �ملكفوفني بالكوي���ت ودرج���ات �لأطفال 
�س���عاف �لب�س���ر بالكويت ل�سالح �لأطفال �س���عاف �لب�سر، وتوجد فروق بني �لأطفال 

�سعاف �لب�سر مب�سر و�لكويت ل�سالح �لأطفال �سعاف �لب�سر بالكويت. 
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 كما هدفت در��س���ة عو�د و�ل�س���و�رب )2012( �إىل �لتعرف على م�س���توي �ملهار�ت 
�لجتماعي���ة لدى �لأطف���ال �لعاديني ونظائرهم من ذوو �لإعاقة �لب�س���رية يف �ملرحلة 
�لعمري���ة )4-6( �س���نو�ت. وق���د �أ�س���فرت نتائ���ج �لدر��س���ة ع���ن �لآت���ي: وجود ف���روق د�لة 
�إح�سائًيا بني �لأطفال �لعاديني وذوو �لإعاقة �لب�سرية يف �ملهار�ت �لجتماعية باأبعادها 
���ا وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا ب���ني �لذكور  �ملختلف���ة ل�س���الح �لأطف���ال �لعادي���ني. و�أي�سً
و�لإن���اث م���ن عينة �لعادي���ني يف بعدي �إدر�ك م�س���اعر �لآخرين وعو�طفهم و�لتو��س���ل 
�لجتماعي ل�سالح �لإناث، وبالن�سبة لعينة ذوو �لإعاقة �لب�سرية وجدت فروق يف بعد 
�لتو��سل �لجتماعي ل�سالح �لإناث، على حني مل توجد فروق بني �لذكور و�لإناث من 

�لعاديني وذوو �لإعاقة �لب�سرية يف بقية �أبعاد �ملقيا�س.

الدمج:
 �إن �لدم���ج يع���د �أحد �لنظم �حلديثة يف �لرتبية �خلا�س���ة ول���ه تاأثر قوي على 
�لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة، وعلى �أ�س���رهم، وعل���ى نظرة �ملجتمع لهم، ولذلك �س���در قر�ر 
وز�ري )2008( ب�س���اأن جلنة دمج �لأطفال ذوي �لحتياجات �خلا�سة مبد�ر�س �لتعليم 
�لعام. ويف عام )2009( �س���در قر�ر �آخر ب�س���اأن قبول �لتالمي���ذ ذوي �لإعاقة �لطفيفة 
يف �لتعلي���م �لع���ام، وعل���ى �خلطة �ل�س���رت�تيجية لوز�رة �لرتبي���ة و�لتعليم. وبعد ذلك 
مت تعديله عام )2011( ب�س���اأن قبول �لتالميذ ذوي �لإعاقات �لب�س���يطة باملد�ر�س �لتي 
يتم تهيئتها للدمج بالتعليم �لعام، لي�ستمل على نوعية �لإعاقات �لتي تقبل يف �لدمج 
و�ل�سروط �لتي يجب �أن تتو�فر يف كل مدر�سة �سوف تخ�سع لنظام �لدمج، ورقم هذ� 

�لقر�ر )264( �لتابع لوز�رة �لرتبية و�لتعليم.

:Mainstreaming مفهوم الدمج
 ه���و تعلي���م ذوي �لإعاق���ة يف �ملد�ر����س �لعادية مع �أقر�نه���م �لعاديني و�إعد�دهم 
�أبع���اده  بجمي���ع  مدرو����س  خا����س  و�أ�س���لوب  بطريق���ة  ويك���ون  �ملجتم���ع،  يف  للعم���ل 
�لتعليمي���ة و�ملنهجي���ة و�لجتماعي���ة و�ل�س���لوكية و�لوظيفي���ة و�لنمائي���ة و�لتو��س���لية                                   

)�ل�سعيد، 2012، �س 27(.

ف كذلك على �أنه �ملمار�س���ة �لإد�رية لو�س���ع �لأطفال �ملعاقني يف ف�س���ول   ويعرَّ
�ملدر�سة �لعادية بدعم من خدمات �لرتبية �خلا�سة، وي�ساعد �لدمج �لأطفال �ملعاقني 

.(Basavanna, 2000, p. 238) يف تطبيع حياتهم
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اأ�سا�سيات التعامل مع الطفل ذي الإعاقة الب�سرية داخل ف�سل التعليم العام:
 يج���ب دم���ج �لطفل ذي �لإعاقة �لب�س���رية مع نظريه �ملب�س���ر يف كل �لأن�س���طة 
�ملدر�سية. وت�سجيع �لطفل ذي �لإعاقة �لب�سرية على �أن يتناف�س على �ملر�كز �لقيادية 
من خالل ��ستغالله لقدر�ته �ملختلفة وتنمية عالقاته �لجتماعية. ولبد �أن يخ�سع 
�لطفل ذي �لإعاقة �لب�سرية لنف�س �لقو�عد �لن�سباطية �لتي يخ�سع لها كل �لأطفال 
د�خل �لف�سل. وت�سجيع �لأطفال ذوي �لإعاقة �لب�سرية على �حلركة و�حل�سول على 
�أدو�تهم باأنف�س���هم، و�ل�س���عي �إىل توفري �لأدو�ت �لالزمة للطفل ذي �لإعاقة �لب�سرية 
د�خل �لف�سل، و�إدر�ك تقبل �ملعلم للطفل ذي �لإعاقة �لب�سرية �سيدعم تقبله لنف�سه 
و�سيزيد من مدي تقبل �لأطفال �لآخرين له، وعند �لقرت�ب من �لطفل ذي �لإعاقة 
�لب�س���رية عرف���ه بنف�س���ك م���ا مل يك���ن يعرفك جي���ًد� ول تعتمد على �ل�س���وت فقط �أو 
تخترب فر��س���ته. و�إذ� كان يوجد يف �لف�س���ل �س���عيف �لب�س���ر فمن �لأف�س���ل �أن ن�س���عه 
يف �ل�س���فوف �لأويل. و��س���تخد�م �لإ�س���ار�ت �للفظي���ة ب���دًل م���ن �لإمياء�ت و�لإ�س���ار�ت 

)بطر�س، 2009، �س 269(.

و�أ�س���ار Gross, (2002, p. 68) �إىل �أن���ه ميك���ن ��س���تخد�م بد�ئ���ل لتح�س���ني 
�لو�س���وح �لب�س���ري لالأطفال �س���عاف �لب�س���ر مثل ��س���تخد�م �لأدو�ت �مللونة، وكذلك 

�إعطائهم وقًتا �إ�سافًيا و��ستخد�م �لو�سائل �لآلية و�لتكنولوجية.

�أن يك���ون  �أن���ه ينبغ���ي  Auchterlonie, (2000, p. 108) �إىل  �أ�س���ار  كم���ا 
�ملعلمون على علم بالأثر �لنف�س���ي لالإعاقة �لب�س���رية. و�ل�سعوبات �لتي قد توؤدي �إىل 
نق����س يف �لثق���ة بالنف�س و�لإحب���اط، فالأطفال يحتاجون �إىل �لفهم و�لت�س���جيع على 

�مل�ساركة �لكاملة يف �لأن�سطة �ل�سفية و�ملدر�سية. 

و�أكد Chiat, (2000, p. 234) على عدم ��س���تخد�م �لكلمات �لتي تعرب عن 
�لروؤية مثل: �نظر، و�ساهد، وهل تري؟ لأن هذه �لكلمات غري مفهومة لديه فاأحياًنا 
تعني �كت�س���ف بيديك، كما �أنها قد ترتك خربة �س���لبية لديه حيث ت�سعره بالعجز عن 

�لقيام بهذه �لأفعال.  
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Multiple Intelligence :مفهوم الذكاءات املتعددة
 لق���د ع���رف جاردن���ر �ل���ذكاء�ت �ملتع���ددة ع���ام 1983 يف كتاب���ه �أطر �لعق���ل باأنها 
"�لق���درة عل���ى ح���ل �مل�س���كالت، وت�س���كيل ن���و�جت ذ�ت قيم���ة يف نط���اق ثقاف���ة �أو �أك���رث 
وذل���ك بن���اًء عل���ى �أ�س����س بيولوجي���ة ونف�س���ية". وبع���د عامني ق���دم جادن���ر تعريًفا �آخر 
للذكاء�ت على �أنها "قدرة نف�س���ية بيولوجية لت�س���غيل �ملعلومات �لتي ميكن تن�س���يطها 
يف كي���ان ثق���ايف حل���ل �مل�س���كالت �أو خل���ق �ملنتج���ات �لتي لها قيم���ة يف �لكي���ان �لثقايف".                             

)�إبر�هيم، 2009، �س 627- 628؛ جاردنر، 2005، �س 36(.

اأنواع الذكاءات املتعددة:
 �إن نظري���ة �ل���ذكاء�ت �ملتع���ددة ترك���ز يف �لأ�س���ا�س عل���ى وج���ود �س���بعة �أنو�ع من 
�لذكاء�ت، وهي �لذكاء �للغوي و�لريا�س���ي و�ملكاين و�حلركي و�ملو�س���يقي و�ل�سخ�س���ي 
و�لجتماعي، ثم �أ�س���اف �إليهم �لذكاء �لطبيعي، وبعد ذلك �أ�س���يف �إليها ثالثة �أنو�ع 
�آخري وهي �لذكاء �لوجودي و�لروحي و�لأخالقي، ثم �أ�سيف �إليها �لذكاء �لوجد�ين.          

الذكاء ال�سخ�سي لذوي الإعاقة الب�سرية:
�إن �ل���ذكاء �ل�سخ�س���ي �أمر �س���روري لإد�رة �لنف�س و�لوظائ���ف �حليوية، وذلك 
لتعلم �ملهار�ت �ل�سخ�سية �لأ�سا�سية مثل �حرت�م �لذ�ت، وهذ� يكون عاماًل قوًيا يف تعزيز 
�لثق���ة بالنف����س، و�لتقدير �لذ�تي وفاعلية �إد�رة �ل�س���غوط. ولتنميته يجب �أن ي�س���عر 
. (Shearer & Fleetham, 2008, p. 21) لفرد بالرتياح مع �حلياة و�لنجاح فيها�

ويتمث���ل ه���ذ� �لنوع من �لذكاء يف قدرة �لف���رد على �لتخطيط �لفعال لتحقيق 
�لأهد�ف �خلا�سة، فهو يت�سمن �لتاأمل و�لرتكيز يف �أفكار �لفرد وم�ساعره وتنظيمها 
ب�س���ورة جمدي���ة... و�لق���درة عل���ى توجي���ه �ل���ذ�ت يف �لعالق���ات �خلارجية، و�ل�س���لوك 
�ل�سخ�س���ي �ملوؤث���ر يف ه���ذه �لعالقات. فه���ذ� �لذكاء عبارة عن ق���درة �لفرد على فح�س 
وحتلي���ل ومو�جه���ة �مل�س���كالت ب�س���ورة م�س���تقلة، فق���د يتمع���ن �لف���رد نف�س���ه لتحديد 

م�ساعره �أو دو�فعه.

 وم���ن �لدر��س���ات �لتي تو�س���ح �أهمية تنمي���ة �لذكاء �ل�سخ�س���ي لالأطفال ذوي 
�لإعاقة �لب�س���رية در��سة �س���الح )2010( �لتي هدفت �إىل �لتحقق من فاعلية برنامج 
لتنمي���ة �لتفكري �لبتكاري وتاأكيد �لذ�ت لدى �لأطفال �ملكفوفني، وقد تكونت �لعينة 
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م���ن )60( طف���اًل كفيًف���ا ت���رت�وح �أعمارهم من 9 - 12 �س���نة، وقد تو�س���لت �لنتائج �إىل 
وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���ط درجات �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�س���ابطة 
على قدر�ت �لتفكري �لبتكاري وعلى �ختبار تاأكيد �لذ�ت ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية 
بع���د تطبي���ق �لربنام���ج، وتوجد عالق���ة �رتباطية موجب���ة د�لة �إح�س���ائًيا بني قدر�ت 

�لتفكري �لبتكاري وتاأكيد �لذ�ت لدى عينة �لدر��سة.

الذكاء الجتماعي لذوي الإعاقة الب�سرية:
 يف نط���اق ه���ذ� �ل���ذكاء، ميك���ن تو�س���يح من���و �لف���رد يف �أي ن�س���اط، يف �سل�س���لة 
م���ن �ملر�ح���ل تقودنا من �لعمل �مل�س���تجد حتى �لتمري���ن �لعملي و�س���ورته بالتمر�س. 
فالنب���وغ ل���دى �لأطف���ال ميك���ن �أن مي���ر �س���ريًعا به���ذه �خلط���و�ت فلك���ي ي�س���لو� لهذ� 
�لنب���وغ يحتاج���ون م�س���تويات عالي���ة م���ن �ل�س���تعد�د �لفط���ري. وجرع���ات كبرية من 
�لتحفيز من قبل �لو�لدين و�ملعلمني. وثقافة �أو جمتمع يرعي �ل�ستعد�د�ت وينميها                                  

)في�سر، 2009، �س �س 58-57(.

في���ه  يت�س���ارك  �ل���ذي  للمجتم���ع  بالنتم���اء  �ل�س���عور  ببن���اء  �ملعل���م  ويق���وم 
�لأطف���ال بالأن�س���طة، وتك���ون هن���اك فر�س���ة لت�س���كيل �لطريق���ة �لتي يتم به���ا تنظيم 
و�لجتماعي���ة.  �لفردي���ة  �لعملي���ات  عل���ى  ينط���وي  �ملعرف���ة  من���و  �إن  حي���ث  �لأم���ور. 

. (Lucas & Claxon, 2010, p. 118)

 ومن �لدر��سات �لتي �تفقت على �أهمية تنمية �ملهار�ت �لجتماعية كاأحد �أبعاد 
�ل���ذكاء �لجتماعي لالأطفال ذوي �لإعاقة �لب�س���رية در��س���ة حممد )2006( ودر��س���ة 
Celeste (2007) ودر��س���ة فرحات )2008(، حيث هدفت حممد )2006( �إىل قيا�س 
م���دي فاعلي���ة برنامج �إر�س���ادي لتنمي���ة بع�س �مله���ار�ت �لجتماعية لفئ���ة �لذكور من 
�ملكفوف���ني و�لت���ي ترت�وح �أعمارهم من )9-12( �س���نة. وتكونت �لعينة من )60( طفاًل 
من مدر�سة �لنور. وقد تو�سلت �لنتائج �إىل وجود فروق يف فعالية �لت�سال و�ملهار�ت 
�لجتماعية لأفر�د �لعينة من �ملكفوفني قبل تطبيق �لربنامج وبعد �لتطبيق ل�سالح 
�لقيا�س �لبعدي. وهدفت در��سة Celeste(2007) �إىل قيا�س فعالية برنامج لتنمية 
�ملهار�ت �لجتماعية لالأطفال ما قبل �ملدر�سة ذوي �لإعاقة �لب�سرية. وتكونت �لعينة 
م���ن 18طف���اًل وطفل���ة )7 �أولد و11 بن���ت( ذوي �إعاق���ة ب�س���رية  ولي�س لديه���م �إعاقات 
�آخ���ري يف عم���ر 4 �س���نو�ت، وق���د �أ�س���فرت �لنتائ���ج ع���ن جن���اح �لربنامج يف زي���ادة قدرة 
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�لأطف���ال عل���ى �لتفاع���ل �لجتماعي. كما هدفت در��س���ة فرح���ات )2008( �إىل �لتعرف 
عل���ى م���دي �إمكاني���ة حت�س���ني �مله���ار�ت �لجتماعية لالأطف���ال ذوي �لإعاقة �لب�س���رية 
و�لذين يت�سفون بال�سلوك �لعدو�ين، وتكونت عينة �لدر��سة من )30( طفال ترت�وح 
�أعماره���م م���ا ب���ني )9-12( �س���نه. وق���د �أ�س���فرت �لنتائج ع���ن وجود فروق ب���ني درجات 
�لأطف���ال يف �ملجموع���ة �لتجريبي���ة قب���ل تطبي���ق �لربنام���ج وبع���د تطبي���ق �لربنام���ج 

ل�سالح �لتطبيق �لبعدي. 

 وكما �أن �سخ�سية �لفرد يتكون جزء كبري منها يف مرحلة �لرو�سة من )4- 6( 
�س���نو�ت، وبالتايل يج���ب تنمية �لعاد�ت �لإيجابية من خالل تنمية �لذكاء �ل�سخ�س���ي 
حي���ث يتع���رف �لف���رد عل���ى قدر�ته ونو�ح���ي �لقوة و�ل�س���عف لديه وبالتايل ي�س���تطيع 
حتديد �أهد�فه وحتقيقها و�س���بط �سلوكه وم�ساعره. وميكن تنمية �لذكاء �ل�سخ�سي 
م���ن خالل �لأن�س���طة �لت���ي تعتمد على �لع�س���ف �لذهن���ي حيث �حلو�ر و�ملناق�س���ة مبا 
يتنا�س���ب م���ع خ�س���ائ�س �لأطفال يف ه���ذه �ملرحلة وقدر�ته���م �لعقلي���ة. و�لألعاب �لتي 
تتطل���ب م�س���تويات عملي���ات �ملعرفي���ة �لعلي���ا كح���ل �مل�س���كالت، مث���ال على ذلك و�س���ع 
بط���ل �لق�س���ة يف م�س���كله ما وعليه �إيج���اد حل لها حت���ى تنتهي �لق�س���ة نهاية جميلة. 
كم���ا �أن �لذكاء �ل�سخ�س���ي يع���د مدخاًل مهًما لتنمية �ل���ذكاء �لجتماعي حيث �إذ� كان 
ل���دى �لف���رد �س���عف يف �لذكاء �ل�سخ�س���ي بالتايل �س���وف يك���ون لديه �س���عف يف �لذكاء 
�لجتماعي. وت�سيف �لباحثني �أن �مل�سابقات تعد �أحد �لأن�سطة �لفعالة لتنمية �لذكاء 

�لجتماعي.

فرو�س البحث:
 توج���د فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���ط رتب درجات �لأطف���ال ذوي �لإعاقة ( 1)

�لب�سرية �ملدجمني قبل وبعد تطبيق �لربنامج على مقيا�س �لذكاء �ل�سخ�سي 
و�لذكاء �لجتماعي، يف �جتاه �لقيا�س �لبعدي.

توج���د فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���ط رتب درجات �لأطف���ال ذوي �لإعاقة ( 2)
�لب�س���رية �ملدجم���ني يف �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبع���ي للربنامج عل���ى مقيا�س 

�لذكاء �ل�سخ�سي و�لذكاء �لجتماعي، يف �جتاه �لقيا�س �لتتبعي.
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اإجراءات البحث:

�لتجريب���ي،  �س���به  �ملنه���ج  �لباحث���ني يف بحثه���ا عل���ى  : منه�ج البح�ث: �عتم���دت  اأولاً
و��س���تخدمت �لت�س���ميم �ل�س���به جتريبي �ملجموع���ة �لو�حدة، و�لذي يت���م فيه �لقيا�س 
�لقبل���ي و�لبع���دي و�لتتبع���ي عل���ى جمموعة و�حدة وذل���ك للتحقق من �أث���ر �لربنامج 

�مل�ستخدم باعتباره �ملتغري �مل�ستقل.

�ا: عين�ة البح�ث: بع���د �أن قام���ت �لباحث���ني با�س���تبعاد كل مم���ن مل يتو�ف���ر في���ه  ثانياً
�ل�س���روط �أ�س���بح ع���دد �لعين���ة �س���بعة �أطف���ال مق�س���مني �إىل �أربع���ة �أولد وث���الث بنات 
ذوي �إعاقة ب�س���رية  كلًيا تابعني للمركز �لتنموي لتمكني ذوي �لحتياجات �خلا�س���ة 
(DAESN) ومدم���ج منه���م خم�س���ة �أطفال يف مدر�س���ة لي�س���يه �حلرية بب���اب �للوق، 
وطفل وطفلة يف مدر�س���ة كلية رم�س���ي�س �جلديدة بغمرة. وقد مت �لتطبيق فى �ملركز 

�لتنموي لتمكني ذوي �لحتياجات �خلا�سة

تكاف�وؤ العين�ة:  قام���ت �لباحث���ني باإيجاد �لتكافوؤ بني متو�س���ط رتب درج���ات �لأطفال 
ذوي �لإعاقة �لب�س���رية �ملدجمني من حيث )�لعمر �لزمني – ومعامل �لذكاء �لعام( 

با�ستخد�م �ختبار كا2 كما يت�سح يف جدول )1(

جدول )1( 
دللة الفروق بني متو�سط رتب درجات الأطفال ذوي الإعاقة الب�سرية املدجمني

من حيث العمر الزمني والذكاء العام )ن = 7(

�ملتو�سط �ملتغري�ت
بال�سهور )م(

�لنحر�ف 
م�ستوي �لدللةكا2�ملعياري )ع(

غري د�لة683.441.208�لعمر �لزمني
غري د�لة8951.965�لذكاء �لعام

كا2 = 13.3 عند م�ستوي 0.01          كا2 = 9.5 عند م�ستوي 0.05
 يت�س���ح م���ن ج���دول )1( ع���دم وجود ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���ط رتب 
درجات �لأطفال ذوي �لإعاقة �لب�س���رية �ملدجمني من حيث �لعمر �لزمني مبتو�س���ط 
)5 �س���نو�ت و8 �س���هور( و�نح���ر�ف معي���اري )3.44(، و�ل���ذكاء �لع���ام مبتو�س���ط )89( 

و�نحر�ف معياري )5( يف �لقيا�س �لقبلي، مما �أ�سار �إىل تكافوؤ �أفر�د �لعينة. 
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ثالًثا: اأدوات البحث:
مقيا�س الذكاء »ا�ستانفورد بينيه ال�سورة الرابعة«1 ))

• الهدف من تطبيق مقيا�س الذكاء العام: هو �لتاأكد من �أن عينة �لدر��س���ة ل ت�س���م 	
�أطفاًل لديهم �إعاقات �آخري )�إعاقة عقلية( دون �لإعاقة �لب�سرية.

• و�س�ف مقيا��س ال�ذكاء: مقيا����س �ل���ذكاء �مل�س���تخدم يف هذه �لدر��س���ة ه���و مقيا�س 	
��س���تانفورد بيني���ه �ل�س���ورة �لر�بع���ة، �إعد�د لوي����س كامل مليكه، ترجمة م�س���ري 
حن���ورة، يتك���ون �ملقيا����س م���ن �أربع���ة جم���الت )�ل�س���تدلل �للفظي، �ل�س���تدلل 
�لب�س���ري، �ل�س���تدلل �لكم���ي، �لذ�ك���رة ق�س���رية �مل���دي(، �ملج���الت مق�س���مة على 

خم�سة ع�سر مقيا�ًسا فرعًيا.
• اختيار �س�ور مقيا�س الذكاء: وفًقا للخ�س���ائ�س �لنمائية لعينة �لدر��س���ة مت �ختيار 	

ثالث���ة مقايي����س فرعي���ة وه���ي )�ملف���رد�ت، �لفهم، ذ�ك���رة �جلمل( �أما باقي �س���ور 
�ملقيا�س في�س���رتط: ��س���تخد�م حا�س���ة �لب�س���ر مثل )�ل�س���خافات، حتليل �لنمط، 
ا �ملرحلة �لعمرية مثل )�لعالقات �للفظية،  �لن�سخ، �حل�ساب، ذ�كرة �خلرز(، و�أي�سً

�مل�سفوفات، طي وقطع �لورق، �سال�سل �لأرقام، ذ�كرة �لأ�سياء، بناء �ملعادلت(.
• تطبي�ق مقيا��س ال�ذكاء: مت تطبي���ق ثالث���ة مقايي����س فرعي���ة م���ن �ملقيا����س على 	

عين���ة �لدر��س���ة )7( �أطف���ال ذوي �إعاقة ب�س���رية  مدجمني مبتو�س���ط عمر زمني 
)5 �س���نو�ت و8 �س���هور(، ومتو�س���ط �لدرجات )89( وبذلك ف���اإن �لأطفال ل يوجد 

لديهم �أي �إعاقة عقلية تبًعا ملقيا�س ��ستانفورد بينيه. 

مقيا��س ال�ذكاء ال�سخ�س�ي والذكاء الجتماع�ي لأطفال الرو�س�ة ذوي الإعاقة 1 ))
الب�سرية: 

 قام���ت �لباحث���ني بالطالع على �لأطر �لنظرية و�ملر�ج���ع �لعربية و�لأجنبية 
وعل���ى �لدر��س���ات �ل�س���ابقة و�لبح���وث و�لآر�ء و�لنظريات �ملتعلقة مبو�س���وع �لدر��س���ة 
و�ملقايي����س �لت���ي تناول���ت �ل���ذكاء�ت �ملتع���ددة وم���ن �أهم ه���ذه �ملر�جع: قو�ئ���م جاردنر 
لتقيي���م مو�هب �لأطفال يف �س���ن �ملدر�س���ة، وقائمة �ل���ذكاء�ت �ملتع���ددة لتقييم �ملوهبة 
)حمم���د، 2006(، و�ختب���ار�ت �لذكاء )�أبو حم���اد، 2011(، و�ختبار�ت �لقيا�س �لنف�س���ي 
ودر��س���ة )عب���د �حلمي���د، 2013(،   ،(Fleetham, 2006) ور��س���ل، 2008(،  )كارت���ر 

ودر��سة )�سالح، 2012(، ودر��سة )عوي�س، 2008(.
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 و�س�ف املقيا��س: يتك���ون �ملقيا����س م���ن بعدي���ن وهم���ا: �ل���ذكاء �ل�سخ�س���ي و�ل���ذكاء 
�لجتماع���ي، وكل ُبع���د يتك���ون م���ن )13( عب���ارة. باإجم���ايل ع���دد �لعب���ار�ت للمقيا����س             

)26( عبارة.

 تطبي�ق املقيا��س وت�س�حيحه: تق���وم �لباحث���ني ب�س���وؤ�ل �ملعلم���ة ع���ن كل طف���ل، وتقوم 
�لباحث���ني باختي���ار ��س���تجابة و�ح���دة من ثالث���ة بد�ئ���ل للتعبري عن م�س���توي �لطفل 
يف �إدر�ك���ه له���دف �لعب���ارة �ملذك���ورة وه���ذه �لبد�ئل ه���ي )نعم – �أحيان���ا – ل( وتعطي 

�لدرجات )3 – 2 – 1( على �لرتتيب. 

اخل�سائ�س ال�سيكو مرتية ملقيا�س الذكاء ال�سخ�سي والذكاء الجتماعي:

معاملت ال�سدق: ال�سدق الظاهري )�سدق املحكمني1
 قام���ت �لباحث���ني بعر����س �ملقيا����س عل���ى ع���دد م���ن �خل���رب�ء �ملتخ�س�س���ني يف 
�ملج���الت �لرتبوي���ة و�لنف�س���ية، وق���د �تفق �خل���رب�ء على �س���الحية �لعب���ار�ت وبد�ئل 
�لإجاب���ة للغر����س �ملطلوب، وتر�وحت معامالت �لتف���اق للمحكمني مبعادلة "لو�س " 

Lawshe بني 0.92 & 1.00 مما �أ�سار �إىل �سدق �لعبار�ت. 

ال�س�دق العامل�ي: قامت �لباحث���ني باإجر�ء �لتحليل �لعامل���ي �لتحققي لبنود مقيا�س 
�ل���ذكاء �ل�سخ�س���ي و�ل���ذكاء �لجتماع���ي ل���دى �لأطف���ال بتحلي���ل �ملكونات �لأ�سا�س���ية 
بطريق���ة هوتلن���ج على عينة قو�مها. )150( طفاًل، و�أ�س���فرت نتائ���ج �لتحليل �لعاملي 
ع���ن �جل���ذر �لكامن للعامل���ني وهم���ا )3.85 – 5.11( وهي د�لة �إح�س���ائًيا حيث قيمة 
كل منه���ا �أك���رب م���ن �لو�حد �ل�س���حيح على حمك كاي���زر، ثم قام���ت �لباحثني بتدوير 
�ملح���اور بطريقة فارميك�س Varimax وتو�س���ح جد�ول )3&2( �لت�س���بعات �خلا�س���ة 

بهذه �لعو�مل بعد �لتدوير.
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جدول )2( 
للت�سبعات اخلا�سة بالذكاء الثالث )الذكاء ال�سخ�سي(

�لت�سبعات�لبنودرقم �لعبارة
0.57يعرب عن ر�أيه يف �لأن�سطة �ملقدمة له.1
0.74يذكر �لأن�سطة �لتي يحبها.2
0.82يعرب عن قدر�ته )�أي ما ي�ستطيع عمله( يف ن�ساط حمبب له.3
0.54يف�سل �للعب بالألعاب �جلديدة.4
0.75يعرب عن �أهد�فه �لتي يريد حتقيقها.5
0.61ي�سعر بثقة كبرية يف نف�سه �أثناء �لن�ساط.6
0.57يختار �لن�ساط �لذي يقوم به وقت �للعب �حلر.7
0.65يحاول عدة مر�ت حتى ينجح يف �لن�ساط �لذي يقوم به.8
0.66يعرب بدقة عما ي�سعر به.9

0.61يتحدث مع �ملعارف �جلدد دون قلق.10
0.68يحل �مل�سكالت �لتي تو�جهه.11
0.47يح�سن �لت�سرف عند �لغ�سب.12
0.59يهتم بنف�سه من حيث �لنظافة.13

5.11�جلزر �لكامن
يت�س���ح من جدول )2( �أن جميع �لت�س���بعات د�لة �إح�سائًيا حيث بلغت قيمة كل 

منها �أكرب من 0.30 على حمك جيلفورد.
جدول )3( 

للت�سبعات اخلا�سة بالبعد الرابع )الذكاء الجتماعي(
�لت�سبعات�لبنودرقم �لعبارة

0.79يكون �سد�قات ب�سهولة مع زمالءه �جلدد.1
0.42ينتبه لتغيري �حلالت �ملز�جية لالآخرين.2
0.79يتعاون مع �أ�سدقائه يف �أد�ء �لن�ساط.3
0.68يلعب مع �سديق و�حد على �لأقل يف معظم �لأن�سطة. 4
0.35ي�سارك �أ�سد�قاءه يف حلظات �حلزن. 5
0.49ي�ساعد �لآخرين يف �لأن�سطة �لتي يقومون بها.6
0.50يتعلم �أف�سل عندما يتفاعل مع �لآخرين.7
0.55ي�ستمتع بالألعاب �جلماعية عن �لألعاب �لفردية. 8
0.56ي�سارك يف �ملناق�سات �جلماعية مع �لأ�سدقاء.9

0.45يح�سن �لت�سرف يف �ملنا�سبات �لجتماعية مثل �حلفالت.10
0.51يحب �ل�سرت�ك يف رحالت �لرو�سة. 11
0.65يجذب �نتباه �لنا�س حوله عند �حلديث.12
0.74يحل �مل�سكالت �لتي حتدث بني �أ�سدقاءه.13

3.85�جلزر �لكامن
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يت�س���ح من جدول )3( �أن جميع �لت�س���بعات د�لة �إح�سائًيا حيث بلغت قيمة كل 
منها �أكرب من 0.30 على حمك جيلفورد.

 
ثبات املقيا�س: قامت �لباحثني باإيجاد معامالت �لثبات بطريقة كرونباخ، وطريقة 

�إعادة �لتطبيق وذلك على عينة قو�مها 30 طفاًل وذلك كما يلي:
)- اإيج�اد معاملت الثبات بطريقة كرونباخ: قام���ت �لباحثني باإيجاد معامالت �لثبات 
بطريقة كرونباخ، وذلك على عينة قو�مها 30 طفال، وذلك كما يت�سح يف جدول )4(

جدول )4(
 معامل الثبات α بطريقة كرونباخ 

معامل �لثبات�ملتغري�ت
0.87�لذكاء �ل�سخ�سي.
0.88�لذكاء �لجتماعي.

0.88�لدرجة �لكلية

 يت�س���ح م���ن ج���دول )4( �رتف���اع قيم معام���الت �لثبات α مما ي���دل على ثبات 
�لختبار.

)- اإيج�اد معام�لت الثبات بطريقة اإعادة التطبيق: قام���ت �لباحثني باإيجاد معامالت 
�لثبات بطريقة �إعادة �لتطبيق، وذلك على عينة قو�مها 30 طفال، وذلك كما يت�س���ح 

يف جدول )5(
جدول )5( 

معامل الثبات بطريقة اعادة التطبيق
معامل �لثبات�ملتغري�ت

0.95�لذكاء �ل�سخ�سي.- 1
0.92�لذكاء �لجتماعي.- 2

0.93�لدرجة �لكلية

 يت�سح من جدول )5( �رتفاع قيم معامالت �لثبات مما يدل على ثبات �لختبار
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برنام�ج تنمي�ة الذكاء ال�سخ�س�ي وال�ذكاء الجتماع�ي لأطفال الرو�س�ة ذوي 1 ))
الإعاقة الب�سرية املدجمني:

الو�سف العام للربنامج: حمتوي الربنامج:
 يقوم �لربنامج على عدد من �جلل�سات �لتي تعتمد على تنوع �لأن�سطة وذلك 
مب���ا يت���الءم مع هدف كل جل�س���ة من جل�س���ات �لربنامج، بحيث يتك���ون �لربنامج من 
)44( جل�س���ة منهم جل�س���ة للتمهيد و�لتهيئة، وجل�س���ة ختامية، و)42( جل�س���ة ملحتوي 
�لربنام���ج. وي�س���مل �لربنام���ج �حلايل وحدتني رئي�س���يتني: ع�س���رون جل�س���ات للذكاء 
�ل�سخ�س���ي، وع�س���رون جل�س���ات لل���ذكاء �لجتماع���ي، وبع���د كل وح���دة يوج���د جل�س���ة 
للتقومي �ملرحلي، كما �أن كل جل�س���ة حتتوي على تقومي من خالل �لتطبيق �لرتبوي 

وبذلك جند �أن �لتقومي د�خل �لربنامج يكون ب�سكل د�ئم.

املدي الزمني للربنامج: يتكون �لربنامج من )44( جل�سة يتم تنفيذها بو�قع ثالثة �أيام 
�أ�س���بوعًيا، وت�س���تغرق �جلل�سة حو�يل �ساعة، وي�س���بق تطبيق �لربنامج �لقيا�س �لقبلي 
با�س���تخد�م مقيا����س �لذكاء �ل�سخ�س���ي و�ل���ذكاء �لجتماع���ي، وبعد تطبي���ق �لربنامج 
يتم ��س���تخد�م مقيا�س �لذكاء �ل�سخ�س���ي و�لذكاء �لجتماع���ي للقيا�س �لبعدي وذلك 
للتع���رف عل���ى مدي فاعلية �لربنامج، ثم ��س���تخد�مه بعد فرتة زمنية للمعرفة مدي 

��ستمر�رية حتقق �لهدف �لعام للربنامج.

نتائج البحث:
ين�س �لفر�س �لأول على �أنه: »توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���ط رتب 
درج���ات �لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لب�س���رية �ملدجمني قبل وبعد تطبي���ق �لربنامج على 
مقيا�س �لذكاء �ل�سخ�س���ي و�لذكاء �لجتماعي يف �جت���اه �لقيا�س �لبعدي«.  وللتحقق 
 Wilcoxon من �س���حة ذلك �لفر�س، قامت �لباحثني با�س���تخد�م �ختبار ولكوك�س���ن
لإيجاد �لفروق بني متو�س���ط رتب درجات �لأطفال ذوي �لإعاقة �لب�س���رية �ملدجمني 
قبل وبعد تطبيق �لربنامج على مقيا�س �لذكاء �ل�سخ�س���ي و�لذكاء �لجتماعي لدى 

�لأطفال كما يت�سح يف جدول )6(
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جدول )6( 
الفروق بني متو�سط رتب درجات الأطفال ذوي الإعاقة الب�سرية املدجمني قبل وبعد تطبيق 

الربنامج على مقيا�س الذكاء ال�سخ�سي والذكاء الجتماعي لدى الأطفال )ن=7(

�لقيا�س�ملتغري�ت
متو�سط �لعدد�لقبلي- �لبعدي

�لرتب
جمموع 

�جتاه �لدللةZ�لرتب
�لدللة

�لذكاء 
�ل�سخ�سي

�لرتب �ل�سالبة.
�لرتب �ملوجبة.

�لرتب �ملت�ساوية.
�إجماىل

-
7
-
7

-
4

-
282.414

د�لة عند 
م�ستوي 

0.05

يف �جتاه 
�لقيا�س 
�لبعدي

�لذكاء 
�لجتماعي

�لرتب �ل�سالبة.
�لرتب �ملوجبة.

�لرتب �ملت�ساوية.
�إجماىل

-
7
-
7

-
4

-
282.371

د�لة عند 
م�ستوي 

0.05

يف �جتاه 
�لقيا�س 
�لبعدي

�لدرجة 
�لكلية

�لرتب �ل�سالبة.
�لرتب �ملوجبة.

�لرتب �ملت�ساوية.
�إجماىل

-
7
-
7

-
4

-
282.393

د�لة عند 
م�ستوي 

0.05

يف �جتاه 
�لقيا�س 
�لبعدي

 Z = 2.58 عند م�ستوي Z                0.01 = 1.96 عند م�ستوي0.05
كم���ا قامت �لباحثني باإيجاد ن�س���بة �لتح�س���ن بني �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبعدي 
للربنام���ج عل���ى مقيا����س �ل���ذكاء �ل�سخ�س���ي و�ل���ذكاء �لجتماع���ي لدى �لأطف���ال كما 

يت�سح يف جدول )7(
جدول )7(

 ن�سبة التح�سن بني القيا�سني القبلي والبعدي للربنامج على مقيا�س الذكاء ال�سخ�سي والذكاء 
الجتماعي لدى الأطفال

متو�سط �لقيا�س�ملتغري�ت
�لبعدي

متو�سط �لقيا�س 
ن�سبة �لتح�سن�لقبلي

29.87%32.1422.28�لذكاء �ل�سخ�سي
33.50%32.6521.71�لذكاء �لجتماعي

31.685%64.7943.99�لدرجة �لكلية
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يف �سوء اجلدولني ال�سابقني ات�سح اأن:

 املتغ�ر الول )ال�ذكاء ال�سخ�س�ي1:  يت�س���ح �أن قيم���ة z بلغ���ت 2.414 وه���ي قيم���ة د�لة 
�إح�س���ائًيا عن���د م�س���توي 0.05 ل�س���الح �لقيا����س �لبع���دي؛ حي���ث بلغ متو�س���ط درجات 
�لقيا����س �لبع���دي 32.14 يف ح���ني بل���غ متو�س���ط درج���ات �لقيا����س �لقبل���ي 22.28، مم���ا 
�أ�س���ار �إىل فاعلي���ة �لإج���ر�ء�ت �لتجريبي���ة يف �إحد�ث فروق د�لة بني �لقيا�س���ني �لقبلي 

و�لبعدي حيث �إن ن�سبة �لتح�سن 29.87 %.

 وه���ذ� يعن���ي �أن �لربنامج كان ذ� فعالية يف تنمية �لذكاء �ل�سخ�س���ي لالأطفال 
ذوي �لإعاقة �لب�سرية �ملدجمني حيث �عتمدت جل�سات �لربنامج يف هذه �لوحدة على 
تنمية �لقدرة على معرفة �لذ�ت وتقبلها؛ مما ي�ساعد على تنمية �لثقة بالنف�س لدى 
�لطف���ل، وتنمي���ة �لقدرة على �لتوجي���ه �لذ�تي حيث حتديد �لأهد�ف وحل �مل�س���كالت 
وتنمية �لقدرة على �س���بط �ل�س���لوك وح�س���ن �لت�س���رف يف �ملو�قف �ملختلفة. ولقد �أكد 
 ،(Shearer & Fleetham, 2008: 21)  عل���ى �أهمي���ة تنمية هذه �لقدر�ت كلٌّ من

)قا�سم، 2008: 49-48(.

 ولقد �تفقت نتائج �لدر��سة �حلالية مع در��سة �ساهني )2008( �لتي �أكدت على 
�أهمي���ة �لتعرف على �حلاجات �لنف�س���ية و�أ�س���اليب مو�جهة �ل�س���غوط ل���دى �لأطفال 
�ملكفوف���ني، و�تفق���ت مع در��س���ة حمم���ود )2009( �لتي �أكدت على �أهمي���ة �لتعرف على 
ط���رق �إ�س���باع �لحتياجات �لنف�س���ية )�لكفاءة، �ل�س���تقالل، �لنتم���اء( للطفل �لكفيف 

وتاأثري ذلك على �سخ�سية وكفاءته �لجتماعية. 

ا مع در��سة �سالح )2010( �لتي �أكدت على فاعلية برنامج لتنمية   و�تفقت �أي�سً
�لتفك���ري �لبت���كاري وتاأكي���د �ل���ذ�ت لدى �لأطف���ال �ملكفوف���ني. كما �تفقت مع در��س���ة 
حمم���د )2010( �لت���ي �أك���دت عل���ى �أهمية معرفة �ل�س���غوط �لنف�س���ية ل���دى عينة من 
�لأطفال �ملكفوفني جزئًيا ومدي تاأثريها على �لتو�فق �لنف�سي و�لتفاعل �لجتماعي.

 كم���ا �أن �لفنيات و�ل�س���رت�تيجيات �مل�س���تخدمة يف هذه �جلل�س���ات كان لها دور 
كبري يف نحاجها، ويوؤكد )�ل�سريف، 2007: 210-211( على �سرورة زرع �لثقة يف نف�سه 
عن طريق �لتعزيز �مل�س���تمر و�لت�س���جيع �ملتو��س���ل ل���كل ما يحققه م���ن �إجناز�ت، وقد 
يك���ون �لتعزي���ز بالكلم���ة �مل�س���جعة �أو بالتعزيز �مل���ادي. ولقد كانت �لباحثني ت�س���تخدم 
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�لتعزي���ز با�س���تمر�ر، وكان يتن���وع ب���ني �لتعري���ز �ملادي و�ملعن���وي مثل كلمات �لت�س���جيع 
فتقول للطفل: �أنت �س���اطر، وهتعرف تعمل هذ� �لن�س���اط لأنك بتعرف تعمل حاجات 
كت���ري، و�أن���ت ب���د�أت وهتقدر تخل�س���ه للنهاية، ويف نهاي���ة �لربنام���ج كان �لطفل يقول 
ملعلم���ة �لظ���ل �خلا�س���ة ب���ه �تركيني �أم�س���ي مبف���ردي فانا �أع���رف �لطري���ق وكذلك يف  

جميع �لأن�سطة. 

املتغ�ر الراب�ع )ال�ذكاء الجتماع�ي1: يت�س���ح �أن قيم���ة z بلغ���ت 2.371 وه���ي قيمة د�لة 
�إح�س���ائًيا عن���د م�س���توي 0.05 ل�س���الح �لقيا����س �لبع���دي؛ حي���ث بلغ متو�س���ط درجات 
�لقيا����س �لبع���دي 32.65 يف ح���ني بل���غ متو�س���ط درج���ات �لقيا����س �لقبل���ي 21.71، مم���ا 
�أ�س���ار �إىل فاعلي���ة �لإج���ر�ء�ت �لتجريبي���ة يف �إحد�ث فروق د�لة بني �لقيا�س���ني �لقبلي 

و�لبعدي حيث �إن ن�سبة �لتح�سن 33.50 % 

 وه���ذ� يعن���ي �أن �لربنامج كان ذ� فعالية يف تنمية �لذكاء �لجتماعي لالأطفال 
ذوي �لإعاق���ة �لب�س���رية �ملدجم���ني حيث �عتمدت جل�س���ات �لربنامج يف ه���ذه �لوحدة 
على تنمية �لقدرة �لوعي �لجتماعي حيث فهم م�س���اعر �لآخرين يف �ملو�فق �ملختلفة 
و�لقدرة على حتديد �لجتاه �لجتماعي وم�ستوي �لهتمام بالآخرين وتكوين �سدقات 
جديدة و�لقدرة على �مل�س���اركة �لجتماعية من خالل �لتفاعل و�مل�س���اركة يف �لأن�سطة 
�ملختلف���ة و�لقدرة على حل �مل�س���كالت. ولق���د �أكد �أهمية على تنمية ه���ذه �لقدر�ت كلُّ 
 (Goleman,،،)49 :2006 ،إ�س���ماعيل�( (Lewis & Norwich, 2005: 29) ،من
 (Willis, 2009: 40-41) ، (Lucas & ،)58-57 :2009 ،(84 :2007 )في�س���ر
(Claxon, 2010: 118، )عو�د و�س���ريت، 2011: 32-33(، ودر��س���ة فرحات )2008( 
�لت���ي �أك���دت عل���ى �أهمي���ة �لتع���رف على م���دي �إمكاني���ة حت�س���ني �مله���ار�ت �لجتماعية 
لالأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لب�س���رية و�لذي���ن يت�س���فون بال�س���لوك �لع���دو�ين. ودر��س���ة 
�حلم���اد )2009( �لتي �هتمت بالتع���رف على �لفروق يف �ملهار�ت �لجتماعية لالأطفال 
�ملكفوف���ني و�لأطف���ال �س���عاف �لب�س���ر يف م�س���ر و�لكوي���ت، ودر��س���ة ع���و�د و�ل�س���و�رب 
)2012( �لت���ي �هتم���ت بالتع���رف عل���ى م�س���توي �مله���ار�ت �لجتماعي���ة ل���دى �لأطف���ال 
�لعادي���ني ونظائره���م م���ن ذوو �لإعاقة �لب�س���رية يف �ملرحلة �لعمرية )4-6( �س���نو�ت.
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 وم���ن خ���الل ه���ذه �جلل�س���ات ��س���تطاع �لطف���ل �إدر�ك �أهمية �لعم���ل �جلماعي 
وفه���م م�س���اعر �لآخري���ن و�مل�س���اركة يف �ملناق�س���ات �جلماعي���ة و�لتفاع���ل يف �لأن�س���طة 
�ملختلف���ة، ولق���د كان لذلك �أثر يف �سخ�س���ية �لطفل حيث �أ�س���بح يريد �ل�س���رت�ك مع 
زمالئ���ه �ملب�س���رين يف جميع �لأن�س���طة �ملقدمة ب���ل ويريد �أن يكون قائ���ًد� عليهم فهو 

يقول ملعلمة �لف�سل �أنا هغني و�أ�سحابي هيغنو� ور�ئي. 

 ولق���د �تفق���ت نتائ���ج �لدر��س���ة �حلالية مع نتائ���ج �لعديد من �لدر��س���ات �لتي 
�هتمت بتنمية هذ� �لنوع من �لذكاء لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لب�س���رية ومن هذه 
�لدر��س���ات در��س���ة Celeste (2006) �لتي �أو�ست �لدر��سة باأهمية �لعمل على تعزيز 
وتنوي���ع مه���ار�ت �لكفاءة �لجتماعية لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لب�س���رية. ودر��س���ة 
حمم���د )2006( �لت���ي �أكدت عل���ى فاعلية �لربنامج �لإر�س���ادي يف تنمية بع�س �ملهار�ت 
�لجتماعي���ة لفئ���ة �لذك���ور من �ملكفوفني. ودر��س���ة ح�س���نني )2007( �لت���ي �أكدت على 
�أهمية �إعد�د وجتريب برنامج لتح�س���ني �لكفاءة �لجتماعية لدى عينة من �لأطفال 
Celeste (2007) يف مرحلة ما قبل �ملدر�س���ة من ذوي �لإعاقة �لب�س���رية. ودر��س���ة
�لتي �أكدت على فعالية برنامج لتنمية �ملهار�ت �لجتماعية لالأطفال ما قبل �ملدر�سة 
ذوي �لإعاق���ة �لب�س���رية. ودر��س���ة حمم���د )2010( �لت���ي �أكدت على فاعلي���ة �لربنامج 
�لإر�س���ادي يف تنمي���ة �لتفاع���ل �لجتماع���ي ل���دى عين���ة م���ن �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة 

�لب�سرية كلًيا وجزئًيا 

���ا مع نتائج �لعديد من �لدر��س���ات   كما �أن نتائج �لدر��س���ة �حلالية �تفقت �أي�سً
�لتي �هتمت بتنمية �لذكاء �لجتماعي لطفل �لرو�سة ومنها: در��سة �سالح )2006(، 
ودر��س���ة عثم���ان )2006(، ودر��س���ة حمم���د )2007(، ودر��س���ة حن���ا )2008(، ودر��س���ة                      
و�يل )2008(، ودر��سة �ل�سايغ )2010(، ودر��سة بكري )2010(، ودر��سة حممد )2010(. 

ا: عر�س نتائج الفر�س الثاين: ثانياً
ين�س �لفر�س �لثاين على �أنه: » توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سط رتب 
درجات �لأطفال ذوي �لإعاقة �لب�سرية �ملدجمني يف �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي على 
مقيا�س �لذكاء �ل�سخ�س���ي و�لذكاء �لجتماعي فى �جتاه �لقيا�س �لتتبعي«. وللتحقق 
 Wilcoxon من �س���حة ذلك �لفر�س، قامت �لباحثني با�ستخد�م �ختبار ولكوك�سون
لإيجاد �لفروق بني متو�س���ط رتب درجات �لأطفال ذوي �لإعاقة �لب�س���رية �ملدجمني 
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يف �لقيا�س �لتتبعي على مقيا�س �لذكاء �ل�سخ�س���ي و�لذكاء �لجتماعي لدى �لأطفال 
كما يت�سح يف جدول )8(

جدول )8( 
الفروق بني متو�سط رتب درجات الأطفال ذوي الإعاقة الب�سرية املدجمني يف القيا�سني البعدي 

والتتبعي على مقيا�س الذكاء ال�سخ�سي والذكاء الجتماعي لدى الأطفال، ن=7

�ملتغري�ت
�لقيا�س

�لبعدي – 
�لتتبعي

متو�سط �لعدد
�لرتب

جمموع 
�جتاه �لدللةZ�لرتب

�لدللة

�لذكاء 
�ل�سخ�سي

�لرتب �ل�سالبة.
�لرتب �ملوجبة.

�لرتب �ملت�ساوية.
�إجمايل

-
7
-
7

-
4282.271

د�لة عند 
م�ستوي 

0.05

يف �جتاه 
�لقيا�س 
�لتتبعي

�لذكاء 
�لجتماعي

�لرتب �ل�سالبة.
�لرتب �ملوجبة.

�لرتب �ملت�ساوية.
�إجماىل

1
5
1
7

4
3.4

4
171.985

د�لة عند 
م�ستوي 

0.05

يف �جتاه 
�لقيا�س 
�لتتبعي

 Z = 2.58 عند م�ستوي Z                 0.01 = 1.96 عند م�ستوي0.05

 يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق �أن قيمة z بلغت 2.492 وهي قيمة د�لة �إح�س���ائًيا 
عند م�ستوي 0.05، مما يدل على وجود فروق بني �لتطبيق �لبعدي و�لتطبيق �لتتبعي 
ل�س���الح �لتطبي���ق �لتتبع���ي، وهذ� يوؤكد على مدي ��س���تمر�رية جن���اح وفاعلية برنامج 
�ملق���دم لتنمية �لذكاء �ل�سخ�س���ي و�لذكاء �لجتماعي لأطفال ذوي �لإعاقة �لب�س���رية 
�ملدجم���ني، فقد كانت �جلل�س���ات �ملقدمة يف �لربنامج منا�س���بة �إىل ح���د كبري لطبيعة 
�لأطف���ال، و�أن تاأث���ري �لربنامج مل يكن وقتًيا فقد ��س���تمر هذ� �لتاأثري مدة �س���هر بعد 
�لنتهاء من �لتطبيق �لبعدي. كما �أنه �ساعد على تطوير مهارتهم وزيادة قدر�تهم. 

 وه���ذ� يتفق مع �لعديد من �لدر��س���ات �لتي �ك���دت على تطور قدر�ت �لأطفال 
ذوي �لإعاق���ة �لب�س���رية، و�أن تنمي���ة ��س���تعد�د�تهم للتعل���م يك���ون مبثاب���ة حاف���ز له���م 
عل���ى �لتعدي���ل من �س���لوكياتهم ورغبة يف حب �ل�س���تطالع وزيادة �لق���در�ت و�ملفاهيم 
�لأدر�كية و�ملعرفية، ومن هذه �لدر��سات در��سة عبد �حلميد )2009( �لتي هدفت �إىل 
�لتحقق من مدي فعالية �لربنامج يف تنمية �ملفاهيم �لإدر�كية لالألو�ن لدى �لطفل 
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�لكفي���ف. وتو�س���لت نتائجها �إىل جناح �لربنام���ج يف تنمية �ملفاهيم �لإدر�كية لالألو�ن 
للطف���ل �لكفي���ف، مم���ا �أدي �إىل تنمية �لإبد�ع لديه، كما ��س���تمر مفعول �لربنامج �إىل 

�لقيا�س �لتتبعي.

 كم���ا �أن ه���ذه �لنتيجة تتفق على ما توؤكد علي���ه نظرية �لذكاء�ت �ملتعددة علي 
�أن جميع �أنو�ع �لذكاء�ت �ملتعددة ميكن تنميتها �إذ� تو�فرت �لبيئة �ملحفزة و�مل�س���جعة 
و�ملوجهة حيث �لإثر�ء �لتعليمي �ملنا�س���ب، وت�س���تدل �لباحثني بدر��سة �سالح )2012( 
ودر��س���ة عبد �حلميد )2013( و�لالتي �أتفقن على �أن كل فرد ميكن تنمية ذكاءته �إذ� 

هيئة له فر�س �ملنا�سبة للتعلم و�لت�سجيع من قبل �لأ�سرة و�ملدر�سة. 

 وتو�س���لت نتائج در��س���ة عبد �حلميد )2013( �إىل وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا 
ب���ني متو�س���ط درج���ات �أطف���ال �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبع���دي 
ملقيا�س �لذكاء�ت �ملتعددة لطفل �لرو�سة يف �جتاه �لقيا�س �لبعدي، وتوجد فروق د�لة 
�إح�س���ائًيا بني متو�س���ط رتب درجات �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لبعدي 
و�لتتبع���ي بالن�س���بة لل���ذكاء�ت �ملتع���ددة عل���ى مقيا�س �ل���ذكاء�ت �ملتعددة عل���ى مقيا�س 
�ل���ذكاء�ت لطف���ل �لرو�س���ة يف �لقيا����س �لتتبع���ي. كم���ا تو�س���لت نت���ا ئج در��س���ة �س���الح 
)2012( جن���اح �لربنام���ج يف تنمية �لذكاء �ل�سخ�س���ي و�لجتماعي و�لوجد�ين لطفل 
�لرو�س���ة حيث كان له تاأثري �إيجابي على �لأطفال، كما ��س���تمر هذ� �لأثر �إىل �لقيا�س 
�لتتبع���ي فاأك���دت �لنتائ���ج عل���ى وج���ود ف���روق بني كل م���ن �لقيا����س �لبع���دي و�لقيا�س 
�لتتبع���ي ل�س���الح �لقيا����س �لتتبعي، وه���ذ� يوؤدي �إىل �إع���ادة �لنظ���ر يف تخطيط بر�مج 
طفل ما قبل �ملدر�س���ة با�س���تخد�م �لذكاء�ت من �أجل �لو�س���ول �إىل �أف�سل م�ستوي من 

�لتمكن ت�سل �إليه قدر�ت �لطفل. 

 ولقد كان ملعلمات �لظل �أثر كبري يف زيادة فاعلية جناح �لربنامج و��س���تمر�ره 
ا،  حيث �أنهم حر�سني على ح�سور �لأطفال جميع �جلل�سات وهم كانو� يح�سرو� �ي�سً
و��س���تمرو� يف تطبيق بع�س �جلل�س���ات لالأطف���ال بعد �نتهاء �لربنامج حي���ث �أر�دو� �أن 
يزيدو� من قدر�ت �لأطفال، كما تغريت وجهة نظر �ملعلمات و�ملعلمني �لذين يعملون 
مع �لأطفال و�سعرو� باأن قدر�ت �لطفال ميكن �أن تختلف وتتطور لالأح�سن وبد�أو� يف 
�أن ي�س���ركو� �لأطفال ذوي �لإعاقة �لب�س���رية يف جميع �لأن�سطة مع �لأطفال �لعاديني 
و�أ�س���بح �لطف���ل يجل����س م���ع زمالئ���ه علي من�س���دة و�ح���دة ويتحدث معه���م ويتفاعل 
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باإيجابية يف معظم �لأن�س���طة، بعد �أن كان يجل�س د�خل �لف�س���ل ولكنه يف مكان منفرد 
بعيد عن باقي زمالئه يف قاعة �لن�ساط حيث تقوم معلمة �لظل فقط بالتفاعل معه.

 وتوؤك���د �لباحث���ني عل���ى �أهمية عم���ل دور�ت تدريبية للمعلمات �لف�س���ول �لتي 
�سوف يتم بها �لدمج، وهذ� يتفق مع در��سة Sprowl-Loftis (2013) �لتي هدفت 
�إىل حت�سني �جتاهات معلمات مر�حل �لتعليم �لعام “و�ملفاهيم نحو �لدمج”. وتكونت 
�لعينة من )11( معلمة من مرحلة ما قبل �لرو�س���ة حتى �ل�سف �خلام�س. وتو�سلت 
�لنتائ���ج �إىل �أن �جتاه���ات �ملعلم���ني نح���و �لدم���ج �س���اهمت يف حتدي���د نق����س �لتدري���ب 

و�ملعرفة و�خلربة للطالب ذوي �لحتياجات �خلا�سة.



املجلد ال�سابع - العدد )25( ج1 اأكتوبر 2018 جملة الرتبية اخلا�سة 

 163 

املراجع

�إبر�هي���م، جمدي )2009(. معجم م�سطلحات ومفاهي��م التعليم والتعلم. �لقاهرة: 
عامل �لكتب.

�أبو حماد، نا�سر �لدين )2011(. اختبارات الذكاء. عمان: عامل �لكتب �حلديث.
�إ�سماعيل، نبيه )2006(. �سيكولوجية ذوي الحتياجات اخلا�سة. �لقاهرة: مكتبة 

�لأجنلو �مل�سرية.
�حلم���اد، جا�س���م )2009(. امله��ارات الجتماعي��ة لدى الأطف��ال املكفوفني و�سعاف 
الب�سر بدولتي م�سر والكويت. ر�س���الة ماج�س���تري غري من�سورة، كلية ريا�س 

�لأطفال، جامعة �لقاهرة.
�ل�س���عيد، هال )2012(. الدم��ج الأكادميي والتجهيزات الفيزيقية للف�سول وغرف 

امل�سادر. �لقاهرة: مكتبة �لأجنلو �مل�سرية.
�ل�س���ريف، عب���د �لفت���اح )2007(. الرتبي��ة اخلا�س��ة يف البيت واملدر�س��ة. �لقاهرة: 

مكتبة �لأجنلو �مل�سرية.
�ل�سايغ، يا�سمني )2010(. فاعلية برنامج قائم على لعب الأدوار يف تنمية الذكاء 
الجتماع��ي لطفل الرو�سة. ر�س���الة ماج�س���تري غ���ري من�س���ورة، كلية ريا�س 

�لأطفال، جامعة �لقاهرة.
ب���ر�ديل، دي���ان، وكن���ج، �س���ريز، وتي�س���ييه،  �أ�س���و�يتلك )2006(. الدم��ج ال�سامل لذوي 
الحتياج��ات اخلا�سة. )ترجمة: زيدن �ل�س���رطاوي وعبد �لعزيز �ل�س���خ�س 

وعبد �لعزيز �لعبد �جلبار(. �لعني: د�ر �لكتاب �جلامعي.
بطر�س،  بطر�س )2009(. �سيكولوجية الدمج يف الطفولة املبكرة. عمان: د�ر �مل�سرية.
بكري،  �س���هام )2010(. فاعلي��ة برنامج اإر�سادي لتنمية املهارات الجتماعية لدى 
طف��ل الرو�س��ة بدولتي م�س��ر والإم��ارات "درا�سة ع��ر ثقافية". ر�س���الة 

ماج�ستري غري من�سورة، كلية ريا�س �أطفال، جامعة �لقاهرة.
والع�سري��ن.                              احل��ادي  الق��رن  يف  املتع��دد  ال��ذكاء   .)2005( ه���و�رد  جاردن���ر،  

)ترجمة: عبد �حلكم �خلز�مي(. �لقاهرة: د�ر �لفجر.
ح�س���نني،  �إ�س���ر�ء )2007(. فاعلي��ة برنام��ج لتح�س��ني الكف��اءة الجتماعي��ة لدى 
بع�س الأطفال ذوي الإعاقة الب�سرية يف مرحلة ما قبل املدر�سة. ر�سالة 
ماج�ستري غري من�سورة، معهد �لدر��سات �لعليا للطفولة، جامعة عني �سم�س.



تنمية الذكاء ال�سخ�سي والذكاء الجتماعي لدى اأطفال الرو�سة اأ. د. خالد عبد الرازق النجار واآخرون

 164 

حن���ا،  دميان���ة )2008(. فاعلي��ة برنام��ج لتوظيف الأغ��اين والأنا�سي��د يف تنمية 
التفاعل الجتماعي لدى طفل الرو�سة. ر�س���الة ماج�س���تري غري من�س���ورة، 

كلية ريا�س �لأطفال، جامعة �لقاهرة.
خال���د،  ف���و�ز )2006(. الرتبي��ة العملي��ة للمكفوفني ورعايته��م وتعليمهم. عمان:                

د�ر �أ�سامة.
�سالمة،  مرفت )2011(. الإعاقة الب�سرية. �لإ�سكندرية: د�ر �ملعرفة �جلامعية.

�س���اهني، )هالة )2008(. احلاجات النف�سية وعالقتها باأ�ساليب مواجهة ال�سغوط 
ل��دى تالمي��ذ املرحلة البتدائي��ة )املكفوفني وال�سم والعاديني(. ر�س���الة 

دكتور�ه غري من�سورة، معهد �لدر��سات �لعليا للطفولة، جامعة عني �سم�س.
�س���الح، �إ�س���ر�ء )2012(. ا�ستخ��دام بع���س اأ�سالي��ب ومه��ارات التوا�س��ل الفعال يف 
تنمية الذكاء ال�سخ�سي والجتماعي والوجداين لطفل الرو�سة. ر�س���الة 

ماج�ستري غري من�سورة، كلية ريا�س �أطفال، جامعة �لقاهرة.
�س���الح، �أ�س���ماء )2010(. فاعلية برنامج لتنمية التفك��ري البتكاري وتاأكيد الذات 
ل��دى الأطف��ال املكفوف��ني. ر�س���الة دكتور�ه غ���ري من�س���ورة، معهد �لدر��س���ات 

�لعليا للطفولة، جامعة عني �سم�س.
اجلوان��ب  تنمي��ة  يف  بورت��اج  برنام��ج  فاعلي��ة  م��دي   .)2006( �س���فاء  �س���الح، 
الجتماعية لطفل ما قبل املدر�سة. ر�س���الة ماج�س���تري غري من�سورة، معهد 

�لدر��سات �لعليا للطفولة، جامعة عني �سم�س.
عامر، طارق، وحممد، ربيع )2008(. الإعاقة الب�سرية. �لقاهرة: موؤ�س�سة طيبة.

عبد �حلميد،  �إميان )2009(. برنامج لتنمية املفاهيم الإدراكية لالألوان وعالقتها 
بالإب��داع ل��دى الطفل الكفيف. ر�س���الة دكت���ور�ه غري من�س���ورة، كلية ريا�س 

�لأطفال، جامعة �لقاهرة.
عبد �حلميد، )�إميان )2013(. تنمية �لذكاء�ت �ملتعددة لطفل �لرو�سة با�ستخد�م �أن�سطة 
�للعب. املوؤمتر ال��دويل الثالث )ال�سنوي العا�سر(، روؤي م�ستقبلية لإعداد 
طف��ل الرو�سة يف �س��وء امل�ستجدات املعا�س��رة، جامعة �لقاه���رة، 71- 108.

عب���د �هلل، نف���ني )2010(. تنمي��ة ال��ذكاء عن��د الأطف��ال. �لقاه���رة: د�ر نه�س���ة                           
م�سر للن�سر.



املجلد ال�سابع - العدد )25( ج1 اأكتوبر 2018 جملة الرتبية اخلا�سة 

 165 

 عثم���ان،  ع���زة )2006(. فعالي��ة برنام��ج لإك�س��اب طف��ل م��ا قب��ل املدر�س��ة بع���س 
املهارات الجتماعية. ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، معهد �لدر��سات �لعليا 

للطفولة، جامعة عني �سم�س. 
ع���و�د،  �أحمد، و�ل�س���و�رب، �إي���اد )2012(. �ملهار�ت �لجتماعية ل���دى �لأطفال �لعاديني 
و�ملعوق���ني ب�س���رًيا يف مرحل���ة م���ا قب���ل �ملدر�س���ة باململك���ة �لأردنية �لها�س���مية. 

جملة جامعة دم�سق للعلوم الرتبوية والنف�سية، 1 )28(، 222-183.
ع���و�د،  �أحمد، و�س���ريت، �أ�س���رف )2011(. دلي��ل الأ�سرة واملعلم��ة يف تنمية املهارات 
الجتماعي��ة لالأطف��ال ذوي الإعاق��ة الب�سري��ة. �لإ�س���كندرية: موؤ�س�س���ة 

حور�س �لدولية.
عوي�س،  عفاف )2008(. �لتاأهيل �لنف�سي و�لرتبوي لذوي �لإعاقات بناء على نظرية 
�ل���ذكاء�ت �ملتع���ددة. املوؤمتر ال��دويل ال�ساد���س " تاأهي��ل ذوي الحتياجات 
اخلا�سة: ر�سد الواقع وا�ست�سراف امل�ستقبل"، جامعة �لقاهرة، 119 -144. 
فرح���ات،  �س���عاد )2008(. م��دي فاعلي��ة التدري��ب عل��ى امله��ارات الجتماعي��ة يف 
تعدي��ل ال�سل��وك العدواين ل��دى الطفل الكفي��ف باجلماهريي��ة الليبية. 

ر�سالة دكتور�ه غري من�سورة، معهد �لدر��سات �لرتبوية، جامعة �لقاهرة.
في�س���ر )روب���ريت )2009(. تعلي���م �لأطف���ال �أن يفك���رو�. )ترجم���ة: حمم���د خميم���ر     

وفوقية عبد �لفتاح(. غزة: د�ر �لكتاب �جلامعي.
قا�س���م )ناجي )2008(. �لفروق �لفردية و�لقيا�س �لنف�س���ي و�لرتبوي. �لإ�س���كندرية: 

مركز �لإ�سكندرية للكتاب.
كارتر، فيليب، ور��س���ل، كني )2008(. اختب��ارات القيا�س النف�سي. )ترجمة: مكتبة 

جرير(. �لقاهرة: مكتبة جرير.
حممد، �أمل )2010(. ال�سغوط النف�سية لدى الأطفال املكفوفني جزئًيا وعالقتها 
بالتفاع��ل الجتماع��ي. ر�س���الة ماج�س���تري غري من�س���ورة، معهد �لدر��س���ات 

�لعليا للطفولة، جامعة عني �سم�س.
حممد، ح�س���ام )2006(. فاعلية برنامج �إر�س���ادي يف تنمية بع�س �ملهار�ت �لجتماعية 
ملجموع���ة م���ن �لأطف���ال �ملكفوف���ني. ر�س���الة ماج�س���تري غ���ري من�س���ورة، معه���د 

�لدر��سات �لعليا للطفولة، جامعة عني �سم�س.



تنمية الذكاء ال�سخ�سي والذكاء الجتماعي لدى اأطفال الرو�سة اأ. د. خالد عبد الرازق النجار واآخرون

 166 

حمم���د، زي���زت )2007(. م��دي فاعلي��ة برنامج البورت��اج يف تنمية بع���س مهارات 
م�ساع��دة ال��ذات وامله��ارات الجتماعية ل��دى طفل الرو�سة م��ن 5 اإىل 6 
�سنوات. ر�س���الة ماج�س���تري غري من�س���ورة، معهد �لدر��س���ات �لعلي���ا للطفولة، 

جامعة عني �سم�س.
حمم���د، ع���ادل )2006(. قائم��ة الذكاءات املتع��ددة لتقييم املوهب��ة. �لقاهرة: د�ر 

�لر�ساد.
حمم���د، ع���ادل )2006(. قوائم جاردن��ر لتقييم مواهب الأطف��ال يف �سن املدر�سة. 

�لقاهرة: د�ر �لر�ساد.
حمم���د، هناء )2010(. املهارات الجتماعية وعالقتها ب�سلوك الجناز لدى عينة 
م��ن اأطف��ال الرو�سة. ر�س���الة دكتور�ه غري من�س���ورة، معهد �لدر��س���ات �لعليا 

للطفولة، جامعة عني �سم�س.
حممود، �إلهام )2009(. الحتياجات النف�سية للطفل الكفيف وعالقتها بالكفاءة 
الجتماعية. ر�س���الة ماج�س���تري غري من�س���ورة، كلية ريا�س �لأطفال، جامعة 

�لقاهرة.
خمت���ار، وفي���ق )2010(. �سيكولوجي��ة ذوي الحتياج��ات اخلا�س��ة. �لقاه���رة: د�ر 

غريب.
و�يل، فتحية )2008(. اأثر برنامج ق�س�سي مقرتح يف تنمية الكفاءة الجتماعية 
لدى طفل الرو�سة. ر�س���الة ماج�س���تري غري من�س���ورة، كلي���ة ريا�س �لأطفال، 

جامعة �لقاهرة.
وز�رة �لرتبي���ة و�لتعلي���م )2011(. ق��رار قب��ول التالمي��ذ ذوي الإعاق��ة الب�سيطة 

باملدار�س التي يتم تهيئتها للدمج بالتعليم العام. �لقاهرة.

Auchterlonie, A. (2000). Meeting the needs of Visually Impaired 
pupils. In Benton, P. &O’Brien, T. (Eds.), Special Needs 
and the Beginning Teacher. (pp. 100-110). London: 
Continuum.

Basavanna, M. (2000). Dictionary of Psychology. New Delhi: 
Allied Publishers limited.



املجلد ال�سابع - العدد )25( ج1 اأكتوبر 2018 جملة الرتبية اخلا�سة 

 167 

Celeste, M. (2006) Play Behaviors and Social Interactions of 
a Child Who Is Blind: In Theory and Practice. Journal of 
Visual Impairment & Blindness, 100 (2), 75-90. 

Celeste, M. (2007). Social Skills Intervention for a Child Who 
Is Blind. journal of Visual impairment & Blindness, 101 
(9), 521-533. 

Chiat, S. (2000). Understanding Children with Language 
Problems. New York: Cambridge University Press.

Goleman, D. (2007). Social Intelligence. New York: Bantam 
Dell.

Gross, J. (2002). Special Educational Needs in The Primary 
School. Buckingham: Open University Press.

Lewis, A. & Norwich, B. (2005). Special Teaching for Special 
Children. NewYork: Open University Press.

Lucas, B. & Claxon, G. (2010). New Kinds of Smart. New 
York: Open University Press.

Santrock, J. (2007). Children. New York: McGraw-Hill. 
Shearer, B. & Fleetham, M. (2008). Creating Extra-Ordinary 

Teachers. New York: Network Continuum. 
Sprowl-Loftis, P. (2013). General education teachers’ attitude 

towards inclusion and factors that contribute to their 
attitude. D.Ed, Capella University, United States: 
ProQuest, UMI Dissertations Publishing, 2013. 3568679. 

Willis, C. (2009). Creating Inclusive Learning Environments 
for Young Children. California: Corwin Press. 



فعالية االإر�ساد االنتقائي فى خف�س ا�سطراب نق�س االنتباه 
امل�سحوب بالن�ساط الزائد للتالميذ ذوي �سعوبات 

التعلم باملرحلة االبتدائية 

اإعداد
د/ اأحمد �سمري �سديق اأبوبكر

مدر�س ال�سحة النف�سية 
كلية الرتبية – جامعة املنيا





املجلد ال�سابع - العدد )25( ج1 اأكتوبر 2018 جملة الرتبية اخلا�سة 

 170 

م�ستخل�س البحث
ه���دف �لبح���ث �حل���ايل لبن���اء برنامج �إر�س���ادي وفًق���ا لروؤي���ة ثورن يف �لإر�س���اد 
�لنتقائ���ي، وتع���رف فعاليته يف خف�س ��س���طر�ب نق�س �لنتباه �مل�س���حوب بالن�س���اط 
�لز�ئد، وتكونت عينة �لبحث �لأ�سا�س���ية من )20( تلميذ وتلميذة من تالميذ �ل�س���ف 
�لر�بع و�خلام�س و�ل�س���اد�س �لبتد�ئي مبدر�س���ة بني �أحمد �لغربية �لبتد�ئية، منهم 
)13( ذكور و )7( �إناث من ذوي �س���عوبات �لتعلم ولديهم نق�س يف �لنتباه �مل�س���حوب 
بالن�ساط �لز�ئد، ومت تق�سيمهم �إىل جمموعتني �أحد�هما �سابطة و�لأخرى جتريبية 
وق���و�م كل منهم���ا )10( تالميذ، وقد بلغ متو�س���ط �أعمارهم )10.43( �س���نة و�نحر�ف 
معي���اري)0.75(، وبتطبي���ق �أدو�ت �لبح���ث، �أظهرت �لنتائج فعالية �لإر�س���اد �لنتقائي 
يف خف�س ��س���طر�ب نق�س �لنتباه �مل�س���حوب بالن�ساط �لز�ئد مو�سع �لبحث، �إ�سافة 
�إىل وج���ود ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طي رتب درج���ات كاًل من �ملجموعة 
�ل�س���ابطة و�لتجريبية يف �لقيا�س �لبعدي ملقيا�س ق�سور �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط 
�لز�ئد و�أبعاده يف �جتاه �ملجموعة �لتجريبية، و��س���تمر�ر فعالية �لربنامج �لإر�س���ادي 

�لنتقائي بعد فرتة �ملتابعة.

الكلمات املفتاحية: �لإر�س���اد �لنتقائي - ��س���طر�ب نق�س �لنتباه �مل�س���حوب بالن�ساط 
�لز�ئد - �سعوبات �لتعلم.
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The Effectiveness of eclectic counseling in reducing 
attention deficit hyperactivity disorder of primary 

school Students with learning disabilities
By

Dr. Ahmed Samir Sedik Abo Bakr
Lecturer of Mental Health

Faculty of Education - Minia University

Abstract:
The present study aimed at designing a counseling program 

according to Thorn’s vision in eclectic counseling, and being 
familiar with the program effectiveness in reducing attention deficit 
hyperactivity disorder. The main sample of the study consisted of 
(20) students from the fourth, fifth and sixth grades of primary school 
in Bani Ahmed Gharbia primary school, 13 males and 7 females 
with learning disabilities and attention deficit with hyperactivity. 
They were divided into two groups, one control and the other 
experimental group, each with 10 students. The average age was 
(10,43) years and the standard deviation was (0, 75), Applying the 
tools of the study, the results showed that the eclectic counseling 
program is effective in reducing attention deficit hyperactivity 
disorder under the study, in addition to the presence of significant 
difference between the averages order degrees for both the control 
and experimental group in the the post application of attention deficit 
hyperactivity disorder scale in favor of the experimental group, and 
the continued effectiveness of the eclectic counseling program after 
the follow-up period.

Key words: Eclectic counseling, Attention deficit hyperactivity 
disorder, Learning disabilities



املجلد ال�سابع - العدد )25( ج1 اأكتوبر 2018 جملة الرتبية اخلا�سة 

 172 

مقدمة البحث:
ُتع���د مرحل���ة �لطفولة من �أهم �ملر�حل �لعمرية �لتي مير بها �لفرد يف حياته، 
عل���ى �عتب���ار �أن �أطف���ال �ليوم هم �س���باب �لغد وثروة �ملجتمع فبه���م يتقدم ويرتقي �أي 
جمتم���ع، وبالت���ايل فاإع���د�د طف���ل ه���ذه �ملرحلة �إع���د�ًد� �س���حيًحا من �لق�س���ايا �ملهمة 
�لتي �س���غلت بال كثري من �ملهتمني بهذه �ملرحلة فعكفو� على در��س���ة م�سكالت مرحلة 
�لطفول���ة وحتليله���ا و�لتع���رف على �أ�س���بابها لتقدمي �حللول �ملنا�س���بة، ومن �أهم هذه 
�مل�س���كالت ه���ي م�س���كلة �س���عوبات �لتعل���م Learning Disabilities �لت���ي ُتع���د من 
���ا  �مل�س���كالت �لرتبوي���ة �خلا�س���ة مل���ا لها م���ن �أبعاد تربوي���ة ونف�س���ية و�جتماعية، و�أي�سً
نظ���ر� لتز�ي���د �أع���د�د �لتالمي���ذ �لذين يعانون من �س���عوبات �لتعلم يف م���ادة �أو معظم 
�ملو�د �لدر��س���ية، كما ُتعد �مل�سكالت �ل�س���لوكية غري �لتكيفية �مل�ساحبة للتالميذ ذوي 
�س���عوبات �لتعل���م م�س���در قلق �أ�سا�س���ي لالأ�س���رة، ولالأ�س���خا�س �لذين يعملون ب�س���كل 

مبا�سر مع �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم يف �ملد�ر�س �لعادية. 

وم���ن �أبرز �مل�س���كالت �ل�س���لوكية يف مرحل���ة �لطفولة ��س���طر�ب نق�س �لنتباه 
 Attention Deficit Hyperactivity Disorder مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئ���د�
(ADHD)  لدى �لأطفال، وتتفاوت ن�سبة �نت�ساره من بلد لآخر ون�سبته بني �لذكور 
�أعلى من ن�سبته بني �لإناث، وقد بلغت ن�سبة �نت�ساره بني �أطفال �لعامل )10%( وذلك 

نقاًل عن وكالة �ل�سحة �لعقلية �لأمريكية )�إبر�هيم، �أبو ها�سم، 2002، �س 137(.

وذك���ر �لد�س���وقي )2004، ����س 211( �أن كث���ري م���ن �لعلماء و�لباحث���ني يهتمون 
بدر��س���ة مرحل���ة �لطفول���ة؛ و�لهتم���ام بامل�س���كالت �لت���ي تظه���ر يف ه���ذه �ملرحل���ة يف 
حماولة لتفادي �آثار تلك �مل�س���كالت على م�س���تقبل هوؤلء �لأطفال؛ حيث يظهر عدد 
لي����س بالقلي���ل م���ن �لأطفال �أمناًطا خمتلفة من �ل�س���لوك �مل�س���طرب �لت���ي من بينها 
��س���طر�ب نق����س �لنتب���اه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئ���د �ل���ذي يعد من �ل�س���طر�بات 
�ل�س���لوكية �لهامة �لتي يعاين منها �لأطفال، ويرتتب عليها كثري من �مل�س���اعب �لتي 

تو�جه �لآباء و�ملعلمني خالل تفاعلهم مع هوؤلء �لأطفال.

�أه���م  �أح���د  �لز�ئ���د  بالن�س���اط  �مل�س���حوب  �لنتب���اه  نق����س  ��س���طر�ب  في�س���كل 
�ل�س���طر�بات �لت���ي ت�س���خ�س ع���ادة يف مرحل���ة �لطفول���ة، ويب���دو هذ� �ل�س���طر�ب يف 
متالزم���ة م���ن �ملع���امل �لأ�سا�س���ية �ملمي���زة له �لتي تظه���ر يف وجود منط م�س���تدمي من 
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نق�س �لنتباه / �لن�ساط �لز�ئد- �لندفاعية، ويكون �أكرث تكر�ر و�سدة مالحظة عن 
نظائرهم من �لأطفال يف م�ستو�هم �لعمري، وتكون هناك دلئل و��سحة من �لق�سور 
يف �أد�ء �لطف���ل لوظائف���ه يف جم���الت مهمة من حياته �لجتماعي���ة �أو �لأكادميية ويف 

(American Psychiatric Association,2000,85) غريها من �ملجالت

وتذك���ر هاللهان، كوفمان، لوي���د، وي�س، مارتنيز )2007، �س 303( �أن حو�يل 
30% من �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم يتم ت�سخي�سهم ب�سكل ر�سمي على �أنهم يعانون 
م���ن �لكتئ���اب �أو �لن�س���اط �حلرك���ي �لز�ئ���د �أو �أي ��س���طر�ب �آخر �إيل جانب �س���عوبات 
�لتعلم حيث �إن عديد من �لدر��سات �لتي �أجريت على �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم 
�أ�س���فرت نتائجها عن �أن هوؤلء �لتالميذ تو�جههم م�س���كالت يف تن�سئتهم �لجتماعية 

مع �أقر�نهم، �أو يعانون من ��سطر�بات �نفعالية �أو �سلوكية.

 Burden & Mitchell (2005) و�أ�س���ارت بع����س �لدر��س���ات مث���ل در��س���ة
ودر��س���ة Klingberg., Forssberg & Westerbeg (2007) �إىل �رتباط نق�س 
�لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد مبجموعة من �سعوبات �لتعلم تتمثل يف: �سعوبات 
�لفهم �لقر�ئي، و�سعوبات يف �لكتابة �سو�ء يف �لدقة �أو �ل�سرعة �أو �لتنظيم، وم�سكالت 

تتعلق بفهم �مل�سائل �حل�سابية، وم�سكالت تتعلق ب�سعف �لذ�كرة �لعاملة.

وذكر �سليمان )2008، �س 235( �أن ��سطر�ب نق�س �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط 
�لز�ئ���د لدى �لأطفال ذوي �س���عوبات �لتعلم ينت�س���ر بن�س���بة ترت�وح م���ن 25% �إىل %33 
تقريًبا، كما �أن ن�سبة �نت�سار هذ� �ل�سطر�ب لدى �لأولد �أكرث مقارنة بن�سبة �نت�ساره 
ل���دى �لبن���ات، حي���ث تبلغ هذه �لن�س���بة �أربع���ة �أولد مقابل بنت، وفيما يخ�س �س���هولة 

�لفرز و�لتحديد فاإن �لأولد ي�سهل �لتعرف عليهم �أكرث من �لبنات.

ويظه���ر �لتاأث���ري �ل�س���لبي للن�س���اط �لز�ئ���د �مل�س���احب ل�س���عوبات �لتعل���م عل���ى 
�لعمليات �لعقلية و�ملعرفية ب�س���كل �أكرث و�س���وحا �إذ� عرف تاأثريه �ل�س���لبي على �نتباه 
�لف���رد و�إدر�ك���ه وتذكره وتخيله ملا حوله من مثري�ت، وجمي���ع �لعمليات �لعقلية �لتي 
ت�سكل حمتوى �لبناء �ملعريف للفرد كًما وكيًفا ويف �أ�سلوب تناوله للمعلومات، فالأطفال 
ذوى �لن�س���اط �لز�ئ���د يعان���ون م���ن بع����س �ل�س���عوبات �لت���ي ق���د ت���وؤدى �إيل �نخفا�س 
حت�س���يلهم �لدر��س���ي، فه���م �أقل قدرة عل���ى �لإدر�ك و�أقل ��س���تخد�ًما لإ�س���رت�تيجيات 
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�لذ�ك���رة، وم�س���توى �ليقظ���ة �لعقلي���ة لديهم �س���عيف، كم���ا �أن عملية �لتعل���م ذ�تها ما 
ه���ي �إل نتيج���ة للتغ���ري يف �لبناء �ملعريف للفرد م���ن حيث كم وكي���ف �ملعلومات وكيفية 
تنظيمها، وهذه �ملكونات تعمل مًعا يف عالقة ديناميكية تفاعلية، وهذ� ما يفتقر �إليه 
�لأطفال ذوى �س���عوبات �لتعلم خا�س���ة �لذين يعانون من �لن�س���اط �لز�ئد مما يوؤدى 
�إيل ع���دم �لقدرة على مو��س���لة �لتح�س���يل �لدر��س���ي يف �ملج���الت �لأكادميية �ملختلفة 

)عبد�هلل و�سعيد ،2015، �س 29(.

 و�أ�س���ارت بع�س �لدر��س���ات �إيل �أن ��سطر�ب نق�س �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط 
�لز�ئد هو ��س���طر�ب متعدد �لعو�مل حيث يوؤثر على �لأطفال يف جميع �أنحاء �لعامل 
بن�س���بة ترت�وح بني )8%: 12%( وله �أثر عميق على م�س���توى �لفرد، و�لأ�سرة و�ملدر�سة 

.(Liesveld,2007, p. 12)

كم���ا ذك���ر عم���ر )2010، ����س 270( �أن ��س���طر�ب نق����س �لنتب���اه �مل�س���حوب   
بالن�س���اط �لز�ئد يعد من �ل�س���طر�بات متعددة �لأبعاد و�ملظاهر، فمنها ما هو معريف 
عقلي كنق�س �لنتباه مبا ي�سمله من عدم �لقدرة على �لرتكيز لفرتة طويلة، و�سهولة 
�لت�س���تت، و�س���عف �لذ�كرة �لعاملة و�ل�س���منية، و�نخفا�س م�س���توى �لأد�ء �لأكادميي، 
ومنه���ا م���ا هو �س���لوكي كالن�س���اط �لز�ئ���د و�لندفاعية غ���ري �لهادفة، ونق����س �ملهار�ت 

�لجتماعية، ومنها ما هو �سخ�سي كال�سعور بالإحباط و�نخفا�س تقدير �لذ�ت.

بالن�س���اط  �مل�س���حوب  �لنتب���اه  نق����س  ��س���طر�ب  ت�س���خي�س  عملي���ة  وُتع���د   
�لز�ئ���د عملي���ة ذ�ت �أهمي���ة كب���رية م���ن �أج���ل حتدي���د �لحتياج���ات �لفردي���ة، و�إع���د�د 
�لرب�م���ج �لإر�س���ادية و�لعالجي���ة �ملنا�س���بة، وحتت���اج عملي���ة �لت�س���خي�س �إىل ت�س���افر 
ع���دة �أ�س���خا�س و�إىل تو�ف���ر معلوم���ات عدي���دة تتعل���ق بالطفل و�أ�س���رته حي���ث تتطلب 
عملية �لت�س���خي�س �إجر�ء مقابلة مع �لو�لدين تت�س���من قيام �لو�لدين ب�س���رح م�سكلة 
�لطف���ل، وتاري���خ منو وتط���ور �جلو�نب �ملختلف���ة، و�لتاريخ �لأ�س���ري، و�لأو�س���اع �لتي 
ا �حل�سول  يظهر فيهما �لطفل �ل�س���لوك غري �ملالئم، وحتتاج عملية �لت�س���خي�س �أي�سً
عل���ى معلوم���ات تتعل���ق ب�س���لوك �لطفل د�خل بيئة �ملدر�س���ة مثل �ل�س���فوف �لدر��س���ية 
ودرجات �ختبار�ت �لتح�س���يل، وكذلك معلومات تتعلق بالفح�س �جل�س���مي و�لع�سبي                           

.(Kelly,2009, p.86)
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وبالت���ايل ي�س���تنتج �لباح���ث مما �س���بق �أن فئة ذوي �س���عوبات �لتعل���م يو�جهون 
كثرًي� من �مل�س���كالت و�ل�س���طر�بات تختلف عن غريها من �لفئات، كما �أن ��س���طر�ب 
نق����س �لنتباه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئد ميثل ��س���طر�ب متعدد �لأبع���اد و�ملظاهر، 
لذ� يجب �أن تتنوع �لإ�سرت�تيجيات و�لفنيات لتتناول جو�نب �سخ�سية �لتالميذ ذوي 
�سعوبات �لتعلم، وكيفية تاأثري تلك �ل�سعوبات عليهم، و�أن يتنقل �ملر�سد �لنف�سي بني 
هذه �لإ�س���رت�تيجيات م�س���تخدًما �لأدو�ت و�لتقنيات �لأكرث كف���اءة و�أن يوظف جميع 

�مل�سادر مل�ساعده �مل�سرت�سد على حل م�سكالته.

فالبح���ث �حل���ايل م���ا هو �إل حماول���ة لتفعيل �لأطر �لنظري���ة يف هذ� �ملجال   
لبن���اء برنام���ج �إر�س���ادي لتل���ك �لفئة �لعري�س���ة م���ن تالمي���ذ �ملرحل���ة �لبتد�ئية ذوي 
�س���عوبات �لتعل���م �لذي���ن لديهم �أعر�����س نق�س �لنتباه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئد؛ 
بحيث يكون قائم على �نتقاء �لأ�س���اليب و�لفنيات �لتي �أثبتت فعاليتها مع تلك �لفئة 
و�لتكام���ل بينه���ا للو�س���ول لأف�س���ل �لنتائ���ج من خ���الل ��س���تخد�م برنام���ج قائم على 

�لإر�ساد �لنتقائي.

م�سكلة البحث:
لقد نبع �س���عور �لباحث مب�س���كلة �لبحث من مالحظته لزيادة �نت�سار �أعر��س 
��س���طر�ب نق�س �لنتباه �مل�سحوب بالن�س���اط �لز�ئد لدى تالميذ �ملرحلة �لبتد�ئية 
���ا من  م���ن خالل �لإ�س���ر�ف عل���ى �لرتبية �لعملية يف بع����س �ملد�ر�س �لبتد�ئية، و�أي�سً
�سكوى �أغلب �ملعلمني لوجود �سعوبة يف �لتعامل مع هوؤلء �لتالميذ �إذ ي�سكلون عائقا 
�أمام �س���ري �لعملية �لتعليمية د�خل غرفة �ل�س���ف، �إذ �أنهم يهدرون �لوقت ب�س���بب عدم 
�نتباههم وحركتهم �ملفرطة، مما يجعل �ملعلم يق�س���ي معظم وقت �حل�س���ة يف �س���بط 
�لتالمي���ذ مم���ا يقل���ل من د�فعيت���ه وعطاءه للتعليم وي�س���بب ل���ه �ل�س���جر و�لإحباط، 
وي�س���بح هدف���ه �لأ�سا�س���ي خ���الل �حل�س���ة �س���بط �لتالمي���ذ و�حلفاظ عل���ى هدوئهم 
ل تعليمه���م، كم���ا �أن �لآب���اء يجهل���ون �لطريق���ة �ل�س���حيحة للتعام���ل م���ع �لطف���ل ذي 
��س���طر�ب نق�س �لنتباه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئد �إذ غالبا ما يلجاأون �إيل �لعقاب 
ب�س���بب عدم قدرتهم يف �ل�س���يطرة على �لطفل فهو ل يطيع �أو�مر و�لديه ويكون غري 

منظم بل د�ئًما يف حالة فو�سى ويعتدي ب�سكل م�ستمر على �لأطفال �لآخرين.
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يف   APA (2000, p.90) �لنف�س���ي  للط���ب  �لأمريكي���ة  �لر�بط���ة  وتو�س���ح 
�لدلي���ل �لت�سخي�س���ي و�لإح�س���ائي لال�س���طر�بات �لعقلي���ة �لطبع���ة �لر�بع���ة �ملعدل���ة                   
(DSM IV-TR) �إىل وج���ود مع���دلت عالي���ة لنت�س���ار ��س���طر�ب نق����س �لنتب���اه 
�مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئ���د، ت���رت�وح بني 3% -7% لدى �لأطفال يف �س���نو�ت �ملدر�س���ة، 
وتختل���ف ه���ذه �ملع���دلت تبًع���ا لطبيع���ة �ملجتم���ع �لذي ت�س���حب من���ه عينات �لدر��س���ة، 

و�لطريقة �لتي يتم بها �لتحقق من �لبيانات �ملجمعة.

وتتز�ي���د ن�س���بة �نت�س���ار ��س���طر�ب نق����س �لنتباه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئد 
           National Institute Health ب���ني �لأطف���ال، فق���د �أورد معه���د �ل�س���حة �لعامل���ي
(pp.16- 18 ,1998) تقري���ًر� يفي���د بوج���ود ن�س���بة ت���رت�وح ب���ني 3-5% م���ن ط���الب 
�ملد�ر�س �مل�س���ابون بهذ� �ل�س���طر�ب، كما �أو�سح �أن ن�س���ب �نت�ساره ومعدلته يف �لأ�سر 
ذ�ت �مل�ستوى �لقت�سادي و�لجتماعي �ملنخف�س قد ت�سل �إىل 20%، و�أن ن�سبة �نت�ساره 
ت�س���ل �إىل 6 للذك���ور مقاب���ل 1 لالإن���اث، كم���ا تفيد بع�س �لدر��س���ات �إىل �أن ن�س���بته قد 
ت�س���ل �إىل 6.5% يف �لولي���ات �ملتح���دة �لأمريكي���ة، ويف كن���د� ت�س���ل �إىل 9.5% للذك���ور                            
و 3.3% لالإناث، وقد و�سلت يف �ل�سني �إىل 7%، �أما يف م�سر فو�سلت �إىل 6.2%، بينما 

بلغت يف �ململكة �ل�سعودية �إىل %13.

وز�د �لهتمام با�س���طر�ب نق�س �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد نظًر� لأنه 
�لأك���رث �س���يوًعا ب���ني �مل�س���كالت �ل�س���لوكية، ويف �أحدى �لتقدي���ر�ت لنت�س���اره يف جميع 
�أنح���اء �لع���امل مب���ا يق���ارب 5% يف حني �أنه يف تقاري���ر �أخرى يع���ادل 9.5% من �لأطفال 
�لذي���ن ت���رت�وح �أعمارهم بني )4-7( �س���نو�ت يف �لوليات �ملتح���دة �لأمريكية، وعالوة 
عل���ى ذل���ك فاإن ت�س���خي�س �ل�س���طر�ب يف تز�يد حيث �س���جلت زي���ادة 66% يف �لوليات 

.(Imre & Ilina,2013, p.5) )2010-2000( ملتحدة بني عامي�

و��س���طر�ب نق����س �لنتب���اه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئ���د ل���ه �آث���ار �س���لبية على 
�لطفل يف معظم جو�نب حياته بح�س���ب نتائج �لدر��س���ات �لتي �أجريت يف هذ� �ل�سدد، 
فقد تو�سلت در��سة �لدردير )1999( �إيل �نخفا�س م�ستوى �لتح�سيل �لدر��سي لذوي 
��سطر�بات نق�س �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد، كما يعانون من نق�س �لد�فعية 
للدر��س���ة ونق����س �مله���ار�ت �لجتماعية وعدم �لق���درة على تكوين عالق���ات �جتماعية 
جي���دة، ودر��س���ة عجالن )2002( �لتي �أو�س���حت �رتباط �س���عوبات �لتعل���م �لأكادميية 
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با�س���طر�ب نق�س �لنتباه و�لن�س���اط �ملفرط لدى تالميذ �ملرحلة �لبتد�ئية ودر��س���ة 
�إبر�هيم و�أبو ها�س���م )2002( ودر��س���ة زيادة )2011( �لتي �أو�س���حت �رتباط ��س���طر�ب 
نق����س �لنتباه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئد بعديد من �مل�س���كالت �ل�س���لوكية، ودر��س���ة 
عم���ر )2010( �أ�س���ارت �إىل �نخفا�س مفه���وم �لذ�ت عند ذوي ��س���طر�ب نق�س �لنتباه 
�مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئ���د و�رتف���اع �لعدو�ني���ة لديهم، كما �أ�س���ارت در��س���ة بون وهو 
Poon & Ho (2016) �لتى �أو�سحت �أن �لتالميذ ذوي ��سطر�ب �لنتباه و�سعوبات 
�لتعلم ح�س���لو� على �أكرب درجة يف �جلنوح، وكانو� �أكرث عر�س���ه لالنحر�ف كما �أنهم 

�أقل ح�سا�سية للعقاب.

و�أك���د �ملط���ريي )2005، ����س ����س 84-85( �أن �لتالمي���ذ ذوى �لن�س���اط �لز�ئ���د 
يعانون من �س���عوبات تعلم يف كثري من �ملو�د �لدر��س���ية، و�سعف �لأد�ء �ملدر�سي ب�سكل 
عام، وقد يعود ذلك �إىل �حلركات �لز�ئدة غري �لهادفة، و�لالمبالة، و�ل�سرود �لذهني، 
و�لعدو�نية �لتي يت�س���ف بها هوؤلء �لتالميذ، ويكت�سب �لطفل �سلوك �لن�ساط �لز�ئد 

من خالل مالحظة �ل�سلوك �حلركي لأحد �لو�لدين �أو �لأخوة �أو �لزمالء.

مم���ا �س���بق ي���ربز �جلان���ب �لأول م���ن م�س���كلة �لبحث متمث���اًل يف مدى �نت�س���ار 
وخطورة ��س���طر�ب نق�س �لنتباه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئد، وما يرتتب عليه من 

�آثار �سلبية على �لطفل نف�سه وكل �ملحيطني به من �أولياء �أمور ومعلمني.

كم���ا تت�س���ح م�س���كلة �لبح���ث �حل���ايل من خ���الل ��س���تمر�رية ��س���طر�ب نق�س 
�لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد يف حالة عدم تقدمي �لرب�مج �ملنا�سبة لذلك، فقد 
�أظه���رت نتائ���ج در��س���ة Fisher & Barkley (2007) �أن 25-26% من حالت نق�س 
�لنتب���اه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئد ��س���تمرت معاناته���م حتى عمر 27 �س���نة، وتعتمد 
��س���تمر�رية هذ� �ل�س���طر�ب على �لتعريف �مل�ستخدم لت�سخي�س���ه، وم�سدر �ملعلومات 
 Barkely (2000) ع���ن �لفرد �لذي يعاين من هذ� �ل�س���طر�ب، كما وجدت در��س���ة
�أن ثلث���ي عين���ة تكونت من )158( طفاًل من ذوي ��س���طر�ب نق�س �لنتباه �مل�س���حوب 

بالن�ساط �لز�ئد ظلو� يعانو� من هذ� �ل�سطر�ب.

و��س���طر�ب نق�س �لنتباه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئد له �آثار �س���لبية خطرية 
توؤث���ر يف �س���لوك �لطف���ل ب�س���كل ع���ام، و�أن قابلي���ة هذه �لفئة م���ن �لأطفال لإح���ر�ز �أي 
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تق���دم �أو جناح تربوي تت�س���اءل بن�س���بة كبرية مع تاأخر �لك�س���ف عنه���م، كما يوؤثر هذ� 
�لتاأخ���ري تاأث���رًي� �س���لبًيا عل���ى فعالية �لرب�م���ج و�لأن�س���طة �ملعدة لعالجه���م، كما يقود 
بال�س���رورة �إيل �س���عوبات تعل���م �أكادميي���ة لحق���ة، حيث وج���د كثري م���ن �لباحثني �أن 
هن���اك عالق���ات �رتباطي���ة، وعالق���ات �س���ببية د�لت���ني ب���ني م�س���توى كف���اءة �لعملي���ات 
�ملعرفية �لنمائية �ملتعلقة بالنتباه و�لإدر�ك و�لذ�كرة و�لتفكري من ناحية، وم�ستوى 
�لتح�س���يل �لأكادميي على �ختالف م�ستوياته، ومكوناته، ومر�حله من ناحية �أخرى 
وقد �رتبطت هذه �لأعر��س بذوي �سعوبات �لتعلم، �إيل درجة �أن عديد من �لدر��سات 
نظ���رت �إيل �لعالق���ة بني ��س���طر�ب نق����س �لنتباه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئد وبني 

�سعوبات �لتعلم، كوجهني لعملة و�حدة )�لزيات ،1998، �س �س 251-250(. 

و�جلانب �لآخر من م�س���كلة �لبحث يتمثل يف كيفية ت�س���خي�س �أعر��س نق�س 
�لنتباه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئد ومن ثم ميكننا �لوقوف على �لأ�س���اليب �لفعالة 
 Barkley(2000) ،American يف �لتخفي���ف منه���ا، فعدي���د م���ن �لدر��س���ات مث���ل
                ،Academy of Pediatrics(2000)، Pastor and Reuben (2008)
�س���لبي )2009( �عتمدت على �ملنحى �ل�س���لوكي يف ت�س���خي�س نق�س �لنتباه �مل�س���حوب 
بالن�س���اط �لز�ئد، وقد تو�س���لت تلك �لدر��س���ات �إىل �أن �لنمط �لذي يغلب عليه نق�س 
�لنتب���اه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئ���د ل يع���اين �مل�س���ابون ب���ه م���ن عي���وب يف منظومة 
�لتجهيز �ملركزي، و�أن م�سكالتهم ترجع �إىل عيوب تنظيمية تتعلق بعمليات �لتنظيم 
�لذ�تي �ملت�سمنة يف �لعمليات �ل�سابطة �لعليا، و�لتي ميكن تقدمي �لرب�مج �لعالجية 
�ملنا�س���بة لها �عتماًد� على فنيات و�إ�س���رت�تيجيات متنوعة يف �إطار �لتكامل بني �لبيئة 

�ملدر�سية و�لبيئة �لأ�سرية.

و�أك���د �لد�س���وقي )2006، ����س ����س 317-318( عل���ى �أن ط���رق �لع���الج �لف���ردي 
با�س���تخد�م طريقة و�حدة للعالج �س���و�ء كانت عالًجا بالأدوية، �أو عالًجا �س���لوكًيا، �أو 
عالًجا معرفًيا �سلوكًيا، ل ت�سكل يف حد ذ�تها عالًجا كافًيا للوفاء بجميع �لحتياجات 
�لعالجية لالأطفال ذوى ��س���طر�ب نق�س �لنتباه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئد، وكرد 
فعل لهذ� �لو�س���ع بد�أ �لعتماد على �لعالجات متعددة �لأ�س���اليب لال�س���طر�ب وذلك 

بدجمها مًعا يف جمموعة و�حدة.
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و�أي كان �ملنحى �مل�س���تخدم يف در��س���ة نق�س �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد 
فاأن �لتحدي �لذي يقابلنا �ليوم هو تقدمي �حللول لهذه �لفئة من �لأطفال لن�ستطيع 
م�ساعدتهم على �لتعلم خالل �إمكانيات تعليمهم �خلا�سة وكيف جنعلهم ي�سلون �إيل 
�مل�س���توى �ملقب���ول من خالل �ملمار�س���ات �لرتبوية �ملنا�س���بة لهم حيث م���از�ل جمتمعنا 
�لعرب���ي يفتق���ر لآليات بر�مج وخط���ط عالجية تربوية منظمة وحم���ددة يف �لتعامل 

مع هوؤلء �لأطفال.

وميثل �لجتاه �لنتقائي يف �لإر�س���اد �لنف�س���ي موقف تنظريي منظم متكامل، 
يح���اول �إقامة تركيب �أو تكامل من �لعنا�س���ر �ل�س���ادقة �أو �لت���ي مت تطبيقها من هذه 
�لنظري���ات �لأك���رث حتدي���ًد� �أو حمدودي���ة يف موق���ف تنظ���ريي مفتوح �لط���رق، مرن، 
وغ���ري نهائ���ي يح���اول �أن يك���ون �س���اماًل، وقد حاول “ث���ورن” �أن يجم���ع كل �لنظريات 
�لعلمي���ة  �لإ�س���افات  م���ن  م�س���تفيًد�  عام���ة  طريق���ة  د�خ���ل  �لأ�سا�س���ية  �لأ�س���اليب  �أو 
ل���كل �ملد�ر����س و�لأنظم���ة يف عل���م �لنف����س تبًع���ا لدللته���ا �أو لع���دم دللته���ا �لعالجي���ة                                                         

)باتر�سون، 1990، �س �س 498-497(. 

وق���د ج���اءت فكرة هذه �لبح���ث �نطالقا من حاج���ة �مليد�ن �لرتب���وي ملثل هذ� 
�لن���وع م���ن �لأبحاث �لت���ي تعنى بالتعامل م���ع �لأطفال ذوي ��س���طر�ب نق�س �لنتباه 
�مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد �لذين يعانون من �سعوبات تعليمية، فهم بال �سك بحاجة 
�إيل رعاية خا�سة لكت�ساب �ملهار�ت �ملدر�سية د�خل غرفة �ل�سف ،لذلك ياأمل �لباحث 
�أن ت�سهم هذه �لدر��سة يف ت�سليط �ل�سوء على ��سطر�ب �سلوكي منت�سر بني �لأطفال 

و�إمكانية �لتخفيف منه �عتماًد� على �لربنامج �لذي مت �إعد�ده.

وبن���اء على ما �س���بق فاإن م�س���كلة �لبح���ث �حلايل ميكن �أن تث���ري جمموعة من 
�لأ�سئلة كما يلي:

ه���ل لتطبي���ق برنام���ج �لإر�س���اد �لنتقائ���ي فعالي���ة يف خف�س ��س���طر�ب نق�س ( 1)
�لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد لدى �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية ؟

هل يوجد �ختالف يف درجات �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية و�ملجموعة �ل�سابطة ( 2)
على مقيا�س ��س���طر�ب نق�س �لنتباه �مل�س���حوب بالن�ساط �لز�ئد و�أبعاده بعد 

تطبيق �لربنامج؟
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ه���ل ت�س���تمر فعالي���ة برنام���ج �لإر�س���اد �لنتقائ���ي يف خف����س ��س���طر�ب نق����س ( 3)
�لنتب���اه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئ���د ل���دى �أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبي���ة بعد              

فرتة �ملتابعة ؟

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

فعالي���ة تطبيق برنامج �لإر�س���اد �لنتقائي يف خف�س ��س���طر�ب نق�س �لنتباه ( 1)
�مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد لدى �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية.

�لختالف بني �ملجموعة �لتجريبية و�ملجموعة �ل�س���ابطة يف ��سطر�ب نق�س ( 2)
�لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد بعد تطبيق �لربنامج.

��س���تمر�رية فعالي���ة برنام���ج �لإر�س���اد �لنتقائ���ي يف خف����س ��س���طر�ب نق����س ( 3)
�لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد لدى �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية بعد فرتة 

�ملتابعة.

اأهمية البحث: 
ميكن �أن تت�سح �أهمية �لبحث من خالل ما يلي:

�إلقاء �ل�س���وء على متغري نق�س �لنتباه �مل�س���حوب بالن�ساط �لز�ئد وتاأثري�ته ( 1)
�ل�س���لبية عل���ى جو�ن���ب �لنمو �ملختلف���ة لدى تالمي���ذ �ملرحل���ة �لبتد�ئية ذوي 

�سعوبات �لتعلم.
�كت�س���بت ه���ذه �لدر��س���ة �أهميته���ا م���ن خ�سو�س���ية �لعين���ة �لت���ي تتناولها وهم ( 2)

تالمي���ذ �ملرحل���ة �لبتد�ئي���ة ذوي �س���عوبات �لتعلم، وملا لهذه �لفئ���ة من تاأثري 
مبا�س���ر عل���ى �لأ�س���رة و�ملجتم���ع باعتباره���م فئ���ة ل ي�س���تهان بها، وه���م جزء ل 

يتجز�أ من �أفر�د �ملجتمع.
�عتم���اد �لربنام���ج �حلايل عل���ى �لإر�س���اد �لنتقائي �لذي يق���وم على جمموعة ( 3)

متنوع���ة م���ن �لفني���ات �لتي ت�س���تند �إىل �أطر نظري���ة متنوعة، فمنه���ا ما يهتم 
بتح�س���ني جو�ن���ب �س���لوكية و�جتماعي���ة، ومنه���ا م���ا يهت���م بتح�س���ني جو�ن���ب 
در��س���ية، ي�س���اعد �لتالميذ ذوي ��س���طر�ب نق�س �لنتباه �مل�س���حوب بالن�ساط 
�لز�ئ���د م���ن ذوي �س���عوبات �لتعلم على حت�س���ني �لعملية �لتعليمية، وحت�س���ني 

م�ستوى �لتح�سيل �لأكادميي لديهم.
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توفري �ملعرفة �لكافية لالآباء و�لأمهات ومعلمني �ملرحلة �لبتد�ئية حول هذ� ( 4)
�ل�س���طر�ب، يوؤدي �إىل �لتخل�س من �لطرق �خلاطئة �لتي كانو� يتعاملو� بها 
مع تلك �لفئة من �لأطفال من ��سرت�جتيات تدري�س، �أ�ساليب تعزيز، ��ستثارة 

�لد�فعية، و�لتعامل مع �مل�ستوى �ل�سخ�سي لهوؤلء �لأطفال.
ي�سهم هذ� �لبحث يف م�ساعدة �ملعلمني و�لأخ�سائيني �لنف�سيني و�لجتماعيني ( 5)

يف و�س���ع خطة منظمة يف خف�س ��س���طر�ب نق�س �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط 
�لز�ئد لدى �لتالميذ.

م�سطلحات البحث االإجرائية:

Eclectic Counseling الإر�سادي النتقائي -
برنامج �إر�سادي يعتمد على �نتقاء فنيات من مد�ر�س �إر�سادية متنوعة طبًقا   
ملنا�س���بة تلك �لفنيات لأهد�ف �لربنامج، و�إنه مدخل علمي يحاول �ملر�سد من خالله 

تفادي �لت�سادم بني �لأو�ساع �لنظرية �ملتناف�سة )�أبو �لنور ،2000، �س 252(.
وم���ن خالل نظرية ث���ورن �لنتقائية وعلم �لنف����س �لتكاملي، عرف �لباحث   
�لإر�س���اد �لنتقائي يف �لبحث �حلايل “ باأنه نوع من �أنو�ع �لإر�س���اد �لنف�س���ي �ملختلفة، 
�لذي يقوم على �لنظرية �لنتقائية يف �لإر�س���اد �لنف�س���ي لثورن، فهو �إر�س���اد �ختياري 
متكامل مرن و�س���امل يقوم على حتديد �ملبادئ و�لإ�س���رت�تيجيات و�لأ�ساليب �لفعالة 
يف �لإر�س���اد�ت �لنف�س���ية �لأخ���رى، خا�س���ة تل���ك �لتي ثب���ت فعاليتها يف حل �مل�س���كالت، 

و�ملالئمة حلاجات �مل�سرت�سد”.
 Attention Deficit Hyperactivity نق�س النتباه امل�سحوب بالن�ساط الزائد -

 Disorder
يتبن���ى �لباحث تعريف �س���لبي )2009، �س 212( و�لت���ي تعرف نق�س �لنتباه   
�مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد على �أنه “منط د�ئم لق�سور �أو �سعوبة يف �لنتباه �أو فرط 
�حلرك���ة و�لندفاعية يوجد لدي بع����س �لأفر�د يكون �أكرث تو�تًر� وتكر�ًر� وحدة عما 
يالحظ لدى �لأفر�د �لعاديني من �أقر�نهم يف نف�س م�ستوى �لنمو، وهذ� �ل�سطر�ب 
يع���رب عن���ه زملة م���ن �لأعر��س ه���ي ق�س���ور يف تركيز �لنتب���اه ومو��س���لته وتنظيمه، 
�لعجز عن كف �ل�ستجابات �لندفاعية، وهذه �لأعر��س قد تكون م�سحوبة بنوع من 
�حلركة �ملفرطة �لتي تت�س���ف بالع�س���و�ئية و�لفتقار �إىل �لهدف، كما تظهر قبل �س���ن 

�ل�سابعة يف جميع �لبيئات �لتي يتو�جد فيها �لطفل”.
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وع���رف ��س���طر�ب نق����س �لنتب���اه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئ���د �إجر�ئًي���ا:   
بالدرج���ة �لت���ي يح�س���ل عليه���ا �لتلمي���ذ عل���ى مقيا����س �س���لبى )2009(؛ بحي���ث تك���ون 
درجت���ه �أعل���ى م���ن )30( عل���ى بع���د “ �س���عوبات �لنتب���اه” و�أعل���ى م���ن )30( على بعد 
“فرط �لن�ساط و�لندفاعية ”، �أي �أعلى من )60 / 100( على مقيا�س نق�س �لنتباه 
�مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد ككل، وظهور هذه �لأعر��س على �لطفل قبل �سن �ل�سابعة، 
و��ستمر�ر هذه �لأعر��س ملدة 6 �سهور على �لأقل، وظهورها يف عدة �أماكن مثل �ملنزل 

و�ل�سف و�ملدر�سة.

Learning Disability سعوبات التعلم� -
 (NJCLD,1994) تعري���ف �للجن���ة �لقومية �مل�س���رتكة ل�س���عوبات �لتعل���م  
باأنها م�س���طلح عام �أ�س���ار �إىل جمموعة غ���ري متكافوؤة من �ل�س���طر�بات، و�لتي تعرب 
عن نف�سها من خالل �سعوبات د�لة يف �كت�ساب و��ستخد�م قدر�ت �ل�ستماع �أو �حلديث 
�أو �لقر�ءة �أو �لكتابة �أو �ل�س���تدلل �أو �لقدر�ت �لريا�س���ية، وهذه �ل�سطر�بات ذ�تية/
د�خلية �ملن�س���اأ ويفرت�س �أن تكون ر�جعة �إىل خلل يف �جلهاز �لع�س���بي �ملركزي، وميكن 
�أن حت���دث خ���الل حي���اة �لف���رد، كم���ا ميكن �أن تك���ون متالزمة مع م�س���كالت �ل�س���بط 
�لذ�ت���ي، وم�س���كالت �لإدر�ك و�لتفاع���ل �لجتماعي، لكن هذه �مل�س���كالت ل تكون �أو ل 
تن�س���ئ بذ�ته���ا �س���عوبات �لتعل���م، ومع �أن �س���عوبات �لتعل���م ميكن �أن حت���دث متز�منة 
مع بع�س ظروف �لإعاقة �لأخرى )مثل: ق�س���ور حا�س���ي �أو تاأخر عقلي �أو ��س���طر�ب 
�نفع���ايل جوه���ري( �أو موؤثر�ت خارجي���ة )مثل فروق ثقافي���ة �أو تدري�س / تعليم غري 
كايف �أو غ���ري مالئ���م( �إل �أنه���ا – �س���عوبات �لتعل���م – لي�س���ت نتيجة له���ذه �لظروف �أو 

�ملوؤثر�ت )يف �لزيات ،1998، �س �س 122-121(.

وع���رف �لتالمي���ذ ذوي �س���عوبات �لتعل���م �إجر�ئًي���ا يف �لبح���ث �حل���ايل باأنهم   
جمموعة من �لتالميذ لديهم م�س���توى ذكاء متو�س���ط �أو فوق �ملتو�سط، ويكون هناك 
تباعًد� و��سًحا بني �أد�ئهم �ملتوقع )ُيقا�س من خالل �ختبار ذكاء( وبني �أد�ئهم �لفعلي 
)ُيقا�س من خالل �ختبار�ت حت�س���يلية( بالن�سبة لأقر�نهم يف نف�س �مل�ستوى �لعمري، 
كما �إنهم ل يعانون من م�سكالت ح�سية �سو�ء كانت )ج�سدية �أو ب�سرية �أو �سمعية(، كما 
�إنهم لي�س �سمن فئة �لتخلف �لعقلي ول يعانون من حرمان بيئي �أو �عتالل �سحي. 
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االإطار النظري:
اأ- الإر�ساد النتقائي:

�أ�س���ار Thorne (1989, p.451) �إىل �أن �لنظري���ة �لنتقائي���ة يف �لإر�س���اد   
و�لع���الج �لنف�س���ي ل تق���وم عل���ى نظري���ة بعينه���ا؛ بل تعم���ل على �نتق���اء جمموعة من 
�لنظري���ات �لعالجي���ة �لت���ي ثب���ت فعاليته���ا وكفاءته���ا لتتكام���ل مًعا د�خل نظ���ام كلي، 
وتعتم���د عل���ى قي���ام �ملعالج �ملر�س���د بانتق���اء ودمج جمموع���ة من �لأ�س���اليب �لعالجية 
�ملتنوع���ة، لتنا�س���ب طبيع���ة �مل�س���كلة وحدته���ا وخ�س���ائ�س �لعمي���ل، مب���ا يحقق �أف�س���ل 

�لنتائج �ملمكنة

ويرى �أبو �سيف )2012، �س 309( �أن �لنتقائية مل تعد جمرد نظرية �إر�سادية 
بل �أنها �أ�س���بحت �جتاًها من �لجتاهات �لرئي�س���ية لالإر�س���اد �لنف�سي ي�سم عديد من 
�لنظري���ات، و�لت���ي ج���اءت �عتم���اًد� على فكرة �أن���ه ل يوجد �جت���اه �إر�س���ادي، �أو نظرية 
�إر�س���ادية و�ح���دة ق���ادرة مبفردها على �لتعام���ل بنف�س �لدرجة من �لكف���اءة و�لفعالية 
مع �جلو�نب �ملتعددة مل�س���كالت �مل�سرت�سدين و�سخ�سياتهم، فالإر�ساد �لنتقائي ميثل 
�لإر�ساد يف ثوبه �جلديد �ملتكامل �لنا�سج، و�لتيار �لإر�سادي �ملرن و�ملنفتح لكل �إ�سافة 
ولكل �إ�س���هام جاد يف �لإر�س���اد �لنف�سي ليكون �لنظام �ملتنا�سق �لذي يقوم بانتقاء ودمج 

�لأ�ساليب و�لفنيات �لإر�سادية لتحقيق �أف�سل �لنتائج.

و�لنتقائية هي تطبيق لفنيات عالجية متعددة دون �لنظر ملالئمة �لأ�سباب   
�ملنطقية ور�ء ذلك، و�أدى توكيد هذه �ل�س���تفادة �لنفعية –ولي�س �لتطابق �لنظري- 
�إىل �س���وء فه���م �لنتقائي���ة، باعتباره���ا خليًط���ا م���ن �لفني���ات غ���ري حمكومة بنظ���ام �أو 
منط���ق، وبالت���ايل فاحلاج���ة ملح���ة للتفري���ق ب���ني �لنتقائي���ة و�لتو�فقي���ة، ويتمث���ل 
�لف���رق يف �أن �لنتقائي���ة تعن���ي �ختياًر� ن�س���قًيا للفني���ات بناء على حاج���ة �لفرد ونتائج 
�لدر��س���ات، �أم���ا �لتو�فقي���ة فتعك����س مزيًجا من �لفنيات لي�س���ت ن�س���قية وغري حمددة 
.(Castonguay., Reid., Halperin & Goldfried ,2003, p.327) ملعامل�

كم���ا ع���رف ع���زب )2002، ����س 5( �لإر�س���اد �لنتقائ���ي باأنه منظوم���ة ذ�ت طابع 
مت�س���ق من �لفنيات �لإر�س���ادية و�لعالجية، تنتمي فيها كل فنية �إىل نظرية عالجية 
خا�س���ة به���ا، �إل �أن �نتق���اء ه���ذه �لفني���ات يتم ب�س���كل تكاملي بحيث ت�س���هم كل منها يف 
عالج جانب من جو�نب ��سطر�ب �سخ�سية �لعميل، ويتم �نتقاء هذه �لفنيات لت�سكل 
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منظومة تكاملية بالرجوع �إىل ت�سخي�س دقيق حلالة �لعميل لتحديد �أف�سل �لفنيات 
ومدى مالءمتها للخطة �لعالجية ولطبيعة �ل�سطر�ب �أو �مل�سكلة �ل�سلوكية .

وو�س���ف باتر�س���ون )1990، �س 574( �لإر�س���اد �لنتقائي �لتكاملي باأنه �إر�ساد   
�لع�س���ر، كم���ا ي���رى �أن عقد �خلم�س���ينيات م���ن �لقرن �ملا�س���ي ميثل عق���د �لوجد�ن �أو 
�لنفع���الت و�مل�س���اعر و�لع���الج �ملتمركز ح���ول �حلال���ة �أو �ملري�س، كما يعد �ل�س���تينات 
عقد �ل�سلوكية )�لعالج �ل�سلوكي(، و�ل�سبعينيات عقد �ملعرفة )�لعالج �ملعريف(، ويبدو 

�أن �لثمانينيات وما بعدها �ستمثل �لنتقائية )�لعالج �لنتقائي(.

وع���رف Capuzzi & Gross(2011, p.460) �لإر�س���اد �لنتقائ���ي باأن���ه   
�جتاه ينتقي �أف�س���ل �س���ئ من كل نظرية، وبالتايل يتطلب من �ملر�س���د معرفة دقيقة 
بالنظريات �لإر�س���ادية، وم�س���در قوة و�س���عف كل نظرية وعنا�س���ر بناء نظرية فعالة، 
فاأف�س���ل عمل �إر�س���ادي ه���و �لذي يوؤث���ر وينجح، فالإر�س���اد �لنتقائ���ي �لتكاملي �جتاه 

عملي يرف�س �لنظرة �لأحادية.

كم���ا ُيع���د �لع���الج �لنتقائ���ي �ت�س���ال نظرًيا بني �لع���الج �ل�س���لوكي، و�لعالج   
�لوج���ودي، و�لع���الج �لتحليل���ي، و�لع���الج �ملع���ريف، وم���ن �لفني���ات �لت���ي ي�س���تخدمها: 
�لتدري���ب عل���ى �مله���ار�ت �لجتماعي���ة، �لحتف���اظ باليومي���ات، �ل�س���رتخاء، �لتخي���ل 
�ملوج���ه، لع���ب �ل���دور...، وعليه فهذ� �لع���الج ل ياأتي بفنيات جديدة خا�س���ة به، ولكنه 
يدم���ج ب���ني جمموعة من �لفني���ات �لعالجية �ملنتقاة و�لتي يتم ممار�س���تها من خالل 
خمتل���ف �لعالج���ات �لنف�س���ية، فه���و ل يتقيد بفنية �أو �إ�س���رت�تيجية حم���ددة )حممد 

وعبد �ل�سمد و�أبو �لنور،2010، �س 275(.

عل���ى  يق���وم  �لنتقائ���ي  �لإر�س���اد  �أن   Gladding (2013, p.393) �أ�س���ار   
جمموعة من �ملبادئ �لأ�سا�سية، وهى:

�لرتكي���ز عل���ى مب���د�أ �لفردي���ة فل���كل �س���خ�س فرديت���ه وبالت���ايل يج���ب تن���وع . 1
�لأ�ساليب �لإر�سادية �مل�ستخدمة يف �لعملية �لإر�سادية.

هن���اك عدي���د من �لط���رق و�لإ�س���رت�تيجيات �لإر�س���ادية �ملتاح���ة لتكوين فكرة . 2
ع���ن م�س���كلة �لفرد وكيفية �لتعامل معه���ا، ول ميكن �عتبار طريقة بعينها هى 

�لأف�سل.
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هناك عديد من �ملبادئ �لعالجية لكل م�سكلة يعاين منها �لعميل، ولكن هناك . 3
بد�ئل �أف�سل و�أن�سب للعميل دون غريها.

�لدمج بني �لأ�ساليب و�لفنيات �لعالجية �ملختلفة بحيث ي�سبح �سكلها جديًد�، . 4
وتكون قائمة على �لتناغم و�لن�سجام فيما بينها.

ذك���ر حمم���د و�آخ���رون )2010، ����س ����س 278-280( �أن �لعملي���ة �لإر�س���ادية يف 
�لجت���اه �لنتقائ���ي تتك���ون من ت�س���كيالت متكاف���وؤة يف جميع �ملر�حل، وينتقل �ملر�س���د 

بني هذه �ملر�حل خالل �لربنامج �لإر�سادي على ح�سب �حلاجة، وهذه �ملر�حل هى:
��ستك�ساف �مل�سكلة: ويقوم فيها �ملر�سد �لنف�سي بدور مهم لزيادة رغبة �لعميل . 1

يف �لإقبال على �لإر�س���اد و�إقامة عالقة ي�سودها �لود و�لعطف لتحقيق �أهد�ف 
�لإر�ساد.

تعريف �مل�س���كلة: وهى من خطو�ت عملية �لإر�س���اد �لتي توؤدي �إىل �لإح�س���ا�س . 2
بال�س���عور �حلقيقي للم�س���كلة، ويتفق كل من �ملر�س���د و�مل�سرت�س���د على تعريف 
�مل�س���كلة ب�س���روط حمتملة وقوية لتاأكيد �جلو�نب �لتي ت�س���مل عليها �مل�س���كلة 
وحتديد جو�نبها �لنفعالية و�ملعرفية و�ل�س���لوكية، وهذ� ما ي�س���مي بالتحديد 

�لثالثي للم�سكلة.
حتدي���د �لبد�ئ���ل: وفيها يقوم �ملر�س���د بفح����س �لبد�ئل �ملتوف���رة حالًيا مبا يف . 3

ذلك �ل�سالمة �جل�سدية و�لعاطفية، وحتديد و�قرت�ح بع�س �لبد�ئل �ملالئمة 
و�لو�قعية كحلول للم�سكلة.

�لتخطيط: وتهدف هذه �ملرحلة �إىل و�س���ول �ملر�سد �إىل تطوير خطة ناجحة . 4
وقابل���ة للتنفي���ذ، كما يجب �أن تكون و�قعية ويقتنع بها �مل�سرت�س���د، من خالل 

�أ�ساليب عالجية منتقاة.
�للتز�م و�لإجر�ء�ت: من خالل �لتز�م �مل�سرت�س���د باخلطو�ت �لأكرث منا�س���بة . 5

له، وعليه �أن يقرر �أي �خلطو�ت �لإجر�ئية �لتي يجب �أن يتعهد بها بخ�سو�س 
حل �مل�سكلة، لكن ل يتم �أخذ ر�أيه يف �أي �خلطو�ت يبد�أ �ملر�سد.

�لتقييم و�لتغذية �لر�جعة: وتهدف �إىل تقييم ما حتقق من �أهد�ف على �سوء . 6
�حتياجات �مل�سرت�س���د �أثناء �لعملية �لإر�س���ادية، حيث يلخ����س �لتقدم �حلادث 
وهذ� يعد �جتاه حتقيق هدف مرتكز على �لإجر�ء و�للتز�م يف جل�سة �سابقة.
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ب- ا�سطراب نق�س النتباه امل�سحوب بالن�ساط الزائد
يع���د ��س���طر�ب نق�س �لنتباه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئد و�ح���ًد� من �أكرث   
�ل�س���طر�بات �نت�س���اًر� ب���ني �لأطف���ال؛ حي���ث ُيظه���ر �لأطف���ال ذوى ��س���طر�ب نق����س 
�لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد م�سكالت متعددة يف �لنتباه، �أو م�سكالت �لن�ساط 
�لز�ئ���د و�لندفاعي���ة �أو �لثن���ان مًع���ا �أك���رث م���ن �أقر�نهم، كم���ا يظهر ه���وؤلء �لأطفال 
م�سكالت يف �لنتباه طويل �لأمد )�لحتفاظ بانتباههم ملدة طويلة �أثناء �أد�ء �ملهام(، 
�أو �لنتب���اه �لنتقائي )متييز �لعنا�س���ر �جلوهرية �لتي ترتبط باملهمة عن �لعنا�س���ر 
غ���ري �جلوهري���ة(، كما يظه���رو� حركة ز�ئدة و�س���لوكيات غري مالئمة ل تتنا�س���ب مع 

.(Barkely,2005,p.20) متطلبات �ملوقف �ملوجودين فيه

و�أ�سار �لدليل �لت�سخي�سي و�لإح�سائي لال�سطر�بات �لعقلية �لطبعة �لر�بعة 
�ملعدلة (DSM IV-TR) �إىل ��س���طر�ب نق�س �لنتباه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئد 
باأنه �أحد �ل�سطر�بات �لنمائية �لتي تظهر يف مرحلة �لطفولة، ويعرب عن نف�سه من 
خ���الل م�س���تويات غ���ري مالئمة من �لنم���و يف جو�نب معينة وهى: �لنتباه و�لن�س���اط 
�حلركي �لز�ئد و�لندفاعية، وتوؤثر هذه �ل�س���لوكيات تاأثرًي� �س���لبًيا يف و�حدة �أو �أكرث 
م���ن ن�س���اطات �حلي���اة �ليومي���ة مث���ل �لعالق���ات �لجتماعي���ة و�جلو�ن���ب �لأكادميي���ة 
و�لتوظيف �ملعريف، و�أن ن�س���بة �نت�س���ار هذ� �ل�س���طر�ب بني �لأطفال يف �س���ن �ملدر�س���ة 
ترت�وح بني 3-7%، و�أن �لبيانات �ملتاحة عن ن�سبة �نت�سار هذ� �ل�سطر�ب بني �ملر�هقني 
 (American Psychiatric Association,2000) و�لر��سدين حمدودة للغاية

�لطبع���ة  �لعقلي���ة  و�لإح�س���ائي لال�س���طر�بات  �لت�سخي�س���ي  �لدلي���ل  �أم���ا يف 
�خلام�س���ة (DSM-5,2013) فق���د مت تق�س���يم �ل�س���طر�ب �إىل نوع���ني فق���ط هم���ا 
من���ط عج���ز �أو نق����س �لنتب���اه ومن���ط ف���رط �حلرك���ة و�لندفاعي���ة، و�ل���ذي يوج���د 
ل���دى بع����س �لأطف���ال، ويكون �أك���رث تكر�ًر� وتو�ت���ًر� وحدة عما يالحظ ل���دى �لأفر�د 
�لذي���ن ينطبق عليهم �ل�س���فات �ل�س���ائدة م���ن �أقر�نهم يف نف�س �ملرحل���ة �لعمرية، كما 
��س���رتط وج���ود �ل�س���طر�ب ل���دى �مل�س���ابني به قبل �س���ن �لثانية ع�س���ر م���ن �لعمر – 
ب���دًل م���ن �س���ن �ل�س���ابعة – كم���ا �أ�س���ار �إىل وجود �ل�س���طر�ب ل���دى �لبالغ���ني و�لكبار                                            

.(American Psychiatric Association,2013,99)
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وعرف �لنوبي )2018، 208( ��س���طر�ب �لنتباه �مل�س���حوب بالن�س���اط �حلركي 
�لز�ئ���د ل���دى �لأطف���ال باأن���ه ��س���طر�ب يظهر يف �س���ورة �س���لوكيات ممار�س���ة بطريقة 
منتظمة وت�سخي�س���ات يت�س���ح من خالله���ا غياب �أو فقد كلي للرتكيز يف مو�س���وعات 
معين���ة تتطل���ب �س���رورة �لرتكي���ز بحيث يت�س���م ه���وؤلء �لأطف���ال بحالة من �لت�س���تت، 
ولذ� ل ي�س���تطيعون �كت�س���اب مهارة �أو تعلم �س���يء ما دون �لنتباه، بالإ�سافة لت�سامه 
بالن�س���اط �لز�ئ���د و�لندفاعية ومن ثم تتمثل �أعر��س���ه يف: نق�س �لنتباه و�لن�س���اط 

�لز�ئد– �لندفاعية.

وع���رف Rapport & Bolden(2009, p.522) ��س���طر�ب نق����س �لنتب���اه 
�مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئد باأنه ��سطر�ب منائي ع�س���بي يتعلق بامل�سكالت �ل�سلوكية 
ويظهر يف �سعوبات �لتعلم حيث �إنه يرتبط ب�سكل قوى بانخفا�س يف معدلت �لإجناز 

�لأكادميي، ويظهر باملر�حل �لأوىل باملدر�سة.

ويح���دد �لدلي���ل �لت�سخي�س���ي و�لإح�س���ائي لال�س���طر�بات �لعقلي���ة �لطبعة   
�خلام�س���ة (DSM-5,2013)، �ملعاي���ري �لت���ي يج���ب تو�فره���ا لت�س���خي�س ��س���طر�ب 

نق�س �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد فيما يلي:
ي�س���مل ه���ذ� �ل�س���طر�ب عل���ى من���ط نق����س �لنتب���اه و)�أو( �لن�س���اط �لز�ئ���د 	. 

و�لندفاعي���ة؛ مم���ا يتعار�س مع �لأد�ء �لوظيف���ي �أو �ملرحلة �لنمائية، وهو �أما 
)1( و/ �أو )2(:

))1 نق�س النتباه: وهو �أن ينطبق على �لفرد �س���تة �أعر��س على �لأقل من �لأعر��س 
�لتالي���ة �لد�ل���ة عل���ى نق�س �لنتباه، و�أن ت�س���تمر هذه �لأعر��س مدة ل تقل عن �س���تة 
�أ�س���هر، و�أن تكون ب�س���كل ل يتفق مع م�س���تو�ه �لنمائي؛ مما يوؤدي �إىل �س���وء تو�فقه يف 

�جلو�نب �لجتماعية و�لأكادميية و�ملهنية ،وهى:
�س���عوبة �لنتباه للتفا�سيل يف �لعمل �أو �لدر��سة، مع كرثة �لأخطاء و�لإهمال  -

يف �لو�جبات.
عدم �ل�ستمر�ر يف �لرتكيز و�لنتباه للكثري من �ملهام �ملطلوبة. -
كثرًي� ما يبدو غري م�سغ عندما يتحدث �إليه �أحد ب�سكل مبا�سر. -
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غالًب���ا ل يو��س���ل �إتباع �لتعليم���ات ويعجز عن �إكمال �لعمل �ملدر�س���ي �أو �لعمل  -
�ليومي )لي�س ب�سبب �لعناد �أو �لعجز عن فهم �لتعليمات(.

كثرًي� ما يجد �سعوبة يف تنظيم �أعماله �أو ن�ساطاته. -
كث���رًي� م���ا يتجنب �أو يكره �أو ينفر من �ل�س���رت�ك يف �مله���ام �لتي تتطلب جهًد�  -

ذهنًيا. 
كثرًي� ما ي�سيع �لأ�سياء �خلا�سة باأعماله �أو �أن�سطته. -
�س���هولة ت�س���تت �لنتب���اه و�لرتكي���ز ب�س���بب مث���ري�ت ل عالق���ة له���ا بامله���ام �أو  -

�لأن�سطة �ملطلوبة.
كثري �لن�سيان يف حياته �ليومية. -

))1 الن�ساط الزائد )فرط احلركة والندفاعية1: وهو �أن ينطبق على �لفرد �ستة �أعر��س 
على �لأقل من �لأعر��س �لتالية �لد�لة فرط �حلركة و�لندفاعية، و�أن ت�س���تمر هذه 
�لأعر��س مدة ل تقل عن �س���تة �أ�س���هر، و�أن تكون ب�س���كل ل يتفق مع م�ستو�ه �لنمائي؛ 

مما يوؤدي �إىل �سوء تو�فقه يف �جلو�نب �لجتماعية و�لأكادميية و�ملهنية، وهى:
غالًبا ل يتوقف عن حركة �ليدين �أو �لقدمني �أثناء جلو�سه على �ملقعد. -
كثرًي� ما يرتك مقعده يف �لف�سل �أو يف مو�قف �أخرى تتطلب �أن يبقى جال�ًسا. -
كثرًي� ما يفرط يف �جلري �أو �لت�سلق يف مو�قف غري مالئمة. -
غالًب���ا لدي���ه �س���عوبة يف �أن يلع���ب �أو ميار����س �أن�س���طة وق���ت �لفر�غ �أو �لت�س���لية  -

بهدوء.
كث���ري �لن�س���اط و�حلرك���ة و�حليوية يف �لبد�ي���ة فقط، وكاأنه يحم���ل موتوًر� يف  -

قدميه.
غالًبا ما يتحدث ب�سكل مفرط. -
غالًبا ما يندفع يف �لإجابة قبل �كتمال �لأ�سئلة. -
كثرًي� ما يجد �سعوبة يف �نتظار دوره. -
كثري �لتدخل يف �سوؤون �لغري و�لتطفل عليهم. -

�أن حت���دث �لأعر�����س �لد�لة عل���ى نق�س �لنتباه وفرط �حلرك���ة و�لندفاعية 	. 
�لتي ت�سبب عجًز� �أو ق�سوًر� لدى �لفرد قبل عمر 12 �سنة.
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�أن ت�سبب هذه �لأعر��س خلاًل �أو ق�سوًر� ذ� دللة �إكلينيكية يف �لأد�ء �لوظيفي 	. 
�ليومي للفرد يف موقفني �أو �أكرث فاملنزل �أو �ملدر�سة �أو �لعمل، �أو مع �لأ�سدقاء، 

�أو مع �لأقارب وغريها من �لأن�سطة �ليومية.
�أن توجد �أدلة و��س���حة وقاطعة ذ�ت دللة �إكلينيكية توؤكد حدوث �ل�س���طر�ب 	. 

يف �جلانب �لجتماعي �أو �لأكادميي �أو �ملهني.
�أل ُتع���زى ه���ذه �لأعر�����س �إىل ��س���طر�ب منائ���ي عام منت�س���ر كالف�س���ام �أو �أي 	. 

��سطر�ب نف�س���ي �آخر)مثال: ��سطر�ب �ملز�ج، و��سطر�ب �لقلق، و�ل�سطر�ب 
 (American �ملخ���درة(  �مل���و�د  وتعاط���ي  �ل�سخ�س���ية،  و��س���طر�ب  �لتفكك���ي، 

Psychiatric Association,2013, pp.97-98)

ول تز�ل �لأ�سباب �ملبا�سرة ل�سطر�ب نق�س �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد 
غ���ري مفهوم���ة متاًما وغري حم���ددة ومتنوعة ومتد�خل���ة، فهناك �لعو�م���ل �لور�ثية، 
وهن���اك �أدل���ة على وج���ود عو�مل ع�س���بية دماغية، وهن���اك عو�مل متعلق���ة بالكيمياء 
�حليوية للمخ وهناك �لعو�مل �لبيئية �ملتعلقة بظروف �حلمل و�لولدة �أو �لإ�س���ابات 
�لت���ي يتعر����س له���ا �لأطف���ال فيم���ا بع���د �ل���ولدة، وهن���اك �لعو�م���ل �لبيئي���ة �ملتعلق���ة 
بالتل���وث �لهو�ئ���ي و�لغذ�ئ���ي، و�أخ���رًي� توج���د بع����س وجه���ات �لنظر �لت���ي ترجع هذ� 
�ل�س���طر�ب لعو�مل نف�سية و�جتماعية وبخا�سة �أ�ساليب �لرتبية �لأ�سرية و�ملدر�سية 

)عمر ،2010، �س 282( .

(- علقة ا�سطراب نق�س النتباه امل�سحوب بالن�ساط الزائد ب�سعوبات التعلم: 
�لطبع���ة  �لعقلي���ة  لال�س���طر�بات  و�لإح�س���ائي  �لت�سخي�س���ي  �لدلي���ل  ذك���ر   
�خلام�س���ة (DSM-5,2013)، باأن �سعوبات �لتعلم تت�سح بظهور و�حدة �أو �أكرث من 
هذه �لأعر��س ملدة �ستة �أ�سهر على �لأقل وفق هذه �لأعر��س )نطق غري دقيق للكلمة 
�أو ب�سكل بطئ وبذل جهد �أثناء قر�ءة �لكلمات، �سعوبة فهم �ملتعلم ملا يقر�أه من كلمات 
�أو ن�س���و�س، �س���عوبة �لهجاء، �سعوبة يف �لأعمال �لكتابية، �سعوبة يف �إجر�ء �لعمليات 
�حل�سابية، �سعوبات �لتفكري �لريا�سي، وتظهر �سعوبات �لتعلم يف �ل�سنو�ت �لدر��سية 
�ملبكرة ولكنها ل تت�سح ب�سكل كامل حتى تتخطى �ملهار�ت �لأكادميية �إمكانيات �ملتعلم 
�ملحدودة، ول تندرج �لإعاقة �لفكرية �أو �ل�سمعية �أو �لب�سرية �أو �ل�سطر�بات �لنف�سية 
(American Psychiatric Association,2013, pp.66-67) و�لع�سبية �سمنها
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وعن���د تن���اول عالق���ة ��س���طر�ب نق����س �لنتب���اه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئ���د 
ب�س���عوبات �لتعل���م، جن���د تباي���ن ب���ني كل منهم���ا �إىل ح���د م���ا يف �لنظ���رة �إىل �لنتباه، 
فاأحد هذه �لتوجهات �لبحثية يف در��س���ة �لنتباه تتعلق بالأطفال ذوي نق�س �لنتباه 
�مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئ���د، و�ل���ذي يتميز بثالث���ة �أعر��س تتمثل يف نق����س �لنتباه 
 ،(Chuang, Lee &Chen,2010, p.100) �لز�ئ���د  و�لن�س���اط  و�لندفاعي���ة 
و�لتوجه �لآخر يقوم على �فرت��س �أن �سعوبات �لتعلم هي نتيجة نق�س �أو ��سطر�ب 
يف و�ح���د �أو �أك���رث م���ن مكون���ات �لنتباه )�ليقظ���ة �لعقلي���ة، �لنتقاء، �جلهد، �ل�س���عة، 
�مل���دى، �لدميوم���ة(، وبالتايل تكون هناك فروق جوهرية يف �لأد�ء بني ذوي �س���عوبات 
�لتعل���م �لنمائي���ة و�لأكادميية وب���ني �أقر�نهم �لعاديني على خمتل���ف مقايي�س �لنتباه 

.(Pastor & Reuben,2008, p.3) لنتقائي�

وق���د �رتب���ط ��س���طر�ب نق�س �لنتباه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئد ب�س���عوبات 
�لتعل���م �إىل ح���د �أن عديد من �لدر��س���ات تنظ���ر �إليهما كوجهني لعمل���ة و�حدة، مع �أن 
كال منهما ن�س���اأ يف ظل نظم ت�س���نيفية خمتلفة، فا�س���طر�ب نق�س �لنتباه �مل�سحوب 
بالن�س���اط �لز�ئد وجد يف �لدليل �لت�سخي�س���ي و�لإح�س���ائي لال�سطر�بات �لعقلية يف 
�لطبعات �لثالثة و�لر�بعة و�ملعدلة، �ل�س���ادرة عن �جلمعية �لأمريكية للطب �لنف�س���ي 
�أعو�م 1987 و 1994 و 2000، بينما ظهر مفهوم �سعوبات �لتعلم على �مل�ستوى �لر�سمي 
مبوج���ب �لقان���ون )142-94(، ومل يظه���ر �س���من فئات ه���ذ� �لقانون ��س���طر�ب نق�س 
�لنتباه مع فرط �لن�س���اط، ومع ذلك فقد ك�س���فت �ملمار�س���ات �لفعلية ونتائج �لبحوث 
و�لدر��س���ات ع���ن �لرتباط �لوثيق بني خمتلف �أمناط �س���عوبات �لتعلم و��س���طر�بات 

عمليات �لنتباه مع فرط �لن�ساط )�لزيات ،2006، �س �س 5-4(.

وذك���ر �لد�س���وقي )2006، 52( �أن مظاه���ر �س���عوبات �لتعل���م تتد�خ���ل تد�خ���اًل 
كب���رًي� م���ع مظاه���ر ��س���طر�ب نق�س �لنتب���اه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئ���د، فترت�وح 
ن�س���بة �لأفر�د �لذين يعانون من ��س���طر�ب نق�س �لنتباه �مل�س���حوب بالن�ساط �لز�ئد 
ويف نف����س �لوق���ت يعان���ون من �س���عوبات �لتعلم ما ب���ني 15%-45% م���ن �ملجموع �لكلي 

لالأطفال ذوي ��سطر�ب نق�س �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد.
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و�لنتباه كغريه من �لعمليات �ملعرفية ل ميكن مالحظته ب�سكل مبا�سر، ولكن 
ميك���ن تعريف���ه وحتدي���د م�س���تو�ه، من خ���الل مالحظة �س���لوك �لطفل فم���ن مظاهر 
�س���لوك �لنتب���اه �ل�س���تمر�ر يف �أد�ء �ملهمة و�لملام بعنا�س���رها وتنفي���ذ �لتعليمات �لتي 
بها، ومن ثم �لنجاح يف �أد�ئها، وعلى �لعك�س يظهر نق�س �لنتباه حني يف�س���ل �لطفل 
يف عملية �لرتكيز، فقد �تفقت �لآر�ء على �أن �لنجاح �لأكادميي يتطلب �لرتكيز على 
�ملهام �لدر��سية ب�سكل منا�سب، و�لقدرة على حتويل �لنتباه �إيل مهام جديدة، فكثرًي� 
م���ا جتذب���ه �ملثري�ت �خلارجية، كما �أن �س���عوبات �لتعلم تن�س���اأ ب�س���فة �أ�سا�س���ية لعيوب 
�لنتباه، �إذ يوؤدى �سعف �لنتباه �إيل نق�س �لتح�سيل وبالتايل ي�سبب للطفل �سعوبة 

تعليمية )�سامل و�ل�سحات وعا�سور، 2006، �س 45(.

ب���ني �س���عوبات �لتعل���م وق�س���ور �لنتب���اه  ومم���ا يزي���د �لخت���الط و�لت�س���ابة 
�مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئد �أن �لفئة �لأخرية يت�س���م �أد�وؤها بعدم �لت�ساق من يوم �إىل 
ي���وم، وه���و �لعر�س �ل�س���ائد نف�س���ه لدى معظم �لأطف���ال ذوي �س���عوبات �لتعلم؛ حيث 
يب���دي �لأطف���ال ذوو �لق�س���ور يف �لنتباه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئ���د �أد�ًء مرتفًعا يف 
بع�س �ملهام يف وقت ما ثم يف وقت �آخر يت�س���م �أد�وؤهم بال�س���عف �أو �لق�س���ور �ل�س���ديد 
يف �مله���ام ذ�ته���ا �أو يف مه���ام مطابقة �أو م�س���ابهة، وبالت���ايل يكون من �ل�س���عب �لتمييز 
بطريق���ة ناجح���ة بني ق�س���ور �لنتباه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئد و�س���عوبات �لتعلم، 
ومن هنا جلاأت بع�س فنيات ت�س���خي�س �س���عوبات �لتعلم �إىل ��ستخد�م �أدو�ت ت�ستخدم 
يف ت�س���خي�س ق�س���ور �لنتباه، باعتبارها من �أهم �لفنيات و�لو�س���ائل �لت�سخي�سية ذ�ت 

�لقيمة يف جمال �سعوبات �لتعلم )�سليمان ،2008، �س �س 229-228(.

وذك���ر Schirduan & Case (2004, p. 87) �أن �لتالمي���ذ ذوى �س���عوبات 
�لتعل���م يظه���رون ��س���طر�ب �لنتب���اه �مل�س���حوب بالن�س���اط �حلرك���ي �لز�ئ���د وت�س���تت 
�لنتب���اه، �لندفاعي���ة، وعدم �لق���درة على �س���بط �لنف�س وكرثة �حلرك���ة، وبالتايل ل 

ي�ستطيعون �كت�ساف �ملهار�ت �لتي حتتاج �إيل �لرتكيز و�لنتباه. 

 Halprin., Gittelman., Klien & Ruddle (1984) كما �أ�سارت در��سة
�إيل �أن هن���اك عالق���ة وثيق���ة بني �س���عوبات �لتعلم و��س���طر�بات �لنتباه مع �لن�س���اط 
�لز�ئد؛ حيث يعاين ما بني 15 -20% من �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم من ��سطر�ب 
نق�س �لنتباه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئد، و�أن ذلك يرجع �إىل �لأ�سا�س �لع�سبي لكل 
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منهم، ف�س���عوبات �لتعلم هي ��س���طر�بات يف �لوظائف �لع�س���بية، و�لذي يوؤثر بدوره 
عل���ى �لعملي���ات �لأ�سا�س���ية �ملت�س���منة يف فه���م �للغ���ة �ملنطوق���ة �أو �ملكتوبة، وت���وؤدي �إىل 

�سعوبات يف �لقر�ءة و�لكتابة و�حل�ساب و�لتهجي.

درا�سات �سابقة:
مت تق�سيم �لدر��سات �ل�سابقة �إىل حمورين هما:

اأ- درا�س�ات �س�ابقة مت�س�لة با�س�طراب نق�س النتباه امل�س�حوب بالن�ساط الزائد 
لذوى �سعوبات التعلم 

ب���ني  Cantwell & Baker (1991) بح���ث �لعالق���ة  ��س���تهدفت  در��س���ة 
��س���طر�ب نق�س �لنتباه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئد و�س���عوبات �لتعلم، وكانت عينة 
�لدر��سة )600( طفاًل من ذوي �لإعاقات �ملبكرة يف �للغة، و�أ�سفرت �لنتائج عن �رتباط 
�س���عوبات �لتعلم بقوة مع ��س���طر�ب نق�س �لنتباه �مل�س���حوب بالن�ساط �لز�ئد يف كال 
�لعينت���ني �لأولي���ة و�لتتبعي���ة، و�أن �لأطف���ال ذوي �س���عوبات �لتعلم يظه���رون معدلت 
مرتفع���ة من �ل�س���طر�بات �لنف�س���ية كالقل���ق و��س���طر�ب �حلالة �ملز�جي���ة )35% من 

�لأطفال ذوي �سعوبات �لتعلم يف مقابل 17% من �لعاديني(.

�أما  در��سة عو�د )1992( فقد هدفت �لتعرف على �لعو�مل �ملرتبطة ب�سعوبات 
تعلم �حل�س���اب لدى )30( تلميًذ� بال�سف �لثالث �لبتد�ئي من ذوى �سعوبات �لتعلم، 
وقد تو�سلت �لدر��سة �إىل وجود جمموعة من �لعو�مل �مل�ساحبة و�ملرتبطة ب�سعوبات 
�لتعلم، وهي عو�مل بيئية مثل �لأ�سرة، وعو�مل �سحية، وعو�مل نف�سية مثل �لت�سرع 

و�لتوتر، ونق�س �لنتباه.

 Marshall, Hynd & Handwerk (1997) در��س���ة  ��س���تهدفت  بينم���ا 
�ملقارنة �لأد�ء �لأكادميي للتالميذ ذوي ��س���طر�ب نق�س �لنتباه �مل�س���حوب بالن�ساط 
�لز�ئ���د )�لن���وع �ملزدوج( �أي م���ن لديهم �أعر��س �لن�س���اط �لز�ئد و�لندفاعية �إ�س���افة 
لنق����س �لنتب���اه، و�لتالمي���ذ ذوي ��س���طر�ب نق����س �لنتب���اه دون �لن�س���اط �لز�ئ���د، 
وتكون���ت عين���ة �لدر��س���ة م���ن )24( تلمي���ذ وتلمي���ذة بو�قع )20 ذك���ور، 4 �إن���اث( للنوع 
�مل���زدوج، )20( تلمي���ذ وتلميذة بو�قع )15 ذكور، 5 �إناث( من �لنوع �لأحادي، و�أ�س���فرت 
�لنتائ���ج ع���ن �أن �ل�س���عوبات �ملرتبطة بالنوع �ملزدوج كانت �أكرث م���ن تلك �لتي تتو�جد 
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ل���دى �لتالمي���ذ �لذي���ن لديهم م�س���كالت �نتب���اه فقط، وذل���ك فيما يتعلق بامل�س���كالت 
�ل�س���لوكية، �إل �أن �لتالميذ �لذين لديهم ق�س���ور يف �لنتباه فقط كانو� �أكرث عر�س���ه 

للم�سكالت �ملرتبطة بالوظائف �لأكادميية.

فيما ��س���تهدفت در��س���ة عجالن )2002( �لتعرف على مدى �نت�س���ار �س���عوبات 
�لتعل���م �لأكادميي���ة  �ملرحل���ة �لبتد�ئي���ة، وعالق���ة �س���عوبات  ل���دى تالمي���ذ  �لتعل���م 
با�س���طر�ب نق����س �لنتباه و�لن�س���اط �ملف���رط، وتكونت عينة �لدر��س���ة �لأ�سا�س���ية من 
)24 تلمي���ًذ� وتلمي���ذة( م���ن ذوي �س���عوبات �لتعل���م، وتو�س���لت �لنتائ���ج �إىل �أن مع���دل 
�نت�س���ار �س���عوبات �لتعل���م ب���ني �أفر�د عين���ة �لدر��س���ة �لأولية ميثل ح���و�يل 6.42%، �أما 
عن �ل�س���عوبة �لأكرث �نت�س���اًر� فهي �سعوبة �لقر�ءة تليها �سعوبة �لكتابة، كما �أ�سفرت 
عن وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم و�لأ�س���وياء 
يف �لدرج���ة �لكلي���ة ل�س���طر�ب نق����س �لنتب���اه و�لن�س���اط �ملف���رط ومكونات���ه عن���د 
م�س���توى 0.01، حيث كان �لأطفال ذوي �س���عوبات �لتعلم �أكرث ��سطر�ًبا با�ستثناء بعد

“نق����س �لنتب���اه ” �ل���ذي مل ت�س���ل في���ه �لف���روق لدرج���ة �لدلل���ة، وتوج���د عالق���ة 
�رتباطية موجبة ود�لة بني ��س���طر�ب �ل�س���لوك لدى ذوي �س���عوبات �لتعلم و�لدرجة 
�لكلي���ة ل�س���طر�ب نق�س �لنتباه وبعد“�لن�س���اط �ملفرط” عند م�س���توى 0.01، وكان 
�لرتباط بني ��س���طر�ب �ل�س���لوك وبعد “�لت�سرع” د�ل عند م�ستوى 0.05، ومل ي�سل 

�لرتباط بني هذ� �ل�سطر�ب وبني “نق�س �لنتباه” لدرجة �لدللة.

و��ستهدفت در��سة �سيف )2016( معرفة �لعالقة بني نق�س �لنتباه �مل�سحوب 
بالن�س���اط �لز�ئد و�س���عوبات تعلم �لقر�ءة لتالميذ �ملرحل���ة �لبتد�ئية، وتكونت عينة 
�لدر��سة من )82( من تالميذ �ل�سف �لثالث و�لر�بع �لبتد�ئي لديهم �سعوبات تعلم 
�لق���ر�ءة، مب���دى عمري )10-12( �س���نة، و�أ�س���فرت �لنتائج عن وج���ود عالقة �رتباطية 
ب���ني �لإفر�ط �حلركي �مل�س���احب لعجز �لنتباه و�س���عوبات تعلم �لقر�ءة، كما �أ�س���ارت 
�لنتائ���ج �إىل تدين م�س���توى �لقر�ءة بن�س���بة 76% لدى �لتالمي���ذ �لذين ظهرت لديهم 

��سطر�ب عجز �لنتباه، ويوؤدى عجز �لنتباه �إيل ظهور �أنو�ع من �أخطاء �لقر�ءة.

يف حني ��س���تهدفت در��س���ة Poon & Ho (2016) �لتعرف على �حل�سا�س���ية 
و�ملي���ل للعق���اب ل���دى �لط���الب ذوي ��س���طر�ب �لنتب���اه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئ���د 
و�س���عوبات �لتعلم يف �ل�سني،وُق�س���مت عينة �لدر��س���ة �إيل �أربع جمموعات: �ملجموعة 
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�لأوىل تتكون من )37( طالًبا من ذوي ��س���طر�ب �لنتباه �مل�س���حوب بالن�ساط �لز�ئد 
و�ملجموع���ة �لثاني���ة ذوى �س���عوبات تعل���م �لق���ر�ءة وعدده���م )35( طالًب���ا، و�ملجموعة 
�لثالث���ة ذوي ��س���طر�ب �لنتب���اه و�س���عوبات �لتعلم وعدده���م )35( طالًب���ا و�ملجموعة 
�لر�بع���ة تكون���ت من )36( طالًبا من �لطالب �لعاديني، وتو�س���لت نتائج �لدر��س���ة �إىل 
�أن �ملجموعة �لثالثة ذوى ��سطر�ب �لنتباه و�سعوبات �لتعلم ح�سلو� على �أكرب درجة 
يف �جلنوح، وكانو� �أكرث عر�سه لالنحر�ف كما �أنهم �أقل ح�سا�سية للعقاب، و�قرتحت 
�لدر��سة �إجر�ء مزيد من �لدر��سات و�لهتمام بفئة ذوى ��سطر�ب �لنتباه �مل�سحوب 

بالن�ساط �لز�ئد و�سعوبات �لتعلم لأنهم �أكرث عر�سه للم�سكالت.

ب- درا�س�ات �سابقة مت�سلة ببع�س برامج خف�س ا�سطراب نق�س النتباه امل�سحوب 
بالن�ساط الزائد لتلميذ املرحلة البتدائية

  Mehrinezhad., Mansour., Ezhehei &  Kiamanesh ستهدفت در��سة��
(2000) �ملقارنة فعالية كاًل من �لعالج �ملعريف �ل�سلوكي و�لعالج �لنتقائى لالأطفال 
ذوي نق�س �لنتباه �مل�س���حوب بالن�ساط �لز�ئد، وتكونت عينة �لدر��سة من )20طفاًل 
من ذوي �لذكاء �ملنخف�س، 20 طفال من ذوي �لذكاء �ملتو�سط(، و�ملجموعة �ل�سابطة 
تتك���ون م���ن )50( طف���اًل من �لعاديني، و�أ�س���فرت �لنتائج عل���ى �أن فعالية �لنموذجيني 
�لعالجيني ل ترتبط ب�س���كل كبري مب�س���تويات �لذكاء، و�أظهر �لعالج �ملعريف �ل�سلوكي 
فعالي���ة �أك���رث من �لعالج �لنتقائ���ي، وتوجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني �لأطفال 
ذوى نق����س �لنتب���اه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئ���د و�لأطف���ال �لعادي���ني بع���د تطبي���ق 

�لربنامج يف �جتاه �لأطفال ذوي نق�س �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد.

ع���الج  فاعلي���ة  �لتع���رف   Bonnev(2001) بوني���ف  در��س���ة  و��س���تهدفت 
�س���عوبات �لتعل���م و��س���طر�ب نق����س �لنتباه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئ���د، و�عتمدت 
�لدر��س���ة عل���ى خط���ة عالجي���ة متكاملة؛ ولي����س �لرتكيز عل���ى �لنتب���اه و�لندفاعية 
و�لن�س���اط �لز�ئد،و�إمنا على �لأد�ء �لأكادميي و�لتفاعالت �لجتماعية،ودور �لأ�س���رة، 
وق���ام برنام���ج �لدر��س���ة على �ملنح���ى �ملقارن لأربع ط���رق عالجية لهذه �ل�س���طر�بات 
متثل���ت يف:�لع���الج �لطب���ي ،و�لع���الج �ل�س���لوكي، ودم���ج �لع���الج �لطب���ي م���ع �لع���الج 
�ل�س���لوكي ،و�لرعاي���ة �لجتماعي���ة، ومتثل���ت عين���ة �لدر��س���ة يف در��س���ة حال���ة طف���ل، 
ث���م �لتدخل مع���ه �جتماعًيا،مع ��س���تخد�م �ملع���زز�ت بالإ�س���افة �إىل �لتدخل �ل�س���لوكي

�لرتب���وي  �ملالئم(،و�لتدخ���ل  غ���ري  �ل�س���لوك  وخف����س  �ملالئ���م  �ل�س���لوك  )لت�س���جيع 
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)لتخطي �ل�س���عوبات �لتعليمية(، و�لتدخل �لطبي، و�أ�س���فرت �لنتائج عن �أن �لتدخل 
�لطب���ي مل ُيح�س���ن �لأعر��س �لرئي�س���ية لنق�س �لنتباه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئد، 
و�لع���الج �ل�س���لوكي �ملرك���ز كان تقريًبا م�س���اوًيا يف �لتاأث���ري للرعاي���ة �لجتماعية، كما 
�أكدت �لدر��س���ة على قابيلة جناح �لإر�س���اد �ل�سلوكي �ملتخ�س����س لتح�سني �لتعامل مع 
ذوى نق����س �لنتب���اه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئد، كما �أن �لتدخ���ل �لرتبوي عمل على 

حت�سني �لأد�ء �لأكادميي و�لتخفيف من حدة �ل�سعوبات �لتعليمية.

   Miranda., Presentacion & Soriano (2002) بينما ��ستهدفت در��سة
�لتعرف على مدى فاعلية برنامج متعدد �ملحاور ملعاجلة ��س���طر�ب �لن�س���اط �لز�ئد، 
حي���ث تكون���ت عينة �لدر��س���ة م���ن )50( طالًب���ا و طالب���ة، مت تق�س���يمهم �إىل جمموعة 
جتريبي���ة وعدده���ا )29( طالًب���ا و طالب���ة، وجمموع���ة �س���ابطة وعدده���ا )21( طالًب���ا 
وطالب���ة، ومت تدري���ب معلم���ي �ملجموع���ة �لتجريبي���ة عل���ى ع���دة �أ�س���اليب كالتعزي���ز 
�لإيجابي وتكلفة �ل�س���تجابة و�لتعزيز �لتفا�س���لي و �ل�س���بط �لذ�تي و�أ�س���ارت �لنتائج 
�إىل �نخفا����س ح���دة �لأعر�����س م���ع �لأقر�ن وحت�س���ن م�س���توى �لتح�س���يل �لأكادميي 

لأفر�د �ملجموعة �لتجريبية.

�أما در��س���ة �لناطور و�لقرعان )2008( ��س���تهدفت معرفة �أثر برنامج تدريبي 
�س���لوكي معريف يف معاجلة �لأعر��س �لأ�سا�س���ية ل�س���طر�ب نق�س �لنتباه �مل�س���حوب 
بالن�س���اط �لز�ئ���د، وق���د ��س���تملت عين���ة �لدر��س���ة عل���ى )100( تلمي���ذ م���ن �ل�س���فني 
�لر�بع و�خلام�س تر�وحت �أعمارهم بني )10-11( �س���نة، مت تق�س���يمهم بالت�س���اوي �إىل 
جمموعتني �سابطة وجتريبية، و�أ�سارت �لنتائج �إىل وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية 
بني �ملجموعتني على �لأبعاد �لفرعية و�لكلية للمقيا�س ب�س���ورتيه �ملنزلية و�ملدر�سية 
ول�س���الح �ملجموع���ة �لتجريبي���ة، وذلك �أ�س���ار �إيل �أن �لربنامج �لتدريب���ي كان فعاًل يف 

خف�س �لأعر��س �لأ�سا�سية ل�سطر�ب �سعف �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد.

و��س���تهدفت در��س���ة �س���لبي )2009( بن���اء برنامج عالجي ترب���وي فردي لذوي 
�س���عوبات �لنتب���اه م���ع ف���رط �حلرك���ة ل���دى تالمي���ذ �حللق���ة �لثاني���ة م���ن �ملرحل���ة 
�لبتد�ئي���ة، وتكون���ت عين���ة �لدر��س���ة �لأولي���ة م���ن )101( تلمي���ذ من خم�س���ة مد�ر�س 
�بتد�ئي���ة تقل�س���ت بعد �لت�س���خي�س �لدقي���ق �إىل 9 تالميذ من ذوي �س���عوبات �لنتباه 
وفرط �حلركة، مت تق�سيمهم �إىل )4 تالميذ( يف �ملجموعة �لتجريبية، )5 تالميذ يف 
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�ملجموعة �ل�سابطة(، وتو�سلت نتائج �لدر��سة �إىل فاعلية �لربنامج يف �لتخفيف من 
�لأعر��س �ل�س���لوكية ل�س���عوبات �لنتباه وفرط �حلركة لأفر�د �ملجموعة �لتجريبية، 
وتوجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي درجات �أفر�د �ملجموعتني �لتجريبية 
�لبع���دي  �لنتب���اه وف���رط �حلرك���ة عل���ى �لختب���ار  م���ن ذوي �س���عوبات  و�ل�س���ابطة 
�لتح�س���يلي يف كفاي���ات �للغ���ة �لعربي���ة، مم���ا �أك���د فاعلي���ة �لربنام���ج يف �لتخفيف من 

�لأعر��س �ل�سلوكية �مل�ساحبة لال�سطر�ب وحت�سني �مل�ستوى �لدر��سي لهذه �لفئة.

فيم���ا ��س���تهدفت در��س���ة عم���ر )2010( �لتع���رف عل���ى فاعلية برنام���ج تدريبي 
�نتقائي تكاملي يف خف�س حدة �أعر��س ��س���طر�ب �لنتباه �مل�س���حوب بفرط �لن�س���اط 
ورفع م�ستوى تقدير �لذ�ت لدى عينة من )20( تلميذ وتلميذة مق�سمني ملجموعتني 
�س���ابطة وجتريبية من تالميذ �ملرحلة �لبتد�ئية بال�سف �لثالث و�لر�بع و�خلام�س 
،و�أ�س���فرت �لنتائ���ج ع���ن فاعلي���ة �لربنام���ج يف خف����س ��س���طر�ب �لنتب���اه �مل�س���حوب 
بالن�س���اط �لز�ئ���د للمجموع���ة �لتجريبية يف �لقيا����س �لبعدي، و��س���تمر�ر �لفاعلية يف 

�لقيا�س �لتتبعي.

وقد ��س���تهدفت در��س���ة غر�ب )2010( �لتعرف فعالية برنامج �إر�سادي مقرتح 
للتخفي���ف من حدة ��س���طر�ب �لت�س���تت ونق�س �لنتباه لدى �لأطفال ذوي �س���عوبات 
�لتعل���م، وتكون���ت عينة �لدر��س���ة م���ن )20( طفاًل م���ن �لأطفال ذوي �س���عوبات �لتعلم 
م���ن �ل�س���ف �خلام�س �لبتد�ئ���ي، ومت تق�س���يمهم ملجموعتني )10 �أطف���ال للمجموعة 
�لتجريبية، 10 �أطفال للمجموعة �ل�س���ابطة(، و�أ�سفرت �لنتائج عن فعالية �لربنامج 

�لإر�سادي �ملقرتح، و��ستمر�ر فعاليته يف �لقيا�س �لتتبعي.

بينم���ا ��س���تهدفت در��س���ة بيوم���ي ويو�س���ف )2013( خف����س ��س���طر�ب نق����س 
�لنتباه وعالقته مب�ستوى �لقلق �لجتماعي لدى �لأطفال ذوي �سعوبات �لتعلم من 
خ���الل برنام���ج قائ���م على �ل�س���يكودر�ما، وتكونت عينة �لدر��س���ة �لأ�سا�س���ية من )20( 
تلميذ من تالميذ �ل�س���ف �خلام�س �لبتد�ئي، مت تق�س���يمهم ملجموعتني مت�س���اويتني 
�أحد�هما �س���ابطة و�لأخرى جتريبية، و�أ�س���فرت �لنتائج ع���ن �أن �لتدريب �لقائم على 
�ل�سيكودر�ما �أدى خلف�س ��سطر�ب نق�س �لنتباه و�لقلق �لجتماعي لذوي �سعوبات 

�لتعلم باملرحلة �لبتد�ئية.
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فيما ��س���تهدفت در��س���ة �لبهدل و�أحمد )2015( بحث فاعلية برنامج �إر�س���ادي 
�نتقائي للحد من �مل�س���كالت �ل�س���لوكية و�لنف�س���ية و�لجتماعية �مل�س���احبة للتالميذ 
ذوي �س���عوبات �لتعل���م باملرحل���ة �لبتد�ئي���ة، وتكونت عينة �لدر��س���ة م���ن )20( تلميذ 
�إىل جمموعت���ني  �لر�ب���ع �لبتد�ئ���ي، مت توزيعه���م بالت�س���اوي  �ل�س���ف  م���ن تالمي���ذ 
جتريبي���ة و�س���ابطة، و�أ�س���فرت �لنتائ���ج عن فاعلي���ة �لربنامج �مل�س���تخدم يف �لتخفيف 
من حدة �لندفاعية و�ل�س���لوك �لعدو�ين ونق�س �لنتباه و�لن�س���اط �لز�ئد و�ل�س���لوك 
�لن�س���حابي، وزيادة �ملهار�ت �لجتماعية �لإيجابية و�لثقة بالنف�س، و��ستمر�ر فاعلية 

�لربنامج حتى بعد �سهر من تطبيقه.

�أما در��س���ة �لزعبي و�لقحطاين )2015(  ��س���تهدفت �لتعرف على �أثر �لتعزيز 
�لرم���زي يف خف����س مظاه���ر ��س���طر�ب عج���ز �لنتب���اه �مل�س���حوب بالن�س���اط �حلركي 
�لز�ئ���د ل���دى �لطالب ذوي �س���عوبات �لتعلم، وتكونت عينة �لدر��س���ة م���ن )17( طالًبا 
من ذوي �س���عوبات �لتعلم، ُق�س���مو� ع�سو�ئًيا �إىل جمموعتني �سابطة وجتريبية، تلقى 
�أفر�د �ملجموعة �لتجريبية �لتدري�س باأ�س���لوب �لتعزيز �لرمزي ملدة �س���بعة �أ�س���ابيع، يف 
ح���ني تلقى �أفر�د �ملجموعة �ل�س���ابطة �لتدري�س بالطريقة �لعادية، و�أ�س���فرت �لنتائج 
عن وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطات رتب �أفر�د �ملجموعتني �ل�سابطة 
و�لتجريبية على �لقيا�س �لبعدي و�لتتبعي، يف �جتاه �ملجموعة �لتجريبية، كما �أ�سارت 
�لنتائ���ج �إىل ع���دم وجود فروق بني متو�س���طات رتب �أف���ر�د �ملجموعتني تعزى ملتغريي 

�ل�سف �لدر��سي ونوع �ل�سعوبة.

يف حني ��س���تهدفت در��سة عا�س���ور )2017( �لك�سف عن فاعلية برنامج �إر�سادي 
خلف�س ��سطر�ب �لنتباه وحت�سني �لكفاءة �لجتماعية لدى �لأطفال ذوي �سعوبات 
�لتعل���م وتكونت عينة �لبحث من )40( تلميذ وتلميذة من تالميذ �ملرحلة �لبتد�ئية 
بال�س���فني �لر�بع و�خلام�س �لبتد�ئي، ُمق�س���مني ملجموعتني �س���ابطة وجتريبية كاًل 
منهما )20( تلميذ وتلميذة، و�أ�س���فرت �لنتائج عن فاعلية �لربنامج �لإر�س���ادي �ملعريف 
�ل�س���لوكي يف خف����س ��س���طر�ب �لنتباه وحت�س���ني �لكفاءة �لجتماعية ل���دى �لأطفال 

ذوي �سعوبات �لتعلم، و��ستمر�ر فاعلية �لربنامج �لإر�سادي بعد فرتة �ملتابعة.
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فيما ��س���تهدفت در��سة عبد �حلي )2017( �لك�سف عن فاعلية برنامج �إر�سادي 
مع���ريف �س���لوكي يف خف����س �لن�س���اط �لز�ئ���د وحت�س���ني �لنتب���اه ل���دى �لأطف���ال ذوى 
�سعوبات �لتعلم، وتكونت �لعينة من )20( طفاًل وطفلة من �أطفال �ملرحلة �لبتد�ئية 
من �ل�س���فني �لثالث و�لر�بع، وقد تر�وحت �أعمارهم ما بني )8 - 11( �س���نة، وُق�س���مت 
�لعين���ة �إىل جمموعتني بالت�س���اوي �س���ابطة وجتريبية، و�أ�س���فرت �لنتائ���ج عن فاعلية 
�لربنامج �لإر�سادي �ملعريف �ل�سلوكي يف خف�س �لن�ساط �لز�ئد وحت�سني �لنتباه لدى 
�لأطف���ال ذوي �س���عوبات �لتعل���م و�لتاأكد من ��س���تمر�رية فاعلية �لربنامج �لإر�س���ادي 
�ملعريف �ل�س���لوكي بعد �لتطبيق ب�س���هرين يف خف�س �لن�س���اط �لز�ئد وحت�س���ني �لنتباه 

لدى �لأطفال ذوى �سعوبات �لتعلم.

- تعقيب على الدرا�سات ال�سابقة:
بالن�سبة لدرا�سات املحور الأول:

�تفقت �لدر��سة �حلالية مع ما �سبق عر�سه من در��سات يف تناول متغري ��سطر�ب 	. 
�لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد لذوي �سعوبات �لتعلم باملرحلة �لبتد�ئية، 
بينم���ا تختل���ف عنه���ا �لدر��س���ة �حلالي���ة يف تناولها لربنام���ج �إر�س���ادي �نتقائي 
خلف�س ��س���طر�ب �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد لذوي �سعوبات �لتعلم.

متثلت �أوجه �ل�ستفادة من در��سات هذ� �ملحور يف �لنقاط �لتالية:	. 
�إ�س���ارة تلك �لدر��س���ات �إىل طبيعة ونوع �لعالقة بني ��س���طر�ب نق�س �لنتباه  -

�مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئد و�س���عوبات �لتعلم؛ حيث �أ�س���ارت �إىل �أن �لتالميذ 
ذوي �س���عوبات �لتعلم �س���جلو� م�ستويات �أعلي من �لعاديني يف ��سطر�ب نق�س 
�لنتباه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئد، وهو ما و�س���عه �لباحث يف �حل�سبان عند 
�ختي���اره لعين���ة �لبح���ث �حل���ايل دون غريه���ا ،وه���ي �لفئ���ة �مل�س���تهدفة يف هذه 
�لدر��سة )فئة �سعوبات �لتعلم(،للتعرف على �خل�سائ�س �لنف�سية و�ل�سلوكية 

ا دقيًقا. لديهم ،وللوقوف على طرق و�أ�ساليب ت�سخي�س هذه �لفئة ت�سخي�سً
معظم �لدر��س���ات �لتي تناولت ��س���طر�ب نق�س �لنتباه �مل�س���حوب بالن�س���اط  -

�لز�ئ���د �أُجري���ت عل���ى تالميذ �ملرحل���ة �لبتد�ئية، وه���ذ� ما �أكد �أهمية در��س���ة 
ه���ذه �لظو�هر �ل�س���لوكية ل���دى �لتالميذ يف ه���ذه �ملرحلة �لعمرية، و�س���رورة 

�لتخفيف من �ل�سطر�بات �لتي يعانون منها.
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بالن�سبة لدرا�سات املحور الثاين:
و�لقرع���ان)2008(، 	.  �لناط���ور   ،Bonnev(2001) م���ن:  در��س���ات كل  �تفق���ت 

�س���لبي )2009(، غ���ر�ب)2010(، بيومي ويو�س���ف )2013(، �لزعبي و�لقحطاين 
)2015(، عا�س���ور)2017(، عبد �حلي)2017(، مع �لدر��س���ة �حلالية يف تناولهم 
ملتغري نق�س �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد من خالل �إعد�د بر�مج تهدف 
�إىل خف�س���ه، بينم���ا تختل���ف تلك �لدر��س���ات عنه���ا يف طبيعة �لربنامج نف�س���ه؛ 

حيث ركزت �لدر��سة �حلالية على برنامج قائم على �لإر�ساد �لنتقائي .
 .	 Mehrinezhad et al(2000)، تفقت �لدر��سة �حلالية مع در��سة كاًل من�

Miranda et al (2002)، عم���ر )2010(، يف تناولهم���ا لربنام���ج �إر�س���ادي 
�نتقائي تكاملي يف خف�س ��سطر�ب نق�س �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد، 
بينما �ختلفت معها يف �لفئة �مل�س���تهدفة �لتي يقدم لها �لربنامج؛ حيث ركزت 
تل���ك �لدر��س���ات على �لتالمي���ذ �لعاديني، بينما �لدر��س���ة �حلالي���ة ركزت على 
�لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم باملرحل���ة �لبتد�ئية،وبالتايل �ختلف حمتوى 
�لربنامج وما ت�س���منه من فنيات و�أن�س���طة وتدريبات تتنا�سب وطبيعة �لعينة 

من ناحية ،و�أهد�ف �لربنامج من ناحية �أخرى.
�تفق���ت �لدر��س���ة �حلالي���ة م���ع در��س���ة �لبه���دل و�أحم���د )2015(، يف تناولهم���ا 	. 

لربنام���ج �إر�س���ادي �نتقائ���ي لعين���ة من �لتالمي���ذ ذوي �س���عوبات �لتعلم، بينما 
�ختلفت معها يف متغري �لدر��سة؛ حيث تناولت هذه �لدر��سة متغري �مل�سكالت 
�ل�سلوكية و�لنف�سية و�لجتماعية باأبعادها “ �سعف �لثقة بالنف�س – �ل�سلوك 
�لعدو�ين - نق�س �لنتباه – �لن�ساط �لز�ئد- �ل�سلوك �لن�سحابي – �مل�سكالت 
�لأكادميي���ة ”، بينم���ا �لدر��س���ة �حلالي���ة رك���زت على ��س���طر�ب نق����س �لنتباه 

�مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد.
متثلت �أوجه �ل�ستفادة من در��سات هذ� �ملحور يف �لنقاط �لتالية:	. 

حتديد �أهم و�أن�س���ب �لفنيات و�لإ�س���رت�تيجيات �لإر�س���ادية �مل�س���تخدمة؛ حيث  -
�أكد Castonguay et al. (2003,327) على �أن �لإر�س���اد �لنتقائي ي�س���عى 
لتطبي���ق فني���ات متعددة،وه���ذه �لفنيات يتم �ختيارها بن���اء على حاجات �لفرد 

وطبيعة �مل�سكلة ونتائج �لدر��سات �ل�سابقة.



املجلد ال�سابع - العدد )25( ج1 اأكتوبر 2018 جملة الرتبية اخلا�سة 

 200 

عند و�س���ع برنامج �إر�س���ادي لفئة ما – ذوي �س���عوبات �لتعلم– يجب �أن ن�س���ع  -
ن�س���ب �أعيننا �س���ماتهم �ل�سخ�سية و�ل�س���يكولوجية، و�لتى ت�س���اعدنا يف �ختيار 

�أن�سب �لأ�سكال �لتى ميكن �أن يظهر فيها �لربنامج �لإر�سادي.
�لتاأكي���د عل���ى �حتي���اج �أف���ر�د �لعين���ة م���ن ذوى �س���عوبات �لتعل���م �إىل خف����س  -

��س���طر�ب نق�س �لنتباه �مل�سحوب بالن�س���اط �لز�ئد لديهم، وبالتايل ينعك�س 
على مدى م�سايرتهم للعملية �لتعليمية.

فرو�س البحث:
  يف �س���وء �لإط���ار �لنظري و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة ذ�ت �ل�س���لة، ميكن �س���ياغة 

فرو�س �لبحث كما يلي:

توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طي رتب درجات �أفر�د �ملجموعة 	. 
�لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبع���دي عل���ى مقيا����س ��س���طر�ب نق����س 
�لنتب���اه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئ���د و�أبع���اده )يف �لجتاه �لأف�س���ل( ل�س���الح                        

�لقيا�س �لبعدي.
توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي رتب درجات �أفر�د �ملجموعتني 	. 

�ل�س���ابطة و�لتجريبي���ة يف �لقيا����س �لبع���دي عل���ى مقيا����س ��س���طر�ب نق����س 
�لنتب���اه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئ���د و�أبع���اده )يف �لجتاه �لأف�س���ل( ل�س���الح 

�ملجموعة �لتجريبية.
ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي رتب درجات �أفر�د �ملجموعة 	. 

�لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لبعدي )بعد تطبيق �لربنامج مبا�س���رة(، و�لتتبعي 
)بع���د �س���هرين م���ن �لقيا����س �لبعدي( عل���ى مقيا�س ��س���طر�ب نق����س �لنتباه 

�مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد و�أبعاده.

اإجراءات البحث:

اأ- منهج البحث: �عتمد �لبحث �حلايل على �ملنهج �لتجريبي �لقائم على �لت�س���ميم 
�س���بة �لتجريبي، بهدف �لتعرف على فعالية �لإر�س���اد �لنتقائي )كمتغري م�س���تقل( يف 
خف�س ��س���طر�ب نق�س �لنتباه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئد )كمتغري تابع( لتالميذ 
�ملرحلة �لبتد�ئية ذوي �سعوبات �لتعلم، ومت �لعتماد على �لت�سميم ذي �ملجموعتني 

�ملتكافوؤتني �ل�سابطة و�لتجريبية.
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ب-     عينة البحث:مت �إتباع �خلطو�ت �لتالية لفرز �لعينة �لنهائية للبحث:

مت تطبيق �ختبار كاتل للعامل �لعام » مقيا�س �لذكاء �ملتحرر من �أثر �لثقافة  -
»– �ملقيا����س �لثاين �ل�س���ورة )�أ(، لقيا�س �ل���ذكاء على عينة �أولية )477( تلميذ 
وتلمي���ذة م���ن تالميذ �ل�س���ف �لر�بع و�خلام����س و�ل�س���اد�س �لبتد�ئي ترت�وح 
�أعمارهم من )9-12( �س���نة، مبدر�س���ة بنى �أحمد �لغربية �لبتد�ئية مبحافظة 

�ملنيا بفرتتيها �ل�سباحية و�مل�سائية.
ر�س���د درجات �لتح�س���يل �لدر��س���ي لالختبار�ت �ل�س���هرية يف �لف�سل �لدر��سي  -

�لأول لع���ام 2017-2018 م جلمي���ع تالمي���ذ �لعين���ة �لأولية، يف �ملو�د �لدر��س���ية 
)�للغة �لعربية، �للغة �لإجنليزية، �لريا�سيات، �لعلوم(.

ح�ساب متو�سطات ن�سب �لذكاء ومتو�سطات درجات �لتح�سيل �لدر��سي لعينة  -
�لبحث وحتديد �لتباعد بينهما؛ حيث مت ��ستبعاد بع�س �حلالت �لتي ح�سلت 
عل���ى ن�س���ب ذكاء ودرج���ات حت�س���يل مرتفع���ة جًد� �أو منخف�س���ة ج���ًد� )درجات 
متطرف���ة(، ك���ي ل توؤث���ر عل���ى �ملتو�س���ط �لع���ام ملتو�س���طات �لذكاء و�لتح�س���يل 

�لدر��سي، وبالتايل �أ�سبحت �لعينة )153( تلميذ وتلميذة.
�ل�س���تناد �إىل حم���ك �ل�س���تبعاد ل�س���تبعاد �أي تلمي���ذ يعان���ى م���ن �أي �إعاق���ة  -

)ج�س���دية، ب�س���رية، �س���معية( و��س���حة من خالل مقابلة �لتالمي���ذ كل تلميذ 
���ا على �س���وؤ�ل �لأخ�س���ائي  عل���ى ح���دة، كما �عتم���د �لباحث يف هذ� �لإجر�ء �أي�سً
�لنف�س���ي و�لجتماع���ي باملدر�س���ة و�ملعلمني مم���ن يقومو� بالتدري�س للف�س���ول 
عين���ة �لبح���ث، وفى �س���وء هذ� �لإج���ر�ء مت ��س���تبعاد )8( حالت، لي�س���بح عدد 

�لعينة )145( تلميذ وتلميذة.
 ��س���تناًد� �إىل حمك �خل�س���ائ�س �ل�س���لوكية �ملميزة لذوي �س���عوبات �لتعلم، مت  -

تطبيق مقيا�س �سعوبات �لتعلم لتالميذ �ملرحلة �لبتد�ئية �إعد�د �ل�سرطاوي 
)1995(، وم���ن خ���الل تطبي���ق �ملقيا����س مت �لإبق���اء عل���ى )97( تلمي���ذ وتلميذة 
ح�س���لو� عل���ى درج���ة تائي���ة )45( فاأك���رث وهى �لدرج���ة �لتي �أ�س���ارت �إىل وجود 

�حتمال �سعوبات تعلم لهوؤلء �لتالميذ.
ومت �ل�ستناد �إىل حمك �ملوؤ�سر�ت �لع�سبية �لنيورولوجية، فتم تطبيق �ختبار  -

�لف���رز �لع�س���بي �ل�س���ريع �إع���د�د كام���ل )2008(، وذل���ك بطريق���ة فردي���ة عل���ى 
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)97( تلمي���ذ وتلمي���ذة، ويف �س���وء �لنتائج �لتي مت �حل�س���ول عليها من تطبيق 
�لختبار مت ��ستبعاد )33( حالة حل�سولهم على درجة كلية على �لختبار تقع 
يف نطاق �لدرجة �لعادية و�لتي ترت�وح بني )0- 25(، مما �أ�سار �إىل �أنهم لي�س 
لديهم �س���عوبات تعلم و�أنهم �أ�س���وياء من �لناحية �لع�س���بية، ومت �لإبقاء على 
�أف���ر�د �لعينة �لذين ح�س���لو� عل���ى درجة كلية �أعلى من 25 وهى درجة �ل�س���ك، 
مم���ا �أ�س���ار �إىل �أن ه���وؤلء �لتالميذ لديهم عر�س ع�س���بي �أو �أكرث ويعانون من 
�سعوبات تعلم، وبذلك �أ�سبح عدد تالميذ �لعينة )64( تلميذ وتلميذة لديهم          

�سعوبات تعلم.
لختي���ار �لتالمي���ذ �لذين لديهم �أعر��س نق�س �لنتباه �مل�س���حوب بالن�س���اط  -

�لز�ئد من عينة �لتالميذ )64( من ذوي �س���عوبات �لتعلم، مت تطبيق مقيا�س 
تقدير �خل�سائ�س �ل�سلوكية لذوي �سعوبات �لنتباه وفرط �لن�ساط لتالميذ 
�حللق���ة �لثانية م���ن �ملرحلة �لبتد�ئية �إعد�د �س���لبي )2009( مب�س���اعدة معلم 
�لف�س���ل، و�عتم���اًد� عل���ى جمموعة من �ل�س���روط تتمث���ل يف: ح�س���ول �لتلميذ 
عل���ى درج���ة �أعل���ى م���ن )30( على بعد �س���عوبات �لنتب���اه وبعد فرط �لن�س���اط 
و�لندفاعي���ة، �أي درج���ة �أك���رث م���ن 60 / 100 عل���ى مقيا����س نق����س �لنتب���اه 
�مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئ���د، وظه���ور ه���ذه �لأعر�����س عل���ى �لطفل قبل �س���ن 
�ل�س���ابعة، و��س���تمر�ر ه���ذه �لأعر�����س مل���دة 6 �س���هور عل���ى �لأق���ل، وظهوره���ا يف 
ع���دة �أماك���ن مث���ل �ملنزل و�ل�س���ف و�ملدر�س���ة، وبناء عل���ى ذلك �أ�س���بحت �لعينة 
�لأ�سا�س���ية )20( تلمي���ذ وتلميذة مت تق�س���يمهم ملجموعتني جمموعة �س���ابطة 
)7 ذكور و3 �إناث( وجمموعة جتريبية )6 ذكور و4 �إناث( من تالميذ �ل�س���ف 
�لر�بع و�خلام�س و�ل�ساد�س باملرحلة �لبتد�ئية مبتو�سط عمري)10.43( �سنة 
و�نحر�ف معياري)0.75(، و�جلدول �لتايل يو�سح تكافوؤ �ملجوعتني �ل�سابطة 

و�لتجريبية يف �ملتغري�ت �خلا�سة بالتكافوؤ.
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جدول )1(
تكافوؤ املجموعتني ال�سابطة والتجريبية يف القيا�س القبلي ملتغريات الدرا�سة )ن=20(

�ملتغري�ت
متو�سط �لرتب

 �ملجموعة
�ل�سابطة

ن=10

 �ملجموعة
�لتجريبية

قيمةن=10
U

قيمة
W

قيمة
Zم�ستوى 

�لدللة  جمموع
�لرتب

 متو�سط
�لرتب

 جمموع
�لرتب

 متو�سط
�لرتب

غري د�لة-10.15101.510.85108.546.5101.50.265�لعمر �لزمني

غري د�لة-10.15101.510.85108.546.5101.50.266�لذكاء

 �ختبار�ت
�لتح�سيل

 �للغة
غري د�لة-9.99911.111144990.459�لعربية

 �للغة
غري د�لة-12.31238.78732871.38�لإجنليزية

غري د�لة-11.61169.49439940.844�لريا�سيات

غري د�لة-11.41149.69641960.695�لعلوم
 نق�س �لنتباه

 �مل�سحوب بالن�ساط
�لز�ئد

غري د�لة-9.69611.411441960.684

يت�سح من �جلدول �ل�سابق عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي 
رت���ب درج���ات �ملجموع���ة �ل�س���ابطة و�لتجريبي���ة يف كل م���ن )�لعمر �لزمن���ي، �لذكاء، 
�ختبار�ت �لتح�س���يل �ملختلفة، ��س���طر�ب نق�س �لنتباه �مل�س���حوب بالن�ساط �لز�ئد(، 
مما يدل على �لتكافوؤ بني �ملجموعتني �ل�سابطة و�لتجريبية قبل تطبيق �لربنامج.

ج�- اأدوات البحث:

وتقن���ني                           تعري���ب  )اأ1  ال�س�ورة  الث�اين  املقيا��س   – الع�ام  للعام�ل  كات�ل  اختب�ار   -(
�أبوحطب و�سادق وعبد�لعزيز)2004(:

�أع���د ه���ذ� �لختبار كات���ل Cattel وهو من �أك���رث مقايي�س �لذكاء �س���يوًعا يف   
قيا�س���ه للق���درة �لعقلية �لعامة، وي�س���مل �لختب���ار �أربعة �ختب���ار�ت فرعية هى �ختبار 
�ل�سال�س���ل، و�ختبار �لت�س���نيف، و�ختبار �مل�س���فوفات، و�ختبار �ل�س���روط، ويطلق على 
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ه���ذ� �لن���وع من �لختبار�ت باملتح���ررة من �أثر �لثقافة وهى �لختب���ار�ت غري �ملتحيزة 
ثقافًي���ا Culture Free، و�لت���ي ت�س���عى �إىل �لتحك���م يف بع����س �لأبع���اد �لثقافي���ة بني 
�لأقطار �ملختلفة ومنها م�س���كلة �ختالف �للغة، وي�س���تخدم �ملقيا�س �لثاين ب�س���ورتيه            

�أ، ب لالأعمار من 8- 13 �سنة )�أبوحطب و�آخرون، 2004، 6-1(.

وق���ام كاتل بح�س���اب ثب���ات �لختبار با�س���تخد�م �لتجزئة �لن�س���فية ووجد �أن   
معامل �لثبات يرت�وح بني )0.7- 0.92( لل�سورتني �أ، ب جمتمعتني، وقد �ختلفت هذه 
�ملعامالت عندما ح�سب �لثبات عند عدم تقييد زمن �لأد�ء مع مالحظة �أنه ل توجد 
بيانات عن عينات �لتقنني، وكذلك ح�سب �لثبات بطريقة �إعادة �لتطبيق وبلغ معامل 
�لثب���ات 0.8 عندم���ا يكون �لفا�س���ل �لزمني ق�س���رًي�، بينما عندما تط���ول هذه �لفرتة 
�لزمنية تنخف�س قيمة معامل �لثبات �إىل 0.53 )فوؤ�د �أبوحطب و�آخرون، 2004: 7(.
وق���د ق���ام ف���وؤ�د �أب���و حط���ب و�آخ���رون )2004( بتقن���ني �لختب���ار عل���ى �لبيئة   
�مل�س���رية، ومت ح�س���اب معام���ل �لثب���ات بطريقة �ل�س���ور �ملتكافئة وبلغ���ت قيمة معامل 
�لثبات 0.797، وهو معامل د�ل عند م�س���توى 0.01، وكذلك مت ح�س���اب معامل �لثبات 
بطريقة �لتجزئة �لن�سفية وبلغ معامل �لثبات بعد ت�سحيحه من �أثر �لتجزئة 0.943 

وهو معامل د�ل عند م�ستوى 0.01
�أم���ا ع���ن ثبات الختبار يف البحث احلايل، مت ح�س���ابه عن طري���ق �إعادة �لتطبيق   
بفا�س���ل زمن���ي )�أ�س���بوعني( عل���ى عين���ة ��س���تطالعية )30( تلمي���ذ وتلمي���ذة من ذوي 
�س���عوبات �لتعل���م، وبل���غ معام���ل �لرتباط ب���ني �لتطبي���ق �لأول و�لثان���ى )0.77( وهو 

معامل �رتباط عاىل يدل على ثبات مرتفع لالختبار.

)- مقيا�س �سعوبات التعلم لتلميذ املرحلة البتدائية �إعد�د: �ل�سرطاوي )1995(:
ق���ام مع���د �ملقيا����س بتطوي���ر �أد�ة م�س���حية للتع���رف عل���ى �س���عوبات �لتعل���م   
لتالميذ �ملرحلة �لبتد�ئية، وحل�ساب �ل�سدق مت ��ستخد�م �لتحليل �لعاملي ل)826( 
تلمي���ذ وتلمي���ذة وذل���ك للتعرف عل���ى �أهم �لعو�مل �لتي ت�س���بعت بها فق���ر�ت �ملقيا�س، 
ومت ��س���تخد�م طريق���ة �لتدوي���ر �ملتعام���د، ومت ��س���تخر�ج ث���الث عو�مل )�ل�س���عوبات 
�لأكادميي���ة ،�خل�س���ائ�س �ل�س���لوكية، �ل�س���عوبات �لإدر�كي���ة �حلركي���ة( ت�س���بعت عليها 
خم�س���ون فق���رة، وق���د �عتم���دت ن�س���بة �لت�س���بع 0.3 و�أك���رث لت�س���نيف �لفقر�ت �س���من 
�لعو�م���ل �لت���ي �أ�س���فر عنه���ا �لتحلي���ل �لعامل���ي، وق���د حتق���ق للمقيا�س دللت �س���دق 
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مرتفع���ة؛ حي���ث �عتمد ُمع���د �ملقيا�س يف تقدي���ر �لتكوين �لفر�س���ي للمقيا�س على كل 
من �ل�س���دق �لعاملي، و�لت�س���اق �لد�خلي حيث كانت جمي���ع معامالت �لرتباط د�لة 
عن���د 0.01، وعل���ى �ل�س���دق �لتالزمي بل���غ معامل �رتباط بري�س���ون ب���ني درجات عينة 
�لتالمي���ذ عل���ى �ملقيا�س من جهة ومقيا�س مايكل ب�س���ت لت�س���خي�س �س���عوبات �لتعلم 
)0.74(، ومت ح�س���اب �لثبات بطريقة �ألفا كرونباخ و�لتجزئة �لن�س���فية، فكانت جميع 
معام���الت �لثب���ات لكل م���ن �لأبعاد �لثالث���ة و�لدرج���ة �لكلية مرتفع���ة وتر�وحت بني 

.)0.98 -0.9(

�أما عن ثبات املقيا�س يف البحث احلايل، مت ح�سابه عن طريق �ألفا كرونباخ على عينة 
��ستطالعية )30( تلميذ وتلميذة من ذوى �سعوبات �لتعلم، وبلغ معامل �ألفا كرونباخ 
للمقيا����س ككل )0.81( وه���و معام���ل �رتب���اط عايل يدل على ثب���ات مرتفع لالختبار.

التعل�م1،                                            �س�عوبات  ذوي  التلمي�ذ  )لف�رز  ال�س�ريع  الع�س�بي  الف�رز  اختب�ار   -(
�إعد�د موتي و�آخرون (Mutti et al ,1978)، ترجمة كامل )2008(:

يتك���ون �لختب���ار من 15 مهمة للتع���رف على ذوي �س���عوبات �لتعلم، ويطبق   
بطريقة فردية وي�ستغرق تطبيقه حو�يل ع�سرون دقيقة ،وت�سنف �لدرجة �إىل ثالثة 
م�ستويات، هى: من )0 -25( وهى �لدرجة �لعادية و�أ�سارت �إىل حالة �ل�سو�ء �لع�سبي 
وعدم وجود �سعوبات تعلم، من )26-50( وهى درجة �ل�سك لوجود �حتمال ل�سعوبات 
�لتعلم، )50( فاأعلى متثل درجة مرتفعة وتو�سح معاناة �لتلميذ من �سعوبات �لتعلم.

)كامل ،2008، 7-6(.

�س�دق الختب�ار: قام معرب �لختبار بح�س���اب معامل �لرتباط ب���ني درجات )161( من 
تالمي���ذ �ل�س���ف �لر�ب���ع �لبتد�ئي على هذ� �لختب���ار ودرجاتهم عل���ى مقيا�س تقدير 
�س���لوك �لتلمي���ذ �ل���ذي عربه كامل )1990(، ف���كان مق���د�ره )0.674 – 0.874( بدللة 

�إح�سائية 0.01.

ثبات الختبار: قام معرب �لختبار بح�س���اب �لثب���ات بطريقة �إعادة �لتطبيق على )29( 
تلميذ من تالميذ �ل�سف �لر�بع �لبتد�ئي بفا�سل زمني قدره 41 يوًما، وبلغ معامل 
�لثبات )0.52(، ويف البحث احلايل مت ح�ساب ثبات �لختبار بتطبيق معادلة �ألفا كرونباخ 

على �أفرد �لعينة �ل�ستطالعية، وبلغ معامل �لثبات )0.78( وهو معامل مرتفع.
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)- مقيا��س تقدير اخل�س�ائ�س ال�س�لوكية لذوي �س�عوبات النتباه وفرط الن�س�اط، 
�إعد�د: �سلبي )2009(

يع���د �ملقيا�س �أد�ة ت�سخي�س���ية ته���دف �إىل تقدير مدى تو�ت���ر وحدة �لأعر��س 
�ل�س���لوكية ل�س���عوبات �لنتباه وف���رط �حلركة لدى �أفر�د �لعين���ة �لأولية من تالميذ 
�حللقة �لثانية من �لتعليم �لبتد�ئي من خالل �لدرجة �لتي يح�سل عليها �ملفحو�س 
عل���ى كل من �ملقايي�س �لفرعية و�لدرج���ة �لكلية للمقيا�س، ويتكون �ملقيا�س من )20( 
مف���ردة ذ�ت �جت���اه موج���ب نحو �لإ�س���ابة بال�س���طر�ب وت���دل �لدرج���ة �ملرتفعة على 
�لإ�س���ابة ب���ه، بينم���ا ت���دل �لدرجة �ملنخف�س���ة على عك�س ذل���ك فيما يتعل���ق بالدرجات 
�لفرعي���ة ل���كل من �س���عوبات �لنتباه وف���رط �حلرك���ة و�لندفاعية و�لدرج���ة �لكلية، 
ويتم تطبيق �ملقيا�س بو��س���طة معلم �لف�سل �لأكرث در�ية بالتالميذ مو�سع �لدر��سة 

،وميكن �لتعاون مع وىل �لأمر يف بع�س �ملفرد�ت. 

ت�س�حيح املقيا��س: يتك���ون �ملقيا�س من )20( مفردة ت�س���ف �لأعر��س �ل�س���لوكية لكل 
من �سعوبات �لنتباه وفرط �حلركة يف مو�قف �لتعلم و�لبيئة �لأ�سرية و�لجتماعية 
مق�سمة على �أ�سا�س )10( مفرد�ت لأعر��س �سعوبات �لنتباه و)10( مفرد�ت لأعر��س 
فرط �حلركة و�لندفاعية ويقوم �لقائم بالتطبيق على �لتلميذ من خالل �ل�ستجابة 
بعالم���ة )�س���ح( �أم���ام �أح���د �لبد�ئ���ل �ملتاح���ة و�لتي تع���رب عن م���دى تو�تر �خلا�س���ية 
�ل�س���لوكية لدى �لتلميذ من وجهة نظر �ملقدر ومتثل �لبد�ئل على كل مفردة خم�س���ة 
بد�ئ���ل ه���ي )د�ئًم���ا، غالًب���ا، �أحياًنا، قلي���ال، نادًر�( وتق���در بدرج���ات )5- 4 – 3- 2- 1( 
على �لتو�يل لكل ��س���تجابة من �ل�س���تجابات �ل�سابقة بالن�سبة لكل بند وبذلك ت�سبح 
�لدرج���ة �لكلي���ة للمقيا�س )100( درجة متثل �أعلى �س���قف للمقيا�س، )20( درجة �أدنى 

�سقف للمقيا�س.

تف�س���ر �لدرج���ة عل���ى �ملقيا����س عن���د �نطب���اق )6( مف���رد�ت م���ن جمم���وع )10( 
مف���رد�ت �لت���ي يحتويه���ا كل بعد فرعى ميكن �عتب���ار �لتلميذ يعانى من �س���عوبات يف 
ه���ذ� �لبع���د مبعنى ح�س���ول �لتلميذ عل���ى )30( درجة فاأكرث من جمم���وع )50( درجة 
���ا على بعد ف���رط �حلركة  عل���ى �لبع���د �خلا����س ب�س���عوبة �لنتب���اه وينطبق ذل���ك �أي�سً
و�لندفاعي���ة، وعن���د جم���ع درج���ات �لبعدي���ني)60( درج���ة فم���ا �أكرث م���ن )100( فاأنه 

يعانى من ��سطر�ب �سعوبات �لنتباه مع فرط �حلركة مًعا.
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�س�دق املقيا��س: قامت معدة �ملقيا�س بعر�س���ه على جمموعة م���ن �ملحكمني يف �ملجال 
وبعد ح�ساب ن�سب �لتفاق متت �ل�سياغة �لنهائية للمفرد�ت، وبالن�سبة لثبات �ملقيا�س 
فقد مت ح�س���اب معامل �ل�س���تقر�ر باإعادة �لتطبيق بفارق زمني قدره �أ�س���بوعني على 

عينة من ذوى �سعوبات �لتعلم و�لعاديني وح�سلت على معامل ��ستقر�ر )0.894(.

�أم���ا ع���ن ثبات املقيا�س يف البحث احلايل، مت ح�س���ابه عن طري���ق �إعادة �لتطبيق 
بفا�س���ل زمن���ي )�أ�س���بوعني( عل���ى �لعين���ة ��س���تطالعية، وبل���غ معام���ل �لرتب���اط ب���ني 
�لتطبي���ق �لأول و�لث���اين )0.86( وه���و معام���ل �رتب���اط ع���ايل يدل على ثب���ات مرتفع 

لالختبار.

5- الربنامج الإر�سادي اإعداد:الباحث
��س���تندت �لدر��س���ة �حلالية لربنامج �إر�س���ادي قائم على �س���وء نظرية »ثورن« 

Thorneيف �لإر�ساد �لنتقائي، ولقد مر �لربنامج بعدة خطو�ت:

)اأ1 حتديد اأهداف الربنامج الإر�سادي:

))1 الهدف العام: يهدف �لربنامج �لإر�سادي �حلايل خلف�س ��سطر�ب نق�س �لنتباه 
�مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد لتالميذ �ملرحلة �لبتد�ئية ذوى �سعوبات �لتعلم بطريقة 

�لإر�ساد �لنتقائي.

))1 الأهداف الإجرائية، ومنها: 
جعل تالميذ �ملجموعة �لتجريبية يركزون مع �ملدر�س �أثناء �ل�سرح. -
�لعم���ل عل���ى تقلي���ل �ل�س���لوكيات غ���ري �ملرغ���وب فيه���ا مث���ل: �حلرك���ة �لز�ئدة،  -

�لتملم���ل يف �لقع���دة، �لت�س���رع يف �لإجاب���ة على �لأ�س���ئلة، �لتح���دث مع �لزمالء 
�أثناء �ل�سرح... �إلخ.

 �حلد من �ندفاعية تالميذ �ملجموعة �لتجريبية وجعلهم �أكرث هدوًء وثباًتا. -
تدري���ب تالميذ �ملجموعة �لتجريبي���ة على بع�س �ملهار�ت �لجتماعية ككيفية  -

بدء �حلديث و�إنهائه، و�لتقبل، و�ل�س���تئذ�ن و�لعتذ�ر يف �ملو�قف �لجتماعية 
�ملختلفة.

تدري���ب تالمي���ذ �ملجموع���ة �لتجريبية عل���ى تنظيم �أعماله���م وو�جباتهم دون  -
تعجل.
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جع���ل تالمي���ذ �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يتعاون���ون م���ع زمالئه���م د�خ���ل حج���رة  -
�لدر��سة وخارجها.

يلتزم تالميذ �ملجموعة �لتجريبية بتعليمات معلميهم وينفذوها. -
تدري���ب �أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبي���ة عل���ى تنظي���م �أوقاتهم من خ���الل جدول  -

للمذ�كرة.

 )ب1 خطوات بناء الربنامج: 

))1 م�سادر بناء الربنامج الإر�سادي:
�لط���الع عل���ى عدي���د م���ن �مل�س���ادر و�لرب�م���ج �ملتعلق���ة بالإر�س���اد �لنتقائ���ي،  -

لال�س���تفاده منها يف معرفة �أهم �لفنيات �لتي مت ��س���تخد�مها يف هذه �لرب�مج 
و�أكرثها فعالية، مثل Thorne(1989)، باتر�سون )1990(، �أبو�لنور)2000(، 
 Castonguay et al (2003) ،)2002( عزب،Mehrinezhd et al(2000)
 Capuzzi & Gross(2011)، ،)2010( حمم���د و�آخ���رون ،)عم���ر )2010 ،

Gladding(2013)، بهدل و�أحمد)2015(

�لطالع على عديد من �لكتابات و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة �لتي تناولت ��س���طر�ب  -
نق����س �لنتب���اه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئ���د منف���رًد�، مثل:�لدردي���ر )1999(، 
 ،Barkley (2005) ،)2006( لد�سوقي�، )لد�سوقي )2004� ،Bonnev(2001)
Liesveld(2007)، Pastor & Reuben(2008) �ملط���ريي)2005(، 
 American psychiatric  ،)2009( �س���لبي   ، Kelly (2009)
نق����س  ��س���طر�ب  تناول���ت  �لت���ي  ���ا  و�أي�سً  ،Association(2013)
مث���ل: �لتعل���م،  �س���عوبات  ل���ذوي  �لز�ئ���د  بالن�س���اط  �مل�س���حوب  �لنتب���اه 
 Cantwell & Baker(1991)، عجالن )2002( ،بيومي ويو�س���ف)2013(، 
 ،Poon & Ho(2016) ،)2015( عبد�هلل و�سعيد ،)لزعبي و�لقحطاين )2015�

عا�سور )2017(، عبد�حلي )2017(.

))1 النظرية الإر�سادية التي يقوم عليها الربنامج الإر�سادي:
ي�س���تند �لربنامج �لإر�س���ادي يف بناءه �إىل جمموعة من �لأ�س����س و�ملنطلقات   
�لنظري���ة �مل�س���تمدة من نظرية »ثورن« Thorne يف �لإر�س���اد �لنتقائ���ي وعلم �لنف�س 

�لتكاملي، و�لتي منها:
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ي�س���تمل �لإر�س���اد �لنتقائ���ي عل���ى تكامل �لأف���كار و�لإ�س���رت�تيجيات من جميع  -
�لطرق و�لو�سائل �ملتوفرة مل�ساعدة �لعميل.

�لتعرف على �لعنا�س���ر �ل�س���احلة يف جميع �أنظمة �ل�سخ�س���ية ودجمها يف كل  -
متما�سك وتتمثل يف �ل�سلوك من �أجل تف�سريها.

�عتب���ار �أن جمي���ع �لنظري���ات و�أ�س���اليب �لقيا����س و�لتقيي���م م���ن �لعو�م���ل �لتي  -
ت�ساعد يف �إر�ساد وعالج �لعميل.

ع���دم �لرتكي���ز على نظري���ة و�حدة بل يجب �أن ي�س���تند �لإر�س���اد �لنتقائي �إىل  -
ثالث نظريات على �لأقل.

)3( الفنيات امل�ستخدمة يف الربنامج: 
�عتم���د �لباح���ث يف بن���اءه جلل�س���ات �لربنام���ج على ع���دد من �لفني���ات �لتي مت 

�نتقائها من جمموعة من �أ�ساليب �لإر�ساد �لنف�سي �ملتنوعة، مثل:

اأ1 اإ�سرتاتيجية ال�سبط الذاتي: وتتكون من ثالث فنيات فرعية:
فنية مالحظة �لذ�ت: حيث يتعلم �لفرد كيف ير�قب نف�سه وي�سجل �سلوكه يف  -

كل من �ملنزل و�ملدر�سة.
فنية تقييم �لذ�ت: وفيها يتعلم �لفرد مقارنة �سلوكياته باملعايري �لجتماعية  -

�ملتعارف عليها وحتديد درجة �قرت�به من تلك �ملعايري �أو �بتعاده عنها.
فنية تدعيم �لذ�ت: وتعني حتديد �لفرد لنوع �ملكافاأة �أو �لعقاب �لذي ي�ستحقه  -

.(Neill & Dias,2001,pp.35-36) على �سلوكه �ل�سوي �أو غري �ل�سوي

ب1 اإ�سرتاتيجية التدريب على املهارات الجتماعية:  ذكر عمر )2010، 309( �أن �لأطفال 
ذوي ��س���طر�ب نق����س �لنتب���اه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئ���د يت�س���مون بالن�س���حاب 
�لجتماع���ي و�لنب���ذ م���ن قب���ل �لأق���ر�ن ول ي�س���تطيعون �إقام���ة عالق���ات �س���د�قة مع 
�لأقر�ن �إىل غري ذلك من �خل�سائ�س �ل�سلبية. لذلك كان لبد �أن يت�سمن �لربنامج 
�لإر�س���ادي �لنتقائ���ي �حلايل علي بع�س �ل�س���رت�تيجيات �لتي تعل���م �لتالميذ بع�س 
�مله���ار�ت �لجتماعي���ة مث���ل مه���ارة ب���دء �حلدي���ث و�ل�س���تمر�ر في���ه، و�إنه���اء �حلديث، 

ومهار�ت �ل�ستئذ�ن و�لعتذ�ر لالآخرين، ومهارة �لتقبل.
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(1 فني�ة ا�س�تخدام بطاق�ة املتابعة اليومية: ه���ذه �لفنية توزع عل���ى �ملعلمني و�أولياء 
�لأمور، ويتم ت�س���جيل فيها �س���لوكيات �لتلميذ �ل�س���لبية؛ ومن ثم يتم ��س���تهد�ف هذه 

�ل�سلوكيات لتعديلها بالتعاون بني �لأ�سرة و�ملعلم )بتوجيه من �لباحث(.

 Pisecco., Huzinec and Curtis ويعرفها بي�سكو وهيوزنك وكيورت�س  
(2001,414) عل���ى �إنه���ا بطاق���ة يق���وم �ملعل���م باإعطاءه���ا للتالميذ يف نهاي���ة كل يوم 
در��س���ي، تو�س���ح كيف كان �أد�ئه يف ذلك �ليوم ليقوم بت�س���ليمها لالأ�سرة؛ حيث يح�سل 
�لتلمي���ذ على �لتعزيز�ت و�حلو�فز �إذ� كانت �س���لوكياته مالئمة، ويحرم منها �إذ� كانت 

عك�س ذلك.

د1 فني�ة ح�ل امل�س�كلة: تهدف ه���ذه �لفني���ة �إىل م�س���اعدة �لعميل على تنمي���ة مهار�ت 
و�س���لوكيات فعال���ة حل���ل �مل�س���كلة، وتق���وم بتوظي���ف ط���رق تعليمي���ة مبا�س���رة مث���ل: 
�ل���ذي  �ل�س���قر�طي  �لأ�س���لوب  و��س���تخد�م  �ملكتوب���ة،  و�مل���و�د  �ل�س���فوية،  �لتعليم���ات 
�أك���د عل���ى �لأ�س���ئلة و�ملناق�س���ة، وه���ذ� م���ن �س���اأنه ت�س���جيع �لعمي���ل عل���ى �لتفك���ري يف 
نف�س���ه وتكوي���ن ��س���تنتاجاته �لنهائي���ة وتف�س���ري�ته للم�س���كالت باأ�س���لوب �أك���رث تكيًف���ا                                                                               

)حممد و�آخرون ،2010، 172(.

ه1 فنية الكر�س�ي اخلايل: فنية �لكر�س���ي �خلايل تعد من �أو�س���ع �لأ�ساليب �جل�سطالتية 
��س���تخد�ًما، فه���ى �أ�س���لوب لت�س���هيل �ملحاورة ب���ني �لعمي���ل و�لآخرين وب���ني �أجز�ء من 
�سخ�س���يته، وع���ادة ف���اإن ه���ذ� �لأ�س���لوب ي�س���تخدم يف �لع���الج �جلماع���ي حي���ث يو�س���ع 
���ا �آخر،  مقع���د�ن كل منهما يو�ج���ه �لآخر، �أحدهما ميثل �لعميل و�لثاين ميثل �سخ�سً
ويق���وم �ملر�س���د مبر�قب���ة �حل���و�ر وهو مي�س���ي �أو قد ير�س���د �لعميل �إىل تغي���ري �ملقعد 
عن���د �حلاج���ة لذلك )زكي،�ل�س���افعي ،حممود، �ل�س���ريف، �س���ديق، 2019، 44(، و�أ�س���ار 
باتر�س���ون )1990، 354( �أن تكنيك �لكر�س���ي �خلايل ي�س���تخدم يف موقف جماعي حيث 
يعمل �ملر�س���د مع فرد من �ملجموعة على �أ�س���ا�س و�حد بعد �لآخر، و�لفرد �لذي يعمل 
معه �ملر�سد يجل�س على �لكر�سي �ل�ساخن ويو�جه �لكر�سي �خلايل �أمامه على م�سهد 

من �جلماعة كلها.

و1 فني�ة تدري��س الأق�ران: يف ه���ذه �لفني���ة يعم���ل �إثن���ان م���ن �لأطف���ال مًع���ا، �أحد�هم���ا 
طف���ل ع���ادي �أو متفوق در��س���ًيا يختاره �ملعل���م، و�لأخر طفل يعاين م���ن نق�س �لنتباه 
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�مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئد، وذلك لأد�ء ن�س���اط در��س���ي معني كحل م�س���األة معينة �أو 
تنظي���م �لو�ج���ب؛ حيث يقوم �لطف���ل �ملتفوق بتقدمي �مل�س���اعدة و�لتوجي���ه، و�لتغذية 

�ملرتدة للطفل �لآخر )عمر ،2010، 309(.

ز1 فني�ة لع�ب الدور: �أ�س���ارت تلك �لفني���ة �إىل �لقي���ام بتمثيل دور �س���خ�س �آخر يتحدث 
بل�س���انه ويت�س���رف بالنياب���ة عن���ه، ول ُيع���د �لدور م�س���بًقا �أو ُيبل���غ به �لأف���ر�د، بل تتاح 
�لفر�سة فيه لكي يوؤدي �لأفر�د �لدور بالطريقة �لتي يرونها منا�سبة، وميكنهم �أثناء 
�جلل�س���ات �لتنق���ل م���ن دور �إىل �آخ���ر، ورمب���ا يك���ون �لدور خيالًي���ا �أي ل يل���زم �أن يكون 

.(Leveton,1992,112) و�قعًيا، �أو يتوقع حدوثه يف �مل�ستقبل

ح1 النمذجة: �أحد �لفنيات �ملهمة �لتي ت�س���تند �إىل نظرية �لتعلم �لجتماعي لباندور�، 
حي���ث يح���دث تغيري �لأد�ء نتيجة مالحظة �س���لوك يقوم به �س���خ�س �آخ���ر، وهى تقوم 
عل���ى �أ�س���ا�س �إتاح���ة منوذج �س���لوكي مبا�س���ر �أو �س���مني )تخيل���ي( للعمي���ل، حيث يكون 
�له���دف تو�س���يل معلوم���ات ح���ول من���وذج �ل�س���لوك �ملعرو����س للعمي���ل بق�س���د �إحد�ث 
تغيري ما يف �س���لوكه �س���و�ء باإك�سابه �س���لوًكا جديًد�، �أو �إنقا�س �سلوك غري مرغوب فيه                     

)حممد و�آخرون ،2010، �س 96(.

ط1 فني�ة ال�س�رتخاء: يع���د �لتدري���ب عل���ى �ل�س���رتخاء م���ن �لفنيات �ملهم���ة يف خمتلف 
�لعالجات �لنف�سية، بل �أن هناك منط من �لعالج �لنف�سي قائم على �ل�سرتخاء ي�سمى 
بالع���الج �ل�س���رتخائي، فعندم���ا يك���ون �لعميل يف حالة ��س���رتخاء تام، فاأنه ي�س���تطيع 
ا �لرتكيز بدرجة كبرية مع  �س���ماع و�س���ف �ملعالج للم�سهد �ملقدم خالل �جلل�سة، و�أي�سً

�ملعالج، وعليه ميكن معاي�سة �مل�سهد بدرجة �أكرب)زكي و�آخرون ،2019 ،91(.

ي1 تكلف�ة ال�س�تجابة: يق�س���د بها �جل���ز�ء �أو �لغر�م���ة �لتي توقع نتيجة �س���لوك معني 
يق���وم ب���ه �لف���رد، وتدخل هذه �لفنية �س���من �أ�س���لوب �قت�س���اديات �لبونات )�لقت�س���اد 
�ملنا�س���ب فيكافئ���ه مبن���ح بون���ات  �ل�س���لوك  �ملعال���ج ير�ق���ب  �أن كان  �لرم���زي(، فبع���د 
���ا �ل�س���لوك غري �ملنا�سب في�س���حب بونات من �لعميل  )رموز(، �أ�س���بح �لآن ير�قب �أي�سً

)حممد و�آخرون، 2010، 158(.

ك1 بالإ�سافة ل�ستخدام جمموعة من الفنيات العامة امل�ساعدة، مثل: �لتعزيز، �ملحا�سرة 
و�ملناق�سة، �لتغذية �لر�جعة ،�لو�جبات �ملنزلية.
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))1 جل�سات الربنامج: 
يف �س���وء م���ا �س���بق ق���ام �لباحث باإع���د�د )24( جل�س���ة تدريبي���ة مبعدل ثالث   
جل�س���ات �أ�س���بوعًيا، ملدة )8( �أ�س���ابيع، ترت�وح مدة �جلل�س���ات من )40- 60( دقيقة، ومت 
�لتطبيق يف حجرة �لآخ�سائيني �لنف�سيني و�لجتماعيني مبدر�سة بني �أحمد �لغربية 

�لبتد�ئية، وفيما يلي ملخ�س لتلك �جلل�سات:
جدول )2(

ملخ�س جل�سات الربنامج الإر�سادي

 زمن�جلل�سة
�لفنيات �مل�ستخدمةعنو�ن �جلل�سة �جلل�سة

 �لتعارف على �ملعلمني60 دقيقة1
�ملحا�سرة ،�ملناق�سة و�حلو�رو�أولياء �لأمور

�ملحا�سرة، �ملناق�سة و�حلو�ر، �لو�جب �ملنزيلتعارف ومتهيد للربنامج45 دقيقة2

 ق�سة طفل لديه ��سطر�ب40 دقيقة3
نق�س �لنتباه ون�ساط ز�ئد

 �إعادة �لبنية �ملعرفية– �لتعزيز- �ملناق�سة –
�لق�س�س- تكلفة �ل�ستجابة-�لو�جب �ملنزيل

 �لتدريب على مهارة بدء 45 دقيقة4
و�إنهاء �حلديث

 �ملحا�سرة، �ملناق�سة، �لنمذجة، لعب �لدور،
�لتغذية �لر�جعة، �لو�جب �ملنزيل

 �لتدريب على مهارة45 دقيقة5
�ل�ستئذ�ن و�لعتذ�ر

 �ملحا�سرة، �ملناق�سة ،�لكر�سي �خلايل، لعب
�لدور، �لنمذجة، �لتغذية �لر�جعة

 �لتدريب على مهارة45 دقيقة6
�لتقبل

 �ملحا�سرة و�ملناق�سة، �لنمذجة، لعب �لدور،
�لتغذية �لر�جعة، �لو�جب �ملنزيل

 خطو�ت حل �مل�سكلة خلف�س50 دقيقة7
نق�س �لنتباه

 �إعادة �لبنية �ملعرفية– �لتعزيز- �أ�سلوب حل
.�مل�سكالت – لعب �لدور –�لو�جب �ملنزيل

 �لتعزيز- لعب �لدور- تكلفة �ل�ستجابة –تنمية مهارة �لنتباه50 دقيقة8
�إعادة �لبنية �ملعرفية - �لو�جب �ملنزيل

 مهارة �ل�سبط �لذ�تي50 دقيقة9
 لتح�سني م�ستوى �لنتباه

 �ملناق�سة و�حلو�ر - �لكر�سي �خلايل –
�لتعزيز – لعب �لدور– �ل�سبط �لذ�تي–

.�لو�جب �ملنزيل

 تنمية �لنتباه �لنتقائي45 دقيقة10
 �ل�سمعي و�لب�سري

                     �لتعزيز– تكلفة �ل�ستجابة–
�لو�جب �ملنزيل

 زيادة مدة �لنتباه50 دقيقة11
 و�لرتكيز

                       �لتعزيز– تكلفة �ل�ستجابة–
�لو�جب �ملنزيل

 تابع زيادة مدة �لنتباه45 دقيقة12
لعب �لدور – �لتعزيز -�لو�جب �ملنزيل و�لرتكيز
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 زمن�جلل�سة
�لفنيات �مل�ستخدمةعنو�ن �جلل�سة �جلل�سة

                   �لتعزيز– تكلفة �ل�ستجابة–�لدقة و�لنظام40 دقيقة13
�لو�جب �ملنزيل

 خطو�ت حل �مل�سكلة خلف�س50 دقيقة14
�لن�ساط �لز�ئد

 �إعادة �لبنية �ملعرفية- �أ�سلوب حل �مل�سكالت
�ملنزيل �لدور– �لو�جب  – لعب  – �لتعزيز 

 �لتدريب على مهارة45 دقيقة15
�ل�سرتخاء

 �ل�سرتخاء –�لنمذجة –�لتعزيز
                    -لعب �لدور- �ملحا�سرة و�ملناق�سة–

�لو�جب �ملنزيل

 تابع �لتدريب على مهارة45 دقيقة16
�ل�سرتخاء

 �ل�سرتخاء –�لنمذجة –لعب �لدور-
�ملحا�سرة و�ملناق�سة– �لو�جب �ملنزيل

 مهارة �ل�سبط �لذ�تي45دقيقة17
خلف�س �لن�ساط �لز�ئد

 �ملناق�سة و�حلو�ر - �لكر�سي �خلايل –
�لتعزيز – لعب �لدور– �ل�سبط �لذ�تي–

�لو�جب �ملنزيل

 تابع مهارة �ل�سبط �لذ�تي50 دقيقة18
خلف�س �لن�ساط �لز�ئد

 �ملناق�سة و�حلو�ر– �لتعزيز– لعب �لدور–
�لتقييم �لذ�تي–�لو�جب �ملنزيل

�لتعزيز - لعب �لدورخف�س �لندفاعية40 دقيقة19

 خطو�ت حل �مل�سكلة خلف�س45 دقيقة20
�لندفاعية

 �إعادة �لبنية �ملعرفية- تكلفة �ل�ستجابة–
�لتعزيز – �لو�جب �ملنزيل

 مهارة �ل�سبط �لذ�تي45 دقيقة21
خلف�س �لندفاعية

 �ملناق�سة و�حلو�ر - �لكر�سي �خلايل –
�لتعزيز – لعب �لدور– �ل�سبط �لذ�تي–

�لو�جب �ملنزيل

 �لتعزيز – تكلفة �ل�ستجابة - لعب �لدور -�ل�سرب و�لتمهل45 دقيقة22
.�لو�جب �ملنزيل

                    �لتعزيز– تكلفة �ل�ستجابة–تنظيم �حتفالية60 دقيقة23
�لو�جب �ملنزيل

�إنهاء وتقييم �لربنامج45 دقيقة24

�سدق الربنامج الإر�سادي النتقائي:
مت عر����س �لربنام���ج عل���ى )4( م���ن �ل�س���ادة �ملحكم���ني بق�س���مي عل���م �لنف�س    
و�ل�سحة �لنف�سية بكلية �لرتبية جامعة �ملنيا، وذلك للتاأكد من مدى مالئمة فنيات 
وجل�س���ات �لربنامج لتحقيق �أهد�فه يف خف�س �لأعر��س �لأ�سا�س���ية ل�سطر�ب نق�س 
�لنتباه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئد لدى عينة �لدر��س���ة و�إبد�ء �آر�ئهم ومالحظاتهم 
حول �جلل�سات من حيث عددها ومدة كل جل�سة و�لفنيات �مل�ستخدمة فيها وترتيبها، 
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و�إ�س���افة �أي���ة مقرتح���ات يرونها منا�س���بة للربنامج، وذلك من �أج���ل تعديل �لربنامج 
وحت�س���ينه وق���د �أخ���ذ �لباحث مبالحظات �ل�س���ادة �ملحكم���ني مثل تعديل بع���د �أهد�ف 

�جلل�سات، وقت �جلل�سات، تقومي �جلل�سات، مالئمة �لفنيات �مل�ستخدمة.

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

 ين����س �لفر����س عل���ى �أنه: » توج���د فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طي 
رت���ب درجات �أف���ر�د �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لقبلي و�لبع���دي على مقيا�س 
��س���طر�ب نق����س �لنتباه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئ���د و�أبعاده )يف �لجتاه �لأف�س���ل( 
ل�س���الح �لقيا����س �لبع���دي«، وللتحق���ق م���ن �س���حة ه���ذ� �لفر����س مت ��س���تخد�م �ختبار 
ويلكوك�سون Wilcoxon Test حل�ساب دللة �لفروق بني �لعينات �ملرتبطة، ويو�سح 

جدول )3( �لنتائج �لتي مت �حل�سول عليها عند معاجلة �لفر�س �لأول �إح�سائًيا:
جدول)3(

دللة الفروق بني متو�سطي رتب درجات اأفراد املجموعة التجريبية يف القيا�سني القبلي والبعدي 
على مقيا�س ا�سطراب نق�س النتباه امل�سحوب بالن�ساط الزائد واأبعاده )ن=10(

نوع �لأبعاد
متو�سط �لعددتوزيع �لرتب�لقيا�س

�لرتب
جمموع 

م�ستوى قيمة Z�لرتب
�لدللة

قبلينق�س �لنتباه
بعدى

�لرتب �ل�سالبة
�لرتب �ملوجبة

�لرتب �ملت�ساوية

10
�سفر
�سفر

5.5
�سفر

55
0.01-2.807�سفر

 �لن�ساط �لز�ئد
و�لندفاعية

قبلي
بعدى

�لرتب �ل�سالبة
�لرتب �ملوجبة

�لرتب �ملت�ساوية

10
�سفر
�سفر

5.5
�سفر

55
0.01-2.814�سفر

قبلي�ملقيا�س ككل
بعدى

�لرتب �ل�سالبة
�لرتب �ملوجبة

�لرتب �ملت�ساوية

10
�سفر
�سفر

5.5
�سفر

55
0.01-2.805�سفر

يت�س���ح من �جلدول )3( وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية عند م�س���توى 0.01 
بني متو�س���طي رتب درجات �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لقبلي و�لبعدي 
على مقيا�س ��سطر�ب نق�س �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد ككل و�أبعاده يف �جتاه 
�لقيا����س �لبعدي؛ مما �أ�س���ار �إىل حت�س���ن �ملجموع���ة �لتجريبية بع���د تطبيق �لربنامج 
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،�لأمر �لذي يدعم فعالية برنامج �لإر�ساد �لنتقائي يف خف�س �أعر��س نق�س �لنتباه 
�مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد لدى �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية، و�ل�سكل )1( يو�سح �لر�سم 
�لبيانى للفروق بني متو�سطي درجات �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�سني �لقبلي 
و�لبعدي على مقيا�س ��سطر�ب نق�س �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد ككل و�أبعاده.

�سكل )1(
الر�سم البياين للفروق بني متو�سطي درجات اأفراد املجموعة التجريبية يف القيا�سني القبلي 

والبعدي على مقيا�س ا�سطراب نق�س النتباه امل�سحوب بالن�ساط الزائد ككل واأبعاده 

وق���د ذك���ر �لدردير )2006، �س 154( �إنه �إذ� كانت �لفروق د�لة �إح�س���ائًيا فتدل 
على وجود عالقة بني �ملتغري �مل�س���تقل و�ملتغري �لتابع، لذ� يجب �أن حت�س���ب قوة هذه 
�لعالقة بني �ملتغريين، فعندما ي�س���تخدم �لباحث �ختبار “ ويلكوك�س���ون ” يف معرفة 
�لف���روق وكان���ت �لف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا فاإنه ي�س���تطيع �أن يح�س���ب ق���وة �لعالقة بني 
�ملتغريين �مل�ستقل و�لتابع با�ستخد�م معامل �لرتباط �لثنائي لرتب �لأزو�ج �ملرتبطة.

وللتاأك���د م���ن �لدلل���ة �لعلمي���ة للنتائج �لتي مت �حل�س���ول عليه���ا من معاجلة 
�لفر�س �لأول �إح�س���ائًيا، مت ح�س���اب حج���م تاأثري برنامج �لإر�س���اد �لنتقائي )�ملتغري 
�مل�س���تقل( على ��س���طر�ب نق�س �لنتباه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئ���د )�ملتغري �لتابع( 
با�س���تخد�م معادل���ة ق���وة �لعالقة ب���ني �ملتغريي���ن �مل�س���تقل و�لتابع با�س���تخد�م معامل 

�لرتباط �لثنائى لرتب �لأزو�ج �ملرتبطة، و�لذى يتم ح�سابه من �ملعادلة �لتالية:
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(T2) 4                
1 -              ����������������������������������������������       = )Tقوة �لعالقة )ق

                               ن )ن- 1(
حيث )قT( = قوة �لعالقة )معامل �لرتباط �لثنائي لرتب �لأزو�ج �ملرتبطة(، 

T2 = جمموع �لرتب ذ�ت �لإ�سار�ت �ل�سالبة، ن = عدد �أزو�ج �لدرجات . 

ويتم تف�س���ري ق���وة �لعالقة )قT( كما يلى: �إذ� كان���ت )قT( > 0.4 فتدل على 
عالقة �سعيفة وحجم تاأثري �سعيف؛ و�إذ� كانت 0.4≥ )قT( > 0.7 فتدل على عالقة 
متو�س���طة وحج���م تاأثري متو�س���ط؛ و�إذ� كان���ت 0.7≥ )قT( > 0.9 فتدل على عالقة 
قوية وحجم تاأثري قوى؛ و�إذ� كانت )قT( ≤0.9 فتدل على عالقة قوية جًد� وحجم 

تاأثري قوى جًد� )ح�سن، 2010: 283(. 

ل���ذ� ق���د مت ح�س���اب حج���م �لتاأث���ري باملتغ���ري �مل�س���تقل عل���ى �ملتغ���ري �لتاب���ع   
با�ستخد�م معادلة قوة �لعالقة )قT(، وكانت )قT( = 1.44 لبعدي مقيا�س ��سطر�ب 
نق�س �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد و�ملقيا�س ككل، �أي �أكرب من 0.9؛ ويدل ذلك 
عل���ى عالق���ة قوية ج���ًد� وتاأثري قوى جًد�، ومن هن���ا يتاأكد لنا متتع برنامج �لإر�س���اد 
�لنتقائي )�ملتغري �مل�ستقل( بدرجة عالية من �لتاأثري يف �ملتغري �لتابع )نق�س �لنتباه 

�مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد(.

وهذه �لنتيجة يف جمملها تت�س���ق مع نتائج �لدر��س���ات �ل�س���ابقة �لتي �أ�س���ارت   
�إىل �أن���ه م���ن خ���الل �لرب�م���ج �لإر�س���ادية و�لتدريب���ة �ملتمثل���ة يف �لإر�س���اد �لنتقائ���ي 
�لتكامل���ي �أمك���ن خف����س �أعر��س نق�س �لنتباه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئد كدر��س���ة 
 ،Mehrinezhad et al (2000)، Bonnev (2001)، Miranda et al (2002)

عمر )2010(، �لبهدل و�أحمد )2015(.

ويف�س���ر �لباح���ث هذه �لنتيجة يف �س���وء عدي���د من �جلو�نب، ومنه���ا ما يتعلق 
باأ�س�س وفل�سفة ومبادئ ومفاهيم �لإر�ساد �لنتقائي �لتي تقوم على �لختيار و�لتوفيق 
و�جلمع بني عدة �أ�ساليب �إر�سادية وذلك بدًل من �لعتماد على �أ�سلوب و�حد ونظرية 
و�ح���دة، ويع���د ذلك منا�س���ًبا يف خف�س ��س���طر�ب نق�س �لنتباه �مل�س���حوب بالن�س���اط 
�لز�ئ���د، فه���ذ� �ل�س���طر�ب متعدد �جلو�نب من حيث �آثاره عل���ى �لفرد فهو يوؤثر على 
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�لوظائ���ف �لوجد�ني���ة، و�ل�س���لوكية �لظاه���رة، و�أ�س���اليب �لتفك���ري، و�أ�س���اليب �لتفاعل 
�لجتماع���ي، وه���ذ� ما �أك���ده �أبو�س���يف )2012، �س 339( عل���ى �أن �لربنامج �لإر�س���ادي 
�ملعتمد على �لجتاه �لنتقائي، ميثل �ملمار�س���ة �لإر�س���ادية يف �س���ورتها �لنا�سجة �لتي 
ت�س���تفيد م���ن كاف���ة �لإ�س���هامات �جل���ادة و�لفعال���ة، و�لت���ي م���ن خاللها ميك���ن حتقيق 

�لأهد�ف باأف�سل نتيجة ممكنة.

كما �س���اهم �لتكامل بني �لأ�س���اليب و�لفنيات �ملعرفية مع �لأ�س���اليب و�لفنيات 
�ل�س���لوكية يف حتقي���ق �أه���د�ف �لربنامج؛ حيث �س���اعدت �لفنيات �ملعرفي���ة على تعديل 
�لبن���اء �ملع���ريف و��س���تعاده �أفر�د �ملجموع���ة �لتجريبية قدرتهم عل���ى �لرتكيز و�لنتباه 
ملا يدور حولهم من �أحد�ث، و�س���اعدت �لفنيات �ل�س���لوكية على �إك�ساب �أفر�د �ملجموعة 
�لتجريبي���ة �لق���درة عل���ى �لتحكم يف ت�س���رفاتهم وعملية �ل�س���بط �لذ�ت���ي حلركاتهم 
�ملختلف���ة ،كما ظهر ذلك من خالل تنوع �لفنيات �مل�س���تخدمة يف �لربنامج �لإر�س���ادي 
مث���ل: �لنمذج���ة، لع���ب �لدور، �لكر�س���ي �خلايل ،�ل�س���رتخاء، �ل�س���بط �لذ�ت���ي، �إعادة 
�لبنية �ملعرفية، حل �مل�س���كالت، تكلفة �ل�ستجابة، وغريها من �لفنيات �مل�ساعدة، وقد 
�س���اعدت تلك �لفنيات �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية يف خف�س ��س���طر�ب نق�س �لنتباه 

�مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد.

و�إن �لتدري���ب عل���ى �إ�س���رت�تيجية �ل�س���بط �لذ�ت���ي وفنياته���ا �ملختلف���ة م���ن   
مالحظ���ة �ل���ذ�ت وتقيي���م �ل���ذ�ت وتدعي���م �ل���ذ�ت، �س���اعدت �لتالمي���ذ عل���ى �لتنظي���م 
�لذ�ت���ي، و�أك�س���بتهم �لق���درة عل���ى �لرتتي���ب و�لتنظي���م، و�حل���د م���ن �س���لوكيات نق�س 
�لنتب���اه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئ���د، وه���ذ� م���ا �أكدت���ه در��س���ات دبي�س و�ل�س���مادوين 
Miranda et al (2002)، �لناط���ور و�لقرع���ان )2008(، عم���ر )2010(،   ،)1998(
عا�س���ور )2017(، عل���ى �أن �إ�س���رت�تيجية �ل�س���بط �لذ�ت���ي وفنياته���ا ت�س���اعد �لتالميذ 
يف تعدي���ل �س���لوكياتهم د�خ���ل �لف�س���ل �لدر��س���ي، ولها فائ���دة كب���رية يف �لتخفيف من 

��سطر�ب نق�س �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد.

وفني���ة تدري����س �لأق���ر�ن �لتي ق���ام بها �ملعلم���ون �مل�س���اركون يف �لربنامج ومت   
�س���رحها يف �جلل�س���ة �لفتتاحية للربنامج، �إدت �إىل حت�س���ن و��سح يف �ل�سلوك �ل�سفي 
للتالمي���ذ ذوي ��س���طر�ب �لنتب���اه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئ���د، متمث���اًل يف عم���ل 
�لو�جب���ات �ملدر�س���ية و�إمتامها، �لن�س���باط د�خل حجرة �لدر��س���ة، �لعمل على تنظيم 
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حج���رة �لدر��س���ة مب�س���اعدة �لزم���الء، وتنظي���م �أدو�ته���م وحقائبه���م، وهذ� م���ا �أكدته 
در��سة Dupaul., Ervin., Hook &  McGoey (1998) على �أن فنية تدري�س 
�لأقر�ن �أدت �إىل حت�س���ن و��س���ح يف �ل�سلوك �ل�س���في و�لأد�ء �لأكادميي لالأطفال ذوي 
���ا �لذين  ��س���طر�ب نق����س �لنتب���اه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئد ول���دى �لعاديني �أي�سً

�ساركو� كمدربني لزمالئهم.

و��ستخد�م فنية لعب �لدور �ساعدت تالميذ �ملجموعة �لتجريبية يف �لتدريب 
���ا ممار�س���ة فني���ة �لنمذجة كان لها  باللت���ز�م بالقو�ع���د �ملحددة للدور �ملطلوب، و�أي�سً
دوًر� فع���اًل يف تعدي���ل �ل�س���لوك فهي ت�س���تند �إىل �أن �لفرد قادر عل���ى �لتعلم عن طريق 
مالحظ���ة �س���لوك �لآخري���ن وتعر�س���هم ب�س���ورة منتظم���ة للنم���اذج، و�أُعط���ى لأف���ر�د 
�ملجموع���ة �لتجريبية فر�س���ة ملالحظة �لنم���وذج وطلب منهم �أد�ء نف����س �لعمل �لذي 
يقوم به �لنموذج، ف�ساعد ذلك يف �إك�سابهم �سلوكيات مرغوبة �أ�سهمت يف خف�س نق�س 
كم���ا مت توظيف �أن�س���طة “ �لق�س����س، و�لتغذية  �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد ، 
�لر�جع���ة ” يف �لتخفي���ف م���ن �حلرك���ة �لز�ئ���دة، و�حلف���اظ عل���ى �ملمتل���كات �لعام���ة 

وممتلكات �لغري، وظهر ذلك و��سًحا يف �ليوم �لذي مت تنظيم حفلة فيه.

كم���ا ي�س���تنتج �لباح���ث �إنه م���ن خالل ��س���تخد�م بطاق���ة �ملتابع���ة �ليومية �لتي 
وزعت على �ملعلمني و�أولياء �لأمور يف �جلل�س���ة �لفتتاحية للربنامج كان لها �لأثر يف 
متابعة �سلوكيات هوؤلء �لتالميذ �سو�ء د�خل �لبيئة �ملدر�سية �أو �لأ�سرية ؛، حيث �آخذ 
تالمي���ذ �ملجموعة �لتجريبي���ة يف �لهتمام مبا يطلب منهم وتنفيذه، وذلك ملعرفتهم 
ب���اأن هن���اك متابع���ة ومر�قبة وعقاب وثو�ب على ما يقومو� به من ت�س���رفات �س���و�ء يف 
���ا مع ��س���تخد�م فنية �لتغذية �لر�جعة؛ حيث �تفق  �ملنزل �أو �ملدر�س���ة، وجاء ذلك �أي�سً
�لباح���ث م���ع �ملعلم���ني على �س���رورة تق���دمي �لت�س���جيع و�لتعزي���ز لتالمي���ذ �ملجموعة 
�لتجريبية على �أقل �أد�ء �أكادميي يوؤدونه مثل كلمات �س���اطر، ممتاز، بر�فو�؛ ومن ثم 

�أدى �لعمل على ذلك �إىل تعديل بع�س �ل�سلوكيات غري �ملرغوبة. 

كم���ا �عتم���د �لربنام���ج �حل���ايل عل���ى ��س���تخد�م �إ�س���رت�تيجية �لتدريب على   
�ملهار�ت �لجتماعية، لتنمية �ل�س���لوك �لجتماعي لدى �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية ملا 
له���ا م���ن فعالية يف خف�س بع�س �ل�س���لوكيات غري �ملرغوب فيها ل���ذوي نق�س �لنتباه 
�مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئد، و�ملتمثل���ة يف �لتدريب على مهار�ت ب���دء �حلديث، و�إنهاء 
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�حلديث، و�لعتذ�ر، و�ل�س���تئذ�ن، و�لتقبل، و�لتعاون بني �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية 
بع�س���هم �لبع����س، حي���ث �أك���د هالله���ان و�آخ���رون )2007( عل���ى �أن �لتالمي���ذ ذوي 
�س���عوبات �لتعلم �لذين يعانون من �مل�س���كالت �ل�س���لوكية و�لجتماعية يحتاجون �إىل 
بر�م���ج عالجي���ة يف جم���ال �لتو��س���ل و�لتفاع���ل �لجتماعي من خ���الل �لتدريب على 
�ملهار�ت �لجتماعية �ملختلفة؛ ومن �لدر��سات �لتي ��ستخدمت �لتدريب على �ملهار�ت 
�لجتماعي���ة يف خف����س ��س���طر�ب نق�س �لنتباه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئد در��س���ة 
،عم���ر )2010(،  �س���لبي )2009(   ،Bonnev (2001)، دبي����س و�ل�س���مادوين )1998( 

�لبهدل و�أحمد )2015(.

كم���ا كان للتدري���ب على �أ�س���لوب ح���ل �مل�س���كالت )لالنتباه- �لن�س���اط �لز�ئد   
�أث���ر كبري على �أفر�د �ملجموع���ة �لتجريبية من خالل �لعتماد على  –�لندفاعي���ة( 
جمموعة من �خلطو�ت ت�س���اعدهم على مو�جهة ما يعرت�س���هم من م�سكالت و�لعمل 
عل���ى تق���دمي �حللول �ملالئم���ة لذلك؛ حيث ذكر �لد�س���وقي )2006، 244( على �أنه من 
�ل�س���روري تعلي���م �لأطف���ال �لذي���ن يعان���ون من ��س���طر�ب نق����س �لنتباه �مل�س���حوب 
بالن�س���اط �لز�ئ���د كيفية �أو طريقة حل �مل�س���كالت بطريقة منظم���ة، و�ملربر �لعقالين 
ور�ء هذ� �لتدريب هو �أن �لأطفال �لذين يعانون من �ل�س���طر�ب ل يق�س���ون وقًتا يف 

�لتفكري يف �حللول �لختيارية مل�سكالتهم ب�سبب �لتحكم �لردئ يف �ندفاعهم .

وهك���ذ� ف���اإن �لربنام���ج �لإر�س���ادي �لنتقائ���ي �حل���ايل �عتم���د عل���ى فني���ات   
و�إ�س���رت�تيجيات متنوع���ة للتعام���ل م���ع �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم مم���ن يعانون 
من ��سطر�ب نق�س �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد، و�سارك يف تطبيقه �أكرث من 
جه���ة )�لباح���ث- �أف���رد �ملجموعة �لتجريبي���ة – �أولياء �لأمور - �ملعلم���ون(، و�لتي قد 
�أدت للتكامل بني �ملدر�س���ة و�ملنزل للت�س���دى لل�سلوكيات غري �ملرغوبة �لتي قد ت�سدر 
منهم، ولعل كل ما �س���بق كان �س���بًبا يف وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي 
رت���ب درجات �أف���ر�د �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لقبلي و�لبع���دي على مقيا�س 
��س���طر�ب نق����س �لنتباه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئ���د ككل و�أبعاده يف �جت���اه �لقيا�س 

�لبعدي، وبذلك يتم قبول �لفر�س �لأول.
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نتائج الفر�س الثاين ومناق�ستها:
ين����س �لفر����س �لث���اين عل���ى �أن���ه: » توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني 
�لقيا����س  يف  و�لتجريبي���ة  �ل�س���ابطة  �ملجموعت���ني  �أف���ر�د  درج���ات  رت���ب  متو�س���طي 
�لبع���دي عل���ى مقيا����س ��س���طر�ب نق�س �لنتباه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئ���د و�أبعاده                                                       
)يف �لجت���اه �لأف�س���ل( ل�س���الح �ملجموع���ة �لتجريبي���ة.«، وللتحق���ق م���ن �س���حة ه���ذ� 
�لفر�س مت ��س���تخد�م �ختبار مان – ويتنى Mann-Whitney حل�س���اب �لفروق بني 
متو�س���طي رت���ب درجات �ملجموعة �ل�س���ابطة و�لتجريبية يف �لقيا����س �لبعدى ملقيا�س 
نق�س �لنتباه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئد و�أبعاده، ويو�سح جدول )4( نتيجة �ختبار 

مان وتنى لدللة �لفروق بني �لعينات �مل�ستقلة.

جدول )4(
دللة الفروق بني متو�سطي رتب درجات املجموعة ال�سابطة والتجريبية يف القيا�س البعدي 

ملقيا�س نق�س النتباه امل�سحوب بالن�ساط الزائد واأبعاده

�لأبعاد
�لتجريبية )ن=10(�ل�سابطة )ن=10(

قيمة 
"  U"

قيمة
W

قيمة
z م�ستوى

�لدللة
متو�سط 

�لرتب
جمموع 

�لرتب
متو�سط 

�لرتب
جمموع 

�لرتب
نق�س �لنتباه

 �لن�ساط �لز�ئد
و�لندفاعية

15.5
15.5

155
155

5.5
5.5

55
55

0
0

55
55

3.795-
3.798-

0.01
0.01

 �لدرجة �لكلية
0.01-15.51555.5550553.804للمقيا�س

يت�س���ح لنا من جدول )4( وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طي 
رت���ب درج���ات كاًل م���ن �ملجموع���ة �ل�س���ابطة و�لتجريبي���ة يف �لقيا�س �لبع���دي ملقيا�س 
نق����س �لنتب���اه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئ���د و�أبع���اده يف �جت���اه �ملجموع���ة �لتجريبية 
)بالن�س���بة لنخفا�س م�س���توى ��سطر�ب نق�س �لنتباه �مل�س���حوب بالن�ساط �لز�ئد(، 
بعد �لتعر�س للربنامج �لإر�سادي، مما يدل على حتقق �لفر�س �لثاين نتيجة لتاأثري 
�لفنيات و�خلرب�ت و�لأن�س���طة �ملت�س���منة يف جل�سات �لربنامج، و�لتي ت�سعي للتخفيف 
م���ن )نق�س �لنتباه- �لن�س���اط �لز�ئد –�لندفاعي���ة(، وهو ما ميكن �لتعبري عنه من 

خالل �لر�سم �لبياين �لتايل:
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�ســكل )2(  
الر�سم البيانى للفروق بني متو�سطي درجات املجموعة ال�سابطة والتجريبية يف القيا�س البعدي 

ملقيا�س نق�س النتباه امل�سحوب بالن�ساط الزائد واأبعاده

وه���ذه �لنتيج���ة توؤكد ما ج���اء يف �لفر�س �لأول و�أ�س���ارت �إىل فعالية �لربنامج 
وج���دو�ه، فيمك���ن تف�س���ري ذل���ك ب���اأن �أف���ر�د �ملجموعت���ني �ل�س���ابطة و�لتجريبي���ة كان 
بينه���م تكافوؤ وتكاف���وؤ قبل تطبيق �لربنامج، ولكن تعر�س �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية 
للربنام���ج �لإر�س���ادي ق���د �س���اعدهم عل���ى زي���ادة د�فعيته���م للتعل���م وزي���ادة �لنتب���اه، 
وحت�س���ني قدرته���م على �نتق���اء �ملثري�ت، كم���ا مت تدريبهم على حل �مل�س���كالت وتنمية 
مه���ارة �لتو�س���ل �إىل �حلل���ول �لبديل���ة من خ���الل تقدمي بع�س �مل�س���كالت، ومناق�س���ة 
خط���و�ت حل كل م�س���كلة م���ع باقي �أفر�د �ملجموع���ة �لتجريبية، وتت�س���ق هذه �لنتيجة 
                      ،Mehrinezhad et al (2000)، Miranda et al (2002) مع در��س���ات كل من

عمر )2010(، �لبهدل و�أحمد )2015(.

ويف�س���ر �لباح���ث ه���ذه �لنتيج���ة يف �س���وء �لأث���ر �لإيجاب���ي ملحت���وى �لربنام���ج 
�لنتقائ���ي و�ل���ذي عم���ل عل���ى توف���ري وتهيئ���ة �جل���و �لنف�س���ي �ملالئ���م و�لآم���ن لأفر�د 
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة، ف���كان هن���اك ترحي���ب و�إقب���ال منهم عل���ى �لعملية �لإر�س���ادية 
و�مل�س���اركة و�لتفاعل باإيجابية، كما �أعطى �لربنامج م�س���احة نف�سية �جتماعية لأفر�د 
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�ملجموع���ة �لتجريبي���ة لروؤي���ة �أمن���اط �س���لوكهم �لت���ي تت�س���ف بالندفاعي���ة و�حلركة 
�ملفرط���ة، فعم���ل �لربنام���ج عل���ى تدريبهم عل���ى مهار�ت �ل�س���رتخاء وحل �مل�س���كالت، 
و�لتعام���ل باإيجابي���ة م���ع �لآخرين من خ���الل مهار�ت ب���دء و�إنهاء �حلدي���ث، وتقدمي 

ا مهار�ت �ل�سبط �لذ�تي. �لعتذ�ر، وطلب �ل�ستئذ�ن، ومهارة �لتقبل ،و�أي�سً

كما يف�سر �لباحث عدم وجود حت�سن لدى �أفر�د �ملجموعة �ل�سابطة �إىل عدم 
تعر�س���هم للربنامج �لإر�س���ادي �لنتقائي خلف�س ��س���طر�ب نق�س �لنتباه �مل�سحوب 
بالن�ساط �لز�ئد لديهم، وعدم تو�فر �أجو�ء نف�سية �آمنه تقدم لهم خرب�ت وممار�سات 
ومو�ق���ف تتي���ح لهم فر�س �حل���و�ر وتبادل �لآر�ء، وعدم تعر�س���هم ملو�قف ي�س���تطيعو� 
فيها �لتخل�س مما يعرتيهم من �س���لوكيات غري مرغوبة، وبالتايل فاإن عدم �لتدخل 
�لإر�س���ادي له���ذه �ملجموعة وعدم تدعيمهم بفنيات �لإر�س���اد �لنتقائي يف �لتعامل مع 
ممار�س���تهم ل�س���لوكيات نق�س �لنتباه �مل�سحوب بالن�س���اط �لز�ئد يوؤدي �إىل بقاء هذه 

�ملمار�سات دون حدوث �أي حت�سن بها.

كم���ا ميك���ن تف�س���ري ذلك يف �س���وء فعالي���ة �لإر�س���اد �جلماعي عند ��س���تخد�مه 
يف برنامج �لإر�س���اد �لنتقائي مع �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية؛ حيث �س���اعد ��س���تخد�م 
�لإر�س���اد �جلماع���ي يف �إز�ل���ة �لإح�س���ا�س بالتف���رد يف �مل�س���كلة، و�أت���اح تقا�س���م �مل�س���كلة 
و�لتفاعل بني �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية، ويت�س���ح ذلك من خالل ما �أكده �لد�سوقي             
)2006، 315( عل���ى �أن �لأف���ر�د �لذين يعانون من ��س���طر�ب نق�س �لنتباه �مل�س���حوب 
بالن�س���اط �لز�ئ���د ي�س���عرون باأنه���م معزول���ون �جتماعًي���ا، وي�س���اء فهمه���م م���ن جان���ب 
�لآخرين، وبالتايل فالعالج �جلماعي مينح �لفر�سة لاللتقاء بالأفر�د �لذين يعانون 
من نف�س �مل�سكالت، وتكون �لتدخالت �لعالجية �ل�سيكولوجية ذ�ت كفاءة عالية عند 
تقدميه���ا يف �س���يغة جماعية، حيث يوف���ر �لعالج �جلماعي بيئ���ة تاأييدية �أو تدعيمية 
ت�س���اعد هوؤلء �لأفر�د على �كت�س���اب مهار�ت �لتفاعل �لأ�سا�س���ية، ويجب �أن يكون عدد 

�أفر�د �ملجموعة �سغرًي� ل يتعدى 10 �أفر�د. وذلك مت مر�عاته يف �لربنامج �حلايل.

كما يف�س���ر �لباحث هذه �لنتيجة يف �س���وء تعدد �لفنيات �لإر�س���ادية �لتي مت   
��س���تخد�مها يف �لربنام���ج �حل���ايل فتلك �لفني���ات مت �ختيارها عن طري���ق �إنها �أثبتت 
فعاليته���ا يف �لتعام���ل م���ع ��س���طر�ب نق����س �لنتب���اه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئ���د يف 
�لدر��س���ات �ل�سابقة، وهذه �لفنيات مت ��ستخد�مها يف �سكل منظومة �إر�سادية متكاملة 
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ومرت�بط���ة تتنا�س���ب م���ع تعقد وت�س���ابك ظاه���رة نق�س �لنتباه �مل�س���حوب بالن�س���اط 
�لز�ئد فهي ظاهرة متعددة �جلو�نب ويختلف حجمها من بيئة لأخرى.

ويتف���ق ذل���ك م���ع م���ا ذك���ره Capuzzi & Gross(2011,460) باأن �أف�س���ل 
عمل �إر�س���ادي هو �لذي يوؤثر ويثبت فعاليته، و�لإر�ساد �لنتقائي �جتاه عملي يرف�س 
�لنظ���رة �لأحادي���ة، وي���رى �أن تع���دد فني���ات �أي برنامج �إر�س���ادي توؤتي بثمارها خا�س���ة 
م���ع �لأطف���ال، مل���ا حتتاج���ه ه���ذه �لفئ���ة �لعمرية م���ن تن���وع يف �أ�س���اليب �لتعام���ل وفًقا 

خل�سائ�سها.

ولذل���ك ف���اإن �لظروف �لت���ي تعر�س له���ا �أف���ر�د �ملجموعة �لتجريبي���ة تختلف 
كلي���ًة عن �ملجموعة �ل�س���ابطة، ففي �ملجموعة �لتجريبي���ة تكونت �لألفة بني �لباحث 
و�أفر�د �ملجموعة �لتجريبية نتيجة �مل�س���اركة �لفعالة يف جل�س���ات �لربنامج �لإر�سادي، 
فق���د �ندم���ج معهم جميًعا و�س���عرو� باأنه �أخ �أكرب لهم، فقد �س���اركو� باإيجابية ون�س���اط 
يف كل حمت���وى �لربنام���ج �لإر�س���ادي من���ذ جل�س���ة �لتع���ارف �إىل نهاية �جلل�س���ات، فكل 
ما �س���بق �أدى �إىل وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طي رتب درجات �أفر�د 
�ملجموعتني �ل�س���ابطة و�لتجريبية يف �لقيا�س �لبعدي على مقيا�س ��س���طر�ب نق�س 
�لنتباه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئد و�أبعاده )يف �لجتاه �لأف�س���ل( ل�س���الح �ملجموعة 

�لتجريبية، وبذلك يتم قبول �لفر�س �لثاين.

نتائج الفر�س الثالث ومناق�ستها:
 ين�س �لفر�س على �أنه: » ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طي 
رتب درجات �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لبعدي )بعد تطبيق �لربنامج 
مبا�سرة(، و�لتتبعي )بعد �سهرين من �لقيا�س �لبعدي( على مقيا�س ��سطر�ب نق�س 
�لنتب���اه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئد و�أبعاده.«، وللتحقق من �س���حة ه���ذ� �لفر�س مت 
��س���تخد�م �ختبار ويلكوك�س���ون Wilcoxon Test حل�ساب دللة �لفروق بني �لعينات 
�ملرتبطة، ويو�س���ح جدول )5( �لنتائج �لتى مت �حل�س���ول عليها عند معاجلة �لفر�س 

�لثالث �إح�سائًيا:
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جدول )5(
دللة �لفروق بني متو�سطي رتب درجات �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�سني �لبعدي 
و�لتتبعي على مقيا�س ��س���طر�ب �لنتباه �مل�س���حوب بالن�ساط �لز�ئد و�أبعاده )ن=10(

نوع �لأبعاد
متو�سط �لعددتوزيع �لرتب�لقيا�س

�لرتب
جمموع 

م�ستوى قيمة Z�لرتب
�لدللة

بعدينق�س �لنتباه
تتبعي

�لرتب �ل�سالبة
�لرتب �ملوجبة

�لرتب �ملت�ساوية

2
5
3

3
4.4

6
221.406-0.160

 �لن�ساط �لز�ئد
و�لندفاعية

بعدي
تتبعي

�لرتب �ل�سالبة
�لرتب �ملوجبة

�لرتب �ملت�ساوية

3
5
2

4
4.8

12
240.846-0.397

بعدي�ملقيا�س ككل
تتبعي

�لرتب �ل�سالبة
�لرتب �ملوجبة

�لرتب �ملت�ساوية

3
7
0

5.5
5.5

16.5
38.51.130-0.258

ويت�س���ح من جدول )5( عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طي 
رتب درجات �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لبعدي و�لتتبعى ملقيا�س نق�س 
�لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد و�أبعاده؛ حيث �أ�سارت هذه �لنتيجة �إىل �أن برنامج 
�لإر�س���اد �لنتقائ���ي ق���د ��س���تمرت فاعليت���ه خالل ف���رتة �ملتابعة وهى �لف���رتة �لزمنية 
�مل�ساوية لفرتة تطبيق �لربنامج )حو�ىل �سهرين( منذ �نتهاء جل�ساته، ويت�سح ذلك 

من خالل �لر�سم �لبياين �لتايل:

�سكل )3( 
الر�سم البيانى للفروق بني متو�سطي درجات اأفراد املجموعة التجريبية يف القيا�سني البعدي 

والتتبعي على مقيا�س ا�سطراب نق�س النتباه امل�سحوب بالن�ساط الزائد واأبعاده
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وتدع���م هذه �لنتيجة در��س���ة Bonnev(2001) �لت���ي �أكدت على �أنه حلدوث 
��س���تمر�رية يف فعالي���ة �لربنام���ج، لب���د م���ن تق���دمي خط���ة �إر�س���ادية متكامل���ة ولي�س 
�لرتكي���ز فق���ط على حت�س���ني �لنتب���اه وخف����س �لندفاعية و�لن�س���اط �لز�ئ���د؛ و�إمنا 
���ا على �لأد�ء �لأكادميي ودور �لأ�س���رة و�لتفاعالت �لجتماعية؛ وهذ� ما  �لرتكيز �أي�سً
مت و�سعه يف �لعتبار عند �إعد�د وتطبيق �لربنامج �حلايل فلم يقت�سر تطبيقه على 
تالمي���ذ �ملجموع���ة �لتجريبي���ة فقط، �إمن���ا �هتم يف �إ�س���ر�ك �أولياء �لأم���ور من خالل 
��ستخد�م بطاقة �ملتابعة �ليومية، و�ملعلمني �لذين يقومن بالتدري�س لهم عن طريق 
���ا بطاق���ة �ملتابعة �ليومي���ة وفنية تدري�س �لأق���ر�ن، ومت مقابلتهم وتدريبهم على  �أي�سً
ذلك يف �جلل�سة �لفتتاحية للربنامج، وعمل �لباحث على ت�سجيعهم على �مل�ساركة يف 
�لربنامج من خالل مر�قبتهم وت�سجيل كل ما ي�سدر عن �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية 
�س���و�ء يف �لبيئة �ملدر�س���ية �أو �لأ�س���رية، مما كان له �لأثر يف نقل ما يتعلمه �إىل مو�قف 

حياتية �أخرى.

وتت�سق هذه �لنتيجة مع در��سات كل من عمر )2010(، غر�ب )2010( ،بيومي 
ويو�سف )2013(، �لبهدل و�أحمد )2015(، عا�سور )2017(، عبد�حلي )2017(.

��س���تمر�رية فعالي���ة �لربنام���ج �لإر�س���ادي �إىل م���دى  كم���ا يرج���ع �لباح���ث   
�لتاأث���ري�ت �لإيجابي���ة للتدري���ب عل���ى �إ�س���رت�تيجية �ل�س���بط �لذ�ت���ي و�لتدريب على 
�ملهار�ت �لجتماعية، �لتي �إدت �إىل �س���عور �لتالميذ باأنهم �أ�س���بحو� مقبولني من قبل 
ا نتيجة لنجاح �لربنامج �لإر�سادي �مل�ستخدم  زمالئهم، فدعمت من �س���د�قاته، و�أي�سً
يف نق���ل �خل���رب�ت و�ملهار�ت �لعقلية و�لنف�س���ية و�لجتماعية �لتي عا�س���وها وتعاي�س���و� 
معها يف �جلل�سات �لإر�سادية �إىل مو�قف �حلياة �ملختلفة؛ حيث تك�سف �لنتائج بو�سوح 
نقل �لأثر �لإيجابي للممار�س���ة �لإر�س���ادية �لتي �س���اركو� فيها وتعلمو� منها وتعميمه 

على حياتهم �لأ�سرية و�ملدر�سية و�لجتماعية.

وتتف���ق ه���ذه �لنتيج���ة م���ع م���ا ذك���ره كف���ايف )2003، 261( عل���ى �أن �لإر�س���اد   
�لنتقائ���ي طريق���ة له���ا جاذبيتها �لتي جتذب كثري من �ملر�س���دين �إليه���ا وهم يفعلون 
ذلك للنتائج �لإيجابية �لتي يحققونها من ور�ء تطبيقها �إ�س���افة �إىل �س���عور �ملر�س���د 
باحلرية و�لنفتاح على كل ما هو يف �مليد�ن و�سعوره باأنه ل يحرم نف�سه من �أي ميزة 

تكون موجودة يف �أحدى �لطرق.
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كما قد يرجع بقاء �أثر �لربنامج �لإر�سادي على �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية �إىل   
فعالية هذ� �لربنامج �لقائم على �لنظرية �لنتقائية، و�رتباط �لربنامج مبجموعة من 
ا ببع�س �لفنيات �لتي من �ساأنها  �لأن�سطة و�لتمارين �ملحببة لالأطفال، و�رتباطه �أي�سً
تثبيت �لتعلم: كاأ�سلوب حل �مل�سكالت، و�إ�سرت�تيجيات �ل�سبط �لذ�تي، و�لنمذجة، فتم 
تدريب �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية على تلك �لفنيات و�لإ�س���رت�تيجيات يف كل مر�حل 
�لربنام���ج �لإر�س���ادي �خلا�س���ة ب)بنق����س �لنتب���اه- �لن�س���اط �لز�ئ���د – �لندفاعية(

كما كان ل�ستخد�م �لو�جبات �ملنزلية دور كبري يف تدريب تالميذ �ملجموعة   
�لتجريبي���ة عل���ى �مله���ار�ت و�ل�س���لوكيات �جلدي���دة �لت���ي �كت�س���بوها د�خ���ل �جلل�س���ات 
���ا م�س���اركة �أولي���اء �لأمور و�ملعلم���ني �أدى �إىل  �لإر�س���ادية وتطبيقه���ا يف حياتهم، و�أي�سً

وجود متابعة على �سلوكياتهم يف �لبيئة �لأ�سرية و�ملدر�سية.

ونظ���ًر� ملا �أ�س���فرت عنه نتائ���ج �لفر�س �لثالث من عدم وج���ود فروق ذ�ت دللة 
�إح�سائية بني متو�سطي رتب درجات �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�سني �لبعدي 
و�لتتبعي ملقيا�س نق�س �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد و�أبعاده، فبذلك يتم قبول 

�لفر�س �لثالث.

تو�سيات البحث:
�أهمي���ة توعي���ة �لقائم���ني عل���ى �لعملي���ة �لتعليمية ب�س���رورة �إج���ر�ء �ختبار�ت ( 1)

ت�سخي�س���ية ل���ذوي �س���عوبات �لتعل���م للتعرف عليه���م مبكًر�، م���ن �أجل حتديد 
�لتدخل �لإر�سادي �ملطلوب.

�س���رورة عمل بر�مج �إر�س���ادية �أ�س���رية لتوعية �لآباء و�لأمهات بكيفية �لتعامل ( 2)
مع �أبنائهم ذوي ��سطر�ب نق�س �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد.

�إن�ساء خدمات �أو مر�كز يتو�فر فيها مدربني موؤهلني للم�ساهمة يف �لتخفيف ( 3)
من ��سطر�ب نق�س �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد لذوي �سعوبات �لتعلم.

�س���رورة قيام �لأخ�س���ائيني �لنف�س���يني باإعد�د ملفات خا�س���ة بكل تلميذ، ُتقدم ( 4)
فيها �سورة تف�سيلية عن حالة �لتلميذ �خلا�سة بامل�ستوى �لتح�سيلي و�حلالة 
�ل�س���حية و�لبدني���ة، و�س���لوكياته د�خ���ل حجرة �لدر��س���ة وخارجه���ا، ومتابعته 

ب�سورة دورية.
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م�ستخل�س البحث
ه���دف �لبح���ث �إىل �لتحق���ق من فعالي���ة برنامج تدريب���ي با�س���تخد�م �إجر�ء�ت 
�إد�رة �ل���ذ�ت لتعدي���ل بع����س �ل�س���لوكيات �لالتو�فقي���ة ل���دى عينة م���ن �لتالميذ ذوي 
��سطر�ب �لتوحد مبنطقة �لق�سيم، ت�سمنت عينة �لبحث )12( تلميًذ� ذي ��سطر�ب 
جمموعت���ني  �إىل  تق�س���يمهم  ومت  �س���نة   )12-9( ب���ني  �أعماره���م  وت���رت�وح  �لتوح���د، 
مت�س���اويتني جتريبي���ة و�س���ابطة، عدد كل جمموع���ة )6( تالمي���ذ، ومت تطبيق �أدو�ت 
�لبح���ث �ملتمثل���ة يف مقيا����س �ل�س���لوكيات �لالتو�فقية ل���دى �لتالميذ ذوي ��س���طر�ب 
�لتوحد )�إعد�د �لباحث(، و�لربنامج �لتدريبي �ملقرتح �لقائم على ��ستخد�م �إجر�ء�ت 
�إد�رة �ل���ذ�ت ل���دى �لتالمي���ذ ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د )�إعد�د �لباح���ث( وقد تبني من 
�لنتائ���ج فعالي���ة �لربنامج �لتدريبي �لقائم على ��س���تخد�م �إج���ر�ء�ت �إد�رة �لذ�ت لدى 
�لتالميذ ذوي ��سطر�ب �لتوحد مبنطقة �لق�سيم، كما تبني �أنه ل توجد فروق د�لة 
�إح�س���ائًيا بني متو�س���طي رتب درجات �لقيا�س �لبعدي �لأول و�لقيا�س �لبعدي �لثاين 
لل�س���لوكيات �لالتو�فقي���ة ل���دى �ملجموع���ة �لتجريبية، وهو م���ا يوؤكد ��س���تمر�ر تاأثري 
�لربنامج ومدى تاأثريه يف خف�س �ل�سلوكيات �لالتو�فقية لدى �ملجموعة �لتجريبية 

يف �لقيا�س �لبعدي. 

كلمــات مفتاحيــة: �إد�رة �لذ�ت - �ل�س���لوكيات �لالتو�فقي���ة - �لتالميذ ذوي ��س���طر�ب 
�لتوحد.
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Investigating the effectiveness of a training program 
based On Using self-management procedures to 
modify some inconsistent behaviors of autistic

 students with autism in Al-Qassim region

Dr.Makki Mohammed Maghrabi Mohammed
Associate Professor, Department of Special Education

College of Education – Al-Qassim University

Abstract
 The research aims to verify The effectiveness of a training 

program using self-management procedures to modify some 
inconsistent behaviors In a sample of autistic students in Qassim 
region. The sample of the study has included (12) pupils with 
autism , aged 9-12 years, who have been divided into two groups: 
experimental and control group, each of which contained 6 pupils. 
The research tools, The research tools, including of the inconsistent 
behavior of autistic students (designed by the researcher), were 
administered among students with autism. The proposed Training 
Program based on Incompatibility behaviors(prepared by the 
researcher) to reduce introvert behavior has also been applied among 
students with autism. The results have shown the effectiveness of 
the training program based on Incompatibility behaviors among 
students with autism in Al-Qassim region. It also turns out that there 
are no statistically significant differences between the average of the 
mark ranks for first telemetric measurement and second telemetric 
measurement related the introvert behavior among the experimental 
group. , which confirms the continual impact of the program and 
its impact in reducing the Incompatibility behaviors among the 
experimental group in the posttest measurement

Keywords: Self-management - Incompatibility behaviors - students 
with autism.
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مقدمة البحث:
 Autism Spectrum Disorders (ASDS) يعد ��سطر�ب طيف �لتوحد
م���ن �لإعاق���ات �لت���ي ماز�لت ت�س���غل �هتم���ام كثري من �ملخت�س���ني يف �لرتبية �خلا�س���ة 
و�لقائمني برعايتهم وتعليمهم؛ لمتد�د �أثره على م�ستوى �لتو�فق �لنف�س-�جتماعي 
لذوى ��س���طر�ب طيف �لتوحد، حيث تظهر �سروب �لفتقار للقدرة على �لتو�فق مع 
�ملو�قف و�ملتغري�ت �لتي يو�جهونها مهما كانت ب�س���يطة، �لأمر �لذي يوؤثر �س���لًبا على 
م�س���توى �لتو�ف���ق لديهم �س���و�ء كان ذل���ك على �مل�س���توى �لنف�س���ي �أم �لجتماعي؛ مما 

ينعك�س على عملية تعلمهم )عبد �ملح�سن، وحممد،2013(. 

��س���طر�ب �لتوحد ي�س���تخدم لو�سف �إعاقة من �إعاقات �لنمو، تت�سم بق�سور يف 
�لإدر�ك، وتاأخر �أو توقف يف �لنمو، ونزعة �ن�سحابية تعزل �لطفل عن �لو�سط �ملحيط 
ب���ه حي���ث ي�س���بح منغلًق���ا على نف�س���ه ويت�س���م �س���لوكه بالنمطي���ة و�لتكر�رية و�س���لوك                 

(Cervantes & Matson, 2015; Rosseti, 2015) إيذ�ء �لذ�ت�

كم���ا يع���د ت�س���خي�س �لتوح���د م���ن �مل�س���كالت �ل�س���عبة �لت���ي تو�ج���ه �لباحثني 
و�ملهتم���ني ب���ه يف ميد�ن �لرتبية �خلا�س���ة، ويع���ود ذلك �إىل �أمري���ن �لأول: �أن �لتوحد 
لي�س ��س���طر�با و�حد� و�إمنا يبدو� عدة �أ�س���كال، مما �أدى بالبع�س �إىل ت�س���ميته طيف 
�لتوح���د، �لثان���ى: �أن مفه���وم �لتوحد يتد�خل م���ع مفاهيم �أخرى، كف�س���ام �لطفولة، 
�لتخل���ف �لعقل���ي و��س���طر�بات �لتو��س���ل، مترك���ز �لطف���ل ح���ول �ل���ذ�ت، ��س���طر�بات 

�حلو��س )ن�سر،2002( 

�أن ��س���طر�ب �لتوح���د م���ن �ل�س���طر�بات ذ�ت �لتاأث���ري �ل�س���لبي �لنم���و  كم���ا 
�جل�س���مي و�لعقلى، ويوؤدى باملتعلم �لتعر�س للعديد لبع�س �مل�سكالت �لغري تو�فقية، 
و�لن�س���حاب م���ن د�ئ���رة �لتفاع���ل �لجتماع���ي و�لنغ���الق عل���ى �ل���ذ�ت، مم���ا ي�س���عف 

�لتو��سل ويوؤدى �إىل �لعزلة �لجتماعية. 

ي���رى Buckman (2000) �أن �لطريق���ة �ملعت���ادة للتعامل م���ع �لأطفال ذوي 
�لإعاق���ة ل �أن يت���م �لرتكي���ز على تعليمه���م كل �ملهار�ت و�ل�س���لوكيات �لتي يحتاجونها 
يف مو�ق���ف �لتعل���م �ملختلفة، وف���ى �لوقت �لذي يو�جه فيه هوؤلء �لأطفال �س���عوبة يف 
تعمي���م �مله���ار�ت و�ل�س���لوكيات يف �لأماك���ن �ملختلفة، تك���ون هذه �لطريقة �مل�س���تخدمة 
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معه���م غ���ري مالئم���ة، وف���ى مقابل ذل���ك يكون �لأك���رث نفع���ا نعلمهم �س���لوكيات ميكن 
تعميمها ونقلها من مكان �إىل �آخر، وتعد �إد�رة �لذ�ت و�حدة من �أهم هذه �ل�سلوكيات، 
فعندم���ا يت���درب �لأطف���ال على �أ�س���اليب �إد�رة �ل���ذ�ت ميكن �أن ي�س���بحو� �أكرث توجيًها 
لأنف�س���هم و�أقل �عتماد� على �لرقابة و�لإ�س���ر�ف �مل�س���تمر، وبدل من �أن يتم تدريبهم 
عل���ى �س���لوكيات يف ح���الت معينة، ف���اإن �إد�رة �ل���ذ�ت تدربهم على مه���ار�ت عامة ميكن 

��ستخد�مها يف �لعديد من �لبيئات و�ملو�قف. 

وتتن���اول �لدر��س���ة �حلالي���ة تعديل بع����س �ل�س���لوكيات �لالتو�فقية من خالل 
برنام���ج تدريبي قائم على �إجر�ء�ت �إد�رة �لذ�ت، وفنياتها �لتي تت�س���من على مر�قبة 

�لذ�ت-مالحظة �لذ�ت-تعزيز �لذ�ت..وغريها. 

وبن���اًء عل���ى ذل���ك ف���اإن جن���اح �لطف���ل ذي ��س���طر�ب �لتوح���د يف �إد�رة �ل���ذ�ت 
ي�س���اعده على �كت�س���اب �لعديد من �ملهار�ت �ل�سلوكية، و�لتي متكنه من تعديل �سلوكه 

�لالتو�فقي. 

م�سكلة البحث:
 �إن �لطف���ل ذي ��س���طر�ب �لتوح���د ُيظهر تباينا و��س���ًعا يف �س���لوكياته ومهار�ته 
وقدر�ته �لوظيفية وحاجاته �لتعليمية و�لتي تتغري مع منوه وتطوره، كما �أن �لطفل 
ذي ��س���طر�ب �لتوحد يعاين من فقد�نه لعن�س���ر �لزمن لي�س باعتباره �أحد عنا�س���ر 
�لو�ق���ع �ملحي���ط بالطف���ل ولكن لأن���ه يعاين من �س���عف �نتباهه للمث���ري�ت �خلارجية، 
وت�س���ري �لدر��س���ات يف جمال �ملعاقني �إىل �نت�سار عدد من �مل�سكالت �ل�سلوكية و�أمناط 
�ل�س���لوكيات �لالتو�فقي���ة مم���ا يع���وق تقدمهم يف بر�م���ج �لتعلم و�لتدري���ب و�لتاأهيل، 
ومن ثم يحول دون منوهم �ل�سخ�سي و�لرتبوي و�لجتماعي )عبد �حلميد،2013(.

 يعانى �لطفل ذي ��سطر�ب �لتوحد من ظهور �سلوكيات غري �سوية تتمثل يف: 
�إيذ�ء �لذ�ت ونوبات �لغ�س���ب، و�ل�س���حك �لغري معروف �ل�سبب، و�ل�سلوك �لتخريبي، 
ومقاومة �لتغيري، و�ل�سلوك �لنمطي و�لتي تت�سبب يف م�سكالت �لتو�فق �لجتماعي، 
حيث تعد �ل�س���لوكيات �لالتو�فقية من �ملو�س���وعات �لهامة �ملوؤثرة على �سلوك �لطفل 
ذي ��س���طر�ب �لتوحد ويزد�د هذ� �لأمر �أهمية لدى ذي ��س���طر�ب �لتوحد لتاأخره يف 
�كت�س���اب �خلرب�ت �حل�س���ية ب�س���كل غري متنا�س���ق مع �ملثري�ت �لبيئية؛ مما يوؤدى �إىل 
 Burton,et, 2013،Mechling, et al., 2015، مزي���د من �لعزل���ة �لجتماعي���ة
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وو�س���ع �ليدي���ن و�لأ�س���ياء �ل�س���اذة يف �لف���م، وتكر�ر غري منا�س���ب لكلمة ما، و�ل�س���ر�خ 
Pierce,2013., Doveal, 2014., Norbert,2015.

 كم���ا �أ�س���ار Macpherson et al., (2015) �إىل �أن �أطف���ال ��س���طر�ب طيف 
�لتوح���د يعان���ون م���ن �لعج���ز يف مه���ار�ت �لتو��س���ل و �مل�س���اركة �لجتماعي���ة ونق����س 
�لتفاع���الت �لجتماعية،وظه���ور �ل�س���لوكيات �ل�س���اذة.هذ� وق���د �أ�س���ارت �لعدي���د م���ن 
 Engelhardt& Mazurek, (2014); Buggey, & در��س���ة  مث���ل  �لدر��س���ات 
Ogle, (2013) �إىل ظهور �سلوكيات لتو�فقية لدى �أطفال ��سطر�ب �لتوحد مثل: 

�ل�سر�خ، و�لعدو�ن، و�لبكاء، و�لتخريب و�ل�سلوك �لفو�سوي، و�لتدمريى.
 Knight et al, (2013); :وه���ذ� يتف���ق م���ع ما �أ�س���ارت �إلي���ه در��س���ة كل م���ن
وج���ود  �إىل   Weiss& Burnham, (2015);  Wolff& Symons, (2013)
�رتباط كبري بني ��س���طر�ب �لتوحد وظهور �ل�س���لوك �لتدمريي، و�لعجز يف �لتفاعل 

و�لتو��سل �لجتماعي.

�إن �أ�سلوب �إد�رة �لذ�ت من �لأ�ساليب �حلديثة ن�سبيا يف ميد�ن �لرتبية �خلا�سة 
و�لتى لها درجة جيدة من �لفاعلية يف تعديل �لعديد من جو�نب �لق�س���ور لدى ذوي 

.(Lienemann & Reid, 2006) لإعاقة�

تنب���ع �أهمي���ة ��س���رت�تيجية �إد�رة �ل���ذ�ت م���ن �إمكاني���ة ��س���تخد�مها م���ع �أمناط 
خمتلف���ة م���ن �لتالمي���ذ ومع �أعم���ار خمتلف���ة وم�س���تويات متباينة م���ن �لإعاقة.رغم 
�أن �أ�س���لوب �إد�رة �ل���ذ�ت ميك���ن �أن مُيك���ن �لتالمي���ذ م���ن �س���بط �س���لوكهم �إل �أن �لأمر 
يقت�س���ى تدخ���اًل م���ن �لكب���ار يف عملية �لتدري���ب على �س���بط ومر�قبة �ل�س���لوك حتى 
ميك���ن �لتحق���ق م���ن ح���دوث �لتح�س���ن �ملرتقب.ي�س���هم �لتدري���ب عل���ى �إد�رة �ل���ذ�ت يف 
تنمي���ة �مله���ار�ت �ل�سخ�س���ية ل���دى ذوي �لإعاق���ة، حي���ث ي�س���اعدهم يف �أن يتمكن���و� من 
حتديد �جلو�نب �لتي يرغبون يف حت�س���ينها �أو تطويرها كما �أن حاجتهم يف �لعتماد 
عل���ى �لر��س���دين مل�س���اعدتهم يف �س���بط �س���لوكهم تق���ل ق���در �لإم���كان وه���ذ� م���ا �أكدته 
King-Sears (2008) �أن �أ�سلوب �إد�رة �لذ�ت ميكن �أن ي�ستخدمه �ملعلمون كربنامج 
تدخل���ي لتنمي���ة �ل�س���لوكيات، كم���ا �أنه يركز يف �ملق���ام �لأول على تعلي���م �لتالميذ كيف 
ي�س���بطون �سلوكهم �ل�سخ�س���ى.و�أكدت �أي�س���ا �أن �لتالميذ ذوى �لحتياجات �ملختلفة 

و�لأعمار �ملختلفة متكنو� من ��ستخد�م فنيات �إد�رة �لذ�ت بنجاح. 
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 ين�س���ح �لكثري من �ملربني ب�س���رورة ��ستخد�م �ل�س���رت�تيجيات �حلديثة منها 
�إد�رة �ل���ذ�ت يف خف����س بع�س �ل�س���لوكيات �لالتو�فقي���ة و�لتي منها �إي���ذ�ء �لذ�ت لدى 
�لأطفال ذوى ��س���طر�ب �لتوحد، حيث �أن عدم فاعلية �ل�س���بط �لذ�تي لدى �لأطفال 
 (Carr Moore, & ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د ه���و �أه���م �س���بب للم�س���كالت �ل�س���لوكية

Anderson, 2015; Boettcher, 2014; Koegel,2014; Low,2014)

يع���د �أ�س���لوب �إد�رة �لذ�ت من بني �لطرق و�لأ�س���اليب �لتي جل���اأ �إليها كثري من 
�لباحثني بغر�س تعديل �س���لوك �لأطفال ذوي �لحتياجات �خلا�س���ة، ويهدف �لبحث 

�حلايل �إىل با�ستخد�م �إجر�ء�ت �إد�رة �لذ�ت لتعديل بع�س �ل�سلوكيات �لالتو�فقية 

لدى عينة من �لتالميذ ذوي ��سطر�ب �لتوحد من خالل مر�جعة جمموعة من 
�لدر��سات �لتي تناولت مو�سوع �إد�رة �لذ�ت لدى فئة ذوي ��سطر�ب �لتوحد مثل در��سة 
،(Encher,2001 2005 Moony et al,،Mclin,2002،Stephen,2008)
 Cynthia Boyle ,Matthew Sanders & John Lutzker (2010) تذكر در��سة
�أن و�سع �لأهد�ف و�لإعد�د و�لتدريب على خف�س �ل�سلوكيات �لالتو�فقية من خالل 
�لتدخالت �ل�سلوكية لها دور فعال. فقد ��ستخدمت �إد�رة �لذ�ت يف در��سات عديدة مثل 
Carr et al., 2015., Boettcher, 2014., Robyn, 2015., :در��س���ة كال م���ن
.Liu et al., 2015., Schenkoske, 2012., Southern2004 ي���ري �لباح���ث 
�أن���ه ميك���ن �ل�س���تعانة باإج���ر�ء�ت �إد�رة �لذ�ت لتعدي���ل بع�س �ل�س���لوكيات �لالتو�فقية 
كمحاول���ة للم�س���اهمة ب�س���كل �يجاب���ي وفع���ال يف خف����س درج���ة بع����س �ل�س���لوكيات 
�لالتو�فقي���ة بالإ�س���افة �إىل تلبي���ة �حتياجاته���م، وه���ذ� مادف���ع �لباح���ث �إىل �لتفك���ري 
يف و�س���ع برنام���ج تدريبي با�س���تخد�م �إج���ر�ء�ت �إد�رة �ل���ذ�ت يه���دف �إىل تعديل بع�س 
�ل�س���لوكيات �لالتو�فقي���ة ل���دى عينة من �لتالمي���ذ ذوي ��س���طر�ب �لتوحد، ومن ثم 
ف���اإن �لبح���ث �حلايل يحاول �لإجابة على �ل�س���وؤ�ل �لتايل: ما فعالي���ة برنامج تدريبي 
با�ستخد�م �إجر�ء�ت �إد�رة �لذ�ت لتعديل بع�س �ل�سلوكيات �لالتو�فقية لدى عينة من 

�لتالميذ ذوي ��سطر�ب �لتوحد مبنطقة �لق�سيم ؟

ويتفرع من هذا ال�سوؤال الأ�سئلة الفرعية التالية:
ه���ل توجد فروق بني متو�س���طي رتب درجات تالمي���ذ �ملجموعة �لتجريبية يف ( 1)

�لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي لل�سلوكيات �لالتو�فقية؟
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ه���ل توجد فروق بني متو�س���طي رتب درجات تالمي���ذ �ملجموعتني �لتجريبية ( 2)
و�ل�سابطة يف �لقيا�س �لبعدي لل�سلوكيات �لالتو�فقية؟ 

ه���ل توجد فروق بني متو�س���طي رتب درجات تالمي���ذ �ملجموعة �لتجريبية يف ( 3)
�لقيا�سني �لبعدي �لأول و�لبعدي �لثاين )�ملتابعة( لل�سلوكيات �لالتو�فقية؟

اأهدف البحث:
 يهدف �لبحث �إىل:

�لتحق���ق م���ن فعالية برنامج تدريبي قائم علي �إجر�ء�ت �إد�رة �لذ�ت يف خف�س ( 1)
�ل�س���لوكيات �لالتو�فقي���ة ل���دى عين���ة م���ن �لتالمي���ذ ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د 

مبنطقة �لق�سيم.
�لتعرف على مدى �إ�سهام �لربنامج �لتدريبي يف خف�س �ل�سلوكيات �لالتو�فقية ( 2)

لدى عينة �لبحث.
�لتعرف على مدى �لتح�سن يف خف�س �ل�سلوكيات �لالتو�فقية لدى �لتالميذ ( 3)

ذوي ��سطر�ب �لتوحد بعد تطبيق �لربنامج.

اأهمية البحث: 
�إ�س���هام �لبح���ث يف توف���ري بع����س �حلقائ���ق و�ملعلوم���ات ح���ول �إمكاني���ة خف����س ( 1)

�ل�س���لوكيات �لالتو�فقي���ة وتنمي���ة مه���ارة �إد�رة �ل���ذ�ت با�س���تخد�م �لربنام���ج 
�لتدريبي.

�لتوح���د ( 2) �ل�س���لوكيات �لالتو�فقي���ة �لتالمي���ذ ذوي ��س���طر�ب  ي�س���اعدخف�س 
عل���ى �لنخر�ط �لجتماعي مع �لآخرين وحت�س���ني �س���لوكهم �لجتماعي قدر 

�لإمكان.
تق���دمي جمموع���ة م���ن �لفني���ات �لتدريبية ع���رب �لربنام���ج �لتدريبي خلف�س ( 3)

بع����س �ل�س���لوكيات �لالتو�فقي���ة ل���دى عين���ة م���ن �لتالمي���ذ ذوي ��س���طر�ب 
�لتوحد.

ت�سميم برنامج خلف�س �ل�سلوكيات �لالتو�فقية لدى �لتالميذ ذوي ��سطر�ب ( 4)
�لتوحد باملرحلة �لبتد�ئية ميكن �ل�ستفادة منه مع عينات مماثلة.

ي�س���اعد �لربنامج �لتدريبي يف خف�س �ل�سلوكيات �لالتو�فقية لدى �لتالميذ ( 5)
ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د؛ وم���ن ثم تطبيق���ه على تالميذ �لفئ���ات �لأخرى من 

ذوي �لإعاقة.
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م�سطلحات البحث: :
) - الربنام�ج التدريب�ي: Program Training: ه���و عملي���ة خمطط���ة ومنظم���ة 
قائمة على ��ستخد�م فنيات �لتعزيز، و�لت�سكيل، و�لت�سل�سل، و�حلث، بجانب ��ستخد�م 
فني���ات و�إج���ر�ء�ت �إد�رة �ل���ذ�ت، و�لت���ي منه���ا )مر�قب���ة �لذ�ت-تق���ومي �لذ�ت-تعزي���ز 
�لذ�ت-توجيه �لذ�ت( و�ملحدد لها جدول زمني، و�لتي توؤدى �إىل �حلد من �ل�سلوكيات 

�لالتو�فقية لدى �لتالميذ ذوي ��سطر�ب �لتوحد.

)-اإج�راءات اإدارة ال�ذات: Self-Management Procedures: يعرفه���ا �لباحث 
�إجر�ئًي���ا باأنه���ا: »جمموع���ة من �لإجر�ء�ت تتمث���ل يف تلق���ني �لذ�ت-�لتغذية �لر�جعة 
�لذ�تية-تق���ومي �لذ�ت-تلق���ني �ل���ذ�ت، على �أن يك���ون لها فرته زمني���ة حمددة بهدف 

خف�س بع�س �ل�سلوكيات �لالتو�فقية لدى �لتالميذ ذوي ��سطر�ب �لتوحد«. 

)-ال�س�لوكيات اللتوافقي�ة :Mal-Adjustable Behaviors: ع���رف �لباح���ث 
�ل�س���لوكيات �لالتو�فقي���ة �إجر�ئيا باأنها جمموعه من �ل�س���لوكيات �لغري �س���وية و�لتي 
توؤثر على �لفرد وعلى �ملحيطني به و�لتي تتمثل يف �ل�س���لوك �لنمطي و �إيذ�ء �لذ�ت، 
�ل�سلوك �لفو�سوي ويقا�س �إجر�ئًيا بالدرجة �لتي يح�سل عليها �لتلميذ ذي ��سطر�ب 

�لتوحد يف مقيا�س �ل�سلوكيات �لالتو�فقية يف �لبحث.

�ل�س���طر�بات  �أح���د  ه���و   :Autism Disorder (AD)التوح�د ا�س�طراب   -(
�لرتقائية)�لنمائية( �ملنت�س���رة، و�لتي تظهر خالل �ل�س���نو�ت �لثالث �لأوىل من عمر 
�لطف���ل، ومن �س���مات هذ� �ل�س���طر�ب �لعجز عن �لتو��س���ل مع �لآخري���ن، و�لندماج 
يف �أن�س���طة منطي���ة متك���ررة و�لرف����س لأي تغ���ري�ت يف �لبيئ���ة �ملحيط���ة �أو يف روت���ني 
���ا ب�س���ذوذ يف �لتفاعل �لجتماعي وينت�س���ر هذ� �ل�س���طر�ب �أكرث  �حلياة، ويتميز �أي�سً
بني �لذكور عن �لإناث بن�سبة )4-1( وي�ستمر هذ� �لنوع من �ل�سطر�ب مدى �حلياة، 
ولكن تتح�سن �حلالة �سو�ء يف �جلانب �لجتماعي �أو �لتو��سلي �أو �ل�سلوكي �أو �ملعريف 

وذلك من خالل �لتدريبات �لعالجية �ملقدمة للحالة )خطاب،2006( .

حمددات البحث :
تتحدد نتائج �لبحث �حلايل بالتايل: 

�ملحدد�ت �ملنهجية: ��ستخدم �لبحث �ملنهج �لتجريبي.( 1)
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�ملح���دد�ت �لب�س���رية و�ملكاني���ة : �قت�س���ر �لبح���ث �حل���ايل عل���ى عينة م���ن )12( ( 2)
تلمي���ًذ� ذك���ًر� م���ن ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د، تر�وح���ت �أعماره���م ب���ني )12-9( 
�س���نة ومت تق�س���يمهم �إىل جمموعتني مت�س���اويتني جتريبية و�سابطة، عدد كل 

جمموعة )6( تالميذ مبنطقة �لق�سيم«.
�ملحدد�ت �لزمنية: ��ستغرقت �لدر��سة �لتجريبية ثالثة �أ�سهر ون�سف، و�سهر ( 3)

ون�سف لتطبيق جل�سات �لربنامج، و�سهرين للمتابعة.

االإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة:
: مفهوم ال�سلوكيات اللتوافقية:  اأولاً

يعد �ل�س���لوك هو كل ما ي�س���در عن �ل�س���خ�س من تغيري�ت يف م�ستوى ن�ساطه 
يف حلظ���ة معين���ة، ويت�س���ع �ل�س���لوك لي�س���مل كل �أنو�ع �لن�س���اط �لتي ت�س���در عن �لفرد 

)علي، 2001(

يري �لبع�س �أن �ل�سلوك �لالتو�فقي هو ذلك �ل�سلوك �لذي تكون له �نعكا�سات 
�س���لبية بالن�س���بة �إىل �لف���رد و�ملجتم���ع؛ ح���دده Ekstrand & Bourn �أن���ه عجز عن 
�ل�سلوك �ملقبول �جتماعيا، مما يوؤدى �إىل �نعكا�سات �سلبية على �لفرد و�ملجتمع، فقد 
يك���ون ذلك �لعجز �نعكا�س���ا خللل ع�س���وي »يف �لدماغ مثال« �أو خلل���ل وظيفي »�نعد�م 
�ملعرف���ة و�لق���درة �أو �لد�فعي���ة«، وبذلك ميكن �لقول باأن تعديل �ل�س���لوك �لالتو�فقي 
ي�س���ري �إىل كيفي���ة م�س���اعدة �لف���رد لي�س���تخدم �إمكانات���ه وقدر�ت���ه ��س���تخد�ًما �س���ليًما 

لتحقيق �لتو�فق مع �ملجتمع )يف �جليز�وي، 2015(. 

 �لبع����س ي���رى �أن �ل�س���لوك �لالتو�فق���ي ه���و ع���دم ق���درة �لف���رد عل���ى حتقي���ق 
�لإجناز�ت �ملتوقعة منه بالن�سبة لأد�ئه و�ملرتبطة ب�سلوكه، كما يعرف باأنه عد تفاعل 
�لف���رد م���ع �لآخري���ن نتيج���ة لنفوره���م وع���دم تقبلهم ل���ه كم�س���در ل�س���لوك يف �لبيئة 

�ملحيطة به )علي،2001(. 
 Beukelman & Mirenda, (2005);  :وف���ى هذ� �ل�س���دد يذك���ر كل م���ن
 Bilias-Lolis, (2006); Gaab, (2004); Kuhn, (2004); Wright,
(2006) �أن ذوي �لإعاق���ة يعان���ون م���ن ق�س���ور و��س���ح يف �لتكي���ف �لجتماع���ي، مم���ا 
يرتتب عليه �لكثري من �مل�سكالت و�ل�سلوكيات �لغري �سوية و�لالتو�فقية �لتي حتول 
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بني هوؤلء �لأطفال وبني �إمكانية تعاي�س���هم ب�سكل مقبول مع �لآخرين؛ مما يجعلهم 
يلجاأون �إىل �أ�ساليب �ل�سلوك �لالتو�فقية نتيجة ما يالقونه من �إحباط يف حياتهم. 

ه���ذ� ويتن���اول �لباح���ث �أبع���اد �ل�س���لوكيات �لالتو�فقي���ة ل���دى ذوي ��س���طر�ب 
�لتوحد من حيث �سلوك �إيذ�ء �لذ�ت، و�ل�سلوك �لفو�سوى، و�ل�سلوك �لنمطي

اأ-�سلوك اإيذاء الذات:
 عرفه عبد �هلل )2002( باأنه �سلوكيات د�له على �لتحدي تظهر �أثناء ��ستثارتهم 
�نفعاليا �أو �لغ�س���ب مثل �لإلقاء ببع�س �لأ�س���ياء بعيد� �أو قذف ما يكون باأيديهم وما 
�إىل ذل���ك م���ن �ل�س���لوكيات �لعدو�نية، وهو ما يعد تعبري� ع���ن رغبتهم يف جذب �نتباه 
�ملحيطني بهم �إىل �أحد�ث �أو �أفكار معينة ل ي�س���تطيعون �لتعبري �ل�س���حيح عنها، وقد 
تعترب تعبري� عن �إحباطات معينة ميرون بها، وقد ي�سل �حلال بهم نتيجة لذلك �إىل 

جانب عدم قدرتهم �ملنا�سبة للتعبري عن �أنف�سهم �إىل �إيذ�ء �لذ�ت.

كم���ا عرف���ه �س���ليمان )2004( باأن���ه �س���لوك ع���دو�ين يتمي���ز بالبد�ئي���ة كالع�س 
و�خلد����س و�لرف����س، وقد ت�س���كل عدو�نيته �إزعاجا م�س���تمر� لو�لديه بال�س���ر�خ وعمل 
�سجة م�ستمرة �أو عدم �لنوم ليال لفرت�ت طويلة مع �إ�سد�ر �أ�سو�ت مزعجه �أو يف �سكل 
تدمري �أدو�ت �أو �أثاث �أو متزيق كتب �أو �سحف �أو مالب�س �أو بعرثة �أ�سياء على �لأر�س.

كم���ا �أن �س���لوكيات �إي���ذ�ء �لذ�ت هي �أفعال منطية تكر�رية د�ئم���ة لعقاب �لذ�ت، وغالًبا 
ما توؤدى �إىل تلف بع�س �لأع�س���اء �أو �لأن�س���جة. وهى نوع من �ل�سلوك �لعدو�ين يقوم 
به �لطفل جتاه نف�س���ه وياأخذ �أ�س���كال عديدة منها فقد�ن �ل�س���هية �لع�ساب متمثاًل يف 
معاقبة �لذ�ت و�جل�س���م برف�س تناول �لطعام، وكذلك تعذيب �جل�س���د بخلع �لأظافر 
ب�سورة ه�سترييه و�سرب �لر�أ�س يف �جلد�ر �أو �ملن�سدة ب�سورة منطية، �أو ي�سوه ع�سو 

من �أع�ساء ج�سمه.

 يعد �س���لوك �إيذ�ء �لذ�ت من �أكرث �ل�س���لوكيات �إزعاًجا وخطورة لدى �ملعاقني، 
وبخا�سة �لأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد فهو ي�سمل �إيذ�ء �لفرد لذ�ته ج�سدًيا ب�سكل 

 (Schenkoske, 2012) متعمد وم�ستمر

يعد �س���كل من �أ�س���كال �ل�سلوك �مل�سطرب وهذ� �مل�س���طلح ي�سري �إىل ��ستجابات 
حركية خمتلفة تنتهي بالإيذ�ء �أو �لتلف �جل�سدي لل�سخ�س �لذي ت�سدر عنه، وغالبا 
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ما يكون �ل�سرر �لناجم عن هذ� �لنوع من �ل�ستجابات فوريا وترت�وح يف درجتها وفى 
�سدتها ومد�ها؛ مما يوؤثر تاأثرًي� �سيًئا على �لطفل وعلى �ملحيطني حوله؛ بالإ�سافة 
�إىل �لنتائج �ملرتتبة عليها من حيث عدم �ل�ستفادة من �لرب�مج �لتاأهيلية و�لتعليمية 

و�لتدريبية و�لعالجية )خطاب، 2004(.

ويتكون �س���لوك �إيذ�ء �لذ�ت لدى ذوى ��س���طر�ب �لتوحد من �سل�سلة من ردود 
�لفعل �أو �ل�س���تجابات �ملتكررة تلحق �لأذى باأنف�س���هم مثل �س���رب �لر�أ�س باحلائط �أو 
�أن ي�س���رب نف�س���ه يف �أماكن خمتلفة من ج�سمه �أو �أن يع�س نف�سه، �أو �أن ي�سرب نف�سه 
باآلة حادة، �أو �إيذ�ء ج�سده و�لتي تتمثل يف خد�س �جللد بالأظافر، و�سد �ل�سعر، �سفع 

 (Williamson et al., 2013) لوجه ب�سدة، �أو �سرب و�إيذ�ء �لآخرين�

اأ�سكال �سلوك اإيذاء الذات:
هو و�حد� من �أكرث �ل�سطر�بات �ل�سلوكية �إزعاجا وخطورة وذلك لتعدد �سوره 
و�أ�س���كاله و�س���عوبة و�س���عها حتت فئة و�حدة من فئات �لت�سنيف لذلك يالحظ مدى 
�ختالف �لباحثني فيما بينهم حول �أ�س���كال هذ� �ل�س���لوك تتمثل �أكرث �لأ�سكال �سلوك 
�لإيذ�ء يف )�خلد�س-�س���فع �لوجه – �س���فع �لر�أ�س يف �حلائط- �إيذ�ء �أجز�ء �جل�س���م 
(Doveal, 2014., Norbert, 2015))و�سع �أ�سياء غري �ساحلة لالأكل يف �لفم –

خ�سائ�س �سلوك اإيذاء الذات لدى ذوى الإعاقات النمائية:
حركات تكر�رية لالأع�ساء مثل )�ل�ساق و�لر�أ�س( �أو �أى جزء من �أجز�ء �جل�سم 	( 

ينتج عنه �إ�سر�ر� �أو �حتمال وجود �أ�سر�ر لو تكررت مر�ر�.
 يح���دث �س���لوك �إي���ذ�ء �ل���ذ�ت يف مر�ت منف�س���لة ومتقطع���ة غالًبا وف���ى �أوقات 	( 

كثرية خالل �ليوم، مع تكر�ر نف�س �حلركات �أو �حلركات �مل�سابهة جًد� وتتكرر 
هذه �حلركات يف معظم �لأوقات.

�س���لوك �إي���ذ�ء �ل���ذ�ت رمب���ا يبد�أ حدوث���ه عن طري���ق �لنتائج �لبيئية �لبغي�س���ة 	( 
مث���ل طلب���ات �لو�لدين و�ملعلمني ولكن رمبا ي�س���تمر بعد ذلك م�س���تقال بذ�ته 

وتلقائيا منذ بد�يته.
رمبا يوؤذى �لأ�سخا�س �أنف�سهم يف �لأو�ساع �جل�سدية �خلا�سة، وهذه �لأو�ساع 	( 

تب���دو مرتبط���ة م���ع م�س���ادر لالإعاقة ورمب���ا ترتبط �أي�س���ا مع �أ�س���باب حدوث 
.(Thompson&Caruso,2002) سلوك �إيذ�ء �لذ�ت�
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امللمح املميزة ل�سلوك اإيذاء الذات:
يحدث مبعدلت كبرية بني �لذكور �أكرث من �لإناث.	( 
يحدث مبعدلت كبرية كا�ستجابة للم�سايقات �لنف�سية و�لجتماعية.	( 
يحدث مبعدلت كبرية مع بد�ية ظهور �لأمر��س �لنف�سية.	( 
يرتبط �رتباًطا وثيًقا بامل�س���كالت �ل�س���حية خا�سة هذه �مل�سكالت �لتي ترتبط 	( 

(Russell&Shah,2003) باإح�سا�س �لأمل

ب- ال�سلوك الفو�سوى:
 يعد مفهوم �ل�س���لوك �لفو�س���وى مفهوم حديث ن�س���بًيا، على �لرغم من ذكره 
يف �أدبيات علم �لنف�س و�لرتبية �خلا�سة �إل �أنه ماز�ل مفهوًما جديًد�، وهو جمموعة 
م���ن �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية �لت���ي يعانى منه���ا �ملعاقني ب�س���كل عام وذوي ��س���طر�ب 
�لتوحد ب�س���كل خا�س و�س���اأنه �س���اأن �لعديد من �ل�سطر�بات �ل�س���لوكية �لأخرى �لتي 

لقت �لعديد من �خلالفات حول حتديد �ملفهوم )�أبو زيد، وعبد �حلميد،2015(
 يعرف �خلطيب )2001( �ل�س���لوك �لفو�س���وى باأنه«جمموعة من �ل�ستجابات 
�لتي ت�سرتك يف كونها ت�سبب ��سطر�با يف جمريات �لأمور �أو حتول دون تاأدية �سخ�س 

�آخر لوظائفه ب�سكل،�أو باأخر«.
كما يعرف �ل�س���لوك �لفو�س���وى باأنه: �ل�س���لوك �لذي يعيق �لعملية �لتعليمية 
مث���ال: �لإزعاج �للفظي �إ�س���د�ر �أ�س���و�ت غ���ري مالئمة، �خلروج ع���ن �ملقعد �أو حتريك 

 (Bilias-Lolis,2006) ملقعد بطريقة مزعجة، �إلقاء �لأ�سياء على �لأر�س�
 ويذكر �لق�سا�س )2002( �أن �ل�سلوك �لفو�سوى يت�سمن �مل�سكالت �لتي تتمثل 
يف حالة من �لفو�س���ى، و�لإزعاج و�لت�س���وي�س و�لتى توؤثر �سلًبا على �ملحيطني كالآباء، 
و�ملعلم���ني، و�أنها ت�س���بب للفرد �س���عًفا جوهرًيا يف �لوظائ���ف �لجتماعية و�لأكادميية 
و�ملهنية، وهذه �مل�س���كالت تت�سمن: �لت�ستت، و�حلركة �لز�ئدة، و�لعدو�ن، و�لتخريب، 

و�إزعاج �لآخرين، و�ل�سغب، وعدم �للتز�م باملعايري �لجتماعية و�لرتبوية. 
ومن ثم فاإن ��س���طر�ب �ل�س���لوك �لفو�س���وى لدى فئة ذوي ��س���طر�ب �لتوحد 
يزي���د م���ن �لعقب���ات �لت���ي ت�س���ادفهم، وكذل���ك يكون���ون �أق���ل ق���درة على �لت�س���رف يف 
 (Allen,2000;Emerson,2003;ملو�قف �لجتماعية وفى �لتفاعل مع �لآخرين�

.Lolis,2006)
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يوؤدى �ل�سلوك �لفو�سوى �ملزمن �إىل �جلنوح �حلاد و�لذى يظهر �أثناء �لطفولة 
�ملبكرة، ويقاوم هوؤلء �لأطفال �جلهود �لعالجية من �أجل تعديل �ل�سلوك، فُيظهرون 
�لكث���ري م���ن �ل�س���لوكيات �لفو�س���وية مثل �لتح���دى، و�لعناد، وع���دم �إتب���اع �لتعليمات، 

. (Bernazzani & Tremblay,2011)و�لإهمال، و�لعبث باأدو�ت �ملدر�سة

كم���ا �أن �لق�س���ور يف �لتفاع���ل �لجتماع���ي ل���دى تل���ك �لفئ���ة ي���وؤدى �إىل ظهور 
�مل�س���كالت �ل�س���لوكية د�خ���ل غرف���ة �ل�س���ف و�لت���ى ت���وؤدى بدوره���ا �إىل �نخفا����س يف 
 (Kasari,Locke,Gulsrud&Rotheram-Fuller,2011)لتح�سيل �لدر��سي�

�أجرى  Walker (2000)��ستطالع ر�أى للمعلمني كانت نتيجته قرر )%17( 
منهم �أنهم يفقدون حو�يل )4( �س���اعات كحد �أدنى من وقت �لتدري�س من كل �أ�س���بوع 
در��سي ب�سبب �ل�سلوكيات �لغري �سوية من �لتالميذ، وقرر )19%( منهم �أنهم يفقدون 
م���ن )2-3(�س���اعات �أ�س���بوعًيا يف �ملد�ر�س، كما ذكر )24%( من �ملعلم���ني �إىل معدل )4( 
�س���اعات �أو �أكرث يف كل �أ�س���بوع تهدر، مما يوؤثر على �لأد�ء �لأكادميي يف بيئة ت�س���ودها 

مثل هذه �ل�سلوكيات �لفو�سوية.

م�ستويات ال�سلوك الفو�سوى:
�ل�س���لوك �لفو�س���وي كم���ا ج���اء يف �لدلي���ل �لت�سخي�س���ي   تتح���دد م�س���تويات 

و�لإح�سائي على �لنحو �لتايل:
�مل�س���توى �خلفيف: ل توجد �إل م�س���كالت �س���لوكية قليلة، وهى �لتي ل ت�س���بب 	( 

لالآخرين �سوى قليل من �لأذى مثل )�لكذب، �لهروب من �ملدر�سة(
�مل�ستوى �ملتو�سط: حيث يكون عدد �مل�سكالت �ل�سلوكية وتاأثريها على �لآخرين 	( 

و�س���ًطا ب���ني �خلفيف و�ل�س���ديد وذل���ك مثل )تخري���ب �ملمتلكات، �ل�س���رقة دون 
مو�جهة �ل�سحية(.

�مل�س���توى �ل�س���ديد: توج���د م�س���كالت �س���لوكية كث���رية تزي���د عم���ا ه���و مطلوب 	( 
لت�س���خي�س �ل�س���طر�ب، و�أن �مل�س���كالت �ل�س���لوكية ت�س���بب �أذى بليغ لالآخرين 
وذلك مثل)�لقوة �جل�سمانية، ��ستخد�م �لأ�سلحة، �ل�سرقة مبو�جهة �ل�سحية 

و�لنتقام )�ل�سليمي،2010(
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(-ال�سلوك النمطي:
ه���و مظه���ر �س���لوكي �س���اذ يب���دو عل���ى هيئ���ة ��س���تجابات متباين���ة م���ن �لناحي���ة 
�ل�س���كلية؛ �إل �أنها تت�س���ابه من حيث كونها غري وظيفية �أى لي�س لها هدف، �أو وظيفة 

توؤديها، وهو �سلوك �سائع لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة« )�خلطيب،2004(. 

 ميكن تف�س���ري �ل�س���لوك �لنمطي من وجهة نظر �لنمو �لطبيعي، على �أ�س���ا�س 
�أن �ل�س���لوك �لنمطي يحدث �أثناء عملية �لنمو �لطبيعية ويزول لدى �لطفل �لعادي 
يف مر�ح���ل عمري���ة حم���ددة؛ �إل �أن���ه يبقى موجوًد� ل���دى �لأطف���ال ذوي �لإعاقة حتى 
بع���د دخوله���م تلك �ملر�ح���ل، مبعنى �أن �لأطف���ال �لعاديني عندما ين�س���جون يطورون 
�أمناطا �سلوكية �أكرث ن�سًجا و�أكرث تعقيًد�، �أما �لأطفال ذوي �لإعاقة فاإنهم ي�ستمرون 
باإظهار �ل�س���لوك �لنمط���ي لأنهم غري قادرين على تعلم �لأمناط �ل�س���لوكية �لتكيفية 

)�خلطيب،2009(

�أما Mchugh & Liberman,(2003) فيف�سر�ن �ل�سلوك �لنمطي تف�سرًي� 
ع�س���ويا يق���وم عل���ى �فرت�����س �أن �ل�س���لوك �لنمط���ي ينج���م ع���ن ��س���طر�ب �لعملي���ات 

�لف�سيولوجية خا�سة يف �جلهاز �لع�سبي.

�أ�سار (Schultz & Berkson, 1995) �إىل وجود �ل�سلوك �لنمطي لدى غالبية 
(Berkson & Devenport, 1962;  لأ�سخا�س ذوي �لإعاقة �لعقلية. وقد �أ�سار�

(Kaufman & Levitt,1965  �إىل �أن �أكرث من ثلثي �لأطفال ذوي �لإعاقة �لعقلية 
�مللتحقني مبوؤ�س�سات �لرتبية �خلا�سة يوؤدون �سلوكيات منطية غري تكيفية، كما �أنها 
له���ا �آث���ار �س���لبية على �لف���رد، فهي حتد م���ن تفاعل �لفرد �ملع���وق مع بيئت���ه مما يوؤثر 
 Sands, Knowlton, Kozleski & سلًبا يف قدرته على �لتعلم )�خلطيب،2009؛�

.Wehmeyer, 2002)

�ل�سلوك �لنمطي �سلوك متكرر لي�س له هدف و��سح، ويطلق على هذ� �لنوع من 
�ل�س���لوك ت�س���ميات خمتلفة منها �لإثارة �لذ�تية، �ل�سلوك �ملوجه نحو �لذ�ت، �ل�سلوك 
غري �لوظيفى، �ل�س���لوك �لطقو�س���ى، وقد ياأخذ �ل�س���لوك �لنمطي لدى �لأطفال ذوي 
�لإعاق���ة �أ�س���كاًل خمتلف���ة، ويبني �خلطي���ب �أكرث �ل�س���تجابات �لنمطية �س���يوًعا لدى 
هوؤلء �لأطفال وهى: »هز �جل�س���م، وحركات �لأ�س���ابع، وم�س �لإبهام و�س���ع �لأ�س���ياء 
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يف �لفم، و�لتلويح باليد، �لرتبيت على �لوجه، وهز �لرجلني، ولف �ل�س���عر، و�لفرقعة 
بالأ�س���ابع، و�ل�س���ر�خ، �أو �لقهقه���ة، و�س���رب �لقدم���ني بالأر����س، و�لتحدي���ق بالفر�غ، 
و�لإبق���اء عل���ى �أح���د �أط���ر�ف �جل�س���م يف و�س���ع غ���ري طبيع���ى، و�لتحدي���ق يف �ل�س���وء« 

)�خلطيب، 2009(.

ق�س���م لم (Lamm 2004) �ل�س���لوكيات �لنمطية �إىل ق�س���مني هما: م�س���توى 
منخف�س من �ل�س���لوكيات �لنمطية ويتميز بحركات متكررة وي�س���مل حركات منطية، 
ولع���ب متك���رر بالأ�س���ياء، و�س���لوك �إي���ذ�ء �لذ�ت، وم�س���توى عايل ويت�س���من �س���لوكيات 

معقدة كاللت�ساق بالأ�سياء، و�للغة �ملتكررة، و�لهتمامات �لثابتة. 

:Self-Management ا: : اإدارة الذات ثانياً
 ُتع���د من �أ�س���اليب تعديل �ل�س���لوك �حلديثة، وهناك �لعديد من �مل�س���طلحات 
�ل���ذ�ت                                       �إد�رة  مثل:��س���رت�تيجيات  �إليه���ا  لالإ�س���ارة  �لباحث���ني  ي�س���تخدمها  �لت���ي 
�ل���ذ�ت  �إد�رة  و�إج���ر�ء�ت   ،Self-Management Strategies (Tseng,2005)
Self-Management Procedures )جاد �ملوىل،2009؛�ل�سخ�س و�آخرون،2010(، 
�ل���ذ�ت                             �إد�رة  ونظ���ام   ،Self-Management Skills �ل���ذ�ت  �إد�رة  مه���ار�ت  و 
Self-Management system، ومع �ختالف �لأ�سماء فاإنها ت�سري �إىل �سيء و�حد 

تقريًبا؛ مما ميكن ��ستخد�مها على نحو متبادل.

ل�س���رت�تيجيات  �لف���رد  قب���ل  م���ن  �ملنظ���م  �لتطبي���ق  �ل���ذ�ت  �إد�رة  وتعن���ى 
تعدي���ل �ل�س���لوك عل���ى نف�س���ه، مب���ا ي���وؤدى �إىل �إح���د�ث �لتعدي���ل �ملطل���وب يف �س���لوكه                               

 (Cooper.et all.,2007)

 ُتعرف �إد�رة �لذ�ت باأنها جمموعة من �لإجر�ء�ت �لتي ت�ستخدم لتوجيه �سلوك 
�لأطف���ال خارجًي���ا، ثم �لنتقال �إىل �إد�رة �لأطفال ل�س���لوكهم د�خلًيا، حيث جتعل هذه 
�لإجر�ء�ت �لأطفال على وعى بال�سلوكيات �لتي يقومون بها، وعلى وعى بال�سلوكيات 

.(Barry & Messer, 2003) ملالئمة، و�لتي عليهم �لقيام بها�

 �إد�رة �لذ�ت عبارة عن: توجيه �لقدر�ت، و�ل�س���لوكيات �ل�سخ�س���ية للفرد نحو 
حتقيق �لهدف، وذلك من خالل �إدر�ك قيمة �لوقت، و�لتخطيط، و�لتنفيذ، و�لتقومي، 
و�لتعام���ل م���ع �لتاأجيل.ف���ى حني يعرفه���ا �لز�كى، و�ل�س���امى )2011( باأنها ��س���تغالل 
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�لف���رد ل���كل ما ميلكه م���ن م�س���اعر، و�أف���كار، و�إمكانيات، �ل�س���تغالل �لأمث���ل لتحقيق 
�لأهد�ف.كما عرفها جون�س���ون Johnson (2012) باأنها تدخل فردى يت�سمن قيام 
�لتالمي���ذ مبر�قبة �أد�ئهم لل�س���لوكيات، �أو �ملهام �ملطلوبة، وت�س���جيل تقييمهم لها من 
وجه���ة نظره���م. وعليه تع���د �إد�رة �لذ�ت جمموع���ة من �لإجر�ء�ت �ملتقدمة لتح�س���ني 
�س���لوك �ل�س���ف �لدر��سي، تت�س���من توجيه �لذ�ت للقيام بالن�س���اطات �لتي تتطلب من 

�لأطفال مر�قبة وتقييم �سلوكهم خالل فرتة زمنية حمددة )�سحاتة، 2010(.

 كم���ا �أنه���ا عب���ارة ع���ن �إج���ر�ء�ت ت�س���تخدم �أثن���اء �لتدري���ب عل���ى �إد�رة �ل���ذ�ت 
وتت�س���من مر�قب���ة �ل���ذ�ت، تق���ومي �ل���ذ�ت، تعزي���ز �لذ�ت...وغريه���ا م���ن �لإج���ر�ء�ت 
�لت���ي ت�س���هم يف حتقي���ق �إد�رة �ل���ذ�ت مع �ملعاق���ني. وهناك �لعدي���د من �إج���ر�ء�ت �إد�رة 
�ل���ذ�ت �لت���ي مت ��س���تخد�مها يف �لرب�م���ج �ملختلفة بغر�س �لو�س���ول �إىل قدر منا�س���ب 
من �ل�ستقاللية لدى �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد ومع بع�س فئات ذوي �لإعاقة                            

)�ل�سخ�س، وعثمان،2010(.

ميكن و�سف هذ� �لإجر�ء على �لنحو �لتايل:
( -:Self-Management الإجراء الأول: مراقبة الذات

 Mooney, Joseph, Uhing, Brad, م���ن خ���الل �ملر�جع���ة �لت���ي ق���ام به���ا
Ried, & Michal (2005) لع���دد كب���ري م���ن �لدر��س���ات �لت���ي تناول���ت �إد�رة �لذ�ت         
)22 در��سة(، خل�س �إىل �أن مر�قبة �لذ�ت هي �لنوع �ل�سائد للتدخالت من بني �إجر�ء�ت 
�إد�رة �لذ�ت �مل�ستخدمة من قبل �لباحثني يف تلك �لدر��سات، وتتفق هذه �لنتيجة مع 
ما ذكره King-Searrs, & Carpenter (1997) حيث ذكر �أن �إجر�ء�ت �إد�رة �لذ�ت 
�لأكرث ��ستخد�ًما مع فئات ذوى �لإعاقات �لنمائية يف �لف�سول �لدر��سية هي مر�قبة 
�ل���ذ�ت Self-monitoring ثم تق���ومي �ل���ذ�ت Self-evaluation ثم تعزيز �لذ�ت 
Self-reinforcement. قدم )2007( تعريًفا ملر�قبة �لذ�ت على �أنها:ت�سجيل �لفرد 
ل�س���لوكه �خلا����س بهدف تغيري هذ� �ل�س���لوك. وتت�س���من مر�قبة �ل���ذ�ت- يف �لبد�ية-

�لإقر�ر باحلاجة �إىل تنظيم �أو تغيري �س���لوك معني مثل )�لتعليقات �ل�س���لبية؛�لوقت 
�ل�سائع من �لعمل؛ و�لتعبري عن �مل�سكالت و�لتحدث عنها مع �ملعالج( ويتطلب ذلك 
حتديد �ل�سلوك وح�سر مر�ت تكر�ره، ومن ثم فاإن �لفرد يحتفظ ب�سجل حول تو�تر 
�سلوكه �مل�ستهدف.ومر�قبة �لذ�ت. ومر�قبة �لذ�ت قد ت�ستخدم بالتز�من مع �لتقرير 
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�لذ�تي.وم���ع ذل���ك ففي بع�س �حل���الت قد يكون �لحتفاظ بال�س���جل �لذي يت�س���من 
ت�سجيال لنتائج مر�قبة �لذ�ت كافًيا يف حد ذ�ته.

 يع���رف مون���ى و�آخ���رون Mony, et al. (2005) مر�قبة �ل���ذ�ت �أنها »عملية 
متعددة �ملر�حل من �ملالحظة وت�سجيل �سلوك �لفرد.ففى �ملرحلة �لأوىل مييز �لطفل 
بني حدوث �أو عدم حدوث �ل�سلوك �مل�ستهدف، بعدها يف �ملرحلة �لثانية ي�سجل �لطفل 
بع�س �ملوؤ�سر�ت �لد�لة على حدوث �ل�سلوك �مل�ستهدف عند �لنتهاء من �أد�ئه، �أو ي�سع 

�إ�سارة على �أحد �لنماذج �ملعدة لذلك«.

ويتكون �إجر�ء مر�قبة �لذ�ت من مكونني رئي�سيني هما:
مالحظ���ة �لذ�ت Self-Observation : تع���د من �ملهار�ت �لأويل �لتي يجب 	- 

تعلمها للو�سول �إىل مر�قبة �لذ�ت ومن ثم �إد�رة �لذ�ت.
�لتقاري���ر �لذ�تي���ة �أو �لت�س���جيل �لذ�ت���ي Self-Reports/Recording: ه���و 	- 

ر�أى �أو تقرير يعطيه �لفرد عن نف�س���ه، �س���و�ء كان ذلك يف �سورة �إجابة عن �أي 
ت�ساوؤلت متعلقة به، �أم كان �سبه تاريخ يكتبه �أو يحكيه عن ق�سة حياته.

( -: Self-Feedback الإجراء الثاين: التعليقات والتغذية الراجعة الذاتية
 �إن �أب�س���ط �ل�س���ور له���ذ� �لإج���ر�ء ه���ي �لتعليق���ات �لت���ي يتلقاه���ا �لطف���ل على 
�ل�س���لوك �ل���ذي ي�س���در عن���ه، �س���و�ء كان���ت ه���ذه �لتعليق���ات عب���ارة ع���ن م���دح وثن���اء 
�أو توجي���ه �أو لف���ت نظ���ر لأح���د �لأخط���اء �س���و�ء م���ن �لآخري���ن �أو م���ن نف�س���ه �أحياًن���ا                                                                         

(Carr et al., 2015., Robyn, 2015)

ومن �ل�سور �حلديثة لهذ� �لإجر�ء ��ستخد�م �سر�ئط �لفيديو كو�سيلة للتغذية 
ا لهذ�  �لر�جعة، حيث يتم ت�س���وير �س���لوك �لأطفال من خالل كامري�ت معدة خ�سي�سً
�لغر����س، ث���م يت���م عر�س �س���ر�ئط �لفيدي���و على �لأطفال، حيث ي�س���اهدون باأنف�س���هم 
بال�س���ورة و�ل�س���وت ما �رتكبوه من �أخطاء، مع �إعطائهم �لتغذية �لر�جعة �ل�سحيحة 
له���ذه �لأخط���اء م���ن جان���ب �لقائمني عل���ى تدريب ه���وؤلء �لأطفال، وبع���د تكر�ر هذه 

�لتدريبات يتعلم �لأطفال �أمناط �ل�سلوك �ل�سوي.
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( -: Self Evaluation الإجراء الثالث: تقومي الذات
 تاأت���ى عملي���ة تق���ومي �ل���ذ�ت يف مرحل���ة مبك���رة م���ن مر�ح���ل تدري���ب �لطف���ل 
عل���ى �إد�رة �ل���ذ�ت حي���ث يج���ب �أن يك���ون �لطف���ل )قب���ل �لو�س���ول لتل���ك �ملرحل���ة( �أن 
يك���ون مت تدريب���ه على �إجر�ء�ت �أخ���رى مثل مر�قبة �ل���ذ�ت و�لتعليق���ات �لذ�تية.فاإذ� 
ت���درب �لطف���ل هذه �لإجر�ء�ت �أ�س���بح موؤه���اًل لتقييم ذ�ته.يت�س���من تقيي���م �لأطفال 
لأنف�س���هم لتحدي���د م���ا �إذ� كان �لطف���ل ملتزًم���ا �أو غ���ري ملت���زم بال�س���لوك �مل�س���تهدف                                                           

.(Low, 2014., Koegel, 2014)

( -:Self-Reinforcement  الإجراء الرابع: تعزيز الذات
 ي�س���ري تعزيز �لذ�ت �إىل مكافاأة �لطفل لذ�ته بعد �لو�س���ول �إىل �لأهد�ف �لتي 
مت و�س���عها.على �س���بيل �ملث���ال �إذ� كان �له���دف هو �لمتناع عن �ل�س���لوك �لعدو�ين ملدة 
ثالثني دقيقة )ثالث فرت�ت مر�قبة ذ�ت مدة كل منها ع�سر دقائق( فاإذ� حقق �لطفل 

.(Stephen, 2008) هذ� �لهدف عندها يكافئ نف�سه

5 -: Self-Instruction الإجراء اخلام�س: توجيه الذات
 �إن توجي���ه �ل���ذ�ت هو �أح���د �إجر�ء�ت �إد�رة �لذ�ت �لتي تت�س���من قي���ام �لأطفال 
بتق���دمي عب���ار�ت �أو تعليم���ات و��س���حة لأنف�س���هم به���دف توجيه �س���لوكهم �ل�سخ�س���ي 
(Mooney, et al., 2005)، ونق�س���د بتوجيه �لذ�ت يف تلك �لدر��س���ة �حلالية قيام 
�لطفل ذي ��س���طر�ب �لتوحد ذو �لأد�ء �لوظيفي �ملرتفع بتقدمي بع�س �لتعليمات �أو 
�لتوجيهات لنف�سه بغر�س �سبط �سلوكه، وتقليل �لعتماد على توجيهات �لآخرين يف 

�ملو�قف �لتي يتم تدريبه عليها.

6 -:Self-instruction الإجراء ال�ساد�س: تلقني الذات
 ه���ي عب���ارة عن غر�س �ملو�ق���ف و�لأفكار و�ل�س���رت�تيجيات �ملعرفية، باأن يوجه 
�لطفل �سلوكه �ل�سخ�سي ب�سورة لفظية فيقوم �لطفل بعمل تعليمات و��سحة لنف�سه 
 (Schenkoske, 2012., Boettcher, 2014., بهدف توجيه �س���لوكه �ل�سخ�س���ي

Carr et al., 2015)
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7 - Self-instruction or الإج�راء ال�س�ابع: توجي�ه الذات اأو ال�كلم ع�ن ال�ذات
: Self-speech

 حي���ث ينف���ذون �لأطف���ال �ل�س���لوك �ملطلوب وه���م يتكلمون ب�س���وت مرتفع، ثم 
ينتقلون �إىل �حلديث لأنف�س���هم �س���ر� كما ميكن ��س���تخد�م �لتعليمات �للفظية للذ�ت، 
كاأن يق���ول لنف�س���ه ميك���ن �أن تكافئ نف�س���ك مب�س���اهدة �لتلفاز لحًقا، �أو ي�س���األ نف�س���ه 
�أ�س���ئلة تدور حول �لعمل �ملطلوب كاأن يقول لنف�س���ه ما �أف�سل �أ�سلوب لفعل ذلك، فهي 

تعنى توجيه �لفرد �سلوكه �ل�سخ�سي ب�سورة لفظية )�ل�سخ�س، 2010( 

الأدوات امل�ستخدمة يف اإدارة الذات: 
�إن �له���دف �لأ�سا�س���ي م���ن تل���ك �لأدو�ت تزويد �لطف���ل ذي ��س���طر�ب �لتوحد 
بو�س���ائل و��س���حة وحمددة لت�س���جيل حدوث �ل�س���لوك، وقد ت�س���تلزم ه���ذه �لإجر�ء�ت 
تدريب �لطفل ذي ��سطر�ب �لتوحد على بع�س �ملهار�ت مثل و�سع بع�س �ملل�سقات يف 
�س���جل مالحظة �لذ�ت، �أو و�س���ع عالمة على ��ستمارة معدة م�سبًقا، �أو ��ستعمال عد�د 
يدوى �أو �س���اعة يد ت�س���در �إ�س���ار�ت �س���وتية م�س���بًقا على فرت�ت حمددة، وهناك عدة 

�عتبار�ت لختيار �أد�ة �إد�رة �لذ�ت منها:
م�ستوى �لأد�ء �حلايل للطفل �لذي �سوف ي�ستخدم �لأد�ة.. 1
�سهولة ��ستخد�م �لأد�ة ونقلها، وذلك لإمكانية تعميمها.. 2
�أن تكون �لأد�ة منا�سبة لعمر �لطفل �لذي ي�ستخدمها. 3
4 ..(Buckmann,2000) أن تكون �لأد�ة منا�سبة لل�سلوك �مل�ستهدف�

ا: ا�سطراب التوحد: ثالثاً
ا  يعد ��س���طر�ب �لتوحد )Autism( من �أكرث �ل�س���طر�بات �لنمائية غمو�سً
لعدم �لو�سول �إىل �أ�سبابه �حلقيقية.فهو حالة تتميز مبجموعة �أعر��س يغلب عليها 
ع���دم �لك���رت�ث مب���ن حول���ه، فيوؤث���ر �لنعز�ل و�لن�س���حاب م���ن �ملو�ق���ف �لجتماعية 
و�لن�س���غال بذ�ته، بالإ�س���افة �إىل �لعج���ز يف �ملهار�ت �لجتماعية، و�لتو��س���ل �للفظي 
و�لغ���ري لفظ���ي، �لذي يح���ول بينه وبني �لتفاع���ل �لجتماعي �لبناء م���ع �ملحيطني به 

(Strasberger, 2013., Sanguino, 2014)

 تع���رف �جلمعي���ة �لأمريكي���ة ��س���طر�ب �لتوح���د باأن���ه ن���وع من �ل�س���طر�بات 
�لتطوري���ة �لت���ي تظه���ر خالل �لث���الث �س���نو�ت �لأوىل من عم���ر �لطفل، وتك���ون نتاج 
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��س���طر�بات نريولوجي���ة توؤثر على وظائ���ف �ملخ، وبالتايل توؤثر عل���ى خمتلف نو�حي 
�لنمو فتجعل �لت�سال �لجتماعي �سعب عند هوؤلء �لأطفال من فئة ذوي ��سطر�ب 
�لتوح���د، وجتع���ل لديهم �س���عوبة يف �لت�س���ال �س���و�ء �أكان لفظي �أو غ���ري لفظي. وقد 
�ختل���ف �لباحث���ون يف حتدي���د م�س���مى �لطف���ل ذي ��س���طر�ب �لتوحد فمثاًل �س���مى �ل

Autism بالطف���ل ذي ��س���طر�ب �لتوح���د لأن���ه منغل���ق على ذ�ته، ول ُيح���ب �لتفاعل 
���ا �لطف���ل �لإج���رت�رى؛ لكونه يك���رر نف�س �ل�س���لوك  م���ع �لآخري���ن و�أطل���ق علي���ه �أي�سً
(Lauderdale,2013, جل�س���مي، �أو نف����س �ل���كالم بنف�س �لطريق���ة �لآلية �ملتك���ررة�

.Kang et al.,2013., Funahashi et al.,2014)

كما �أنه يتميز بزملة �أعر��س متثل ثالثة ��سطر�بات �سلوكية ميكن حتديدها 
فيما يلى: ��سطر�بات عامة يف �لتفاعل �لجتماعي، و��سطر�بات يف �لن�ساط �لتخيلي 
و�لق���درة عل���ى �لتو��س���ل، و�نغالق عل���ى �لذ�ت و�س���عف �لنتب���اه �ملتو��س���ل لالأحد�ث 

�خلارجية )بطر�س، 2005(. 

 عرفته �س���هري)2002( �أنه نوع من �ل�س���طر�بات �لرتقائية �ملعقدة �لتي تظل 
متز�من���ة م���ع �لطفل من���ذ ظهورها و�إىل مدى حياته، توؤث���ر على جميع جو�نب منوه 
وتبع���ده ع���ن �لنم���و �لطبيع���ي، ويوؤثر ه���ذ� �لن���وع م���ن �ل�س���طر�بات �لرتقائية على 
�لتو��س���ل Communication �س���و�ء �أكان تو��س���اًل لفظًي���ا �أم تو��س���ال غ���ري لفظي 
���ا عل���ى �لعالق���ات �لجتماعي���ة وعلى �أغل���ب �لق���در�ت �لعقلية له���وؤلء �لأطفال  و�أي�سً
�مل�سابني با�سطر�ب �لتوحد، ويظهر يف خالل �لثالث �سنو�ت �لأوىل من عمر �لطفل 
ويفقده �لت�س���ال و�ل�س���تفادة ممن حوله، وهذ� �لنوع من �ل�س���طر�ب ل �س���فاء منه 

وقد يتح�سن بالتدخل �لعالجي �ملبكر.

 هو نوع من �أنو�ع �لإعاقة �لذي ي�س���يب �لإن�س���ان يف �ل�سغر ويعنى �لنعز�ل �أو 
�ل�سرت�س���ال يف �لتخيل تهرًبا من �لو�قع، ومن �أعر��س���ه فقد�ن �لنطق، عدم �هتمامه 
بالأ�سخا�س و�أفر�د �ملجتمع من حوله، ل توجد لدى �مل�ساب �أي عاطفة جتاه و�لديه 
و�ملحيط���ني ب���ه، �إ�س���افة �إىل فقد �لإح�س���ا�س بالأمل، كم���ا �أنه يهتم بالأ�س���ياء �أكرث من 
�هتمامه بالأ�س���خا�س ويف�س���ل �لنظر د�ئًما �إىل �لف�س���اء ويرف�س �لنظر �إىل �لأفر�د 
وب�سبب فقد�نه �لت�سال مع �ملجتمع يفقد مهارة �لتقليد مما ي�سبب تاأخًر� يف �حل�س 

و�لإدر�ك لذلك ي�سنف �سمن فئة �ملتخلفني )كامل،2005(. 
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وعرفه كل من مورين �أرونز وتي�سا جيتن�س )2005، 7( �أنه عبارة عن ��سطر�ب 
يف �لقدرة �ملعرفية م�سحوب ببع�س �ل�سطر�بات يف �لناحية �لنف�سية و�حليوية، مما 

يجعل له عظيم �لأثر على جميع نو�حي تطور �جلانب �لجتماعي للفرد 

�سمات وخ�سائ�س امل�سابني با�سطراب التوحد:
 وفًق���ا لالإ�س���د�ر �لر�ب���ع من دليل ت�س���خي�س و�إح�س���اء �ل�س���طر�بات �لعقلية 
              (Diagnostic and Statistical Manuel of Mental Desordes)
�لنف����س  لعل���م  �لأمريكي���ة  ع���ن �جلمعي���ة  ع���ام )2000(  �ل�س���ادر   (DSM-IV-TR)
�إعاق���ات  باأن���ه  يو�س���ف  �لتوح���د  ف���اإن   American Psychiatric Association
�س���ديدة منت�س���رة يف ع���دد من جم���الت �لنمو: مهار�ت �ل�س���لوك �لجتماع���ي، مهار�ت 
(DSM-IV- لتو��س���ل، وج���ود منطية وثب���ات يف �ل�س���لوك و�لهتمامات و�لأن�س���طة�

(TR,2000,p65 ويقرتح �لدليل جمموعة حمكات لت�سخي�س �لتوحد مبا يلى:

اأول: تو�فر )6( �أو �أكرث من �س���مات �لعنا�س���ر )�أ(،)ب(،)ج( �أو على �لأقل �س���مة و�حدة 
من )ب( :

��سطر�ب نوعى يف �لتو��سل �لجتماعي ويتوفر �ثنني على �لأقل من �ل�سمات 	- 
�لتالية:

��س���طر�ب ملح���وظ يف ف���ى ��س���تخد�م �ل�س���لوكيات غ���ري �للفظي���ة مث���ل نظر�ت . 1
�لعيون، تعبري�ت �لوجه، لغة �جل�س���د، �لإيحاء�ت و�لإمياء�ت لتحقيق �لتفاعل 

�لجتماعي.
ف�سل يف تنمية عالقات مع �لأقر�ن مالئمة مل�ستوى �لنمو.. 2
عج���ز يف م�س���توى عفوي���ة م�س���اركة �لهتمام���ات و�ملت���ع و�لإجناز م���ع �لآخرين . 3

)مثل �لعجز عن �إظهار �أو عد �لعنا�سر �لتي يهتم بها(
عجز يف �ملعاملة باملثل عاطفًيا و�جتماعًيا.. 4

��سطر�ب نوعى يف �لتو��سل كما يظهر يف و�حد على �لأقل مما ياتى:	- 
تاأخر �أو عجز كامل عن تنمية لغة �حلديث )لي�س م�سحوًبا مبحاولة تعوي�س . 1

باأمناط بديلة مثل �لإيحاء�ت �أو �لإمياء�ت(.
يك���ون ل���دى �لأطفال ذوى �لقدرة على �لكالم؛ ��س���طر�ب ملح���وظ يف �لقدرة . 2

على بدء حو�ر �أو حمادثة مع �لآخرين.
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��ستخد�م متكرر ومنطي للغة �لكالم �أو �للغة �خلا�سة.. 3
عجز عن �إيجاد �ألعاب عفوية متنوعة �أو �ألعاب �جتماعية مالئمة مل�ستوى �لنمو.. 4

تكر�ر مقيد و�أمناط متكررة من �ل�س���لوك و�لهتمامات و�لأن�س���طة كما يظهر 	- 
يف و�حد على �لأقل مما يلى:

�لن�سغال �أو �لتقيد بنمط متكرر )و�حد �أو �أكرث( من �لهتمامات غري �لعادية - 1
�سو�ء يف �ل�سدة �أو �لرتكيز.

و�سوح �لتز�م لروتني �أو طقو�س حمددة وغري وظيفية.- 2
تكر�ر �أ�س���اليب حركية حمددة)مثل �إ�سار�ت �ليد �أو �لأ�سابع، �أو حركة �جل�سم - 3

ككل( 
�لن�سغال �مل�ستمر باأجز�ء �جل�سم �أو �أجز�ء �لألعاب.- 4

�لتالي���ة                                         �ملج���الت  م���ن  �لأق���ل  عل���ى  و�ح���د  يف  طبيع���ى  غ���ري  �أد�ء  �أو  تاأخ���ر  �ا:  ثانياً
)من �سن عام �إىل ثالثة �أعو�م( :

�لتفاعل �لجتماعي - 1
�للغة �مل�ستخدمة يف �لتو��سل �لجتماعي- 2
�لألعاب �خليالية �أو �لرمزية.- 3

و��س���طر�ب   ،(Rett syndrome) ري���ت  �ل�س���طر�بات متالزم���ة  �ا: ل متث���ل  ثالثاً
(Childhood Disntegrative Disorder) (DSM-IV-لنف�س���ال �لطف���ويل�
(TR,2000,p65-75؛ وت�س���يف در��س���ات متع���ددة �س���مات وخ�س���ائ�س للم�س���ابني 
بطيف �لتوحد يف جانب �خل�سائ�س �لبدنية و�لجتماعية وخ�سائ�س �للغة و�لتو��سل 
�للفظي وغري �للفظي، و�خل�سائ�س �لنفعالية و�ملعرفية مثل در��سة )�لكردى،2005(، 
ودر��س���ة )ف���ر�ج،2002(، ودر��س���ة )خط���اب، 2005(، ودر��س���ة )حممد، 2002(، ودر��س���ة 
)مو�س���ى،2007(، ودر��س���ة )�ل�س���امى،2004(، ودر��سة )�ل�س���رطاوى،2003(. ورغم هذ� 
كله فامل�س���هد لي�س ماأ�س���اوًيا بدرجة كبرية، حيث ت�س���ري �ملو�س���وعة �حلرة ويكبيديا �أن 
هناك بع�س �لأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد لهم قدر�ت خارقة ومعدل �لذكاء �أعلى 
م���ن �لطبيع���ى وي�س���بحو� نابغ���ة يف جمالت در��س���ية عدة، وبع�س���هم �أ�س���بح خمرتًعا 
وعلم���اء �س���جلهم حاف���ل يف �لتاري���خ منه���م على �س���بيل �ملثال:�أل���ربت �إين�س���تاين، وبيل 

جيت�س، وتوما�س �إيدي�سون، وبرنارد �سو )ويكبيديا �ملو�سوعة �حلرة على �لنرتنت( 
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درا�سات �سابقة:
مت تق�سيم �لدر��سات �ل�سابقة �إىل حمورين هما:

املحور الأول: درا�سات تناولت ال�سلوكيات اللتوافقية:
��ستهدفت در��سةLarry (2000)   Mark  �لتعرف على �أثر برنامج تدريبيي 
يف خف�س �ل�س���لوك �لنمطي لدى �لطفل ذي ��سطر�ب �لتوحد، تكونت عينة �لدر��سة 
من )8( �أطفال ترت�وح �أعمارهم من )7-11( �سنة، تو�سلت نتائج �لدر��سة �إىل فاعلية 

�لربنامج �لتدريبي يف خف�س �ل�سلوك �لنمطي لدى ذوي ��سطر�ب �لتوحد. 

�أما در��سة بخ�س )2002( هدفت �لدر��سة �إىل ت�سخي�س �لأد�ء �لفارق لالأطفال 
ذوي ��سطر�ب �لتوحد و�أقر�نهم �ملتخلفني عقلًيا فيما يتعلق بالن�سحاب �لجتماعي، 
وكان���ت عين���ة �لدر��س���ة )46( طف���اًل 23 ل���كل جمموعة م���ن جمموعتي �لدر��س���ة ذوي 
��س���طر�ب �لتوح���د و�ملتخلف���ني عقلًي���ا، وتر�وح���ت �أعمارهم بني 8-14 �س���نة، تو�س���لت 
�لدر��سة �إىل وجود فروق د�لة بني �ملجموعتني يف �لن�سحاب من �ملو�قف و�لتفاعالت 
�لجتماعي���ة وف���ى �لدرج���ة �لكلية لل�س���لوك �لن�س���حابي وذلك ل�س���الح �لأطفال ذوي 

��سطر�ب �لتوحد حيث كانو� هم �لأكرث �ن�سحاًبا من �أقر�نهم �ملتخلفني عقلًيا.

در��سة  Escalona, Field, Nodel & Lundy (2002) هدفت �لدر��سة 
�إىل معرف���ة تاأثري�ت �لتقليد على �ل�س���لوك �لجتماعي لأطفال �لتوحد، تكونت عينة 
�لدر��س���ة من )20( طفل ذي ��س���طر�ب �لتوحد تر�وحت �أعمارهم بني )3-7(�س���نو�ت 
مت تق�س���يمهم �إىل جمموعتني جتريبية و�سابطة، تو�سلت نتائج �لدر��سة �إىل فاعلية 
�لربنام���ج �لتدريب���ي يف تنمي���ة مهارة �لتقلي���د لدى �لأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد، 
حي���ث �أظه���رو� �أن �لتقلي���د يعد طريقة فعالة لت�س���هيل �لقيام ببع�س �أمناط �ل�س���لوك 
�لجتماع���ي كالق���رت�ب م���ن �لأ�س���خا�س �لآخرين، وحماولة مل�س���هم، و�لنظ���ر �إليهم، 

و�لتحرك �جتاههم. 
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در��س���ة جارح���ى )2004( هدف���ت �لدر��س���ة �إىل تقيي���م فاعلية برنام���ج تدريبي 
يف خف�س �ل�س���لوكيات �مل�س���طربة لدى عينة تكونت من )10(. �أطفال ذوي ��س���طر�ب 
جمموعت���ني  �إىل  تق�س���يمهم  مت  �س���نو�ت   )8-5( ب���ني  �أعماره���م  تر�وح���ت  �لتوح���د، 
مت�س���اويتني)جتريبية و�سابطة(، ��ستخدم �لباحث �لأدو�ت �لتالية: مقيا�س �ل�سلوك 
�لتكيفي، �لربنامج �لتدريبي، تو�سلت نتائج �لدر��سة �إىل فاعلية �لربنامج �لتدريبي 
�مل�س���تخدم حيث �نخف�س���ت �ل�س���لوكيات �مل�س���طربة لدى �أطفال �ملجموعة �لتجريبية 

ب�سكل د�ل. 

در��سة ربيع)2004(.هدفت �لدر��سة �إىل معرفة �أثر برنامج �إر�سادي يف خف�س 
�س���لوك �إيذ�ء �لذ�ت لدى �لأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد، تكونت عينة �لدر��س���ة من 
)12( طفاًل ذي ��س���طر�ب �لتوحد مت تق�س���يمهم �إىل جمموعتني جمموعة جتريبية 
و�أخ���رى �س���ابطة، ��س���تخدمت �لدر��س���ة �لأدو�ت �لتالية:مقيا�س �س���لوك �إي���ذ�ء �لذ�ت 
ل���دى �لطف���ل ذي ��س���طر�ب �لتوحد، �لربنامج �لتدريبي، �أ�س���ارت نتائج �لدر��س���ة �إىل 

فاعلية �لربنامج �لإر�سادي �مل�ستخدم. 

در��س���ة  Salazar (2004)هدفت �لدر��س���ة �إىل معرفة �أثر �لنماذج �مل�س���ورة 
ل���دى  �ل�س���لوكيات �لالتو�فقي���ة  �لأدو�ر يف حت�س���ني  و�لق�س����س �لجتماعي���ة ولع���ب 
�لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد، تكونت عينة �لدر��سة من )3( �أطفال، تو�سلت نتائج 
�لدر��سة �إىل �نخفا�س �ل�سلوكيات �لالتو�فقية لدى �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد. 

در��س���ة فرج)2006(.هدف���ت �إىل �لتعرف على �لعالقة بني ��س���طر�ب �لتكامل 
�حل�س���ي و�س���دة �أعر�����س ��س���طر�ب �لتوحد و�ل�س���لوك �لتو�فق���ي عند �لأطف���ال �ذوي 
��س���طر�ب �لتوح���د، تكون���ت عين���ة �لدر��س���ة من )30(طف���اًل ت���رت�وح �أعمارهم ما بني          
)6-12( عام، ��س���تخدمت �لدر��س���ة �أدو�ت منها: مقيا�س �ل�س���لوك �لتو�فقي، ومقيا�س 
تقيي���م �لأعر��س �ل�س���لوكية �مل�س���احبة ل�س���طر�ب ��س���طر�ب �لتوحد، �أ�س���فرت نتائج 
�لدر��س���ة �إىل وجود عالقة �رتباطية �س���البة بني ��س���طر�ب �لتكامل �حل�سي و�ل�سلوك 

�لتو�فقي عند هوؤلء �لأطفال. 

در��س���ة غ���ز�ل )2007( هدف���ت �لدر��س���ة �إىل معرف���ة فعالي���ة برنام���ج تدريب���ي 
لتطوي���ر �مله���ار�ت �لجتماعية لدى عينة من �أطفال �لتوحد، تكونت �لعينة من )10( 
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�أطف���ال ذك���ور ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د تر�وح���ت �أعمارهم ب���ني )5-9( �س���نو�ت، تاألفت 
�لعينة من جمموعتني )جتريبية، �س���ابطة(، تو�س���لت �لدر��س���ة �إىل وجود فروق ذ�ت 
دلل���ة �إح�س���ائية يف �ملهار�ت �لجتماعية ب���ني �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية و�ل�س���ابطة 

على �لقيا�س �لبعدي وقيا�س �ملتابعة ل�سالح �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية. 

در��س���ة �أحمد)2009( هدفت �لدر��سة �إىل �لتحقق من فاعلية برنامج تدريبي 
لتنمية بع�س �ملهار�ت �لجتماعية وخف�س �س���لوك �إيذ�ء �لذ�ت، تكونت عينة �لدر��س���ة 
من )12( طفال توحدًيا مت تق�سيمهم �إىل جمموعتني مت�ساويتني جمموعة جتريبية 
وجمموعة �س���ابطة، ��س���تخدم �لأدو�ت �لتالية:مقيا�س �س���لوك �إيذ�ء �لذ�ت، �لربنامج 
�لتدريب���ي، تو�س���لت نتائج �لدر��س���ة �إىل فاعلية �لربنامج �لتدريبي يف خف�س �س���لوك 

�إيذ�ء �لذ�ت لدى �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد. 

در��سة حممد )2011( هدفت �لدر��سة �إىل معرفة �أثر برنامج تدريبي يف تقليل 
�ل�س���لوكيات �لنمطية، تكونت عينة �لدر��س���ة من )10( �أطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد، 
تر�وحت �أعمارهم مابني )7-13( عام، ��س���تخدمت �لدر��س���ة مقيا�س خف�س �ل�س���لوك 
�لنمطي، و�لربنامج �لتدريبي، �أ�سفرت نتائج �لدر��سة �إىل فاعلية �لربنامج �مل�ستخدم 

يف خف�س �ل�سلوك �لنمطي، وكذلك تنمية مهار�ت �لتو��سل �للفظي و�لغري لفظي.

در��س���ة Singh e t al., (2011) هدف���ت �لدر��س���ة �إىل �لتع���رف عل���ى فاعلية 
برنامج تدريبي يف خف�س �ل�س���لوك �لعدو�ين با�س���تخد�م �إد�رة �لذ�ت، طبقت �لدر��سة 
على عينة قو�مها )3(طالب ذوى ��سطر�ب توحد، �أ�سفرت نتائج �لدر��سة �إىل فعالية 

�لربنامج �لتدريبي يف خف�س �ل�سلوك �لعدو�ين من خالل ��ستخد�م �إد�رة �لذ�ت.

در��س���ة قطب )2012( هدفت �لدر��س���ة تعديل بع�س �ل�س���لوكيات �لغري تكيفية 
وتنمي���ة �مله���ار�ت �لجتماعي���ة، تكون���ت عينة �لدر��س���ة من )8( �أطفال ذوي ��س���طر�ب 
�لتوح���د تر�وح���ت �أعماره���م ب���ني )8-14( �س���نة، حي���ث مت تق�س���يمهم �إىل جمموعتني 
جمموع���ة جتريبية و�أخرى �س���ابطة، ��س���تخدمت �لدر��س���ة ت�س���ميم برنامج خلف�س 
�أمن���اط �ل�س���لوكيات غ���ري �لتكيفي���ة، حت���ى ي�س���تطيع �لطف���ل ذي ��س���طر�ب �لتوح���د 
�أن يتو�ف���ق م���ع نف�س���ه وم���ع �لآخرين، تو�س���لت نتائج �لدر��س���ة �إىل فعالي���ة �لربنامج 

�لتدريبي يف تعديل �ل�سلوكيات غري �لتكيفية لالأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد. 
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در��سة عبد �حلميد، )2016( هدفت �لدر��سة �إىل �لتعرف على فعالية برنامج 
تدريب���ي قائ���م عل���ى مه���ار�ت �إد�رة �ل���ذ�ت يف �حل���د من �س���لوك �إي���ذ�ء �ل���ذ�ت و�أثره يف 
حت�س���ني �ل�س���لوك �لجتماعي لدى �أطفال ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد، تكونت عينة 
�لدر��س���ة من )16( طفاًل ذي ��س���طر�ب �لتوحد، ترت�وح �أعمارهم بني )8-18( �س���نة، 
حيث مت تق�سيمهم �إىل جمموعتني جمموعة جتريبية و�أخرى �سابطة، �أ�سفرت نتائج 
�لدر��س���ة عن �نخفا�س �س���لوك �إيذ�ء �لذ�ت، وحت�س���ني �ل�س���لوك �لجتماعي �ليجابي 
ل���دى �ملجموع���ة �لتجريبية بعد تطبيق �لربنامج، و��س���تمر �لأثر �لإيجابي للربنامج 

على �ملجموعة �لتجريبية خالل فرتة �ملتابعة.  

املحور الثاين: درا�سات تناولت اإجراءات اإدارة الذات 
�لتع���رف عل���ى فاعلي���ة  �إىل  �لدر��س���ة  Copeland (2000) هدف���ت  در��س���ة 
��س���تخد�م �إج���ر�ء�ت �إد�رة �ل���ذ�ت لتح�س���ني �لأد�ء يف مه���ار�ت �لدر��س���ة، تكون���ت عين���ة 
�لدر��س���ة م���ن )4( ط���الب معاق���ني مدجم���ني يف ف�س���ول �لتعلي���م �لعام، م���ن �لأدو�ت 
�لتي ��س���تخدمت يف �لدر��س���ة �إجر�ء�ت �إد�رة �لذ�ت �لتي منها )مر�قبة �لذ�ت-تقومي 
�ل���ذ�ت(، تو�س���لت نتائج �لدر��س���ة �إىل زيادة مع���دل �أد�ء مهار�ت �لدر��س���ة على جد�ول 

�لعمل �ملعدلة با�ستخد�م �لطالب ل�سرت�تيجيات �إد�رة �لذ�ت. 
در��س���ة Mincina;et al(2000) هدف���ت �لدر��س���ة �إىل �ل�س���تفادة م���ن �أح���د 
بر�مج �إد�رة �لذ�ت يف خف�س �ملعدلت �ملرتفعة من �ل�سلوكيات �ل�سوتية غري �ملالئمة، 
ومتثل���ت تل���ك �ل�س���لوكيات يف �إ�س���د�ر �أ�س���و�ت عن طري���ق �لل�س���ان و�لهمهمة من غري 
�إف�س���اح، و�مل�س���اد�ة تكونت عينة �لدر��سة من فتاة ذ�ت ��سطر�ب �لتوحد عمرها )12( 
عام، تو�س���لت نتائج �لدر��س���ة �إىل فعالية �لتدريب با�ستخد�م �إجر�ء�ت �إد�رة �لذ�ت �إىل 

خف�س معدل حدوث هذه �ل�سلوكيات �أثناء �لقر�ءة �أو �حلديث �لعادي.
در��س���ةReineck,Dana (2000) هدف���ت �لدر��س���ة �إىل زي���ادة �ل�س���تجابات 
�ملتع���ددة �أي �لأن�س���طة �لتخيلي���ة و�أن�س���طة �لر�س���م م���ن خ���الل �إج���ر�ء�ت �إد�رة �لذ�ت، 
تكونت عينة �لدر��س���ة من )3( �أطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د ممن ترت�وح �أعمارهم 
مابني )6-8( �س���نو�ت، ��ستخدمت �لدر��س���ة �لأدو�ت �لتالية �إجر�ء�ت �إد�رة �لذ�ت �لتي 
ت�س���منت �لتلق���ني �للفظ���ي و�حلرك���ي ومر�قبة �ل���ذ�ت، وتعزيز �لذ�ت، تو�س���لت نتائج 
�لدر��س���ة �إىل ظه���ور زي���ادة يف تن���وع كل �س���لوك م���ن �ل�س���لوكيات من خالل ��س���تخد�م 

�إجر�ء�ت �إد�رة �لذ�ت.
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در��سة Kern(2001) هدفت �لدر��سة �إىل م�ساعدة �لأطفال ذوى �مل�سطربني 
�س���لوكيا با�س���تخد�م �إجر�ء�ت �إد�رة �لذ�ت، تكونت عينة �لدر��س���ة من )3( �أطفال ذكور، 
تر�وحت �أعمارهم مابني )5-7( �سنو�ت، مت ت�سنيفهم �سمن فئة �مل�سطربني �سلوكًيا، 
على �إد�رة بع�س �أمناط �س���لوكياتهم غري �ملالئمة، تو�س���لت نتائج �لدر��سة �إىل فاعلية 
��س���تخد�م �إج���ر�ء�ت �إد�رة �ل���ذ�ت يف تعل���م ه���وؤلء �لأطف���ال يف �إد�رة �س���لوكياتهم غ���ري 

�ملالئمة بنجاح 

�أث���ر  معرف���ة  �إىل  �لدر��س���ة  هدف���ت   Wilkinson,Lee2(2005) در��س���ة 
�إجر�ء�ت �إد�رة �لذ�ت بامل�ساحبة مع �أ�سلوب �لإر�ساد �ل�سلوكي على عينة من �لتالميذ 
ذوي ��س���طر�ب �لتوحد فئة متالزمة �إ�سبريجر  Asperger Syndromeللو�سول 
لدجمه���م م���ع �لعادي���ني، تو�س���لت نتائ���ج �لدر��س���ة �إىل �إمكاني���ة ��س���تخد�م �إج���ر�ء�ت 
�لتالمي���ذ ذوي  �مل�س���رتك يف م�س���اعدة  �ل�س���لوكي  �لإر�س���اد  �أ�س���لوب  م���ع  �ل���ذ�ت  �إد�رة 
��س���طر�ب �لتوحد متالزمة ��س���بريجر على �لنخر�ط يف بع�س �لأن�سطة �لأكادميية 

و�لجتماعية مع �أقر�نهم من �لعاديني. 

در��س���ة Gureasko;et al((2007) هدفت �لدر��س���ة �إىل تقليل معدل بع�س 
�ل�س���لوكيات غري �ملالئمة وزيادة �ل�س���لوكيات �ملرغوبة با�ستخد�م �إجر�ء�ت �إد�رة �لذ�ت 
ل���دى جمموع���ة من �لط���الب ذوى نق����س �لنتب���اه و�لن�س���اط �لز�ئد، تو�س���لت نتائج 

�لدر��سة �إىل فاعلية ��ستخد�م �إجر�ء�ت �إد�رة �لذ�ت يف خف�س معدل �لن�ساط �لز�ئد 

در��س���ة  Palmen et al.,(2008)هدف���ت �لدر��س���ة �إىل حت�س���ني مهارة طرح 
�ل�سوؤ�ل لدى عينة تكونت من )9( مر�هقني ذوي ��سطر�ب �لتوحد، ت�سمن �إجر�ء�ت 
�لدر��س���ة �لتدريب با�س���تخد�م �لتغذية �لر�جعة و�إد�رة �لذ�ت، تو�س���لت نتائج �لدر��سة 
�إىل حدوث حت�سن ملحوظ يف �لن�سبة �ملئوية لالأ�سئلة �ل�سحيحة �لتي يطرحها ذوي 
��س���طر�ب �لتوح���د �أثناء �ملحادثات �لتعليمية، وذلك بع���د �نتهاء فرتة �لتدريبات، كما 
ذ�دت ن�سبة ردودهم، وتبني مما �سبق �أنه ميكن �ل�ستفادة من �جر�ء�ت �إد�رة �لذ�ت مع 
�لأطفال �ذوي ��س���طر�ب �لتوحد يف حتقيق م�س���توى مرتفع من �لتح�س���ن يف �لعديد 

من جو�نب �لق�سور يف �سلوكياتهم ومهار�تهم.
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در��س���ة  Labbe(2009)هدفت �لدر��س���ة �لك�سف عن فاعلية برنامج تدريبي 
قائم على �إد�رة �لذ�ت يف حت�س���ني �لتو��س���ل و�ملحادثة �لجتماعية لدى �لأطفال ذوي 
��س���طر�ب �لتوحد، طبقت �لدر��س���ة عل���ى عينة من �لأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد، 
تو�س���لت نتائ���ج �لدر��س���ة �إىل فاعلي���ة �لربنامج بو�س���اطة �لأقر�ن جنب���ا �إىل جنب مع 

�إجر�ء�ت �لإدر�ة �لذ�تية زيادة �ل�سلوكيات �لجتماعية. 

در��س���ة �س���عيد)2010( هدف���ت �لدر��س���ة �إىل تدري���ب �لأطفال �ذوي ��س���طر�ب 
�لتوحد على �إد�رة �لذ�ت وحت�س���ني �ل�س���لوك �لتكيفى و�حلد من م�سكالتهم �ل�سلوكية 
با�س���تخد�م برنام���ج تدريب���ي، تكونت عينة �لدر��س���ة م���ن )10( �أطفال ذوي ��س���طر�ب 
�لتوح���د م���ن �لذك���ور مم���ن ت���رت�وح �أعماره���م ماب���ني )8-12(ع���ام، �أ�س���فرت نتائ���ج 
�لدر��س���ة �إىل فاعلي���ة �لربنام���ج �لتدريب���ي عل���ى �إد�رة �لذ�ت �مل�س���تخدمة يف �حلد من                      

�مل�سكالت �ل�سلوكية.

در��س���ة Low(2014) هدفت �لدر��س���ة �لك�س���ف ع���ن فعالية برنام���ج تدريبي 
قائم على �إد�رة �لذ�ت من ��س���تخد�م جهاز �أى باد لتعليم �لطالب �مل�س���ابني بالتوحد، 
�أ�س���فرت نتائ���ج �لدر��س���ة ع���ن فاعلي���ة �لربنام���ج �لتدريب���ي يف تعلي���م مه���ار�ت �حلياة 

�ليومية للطالب �مل�سابني بالتوحد.

 در��س���ة Post et al,(2014) هدف���ت �لدر��س���ة �إىل �لك�س���ف ع���ن فاعلية �إد�رة 
�ل���ذ�ت م���ن خ���الل �لفيديو يف خف�س �ل�س���لوكيات �لغري �س���وية وحت�س���ني �ل�س���لوكيات 
�لإيجابي���ة ل���دى �أطفال ذوى ��س���طر�ب �لتوحد، تو�س���لت نتائج �لدر��س���ة �إىل فاعلية 

�لربنامج يف خف�س �ل�سلوكيات غري �ل�سوية وحت�سني �ل�سلوكيات �لإيجابية.

تعقيب على الدرا�سات ال�سابقة:
�أجريت �لدر��سات �ل�سابقة �إما على �أطفال �أو مر�هقني ذوي ��سطر�ب �لتوحد 
تر�وحت �أعمارهم بني )5-14( �س���نة،تكاد جتمع تلك �لدر��س���ات على �أن �لأطفال ذوي 
��سطر�ب �لتوحد لديهم �أمناط �سلوكيات غري �لتكيفية كما يف در��سة جارحى،2004، 
ودر��سة بخ�س،2002، در��سة ربيع،2004، كما �أظهرت �لدر��سات عن مدى فاعلية �لرب�مج 
�سو�ء �لتدريبية �أو �لإر�سادية يف خف�س �ل�سلوكيات �لالتو�فقية لدى �لأطفال كما يف 
در��سة در��سة فرج،2006، در��سة �أحمد،2009، در��سة حممد،2011،كما �أو�سحت �لدر��سات 
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 Self-Management Procedures ل�سابقة فاعلية ��ستخد�م �إجر�ء�ت �إد�رة �لذ�ت�
              ،Copeland (2000) در��س���ة  مث���ل  �ل�س���ابقة  �لدر��س���ات  �أو�س���حت  كم���ا  وفنياته���ا 
تل���ك  �أو�س���حت  حي���ث   Kern (2001) در��س���ة   ،Mincina;etal(2000) در��س���ة 
�لدر��س���ات �لتع���رف على فاعلية ��س���تخد�م �إجر�ء�ت �إد�رة �ل���ذ�ت وفنياتها على تعديل 

بع�س �ل�سلوكيات �لالتو�فقية.

 ��س���تفاد �لباحث من ��س���تعر��س �لدر��سات �ل�س���ابقة مالحظة وجود ��ستخد�م 
بر�مج تدريبية و�ر�سادية يف تخفيف �ل�سلوكيات �لالتو�فقية مما �أفاد �لباحث يف بناء 
�ملقيا�س و�لربنامج.�أي�سا مت �ل�ستفادة من �لدر��سات �ل�سابقة يف حتديد �لإطار �لعام 
للدر��سة، كدر��سة Salazar(2004)، Wilkinson,Lee2(2005)، ودر��سة در��سة 
غز�ل )2007(، ودر��سة در��سة قطب)2012(،،تفاوت حجم �لعينة يف �لدر��سات �ل�سابقة، 
 Escalona, Field, Nodel & مابني كبرية مثل در��سة مثل بخ�س )2002(، در��سة
Lundy (2002، در��سة در��سة فرج )2006(.ومتو�سطة مثل در��سة جارحى)2004(، 
ودر��س���ة در��س���ة ربيع)2004(، ودر��س���ة غز�ل )2007(، در��س���ة �أحمد)2009(، و در��س���ة 
حممد)2011(، و در��س���ة �س���عيد)2010( و�سغرية مثل در��سة Kern (2001)، در��سة 
قط���ب)2012(،  Copeland (2000)،در��س���ة  Reineck, Dana(2000)،در��س���ة 
Mark و��ستفاد �لباحث من   Larry (2000)  در��سة ،Salazar (2004) در��سة

هذ� �لإطار يف حتديد حجم عينة �لدر��سة �حلالية. 

دلل���ة  - ذ�ت  ف���روق  وج���ود  هن���اك  �أن  ع���ن  �ل�س���ابقة  �لدر��س���ات  �أو�س���حت 
�إح�س���ائية ب���ني �ملجموع���ة �لتجريبي���ة �ملعتم���دة عل���ى �إج���ر�ء�ت �إد�رة �ل���ذ�ت :
ل�س���الح  �ل�س���ابطة  و�ملجموع���ة   Self-Management Procedures
 ،Kern(2001) در��س���ة ،Reineck, Dana(2000) لتجريبية مثل در��س���ة�
فاعلي���ة  �إىل  �لدر��س���ات  �أظه���رت  Gureasko;et al((2007)كم���ا  در��س���ة 
ل���دى  �ل�س���لوكية  �ملظاه���ر  بع����س  تعدي���ل  يف  �ل���ذ�ت  �إد�رة  فني���ات  �إ�س���تخد�م 
  Palmen et لأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد در��س���ة �س���عيد)2010(، در��س���ة�
al.,(2008)��س���تفاد �لباح���ث م���ن ��س���تعر��س �لدر��س���ات �ل�س���ابقة يف حتديد 
�لإط���ار �لع���ام للدر��س���ة، حيث �هتم���ت بفعالية برنامج �إر�س���ادي لتخفيف حدة 

�ل�سلوكيات �لالتو�فقية. 
 -
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كما �أ�س���ارت نتائج در��س���ة Gureasko;et al (2007)، در��س���ة �س���عيد)2010(  -
�إىل فعالية ��س���تخد�م �إد�رة �لذ�ت من حيث �ل�س���رعة و�ل�ستمر�رية يف حت�سني 
�ل�سلوكيات �لغري �سوية لدى ذوي ��سطر�ب �لتوحد �أف�سل من �ل�سرت�تيجيات 

�لأخرى.
طبق���ت �إج���ر�ء�ت �إد�رة �ل���ذ�ت يف �لعدي���د م���ن �لدر��س���ات عل���ى �أطف���ال يف عمر  -

�ملدر�س���ة عمر عينة �لدر��س���ة �حلالية مما يوؤكد منا�س���بة تلك �ل�س���رت�تيجية 
 ،Mincina;etal(2000) له���ذه �لفئ���ة �لعمرية، مثل در��س���ة كال من در��س���ة

در��سة Reineck, Dana(2000)، در��سة �سعيد)2010(.
��س���تفاد �لباح���ث م���ن �لدر��س���ات �ل�س���ابقة يف �س���ياغة فرو�س �لبح���ث، و�إعد�د  -

�لربنامج �لتدريبي، و�إعد�د �أدو�ت �لبحث. 
يوح���د تنوع���ا و��س���ًحا يف كل م���ن �لأهد�ف �لت���ي مت ��س���تخد�م �إد�رة �لذ�ت من  -

�أج���ل حتقيقه���ا، و�إج���ر�ء�ت �إد�رة �لذ�ت �مل�س���تخدمة يف حتقيق ه���ذه �لأهد�ف، 
و�لأعمار �لزمنية لأفر�د �لعينة

فرو�س البحث:
توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي رتب درج���ات �ملجموعة �لتجريبية ( 1)

يف �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي لبع�س �ل�سلوكيات �لالتو�فقية، ل�سالح �لقيا�س 
�لقبلي.

توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي رتب درجات �ملجموعتني �ل�سابطة ( 2)
و�لتجريبي���ة يف �لقيا����س �لبعدي لبع�س �ل�س���لوكيات �لالتو�فقي���ة �لتو�فقية، 

ل�سالح �ملجموعة �ل�سابطة.
ل توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطي رتب درجات �ملجموعة �لتجريبية ( 3)

يف �لقيا�س���ني �لبعدي �لأول و�لبعدي �لثاين )�ملتابعة( بعد فرتة �س���هرين من 
�لقيا�س �لبعدي �لأول على مقيا�س �ل�سلوكيات �لالتو�فقية.
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اإجراءات البحث:
: عينة البحث:  اأولاً

العين�ة ال�س�يكومرتية: تكون���ت م���ن )43( تلميًذ� م���ن �لذكور ذوي ��س���طر�ب  -
�لتوح���د مت �ختياره���م بطريق���ه ع�س���و�ئية م���ن �لرب�م���ج و�ملعاهد �لتي ت�س���م 

�لتالميذ ذوى ��سطر�ب �لتوحد.
العين�ة الأ�سا�س�ية: تكون���ت م���ن )12( تلمي���ًذ� ذك���ًر� ذي ��س���طر�ب �لتوح���د،  -

وترت�وح �أعمارهم بني )9-12( �سنة ومت تق�سيمهم �إىل جمموعتني مت�ساويتني 
جتريبية و�سابطة، عدد كل جمموعة )6( تالميذ.

�إليه���ا بتطبي���ق مقيا����س �ل�س���لوكيات   عين���ة �لبح���ث �لأ�سا�س���ية مت �لتو�س���ل 
�لالتو�فقية �مل�س���تخدم يف �لبحث �حلايل على )43( تلميذ ذي ��س���طر�ب �لتوحد ومت 
ح�س���اب درج���ة �لإرباع���ي �لأعل���ى فبلغ���ت 81.00 درجة وبلغ ع���دد من تع���دت درجاتهم 
ه���ذه �لدرج���ة ح���و�يل 13 تلمي���ذ، مت �ختيار 12 تلمي���ذ منهم ق�س���مو� �إىل جمموعتني 
جتريبي���ة و�س���ابطة ومت �لتاأكد م���ن تكافوؤ �ملجموعتني با�س���تخد�م �ختب���ار مان وتني                    

Mann-Whitney كما هو مبني بجدول )1(:

جدول )1( 
دللة الفروق بني متو�سطي رتب درجات املجموعتني التجريبية وال�سابطة يف القيا�س القبلي 

لل�سلوكيات الال توافقية

 متو�سط�ملجموعة
م�ستوى �لدللةUZجمموع �لرتب�لرتب

6.7540.50�لتجريبية
غري د�لة16.500.243

6.2537.50�ل�سابطة
6.6740.00�لتجريبية

غري د�لة17.000.162
6.3338.00�ل�سابطة
6.8341.00�لتجريبية

غري د�لة16.000.323
6.1737.00�ل�سابطة
7.3344.00�لتجريبية

غري د�لة13.000.805
5.6734.00�ل�سابطة
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يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق �أنه ل توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطي   
رت���ب درج���ات �ملجموعت���ني �لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة يف �لقيا����س �لقبل���ي لل�س���لوكيات 
�لالتو�فقية )�لدرجة �لكلية و�لأبعاد �لفرعية(، وهو ما يوؤكد �لتكافوؤ بني �ملجموعتني 

يف �لقيا�س �لقبلي. 

- اأدوات البحث:
��ستخدم �لباحث �لأدو�ت �لتالية:

�لتوح���د.                   ��س���طر�ب  ذوي  �لتالمي���ذ  ل���دى  �لالتو�فقي���ة  �ل�س���لوكيات  )�أ(-مقيا����س 
)�إعد�د �لباحث(

- و�سف املقيا�س:
 يتك���ون م���ن )40( عب���ارة، ويق���وم بالإجاب���ة ع���ن ه���ذه �لعب���ار�ت �أك���رث �لأفر�د 
تعاماًل وتو�جًد� مع �لتالميذ ذوي ��س���طر�ب �لتوحد »�ملعلمني« د�خل �ملدر�سة وذلك 
لتقدي���ر م�س���توى بع�س �ل�س���لوكيات �لالتو�فقية لديهم، ولكل عب���ارة 5 �ختيار�ت هي 
يح���دث بدرج���ة كبرية ج���ًد� )5(، يحدث بدرج���ة كبري )4(، يحدث بدرجة متو�س���طة 

)3(، يحدث بدرجة �سعيفة )2( منعدم )1(.

- �سدق املقيا�س:
 مت �لتاأك���د م���ن �س���دق �ملقيا����س �حلايل با�س���تخد�م �س���دق �ملحكم���ني حيث مت 
عر����س �ملقيا����س يف �س���ورته �لأولي���ة و�ملكون���ة م���ن )47( عب���ارة عل���ى )14( حمكم من 
�أ�س���اتذة �ل�س���حة �لنف�س���ية و�لرتبي���ة �خلا�س���ة وعلم �لنف����س لإبد�ء �ل���ر�أي يف عبار�ت 
�ملقيا����س م���ن حيث م���دى منا�س���بتها لقيا�س �ل�س���لوكيات �لالتو�فقية ل���دى �لتالميذ 
ذوي ��س���طر�ب �لتوحد وقد �أ�س���فر ر�أى �ملحكمني عن حذف 7 عبار�ت �تفق �ملحكمني 
عل���ى ع���دم منا�س���بتها للهدف م���ن �ملقيا�س �حل���ايل و�أن �لبع�س منها يت�س���من معاين 

مكررة، وبذلك �أ�سبح عدد عبار�ت �ملقيا�س )40( عبارة.

كذل���ك مت �لتاأكد من �س���دق �ملقيا�س �حلايل بح�س���اب معامالت �لرتباط بني 
درج���ة كل عب���ارة و�لدرج���ة �لكلية للبعد �ملنتمية له �لعبارة وذل���ك للتاأكد من جتان�س 
ومتا�س���ك عب���ار�ت كل بع���د فيم���ا بينه���ا فكانت معام���الت �لرتباط كما هي مو�س���حة 

باجلدول �لتايل:
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جدول )2( 
معامالت الرتباط بني درجات عبارات املقيا�س والدرجة الكلية للبعد املنتمية اإليه العبارة

�ل�سلوك �لفو�سويتابع �سلوك �إيذ�ء �لذ�تتابع �ل�سلوك �لنمطي�ل�سلوك �لنمطي

�لرتباط�لعبارة�لرتباط�لعبارة�لرتباط�لعبارة�لرتباط�لعبارة
10.420**110.632**200.668**310.684**
20.739**120.693**210.619**320.614**
30.673**130.509**220.452**330.421**
**340.619**230.513�سلوك �إيذ�ء �لذ�ت**40.431
50.570**140.777**240.522**350.766**
60.617**150.701**250.479**360.672**
70.542**160.699**260.604**370.543**
80.631**170.493**270.666**380.429**
90.633**180.613**280.728**390.457**

100.641**190.468**
290.685**

400.633**
300.618**

يت�سح من �جلدول �ل�سابق �أن معامالت �لرتباط بني درجات عبار�ت �ملقيا�س 
و�لدرجة �لكلية للبعد �ملنتمية �إليه �لعبارة معامالت �رتباط د�لة �إح�سائًيا عند م�ستوى 
0.01 وه���و ما يوؤكد �س���دق جتان�س ومتا�س���ك عب���ار�ت �ملقيا�س وجتان�س���ها فيما بينها.

كذلك مت ح�س���اب معامالت �لرتباط ب���ني �أبعاد �ملقيا�س �لثالث وبني �لدرجة 
�لكلي���ة للتاأك���د م���ن جتان����س ومتا�س���ك �أبع���اد �ملقيا����س فيم���ا بينه���ا، فكان���ت معامالت 

�لرتباط كما هي مو�سحة باجلدول �لتايل:

جدول )3(
 معامالت الرتباط بني اأبعاد املقيا�س والدرجة الكلية للمقيا�س

 �ل�سلوك�أبعاد �ملقيا�س
�لنمطي

 �سلوك �إيذ�ء
�ل�سلوك �لفو�سوي�لذ�ت

**0.414**0.572**0.743�لدرجة �لكلية للمقيا�س
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يت�سح من �جلدول �ل�سابق �أن معامالت �لرتباط بني �أبعاد �ملقيا�س و�لدرجة 
�لكلي���ة للمقيا����س معام���الت �رتباط د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى 0.01 وه���و ما يوؤكد 

متا�سك وجتان�س �أبعاد �ملقيا�س فيما بينها.

كذلك مت �لتاأكد من �سدق �ملقيا�س �حلايل با�ستخد�م �سدق �ملقارنة �لطرفية 
باتخ���اذ �لدرج���ة �لكلية للمقيا�س كمحك للحكم على قدرة �لعبار�ت على �لتمييز بني 
مرتفعي ومنخف�س���ي �ل�سلوكيات �لالتو�فقيه، حيث مت ترتيب درجات �لتالميذ على 
�ملقيا����س ومت حتدي���د �أعل���ى و�أدن���ى 27 % من �لدرج���ات باعتباره���م �لتالميذ مرتفعي 
ومنخف�س���ي �ل�س���وك �لالتو�فقي وبلغ عدد �لتالميذ يف كل جمموعة 12 تلميذ، ومت 
ح�ساب �لن�سبة �حلرجة بني جمموعتي �أعلى و�أدنى فكانت كما هي مو�سحة باجلدول 

)4( �لتايل:
جدول )4( 

�سدق املقارنة الطرفية مقيا�س ال�سلوكيات الالتوافقية لدى التالميذ ذوي ا�سطراب التوحد

�لعبارة 
مرتفعي �ل�سلوك �لالتو�فقيمنخف�سي �ل�سلوك �لالتو�فقي

�لن�سبة �حلرجة
�لنحر�ف �ملعياري�ملتو�سط�لنحر�ف �ملعياري�ملتو�سط

13.221.014.080.902.84**
22.431.084.000.854.82**
32.351.083.921.164.81**
42.251.364.670.495.93**
52.501.093.500.903.06**
63.420.674.500.675.38**
72.831.274.251.223.72**
83.021.244.080.792.85**
92.330.893.331.153.75**

101.921.003.081.243.90**
112.921.244.671.234.71**
122.421.003.851.164.79**
133.250.924.250.973.62**
141.750.973.331.155.45**
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�لعبارة 
مرتفعي �ل�سلوك �لالتو�فقيمنخف�سي �ل�سلوك �لالتو�فقي

�لن�سبة �حلرجة
�لنحر�ف �ملعياري�ملتو�سط�لنحر�ف �ملعياري�ملتو�سط

152.171.034.170.946.45**
161.330.493.250.4512.96**
173.331.074.251.142.84**
182.001.044.081.006.63**
193.250.974.500.674.31**
202.750.823.581.243.38**
213.170.784.250.874.62**
222.831.193.981.243.20**
231.500.672.330.984.11**
242.670.983.751.543.65**
253.171.034.420.514.03**
262.421.313.921.623.82**
272.500.524.420.6712.21**
281.420.512.830.729.13**
292.671.154.080.904.07**
303.001.044.501.514.78**
313.520.514.750.447.95**
322.831.273.850.722.68**
332.750.973.920.904.02**
343.170.584.420.517.19**
353.251.144.170.942.68**
362.841.454.330.653.44**
372.580.663.500.454.64**
382.751.144.121.044.01**
392.750.874.250.625.76**
403.500.854.251.062.94**

** د�لة عند م�س���توى 0.01 )قيمة Z �ملعيارية عند م�س���توى 0.05، 0.01 ت�س���اوي على 
�لرتتيب 1.96، 2.58(
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يت�س���ح م���ن �جلدول �ل�س���ابق �أن عب���ار�ت �ملقيا�س متيز متييًز� د�ًل وو��س���ًحا   
ب���ني �ملرتفع���ني و�ملنخف�س���ني يف �ل�س���لوكي �لالتو�فق���ي وه���و م���ا يوؤك���د �س���دق متييز 

عبار�ت �ملقيا�س. 

- ثبات املقيا�س:
مت �لتاأكد من ثبات �ملقيا�س �حلايل و�أبعاده �لفرعية با�س���تخد�م طريقة �إعادة 
�لتطبي���ق بع���د فا�س���ل زمن���ي ق���دره 3 �أ�س���ابيع، وكذل���ك با�س���تخد�م معامل ثب���ات �ألفا 

كرونباخ فكانت معامالت ثبات �ملقيا�س كما هي مو�سحة باجلدول �لتايل:

جدول )5(
 معامالت ثبات املقيا�س احلايل واأبعاده الفرعية

 �ل�سلوك�ل�سلوك �لالتو�فقي
�لنمطي

 �سلوك �إيذ�ء
�لذ�ت

 �ل�سلوك
�لفو�سوي

 �ملقيا�س
ككل

 معامل ثبات �إعادة
0.7640.8120.7900.781�لتطبيق

 معامل ثبات �ألفا
0.7350.7830.7420.777كرونباخ

يت�س���ح من �جل���دول �ل�س���ابق �أن للمقيا�س �حلايل و�أبع���اده �لفرعية معامالت 
ثب���ات جيدة ومقبولة �إح�س���ائًيا وهو م���ا يوؤكد �أن �ملقيا�س على ق���در عايل من �لثبات، 

ومما �سبق تتاأكد �سالحية ��ستخد�م �ملقيا�س يف �لبحث �حلايل.
)ب(     برنام���ج تدريب���ي قائ���م عل���ى �إج���ر�ء�ت �إد�رة �ل���ذ�ت لتعديل بع�س �ل�س���لوكيات 

�لالتو�فقية لدى �لتالميذ ذوي ��سطر�ب �لتوحد )�إعد�د �لباحث(
ي�سمل بناء �لربنامج على �ملحاور �لتالية:

: هدف الربنامج: اأولاً
 يه���دف �لربنام���ج �إىل خف����س بع�س �ل�س���لوكيات �لالتو�فقية ل���دى �لتالميذ 

ذوي ��سطر�ب �لتوحد من خالل ��ستخد�م فنيات �إجر�ء�ت �إد�رة �لذ�ت 
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ا: الفنيات امل�ستخدمة: ثانياً
�ل���ذ�ت-                             )مر�قب���ة  فني���ات  عل���ى  تطبيق���ه  يف  �لتدريب���ي  �لربنام���ج  يعتم���د   

تقييم �لذ�ت-تعزيز �لذ�ت –توجيه �لذ�ت(.

                – بجان���ب ��س���تخد�م فني���ات تعدي���ل �ل�س���لوك )�لتعزي���ز – �حل���ث و�لتلق���ني 
لعب �لدور-�لنمذجة-�لتعديل �لبيئي-�ملناق�سة و�حلو�ر(

ا: م�سادر بناء الربنامج: ثالثاً
 �عتمد �لباحث يف بناء حمتوى �لربنامج على م�سادر عديدة منها:

�لإط���ار �لنظري للبحث: و�لذي تناول متغري�ت �لبحث )�لرب�مج �لإر�س���ادية  -
و�لتدريبي���ة –�إجر�ء�ت �إد�رة �ل���ذ�ت- بع�س �ل�س���لوكيات �لالتو�فقية)�لعناد-

�ل�سلوك �لنمطي-�إيذ�ء �لذ�ت( - �لتالميذ ذوي ��سطر�ب �لتوحد«(.
�لدر��س���ات و�لبح���وث �ملرتبط���ة �لت���ي تناول���ت متغ���ري�ت �لبح���ث مث���ل در��س���ة  -

حمم���د،2010(،  �هلل،ع���ادل  و)عب���د  حم���دى،2017(،  )حممود،مي�س���رة 
در��س���ة                  حمم���د،2017(،  )�س���ربي،�إميان  در��س���ة  )حممود،�س���لوى،2015(، 
)عب���د �حلميد،�س���عيد كمال،2016(كم���ا مت عر����س �لربنامج ب�س���يغته �لأولية 
عل���ى جمموع���ة م���ن �لأ�س���اتذة �ملخت�س���ني بالرتبي���ة �خلا�س���ة وعل���م �لنف����س 
وعدده���م )10 �أع�س���اء من هيئ���ة �لتدري�س( ثم قام �لباح���ث بالتعديالت �لتي 

�أو�سى بها �ملخت�سني حتى خرج ب�سورته �لنهائية.

ا الفئة امل�ستهدفة: رابعاً
مت تطبي���ق برنام���ج �لبح���ث �حل���اىل عل���ى عينة جتريبي���ة م���ن �لتالميذ ذوي 
��س���طر�ب �لتوحد )6( و�لذين يعانون من ق�س���ور يف بع�س �ل�س���لوكيات �لالتو�فقية، 

وممن ترت�وح �أعمارهم بني)9-12( �سنة.

ا الأ�س�س النف�سية والرتبوية والجتماعية التي ي�ستند اإليها الربنامج: خام�ساً
مت بناء �لربنامج يف �سوء بع�س �لأ�س�س منها:

�لعتماد على �لتعزيز باأنو�عه �ملختلفة لإثابة �ل�سلوك �ملرغوب فيه. -
تهيئة �لظروف �ملحيطة �أثناء تنفيذ �لربنامج و�لتى تتنا�سب مع تلك �لفئة. -
�أن يكون �لوقت كايف �أثناء �لتدريب لجناز �لتلميذ �ملهمة �ملطلوبة منه. -
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�أن تكون �لتدريبات منا�سبة لقدر�ت �لتلميذ ذي ��سطر�ب �لتوحد. -
��ستمر�ر �لربنامج لفرتة زمنية كافية للتدريب.  -

ا: التحقق من �سلحية الربنامج: �ساد�ساً
مت عر����س �لربنام���ج بع���د �إعد�ده عل���ى جمموعة من �أع�س���اء هيئ���ة �لتدري�س 
�ملتخ�س�س���ني بجامعة �لق�س���يم يف جمال �لرتبية �خلا�س���ة و�ل�سحة �لنف�سية ، وذلك 
للتحق���ق م���ن م���دى مالئم���ة �لربنام���ج لله���دف �لذي و�س���ع م���ن �أجل���ه و�حتياجاته 
وخ�س���ائ�س �لفئ���ة �ملطبق عليه���ا �لربنامج ويف �س���وء �آر�ء �ملحكمني مت �إعادة �س���ياغة 
بع�س �ملو�قف و�جلل�سات، وقد مت تطبيق �لربنامج على �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية.

ا: اعتبارات يجب مراعاتها قبل البدء يف اجلل�سات التدريبية: �سابعاً
فيما يلى جمموعة من �لعتبار�ت �لو�جب مر�عاتها �أثناء �جلل�سات �لتدريبية 

حتى تتحقق �أكرب فائدة من هذه �جلل�سات:

بيئة التدريب : 
بد�ي���ة يت���م �لتدري���ب مب�س���رح �ملدر�س���ة بعيًد� ع���ن �ل�سو�س���اء و�س���جيج �ملارة، 
مر�ع���اة وج���ود �إ�س���اءة منا�س���بة بامل�س���رح و�أن يكون لون ط���الء �حلو�ئط �أل���و�ن هادئة 

ومريحة للعني ل تثري �لتالميذ ذوي ��سطر�ب �لتوحد.

ا: حمتوى الربنامج: ثامناً
��س���تمل �لربنام���ج عل���ى )22( جل�س���ة تدريبية ، بو�قع )3( جل�س���ات كل �أ�س���بوع 
بالإ�س���افة �إىل جل�س���ة متهيدي���ة وجل�س���ة نهائية للقيا����س �لبعدي ملقيا�س �ل�س���لوكيات 
�لالتو�فقي���ة ل���دى �لتالمي���ذ ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د، وق���د ��س���تغرقت م���دة تنفي���ذ 
�لربنامج �س���هر ون�س���ف تقريًبا، بو�قع ثالثة جل�س���ات �أ�س���بوعًيا، مدة كل جل�سة )45( 

دقيقة.ومتت �جلل�سات على �لنحو �لتايل



املجلد ال�سابع - العدد )25( ج1 اأكتوبر 2018 جملة الرتبية اخلا�سة

 275 

جدول )6(
جل�سات الربنامج

عدد بيان �جلل�سة
�أ�سلوب �لتنفيذهدف �جلل�سة�جلل�سات

1�جلل�سة �لأوىل
�لتهيئة ، �لتعارف وتنمية 

�لتو��سل �ليجابي بني �لأطفال 
وتهيئة �لتالميذ ذوي ��سطر�ب 

�لتوحد لباقي �جلل�سات.

لقاء مع �أفر�د �لعينة،و��ستخد�م فنيات �ملحا�سرة، 
و�لتعزيز وتهيئة �لتالميذ، وت�سجيعهم.

1�جلل�سة �لثانية

�لتعريف باإد�رة �لذ�ت-�إك�ساب 
�لتالميذ مهار�ت عملية �إد�رة 

و�سبط �لذ�ت من خالل 
�لنمذجة، و�لق�س�س، لعب �لدور، 
و�حلو�ر.تدريب �أفر�د �لعينة على 
��سرت�تيجيات �إد�رة �لذ�ت وكيفية 

��ستخد�مها.

قام �لباحث ب�سرح مب�سط يتنا�سب مع خ�سائ�س 
ذوى ��سطر�ب �لتوحد عن ��سرت�تيجيات 
�إد�رة �لذ�ت وفنياتها، مبا ميكنهم من فهم 

و�إدر�ك �أهمية �لإد�رة �لذ�تية �لفعالة يف خف�س 
�ل�سلوكيات �لالتو�فقية مثل)�ل�سلوكيات 

�لنمطية-�إيذ�ء �لذ�ت-�ل�سلوك �لفو�سوى(، 
وكيفية تدريب �لتبميذ ذي ��سطر�ب �لتوحد 
على تدبري �سلوكه وحتديد�هد�فه، وكيفية �أن 

يكون هو �ملر�قب و�ملقيم لنف�سه، ثم قام �لباحث 
ب�سكرهم يف نهاية �جلل�سة وتعزيزهم.

�جلل�سات من 
)�لثالثة �إىل 

�خلام�سة(
3

تهدف تلك �جلل�سات �إىل خف�س 
�ل�سلوك �لالتكيفى )�ل�سلوك 

�لنمطي( : 
هز كف �ليدين بطريقه غري 
هادفه، و حركة �ليد بطريقة 

غري هادفة ب�سكل متكرر، و هز 
�لر�أ�س لالأمام و�خللف ب�سكل 
متكرر، و هز �لأكتاف بطريقة 

غري هادفه ب�سكل متكرر.
با�ستخد�م فنيات )�لتعزيز-

�لنمذجة-فنيات مر�قبة �لذ�ت(

قام �لباحث ب�سرح هدف كل جل�سة على حدة، 
ثم قام �لباحث بتدريب �لتالميذ على و�سف 
�ل�سلوكيات �لنمطية �ملوجودة لدى �أقر�نهم 
�ملوجودين معهم �أثناء �جلل�سة، ثم و�سف 

�سلوكهم �أنف�سهم من خالل مالحظة �أنف�سهم 
وهم يقومون بتبك �ل�سلوكيات �لنمطية، وكيفية 
�لتعبري عن �سلوكهم �لنمطي، ثم �ختار �لباحث 

تلميذ ذي ��سطر�ب �لتوحد من �ملجموعة 
كنموذج ملر�قبة �سلوكه �لنمطي �أمام عينة �لبحث، 

ثم بد�أ �لتالميذ من خالل لعب �لدور �لقيام 
مبر�قبة �سلوكهم �مل�ستهدف، و��ستمر �لباحث 

بتدريب �لتالميذ حتى �أيقن من قدرة �لتالميذ 
على مر�قبة وت�سجيل �سلوكهم 

�جلل�سات من 
)�ل�ساد�سة �إىل 

�لثامنة(
3

تهدف تلك �جلل�سات �إىل حت�سني 
بع�س �ل�سلوكيات �لالتو�فقية 

مثل �إزعاج زمالئه د�خل �لف�سل 
دون �سبب، و�لت�سفق بيديه ب�سكل 
متكرر، ولف �سعر ر�أ�سه بطريقه 

غري هادفه ب�سكل متكرر، و 
فرك �أحد �أذنيه ب�سكل متكرر، 

و��ستخدم �لباحث �أ�ساليب تعديل 
�ل�سلوك )�لتعزيز-�حلث-لعب 

�لدور بجانب مر�قبة �لذ�ت.

قام �لباحث بتعريف هدف كل جل�سة،ثم قام 
�لباحث بتدريب عينة �لبحث على تنفيذ 

�لتعليمات �أثناء �جلل�سة �أكرث من مرة حيث ر�عى 
�لباحث خ�سائ�س تلك �لعينة، وطلب �لباحث 

بع�س �لتدريبات �لتي تهدف �إىل حت�سني بع�س 
�ل�سلوكيات �لالتو�فقية مع �أقر�نهم �أكرث من 
مرة، يقوم �لباحث بتعزيز عينة �لبحث عند 

�لقيام بال�سلوك �مل�ستهدف.
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عدد بيان �جلل�سة
�أ�سلوب �لتنفيذهدف �جلل�سة�جلل�سات

�جلل�سات من 
)�لتا�سعة �إىل 
�حلادية ع�سر(

3

تهدف تلك �جلل�سات �إىل خف�س 
بع�س �ل�سلوكيات �لالتو�فقية 

مثل مقاطعة زمالئه �أثناء 
حديثهم، و ��ستخدم �ألفاظ 
خارجة عن حدود �لأدب، و 

�لغ�سب و�ل�سر�خ دون �سبب، و 
�لكتابة على �ملقاعد و�جلدر�ن، 

و��ستخدم �لباحث �أ�ساليب تعديل 
�ل�سلوك )�لتعزيز-�سرد بع�س 
�لق�س�س �لهادفة-�حلث-لعب 
�لدور بجانب مر�قبة �لذ�ت-

تعزيز �لذ�ت.

قام �لباحث بعر�س جمموعة من �ل�سور �لتي 
تدل على �ملحافظة على �ملمتلكات وعدم �لكتابة 
على �جلدر�ن، وعدم مقاطعة �لآخرين، وكان 

�لباحث ي�سرح دللة تلك �ل�سور، ثم �سجع 
�لباحث عينة �لبحث �أن يكونو� كنموذج ملر�قبة 

�سلوكهم �لغري �سوى، ثم طلب �لباحث من 
�لتالميذ �لقيام بلعب �لدور للقيام مبر�قبة 

�سلوكهم �مل�ستهدف �أكرث من مرة.

�جلل�سات من 
)�لثانية ع�سر 
�إىل �لر�بعة 

ع�سر(
3

تهدف تلك �جلل�سات �إىل خف�س 
�سلوك �إيذ�ء �لذ�ت و�لتى منها 
�ل�سر�ر على تكر�ر �خلطاأ، و 

�إخر�ج �أ�سو�ت مزعجة من خالل 
�لفنيات )مهار�ت �إد�رة و�سبط 
�لذ�ت، �لنمذجة،، لعب �لدور، 

و�حلو�ر.(

قام �لباحث مبر�جعة �جلل�سة �ل�سابقة مع عينة 
�لبحث، ثم و�سح هدف كل جل�سة، ومن خالل 
�ملناق�سات مع �لأطفال ومع بع�سهم �لبع�س 
مت تدريب �لطفال على جتنب �ل�سلوكيات 

�لالتو�فقية "�إيذ�ء �لذ�ت"، ومت �لدخول يف 
نقا�سات وحو�ر�ت مع عينة �لبحث، ثم طلب 

�لباحث من كل طفل ��ستخد�م مر�قبة �لذ�ت 
و�لقيام مبر�قبة �سلوكه �ل�سخ�سى و�لتحدث عما 

ي�سعر به �أمام زمالئه. 

�جلل�سات 
�خلام�سة 

ع�سر،��ل�سابعة 
ع�سر

3

تهدف تلك �جلل�سات �إىل 
خف�س �سلوك �إيذ�ء �لذ�ت مثل 
�لقفز ب�سرعة على �سلم �ملدر�سة 
)�لدرج(، و �للقاء بنف�سه على 
�لأر�س، و �ل�سغط )�لع�س( 

ل�سانه. خالل �لفنيات )مهار�ت 
�إد�رة و�سبط �لذ�ت، �لنمذجة، 

و�لق�س�س، لعب �لدور، و�حلو�ر.(

قام �لباحث مبر�جعة �جلل�سة �ل�سابقة مع عينة 
�لبحث، ثم عر�س �لباحث جمموعة من �ل�سور 
�لتي حتث على خف�س �سلوك �إيذ�ء �لذ�ت، و�سرح 

بع�س �لق�س�س �لب�سيطة �ملنا�سبة خل�سائ�س 
تلك �لعينة،ثم وجه �لباحث قيام �لبع�س بلعب 
�لدور ثم طلب �لباحث من كل طفل ��ستخد�م 

مر�قبة �لذ�ت و�لقيام مبر�قبة �سلوكه �ل�سخ�سى 
و�لتحدث عما ي�سعر به �أمام زمالئه. 

�جلل�سات 
�لثامنة ع�سر، 

�لع�سرون(
3

تهدف تلك �جلل�سات �إىل خف�س 
حدة �ل�سلوك �لفو�سوى و�لتى 

منها �لتحرك د�خل �لف�سل بدون 
�إذن �ملعلم، و �لقيام باأعمال غري 
مقبولة جلذب �نتباه �ملعلم، و 
�لقيام بنوبات غ�سب )يبكى-
ي�سرخ-يرمى بالأ�سياء على 
�لر�س( من خالل ��ستخد�م 

�لفنيات )مر�قبة �لذ�ت-
�لتعزيز-�ملناق�سة-�لنمذجة(

قام �لباحث مبر�جعة �جلل�سة �ل�سابقة مع عينة 
�لبحث، ثم قام �لباحث ب�سرح خطورة �ل�سلوك 
�لفو�سوى و�أثره علينا، قام �لباحث بنمذجة 
بع�س �لأدو�ر �لتي تهدف �إىل خف�س بع�س 
�ل�سلوكيات �لالتو�فقية و�لتى منها �ل�سلوك 

�لفو�سوى د�خل �لف�سل �لدر��سى، ثم طلب �ملعلم 
من عينة �لبحث �لقيام بتقليده، �أي�سا ومر�قبة 
كل طفل لذ�ته با�ستخد�م مر�قبة �لذ�ت و�لقيام 
مبر�قبة �سلوكه �ل�سخ�سى و�لتحدث عما ي�سعر 

به �أمام زمالئه.ثم يقوم �لباحث بتعزيز كل 
تلميذ. 
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عدد بيان �جلل�سة
�أ�سلوب �لتنفيذهدف �جلل�سة�جلل�سات

�جلل�سات 
�لو�حدة 
و�لع�سرون
�لثالثة 

و�لع�سرون.

3

 تهدف تلك �جلل�سات �إىل معاجلة 
يع�س �ل�سلوكيات �لالتو�فقية 

مثل: �لعبث بالأ�سياء �أثناء 
�لدر�س، و �إ�سد�ر �أ�سو�ًتا تربك 

زمالئه د�خل �لف�سل، و �لتحرك 
د�خل �لف�سل بدون �إذن �ملعلم 
من خالل ��ستخد�م �لفنيات 

)�لنمذجة-�لق�س�س-�لتعزيز-
مر�قبة �لذ�ت-ت�سجيع �لذ�ت(

قام �لباحث مبر�جعة �جلل�سة �ل�سابقة مع عينة 
�لبحث، ثم طلب �لباحث من عينة �لبحث بعر�س 

�سور ويتم و�سع عالمة �أمامهاتو�سح �خلطوة 
�لتي ينفذها �لتلميذ ذي ��سطر�ب �لتوحد وهو 

ما يطلق عليه �لت�سجيل �لذ�تى حيث ت�سمل 
�ل�سور بع�س �ل�سلوكيات �لتو�فقية مثل �ملحافظة 
على �لأ�سياء، و�لتحدث باإذن د�خل قاعة �لدر�س، 

يف نهاية �جلل�سات منح �لباحث بع�س �ملعزز�ت 
�ملادية للتالميذ.

�لر�بعة 
1و�لع�سرون

تطبيق ملقيا�س �ل�سلوكيات 
�لالتو�فقية لدى �لتالميذ ذوي 
��سطر�ب �لتوحد �لبعدي لدى 
�لتالميذ ذوي ��سطر�ب �لتوحد

فى نهاية تلك �جلل�سة يوجه �لباحث �ل�سكر 
للمجموعة �لتجريبية، وتوزيع بع�س �لهد�يا 
�لرمزية لالأطفال، و�سكر �إد�رة �ملدر�سة على 

تعاونها. 

ا: و�سائل تقومي الربنامج: تا�سعاً
روعي يف تقومي �لربنامج �أن يكون كالتايل:

تقومي بنائى مرحلي �أثناء تطبيق جل�سات �لربنامج للتاأكد من حت�سني بع�س  -
�ل�س���لوكيات �لالتو�فقية ل���دى �لتالميذ ذوي ��س���طر�ب �لتوحد �ملطلوب من 

خالل �لربنامج.
تقومي نهائي حيث يتم تطبيق مقيا�س �ل�سلوك على عينة �لبحث. -
تقومي �ملتابعة �لأوىل بتطبيق �ملقيا�س على �ملجموعتني بعد �سهر ون�سف من  -

تطبيق �لربنامج لبيان بقاء �لأثر.
تق���ومي �ملتابع���ة �لثانية بتطبي���ق �ملقيا�س على �ملجموعتني بعد مرور �س���هرين  -

من تطبيق �لربنامج لبيان �نتقال �أثر �لتدريب.

االأ�ساليب االإح�سائية امل�ستخدمة:
مت ��ستخد�م �لأ�ساليب �لإح�سائية �لتالية يف �لدر��سة �حلالية وذلك با�ستخد�م 

 :SPSS لربنامج �لإح�سائى�
�أ(     معامل �ألفا-كرونباخ. 

ب(   معامالت �لرتباط.
ج(    �ختبار مان وتني، و�ختبار ويلكوك�سون..
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نتائج البحث:
نتائج الفر�س الأول:

ين����س �لفر����س �لأول للبح���ث �حلايل عل���ى: » توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني 
متو�س���طي رت���ب درجات �ملجموع���ة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبعدي لبع�س 
�ل�س���لوكيات �لالتو�فقي���ة، ل�س���الح �لقيا����س �لقبل���ي. وللتاأك���د م���ن م���دى �س���حة هذ� 
�لفر�س مت ��ستخد�م �ختبار ويلكك�سون للمقارنة بني متو�سطي رتب درجات �ملجموعة 
�لتجريبية يف �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدى لل�سلوك �لالتو�فقي فكانت �لنتائج كما هي 

مو�سحة باجلدول �لتايل:

جدول )7(
 دللة الفروق بني متو�سطي رتب درجات املجموعة التجريبية يف القيا�سني 

القبلي والبعدي لل�سلوك الالتوافقي

 متو�سط�لعدد�لرتب�ل�سلوك �لالتو�فقي
�لرتب

 جمموع
�لدللةZ�لرتب

�ل�سلوك �لنمطي
6.03.5021.00�ل�سالبة

2.2070.05
0.00.00.0�ملوجبة

�سلوك �إيذ�ء �لذ�ت
6.03.5021.00�ل�سالبة

2.2070.05
0.00.00.0�ملوجبة

�ل�سلوك �لفو�سوي
6.03.5021.00�ل�سالبة

2.2070.05
0.00.00.0�ملوجبة

�لدرجة �لكلية
6.03.5021.00�ل�سالبة

2.2070.05
0.00.00.0�ملوجبة

يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق �أن���ه توجد ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى 
0.05 بني متو�س���طي رتب درجات �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لقبلي و�لبعدي 
لل�سلوك �لالتو�فقي ل�سالح �لقيا�س �لقبلي، مما يعنى �نخفا�س �ل�سلوك �لالتو�فقي 

لدى �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س �لبعدي. 
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نتائج الفر�س الثاين:
ين����س �لفر����س �لث���اين للبح���ث �حل���ايل عل���ى: » توج���د ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا 
ب���ني متو�س���طي رتب درج���ات �ملجموعتني �ل�س���ابطة و�لتجريبي���ة يف �لقيا�س �لبعدي 
لبع����س �ل�س���لوكيات �لالتو�فقي���ة، ل�س���الح �ملجموع���ة �ل�س���ابطة. وللتاأك���د م���ن مدى 
�س���حة ه���ذ� �لفر����س مت ��س���تخد�م �ختب���ار م���ان وتن���ي للمقارن���ة بني متو�س���طي رتب 
درجات �ملجموعتني �ل�سابطة و�لتجريبية يف �لقيا�س �لبعدي فكانت �لنتائج كما هي 

مو�سحة باجلدول �لتايل:
جدول )8(

 دللة الفروق بني متو�سطي رتب درجات املجموعتني ال�سابطة والتجريبية يف القيا�س البعدى 
لل�سلوكيات الالتوافقية

 متو�سط�لرتب�ل�سلوك �لالتو�فقي
�لرتب

 جمموع
�لدللةUZ�لرتب

�ل�سلوك �لنمطي
3.5021.00�لتجريبية

0.002.8920.01
9.5057.00�ل�سابطة

�سلوك �إيذ�ء �لذ�ت
3.5021.00�لتجريبية

0.002.9030.01
9.5057.00�ل�سابطة

�ل�سلوك �لفو�سوي
3.5021.00�لتجريبية

0.002.8920.01
9.5057.00�ل�سابطة

�لدرجة �لكلية
3.5021.00�لتجريبية

0.000.28920.01
9.5057.00�ل�سابطة

يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق �أنه توجد فروق د�لة �إح�سائًيا عند م�ستوى 0.01 
ب���ني متو�س���طي رتب درج���ات �ملجموعتني �ل�س���ابطة و�لتجريبي���ة يف �لقيا�س �لبعدي 
لل�س���لوك �لالتو�فق���ي ل�س���الح �ملجموعة �ل�س���ابطة، وهو ما يعني �نخفا�س �ل�س���لوك 
�لالتو�فق���ي يف �لقيا����س �لبع���دي ل���دى �أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبي���ة عنه ل���دى �أفر�د 

�ملجموعة �ل�سابطة.
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نتائج الفر�س الثالث:
 ين����س �لفر����س �لثال���ث للبحث �حل���ايل على » ل توج���د فروق د�لة �إح�س���ائًيا 
بني متو�سطي رتب درجات �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�سني �لبعدي �لأول و�لبعدي 
�لثاين )�ملتابعة( بعد فرتة �سهرين من �لقيا�س �لبعدي �لأول على مقيا�س �ل�سلوكيات 

�لالتو�فقية.

وللتحق���ق م���ن م���دى �س���حة ه���ذ� �لفر����س مت ��س���تخد�م �ختب���ار ويلكك�س���ون 
للمقارنة بني متو�سطي رتب درجات �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�سني �لبعدى �لأول 

و�لبعدي �لثاين فكانت �لنتائج كما هي مو�سحة باجلدول �لتايل:
جدول )9(

دللة الفروق بني متو�سطي رتب درجات املجموعة التجريبية يف القيا�سني البعدي والتتبعي 
لل�سلوك الالتوافقي

 متو�سط�لعدد�لرتب�ل�سلوك �لالتو�فقي
�لرتب

 جمموع
�لدللةZ�لرتب

�ل�سلوك �لنمطي
00.000.00�ل�سالبة

غري د�لة1.414 21.503.00�ملوجبة
4�ل�سفرية

�سلوك �إيذ�ء �لذ�ت
22.505.00�ل�سالبة

غري د�لة1.0569 11.001.00�ملوجبة
3�ل�سفرية

�ل�سلوك �لفو�سوي
11.501.50�ل�سالبة

غري د�لة0.816 22.254.50�ملوجبة
3�ل�سفرية

�لدرجة �لكلية
22.505.00�ل�سالبة

غري د�لة0.00 22.505.00�ملوجبة
2�ل�سفرية
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يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق �أنه ل توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي 
رتب درجات �لقيا�س �لبعدي �لأول و�لبعدي �لثاين )�ملتابعة( بعد فرتة �س���هرين من 
�لقيا�س �لبعدي �لأول على مقيا�س �ل�س���لوك �لالتو�فقي لدى �ملجموعة �لتجريبية؛ 
مما يعني ��ستمر�ر فاعلية �لربنامج وتاأثريه على خف�س حدة �ل�سلوك �لالتو�فقي.

وم���ن �لنتائ���ج �ل�س���ابقة تتاأك���د فعالي���ة �لربنامج �ملق���رتح يف تخفيف �ل�س���لوك 
�لالتو�فقي لدى �لتالميذ ذوي ��سطر�ب �لتوحد. 

مناق�سة وتف�سري النتائج:
تاأك���د م���ن نتائ���ج �لدر��س���ة �أن �نخفا����س �ل�س���لوكيات �لالتو�فقية ل���دى �أفر�د 
�ملجموع���ة �لتجريبية مقارنة باأفر�د �ملجموعة �ل�س���ابطة، ومبا �أن �أفر�د �ملجموعتني 
�لربنام���ج  قب���ل تطبي���ق  �لبح���ث  و�ل�س���ابطة متجان�س���ني يف متغ���ري�ت  �لتجريبي���ة 
�لتدريب���ي، ف���اإن هذه �لنتيج���ة ترجع �إىل �أنه مل يتم تدريب �ملجموعة �ل�س���ابطة على 
جل�س���ات �لربنامج ومل يتعر�س���و� لفنيات �إد�رة �لذ�ت �مل�س���تخدمة يف �لربنامج لذلك 

ظلت �سلوكياتهم �لالتو�فقية كما هي مل يتم تعديلها.

�نخفا����س �ل�س���لوكيات �لالتو�فقي���ة يف �لقيا����س �لبعدي لدى �أف���ر�د �ملجموعة 
�لتجريبي���ة عن���ه ل���دى �أف���ر�د �ملجموع���ة �ل�س���ابطة. ميكن تف�س���ريه يف �س���وء تعر�س 
�ملجموعة �لتجريبية �إىل جل�سات �لربنامج ومن ثم ميكن �إرجاع �نخفا�س �ل�سلوكيات 
�لالتو�فقة لدى �ملجموعة �لتجريبية �إىل �لربنامج �لتدريبي �لقائم على ��س���تخد�م 
فنيات �إد�رة �لذ�ت �مل�ستخدمة يف �لربنامج وهو ما يوؤكد حت�سن �ل�سلوكيات �لالتو�فقية 
لدى �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س �لبعدي. وهذ� يدل على فعالية �لربنامج 
و�أثره على خف�س تلك �ل�س���لوكيات لدى �لتالميذ ذوي ��س���طر�ب �لتوحد مما يوؤكد 
���ا ميكن  �لأثر �لإيجابي للربنامج وتاأثريه على خف�س �ل�س���لوكيات �لالتو�فقية، �أي�سً
تف�س���ري تلك �لنتيجة و�إرجاعها �إىل ��س���تخد�م فنيات �لتدريب على مهارة �إد�رة �لذ�ت 
يف خف����س �ل�س���لوكيات �لالتو�فقية،ويرجع �لباحث فعالية �لربنامج ما ت�س���منه من 
�لتدري���ب عل���ى مه���ار�ت �إد�رة �لذ�ت من خالل تدريب وتعليم �أفر�د �لعينة �أن ي�س���فو� 
�س���لوكهم �مل�س���تهدف و�أن ي�س���جلو� حدوث �أو عدم حدوث هذ� �ل�س���لوك �مل�ستهدف، من 
خالل تطبيق �لتلميذ بنف�سه �لفنيات �لتي ت�ساعده على �أن يعدل �سلوكه �لالتو�فقي 

مع توجيهه نحو �لأهد�ف �ملطلوب حتقيقها.
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فقد ر�عى �لباحث �أهمية ��س���تخد�م ��سرت�تيجية �إجر�ء�ت �إد�رة �لذ�ت ك�سرط 
للتدريب على �ل�س���لوك �لإيجابي وفى �س���وء تلك �لروؤية ميكن تف�سري �لتح�سن �لذي 
ا �لتعزيز ب�سفة متعاقبة �ساعد كثرًي�  طر�أ على �حلالت �مل�ساركة يف هذ� �لبحث، �أي�سً
يف خف�س �ل�س���لوكيات �لالتو�فقية لدى �لتالميذ، وبذلك فاإن فنيات �إجر�ء�ت �لذ�ت 
ه���ى حماول���ة جي���دة ميكن �أن تفي���د �لتالمي���ذ ذوي ��س���طر�ب �لتوحد. تل���ك �لنتائج 
تتفق مع در��س���ة كال من Low(2014) هدفت �لدر��س���ة �لك�س���ف عن فعالية برنامج 
تدريب���ي قائ���م عل���ى �إد�رة �لذ�ت من ��س���تخد�م جهاز �أى باد لتعليم �لطالب �مل�س���ابني 
بالتوح���د، �أ�س���فرت نتائ���ج �لدر��س���ة عن فاعلية �لربنام���ج �لتدريب���ي يف تعليم مهار�ت 
�حلي���اة �ليومية للطالب �مل�س���ابني بالتوحد، ودر��س���ة �س���عيد)2010( �لتي هدفت �إىل 
تدريب �لتالميذ �ذوي ��سطر�ب �لتوحد على �إد�رة �لذ�ت وحت�سني �ل�سلوك �لتكيفى 
و�حلد من م�س���كالتهم �ل�س���لوكية با�س���تخد�م برنامج تدريبي، تكونت عينة �لدر��س���ة 
م���ن )10( �أطف���ال ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د من �لذك���ور ممن ت���رت�وح �أعمارهم مابني 
)8-12(عام، �أ�س���فرت نتائج �لدر��س���ة �إىل فاعلية �لربنامج �لتدريبي على �إد�رة �لذ�ت 

�مل�ستخدمة يف �حلد من �مل�سكالت �ل�سلوكية.

در��سة Post et al,(2014) و�لتى هدفت �إىل �لك�سف عن فاعلية �إد�رة �لذ�ت 
من خالل �لفيديو يف خف�س �ل�س���لوكيات �لغري �سوية وحت�سني �ل�سلوكيات �لإيجابية 
لدى �أطفال ذوى ��س���طر�ب �لتوحد، تو�س���لت نتائج �لدر��سة �إىل فاعلية �لربنامج يف 

خف�س �ل�سلوكيات غري �ل�سوية وحت�سني �ل�سلوكيات �لإيجابية

تاأك���د من �لفر�س �لثالث للبحث �حلايل ��س���تمر�ر تاأثري �لربنامج �لتدريبي. 
و�لذي ميكن تف�سريه بان للربنامج فاعليته يف ��ستمر�ر تاأثريه، حيث ��ستمر حت�سني 
�ل�س���لوكيات �لالتو�فقية لدى �لتالميذ ذوي ��س���طر�ب �لتوحد �ملجموعة �لتجريبية 
�أف�س���ل م���ن ذي قبل بدرج���ة مقبولة حتى بعد �نتهاء �لربنام���ج، و�أثناء فرتة �ملتابعة، 
ا ميكن تف�سري ذلك ل�ستخد�م �لفنيات  وقد ��ستمر هذ� �لتح�سن ومل يكن وقتًيا، �أي�سً
�مل�ستخدمة �لتي لها �ثر فعال يف حت�سني تلك �ل�سلوكيات لدى �ملجموعة �لتجريبية.

�إن �جر�ء�ت �إد�رت �لذ�ت تعد و�س���يلة �س���يقة وجذ�بة للتالميذ ذوي ��سطر�ب �لتوحد 
يف نف�س �لوقت جيدة لدعم �ل�سلوك �لإيجابي حيث ميكن من خاللها تنمية �لعديد 
من �ل�سلوكيات و�ملهار�ت للتالميذ ذوي ��سطر�ب �لتوحد، فاإنها غنية بالفنيات �لتي 
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تالئ���م جمي���ع �مل�س���تويات �لتعليمي���ة و�لثقافية و�س���الحيتها لعالج تلك �ل�س���لوكيات، 
ا لعتماد �لربنامج على �أكرث من فنية مثل فنية تعزيز �لذ�ت و�لتى تعنى مكافاأة  �أي�سً
�لفرد لذ�ته بعد �لو�س���ول �إىل �ل�س���لوكيات �ملن�س���ودة فتعزيز �ل�س���لوك يدعمه ويثبته، 
كم���ا �أن ��س���تخد�م فنيات توجيه �لذ�ت ومر�قبة �ل���ذ�ت، وتلقني �لذ�ت �لأثر �لإيجابي 
يف حت�س���ني �ل�س���لوكيات �لالتو�فقية �مل�س���تهدفة بالربنامج وهذ� ما �أكدته در��سة كال 
من: در��سة ،Palmen et al., 2008 و در��سة Gureasko;etal ,2007، و در��سة 

.Loo,2014 و در��سة ،Wilkinson,Lee,2005 و در��سة ،Kern,2001

التو�سيات:
ميكن �سياغة �لتو�سيات يف �سوء ما �أ�سفر عنه �لبحث �حلايل من نتائج كما يلى:

�لت�س���خي�س �ملبك���ر لل�س���لوك �لالتو�فقي���ة �لت���ي ت�س���در ع���ن ذوي ��س���طر�ب ( 1)
�لتوحد.

�إجر�ء �ملزيد من �لدر��س���ات حول ��س���تخد�م �إد�رة �لذ�ت لدى فئات �أخرى من ( 2)
ذوي �لإعاقة.

�ل�س���لوكيات ( 3) تعدي���ل  يف  جوه���ري  عن�س���ر  �ل���ذ�ت  �إد�رة  ��س���رت�تيجية  �عتب���ار 
�لالتو�فقية ب�سكل عام.

�إع���د�د بر�م���ج تدريبي���ة خا�س���ة مبعلم���ي ذوي �لإعاق���ة عل���ى ��س���تخد�م فنيات ( 4)
و��س���رت�تيجيات تعديل �ل�س���لوكيات �لالتو�فقية لدى ذوي ��س���طر�ب �لتوحد 

لال�ستفادة منها يف خف�س �ل�سلوكيات �لغري مرغوبة.
�سرورة وجود تنوع يف �لرب�مج �سو�ء تدريبية، �إر�سادية �لتى تعمل على �إك�ساب ( 5)

ذوي ��سطر�ب �لتوحد �سلوكيات مقبولة.
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م�ستخل�س البحث
��س���تهدف ه���ذ� �لبح���ث �إىل تع���رف م�س���توى و�س���مة �ل���ذ�ت ل���دى �ملر�هق���ني 
�ل�س���م،وعالقتها بالعفو عن �لآخرين، و�لتعرف على درجة �إ�سهام �أبعاد و�سمة �لذ�ت 
يف �لتنب���وؤ بالعف���و ع���ن �لآخرين لدى عينة �لبحث، وكذل���ك �لتعرف على �لفروق بني 
�لطالب و�لطالبات �ل�سم يف متغريي �لدر��سة، وتكونت عينة �لبحث من )108( طالبا 
وطالبة من �ملر�هقني �ل�سم �مللتحقني مبد�ر�س �لأمل لل�سم و�سعاف �ل�سمع مبدينة 
)مغاغ���ة – �ملني���ا –مل���وي(، بو�ق���ع )60( طالب���ا، )48( طالبة، ومت ��س���تخد�م مقيا�س 
لكل من: و�سمة �لذ�ت، و�لعفو عن �لآخرين للمر�هقني �ل�سم)�إعد�د �لباحثة(، وقد 
تو�سلت نتائج �لدر��سة �إىل �رتفاع م�ستوى و�سمة �لذ�ت لدى �ملر�هقني �ل�سم،ووجود 
عالق���ة �رتباطية �س���البة د�لة �إح�س���ائًيا بني و�س���مة �لذ�ت و�لعفو ع���ن �لآخرين عند 
م�س���توى دللة )0.01(، و�إن �أبعاد و�س���مة �لذ�ت ت�س���هم �إ�س���هاما �س���الًبا ود�ًل �إح�سائًيا 
يف �لتنب���وؤ بالعف���و ع���ن �لآخرين، كما �أو�س���حت �لنتائ���ج �أنه ل توجد ف���روق ذ�ت دللة 
�إح�س���ائية ب���ني متو�س���طي درج���ات �لط���الب و�لطالبات �ل�س���م يف و�س���مة �لذ�ت،و�أنه 
توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���طي درج���ات �لط���الب و�لطالبات من 

�ملر�هقني �ل�سم يف �لعفو عن �لآخرين ل�سالح �لطالب �لإناث.

الكلمات املفتاحية: و�سمة �لذ�ت،�لعفو عن �لآخرين - �ملر�هقون �ل�سم
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Self-Stigma as a Predictor Of Forgiveness Of Others                                  
Among Deaf Adolescents
Dr. Nahla Farg Ali Al-Shafey

Lecturer of Mental Health
Faculty of Education -Minia University 

Abstract
The study aimed at identifying the level of Self-Stigma among 
deaf adolescents and its relationship with forgiveness of others. 
Also, examined the role of Self-Stigma dimensions in predicting 
their forgiveness of othersamong deaf adolescents, and explained the 
differences of gender in the variables two of the study.The sample 
is consisted of (108) deaf adolescent of the Hope schools for deaf 
in(Maghagha –Minia-Malawi), included (60) male, and (48) female.
The study tools included theSelf-Stigma scale andforgiveness of others 
scaleamong deaf adolescents(prepared by the researcher). The study 
resulted in a high level Self-Stigma. There is a negativeand significant 
correlation between Self-Stigma andforgiveness of othersamong deaf 
adolescents(r=0, 01).Also, Self-Stigma dimensionshave a negativeand 
a statisticalsignificantcontribution to the prediction of forgiveness of 
others.Also,Thereare no statistically significant differences between 
males and females inSelf-Stigma,While thereare statistically significant 
differences between males and females inforgiveness of others favoring 
females.

Keywords: Self-Stigma, Forgiveness of Others,Deaf Adolescents.
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مقدمة البحث:
تتمث���ل �إح���دى موؤ�س���ر�ت ح�س���ارة �لأمم و�رتقائها يف م���دى �هتمامها بحقوق 
�لأفر�د ذوى �لإعاقة وتوفري �لإمكانات �لالزمة لإعد�دهم حلياة �سخ�سية و�جتماعية 
ناجحة يوؤدى فيها كل منهم دوره بفاعلية يف خدمة �ملجتمع، وتعد �لإعاقة �ل�س���معية 
يف مقدم���ة تل���ك �لفئات �لتي حتتاج �إىلرعاية خا�س���ة ؛ نظر� ملا يعانون من م�س���كالت 
عديدة منها: �لو�سم حيث معاناتهم من �لتمييز �ملجتمعي ونظرة �لآخرين �ل�سلبية 
له���م؛ ب���ل و�عتبارهم عالة على جمتمعاتهم، ومما ل �س���ك فيه �أن �ل�س���عور بالو�س���مة 
�أحد �أهم �لق�سايا �ملحورية يف حياة �لأفر�د �ل�سم، لأنها تعد نقطة �لبد�ية لوقوعهم 
يف �لكثري من �ل�س���طر�بات كالقلق و�لعزلة و�لوحدة �لنف�س���ية؛ �لأمر �لذي قد يوؤثر 

بدوره على �سلوكهم وتو�فقهم �لنف�سي  و�لجتماعي.
وتع���د �لو�س���مة ه���ي كل �أ�س���كال �لتميي���ز �للفظي���ة و�ل�س���لوكية �لتي ميار�س���ها 
�ملجتم���ع جت���اه ذوى �لظ���روف �خلا�س���ة، ف�س���ال ع���ن حتقريه���م وعدم تقب���ل �ملجتمع 
له���م، وكذل���ك �إل�س���اق �س���فة �لدوني���ة يف كاف���ة جو�ن���ب حياتهم؛وم���ن ث���م �فتقاده���م 
للنظ���رة �لإيجابي���ة م���ن قب���ل �لآخري���ن ؛ �لأمر �ل���ذي قد يوؤثر �س���لبا عل���ى تقديرهم 
لذ�تهم ويجعلهم يعي�س���ون يف حالة من �لعزلة )�ل�سهري،2010، �س 28(.وكذلك يعد 
�ل�س���خ�س �ملو�س���وم هو ذلك �لفرد �لذي يت�س���بب �نتماوؤه لفئة يحمل �ملجتمع نحوها 
�جتاهات و�أفكار منطية �س���لبية يف جعل قيمته �لإن�س���انية مثاًر� لل�س���ك بحيث ي�س���بح 
عر�سة للو�سم وهدفا للتع�سب و�لتميز، ويكون من �مل�ستبعد متتعه بفر�س �قت�سادية 

و�جتماعية مكافئة ملا يتمتع بها كافة �أفر�د �ملجتمع )�إ�سماعيل، 2018، �س 12(.
 و�إذ� كان ه���ذ� ه���و حال �لو�س���مة ب�س���فة عام���ة، فلقد برز حديثا مفهوم �لو�س���مة 
�لذ�تي���ة Self-Stigma و�لت���ي حت���دث عندم���ا ي�س���تدخل �أح���د �لأفر�د �ملنتم���ني لأحدى 
جماعات �لأقلية )جماعة مو�س���ومة( �س���ورة �س���لبية عن ذ�ته، ناجتة عن تعر�س���ه للنبذ 
 (Silveira, Ferreira, Soares, Felicissimo, Nery, Casela, و�لتحق���ري   
���ا يف در��س���ة �لديدى، (Monteiro, Ronzani & Noto,2012، وكذلك فقد ورد �أي�سً

 وح�س���ن )2015، ����س 4( �إىل �أن �لو�س���مة �لذ�تي���ة تتك���ون م���ن �نتق���ال و�نت�س���ار �لو�س���مة 
�لجتماعية -و�لتي تت�س���كل يف �ملجتمع ب�س���فة عامة - بني �أغلب �لأفر�د و�لزمالء �إىل �أن 
يجد �لفرد �ملو�سوم نف�سه منبوًذ�، ويتحطم �حلائط �لدفاعي �لذي يحمى به نف�سه ؛ فيبد�أ 
يف ��ستدخال تلك �لو�سمة �إىل ذ�ته، ومن ثم ي�سبح �سخ�سا مذموما معزول عن �لآخرين. 
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وكذلك تعترب و�سمة �لذ�ت من �مل�سكالت �لرئي�سية �لتي تعرت�س طريق حياة 
�لأفر�د ملا لها من �أثار �سلبية و��سحة، قد ت�سل �إىل حد �ل�سطر�ب �لنف�سي و�لجتماعي 
مما يعوق حتقيق �ل�س���حة �لنف�سية للفرد، فقد �أ�س���ارت نتائج عديد من �لدر��سات �إىل 
�رتباطه���ا ب���كل م���ن: �نخفا�س ج���ودة �حلياة، �لتدخ���ني و�نخفا�س �لرغب���ة يف �لإقالع 
عن���ه، وجتن���ب طلب �مل�س���اعدة �لطبية �أو �لنف�س���ية، و�نخفا�س تقدير �لذ�ت، و�ل�س���عور 
باخل���زي، و�حل�سا�س���ية للرف�س �لجتماع���ي، و�ل�س���عور بالكتئاب، و�لإنهاك �لنف�س���ي، 
�نخفا�س �لر�س���ا عن �حلياة، و�مل�س���توى �ملنخف�س من كفاءة �لذ�ت، و�لبطالة، وق�سور 
 (Fung, Tsang, Corrigan,لدعم �لجتماعي، وطول �لفرتة �لزمنية ملدة �ملر�س�
 Lam& Cheng,2007; Verhaeghe, Bracke& Bruynooghe,2008;
 Adewuya, Owoeye, Erinfolami& Ola, 2010; Al-jiboori, 2010;
 Burgess, Widome, van Ryn, Phelan& Fu, 2011; Livingston,2012;
 Hartman, Michel, Winter, Young, Flett&Goldberg,2013; Teh,
 King, Watson& Liu,2014; Wu, Chang, Chen, Wang& Lin,2015;
 Holubova, Prasko, Latalova, Ociskova, Grambal, Kamaradova,

Vrbova& Hruby,2016; Mullen& Crowe,2017)

كم���ا تع���د فئ���ة �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع م���ن �أك���رث �لفئ���ات �لت���ي تعان���ى م���ن 
�ل�س���عور بو�س���مة �ل���ذ�ت نظ���ر� لنتمائه���ا لإح���دى جماع���ات �لأقلي���ة، وه���ذ� م���ا �أكده      
Mclaughlin, Bell & Stringer (2004, p.308) فقد �أ�س���ارو� �إىل �أن �لأفر�د 
ذوى �لإعاقات �حل�س���ية كالإعاقة �ل�س���معية يتعر�سون مل�س���تويات �سديدة من �لو�سمة 

وُينظر �إليهم مبزيد من �ل�سلبية و�لرف�س مقارنة بذوي �لإعاقات �جل�سدية.
وبالرغم من ذلك مل تلق در��س���ة و�س���مة �لذ�ت لدى �ملعاقني �س���معيا وخا�سة فئة 
�ل�س���م �لهتمام �لكافيمقارنة بدر��س���ة �لو�س���مات �لأخرى، مثل: و�س���مة �ملر�س �لنف�سي 
 (Link, Struening, Neese-Tod, Asmussen& Phelan,2001;كدر��سة كلٍّ من
 Al-jiboori, 2010;  Brohan, Slade, Clement& Thornicroft,2010 ;
 (Silveira, كدر��س���ة  �لإدم���ان   ،Livingston,2012 ;Mullen& Crowe,2017)
 (Tripathi, Datta, Agrawal, وو�س���مة �س���رطان �لث���دي كدر��س���ة ،et al.,2012)
 Wong, وو�س���مة مر����س �لي���دز كدر��س���ة كلٍّ م���ن ،Chatterjee & Ahmed,2017)
(Nagothu, Tilekar, Sebastian, & Fernandes, 2018 ;2013،وو�سمة �لبد�نة 
 Dhurandhar, 2013; Wee, Davis, Huskey, Jones &:كم���ا يف در��س���ة كلٍّ م���ن
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(Hamel, 2013. لذ� قد يكون من �ملهم �لرتكيز على در��سة هذ� �ملتغري للوقوف على 
خماطر �ل�سعور بالو�سمة �لذ�تية و�أبعادها �لنف�سية و�لجتماعية لدى �ملر�هقني �ل�سم.

 �أم���ا فيم���ا يتعل���ق بالعف���و ع���ن �لآخري���ن فه���و يعد م���ن �ملفاهي���م �لأ�سا�س���ية يف 
عل���م �لنف����س �لإيجاب���ي، �لت���ي توؤث���ر عل���ى حي���اة �لإن�س���ان وت�س���عره بال�س���عادة و�حلب، 
فالعف���و يعم���ل كميكان���زم  وقائ���ي ي�س���اعد �لفرد عل���ى حتمل �لإ�س���اءة وميهد ل�س���عوره 
بال�س���عادة )�لبها����س،2009، ����س. 329(، كذل���ك يع���د خط���وة مهم���ة ت�س���اعد �لإن�س���ان 
��س���تمر�رية  ي�س���هم يف �حلف���اظ عل���ى  �أف�س���ل؛ حي���ث  ب�س���كل  عل���ى مو��س���لة �حلي���اة 
عل���ى  �لتغل���ب  ف���ى  وي�س���اعد  �لبع����س،  بع�س���هم  �لأف���ر�د  ب���ني  �لوثيق���ة  �لعالق���ات 
�لنفع���الت �ل�س���لبية �لت���ي تن�س���اأ ع���ن �ل�س���ر�عات ب���ني �لأف���ر�د )من�س���ور، 2009، 37(.

 كما ي�س���هم �أي�س���ا يف تي�س���ري حدوث �لنفعالت �لإيجابية كال�س���عور بال�سالمة 
و�لقناعة و�لبهجة و�لهدوء و�حلرية و�لثقة و�حليوية و�ل�سبط �لذ�تي، و�لتخل�س من 
�لأفكار و�لنفعالت �ل�سلبية كالغ�سب و�لإجهاد �لنف�سي و�لتفكري �خلاطئ؛ مما ي�سهم 
بدرجة كبرية يف حتقيق �لنمو �لروحي و�ل�سخ�سي و�ل�سعور باملعنى و�لهدف يف �حلياة؛ومن 
 (Akhtar, Dolan, & Barlow, 2017, p. 460) ثم �ل�سعور بالرفاهية �لنف�سية
وعليه فقد �أ�سبح �لعفو عن �لآخرين من �ملتغري�ت �لتي لها �أهمية كبرية على 
�مل�ستوى �لنف�سي و�لجتماعي حيث �إنه قد ي�سهم يف حتقيق غاية �لفرد و�سعوره بال�سعادة، 
فقد �أكدت نتائج در��سة (Van der Wal, Karremans & Cillessen, 2016) على 
�أن �مليل للعفو قد ي�سهم يف حتقيق �ل�سحة �لنف�سية للفرد، حيث ي�ساعد يف رفع م�ستوى 
ج���ودة �لعالقات �لجتماعية بني �لأفر�د، ويعزز من �ل�س���عور بجودة �حلياة �لنف�س���ية. 
 وكذل���ك �أ�س���ارت نتائ���ج عدي���د م���ن �لدر��س���ات �إىل �رتباط���ه ببع����س �ملتغ���ري�ت 
�لنف�س���ية مثل:�ل�س���عور بالأم���ل، و�ملرون���ة �لنف�س���ية، و�لر�س���ا ع���ن �حلي���اة ،و�مل�س���توى 
�لر�س���ا  و�لغ�س���ب،  �لكتئ���اب  م�س���اعر  و�نخفا����س  �لو�لدي���ة،  للق�س���وة  �ملنخف����س 
�لزو�ج���ى، �مل�س���توى �ملنخف����س م���ن �إدم���ان �لنرتن���ت و�لتنم���ر �للك���رتوين، و تدن���ى 
                                                       Sansone, Kelley &س���لوك �لقي���ادة �لع���دو�ين، وحم���اولت �لنتح���ار �ملنخف�س���ة�
 Forbis, 2013; Sohrabi, Aghapour & Rostami, 2013; Kumar &
 Dixat, 2014; Liu, Gong, Gao & Zhou ,2017;Wenzel,Anvari,De
 Vel-Palumbo&Bury,2017 ; Wang& Qi,2017;Quintana-Orts&

.Rey,2018 ;Kaleta&Mróz,2018)
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ومن ثم �إذ� كان �لعفو عن �لآخرين يعد من �ملتغري�ت �ملهمة يف حتقيق �لتو�فق 
�لنف�سي و�لجتماعي لالأفر�د ب�سفة عامة فاإن هذه �لأهمية تزد�د لدى �لأفر�د �ل�سم 
نظر� لأنهم �أكرث �حتياجا لتكوين عالقات �جتماعية ناجحة و�حلفاظ على ��ستمر�ر 

هذه �لعالقات.
ومن هنا جاءت فكرة هذ� �لبحث للت�سدي لهذ� �ملو�سوع يف حماولة للك�سف عن 
�إمكانية �إ�سهام �أبعاد و�سمة �لذ�ت يف �لتنبوؤ بالعفو عن �لآخرين لدى �ملر�هقني �ل�سم .

م�سكلة البحث:
م���ن �ملالح���ظ عل���ى جمتمعاتنا �لعربي���ة بوجه ع���ام وجمتمعنا �مل�س���ري بوجه 
خا�س �س���يطرة و�س���يوع بع�س �لأفكار �لنمطية �ل�سلبية غري �ملن�سفة حول فئة �لأفر�د 
�ل�سم- و�لتي لها جذور متعمقة بقوة يف تقاليد وعاد�ت �ملجتمع- كو�سفهم بالعدو�نية، 
و�لإ�س���ابة بال�س���طر�ب �لعقل���ي، و�نخفا����س معدل �ل���ذكاء، و�لفتقار للكف���اءة يف �أد�ء 
�لأدو�ر �لجتماعي���ة، وه���ذ� ما �أكده يو�س���ف )2010، �س �س 904- 906( حيث �أ�س���ار �إىل 
معاناة �لأفر�د ذوى �لإعاقة د�خل �ملجتمعات �ل�سرقية من عديد من �ملعتقد�ت �ل�سالبة 
كانخفا�س �لناحية �لأد�ئية،ونق�س �لن�س���ج �لنفعايل، و�نخفا�س م�ستوى �لإنتاجية، 
وكذل���ك �عتباره���م من �مل�س���ابني بالأمر��س �لع�س���بية كال�س���رع �أو �لأمر��س �ملعدية، 
ف�سال عما يطلق عليهم من م�سميات �سلبية، ومن بني هذه �لت�سميات وخا�سة �ملتعلقة 
بجماعة �ل�س���م و�ملتد�ولة بني �أفر�د �ملجتمع: كالبكم، و�خلر�س، و�لطر�س...وغريها.
�لأمر �لذي يجعل هوؤلء �ل�س���م ي�س���عرون بالو�سمة، بل وقد يتقبل �لبع�س منهم تلك 

�لتقييمات �ل�سالبة، ويعدها مكون من مكونات   �سخ�سيته.
هذ�، وقد لحظت �لباحثة من خالل تعاملها مع �ملر�هقني �ل�سم �أثناء �إ�سر�فها 
على �لتدريب �مليد�ين لطالب �لدبلوم �ملهني �سعبة �لرتبية �خلا�سة، وذلك يف مدر�سة 
�لأمل لل�سم و�سعاف �ل�سمع باملنيا، وكذلك من خالل �لقيام ببع�س �ملقابالت �ل�سخ�سية 
مع هوؤلء �لطالب، وبع�س �ملعلمني باملدر�س���ة؛�أنهم يعانون من �ل�سعور بو�سمة �لذ�ت، 
حيث �إن معظم هوؤلء �ملر�هقني �ل�سم لديهم توقع للرف�س من �لآخرين، و�سعور بالدونية 
و�لنق�س؛ بالرغم مما ميتلكونه من قدر�ت و�إمكانات �إل �أن هذه �لقدر�ت قد ت�سوه معاملها 
نتيجة ملا يو�جهونه من متييز جمتمعي، كما �أن �لبع�س منهم يحاول �إخفاء �إعاقته �أثناء 
تو�ج���ده يف �لأماك���ن �لعامة متجنًبا ��س���تخد�مه للغة �لإ�س���ارة؛مما قد يوؤثر �س���لبا على 
عالقاتهم �لجتماعية، بل وقد يت�سببفي معاناتهم لعديد من �ل�سطر�بات �لنف�سية.
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 لذ� تعترب و�سمة �لذ�ت من �أهم �مل�سكالت �لتي يعانى منها عديد من �ملر�هقني 
�ل�سم ؛ ملا لها من نتائج �سلبية على �لنو�حي �لنف�سية و�لجتماعية و�ل�سخ�سية لالأ�سم 

؛�لأمر �لذي يوؤثر بدوره على �ملجتمع ككل.
وفى هذ� �ل�س���دد قد �أ�سار رود�س (Rhoades,2010,56)�إىل �أن عملية �لو�سم 
Labeling مبا متثله من �إطالق م�سميات �سلبية على فئة �ملعاقني �سمعيا قد تت�سبب 
يف معاناته���م م���ن م�س���اعر �لتهمي�س �لجتماعي و�لرتبوي، ف�س���ال ع���ن �إنكار حقهم يف 

بع�س �جلو�نب �حلياتية.
كم���ا �أك���دت نتائج عديد من �لدر��س���ات كدر��س���ة كل م���ن Kochkin (2000) ؛ 
يا�س���ني، و�إ�س���ماعيل )2016/ب( عل���ى �أن �مل�س���تويات �ملرتفع���ة لو�س���مة �ل���ذ�ت ل���دى فئة 
�ملعاقني �س���معيا ومنهم �لأفر�د �ل�س���م تعد من �لأ�س���باب �لرئي�سية لتجنبهم ل�ستخد�م 
�ملعينات �ل�س���معية، كما توؤدى �إىل معاناتهم من �للك�س���يثيميا �لنف�س���ية حيث �س���عوبة 

حتديد وو�سف �مل�ساعر.
وكذل���ك ف���اأن تعر����س �لف���رد خلرب�ت �لإ�س���اءة م���ن �لآخرين مبختلف �أ�س���كالها 
قد يت�س���بب يف معاناته من عديد من �مل�س���اعر �ل�س���لبية �لتي قد توؤثر على �إدر�كه لذ�ته 
وعالقاته بالآخرين وبالعامل �ملحيط، ومن هنا فاأن �لفرد �لذي يلجاأ لقر�ر �لعفو عمن 
�أ�ساء �إليه يكون لديه ��سرت�تيجية فعالة يف �لتعامل خالل عمليات �لتفاعل ب�سكل ي�ساعده 
على مو�جهة مو�قف �ل�سر�ع، وميكنه من �حل�سول على �لدعم �لجتماعي؛مما يوؤثر 
بدوره عن �ل�سورة �لتي يكونها �لفرد عن نف�سه)�سفية فتح �لباب، 2008، �س �س 2، 4(.
بينم���ا يف حال���ة ع���دم �للجوء للعفو يف �لعالقات �لجتماعي���ة قد تظهر عديد من 
�لآثار �ل�س���لبية منها: �لف�س���ل يف مو�جهة توقعات �لآخرين، وق�س���ور �لكفاءة �لجتماعية      
Lawler-Row, Hyatt-  وق���د بين���ت �أي�س���ا نتائ���ج در��س���ة،(Rainey, 2008, p.2)
Edwards, Wuensch & Karremans, (2011) �أن عدم �لعفو و�لرغبة يف �لنتقام 
يوؤثر �س���لبا على �ل�س���حة �جل�س���دية للفرد حيث يوؤدى �إىل �لإ�س���ابة بعديد من �لأمر��س 
وظهور �مل�ساكل �ل�سحية كا�سطر�ب معدل �سربات �لقلق و�سغط �لدم، ف�سال عن �ملعاناة 

من �لتوتر �لنف�سي و�لإجهاد و�ل�سعور بالوحدة �لنف�سية.

لذ� يعد در��س���ة متغري و�س���مة �لذ�ت يف عالقته بالعفو عن �لآخرين �أمًر� جديًر� 
بالهتمام ملا متثله هذه �ملتغري�ت من �أهمية على �جلو�نب �لنف�س���ية و�لجتماعية للفرد 
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�لأ�سم، وبالرغم من ذلك ل توجد در��سات عربية تناولت عالقة و�سمة �لذ�ت بالعفو عن 
�لآخرين لدى �ملر�هقني �ل�سم )�أو �لإ�سهام يف �لتنبوؤ به(.

ولعل كل ما �سبق يجعل هناك �سرورة لدر��سة مو�سوع و�سمة �لذ�ت لدى �ملر�هقني 
�ل�س���م لفهمه ب�س���وره �أكرب، مع حماولة �لك�سف عن �لقدرة �لتنبوؤية لأبعاد و�سمة �لذ�ت 
يف �لعفو عن �لآخرين، وهذ� ما تهتم به هذ� �لبحث. ومن هنا تتحدد م�سكلة �لدر��سة يف 

�لأ�سئلة �لتالية:
ما م�ستوى و�سمة �لذ�ت لدى عينة �لبحث؟( 1)
هل تختلف و�سمة �لذ�ت و�لعفو عن �لآخرين باختالف �لنوع؟( 2)
هل توجد عالقة بني و�سمة �لذ�ت و�لعفو عن �لآخرين لدى �ملر�هقني �ل�سم؟( 3)
هل ت�سهم �أبعاد و�سمة �لذ�ت يف �لتنبوؤ بالعفو عن �لآخرين؟( 4)

اأهداف البحث:
ه���دف �لبح���ث �حلايل �لتعرف على م�س���توى و�س���مة �لذ�ت ل���دى عينة �لبحث، 
وعم���ا �إذ� كان هن���اك ف���روق بني �جلن�س���ني يف متغريي �لدر��س���ة ،وكذل���ك �لوقوف على 
طبيع���ة عالقة  و�س���مة �لذ�ت بالعفو عن �لآخرين و�لتع���رف على مدى �إمكانية �لتنبوؤ 

بالعفو عن �لآخرين من خالل �ل�سعور بو�سمة �لذ�ت.

اأهمية البحث:
تت�سح �أهمية �لدر��سة  من خالل ت�سليط �ل�سوء على مو�سوع �سديد �لأهمية �إل 
وهو �ل�س���عور بو�س���مة �لذ�ت خا�سة لدى �ملر�هقني �ل�سم �للذين يحا�سرون باجتاهات 
جمتمعية �س���البة،فهي م�س���كلة لها �أ�س���باب متعددة وتاأثري مبا�س���ر على �سخ�سية �لفرد 
�لأ�س���م وخا�س���ة يف تعامالته د�خل �ملجتمع، لذ� كان لبد من در��س���ة هذه �مل�س���كلة من 
جو�نبها �ملختلفة ملعرفة درجتها وم�س���تو�ها لدى هوؤلء �لأفر�د فهم فى �أم�س �حلاجة 
للتغلب على هذه �مل�س���كلة، كما تكمن �أهمية �لدر��س���ة �أي�س���ا يف تناولها ملتغري �لعفو عن 
�لآخري���ن و�ل���ذي ميث���ل �أحد جو�ن���ب �لقوى �لإن�س���انية ذ�ت �لن���و�جت �لإيجابية يف حياة 
�لإن�س���ان و�لتي ت�س���عى جميع �ملجتمعات لغر�س���ها يف نفو�س مو�طنيها، وكذلك تناولها 
لفئة مهمة من فئات �ملجتمع )فئة �ل�س���م(فهم ميثلون ن�س���بة ل ي�س���تهان بها من �أبناء 
�ملجتمع،�إ�س���افة �إىل ذل���ك يع���د �لبحث �حل���ايل من �ملح���اولت �لأوىل– يف حدود �طالع 

�لباحثة – �لتي تناولت �إ�سهام �أبعاد و�سمة �لذ�ت يف �لتنبوؤ بالعفو عن �لآخرين.
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كما تت�س���ح �أهمية �لدر��س���ة و�حلاجة �إليها  من خالل ت�س���ميم �أد�تني لقيا�س 
و�سمة �لذ�ت، و�لعفو عن �لآخرين لدى �ملر�هقني �ل�سم، حتى ميكن �ل�ستفادة بهما 
يف جمال �لدر��س���ات و�لبحوث �لنف�س���ية و�لرتبوية �مل�س���تقبلية لدى �ل�سم،كما ميكن 
�أن ت�سهم نتائج �لدر��سة يف ت�سميم بر�مج �إر�سادية منا�سبة للمر�هقني �ل�سم خلف�س 

�ل�سعور بو�سمة �لذ�ت وتنمية �لعفو عن �لآخر ين لديهم.

م�سطلحات البحث:
فت يف قامو�س علم �لنف�س �ل�سادر عن ر�بطة علم �لنف�س 	.  الو�سمةStigmُعررِّ

�لأمريكية باأنها �لجتاه �لجتماعي �ل�سلبي �ملرتبط بخ�سائ�س فرد ما نتيجة 
لعتبار�ت ق�س���ور عقلي �أو بدين �أو �جتماعي، و تت�س���من �لو�س���مة �أي�سا عدم 
�لقبول �لجتماعي ؛ مما يوؤدى �إىل �لتميز غري �لعادل �سد �ل�سخ�س �ملو�سوم 

.(Vandenbos,2015, p.1032) وعزله
و�س�مة الذات«حالة نف�سية نا�سئة عن ت�سديق �ملر�هق �لأ�سم على م�سروعية 	. 

�ل�س���ائدة عن���ه،  �ل�س���لبية  و�س���مة �جلماع���ة حي���ث تقبل���ه لالأف���كار �لنمطي���ة 
و��س���تدخالها �إىل ذ�ت���ه، و�حلك���م يف �س���وئها عل���ى �لنف����س، وتتمث���ل يف �إدر�ك 
�لجت���اه �لجتماع���ي �ل�س���لبي، وجتنب �ل�س���مة �لو��س���مة ومو�قف ��س���تثارتها، 
وم�س���احبة ذلك مب�ساعر حتقري �لذ�ت«وتقا�س و�س�مة الذات اإجرائيا يف هذ� 
�لبحث بالدرجة �لكلية �لتي يح�سل عليها �ملر�هق �لأ�سم على مقيا�س و�سمة 

�لذ�ت �مل�ستخدم يف �لبحث �حلايل.
العف�و ع�ن الآخري�نForgiveness of Others “عملي���ة نف�س���ية تت���م د�خ���ل (. 

�لفرد �لأ�سم حيث يتغا�سى فيها عن �لإ�ساءة �ملوجهة �إليه من قبل �لآخرين، 
وتت�س���من ح���دوث تغري لالأفكار و�مل�س���اعر و�ل�س���لوكيات �ل�س���لبية جت���اه �لفرد 
م�س���در �لإ�ساءة، و��س���تبد�لها باأفكار وم�ساعر و�سلوكيات �إيجابية بغ�س �لنظر 
ا مبجموع �لدرجات  ع���ن ردود فعل �مل�س���يء”، ويقا�س العفو عن الآخري�ن اإجرائياً
�لتي يح�س���ل عليها �ملر�هقني �ل�س���م على عبار�ت مقيا�س �لعفو عن �لآخرين 

�مل�ستخدم يف �لبحث �حلايل.

االإطار النظري:
يركز �لإطار �لنظري يف �لبحث �حلايل على متغريين �أ�سا�س���يني ميكن �أن ميثال 

دعائمه: )و�سمة �لذ�ت، �لعفو عن �لآخرين(، وفيما يلي تف�سيل لذلك:
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اأول-و�سمة الذات:

مفهوم و�سمة الذات:
تعددت �لتعريفات مل�س���طلح �لو�س���مة وفقا للتعريف �للغوي و�لنف�س���ي، وفيما 
يلي �سوف ت�ستعر�س �لباحثة بع�س �لت�سور�ت حول مفهوم �لو�سمة، ومنها ما يلي:

َمًة وو�سًما �أي  ُمه �سِ ���َمه َي�سِ ف �لو�س���مة لغويا يف �ملعجم �لوجيز بقول َو�سَ ُتعرَّ
عابه، و�لو�سمة هي �لعيب و�لعار )جممع �للغة �لعربية،1993،672(

ف���ت �لو�س���مة يف معج���م عل���م �لنف�س و�لط���ب �لنف�س���ي باأنها عالمة  بينم���ا ُعررِّ
طبيعية يف ج�س���م �س���خ�س معني �أو �س���مة �سخ�س���ية متيز �لفرد بو�سوح عن �لآخرين، 
وهى تت�س���بب يف �إحد�ث �سرٍر ج�سمي ونف�سي و�جتماعي ل�ساحبها كالت�سوه �جل�سمي 
و�لإعاقة �لفكرية وتاريخ �ل�سلوك �لإجر�مي و�ملر�س �لطب نف�سي و�لفروق يف �لعن�سر 
و�لدين و�جلن�س، ولفظ و�سمة يعنى نوعا من �لرف�س �لجتماعي له �آثار �قت�سادية 
ونف�سية و�جتماعية كالتميز �لعن�سري و�لتحيز و�لعزلة �لجتماعية ف�سال عن �لآثار 
�ل�س���لبية �لتي تلحق �س���ورة �لذ�ت وتوقعات �لفرد )جابر، وكفافى، 1995، �س 3731(.

كما ُتعَّرف �لو�س���مة باأنها �ل�س���معة �ل�س���يئة �لتي ُتل�س���ق بالفرد وتقف عائقا �أمام 
معاي�سته حلياة جمتمعية غري منقو�سة )�أبو جربوع،2005،38(. وكذلك هي تعبري عن �أي 
�ختالف غري مرغوب يتميز به فرد معني ذو مو��سفات خا�سة ؛ مما ي�ستدعى ردود فعل 

.(Al-jiboori, 2010, p. 124) جتماعية �سلبية تت�سبب يف عزل هذ� �لفرد ومقاطعته�
فه���ا Brohan,et al., (2010, pp. 1-2 )باأنه���ا حك���م �لآخرين  وكذل���ك عرَّ
�ل�س���لبي على فرد معني باعتباره �س���خ�س غري مقبول مع ��س���تبعاده عن �مل�س���اركة يف 
�لتفاع���الت �لجتماعي���ة �عتقاد� منهم بافتقاره للمهار�ت و�لقدر�ت ؛ مما يت�س���بب يف 
عزلته، �أما �ل�س���هري)2010، �س 13( فقد �أ�س���ار �إىل �أن �لو�سمة هي كل ما يتعر�س له 
�لفرد �أو جمموعة معينة من �لأفر�د لأو�س���اف �أو �ألقاب �س���يئة مع �إ�سعارهم بالدونية 
�أو �لنق�س �أو �إ�س���اعة بع�س �ل�س���فات �ل�سلبية عنهم �أو �سلبهم حقوقهم من قبل بع�س 

فئات �ملجتمع �لذي يعي�سون فيه وذلك حتقيق �لأهد�ف خا�سة.
يف حني ُعررِّفت الو�س�مة الذاتية ب�س���كل خا�س، باأنها ت�س���ديق �لفرد �ملو�س���وم على 
�سحة �لأفكار و�لتوقعات �ل�سائعة عنه و�لتي يعتقدها �أفر�د �ملجتمع ب�ساأنه، وما ي�ساحب 
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ذلك من م�س���اعر �س���لبية حول �لذ�ت وتغري يف �لهوية، و�جتاه نحو �ل�س���لوكيات �ملر�س���ية
(Livingston,2012,699-700)، وكذلك هي �حلالة �لتي يفقد فيها �لفرد هويته نظر� 

.(Wu, et al.,2015,2) لتقبله وتبنيه لنظرة �ملجتمع �ملتدنية عنه
ف كل من يا�سني، �إ�سماعيل)2016/�أ، �س 228( و�سمة �لذ�ت لدى   هذ� وقد َعرَّ
�ملعاقني �س���معيا باأنها ت�س���ديق �ملعاق �سمعيا على م�سروعية و�سمة �جلماعة من حيث 
�لوعي بالتمييز �لجتماعي و��ستدماج �لو�سمة وجتنب �ملو�قف �لقادرة على ��ستثارتها.
 و�أن �لفرد �ملو�سوم هو ذلك �ملر�هق �ملعاق �سمعيا �لذي تتم معاملته على نحو 
خمتلف كتعر�س���ه للو�سم و�لتمييز و�ل�سخرية، كما ي�سدق يف م�سروعية هذه �ملعاملة 

ت�سديق يوؤدى �إىل تدنى م�ستوى تقديره للذ�ت )�إ�سماعيل،2018، �س 13(.
 ومن خالل ��ستقر�ء ما �سبق ميكن �لقول �أن و�سمة �لذ�ت لدى �لأفر�د �ل�سم 
هي عملية ��س���تدماج و��ستدخال �ملر�هقني �ل�س���م لوجهات �لنظر و�ملعتقد�ت �ل�سلبية 
�ل�س���ائدة عنهمب���ني �أف���ر�د �ملجتمع د�خل ذ�تهم ؛ وما يرتتب عن���ه من �نتقا�س لقيمة 
�ل���ذ�ت و�لفاعلية �لذ�تية ف�س���ال عن �ل�س���عور بالذنب و�خل���زي، وكذلك قد يكون من 

�ساأنها �لتاأثري ب�سكل �سلبي على �سلوك هوؤلء �ل�سم.

ت�سنيف الو�سمة:
قدم Mclaughlin, et al., (2004, p.308) ت�سنيًفا لل�سمات �لو��سمة ب�سفة 
عامة تناول فيها ثالثة �أ�س���كال للو�س���مة وهى: و�س���مة �لإدمان )�ملخدر�ت و�لكحول(، 
وو�سمة �لإعاقات �حل�سية، وو�سمة �لإعاقات �جل�سمية، كما �أ�سار �إىل �أن ردود فعل �أفر�د 
�ملجتمع تتباين بتباين �ل�س���مة �لو��سمة ؛ حيث يتفاعل �لأ�سوياء مع مدمني �ملخدر�ت 
و�لكحول بطريقة تفوق يف �سلبيتها طريقة تفاعلهم مع ذوى �لإعاقات �حل�سية و�لذين 

ينظر �إليهم يف �ملقابل مبزيد من �ل�سلبية و�لرف�س مقارنة بذوي �لإعاقات �جل�سمية.
Brohan, et al., (2010, p.1) ت�س���نيف �آخ���ر لل�س���مات  وكذل���ك ي�س���يف 

�لو��سمة حيث ق�سمها �إىل ثالث جمموعات رئي�سية،هي:
�أو �لت�س���وه �لظاه���ر ( 1) ب�س���اعة �جل�س���د: وتت�س���من و�س���مة �لإعاق���ة �جل�س���دية 

)�لإعاقة �لب�سرية(.
عيوب �ل�سخ�سية: وتتمثل يف و�سمة �ملر�س �لنف�سي، وو�سمة �لإد�نة �جلنائية.( 2)
�لو�سمة �لقبلية: وت�سمل و�سمة �لعرق و�لعمر و�لنوع.( 3)
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ه���ذ� وت�س���ري �أي�س���ا �أدبي���ات �لبح���ث �إىل تع���دد �أن���و�ع و�س���ور �لو�س���مة ب�س���فة 
 Structural stigma عامة،و�لت���ي ميك���ن �إيجازه���ا فيم���ا يل���ي : �لو�س���مة �لهيكلي���ة
عل���ى  حت���دث  وه���ى   Institutional stigma �ملوؤ�س�س���ية  بالو�س���مة  �أي�س���ا  وتع���رف 
م�س���توى �أنظمة �ملجتمع وت�س���ري �إىل �لقو�عد و�ل�سيا�سات و�لإجر�ء�ت �خلا�سة و�لعامة 
ملر�ك���ز �ل�س���لطة و�لت���ي حت���د م���ن حق���وق وفر����س �لأف���ر�د �ملو�س���ومني د�خ���ل �ملجتمع

 Perceivedملدرك���ة� و�لو�س���مة   ،(Livingston, & Boyd, 2010, p. 2151)
stigma وق���د ُعِرف���ت باحلال���ة �لتي ي���درك فيها �لأفر�د تعر�س���هم للو�س���م �أو �لتمييز 
د�خ���ل �ملجتم���ع، وتعت���رب �أي�س���ا حالة خ���وف �لفرد م���ن �لو�س���مة �لتي يقرره���ا �ملجتمع 
ب�س���اأنه (Brohan,et al., 2010, p.2) �أم���ا و�س���مة �جلماع���ةPublic stigma �أو 
�لو�س���مة �لجتماعي���ة Social stigma وه���ى تع���د �أك���رث �لأن���و�ع �س���هرة حي���ث تتمثل 
يف �جتاهات �ملجتمع �لعام نحو �لأ�س���خا�س �ملو�س���ومة، وهناك �أي�س���ا �لو�س���مة �لأ�سرية 
Family stigma و�لتي ميكن �عتبارها �لو�سمة �لتي يعاي�سها �لفرد نتيجة لرتباطه 
باأقارب لديهم �س���فات و��س���مة، و�أخري� و�س���مة �لذ�ت Self-Stigma و�لتي تركز على 
تقبل وتبنى �لأفر�د لتقييمات ونظر�ت �ملجتمع �ل�س���لبية لهم و�لت�س���رف على �أ�سا�س���ها
(Werner & Shulman, 2013, p. 4104).وهذ� �لنوع �لأخري هو مو�سع �هتمام 
هذ� �لبحث، حيث يركز �لبحث �حلايل على تناول و�س���مة �لذ�ت لدى �ملر�هقني �ل�س���م 

مع �إعد�د مقيا�س لذلك .

اآلية حدوث و�سمة الذات:
�أو�س���ح Fung, et al., (2007, p. 409) كيفي���ة ح���دوث �لو�س���مة �لذ�تي���ة، 
حيث �أ�س���ارو� �إىل �أنها تنجم عن وعى �لفرد �ملو�س���وم بردود �لفعل �ل�سلبية �ل�سادرة عن 
�أفر�د �ملجتمع )و�س���مة �جلماعة(، و�أنها تتكون من ثالث م�ستويات،هي كالتايل: تقبل 
�ملو�س���وم لالأفكار �لنمطية عنه و�ل�سائعة بني �أفر�د �ملجتمع، ثم ��ستدماج وتطابق تلك 
�لأفكار �لنمطية و�ملعتقد�ت �ل�سلبية �ل�سائدة مع �لذ�ت، ثم يلي ذلك �ل�سعور بانخفا�س 

م�ستوى تقدير �لذ�ت ف�سال عن عديد من �مل�ساعر �ل�سلبية �لأخرى.
 هذ� وت�سري �أي�سا كل من �لديدى، وح�سن )2015،�س 6( �إىل �أن �سعور �لفرد بالو�سمة 
�لذ�تية يعتمد على ظهور مظاهر �لنبذ �ملقنع �أو �ل�سريح من جانب �لآخرين جتاه �لفرد 
�ملو�س���وم يف جمال �حلياة �لجتماعية، ومدى قابليته لالجنر�ح من جانبهم، فالو�س���مة 
�لجتماعية حترك يف �لبد�ية م�ساعر �لفرد �ل�سلبية جتاه �لآخرين و�ملتمثلة يف �لغ�سب 
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و�لعد�ء، ثم ما تلبث �أن تت�سلل تدريجيا د�خل �لفرد فتتحول تلك �مل�ساعر �ل�سلبية لت�سبح 
جتاه �لذ�ت ؛ مما يدفع �لفرد يف �لنهاية لل�سعور بالكتئاب و�نخفا�س تقدير �لذ�ت .

 ومَن ثمَّ ميكن �لقول �أن ��س���تدخال �لفرد للو�س���مة �لجتماعية لذ�ته وتاأثره بها 
يعتمد على قدرته على �ملو�جهة وما ميتلكه من �آليات دفاعية ذ�تية حتميه من ��ستدخال 

تلك �لو�سمة.
الآثار املرتتبة على و�سمة الذات:

تعد و�س���مة �لذ�ت من �أخطر �مل�س���كالت �لتي يعانى منها بع�س فئات �ملجتمع يف 
حياتهم، وتكمن خطورة �ل�س���عور بها يف �لآثار �ل�س���لبية �لناجمة عنها، و�لتي ل تقت�سر 
عل���ى جان���ب مع���ني يف حي���اة �لف���رد، و�إمن���ا متت���د �آثاره���ا لت�س���مل جميع مناح���ي حياته 

�ل�سخ�سية و�لجتماعية و�ل�سحية و�لعقلية و�لأكادميية.
 McConnell,2007,p. 272; Rydell & Beilock, :فق���د ذك���ر كل م���ن 
(Wout , Danso, Jackson & Spencer, 2008, p.792 �أن هن���اك عدي���د م���ن 
�لتاأثري�ت �ل�سلبية لالأفكار �لنمطية �ل�سالبة و�ل�سائعة عنب ع�س �أفر�د �ملجتمع،و�لتي 
تعد �أحد �ملحاور �لرئي�سية �لتي ت�ستند �إليها �لو�سمة؛ نظر� ملا متثله من تهديد لهوؤلء 
�لأفر�د، وما ت�سببه من نق�س يف �مل�سادر �ملعرفية لهم وخف�س ملهار�تهم يف �كت�ساف قدر�تهم 
�لذهني���ة �لكامن���ة؛ مم���ا يوؤثر �س���لًبا على جودة �أد�ئه���م للمهام ومنها �مله���ام �لأكادميية.
كما ي�س���كل �ل�س���عور بو�س���مة �لذ�ت و�لوعي بالتمييز و�لرف�س �لجتماعي من 
�لآخرين تهديد� على تقدير �لأفر�د �ملو�س���ومني لذو�تهم وعلى عالقاتهم بالآخرين، 
وفر����س ح�س���ولهم عل���ى �لعم���ل، وكذلك تت�س���بب يف معاناته���م من عديد من �مل�س���اعر 
�ل�س���لبية كالو�ساعة و�لذنب و�حلرج و�لغ�س���ب و�لكتئاب و�لقلق و�خلوف و�لعزلة، بل 
وقد توؤدى �أي�س���ا �إىل جتنب طلب �لأفر�د �ملو�سومة للم�ساعد�ت �لعالجية وتوؤثر �سلًبا 

.(Al- jiboori, 2010, pp.125-126) على م�ستوى �لتح�سن �لعالجي
ثانيا: العفو عن الآخرين

يعد �لعفو من �ملفاهيم �حلديثة يف �أطار �لبحوث �لنف�سية وخا�سة �ملتعلقة بعلم 
�لنف�س �لإيجابي حيث يركز على ��ستبد�ل �لفرد للم�ساعر و�لأفكار و�ل�سلوكيات �ل�سلبية 
�لناجتة عن �لتعر�س لإ�س���اء�ت �لآخرين له و��س���تبد�لها باأخرى �إيجابية، وذلك بعد �أن 
ظل منح�سر� لفرتة طويلة على �رتباطه بالدر��سات �لدينية، و�ستتناول �لباحثة يف هذ� 

�جلزء مفهوم �لعفو عن �لآخرين ومظاهره و�أهميته؛ وذلك وفقا للرتتيب �لتايل:
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مفهوم العفو عن الآخرين:
م���ن �ملالح���ظ �ختالف �لعفو عن بع�س �ملفاهيم �ملتد�خل���ة معه، ومنهم مفهوم 
ف �لت�سامح يف ذخرية علوم �لنف�س باأنه �جتاه حترر �أو عدم  �لت�سامحTolerance، فُيعرَّ
تدخل فيما يتعلق ب�سلوك و�آر�ء و�عتقاد�ت �لآخرين، �أو �أي ممار�سات تختلف عما لدينا 
نحن �أو عما ي�ستنكره �ملرء ويغ�س من �ساأنه، �أو �لجتاه نحو عدم �لتدخل، وكذلك قدرة 

تكبد ظرف �إيذ�ء معني لي�س به �سرر ج�سيم )د�سوقي، 1990، �س 1510(.
وكذلك عرَّف حممود )2014، �س 299( �لت�سامح �أي�سا باأنه مفهوم �إيجابي ي�سجع 
�لفرد على تقبل ذ�ته و�لآخرين، و�أن يحرتم �ختالفهم عنه، وكذلك يت�سمن جمموعة 
من �ل�سلوكيات يوؤمن فيها �لفرد بتعدد �لآر�ء، وحق �لختالف �لفكري و�لعقائدى، و�أن 

�حلرية �ل�سخ�سية مكفولة ما د�مت ل تتعار�س مع مبادئ وقيم �ملجتمع. 
 �أما بالن�سبة ملفهوم �لعفو فيالحظ �ملتتبع للرت�ث �ل�سيكولوجي تعدد تعريفات 
ووجه���ات نظ���ر �لباحث���ني ملفهوم �لعفو مع �س���عوبة وجود تعريف حم���دد له،وفيما يلي 

عر�س لبع�س �لت�سور�ت حول هذ� �ملفهوم:
ى،  ت�س���تمد كلم���ة �لعف���و يف �للغة من �لفعل َعَفا، ويقال عف���ا �لأَثُر �أي ز�ل وحُمِ
���ْت �لري���ح �لأََث���َر�أي حمت���ه ودر�س���ته، وعف���ا ع���ن ذنب���ه عف���و� �أي مل يعاقب���ه علي���ه  وَعفَّ

)جممع �للغة �لعربية، 1993، �س 425(.
ف �لعفو ��سطالحا باأنه جمموعة من �لتغري�ت �ملعرفية و�لوجد�نية  بينما ُيعرَّ
و�ل�س���لوكية �لإيجابي���ة د�خ���ل �لفرد نحو �مل�س���يء و�لت���ي تتمثل يف تناق����س وغياب كل 
م���ن �ملدركات و�مل�س���اعر �ل�س���لبية و�لد�فعي���ة لالنتقام، مع تز�ي���د �لنزعة لعمل �خلري

)�ل�سيد، و�سر�ب، 2008، �س 136(.
ويعرف���ه �لبها����س )2009، ����س 331( باأن���ه ترك �لنفع���الت �ل�س���لبية و�لأفكار 
�لنتقامية و�ل�سلوكيات �لعد�ئية �مل�ساحبة حلالة �لغ�سب و�ل�ستياء و�لبغ�س �ملوجه 

نحو �لذ�ت �أو �ل�سخ�س م�سدر �لإ�ساءة.
كم���ا تعرف���ه �س���اهني )2012، ����س 232( عل���ى �أن���ه تلك �لعملي���ة �لنف�س���ية �لتي 
تت�س���من تغي���ري �لأفكار و�مل�س���اعر و�ل�س���لوكيات �ل�س���لبية �لتي كونها �لف���رد جتاه من 
�أخط���اأ يف حق���ه م���ع ��س���تبد�لها باأخ���رى �أك���رث �إيجابي���ة؛ وذل���ك به���دف وقف �ل�س���عور 

بالغ�سب و�ل�ستياء.
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ف فت���ح �لب���اب )2013، ����س 11( �لعف���و ع���ن �لآخري���ن باأنه حترر  يف ح���ني ُتع���رَّ
�ل�س���لبية                   و�لغيظ(،و�لأف���كار  و�لغ�س���ب  )كالكر�هي���ة  �ل�س���لبية  �مل�س���اعر  م���ن  �لف���رد 
)كالتفكري يف �لنتقام، و�لتفكري يف �سوء نية �مل�سيء وعدم ن�سيان �لإ�ساءة(، و�ل�سلوك 
�ل�سلبي جتاه �مل�سيء )كالتجنب و�إنهاء �لعالقة(، مع ��ستبد�ل ذلك مب�ساعر �يجابية 
)كالتعاط���ف و�ل�س���فقة و�مل���ودة(، و�أفكار �يجابي���ة )كالتفهم و�لتما�س �لعذر( و�س���لوك 

�يجابي)كاملبادرة بالت�سالح وتقدمي �مل�ساعدة( . 
�أما عبد �جلو�د )2014، �س 656( فتعرفه على �أنه ناجت عملية تت�سمن جو�نب 
معرفية ووجد�نية و�س���لوكية، تتحدد من خالل �إدر�ك كل من �ملوقف �مل�س���يء ودو�فع 
�ل�س���خ�س م�س���در �لإ�س���اءة و�لتعاطف معه و�لتفكري من منظوره وكذلك �لعمل على 
�إيق���اف �لتفك���ري يف موق���ف �لإ�س���اءة وخف����س دو�ف���ع وم�س���اعر �لنتق���ام، و�لع���زم على 

��ستعادة �لتعامل مع �ل�سخ�س �مل�سيء.
 وي�س���رييزيد حمم���د ح�س���ن �ل�س���هري)2015، 294( �إىل �أن عملي���ة �لعف���و ع���ن 
�لآخرينهيتل���ك �لعملي���ة �لت���ي تت���م د�خل �لفرد مت�س���منة حدوث تغ���ري �إيجابي جتاه 
�لف���رد �مل�س���يء م���ع جت���اوز �لإ�س���اءة، بل وق���د ترتقي ه���ذه �لعملي���ة بقدرة �لف���رد على 

�لإح�سان �إىل من �أ�ساء �إليه.
وه���و �أي�س���ا �ل�س���لوك �لإيجاب���ي �ل���ذي ينجل���ي يف ت���رك �ل�س���تجابات �ل�س���لبية 
كال�س���عور بالغ�س���ب و�لرغب���ة يف �لنتق���ام ورد �لإ�س���اءة وجتن���ب �مل�س���يء و��س���تبد�لها 
با�س���تجابات �إيجابي���ة كالت�س���امح و�لر�س���ا و�لرحم���ة و�لغف���ر�ن و�لإح�س���ان للم�س���يء 

)خلف، ويا�سني، 2016، �س 128(.
�إح���دى  �لآخري���ن  ع���ن  �لعف���و   Boonyarit, (2017, p.1) يع���د  وكذل���ك 
��س���رت�تيجيات �ملو�جه���ة �لإيجابي���ة �لت���ي ت�س���تخدم لتقلي���ل �لنز�ع���ات و�ل�س���ر�عات 
�لبين�سخ�س���ية حيث ت�س���هم يف �إعادة بناء �لعالقات �ل�سوية بني �لأفر�د و�حلفاظ على 

��ستمر�ريتها.
 وب�سفة عامة تختلف مفاهيم �لعفو عن �لآخرين باختالف �لأ�سا�س �لنظري 
�ل���ذي يتبن���اه �لباحث���ون، ورغم ذلك توجد عدة �س���مات �أ�سا�س���ية ت�س���رتك فيها معظم 

هذه �ملفاهيم وهى �أنه:
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يت�سمن جو�نب معرفية ووجد�نية و�سلوكية.( 1)
يعد عملية �لتخل�س من:( 2)

�لأفكار �ل�سلبية جتاه �لفرد �مل�سيء كالرغبة يف �لنتقام و�إيقاع �لأذى و�لتفكري )	( 
يف �سوء نية �مل�سيء، و��ستبد�لها باأفكار �يجابية كالتما�س �لأعذ�ر.

�مل�س���اعر �ل�س���لبية جتاه �لفرد �مل�سيء كالغ�سب و�لغيظ و�ل�ستياء، و��ستبد�لها )	( 
باأخرى �إيجابية كالرحمة و�ملودة و�ل�سفقة و�خلريية.

�ل�س���لوكيات �ل�سلبية جتاه �لفرد �مل�س���يء كالتجنب و�إنهاء �لعالقة و��ستبد�لها )	( 
باأخرى �إيجابية كتقدمي �لإح�سان و�خلري و�مل�ساعدة و��ستعادة �ملودة.

يرك���ز على خف����س دو�فع �لنتقام، وتز�ي���د �لنزعة لعمل �خل���ري و�لقدرة على ( 3)
�لإح�سان لل�سخ�س �مل�سيء.

يتح���دد م���ن خالل �لوع���ي مبوقف �لإ�س���اءة، وبدو�ف���ع �لفرد �مل�س���يء وطريقة ( 4)
تفكريه.

اأنواع العفو:
 ي�س���نف �لعفو ب�س���فة عامة �إىل العفو ك�س�مة من �س���مات �ل�سخ�س���ية �أو �لعفو 
كحال���ة ؛ فف���ي �حلال���ة �لأوىل يكون �لعفو �س���مة �أ�س���يلة يف �لفرد حي���ث يعفو د�ئما يف 
كل �ملو�قف و�لظروف ب�س���رف �لنظر عن حجم �لإ�س���اءة �أو خطورتها �أو مدى عالقة 
�لف���رد مبرتك���ب �لإ�س���اءة ؛ وقد يرجع ذلك �إىل ظروف �لتن�س���ئة �لجتماعية �أو تطلع 
�لفرد للجز�ء من �هلل، فهو يحت�س���ب قر�ره بالعفو عند �هلل، �أما بالن�س���بة  )كموقف( 
ففيها قد يلجاأ �لفرد �إىل �لعفو �أو عدم �لعفو حيث يتوقف قر�ره على موقف �لإ�ساءة 
وعلى حجم �لإ�ساءة وخطورتها، و�لأ�سر�ر �لناجتة عنها، وعلى عالقة �لفرد مبرتكب 
�لإ�ساءة وكذلك على �حلالة �لنف�سية عند �تخاذ قر�ر �لعفو من عدمه، ومدى �إمكانية 
�إز�لة �لأ�سر�ر �لنف�سية �لناجتة عن �لإ�ساءة، وكذلك ي�سنف �لعفو �أي�سا �إىل العفو عن 
الذات وي�س���ري �إليه باأن �لفرد �رتكب �لإ�س���اءة يف حق نف�س���ه �أو حق �لآخرين ؛ ومن ثم 
ي�س���عر بكر�هية �لذ�ت �أو �لذنب وتاأنيب �ل�س���مري، ويح���اول طلب �لعفو من �لآخرين 
�أو م���ن �هلل، �أم���ا �لن���وع �لآخ���ر م���ن �لعف���و وه���و العفو ع�ن الآخري�ن فيعن���ى �أن �لآخرين 
ق���د �رتكب���و� �إ�س���اءة ما يف ح���ق �لفرد ومطلوب من���ه �لعفو عنهم و�لتحرر من م�س���اعر 
�لغ�س���ب(Strelan,2007,p.260؛ �ل�س���يد، و�س���ر�ب، 2008، ����س 140(، وركز �لبحث 
�حلايل على تناول �لعفو عن �لآخرين لدى �ملر�هقني �ل�سم مع �إعد�د مقيا�س لذلك .
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مظاهر العفو عن الآخرين:
م���ن �لأهمي���ة مبكان متييز �لعفو ع���ن �لآخرين ومعرفة مظاه���ره حتى يتثنى 
للقائمني بالعملية �لإر�س���ادية تقدمي �لإر�ساد�ت �ملنا�سبة، و�لتي تنمى من �لقدرة على 
�لعفو وتخفف من �لد�فعية لالنتقام من �لفرد �مل�سيء، وفى هذ� �ل�سدد ي�سري �ل�سيد 

و�سر�ب )2008 ، �س �س 136- 137، 141( �إىل �أن هناك ثالثة مظاهر للعفو هي:
اتخاذ القرار بالعفو مع ا�س�تمرار ال�س�عور بال�ستياء: وفيه يجد �لفرد �سعوبة يف 1 ))

�لتخل�س �لكامل من م�س���اعره �ل�س���لبية �لناجتة عن �لتعر�س لالإ�ساءة وميثل 
�أول مر�حل �لعفو �أو �لعفو غري �لكامل.

احل�سا�س�ية للظروف ويعنى �أن �لفرد قد يعفو عمن �أ�س���اء �إليه �أو ل يعفو وفقا 1 ))
ملجموعة من �لظروف و�لعو�مل �ملختلفة كال�س���غوط �لتي ميار�سها �لآخرون 
علي���ه حلث���ه عل���ى �لعف���و، قب���ول �عت���ذ�ر �مل�س���يء عندم���ا يك���ون �مل�س���اء �إلي���ه يف 
حال���ة وجد�ني���ة جيدة، �إز�لة �ل�س���رر �لنف�س���ي و�مل���ادي �لناجم عن �لإ�س���اءة، �أو 

�ل�ستجابة لأمر �هلل و�حت�ساب �لأجر عنده.
الرغب�ة اأو املي�ل للعف�و: وه���ى �لنزع���ة �لعام���ة للعف���و ع���ن �مل�س���يء يف خمتلف 1 ))

�لظ���روف بغ����س �لنظ���ر عن �أي �عتبار �آخر وهنا ميثل �لعفو �س���مة من �س���مات 
�ل�سخ�سية.

اأهمية العفو عن االآخرين:
يعد �لعفو عامال مهما يف حتقيق �ل�سحة �لنف�سية من خالل �لتغلب على عديد 
من �مل�س���اعر �ل�س���لبية �لناجتة عن مرور �لفرد بخرب�ت �لإ�س���اءة من جانب �لآخرين، 
فق���د �أ�س���ار �لبها����س )2009، 328( �إىل �أن �لعفو مبكوناته �س���و�ء كان عف���و� عن �لذ�ت 
�أو عفو� عن �لآخرين يرتبط �إيجابًيا ب�س���حة �لفرد �لنف�س���ية ؛ حيث ينقله من حالة 
�لتمزق �لنف�س���ي و�لرغبة يف �لنتقام �إىل حالة من �ل�س���عور بالهناء �لنف�سي و�ل�سعادة

 وكذلك ي�ساعد �لعفو عن �لآخرين على دفع �لفرد للقيام بال�سلوك �لجتماعي 
�لإيجاب���ي وحمايت���ه من م�س���اعر �لكر�هية و�لبغ�س و�حلزن ؛ نظ���ر� لأن عدم مقدرة 
�لف���رد عل���ى �تخ���اذ ق���ر�ر �لعفو يع���د بد�ية حتمي���ة للف�س���ل يف �لعالق���ات �لجتماعية 
�لإيجابية ؛ومن ثم �ملعاناة من عديد من �لأمر��س �لنف�سية )�حل�سيني،2013، �س 63(.
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هذ� وتت�س���ح �أي�س���ا �أهمية �لعفو عن �لآخرين على �مل�س���توى �ل�سخ�سي و�لذي 
يظهر يف �ل�س���حة �لنف�س���ية و�لبدنية و�حلفاظ على �ل�سحة �لعامة، وذلك من خالل 
�لتو�زن �لف�سيولوجي �لناجت عن خف�س ��ستجابات �لتوتر، وكذلك ي�ساعد �أي�سا على 
زيادة قدرة �لفرد على �لتحكم يف �نفعالته و�س���بط �س���لوكه من خالل مر�قبة �لذ�ت 
و�إعادة �لبناء �ملعريف و��ستبد�ل �لأفكار و�مل�ساعر و�ل�سلوكيات �ل�سلبية باأفكار وم�ساعر 
و�سلوكيات �إيجابية ؛ مما يزيد بدوره من د�فعية �لفرد لالإجناز، ويرفع من قدرته على 
�لإنتاجية ؛ مما يجعل للعفو مردود �إيجابي على �ملجتمع )عبد �جلو�د، 2014، �س 660(.

كم���ا �أك���دت نتائ���ج عديد من �لدر��س���ات على �رتباط �لعفو ع���ن �لآخرين بعدد 
هائل من �لنو�جت �ليجابية منها:�ل�سعور بالر�سا عن �حلياة كدر��سة من�سور)2009(، 
و�لعقلي���ة،              �جل�س���مية  �ل�س���حة  �لوج���د�ين،  باأبعادها)�لت���و�زن  بال�س���عادة  و�ل�س���عور 
�ليجاب���ي  و�ل�س���لوك �لجتماع���ي  �لبها����س)2009(،  ع���ن �حلي���اة( كدر��س���ة  �لر�س���ا 
و�أبع���اده )�لإيث���ار، �لتعاطف، �مل�س���اندة �لجتماعية( كما يف در��س���ة �حل�س���يني)2013(، 
ومرون���ة �لأن���ا كم���ا يف در��س���ة �ملفرج���ى، و�ل�س���هري )2015(، وج���ودة �حلي���اة كدر��س���ة                         

�ل�سهري )2015(.

 وكذلك يلعب �لعفو عن �لآخرين �أي�سا دور� مهما يف �لإر�ساد و�لعالج �لنف�سي 
حيث ي�س���تخدم كمدخل �إر�س���ادي مل�س���اعدة �لأفر�د على حل م�س���كالتهم و�ل�س���ر�عات 
بين�سخ�س���ية وخف����س م�س���اعر �لغ�س���ب وحت�س���ني �ل�س���حة �لنف�س���ية كم���ا يف در��س���ة

.(Feng , Zhan , Ma , Lei & Wang, 2018) 

فى �س���وء ما �س���بق ميكن �لقول �أن �لعفو عن �لآخرين يعد من �لف�سائل �لتى 
تك�س���ب �لف���رد �ل�س���لوك �حل�س���ن، كم���ا �أن له عديد م���ن �لآثار �ليجابي���ة على �جلانب 
�لنف�س���ي و�ل�س���لوكي و�لجتماع���ي للف���رد، فه���و ي�س���اعد ف���ى تقب���ل �لآخري���ن و�إنه���اء 
�لعد�ئية وت�س���وية �خلالفات و��س���تمر�ر �لعالقات �ل�س���وية ؛ ومن ثم �ل�س���عور بالأمن 
وتقدير �لذ�ت و�لر�س���ا عن �حلياة، وكذلك يجنب �لفرد م�ساعر �ل�سغينة و�لكر�هية 

و�لبغ�س و�حلقد و�لرغبة يف �لنتقام ؛ مما ي�سهم يف منو �لفرد و�ملجتمع.
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درا�سات �سابقة:
عل���ى �لرغ���م من تن���وع وتعدد �لدر��س���ات �لت���ي تناولت �لو�س���مة ب�س���فة عامة 
و�لو�س���مة �لذ�تية ب�س���فة خا�س���ة لدى عينات خمتلفة، �إل �أن هناك نق�س���ا و��سحا يف 
�لهتمام بدر��س���ة و�س���مة �لذ�ت لدى �ل�سم و�سعاف �ل�س���مع، هذ� بالإ�سافة �إىل عدم 
وج���ود در��س���ات عربي���ة ول �أجنبية-يف حدود علم �لباحثة- تناولت متغريي �لو�س���مة 
�لذ�تية و�لعفو عن �لآخرين معا، كما �أنه ل توجد در��سات تناولت �لعفو عن �لآخرين 
ل���دى �لأف���ر�د �ل�س���م ؛ ل���ذ� مت عر����س بع����س �لدر��س���ات �لت���ي تناول���ت و�س���مة �لذ�ت 
ل���دى �ملعاق���ني �س���معيا مع بع�س �ملتغ���ري�ت �ملح���دودة، و�لعفو عن �لآخري���ن وعالقته 
ببع�س �ملتغري�ت �لنف�س���ية؛ وذلك بغر�س �ل�س���تفادة مما ك�سفت عنه من نتائج ميكن 

�ل�ستعانة بها يف �إعد�د �لأدو�ت ومناق�سة نتائج �لبحث �حلايل، كما يلي :
درا�س�ات تناول�ت و�س�مة ال�ذات ل�دى املعاق�ني �س�معيا وعلقته�ا ببع�س - 

املتغرات النف�سية:
در��س���ة Strange, Johnson& Ryan(2008)حي���ث هدف���ت �إىل �لك�س���ف 
عن تاأثري �ل�س���عور بالو�س���مة على ��ستخد�م �ملعينات �ل�سمعية، وذلكلدى عينة قو�مها 
)62( مر�هًق���ا ،ت�س���م )19( م���ن �لذك���ور، )43( م���ن �لإناث،تر�وح���ت �أعمارهم ما بني                  
)12- 18( �سنة، و��ستخدم ��ستطالع ر�أى مكون من ثالثة �أ�سئلة تدور حول مدى تقبل 
�رت���د�ء �ملعين���ات �ل�س���معية، وهل �رتد�وؤها ي�س���بب �ل�س���عور باخلزي؟،وه���ل لدى �لفرد 
�أ�س���دقاء يرتدون �س���ماعات �لأذن؟،و��ستبيان لل�سعور بالو�سمة، وتو�سلت �لنتائج �إىل 
�أن �ل�سعور بالو�سمةوجتنب �لتعر�س لها و�لجتاهات �ل�سلبية نحو ��ستخد�م �ملعينات 

�ل�سمعية ت�ساهم يف خف�س ��ستخد�م �ملعينات �ل�سمعية.

 وقام Thrash(2012)بدر��س���ة هدفت �إىل ��س���تطالع �جتاهات �لطالب نحو 
�لأفر�د �ل�س���م، وذلك لدى عينة قو�مها )286( طالبا، و��س���تخدم مقيا�س �لجتاهات 
نح���و �لأفر�د �ل�س���م �إع���د�د (Berkay,Gardner&Smith,1995)، ومما تو�س���لت 
�إلي���ه �لدر��س���ة م���ن نتائ���ج : �رتفاع م�س���توى �لجت���اه �لإيجابي للطالب نح���و �لأفر�د 
�ل�س���م، وج���ود تباين يف م�س���توى �لجت���اه �لإيجابيبني جمموعات �لطالب �مل�س���اركة، 
وم���ن �ملجموع���ات �لأعلى �جتاه �يجابي لل�س���م : جمموعة ط���الب كلية �لرتبية وعلم 

�لنف�س مبتو�سط مقد�ره )27.65(.
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وفى در��س���ة يا�س���ني، و�إ�س���ماعيل)2016/ب( و�لتي هدفت �إىل فح����س �إمكانية 
�لتنبوؤ بالألك�سيثيميا من خالل و�سمة �لذ�ت، وذلك لدى عينة قو�مها )31( مر�هًقا 
م���ن �س���عاف �ل�س���مع، و��س���تخدم قائم���ة بيانات �ملع���اق �س���معيا، مقيا�س و�س���مة �لذ�ت، 
مقيا����س �لأك�س���يثيميا �لنف�س���ية �إعد�د �لباحثان، وقد تو�س���لت نتائج �لدر��س���ة �إىل �أن 
و�س���مة �لذ�ت ت�سهم �إ�س���هاما د�ل �إح�سائًيا يف �لتنبوؤ بالألك�س���يثيميا �لنف�سية، ووجود 
ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا بو�س���مة �لذ�ت تع���زى لأثر �لعمر وذلك ل�س���الح �لفئة �لعمرية 

)19-21(عاما.

�إىل  �لدر��س���ة  هدف���ت   David, Zoizner &Werner (2018) در��س���ة 
�لك�س���ف ع���ن م�س���توى �لو�س���مة �لذ�تية، وذل���ك لدى عين���ة قو�مها )11( م�س���ًنا ممْن 
يعان���ون م���ن فق���د�ن �ل�س���مع، ومت ��س���تخد�م مقايي����س �لدر��س���ة، ومم���ا تو�س���لت �إليه 
�لدر��س���ة م���ن نتائ���ج: �رتف���اع م�س���توى �ل�س���عور بو�س���مة �ل���ذ�ت ل���دى عين���ة �لبح���ث، 
ت�س���من و�س���مة �لذ�ت لثالثة �أبع���اد هم :)�أ�س���باب معرفية، وردود �لفع���ل �لنفعالية،                                                              
ردود �لفعل �ل�س���لوكية(، و�أن �ل�س���عور بو�سمة �لذ�ت يوؤدى �إىل �نخفا�س تقدير �لذ�ت 

و�لذي يعد �أحد مر�حل)�ملرحلة �لأخرية( �لو�سمة �لذ�تية.

يت�س���ح م���ن خ���الل �لعر����س �ل�س���ابق لبع����س �لدر��س���ات �لتي �هتمت بو�س���مة 
�لذ�ت لدى �ملعاقني �سمعيا �أنها قد تناولت و�سمة �لذ�ت يف عالقتها ببع�س �ملتغري�ت 
�ملح���دودة و�لت���ي تختل���ف ع���ن متغري �لعفو ع���ن �لآخرين )مو�س���ع �لبح���ث �حلايل(، 
كما جاءت نتائج در��س���ة David et al.(2018) ت�س���ري �إىل �رتفاع م�س���توى �ل�س���عور 

بالو�سمة �لذ�تية لدى عينة من فاقدي �ل�سمع.

درا�سات تناولت العفو عن الآخرين وعلقته ببع�س املتغرات النف�سية:- 
در��س���ة من�س���ور )2009( حي���ث هدف���ت �إىل حتدي���د �لف���روق ب���ني �جلن�س���ني يف 
�لعفو، ومعرفة �لعالقة �لرتباطية بني �أبعاد �لعفو ومتغري�ت �لدر��س���ة، و�لك�س���ف عن 
م���دى �إ�س���هام ه���ذه �ملتغ���ري�ت يف �لتنب���وؤ باأبع���اد �لعفو، وذلك ل���دى عينة قو�مه���ا )330( 
طالب���ا جامعي���ا، ت�س���م )160( من �لإن���اث، )170( من �لذكور، و��س���تخدم مقيا�س �لعفو 
�إعد�د)توم�سون و�آخرون( تعريب �لباحث، ومقيا�س �لر�سا عن �حلياة، وقائمة للعو�مل 
�خلم�س���ة �لكربى لل�سخ�س���ية، وقائمة �لغ�س���ب �حلالة – �ل�س���مة ؛ ومما تو�س���لت �إليه 
�لدر��س���ة م���ن نتائ���ج: وج���ود ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا ب���ني �لذك���ور و�لإن���اث يف �لعفو عرب 
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�ملو�قف و�لدرجة �لكلية للعفو ل�س���الح �لذكور، ووجود عالقة �رتباطية د�لة �إح�س���ائًيا 
بني �لدرجة �لكلية للعفو و�لر�سا عن �حلياة و�أبعاد �لع�سابية و�ملقبولية، وكذلك عدم 
وجود �رتباط د�ل �إح�سائًيا بني �لعفو و�أبعاد �لنب�ساطية و�لنفتاح على �خلربة ويقظة 
�ل�سمري، ووجود �رتباط �سالب د�ل �إح�سائًيا بني �لعفو وحالة و�سمة �لغ�سب، بالإ�سافة 
�إىل �إمكاني���ة �لتنبوؤ بالعفو عرب �ملو�قف من خالل �لع�س���ابية و�ملز�ج �لغا�س���ب، وكذلك 

�لتنبوؤ بالعفو عن �لآخرين من خالل حالة �لغ�سب و�ملقبولية و�ل�سعادة.

 در��س���ة �لبها����س )2009( وته���دف �إىل معرف���ة �لعالق���ة بني �أبعاد �لعف���و و�أبعاد 
�لعو�مل �خلم�س���ة �لكربى لل�سخ�س���ية و�ل�س���عور بال�س���عادة، و�لوقوف على �لفروق بني 
�لذكور و�لإناث يف �لعفو ودرجة �إ�سهام عو�مل �ل�سخ�سية يف �لتنبوؤ بالعفو، و�إ�سهام �لعفو 
يف �لتنب���وؤ بال�س���عادة، وذل���ك لدى عين���ة قو�مها )304( طالبا، ت�س���م )172( م���ن �لإناث، 
)132( من �لذكور، و��ستخدم مقيا�س لل�سعادة و�لعفو �إعد�د �لباحث، ومقيا�س للعو�مل 
�خلم�س���ة �لك���ربى لل�سخ�س���ية، ومم���ا تو�س���لت �إليه �لدر��س���ة م���ن نتائج:وج���ود عالقة 
�رتباطية د�لة موجبة بني �لنب�ساطية و�ملقبولية �لجتماعية وجميع �أبعاد �لعفو ومنهم 
�لعفو عن �لآخرين، ووجود عالقة �رتباطية �س���البة بني �لع�س���ابية وجميع �أبعاد �لعفو 
ومنه���م �لعف���و عن �لآخرين، وكذلك وجدت عالق���ة �رتباطية موجبة بني بعدى دو�فع 
�لعفو و�لعفو عن �لآخرين و�لدرجة �لكلية للمقيا�س و�ل�س���عور بال�س���عادة و�أبعادها، كما 
وجدت فروق د�لة �إح�سائًيا بني �جلن�سني يف متغري �لعفو ل�سالح �لإناث، ووجود فروق 
بني �لطالب مرتفعي �لعفو �لطالب منخف�سي �لعفو على جميع �أبعاد �ل�سعادة ل�سالح 
مرتفعي �لعفو، وكذلك تو�سلت �لنتائج �إىل �إ�سهام عامل �ملقبولية �لجتماعية يف �لتنبوؤ 

بالعفو عن �لآخرين، مع �إمكانية �لتنبوؤ بال�سعادة من خالل �لعفو عن �لآخرين.

 در��س���ة فتح �لباب )2013( حيث هدفت �إىل �لك�س���ف عن �لعالقة بني �لعفو عن 
�لآخري���ن وتقدي���ر �لذ�ت، و�لتع���رف على �لفروق بني �لذكور و�لإن���اث يف كل من هذين 
�ملتغريي���ن، وذل���ك على عينة قو�مها )297( طالبا )103 طال���ب، 194 طالبة(، وقد طبق 
مقيا�س للعفو عن �لآخرين �إعد�د �لباحثة، ومقيا�س لتقدير �لذ�ت، كما �أ�سفرت �لنتائج 
ع���ن وج���ود عالقة �رتباطي���ة د�لة موجبة بني �لعفو ع���ن �لآخرين وتقدي���ر �لذ�ت، كما 
تو�س���لت �لنتائ���ج �إىل �إن �لإن���اث �أكرث عفو� عن �لآخري���ن مقارنة بالذك���ور، و�أن �لأفر�د 

مرتفعي تقدير �لذ�ت �أكرث عفو� عن �لآخرين مقارنة مبنخف�سي تقدير �لذ�ت .
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در��سة �حل�سيني )2013( حيث هدفت �إىل معرفته �لعالقة �لرتباطية بني �أبعاد 
�ل�سلوك �لجتماعي �لإيجابي ومتغريي �لعفو و�لعو�مل �خلم�سة �لكربى لل�سخ�سية، 
وبي���ان �إمكاني���ة �لتنبوؤ بال�س���لوك �لجتماعي �لإيجاب���ي من خالل �لعفو ع���ن �لآخرين 
و�لذ�ت و�لعو�مل �خلم�س���ة �لكربى لل�سخ�سية، وذلك لدى عينة قو�مها )104( طالبا، 
و��ستخدمت مقايي�س �لدر��سة، وقد تو�سلت نتائج �لدر��سة �إىل: وجود عالقة �رتباطية 
د�ل���ة موجبة بني �لعفو عن �لآخرين و�ل�س���لوك �لجتماع���ي �لإيجابي، و�إمكانية �لتنبوؤ 
بال�س���لوك �لجتماعي �لإيجاب���ي و�أبعاده �لإيث���ار و�لتعاطف و�مل�س���اندة �لجتماعية من 

خالل �لعفو عن �لآخرين . 
 وقام Kumar & Dixat (2014) بدر��سة هدفت �إىل معرفة طبيعة �لعالقة 
بني �لعفو و�لمتنان وبني �ملرونة �لنف�سية، وحماولة �لك�سف عن �لفروق بني �جلن�سني 
يف متغ���ري�ت �لدر��س���ة، وذل���ك ل���دى عينة قو�مه���ا )50( طالب���ا)20 طالب���ا، 30 طالبة(، 
و��ستخدم مقيا�س لكل من: �لعفو و�لمتنان و�ملرونة �لنف�سية؛ وتو�سلت نتائج �لدر��سة 
�إىل وجود عالقة �رتباطية د�لة �إح�س���ائًيا بني �لعفو ومن �أبعاده )�لعفو عن �لآخرين( 
و�ملرونة �لنف�سية و�إمكانية �لتنبوؤ باملرونة �لنف�سية من خالل �لعفو، وكذلك عدم وجود 

فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني �لذكور و�لإناث يف متغري �لعفو .
 در��سة �ملفرجى، و�ل�سهري )2015( و�لتي هدفت �إىل �لتعرف على م�ستوى �لعفو 
ومرون���ة �لأن���ا ل���دى عينة �لبحث، و�لك�س���ف عن �لفروق ب���ني �لذكور و�لإن���اث يف �لعفو 
ومرون���ة �لأن���ا، وحتديد �لعالق���ة �لرتباطية بينهم���ا، وذلك لدى عين���ة قو�مها )348( 
مر�س���ًد� طالبي���ا، ت�س���م )133( من �لإن���اث، )215( من �لذكورو��س���تخدم مقيا�س للعفو 
ومرونة �لأنا، وك�سفت نتائج �لدر��سة عن �رتفاع م�ستوى �لعفو ومرونة �لأنا لدى عينة 
�لبحث، وكذلك وجود فروق د�لة �إح�سائًيا يف �لعفو تعزى ملتغري �جلن�س ل�سالح �لذكور، 

ف�سال عن وجود عالقة �رتباطية موجبة ود�لة بني �لعفو ومرونة �لأنا.
 در��سة �ل�سهري )2015( وقد هدفت �لدر��سة �إىل تعرف �لفروق بني �جلن�سني يف 
كل من �لعفو وجودة �حلياة و�لعو�مل �خلم�سة �لكربى لل�سخ�سية، ومعرفة �لعالقة بني 
�لعفو ومتغري�ت �لدر��سة، وذلك لدى عينة قو�مها )180( طالبا، ت�سم )90( من �لإناث، 
)90( من �لذكور، و��ستخدمت مقايي�س �لدر��سة ؛ ومما تو�سلت �إليه �لدر��سة من نتائج: 
وجود عالقة �رتباطية د�لة �إح�سائًيا بني �لعفو و�لعو�مل �خلم�سة �لكربى لل�سخ�سية، 
وعالقة �رتباطية د�لة موجبة بني �لعفو وجودة �حلياة، بالإ�سافة �إىل وجود فروق بني 
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�جلن�س���ني يف متغري �لعفو ل�س���الح �لإن���اث، و�إمكانية �لتنبوؤ بالعف���و من خالل �لعو�مل 
�خلم�سة �لكربى لل�سخ�سية، كما ي�سهم �لعفو يف �لتنبوؤ بجودة �حلياة لدى عينة �لبحث.

 در��س���ة خلف، ويا�س���ني )2016( و�لتي هدفت �إىل �لتعرف على �لعالقة بني �لعفو 
وموؤ�س���ر�ت جودة �ل�س���حة �لنف�س���ية لدى طلبة �جلامعة، وذلك لدى عينة قو�مها )205( 
طالبا، و��س���تخدم مقيا�س �لعفو �إعد�د �لباحثان، ومقيا�س لل�س���حة �لنف�س���ية، وتو�س���لت 
�لدر��سة �إىل عدم وجود عالقة �رتباطية د�لة �إح�سائًيا بني �لعفو وموؤ�سر�ت جودة �ل�سحة 

�لنف�سية، وكذلك عدم وجود فروق د�لة يف م�ستوى �لعفو لدى عينة �لبحث.
 در��س���ة Patil, Shaikh, Gabrekar & Kamble (2018) وق���د هدف���ت �إىل 
�لك�سف عن �لفروق بني �جلن�سني يف �مليل للعفو و�لر�سا عن �حلياة، ومعرفة �لعالقة بني 
�مليل للعفو و�لر�س���ا عن �حلياة، وذلك لدى عينة قو�مها )200( طالب،ت�س���م )100( من 
�لإناث، )100( من �لذكور، و��ستخدمت مقايي�س �لدر��سة؛ ومما تو�سلت غليه �لدر��سة من 
نتائج وجود عالقة �رتباطية د�لة موجبة بني �لعفو و�لر�سا عن �حلياة، وعدم وجود فروق 

د�لة �إح�سائًيا بني �جلن�سني يف �مليل للعفو.
 يت�سح من خالل �لعر�س �ل�سابق عدم وجود در��سات عربية �أو �أجنبية -يف حدود 
عل���م �لباحث���ة- تناولت �لعفو عن �لآخرين لدى �لأفر�د �ل�س���م ؛ مما يعطى بعًد� لأهمية 
�لبحث �حلايل، كما �أن �لدر��سات �لتي تناولت �لعفو عن �لآخرين لدى �لأفر�د عادى �ل�سمع 
�أ�سفرت نتائجها عن �رتباطه ببع�س �ملتغري�ت �لنف�سية و�لتي تختلف عن �ملتغري مو�سع 
�لبحث �حلايل، �سوى در��سة �سفية فتح �لباب )2013( و�لتي تناولت تقدير �لذ�ت وعالقته 
بالعفو عن �لآخرين حيث يعد تقدير �لذ�ت �أحد �أبعاد و�سمة �لذ�ت، وكذلك �ت�سح �أي�سا 
�أن هناك تعار�سا بني نتائج �لدر��سات �ل�سابقة يف تناول �لفروق بني �جلن�سني يف �لعفو عن 
�لآخرين، وبالرغم من هذ� قد مت �ل�ستفادة من تلك �لدر��سات ونتائجها يف �إعد�د �لإطار 

�لنظري و�ملقيا�س �خلا�س بالعفو عن �لآخرين، ومناق�سة وتف�سري نتائج �لبحث �حلايل.

فرو�س البحث:
يف �سوء �لإطار �لنظري و�لدر��سات �ل�سابقة �أمكن �سياغة �لفرو�س �لآتية:

ما م�ستوى و�سمة �لذ�ت لدى عينة �لبحث.( 1)
ل توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطي درجات كلٍّ من �لذكور و�لإناث يف ( 2)

و�سمة �لذ�ت و�لعفو عن �لآخرين.
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توج���د عالقة �رتباطية د�لة �إح�س���ائًيا بني و�س���مة �ل���ذ�ت و�لعفو عن �لآخرين ( 3)
لدى �ملر�هقني �ل�سم.

ت�سهم �أبعاد و�سمة �لذ�ت �إ�سهاما د�ًل �إح�سائًيا يف �لتنبوؤ بالعفو عن �لآخرين.( 4)
اإجراءات البحث:

اأولاً -عينة البحث:
تكون���ت عين���ة �لبحث �لأ�سا�س���ية م���ن )108( طالًب���ا وطالبة من �ل�س���م �مللتحقني 
مبد�ر�س �لأمل لل�سم و�سعاف �ل�سمع مبدينة )مغاغة – �ملنيا –ملوي(، تر�وحت �أعمارهم 
ما بني )12- 21( �سنة مبتو�سط عمري مقد�ره )16.88( عاًما، و�نحر�ف معياري مقد�ره 
)0.173(، وهم يعانون من فقد�ن �س���معي مبدى �س���معي )70( دي�س���بيل فاأكرث، وقد روعي 
عدم وجود �أي �إعاقة �أخرى م�ساحبة لالإعاقة �ل�سمعية، كما روعي عند �ختيار �أفر�د عينة 

�لبحث �لأ�سا�سية �أن تكون خمتلفة عن �أفر�د عينة �لبحث �ل�ستطالعية.

ا-اأداتا البحث: ثانياً

اأ-مقيا�س و�سمة الذات للمراهقني ال�سم )اإعداد الباحثة1:
قامت �لباحثة باإعد�د هذ� �ملقيا�س بهدف �إعطاء �سورة متكاملة عن �أبعاد �ل�سعور 
بو�سمة �لذ�ت لدى �ملر�هقني �ل�سم، وتقدير درجته لديهم، وقد مرَّ �إعد�د �ملقيا�س وتقنينه 

باخلطو�ت �لآتية: 
�لطالع على بع�س ما ُكِتَب يف و�سمة �لذ�ت من در��سات و�أطر نظرية ومقايي�س، - 1

مثل:م���ري و�آخ���رون Meier,Csiernik,Warner&Forchuk(2015)، ر�س���ا 
عب���د �لفت���اح حمم���د �لديدى،وم���رمي �س���الح ح�س���ن)2015(،زهرة �لع���ال عثم���ان 

�إ�سماعيل)2018(، وقد مَتَّ �ل�ستفادة من كلرِّ ذلك يف بناء بنود �ملقيا�س.
َمْت ��ستبانه مفتوحة- لال�ستفادة بها يف �سياغة بنود �ملقيا�س- ت�سمنت �لأ�سئلة - 2 مرِّ �سُ

�لآتية:م���ا �ملو�ق���ف �لتي ت�س���عرك بالو�س���مة؟، م���ا �لأ�س���باب �لتي ميك���ن �أن توؤدى 
لل�سعور بالو�سمة من وجهة نظرك؟، ما �مل�سكالت �لتي تو�جهها يف تعامالتك مع 
�لآخرين؟و�سعورك جتاه ذلك؟، ومت تطبيق �ل�ستبانه على عينة بلغت )30( طالب 

وطالبة من �ل�سم .
�أ.د/ �إبر�هيم على �إبر�هيم-�أ�ستاذ �ل�سحة �لنف�سية – كلية تربية جامعة �ملنيا ، �أ.د/ ف�سل �إبر�هيم عبد �ل�سمد-�أ�ستاذ 
�ل�سحة �لنف�سية،�أ.د/�سيد عبد �لعظيم حممد- �أ�ستاذ �ل�سحة �لنف�سية ، �أ.م.د/ مريفت عزمي زكى-�أ�ستاذ �ل�سحة �لنف�سية 

�مل�ساعد، �أ.م.د/حممد حممود عبد�لوهاب-�أ�ستاذ علم �لنف�س �لرتبوي �مل�ساعد.
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مَتَّ عمل حتليل م�سمون لال�ستجابات �خلا�سة باأفر�د �لعينة �لتي ُطبرَِّقْت عليهم - 3
�ل�ستبانه. 

بناًء على ما �سبق من خطو�ت، �سيغت جمموعة من �لبنود عدُدها )36( بنًد�، - 4
���ها عل���ى خم�س���ةحُمكرِّمني1بجامعة �ملنيا تخ�س����س علم نف�س و�س���حة  مت َعر�سُ
نف�س���ية لإب���د�ء �آر�ئهم نحو مدى مالئمة و�نتم���اء �لعبار�ت للمقيا�س، وقد مت 
�لإبق���اء عل���ى �لبنود �لتي ح�س���لت على ن�س���بة �تفاق )100%(، وتعديل �س���ياغة 
)6( بنود، وبذلك �أ�سبح �ملقيا�س مكوًنا من )34( بنًد� حيث مت حذف عبارتان 
مت �حلكم عليهما باأنهما غري منا�س���بتان �أو ذ�ت فكرة مكررة، ومت و�س���ع ثالثة 
بد�ئ���ل لالإجاب���ة ع���ن كلرِّ بن���د م���ن بن���ود �ملقيا�س ه���ي: د�ئم���ا)3(، �أحيان���ا )2(،          

نادر� )1(، وتعك�س هذه �لدرجات يف �لعبار�ت �ل�سالبة.
ثم قامت �لباحثة مب�س���اعدة مدر�س من كل مدر�س���ة من مد�ر�س �لأمل لل�سم - 5

و�سعاف �ل�سمع بتطبيق �ملقيا�س على �لطالب �ل�سم وحتويل عبار�ت �ملقيا�س 
�إىل �إ�س���ار�ت، وقد طبق �ملقيا�س يف �س���ورته �لأولية على عينة قو�ُمها )50( طالًبا 
َح طبًقا  حرِّ وطالبة من �ملر�هقني �ل�سم مبد�ر�س �لأمل لل�سم و�سعاف �ل�سمع، ثم �سُ

لتقدير �لدرجات �ل�سابق ذكُره.
�سدق املقيا�س�عتمدت �لباحثة يف ح�ساب �سدق �ملقيا�س على ما يلي:- 6

�س�دق املحكم�ني: عر�س �ملقيا����س على بع�س خمت�س���ى علم �لنف�س و�ل�س���حة )	( 
َلْت بع�س �لبنود، ثم �لو�سول  �لنف�سية بجامعة �ملنيا، وعلى ر�أيهم ُحِذَفْت وُعدرِّ

لل�سورة �لأولية للمقيا�س .
�س�دق املح�ك: وذل���ك بح�س���اب معام���ل �لرتب���اط ب���ني درج���ات �أف���ر�د �لعين���ة )	( 

�ل�س���تطالعية عل���ى �ملقيا����س �حل���ايل، ومقيا����س و�س���مة �ل���ذ�ت لزه���رة �لعال 
عثم���ان �إ�س���ماعيل)2018(، وكانت قيم���ة معامل �لرتب���اط)0.699(، وهى د�لة 

عند م�ستوى )0.01(.

ثبات املقيا�س مت ح�ساب ثبات �ملقيا�س بطريقتني هما:- )

األف�ا كرونباخ:حي���ث مَتَّ ح�س���اب معام���ل �لثبات للمقيا�س على عين���ة قو�ُمها )50( اأ1 
مر�هق �أ�سم ،وذلك با�ستخد�م طريقة معامل »�ألفا كرونباخ«، وتر�وحت معامالت 
»�ألفا كرونباخ« لالأبعاد ما بني )0.891، 0.909(، بينما كان معامل �لثبات للمقيا�س 
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ككل )0.938( وهى قيم عالية ملعامل �ألفا، مما ي�سري �إيل متتع �ملقيا�س بدرجة عالية 
من �لثبات .ويو�سح جدول )1( ذلك.

جدول)1(
معامالت ثبات األفا كرونباخ لأبعاد مقيا�س و�سمة الذات واملقيا�س ككل.

معامالت �ألفا�ملتغريمعامالت �ألفا�ملتغري
 �لجتاه �لجتماعي

0.909جتنب �لو�سمة0.891�ل�سلبي �ملدرك

0.938�ملقيا�س ككل0.896حتقري �لذ�ت

اإع�ادة التطبيق:حي���ث �أعي���د تطبي���ق �ملقيا����س بع���د م���رور ثالث���ة �أ�س���ابيع م���ن )ب1 
�لتطبي���ق �لأول، وتر�وحت معام���الت �لثبات لالأبعاد ما بني )0.847، 0.883(، 
بينم���ا كان معامل �لثبات للمقيا�س ككل )0.897(، وجميع هذه �ملعامالت د�لة 

عند م�ستوى)0.01(ويو�سح جدول )2( ذلك.
جدول)2(

معامالت ثبات اإعادة التطبيق لأبعاد مقيا�س و�سمة الذات واملقيا�س ككل.

 معامل ثبات �إعادة�ملتغري
 معامل ثبات �إعادة�ملتغري�لتطبيق

�لتطبيق
 �لجتاه �لجتماعي

0.851جتنب �لو�سمة0.847�ل�سلبي �ملدرك

0.897�ملقيا�س ككل0.883حتقري �لذ�ت

*جميع معامالت �لثبات د�لة عند م�ستوى )0.01(

ب- مقيا�س العفو عن الآخرين للمراهقني ال�سم )اإعداد الباحثة1:
مت �إع���د�د ه���ذ� �ملقيا����س به���دف �إعط���اء �س���ورة متكامل���ة ع���ن �أبع���اد �لعف���و ع���ن 
�لآخري���ن ل���دى �ملر�هقني �ل�س���م، وتقدير درجته لديهم، وقد م���رَّ �إعد�د �ملقيا�س وتقنينه                               

باخلطو�ت �لآتية:
���الع عل���ى بع�س ما ُكِتَب عن �لعفو من در��س���ات و�أطر نظرية ومقايي�س مثل . 1 �لطرِّ

 Sansone,et al.(2013)،Boonyarit, �لبها����س)2010(،   : م���ن  كل  در��س���ة 
(2017) لال�ستفادة منها يف �سياغة بنود �ملقيا�س. 
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َمْت ��س���تبانه مفتوحة- لال�س���تفادة بها يف �س���ياغة بنود �ملقيا�س- ت�سمنت . 2 ���مرِّ �سُ
�لأ�سئلة �لآتية: �أكتب ما يدور بذهنك حينما ت�سمع كلمة عفو ؟، ما �سمات �ل�سخ�س 
�لعفو من وجهة نظرك؟، حينما تتعر�س ملو�قف �إ�ساءة من �لآخرين كيف تتعامل 
معها؟، ومت تطبيق �ل�س���تبانه على عينة بلغت )30( طالب وطالبة من �ل�س���م.

مَتَّ عمل حتليل حمتوى مل�سمون �ل�ستجابات �ملختلفة لأفر�د �لعينة �لتي ُطبرَِّقْت . 3
عليهم �ل�ستبانه. 

بناًء على ما �سبق من خطو�ت، �سيغت جمموعة من �لبنود عدُدها )42( بنًد�، مت . 4
ها على خم�سةحُمكرِّمني1 بجامعة �ملنيا تخ�س�س علم نف�س و�سحة نف�سية  َعر�سُ
لإب���د�ء �آر�ئه���م حول مالئمة هذه �لعبار�ت لقيا�س �لعف���و عن �لآخرين، وقد مت 
�لإبقاء على �لبنود �لتي ح�سلت على ن�سبة �تفاق )100%(، وتعديل �سياغة بع�س 
�لعب���ار�ت، وبذلك �أ�س���بح �ملقيا�س مكوًنا من )38( بن���ًد� حيث مت حذف )4( بنود 
لت�س���ابهها مع مفرد�ت �أخرى، ومت و�س���ع ثالثة بد�ئل لالإجابة عن كلرِّ بند من 
بن���ود �ملقيا����س هي : د�ئم���ا )3(، �أحيانا )2(، نادر� )1(، وتعك����س هذه �لدرجات يف 

�لعبار�ت �ل�سالبة.
ثم قامت �لباحثة بال�ستعانة مبدر�س من كل مدر�سة من مد�ر�س �لأمل لل�سم . 5

و�س���عاف �ل�س���مع بتطبيق �ملقيا�س على �لطالب �ل�س���م وحتويل عبار�ت �ملقيا�س 
�إىل �إ�سار�ت، وقد ُطبق �ملقيا�س يف �سورته �لأولية على عينة قو�ُمها )50( طالًبا 
َح  حرِّ وطالبة من �ملر�هقني �ل�س���م مبد�ر�س �لأمل لل�س���م و�سعاف �ل�سمع، ثم �سُ

�ملقيا�س طبًقا لتقدير �لدرجات �ل�سابق ذكُره.
�سدق املقيا�س: �عتمدت �لباحثة يف ح�ساب �سدق �ملقيا�س على ما يلي:. 6

�سدق املحكمني: متَّ عر�س �ملقيا�س فى �سورته �لأولية على خم�سة حمكمني من اأ1 
�ل�سادة �ملخت�سني فى علم �لنف�س و�ل�سحة �لنف�سية بجامعة �ملنيا، وعلى ر�أيهم 

َلْت بع�س �لبنود، ثم �لو�سول لل�سورة �لأولية للمقيا�س. ُحِذَفْت وُعدرِّ
�س�دق املح�ك: وذل���ك بح�س���اب معام���ل �لرتب���اط ب���ني درج���ات �أف���ر�د �لعين���ة )ب1 

�ل�س���تطالعية على �ملقيا�س �حلايل، ومقيا�س �لعفو ل���� �لبها�س)2010(، وكانت 
قيمة معامل �لرتباط)0.668(، وهى د�لة عند م�ستوى )0.01(.

�سبق ذكر �أ�سماء �ملحكمني فى �ملقيا�س �لأول.  1
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7-ثبات املقيا�سمت ح�ساب ثبات �ملقيا�س بطريقتني هما:

األفا كرونباخ:مَتَّ ح�ساب معامل �لثبات للمقيا�س على عينة قو�ُمها )50( طالًبا، اأ1 
عن طريق معامل »�ألفا كرونباخ«، وتر�وحت معامالت »�ألفا كرونباخ« لالأبعاد 
ما بني )0.863، 0.946(،بينما كان معامل �لثبات للمقيا�س ككل )0.949( وهى 
قيم عالية ملعامل �ألفا، مما ي�سري �إيل متتع �ملقيا�س بدرجة عالية من �لثبات.

ويو�سح جدول )3( ذلك.
جدول)3(

معامالت ثبات األفا لأبعاد مقيا�س العفو عن الآخرين واملقيا�س ككل

 معامالت�ملتغري
 معامالت�ملتغري�ألفا

 معامالت�ملتغري�ألفا
�ألفا

 عدم �لرغبة يف
 �ملبادرة0.923�لنتقام

0.949�ملقيا�س ككل0.946بالت�سالح

 �لإح�سان لل�سخ�س
0.863�مل�سيء

 �لتحرر من
 �مل�ساعر
�ل�سلبية

0.936

اإع�ادة التطبيق:حي���ث �أعي���د تطبي���ق �ملقيا����س بع���د م���رور ثالثة �أ�س���ابيع من اأ1 
�لتطبي���ق �لأول، وتر�وحت معام���الت �لثبات لالأبعاد ما بني )0.807، 0.869(، 
بينم���ا كان معام���ل �لثبات للمقيا�س ككل )0.87(، وجمي���ع هذه �ملعامالت د�لة 

عند م�ستوى)0.01(، ويو�سح جدول )4( ذلك.
جدول)4(

معامالت ثبات اإعادة التطبيق لأبعاد مقيا�س العفو عن الآخرين واملقيا�س ككل

�ملتغري
معامل 

ثبات �إعادة 
�لتطبيق

�ملتغري
معامل 

ثبات �إعادة 
�لتطبيق

معامل ثبات �ملتغري
�إعادة �لتطبيق

عدم �لرغبة يف 
�ملبادرة 0.853�لنتقام

�ملقيا�س 0.869بالت�سالح
0.87ككل

�لإح�سان 
�لتحرر من 0.807لل�سخ�س �مل�سيء

0.858�مل�ساعر �ل�سلبية

*جميع معامالت �لثبات د�لة عند م�ستوى )0.01(
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ثالًثا - االأ�ساليب االإح�سائية:
��س���تخدمت �لأ�س���اليب �لإح�سائية �ملالئمة للتحقق من �س���حة فرو�س �لدر��سة، 
وه���ى: �ختب���ار )ت( ،معام���الت �رتب���اط بري�س���ون، وحتلي���ل �لنح���د�ر متع���دد �خلط���و�ت

.Stepwise Regression

رابًعا- نتائج البحث وتف�سريها:
اأ-نتائج الفر�س الأول:

و�ل���ذي ين�س على: »ما م�س���توى و�س���مة �لذ�ت لدى عين���ة �لبحث«. وللتحقق 
من �س���حة هذ� �لفر�س مت ح�س���اب �ملتو�س���طات �لفرت��س���ية و�ملتو�س���طات �حل�س���ابية 
لدرجات �أفر�د �لعينة على �أبعاد مقيا�س و�س���مة �لذ�ت و�لدرجة �لكلية للمقيا�س، ثم 
��س���تخد�م �ختبار )ت( للتاأكد من �لفروق بني �ملتو�س���طات �لفرت��س���ية و�حل�س���ابية، 

ويو�سح جدول )5( ذلك.
جدول )5(

قيمة )ت( ودللتها للفروق بني املتو�سطات الفرتا�سية واحل�سابية على مقيا�س
 و�سمة الذات واأبعاده لدى عينة البحث.

�ملتو�سط �ملتغري�ت
�لفرت��سي

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لنحر�ف 
�لدللة قيمة )ت(�ملعياري

�لإح�سائية
�لجتاه �لجتماعي 

2629.7785.7676.8080.01�ل�سلبي �ملدرك

2225.1675.7625.7110.01حتقري �لذ�ت

2023.0284.5726.8820.01جتنب �لو�سمة
و�سمة �لذ�ت 

6877.9712.6638.1840.01)�لدرجة �لكلية(

يت�س���ح من جدول )5( �رتفاع م�س���توى و�س���مة �لذ�ت لدى عينة �لبحث، حيث 
نالح���ظ �رتفاع �ملتو�س���ط �حل�س���ابي �أعلى من �ملتو�س���ط �لفرت��س���ي، فق���د بلغت قيمة 
)ت( للم�ستوى �لكلى )8.184( وهى قيمة د�لة �إح�سائًيا عند م�ستوى �لدللة )0.01(، 
وق���د يك���ون ذلك ر�جعا لفتقار �ملجتمع للتعامل ب�س���ورة من�س���فة مع �ملعاقني �س���معيا 
ومن بينهم عينة �لبحث �حلايل من �ملر�هقني �ل�س���م، حيث �إن ت�س���نيف �لفرد يف فئة 
معين���ة، وجعل���ه �س���من جمموعة معينة د�خ���ل �ملجتمع يجعل هناك حاجز و��س���ح بني 
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�أفر�د �ملجتمع بع�س���هم لبع�س ؛ مما قد ير�س���خ يف �أذهان هوؤلء �ل�سم باأنهم خمتلفون 
عن غريهم بل و�أقل منهم، وهذ� من �ساأنه رفع م�ستوى �ل�سعور بو�سمة �لذ�ت.

وميك���ن �أي�س���ا �إرجاع �رتفاع �مل�س���توى �لعام لو�س���مة �لذ�ت ل���دى عينة �لبحث 
نتيجة ل�س���يطرة و�نت�س���ار عديد من �لأفكار �لنمطية �ل�س���لبية و�ملعتقد�ت و�ملوروثات 
�لثقافية �خلاطئة - خا�س���ة يف �س���عيد م�سر جمتمع �لبحث �حلايل-و�لتي ت�ستهدف 
�ملعاق���ني �س���معيا وبالأخ�س فئة �ل�س���م منهم، وكذلك نظرة �ملجتم���ع �إليهم على �أنهم 
لي�س���و� �أف���ر�ًد� كامل���ني، كل ذل���ك م���ن �س���اأنه �أن يوؤث���ر �س���لبا عل���ى جمرى حي���اة هوؤلء 
�لأفر�د؛ فيجعلهم يتقبلون حكم �ملجتمع �ل�س���لبي عليهم بل وي�س���دقون يف م�سروعية 
تل���ك �لأف���كار �إىل �أن ت�س���بح مك���ون من مكونات �سخ�س���يتهم؛ ومن ثم زيادة م�س���توى 
�س���عورهم بو�س���مة �لذ�ت، كما تتفق جزئيا نتيجة �رتفاع م�س���توى و�س���مة �لذ�ت لدى 

.David, et al.(2018) عينة �لبحث مع ما تو�سلت �إليه نتائج در��سة
 وفيم���ا يتعل���ق بالبع���د �لأول )�لجت���اه �لجتماع���ي �ل�س���لبي �مل���درك( نالحظ 
)ت(  قيم���ة  فكان���ت  �لفرت��س���ي،  �ملتو�س���ط  م���ن  �أك���رث  �حل�س���ابي  �ملتو�س���ط  �رتف���اع 
بينهم���ا )6.808( وه���ى قيم���ة د�ل���ة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى �لدلل���ة )0.01( مما يدل 
عل���ى �إدر�ك �ملر�ه���ق �لأ�س���م بتعر�س���ه للو�س���مة حي���ث وعي���ه بال�س���لوكيات �ل�س���لبية 
�ل�س���ادرة ع���ن �لقادرين على �ل�س���مع جتاه �أف���ر�د جماعته من �ل�س���م، ونظرة �ملجتمع 
�ل�س���لبية نحوه���م، وق���د يك���ون ذل���ك نتيج���ة ملعاناتهم م���ن م�س���اعر �لرف����س من قبل 
�لآخري���ن وتوق���ع �لتعر�س له، وتختلف هذه �لنتيجة جزئيا مع نتائج در��س���ة كلٍّ من

 (Nikolaraizi & Makri, 2005; Thrash, 2012)حيث �أ�سارو� �إىل �رتفاع م�ستوى 
�لجتاه �لإيجابي للقادرين على �ل�سمع نحو �لأفر�د �ل�سم ولغة �لإ�سارة �مل�ستخدمة.
 �أم���ا �لبع���د �لثاين)حتق���ري �ل���ذ�ت( فق���د �رتف���ع في���ه �ملتو�س���ط �حل�س���ابي ع���ن 
�لفرت��س���ي، وكانت قيم���ة )ت( )5.711( وهى د�لة �إح�س���ائيا؛مما ي���دل على معاناتهم 
�ملرتفعة من مفهوم �لذ�ت �ل�سلبي حيث �لنظرة �ل�سلبية جتاه �لذ�ت وقلة �لثقة بالنف�س 
مع �ل�سعور بالنق�س و�نخفا�س �لقيمة و�لأهمية ؛ وذلك قد يكون نتيجة ملا يعانوه من 
ردود فعل �جتماعية �سيئة من قبل �ملحيطني بهم د�خل �ملجتمع �لذي يعي�سون فيه حيث 
�نت�سار بع�س �ل�سفات �ل�سلبية و�لألقاب �مل�سيئة �لتي تطلق عليهم ويتم ��ستخد�مها يف 
�لتو��سل �ليومي بني �أفر�د �ملجتمع ف�سال عن �نتقا�س �ملجتمع للعديد من حقوقهم ؛ 

�لأمر �لذي قد يزيد �سعورهم بالعجز ومن ثم تدنى م�ستوى تقديرهم للذ�ت.
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 �أم���ا �لبع���د �لثال���ث و�لأخري )جتنب �لو�س���مة( فق���د كان م�س���توى �لعينة فيه 
مرتفعا حيث �رتفع �ملتو�س���ط �حل�س���ابي عن �ملتو�س���ط �لفرت��س���ي، فقد و�سلت قيمة 
)ت( بينهم���ا )6.882( وه���ى د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى �لدلل���ة )0.01(، وقد يكون 
ذل���ك نتيج���ة لطبيعة �لإعاق���ة �لتي يعانى منها �لفرد �لأ�س���م و�لت���ي جعلته يف معزل 
ع���ن �لآخرين، وربطته بخ�س���ائ�س غري مرغوب به���ا؛ �لأمر �لذي يفقده �لقدرة على 
�ل�س���تمتاع مبباهج �حلياة، فيحاول جتنب �ل�س���لوكيات و�ملو�قف �لتي ت�س���تثري �سعوره 
بالو�سمة، وميكن �إرجاع ذلك �أي�سا �إىل �لطريقة �لتي يفكر بها �ملر�هق �لأ�سم ب�ساأن 
م���ا يعتق���ده �أف���ر�د �ملجتم���ع عن �إعاقت���ه و�أف���ر�د جماعته من �ل�س���م ؛ مما ق���د يجعله 
يحاول �إخفاء �إعاقته خ�س���ية �لتعر�س للو�س���م �أو �لتمييز د�خل �ملجتمع، فقد �أ�س���ارو� 
معظ���م  �أن  �إىل  در��س���تهم  نتائ���ج  (Southall, Gagné& Jennings, 2010)يف 
�لأف���ر�د �ملعاق���ني �س���معيا يتجنب���ون ��س���تخد�م �س���ماعات �لأذن نظًر� لالأفكار �ل�س���لبية 

�ل�سائعة عنهم د�خل �ملجتمع.

م���ن                                               كل  در��س���ة  نتائ���ج  م���ع  جزئي���ا  �لنتيج���ة  ه���ذه  تتف���ق  وكذل���ك   
 Kochkin, 2000; Strange, Johnson& Ryan,2008; David &
Werner, 2016 و�لت���ي �أ�س���ارو� �إىل �رتف���اع ن�س���بة �ملر�هقني �ملعاقني �س���معيا �للذين 
يحاولون جتنب ��ستخد�م �ملعينات �ل�سمعية يف �لأماكن �لعامة �أو �سر�ءها، و�أن جتنب 

�لتعر�س للو�سم يعد من �لأ�سباب �لرئي�سية لذلك.

ب-نتائج الفر�س الثانى:
و�ل���ذي ين����س على: »ل توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي درجات كلٍّ 
من �لذكور و�لإناث فيو�س���مة �لذ�ت و�لعفو عن �لآخرين«. وللتحقق من �س���حة هذ� 
�لفر�س فقد مَتَّ ح�س���اب قيمة )ت( للتعرف على دللة �لفروق بني متو�س���طي درجات 
�لذك���ور و�لإناث على مقيا�س كل من : و�س���مة �لذ�ت و�لعفو ع���ن �لآخرين باأبعادهم، 

وتو�سح جد�ول )6(،)7( ، ذلك.
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جدول)6(
قيمة )ت( ودللتها للفروق بني متو�سطي درجات الذكور والإناث يف

 و�سمة الذات واأبعادها لدى عينة البحث.
�لعينة

�ملتغري�ت
قيمة �لإناث )ن= 48(�لذكور )ن= 60(

)ت(
�لدللة 

�لإح�سائية عمعم
�لجتاه �لجتماعي 

غري د�ل30.5175.04428.8546.4971.497�ل�سلبي �ملدرك

غري د�ل25.7335.19424.4586.3881.144حتقري �لذ�ت
غري د�ل23.1673.96722.8545.2710.351جتنب �لو�سمة
و�سمة �لذ�ت 

غري د�ل79.4179.76976.16715.4681.33)�لدرجة �لكلية(

جدول)7(
قيمة )ت( ودللتها للفروق بني متو�سطي درجات الذكور والإناث يف

 العفو عن الآخرين واأبعاده لدى عينة البحث.

�لعينة
�ملتغري�ت

قيمة �لإناث )ن= 48(�لذكور )ن= 60(
)ت(

�لدللة 
�لإح�سائية عمعم

عدم �لرغبة يف 
0.01-18.3834.42722.776.4064.037�لنتقام

�لإح�سان لل�سخ�س 
0.01-15.773.50418.4175.1113.139�مل�سيء

0.01-12.9333.60315.2294.0173.089�ملبادرة بالت�سالح
�لتحرر من 

غري د�ل13.64.12613.3134.8820.332�مل�ساعر �ل�سلبية

�لعفو عن �لآخرين 
0.01-60.61711.00769.72914.3183.633)�لدرجة �لكلية(

يت�س���ح من جدول )6(،)7( �أن �لفروق بني متو�س���طي درجات �لذكور و�لإناث 
يف �أبع���اد مقيا����س و�س���مة �ل���ذ�ت و�لدرج���ة �لكلي���ة غ���ري د�لة �إح�س���ائيا، وبه���ذ� حتقق                  

�سحة �لفر�س.
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 كم���ا يت�س���ح �أي�س���ا من �جل���د�ول �ل�س���ابقة �أن �لف���روق بني متو�س���طي درجات 
�لذكور و�لإناث يف �أبعاد عدم �لرغبة يف �لنتقام، �لإح�س���ان لل�س���خ�س �مل�س���يء، �ملبادرة 
بالت�س���الح و�لعف���و ع���ن �لآخري���ن )�لدرجة �لكلية( د�لة �إح�س���ائًيا ل�س���الح �لإناث، يف 
حني �أنه ل توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي درجات �لذكور و�لإناث يف بعد 
�لتح���رر من �مل�س���اعر �ل�س���لبية م���ن �أبعاد �لعف���و عن �لآخري���ن، وه���ذه �لنتيجة حتقق 

�سحة �لفر�س �لثاين بالن�سبة لهذ� �لبعد، وميكن تف�سري ذلك كما يلي :
اأ-بالن�سبة لو�سمة الذات :

يت�س���ح م���ن جدول )6( ع���دم وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي درجات 
�لذك���ور و�لإناث يف و�س���مة �لذ�ت �لدرجة �لكلية و�أبعاده���ا، وبهذ� حتقق �لفر�س. وهذ� 
يعنى �أن و�س���مة �لذ�ت حيث �لوعي بال�س���لوكيات �ل�س���لبية للقادرين على �ل�س���مع جتاه 
�ل�س���م، وجتنب و�س���مة �ل�سمم، و�لنظرة �ل�س���لبية للذ�ت تكاد تكون و�حدة عند كلٍّ من 
�ملر�هقني �لذكور و�لإناث �ل�س���م، وقد ترجع هذه �لنتيجة �إىل �أن كال �جلن�سني يقعون 
حتت ظروف و�حدة تقريبا حيث يعانون من نف�س �لجتاهات �ل�سالبة للمجتمع و�ملتمثلة 
يف:�لتجنب و�لبتعاد، �ل�سخرية، �إطالق �مل�سميات �ل�سلبية، �لرف�س، و�لنظرة �لدونية، 
بالإ�سافة �إىل ما يتعر�سون له من تنميط من قبل �لآخرين؛ مما يجعل �سعورهم بو�سمة 
�لذ�ت فيه �س���يئا من �لتقارب ومن ثم �ختفت �لفروق، وتختلف هذه �لنتيجة مع نتائج 
در��سة Vogel, Wade& Haake (2006) و�لتي تو�سلت �إىل �أن �لذكور �أكرث �سعور� 
بو�س���مة �لذ�ت مقارنة بالإناث، وقد يرجع هذ� �لختالف �إىل �ختالف �لبيئة وطبيعة 
�لظروف �لجتماعية و�جلو�نب �لنف�س���ية و�ملجال �لزمانى �لذي ُطبقت فيه �لدر��س���ة.

ب-بالن�سبة للعفو عن الآخرين:
يت�س���ح م���ن ج���دول )7( وج���ود ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا ب���ني متو�س���طي درجات 
�لذكور و�لإناث يف �أبعاد )عدم �لرغبة يف �لنتقام، �لإح�سان لل�سخ�س �مل�سيء، �ملبادرة 
بالت�س���الح(، و�لدرجة �لكلية للعفو عن �لآخرين ل�س���الح �لإن���اث، وميكن �إرجاع ذلك 
�إىل �أن عمليات �لتن�سئة �لجتماعية و�ل�سياقات �لثقافية يف جمتمعنا �لعربي وخا�سة 
يف جمتمع �لدر��سة )�سعيد م�سر( ت�سع �سغوطا على �لإناث تلزمهم بالعفو وحتمل 
�لأذى ورف�س فكرة �ل�ستياء �أو �لنتقام م�سايرة ملعايري �ملجتمع، وذلك بدرجة تفوق 
كث���ري� �لذك���ور �للذي���ن ين�س���ئون على فك���رة �أن تقبل �لإ�س���اءة يعد �س���عفا ويتنافى مع 

�سمات �لرجولة؛ مما يجعل �لإناث �أكرث عفو� مقارنة بالذكور.
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���ا لختالف �لذكور و�لإناث من عينة  كما ميكن �إرجاع �لنتيجة �ل�س���ابقة �أي�سً
�لبحث يف �إدر�كهم لأهمية �لعفو حيث يعده �لإناث هو �ل�س���بيل �لأمثل للحفاظ على 
بق���اء عالقاته���م �لجتماعي���ة و��س���تمر�رها و�لتمت���ع بفر����س �لتو��س���ل م���ع �لآخرين 
و�إمكاني���ة بن���اء عالقات جديدة ؛ ومن ثم ي���زد�د ميلهم و�جتاههم نحو �للجوء للعفو 

عن �لآخرين ب�سورة �أكرب مقارنة بالذكور.

 ويف�س���ر �أي�س���ا وج���ود ف���روق ب���ني �جلن�س���ني ل�س���الح �لإن���اث يف �س���وء طبيع���ة 
�لتكوي���ن �لبيولوج���ي و�لنف�س���ي ل���كل م���ن �لإن���اث و�لذكور، حي���ث يغلب عل���ى �لإناث 
�جلان���ب �لعاطف���ي و�ل���ذي يحك���م معظم ت�س���رفاتهم مقارن���ة بالذكور �لذي ي�س���يطر 
عليهم �جلانب �لعقلي؛ حيث يكون �لذكور موجهني بدرجة �أكرب نحو �إمعان �لتفكري 
يف عالقاته���م بالآخري���ن، وبالت���ايل يكون���و� �أك���رث ت���ردد� يف �تخاذ قر�ر �لعف���و مقارنة 
بالإناث، بل وي�س���عون لالنتقام من �مل�س���يء �أو يلجئون للق�سوة يف �لتعامل معه، وتتفق 
هذه �لنتيجة مع نتائج در��س���ة كل من: �لبها�س )2009(؛�س���فية فتح �لباب )2013(؛ 
و�ل�س���هري )2015(، بينما تختلف تلك �لنتيجة مع ما تو�س���لت �إليه نتائج در��س���ة كل 
م���ن : من�س���ور )2009(؛ �ملفرج���ى، و�ل�س���هري )2015( حي���ث �أ�س���ارو� �إىل وجود فروق 
بني �جلن�س���ني ل�س���الح �لذكور، ودر��س���ة كل من:Kumar&Dixat(2014)؛ خلف، 
ويا�س���ني )2016(؛Patil,et al.(2018) و�لت���ي تو�س���لو� �إىل ع���دم وج���ود ف���روق بني 
�لذك���ور و�لإن���اث يف متغري �لعفو عن �لآخرين، وذلك م���ع �لأخذ يف �لعتبار �ختالف 
عينات تلك �لدر��س���ات عن �لبحث �حل���ايل، وكذلك �ختالف �لبيئة وطبيعة �لظروف 

�لنف�سية و�لجتماعية و�ملجال �لزمانى �لذي ُطبق فيه �لبحث.

 كم���ا ك�س���فت نتائ���ج ه���ذ� �لفر����س ع���ن ع���دم وج���ود ف���رق د�ل �إح�س���ائًيا ب���ني 
متو�سطي درجات �لذكور و�لإناث يف بعد �لتحرر من �مل�ساعر �ل�سلبية من �أبعاد �لعفو 
عن �لآخرين، ويف�سر ذلك يف �سوء ت�سابه ظروف �حلياة �لتي يعي�سها كل من �لذكور 
و�لإن���اث �ل�س���م د�خ���ل �لأ�س���رة و�ملجتم���ع ؛ فهم يتعر�س���ون يف بع�س �ملو�ق���ف لتوجيه 
�لإ�س���اءة و�لإهانة من �لآخرين نظًر� لظروف �إعاقتهم ؛ وهذ� بدوره قد يدفعهم �إىل 
معاي�س���ة بع�س �لنفعالت �ل�س���لبية كال�س���تياء و�لغ�سب، فهما ي�س���رتكان يف مثري�ت 
و�حدة لتلك �مل�ساعر، وميكن �إرجاع ذلك �أي�سا �إىل �أن كليهما يف نف�س �ملرحلة �لعمرية 
وه���ى مرحل���ة �ملر�هق���ة، وهذ� ب���دوره يجعلهم �أكرث ح�سا�س���ية جت���اه �أي نقد �أو �إ�س���اءة 

يتعر�سو� لها بغ�س �لنظر عن �ختالف �لنوع.



املجلد ال�سابع - العدد )25( ج1 اأكتوبر 2018 جملة الرتبية اخلا�سة

 332 

(-نتائج الفر�س الثالث:
و�ل���ذي ين�س على: »توجد عالقة �رتباطية د�لة �إح�س���ائًيا بني و�س���مة �لذ�ت 
و�لعف���و ع���ن �لآخري���ن ل���دى �ملر�هق���ني �ل�س���م«. وللتحق���ق م���ن �س���حة ه���ذ� �لفر�س 
�إح�س���ائًيا فق���د مَتَّ ح�س���اب معام���ل �لرتب���اط بني درج���ات �أف���ر�د �لعينة عل���ى مقيا�س 
و�س���مة �ل���ذ�ت و�أبعاده ودرجاته���م على مقيا�س �لعف���و عن �لآخرين باأبعاده، ويو�س���ح 

جدول )8( هذه �لرتباطات.
جدول)8(

معامالت الرتباط بني و�سمة الذات واأبعاده والعفو عن الآخرين باأبعاده لدى عينة البحث 
)ن=108(

�ملتغري�ت
عدم 

�لرغبة يف 
�لنتقام

�لإح�سان 
لل�سخ�س 

�مل�سيء
�ملبادرة 

بالت�سالح

�لتحرر 
من 

�مل�ساعر 
�ل�سلبية

�لعفو عن 
�لآخرين

)�لدرجة 
�لكلية(

�لجتاه �لجتماعي �ل�سلبي 
-0.734-0.468-0.508-0.627-0.496�ملدرك

-0.66-0.317-0.388-0.616-0.532حتقري �لذ�ت
-0.553-0.39-0.307-0.528-0.355جتنب �لو�سمة

و�سمة �لذ�ت )�لدرجة 
-0.834-0.498-0.519-0.757-0.596�لكلية(

* جميع معامالت �لرتباط د�لة عند م�ستوى )0.01(.
يت�س���ح م���ن ج���دول )8( وج���ود عالق���ة �رتباطية �س���البة ود�ل���ة �إح�س���ائًيا عند 
م�س���توى )0.01( ب���ني كاف���ة �أبع���اد مقيا����س و�س���مة �ل���ذ�ت و�أبع���اد مقيا����س �لعف���و عن 
�لآخري���ن و�لدرج���ة �لكلي���ة لكل منهما، وبذلك حتقق �س���حة �لفر����س، وميكن �إرجاع 
ذلك �إىل �أن �لأ�سم ذ� و�سمة �لذ�ت �ملرتفعة و�لذي ي�سدق يف �سحة �لأفكار �لنمطية 
�لتي يعتقدها �لقادرون على �ل�س���مع ب�س���اأن جماعته من �ل�س���م، وي�س���تدخلها فين�سقه 
�لقيم���ى ويت�س���رف عل���ى �أ�سا�س���ها، مثل هذ� �ل�س���خ�س �لذي ميتلك هذه �ل�س���فات قد 
تتاأث���ر طريق���ة تف�س���ريه وتقييم���ه لالأح���د�ث �لتي مير به���ا يف عالقاته م���ع �لآخرين 
ب�س���ورة �س���البة ؛ مم���ا يفقده للق���درة على �لتعام���ل بكفاءة يف حل �مل�س���كالت �ملرتبطة 
بالنته���اكات �لت���ي ق���د يتعر�س لها ؛ وهذ� من �س���اأنه �أن يقلل من م�س���توى �لعفو عن 

�لآخرين لديه.
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وميكن تف�س���ري هذه �لنتيجة �أي�س���ا يف �س���وء �أن �ملر�هق �لأ�س���م �لذي ت�سيطر 
عليه م�ساعر و�سمة �لذ�ت ويتملكه �ل�سعور برف�س �ملجتمع له وجلماعته من �ل�سم، 
ويح���اول جتن���ب �إظه���ار �إعاقت���ه، ويعانى من �ل�س���عور بانخفا����س �لقيم���ة و�لأهمية ؛ 
ق���د يجعل���ه ذل���ك يرك���ز �نتباهه نح���و �ملثري�ت �ل�س���لبية، ويك���ون �أكرث قلق���ا وعدو�نية 
يف عالقات���ه م���ع �لآخري���ن ؛ وم���ن ثم �أق���ل عفو� جتاههم، كم���ا �أن مثل هذ� �ل�س���خ�س 
�ملو�سوم ينخف�س لديه �ل�سعور بالتو�زن �لنفعايل، فقد تتغلب عليه �مل�ساعر �ل�سلبية 
�ملتمثل���ة يف �لقل���ق و�حلزن و�لغ�س���ب و�ل�س���تياء على �مل�س���اعر �لإيجابي���ة و�ملتمثلة يف 
�ل�سفح و�لإيثار و�سبط �لنف�س، لذ� فهو غري قادر على حتمل �ل�سغوط �أو �لتحكم يف 
�نفعالته �ل�س���لبية جتاه �لآخرين، وهذ� يجعله من �لأفر�د �لذي يت�س���فون مب�ستوى 

�لعفو عن �لآخرين �ملنخف�س.

د- نتائج الفر�س الرابع:
و�لذي ين�س على: »ت�س���هم �أبعاد و�س���مة �لذ�ت �إ�سهاما د�ًل �إح�سائًيا يف �لتنبوؤ 
بالعفو عن �لآخرين ».وللتحقق من �سحة هذ� �لفر�س �إح�سائًيا ؛ فقد مَتَّ ��ستخد�م 
حتلي���ل �لنح���د�ر متع���دد �خلط���و�ت Stepwise Regression للك�س���ف ع���ن مدى 
�إ�س���هام �أبعاد و�س���مة �لذ�ت يف �لتنبوؤ بالعفو عن �لآخرين على �عتبار �أن �أبعاد و�س���مة 
�ل���ذ�ت متث���ل �ملتغ���ري�ت �مل�س���تقلة و�لعفو ع���ن �لآخرين ميث���ل �ملتغري �لتابع، ويو�س���ح 

�جلدول �لتايل هذه �لنتائج .
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جدول)9(
نتائج حتليل النحدار املتعدد اخلطوات للعفو عن الآخرين كمتغري تابع واأبعاد و�سمة الذات 

كمتغريات م�ستقلة لدى اأفراد العينة )ن=108(.

ابع
 �لت

ري
ملتغ

�

�ملتغري�ت 
�مل�ستقلة

�لرتباط 
�ملتعدد
R

�لتباين 
�مل�سرتك

R2

�لزيادة يف 
�لتباين 
�مل�سرتك

ن�سبة 
�ملقد�ر قيمة تBBetaقيمة F�لإ�سهام

�لثابت

ين
خر

 �لآ
عن

فو 
�لع

 �لجتاه
 �جتماعي
 �ل�سلبي
�ملدرك

0.7340.5380.53853.8123.527*1.695-0.734-11.11-*115.14

 �لجتاه
 �جتماعي
 �ل�سلبي
�ملدرك

1.272-0.551-8.985-*

-0.8250.6810.14268.1111.87*126.96

 حتقري
*-6.842-0.419-0.97�لذ�ت

 �لجتاه
 �جتماعي
 �ل�سلبي
�ملدرك

1.149-0.497-8.174-*

 حتقري
*-5.798-0.357-0.826�لذ�ت

-0.8430.710.037185.047*133.005

 جتنب
*-3.273-0.198-0.578�لو�سمة

* د�لة عند م�ستوى )0.01(.

يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق �أن �أبعاد و�س���مة �لذ�ت كمتغري�ت م�س���تقلة ت�سهم 
�إ�س���هاما �س���البا بدرج���ات متفاوت���ة يف �لتنبوؤ بالعفو ع���ن �لآخرين ل���دى عينة �لبحث، 

ويت�سح ذلك كما يلي:
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 فق���د �ت�س���ح م���ن ج���دول )9( �أن حتليل �لنح���د�ر �ملتعدد �خلط���و�ت قد مت يف 
ثالث خطو�ت كالتايل: 

 �أظهرت اخلطوة الأوىل �أن متغري )الجتاه الجتماعي ال�س�لبي املدرك( هو �أعلى 
�ملتغ���ري�ت �مل�س���تقلة �رتباًط���ا باملتغ���ري �لتاب���ع )�لعف���و ع���ن �لآخري���ن �لدرج���ة �لكلية( 
و�لأك���رث �إ�س���هاًما �س���لبيا في���ه حي���ث بلغ���ت قيم���ة معام���ل �لرتب���اط بينهم���ا )0.734( 
وبلغ���ت قيم���ة �لتباي���ن �حلادث م���ن �لجتاه �لجتماعي �ل�س���لبي �مل���درك يف �لعفو عن 
�لآخرين )0.538( بن�س���بة )53.8%( من تباين �ملتغري �لتابع، وهذ� يو�س���ح �أن �لجتاه 
�لجتماع���ي �ل�س���لبي �مل���درك ي�س���هم �إ�س���هاًما د�ل �س���البا يف �لعف���و ع���ن �لآخرين لدى 
�أف���ر�د �لعين���ة؛ وبالت���ايل ميكن �لتنبوؤ مبتغ���ري �لعفو عن �لآخرين ل���دى �أفر�د �لعينة 
من خالل معرفة درجاتهم يف بعد �لجتاه �لجتماعي �ل�سلبي �ملدرك وهذه �لنتيجة 
توؤك���د على �لدور �ل�س���لبي �ل���ذي يلعبه �لجتاه �لجتماعي �ل�س���لبي �ملدرك يف �لتاأثري 

على عفو عينة �لبحث عن �لآخرين.

وف���ى اخلطوة الثانية مت �إ�س���افة متغري )حتقر الذات( على �أنه �ملتغري �مل�س���تقل 
�لثاين يف �لرتتيب و�لأهمية بالن�سبة للعفو عن �لآخرين، حيث بلغت قيمة �لرتباط 
�ملتع���دد ب���ني متغريي �لجتاه �لجتماعي �ل�س���لبي �ملدرك وحتقري �ل���ذ�ت وبني �لعفو 
عن �لآخرين )0.825( وبلغت ن�س���بة �لتباين �مل�س���رتك )68.1%( من تباين �لعفو عن 
�لآخرين ترجع �إىل �إ�س���هام �ملتغريين �مل�س���تقلني، وبالتايل فاإن �إ�س���افة �ملتغري �لثاين 
)حتق���ري �ل���ذ�ت( قد �أحدث زيادة يف قيمة �لتباين �مل�س���رتك مقد�رها )0.142(، وتدل 
�لزيادة على مقد�ر �لإ�سهام �لناجت عن �إ�سافة متغري )حتقري �لذ�ت( يف تباين �ملتغري 
�لتابع )�لعفو عن �لآخرين( يف هذه �خلطوة، و قد �أ�سهم حتقري �لذ�ت �إ�سهاما �سالبا 
بن�س���بة �إ�س���هام )14.2%( م���ن تباي���ن �ملتغ���ري �لتابع، وهذ� ي�س���ري دور �ل�س���عور بتحقري 

�لذ�ت يف �إعاقة �لعفو عن �لآخرين.

 �أم���ا اخلط�وة الثالث�ة والأخ�رة فق���د �أ�س���اف �لتحليل متغ���ري )جتنب الو�س�مة( 
عل���ى �أن���ه �ملتغ���ري �لثال���ث يف �لرتتي���ب و�لأهمي���ة بالن�س���بة للعف���و ع���ن �لآخرين حيث 
بلغ���ت قيم���ة معام���ل �لرتب���اط �ملتع���دد ب���ني �ملتغ���ري�ت �مل�س���تقلة �لثالثة وب���ني �لعفو 
ع���ن �لآخري���ن)0.843( وبلغ���ت قيمة �لتباين �مل�س���رتك �لناجت عنه���م يف تباين �ملتغري 
�لتاب���ع )0.71( بن�س���بة )71 %( م���ن تباي���ن �لعف���و ع���ن �لآخري���ن، وم���ن �ملالح���ظ �أن 
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�إ�س���افة �ملتغ���ري �لثال���ث �إىل �ملتغريي���ن �ل�س���ابقني ق���د �أحدث زي���ادة يف مق���د�ر �لتباين 
�مل�س���رتك مقد�رها )0.03( من تباين �ملتغري �لتابع، وقد �أ�س���هم بعد جتنب �لو�س���مة 
�إ�س���هاما �س���البا بن�س���بة )3%( من تباي���ن �ملتغري �لتابع، ومن ثم ميك���ن �لتنبوؤ بدرجات 
�أف���ر�د �لعين���ة يف متغ���ري �لعف���و ع���ن �لآخري���ن )�لدرج���ة �لكلي���ة( م���ن خ���الل معرفة 
درجاته���م يف �أبع���اد و�س���مة �ل���ذ�ت �ملتمث���ل يف: �لجت���اه �لجتماع���ي �ل�س���لبي �مل���درك 
وحتق���ري �ل���ذ�ت وجتن���ب �لو�س���مة يف �س���وء �أوز�ن �لنح���د�ر و�ملق���د�ر �لثاب���ت ل���كل 
متغ���ري، وميك���ن �س���ياغة �ملعادلة �لنحد�ري���ة �لد�لة على �لتنبوؤ يف �س���ورتها �لنهائية 
�لجتماع���ي  �لجت���اه   ×  )1.149-(  +  133.005  = �لآخري���ن  ع���ن  كالتايل:�لعف���و 
�لو�س���مة. جتن���ب   ×  )0.578-(  + �ل���ذ�ت  حتق���ري   ×  )0.826-(+ �مل���درك  �ل�س���لبي 

مما �سبق يت�سح �أن نتائج �لفر�س �لر�بع ك�سفت عن �إ�سهام �أبعاد و�سمة �لذ�ت 
بن�سب �إ�سهام خمتلفة �سالبة ود�لة �إح�سائًيا من �لتباين �مل�سرتك للعفو عن �لآخرين 
�لدرج���ة �لكلي���ة ل���دى �أف���ر�د �لعينة حيث �ت�س���ح �أن بع���د �لجتاه �لجتماعي �ل�س���لبي 
�مل���درك ه���و �أعلى �ملتغ���ري�ت �رتباطا بالعفو عن �لآخرين و�لأكرث �إ�س���هاما �س���البا فيه 
بن�سبة �إ�سهام )53.8%(، يليه حتقري �لذ�ت حيث �أ�سهم �إ�سهاما �سلبيا بن�سبة )%14.2(، 
ثم �لبعد �لأخري وهو جتنب �لو�س���مة وقد �أ�س���هم �إ�س���هاما �س���لبيا بن�س���بة )3%(، وهذه 
�لن�س���ب توؤك���د �أن �أبع���اد و�س���مة �لذ�ت م���ن �لأبعاد �لأك���رث تعلًقا و�رتباًط���ا بالعفو عن 

�لآخرين )�لدرجة �لكلية( و�لأكرث تاأثرًي� فيه. 

 وميكن تف�سري هذه �لنتائج كما يلي:

 من �ملالحظ �أن بعد الجتاه الجتماعي ال�سلبي املدرك هو �أعلى �ملتغري�ت �رتباطا 
بالعفو عن �لآخرين )�لدرجة �لكلية( و�لأكرث �إ�س���هاًما �س���لبًيا فيه حيث �أحدث ن�س���بة 
�إ�سهام عالية بلغت )53.8%(،وقد يرجع ذلك �إىل �أن �ملر�هق �لأ�سم �لذي يعي بعملية 
تنميط���ه من قبل �لآخرين ويدرك ردود �لفعل �ل�س���لبية �ل�س���ادرة ع���ن �لقادرين على 
�ل�سمع يف حقه وحق جماعته من �ل�سم، مثل ذلك �ل�سخ�س قد يتكون لديه �عتقاد�ت 
�س���لبية ع���ن عالقت���ه بالآخري���ن، فقد ي���رى �أن جميع م���ن حوله يكرهون���ه ويكنون له 
�ل�سر، و�أنه منبوذ ومرفو�س ممن حوله ب�سبب �إعاقته، كل ذلك قد يجعله يندفع �إىل 
حماولة �لنتقام ممن قد يوؤذيه بل ويرف�س تقدمي �لإح�س���ان له �أو تقبل م�س���احلته. 
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وبالن�س���بة للبع���د �لث���اين حتق�ر الذات فقد �أ�س���هم �أ�س���هاما د�ل و�س���البا بن�س���بة 
)14.2%( يف �لعف���و ع���ن �لآخري���ن، وميك���ن تف�س���ري تل���ك �لنتيج���ة ب���اأن �لفرد �لأ�س���م 
�ل���ذي ت�س���يطر عليه م�س���اعر �لدونية وحتقري �ل���ذ�ت قد يوؤدى به ذل���ك �إىل �لعتقاد 
ب���اأن �لتج���اوز ع���ن �إ�س���اء�ت �لآخرين و�للجوء للعفو يعد �س���عفا وتعب���ري� عن �خلوف، 
وميك���ن �إرج���اع تل���ك �لنتيج���ة �أي�س���ا �إىل �أن �ملر�هق �لأ�س���م �ل���ذي يعانى من �ل�س���عور 
بتقدي���ر �ل���ذ�ت �ملنخف����س �ملتمث���ل يف �ل�س���عور بالنق����س و�نخفا�س �لقيم���ة و�لأهمية 
نظ���ر� لإعاقت���ه ؛ ق���د يوؤدى به ذلك لل�س���عور بفقد�ن �لقدرة على حل مو�قف �ل�س���ر�ع 
ومو�جهة �مل�س���كالت �لتي تعرت�س حياته وخا�س���ة �ملرتبطة بتعر�س���ه ملو�قف �لإ�ساءة 
و�لت���ي ته���دد عالقاته مع �لآخرين، وكذلك قد ي�س���عب عليه تنظي���م �نفعالته؛ ذلك 
كله من �ساأنه �أن ي�سهم يف ��ستجابته بطريقة �سلبية جتاه �لأ�سخا�س م�سدر �لإ�ساءة، 
فقد يكون �أكرث عدو�نية يف �لتعامل مع �ل�سخ�س �مل�سيء ومن ثم �أكرث ميال لالنتقام 
منه، و�أقل ميال لن�س���يان �لإ�س���اءة، وكذلك قد ذكرت �سفية فتح �لباب )2008، 29(باأن 
تقدير �لفرد لذ�ته يوؤدى دور� مهما يف ميله للعفو عن �لآخرين حيث �إن تقبل �لفرد 
لذ�ت���ه وثقت���ه يف �إمكانات���ه وقدر�ت���ه متث���ل عامال وقائيا �س���د تهديد �ل���ذ�ت، ومن ثم 
فاإن �لأفر�د �لأعلى تقدير� للذ�ت يكون لديهم رغبة �أقل يف �إ�سد�ر �ل�سلوك �لدفاعي 

�ملرتبط بعدم �لعفو على �لعك�س من �لأفر�د �لأقل تقدير� لذ�تهم.

 �أما �لبعد �لثالث و�لأخري وهو جتنب الو�س�مة، فقد �أ�س���هم �إ�سهاما د�ل و�سالبا 
بن�س���بة )3%( يف �لعف���و ع���ن �لآخري���ن )�لدرج���ة �لكلي���ة(، ويرجع ذل���ك �إىل �أن جتنب 
�لأ�س���م لل�سلوكيات و�ملو�قف �لتي تثري �س���عوره بو�سمة �ل�سمم، قد يزيد من �لتاأثري 
�ل�س���لبي للو�س���مة عليه، حيث يتك���ون لديه بع�س �لأف���كار �لالعقالنية حول عالقته 
م���ع �لآخري���ن ؛ مم���ا يزيد لدي���ه عديد من �مل�س���اعر �ل�س���لبية ويجعله �أكرث ح�سا�س���ية 
؛ وعل���ى ه���ذ� يجد �س���عوبة يف جتاوز �لنته���اكات �لتي قد يتعر�س لها ب�س���بب �إعاقته، 
كم���ا �أن ح�سا�س���ية �لأ�س���م لإعاقته وحماولت���ه �إخفائها قد يجعله �أكرث �س���عور� بالقلق 
و�لتهدي���د فيك���ون لديه توقع م�س���تمر للتعر�س لالإ�س���اءة؛ �لأمر �لذي ي�س���هم يف منو 
�ل�س���عور �لعد�ئ���ي لدي���ه جتاه �لآخرين، وقد يخلق لديه رغب���ة يف �لنتقام من كل من 

ي�سيء �إليه؛ مما ي�سعب معه �تخاذ قر�ر �لعفو .
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تو�سيات البحث:
يف �سوء ما �أ�سفرت عنه نتائج �لبحث �أمكن �سياغة بع�س �لتو�سيات كما يلي :

�س���رورة تق���دمي �لتوعي���ة �لكامل���ة لأف���ر�د �ملجتم���ع ب�س���اأن �لأف���كار �خلاطئة عن ( 1)
جماع���ة �ل�س���م، وت�س���جيعهم عل���ى �لندم���اج معه���م و�إ�س���عارهم بالقب���ول؛ وذلك 
من �أجل م�س���اعدتهم على روؤية ذ�تهم و�حلياة بطريقة �أف�س���ل، وحت�س���ني ثقتهم 
باأنف�س���هم ؛ ومن ث���م متكينهم من �لتعامل بكفاءة يف �ملو�ق���ف �ملختلفة و�لتجاوز 

عن �لإ�ساء�ت �لتي قد يتعر�سو� لها.
و�س���ع بر�م���ج �إر�س���اد �أ�س���رى لتب�س���ري �لو�لدين باأهمي���ة �لبن �لأ�س���م و�حتو�ئه ( 2)

مل�ساعدته على تقبل �إعاقته و�لتعاي�س معها.
�لعم���ل عل���ى �إدر�ج بع�س �ملفاهيم �لإيجابية مثل: �لعفو �س���من �ملو�س���وعات �لتي ( 3)

تدر����س للط���الب �ل�س���م؛ حماولة لتكوين �س���ورة طيبة عن قيم���ة �لعفو لديهم، 
وكذلك لغر�س مثل هذه �ل�سلوكيات �لإيجابية يف نفو�س هوؤلء �لطالب. 

عق���د بر�م���ج تعليمي���ة لتوعي���ة �ملر�هق���ني �ل�س���م بفو�ئ���د و�أهمي���ة �لعف���و و�آثاره ( 4)
�لإيجابي���ة عل���ى �ل�س���حة �لنف�س���ية و�لبدنية للف���رد، وكذل���ك توعيتهم مبخاطر 

�لندفاع ور�ء �لنتقام.
�سرورة قيام �مل�سئولني عن تربية �ل�سم بتعليمهم كيفية بناء عالقات �جتماعية ( 5)

�إيجابي���ة م���ع �لآخري���ن، وقب���ول �لآخر؛ مل���ا لذلك م���ن دور يف تنمية �س���عور �لفرد 
�لأ�سم بالدفء د�خل �ملجتمع. 

�إع���د�د بر�م���ج �إر�س���ادية وقائي���ة عالجي���ة من �أج���ل تدريب �ملر�هقني �ل�س���م على ( 6)
مه���ار�ت �لعف���و و�لتح���رر م���ن �لنفع���الت �ل�س���البة �مل�س���احبة لالإ�س���اءة �ملادي���ة 

و�لنف�سية وحتويلها مل�ساعر �إيجابية كالت�سامح و�ل�سفح و�لإيثار و�لنب�ساط.
�س���رورة �إج���ر�ء مزيد من �لدر��س���ات و�لبحوث �لنف�س���ية حول �ل�س���عور بو�س���مة ( ))

�لذ�ت لدى �ملر�هقني �ل�سم وربطها مبتغري�ت �أخرى.

البحوث املقرتحة:
بناء على ما �سبق ميكن �قرت�ح بع�س �لبحوث �لتالية:

و�سمة �لذ�ت وعالقتها باأ�ساليب �لتن�سئة �لجتماعية لدى �ل�سم.. 1
و�سمة �لذ�ت وعالقتها باحل�سا�سية �لنفعالية لدى �ملر�هقني �ل�سم.. 2
�لعفو عن �لآخرين وعالقته بالأمن �لنف�سي لدى �ملر�هقني �ل�سم.. 3
�لعفو كمنبئ للمناعة �لنف�سية لدى �ملر�هقني �ل�سم.. 4
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