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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�إلكرتونيا. 

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

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

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

ب - قواعد الكتابة:

ال�سفحات واخلطوط: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 .. Textbox بدل من  Table ستخد�م��

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

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

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

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





الـمــــرا�ســـــالت

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

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

�أو عن طريق رقم �لهاتف : 01147271725 �

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

فعالية برنامج تدريبي قائم على مهارات الوظائف التنفيذية يف حت�سني مهام نظرية 
العقل لدى الأطفال ذوي الإعاقة الفكرية الب�سيطة .

د. اأحمد ثابت ف�صل

1

فعالي�ة التدريب على الأن�سط�ة احلركية املوجهة يف حت�سني بع�س الوظائف التنفيذية 
لدى الأطفال ذوي الإعاقة الفكرية الب�سيطة .

د. والء ربيع م�صطفي                                     د. نرمني حممود عبده

64

النفع�الت الأكادميي�ة وعالقته�ا بالرفاهي�ة النف�سي�ة لدي عين�ة من تالمي�ذ املرحلة 
البتدائية .

د. على ثابت اإبراهيم حفني

110

فعالي�ة برنام�ج تدريبي قائ�م على طريقة كوم�ون يف تنمية مه�ارات الريا�سيات لدى 
التالميذ ذوي �سعوبات التعلم  .

د. �صارة يو�صف عبد العزيز

180

فعالي�ة برنامج قائم على اليقظة العقلية يف تنمي�ة التمييز النفعايل لدى املراهقني 
ال�سم   .

د. عادل حممد ال�صادق                                   د. اأ�صامة اأحمد عطا

224

برنام�ج قائ�م عل�ى ا�سرتاتيجي�ة التكام�ل احل�س�ي يف تنمي�ة مه�ارات احل�س�اب قبل 
الأكادميية لدى اأطفال الرو�سة املعر�سني خلطر �سعوبات التعلم   .

د. ن�صوه �صمري علي �صليمان

279

اأطفال طيف التوحد والو�سائط الإلكرتونية   .

د. عبد اهلل ال�صقر                                   د. رمي ال�صعيد
318



فعالية برنامج تدريبي قائم على مهارات الوظائف التنفيذية
 فى  حت�سني مهام نظرية العقل لدى االأطفال

 ذوي االإعاقة الفكرية الب�سيطة

د/ اأحمد ثابت ف�سل
اأ�ستاذ علم النف�س الرتبوي امل�ساعد 

كلية الرتبية – جامعة مدينة ال�سادات
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م�ستخل�س البحث
��س���تهدف �لبح���ث �لر�ه���ن �لتع���رف عل���ى فعالي���ة برنام���ج تدريب���ي قائم على 
مه���ار�ت �لوظائ���ف �لتنفيذي���ة يف حت�س���ني مه���ام نظري���ة �لعق���ل ل���دى �لأطف���ال ذوي 
�لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة، وبلغ عدد �مل�ساركني يف �لبحث )20( طفل ذي �إعاقة فكرية 
ب�س���يطة ممن ترت�وح �أعمارهم ما بني )9-12( �س���نة مبتو�س���ط عمري قدره )10.17( 
�س���نه و�نح���ر�ف معي���اري قدره )0.85( �س���نه، و�لذين ت���رت�وح معام���ل ذكائهم ما بني           
)50-70(، ومت تق�سيمهم �إىل جمموعتني: جمموعة جتريبية مكونة من )10( �أطفال، 
وجمموعة �س���ابطة مكونة من )10( �أطفال، وقد ��ستخدم �لباحث مقيا�س �ستانفورد 
بنيه �لطبعة �خلام�سة )تعريب: حممود �أبو �لنيل، 2011(، وقائمة قر�ءة �لعقل لدى 
�لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة( �إعد�د: �سليمان �سليمان، و�إيهاب �لببالوى، 
و�أ�سامة �لنرب�وى، 2016(، وقد تو�سلت نتائج �لبحث �إىل: وجود فروق د�لة �إح�سائًيا 
ب���ني متو�س���طي رتب �أطفال �ملجموع���ة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لقبلي و�لبعدي على 
قائمة قر�ءة �لعقل لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة ومهامها �لفرعية 
ل�س���الح �لقيا�س �لبعدي، كذلك تو�س���لت �لنتائج �إىل وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني 
متو�س���طي رت���ب �أطف���ال �ملجموعتني �ل�س���ابطة و�لتجريبية يف �لقيا����س �لبعدي على 
قائمة قر�ءة �لعقل لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة ومهامها �لفرعية 
ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية، بينما تو�سلت �لنتائج �إىل عدم وجود فروق د�لة �إح�سائًيا 
بني متو�س���طي رتب �أطفال �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لبعدي و�لتتبعي على 
قائمة قر�ءة �لعقل لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة ومهامها �لفرعية.

الكلمــات املفتاحيــة: �لربنام���ج �لتدريب���ي – �لوظائ���ف �لتنفيذية – نظري���ة �لعقل-
�لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة.
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Abstract
The recent study aimed to identify effectiveness of a training program 
Based on executive functions skills in improving Mind theory tasks 
among Children with Mild Mental Retardation. The participation 
of the study consisted of (20) Child with Mild Mental Retardation 
between the ages of (9-12) year with an average age of (10.17) years 
and a standard deviation of (0.85) year, and average IQ was (50 - 70) 
divided into two groups: Experimental group which consisted of (10) 
Children and control group which consisted of (10) Children. author 
used: Stanford Bennyh scale Fifth Edition (Translated by: Mahmoud 
Abu Nile , 2011) and Mind-reading Checklist for Children with 
Mild Mental-Retardation (prepared by: Suleiman Sulaiman, Ihab 
al-Beblawi, & Usama Al-Nabarawi, 2016), The results of the study 
found that: there are statistically significant differences between the 
mean ranks of experimental group in pre and post-test on Mind-
reading Checklist for Children with Mild Mental-Retardation its 
sub-dimensions,. The results also found that there are statistically 
significant differences between the mean ranks of experimental 
group and control group on Mind-reading Checklist for Children 
with Mild Mental-Retardation and its sub-dimensions. While the 
results found that there are no statistically significant differences 
between the mean ranks of the experimental group in pre-test and 
follow-up test on Mind-reading Checklist for Children with Mild 
Mental-Retardation.

Keywords: (Training program – executive functions - mind theory - 
Mild Mental Retardation).
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مقدمة البحث:
ميث���ل �لهتم���ام ب���ذوي �لإعاق���ة �لآن حتدًي���ا حقيقًي���ا للمجتمع���ات، وذل���ك مل���ا 
يتطلبه من توفري �لكثري من �ملعلومات، و�خلدمات و�لرب�مج �لإر�س���ادية و�لعالجية 
و�لتدريبي���ة م���ن �أج���ل م�س���اعدتهم وذويه���م يف مو�كب���ة �لإيق���اع �ل�س���ريع للمنظوم���ة 
�حل�سارية، وللتاأكيد على حقهم يف �حلياة و�لعمل على �إتاحة �لفر�س �ملنا�سبة لهم يف 
�لندماج و�مل�ساركة �لطبيعية مع �لآخرين، وتتعدد فئات ذوي �لإعاقة ومنها فئة ذوي 
�لإعاقة �لفكرية، و�لتي تعد من �مل�سكالت �لقدمية، كما �أنها ظاهرة معقدة �جلو�نب 
وحتت���اج �إىل جه���د كثريين م���ن �لقائمني على تن�س���ئة ورعاية ذوي �لإعاق���ة �لفكرية، 
وه���ذه �لرعاي���ة �أمر �س���روري لعتبار�ت كث���رية، منه���ا: �لعتبار �لدين���ي و�لأخالقي 
و�لذي يحثنا على �لهتمام و�لرعاية بذوي �لإعاقة عامة، وفئة ذوي �لإعاقة �لفكرية 
خا�سة، و�إتاحة فر�سة �لتعليم لذي �لإعاقة �ساأنه يف ذلك �ساأن �لفرد �لعادي، ومو�كبة 

�لعامل يف �لهتمام بذوي �لإعاقة. 

لذل���ك ف���اإن �هتم���ام �ملجتمعات ب���ذوي �لإعاق���ة �لفكرية �أ�س���بح �أمًر� �س���رورًيا 
وحتمًيا بعد ظهور عديد من �مل�سكالت، �سو�ء �أكانت �جتماعية، �أم نف�سية، �أم �سلوكية، 
و�لتي ظهرت كنتيجة حتمية لنظرة �ملجتمع لهم يف �ملا�سي، حيث كان ينظر لهم على 
�أنهم عجزة ولي�سو� ذوي �لإعاقة، وبالتايل فال جدوى من وجودهم يف �ملجتمعات؛ بل 
كان ينظر �إليهم على �أنهم �أفر�د وجدو� لتعويق م�س���رية �أي جمتمع، و�إيقاف عمليات 
�لتق���دم، وكان �أق�س���ى م���ا تقدم���ه له���م ه���ذه �ملجتمع���ات ه���و جتميعه���م يف موؤ�س�س���ات، 

ويظلون هكذ� �إىل �أن تنتهي بهم �حلياة( �أحمد، 2012، 72(.

وذوي �لإعاق���ة �لفكرية يف �أم�س �حلاجة �إىل جهد م�س���تمر ومتو��س���ل ورعاية 
�س���املة ومتكاملة من �س���تى �ملوؤ�س�س���ات �لجتماعية �س���و�ء كانت �لأ�س���رة �أو �ملدر�س���ة �أو 
�ملجتم���ع ب�س���كل ع���ام وذلك به���دف رعايتهم لك���ى ي�س���تطيعو� �أن يحيو� حي���اة طبيعية 
فعال���ة ومنتج���ة، و�إن �أي تق�س���ري يف تق���دمي ه���ذه �لرعاي���ة تدفعه���م �إىل مزي���د م���ن 
�لعزل���ة و�ل�س���عور بالف�س���ل و�لعدو�ني���ة م���ن خ���الل مظاه���ر �لإحب���اط �ملحيط���ة بهم، 
وي�س���تطيع ذي �لإعاق���ة �لفكري���ة �أن يت���درب ولكنه يحتاج �إىل �أ�س���اليب خا�س���ة تتمثل 
يف �كت�س���اف �لق�س���ور يف �مله���ار�ت �لأ�سا�س���ية خ���الل �س���ن مبكرة حتى ل ي�س���يف نق�س 
�مله���ار�ت م�س���كلة جدي���دة له���م �إىل جان���ب �أوج���ه �لق�س���ور �لأخ���رى لديه���م، ول���ذ فاإن 
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تربي���ة ذي �لإعاق���ة �لفكري���ة يج���ب �أن تك���ون بقدر �لإم���كان قائمة على خرب�ت �س���ارة 
و�لجتماع���ي  و�لنف�س���ي  و�لعقل���ي  �جل�س���مي  من���وه  مر�ح���ل  م���ع  متو�فق���ة  ناجح���ة 

)�ل�سخ�س، و�ل�سيد، و�سليمان، 2017، 289-288(.

وذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة لديهم ق�س���ور يف �لقدرة على ق���ر�ءة عقول �لآخرين، 
وم���ن ث���م يعج���زون ع���ن معرفة �أ�س���باب �نفع���الت �لآخرين وتف�س���ري وتوقع �س���لوكهم 
�لنفعايل، وهذه �ملهام يف غاية �لأهمية للتفاعل �لجتماعي، فكيف يتفاعل �لفرد مع 
�لآخرين وهو ي�س���عب عليه فهم ما يفكرون فيه �أو ي�س���عرون به، ومن ثم ما ميكن �أن 

. (Lacava, 2007, 51) يحتاجوه

ويعد تدريب مهام نظرية �لعقل �أحد �ملد�خل �جلديدة و�لتي �أ�سارت �إىل وجود 
�س���بب جتريدي ي�س���اعد �لأفر�د ذوي �لإعاقة �لفكرية يف تف�س���ري �لأمناط �ل�س���لوكية، 
وتوقعه���ا ل���دى �ملحيط���ني م���ن خ���الل مر�قب���ة �ملو�ق���ف �لعقلي���ة �ملتع���ددة له���م مث���ل 
�عتقاد�تهم ونو�ياهم ورغباتهم، وح�سب نظرية �لعقل فاإن تف�سري �ل�سلوك �لإن�ساين 
يتمحور حول �لإدر�ك و�ل�س���لوك �لو�عي و�لالو�عي و�لذ�ت و�لإر�دة وهي من �س���ميم 
�ملهار�ت �حلياتية �ليومية �لتي ميار�س���ها �لإن�س���ان فال ي�ستطيع �أي �إن�سان �أن ي�ستغني 
ع���ن ه���ذه �مله���ار�ت وهنا ياأتي دور �لعق���ل يف تنميتها، و�حلاجة لوج���ود برنامج تربوي 
ينميه���ا �أمر �س���روري من ناحي���ة تربوية وتعليم���ة يعمل على رف���ع كفاءتها و�متالك 
غريه���ا (Searle, 2004,27)، وتتن���اول مه���ام نظري���ة �لعقل على �لق���در�ت �لعقلية 
�لإدر�كي���ة �لتي متكننا من فهم �حلالت �لذهنية لالآخرين، فعادة ما ي�س���تنتج �لنا�س 
ويف�س���رون �س���لوك �لآخري���ن �س���من �س���ياق حالته���م �لذهني���ة، ويف �إط���ار عو�طفه���م، 
ورغباته���م، و�أهد�فه���م، ومقا�س���دهم ومعتقد�تهم. وبذلك فاإن نظرية �لعقل ت�س���مل 

.(Koch, 2012, 115) لتنوع يف �لتعامل �لإدر�كي�

وتع���د �لوظائ���ف �لتنفيذية نظاًما يخت����س بتطبيق عملي���ات معرفية متعددة 
لتحقي���ق �أه���د�ف طويل���ة �لأم���د؛ فالتكيف م���ع بيئة متجددة ومتغرية ب�س���كل �س���ريع 
يتطل���ب من���ا تقيي���م و�إعادة تقيي���م �س���لوكياتنا �أو تعليمنا وخرب�تنا لنف���رق بني ما هو 
مالئم وما هو غري مالئم، ونتجنب �لت�ستت �أو �خلروج عن �مل�سار يف ما نريد حتقيقه 
من �أهد�ف على �ملدى �لبعيد، وعلينا �ختيار �ل�سلوك �ملنا�سب من كل �لبد�ئل �ملتاحة 
لنا وتنفيذ �ملنا�سب ومتابعة تنفيذه، وميكننا يف حالة �حلفاظ على �لهدف حا�سًر� يف 
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�لذه���ن، و�أن منتلك مرون���ة �لتحول بني خمتلف �ل�س���لوكيات ملو�كبة خمتلف �ملو�قف 
�حلياتية و�ملعرفية �لتي نتعر�س لها، ومن �ملفرت�س �أن �لوظائف �لتنفيذية للمخ هي 
من تقوم باأد�ء جميع ما �سبق، حيث يرى �لبع�س �أن �لوظائف �لتنفيذية هي عمليات 
ع�س���بية معرفي���ة تخت���ار وتطبق حاًل منا�س���ًبا للم�س���كالت لتنفيذ �أهد�ف م�س���تقبلية 

.(Amadeus, 2010, 7)

وبناء على ما تقدم و�نطالًقا من �لتو�سيات و�لأدبيات �ل�سابقة، ونظًر� لأهمية 
ه���ذ� �ملج���ال �إل �أن���ه ل توج���د در��س���ة - يف حدود �إط���الع �لباحث - قد تناول���ت فعالية 
برنام���ج تدريب���ي قائ���م على مه���ار�ت �لوظائف �لتنفيذية يف حت�س���ني مه���ام �لوظائف 
�لتنفيذي���ة ل���دى �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �لب�س���يطة، لذلك يعد ه���ذ� �لبحث 
�إ�س���افة جدي���دة �إىل ر�س���يد �لدر��س���ات �لت���ي تبحث يف مو�س���وع �لوظائ���ف �لتنفيذية 

ونظرية �لعقل.

م�سكلة البحث: 
يظه���ر ل���دى ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �لعدي���د م���ن �مل�س���كالت و�لتي من �س���اأنها 
�أن تدف���ع �أف���ر�د �لأ�س���رة و�ملحيط���ني ب���ه و�أقر�ن���ه �إىل �لنف���ور من���ه ملا حتدث���ه لهم من 
�إزع���اج، ومنه���ا �س���عوبة �كت�س���اب �خل���رب�ت و�مله���ار�ت �لأ�سا�س���ية و�نخفا����س م�س���توى 
�لأد�ء �لوظيف���ي �س���و�ء يف �ملن���زل �أو يف �ملدر�س���ة �إىل جان���ب �ل�س���لوكيات �لغ���ري مقبولة 
�جتماعًيا)�سامل، 2013، 593-594(، وتعد �لإعاقة �لفكرية م�سكلة ذ�ت �أبعاد متد�خلة 
ومت�سابكة؛ مما يدفع �لرتبويني �إىل �سرورة تلبية حاجات هذه �لفئة بهدف حت�سني 
حالته���م �لبدنية و�لنف�س���ية و�لعقلية، و�لعمل على تنمي���ة مهار�تهم يف �لعتماد على 
�لنف�س مما يك�سبهم �لثقة بالذ�ت وي�سهم يف تنمية �سخ�سيتهم، وهذ� بدوره يحد من 
���ا وي�س���عر �لطفل بالكفاءة و�لفعالية  حجم �مل�س���كلة، ويخفف �لعبء عن �ملجتمع �أي�سً
من خالل �إك�س���ابه �لعديد من �ملهار�ت �لتي تعينه على مو�جهة �حلياة ب�س���كل �أف�س���ل 

)�جلو�لدة، 2013، 388(.

ومل يعد �لتعليم يف ع�سرنا �حلا�سر موجًها لذوي �لقدر�ت �لعقلية �ملتو�سطة 
و�لعالي���ة فق���ط كم���ا كان يف �ملا�س���ي، و�إمن���ا �أ�س���بحت �جله���ود �لرتبوي���ة و�لتعليمي���ة 
ت�ستهدف جميع �لنا�سئة بغ�س �لنظر عن م�ستوياتهم �لعقلية وقدر�تهم �ل�ستيعابية، 
وعلي���ه فل���م يعد ينظ���ر �إىل ذوي �لإعاق���ة �لفكرية على �أنهم كم ب�س���ري ينبغي �إهماله 
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و�إغفال تربيته وتعليمه، و�إمنا �أ�سبح ينظر �إىل ذوي �لإعاقة �لفكرية على �أنهم �أفر�د 
ي�س���تحقون بذل �ملزيد من �لعناية و�لهتمام يف تربيتهم وتعليمهم، حتى يت�س���نى لهم 
�متالك �لقدرة على �لتكيف مع مطالب �حلياة، و�س���ق طريقهم فيها يف �حلدود �لتي 
ت�س���مح بها قدر�تهم وطاقاتهم )حليبه، 2008، 875(، ويف هذ� �ل�س���ياق �أ�س���ار هالهان 
وكوفمان )2008، 22( �إىل �أن جميع �لأطفال ذوي �لإعاقات �لعقلية مهما كانت �س���دة 
�إعاقته���م ه���م بحاج���ة �إىل تعلم بع����س �مله���ار�ت �لأكادميية، ومهار�ت �حلي���اة �ملختلفة 

�سو�ء �ل�ستقاللية �أو �ملجتمعية �أو �ملهنية.

ويو�ج���ه �لأطف���ال �لذي���ن يعان���ون من ق�س���ور يف مه���ام نظرية �لعقل �س���عوبة 
يف روؤي���ة �لأ�س���ياء م���ن منظ���ور �آخر غ���ري �ل���ذي لديه���م (Moore, 2002, 41)، كما 
�أن �لأطف���ال �لذي���ن يعانون من ق�س���ور يف مه���ام نظرية �لعقل ي�س���عب عليهم حتديد 
مقا�س���د �أو رغب���ات �أو حاج���ات �لآخرين وينق�س���هم معرف���ة كيف يوؤثر �س���لوكهم على 
 (Giaouri, Alevriadou وق���د تو�س���لت در��س���ة ،(Baker, 2003, 14) لآخري���ن�
 & Petroleum, 2010;Francisco & Amador, 2010; Fiasse &
(Nader Grosbois , 2012 �إىل ت���دين مه���ام نظري���ة �لعق���ل ل���دى �لأطف���ال ذوي 

�لإعاقة �لفكرية مقارنة باأقر�نهم �لعاديني.

وعل���ى �لرغ���م من �أن ذوي �لإعاقة �لفكرية لديهم ق�س���ور يف �أد�ء مهام نظرية 
�لعقل لكن لديهم �لقدرة على �لتطور و�لتح�سن �إىل �لأف�سل، وي�ساعد �لتدريب على 
حت�سني مهام نظرية �لعقل يف تف�سري �ل�سعوبات �لتي يو�جهها يف �لتفاعل �لجتماعي 
مع �لآخرين، و�لتي �أ�سارت �إىل �لكيفية �لتي يتعامل بها ذي �لإعاقة �لفكرية مع �أفكار 
وم�س���اعر ومعتقد�ت �لآخرين، من حيث �لفهم و�لإدر�ك، و��س���تنتاج �حلالت �لفكرية 
لالآخرين و�لتي ت�سمل �لعتقاد و�لنو�يا و�لرغبات و�لنفعالت وتعني �أن ذي �لإعاقة 
.(Michel, 2013, 5-6) لفكرية ين�سب �إىل نف�سه �أو �إىل �لآخرين �حلالة �لعقلية�

وتع���د �لوظائ���ف �لتنفيذي���ة م���ن �ملفاهي���م �لت���ي نال���ت �هتم���ام �لعدي���د م���ن 
�لباحث���ني وذلك لالإ�س���هامات �ملتعددة لهذ� �ملفهوم يف عدة جمالت كاملجال �لع�س���بي 
تعدي���ل  يف  �أهميته���ا  �إىل  بالإ�س���افة  و�ل�س���لوكي  و�لنفع���ايل  و�لجتماع���ي  و�ملع���ريف 
 Van , Van& Van وتوجيه �س���لوكيات �لفرد )حمادة، 2016، 47(. و�أ�س���ارت در��س���ة
�لط���الب  �أن  �إىل   ،(Milisaljevic, & Petrovic, 2010) ودر��س���ة   , (2007)
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ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة لديهم ق�س���وًر� ملحوًظا يف �أد�ء �لوظائ���ف �لتنفيذية وينعك�س 
ق�س���ور �لوظائ���ف �لتنفيذية ل���دى �لطالب ذوي �لإعاقة �لفكرية يف �ل�س���تخد�م غري 
�ملالئم ل�س���رت�تيجيات �لتعلم و�ل�س���عة �ملحدودة للذ�كرة �لعاملة، و�لق�سور يف عملية 
�لتخطيط وتنفيذ �لأن�سطة �ملختلفة، ويت�سم �سلوكهم بالندفاعية، و�جلمود �لعقلي، 
ونق����س �لد�فعي���ة، وعدم �ل�س���تقر�ر �لنفعايل، و�س���عف �لق���درة على �س���بط �لنف�س، 
وي���رى Pellicano (2010) �أن �لف���روق �لفردي���ة �ملبك���رة يف �لوظائ���ف �لتنفيذي���ة 
توؤثر يف �إحد�ث تغري�ت يف مهار�ت نظرية �لعقل فوق �أو حتت �ملتو�س���ط ح�س���ب �لعمر 
�لزمن���ي، و�أن هن���اك عالق���ة �رتباطية بني مهار�ت نظرية �لعق���ل و�لتحكم �لتنفيذي، 

و�أن �لق�سور يف نظرية �لعقل هو نتيجة لق�سور مبكر يف �لوظائف �لتنفيذية.

و�حلاج���ة �إىل بر�م���ج تدريبي���ة لذوي �لإعاق���ة عموًم���ا وذوي �لإعاقة �لفكرية 
���ا بات م�س���األة ملحة؛ لأن �لتدريب و�لتعليم لهذه �لفئة �س���يخلق منهم �أنا�ًسا  خ�سو�سً
عامل���ني ي�س���تطيعون �لقي���ام ببع�س �لأعمال �لتي تعينهم على ك�س���ب رزقهم يف حدود 
�إمكاناته���م وقدرته���م �ملح���دودة، �أو عل���ى �لأق���ل متكنهم م���ن خدمة ورعاية �أنف�س���هم، 
و�نطالًق���ا مما �س���بق قد تب���ني يف حدود �إطالع �لباحث- ندرة �لدر��س���ات �لتي تناولت 
�إع���د�د برنام���ج تدريبي قائ���م على مهار�ت �لوظائف �لتنفيذية ي�س���اعد على حت�س���ني 
مه���ام نظري���ة �لعقل لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة؛ فلذلك قام بهذ� 
�لبحث حماولة منه حت�س���ني مهام نظرية �لعقل لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية 
�لب�س���يطة يف �س���وء مهار�ت �لوظائف �لتنفيذية، وتتلخ�س م�سكلة �لبحث �لر�هنة يف 

حماولة �لإجابة عن �لأ�سئلة �لتالية: 
ه���ل تختلف مهام نظري���ة �لعقل بني �ملجموعة �لتجريبية و�ملجموعة �ل�س���ابطة 1 ))

يف �لقيا����س �لبع���دي على قائمة قر�ءة �لعقل لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية 
�لب�سيطة ؟

ه���ل تختل���ف مهام نظرية �لعق���ل لدى �ملجموعة �لتجريبية باختالف �لقيا�س���ني 1 ))
�لقبل���ي و�لبع���دي عل���ى قائمة قر�ءة �لعقل ل���دى �لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية 

�لب�سيطة؟
ه���ل تختل���ف مهام نظرية �لعق���ل لدى �ملجموعة �لتجريبية باختالف �لقيا�س���ني 1 ))

�لبع���دي و�لتتبعي عل���ى قائمة قر�ءة �لعقل لدى �لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية 
�لب�سيطة ؟
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اأهداف البحث:
��ستهدف �لبحث �حلايل:

�لتع���رف على فعالية برنام���ج تدريبي قائم على مه���ار�ت �لوظائف �لتنفيذية 1 ))
يف حت�سني مهام نظرية �لعقل لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة.

�لتعرف على مدى ��س���تمر�رية �لربنامج يف حت�س���ني مهام نظرية �لعقل لدى 1 ))
�لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة.

اأهمية البحث: 
تتمثل �أهمية �لبحث �حلايل يف جانبني �أحدهما نظري و�لأخر تطبيقي وذلك 

على �لنحو �لتايل:
الأهمية النظرية: تكمن �لأهمية �لنظرية فيما يلي:اأأ 

قلة �لدر��س���ات �لعربية �لتي عنيت مبو�س���وع �لبحث يف �لبيئة �لعربية على وجه 1 ))
�لعموم و�لبيئة �مل�سرية على وجه �خل�سو�س ح�سب ما �أطلع عليه �لباحث؛ مما 

يفتح �لباب �أمام �إجر�ء مزيد من �لدر��سات حول هذ� �ملو�سوع.
�إلقاء �ل�س���وء ح���ول بع�س �حلقائق و�ملعلومات عن ذوي �لإعاقة �لفكرية، و�س���بل 1 ))

�لتطوي���ر و�لتفاع���الت �لرتبوية �لناجحة وكيفية و�س���ع حل���ول علمية للمو�قف 
�مل�سكالت �ملختلفة �لتي تو�جههم.

لف���ت �أنظ���ار �لآب���اء و�ملرب���ني �إىل �أهمي���ة مه���ام نظري���ة �لعق���ل و�أهمي���ة تعليمه���ا 1 ))
لالأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة.

قد ت�سهم هذ� �لبحث يف توفري بع�س �ملعلومات عن �لوظائف �لتنفيذية كمدخل 1 ))
مع���ريف حديث ن�س���بًيا لتح�س���ني مهام نظري���ة �لعقل لدى �لأطف���ال ذوي �لإعاقة 

�لفكرية �لب�سيطة.

الأهمية التطبيقية: تكمن �لأهمية �لتطبيقية فيما يلي:	بأ 

ق���د يوف���ر �لبح���ث �حل���ايل ق���در م���ن �لبيان���ات و�ملعلوم���ات ح���ول بع����س �لفنيات 1 ))
و�لطر�ئ���ق و�ل�س���رت�تيجيات �لتعليمي���ة و�لتدريبي���ة �لتي ميكن �أن ت�س���تخدم يف 

حت�سني مهام نظرية �لعقل لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية.
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ق���د ي�س���اعد �لبحث �حلايل يف �لكت�س���اف �ملبك���ر لالأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية 1 ))
�لب�سيطة مما قد ي�سهم يف تقدمي بر�مج �مل�ساعدة �ملنا�سبة لهذه �لفئة.

يف �س���وء نتائج هذ� �لبحث ميكن تقدمي جمموعة من �لتو�سيات �لرتبوية �لتي 1 ))
ق���د تفي���د �لرتبويني يف حت�س���ني مهام نظرية �لعقل ل���دى �لأطفال ذوي �لإعاقة 

�لفكرية �لب�سيطة.
 قد ت�سهم هذ� �لبحث يف م�ساعدة �لعاملني يف كل من وز�ر�تي �لرتبية و�لتعليم 1 ))

و�ل�س���حة للوق���وف على �خل�س���ائ�س �ملمي���زة لالأطف���ال ذوى �لإعاق���ة �لفكرية ؛ 
�لأمر �لذي ي�سهم يف �إعد�د �لرب�مج �لوقائية و�لتدريبية �ملالئمة لحتياجاتهم.

املفاهيم االإجرائية للبحث:
 تتحدد �مل�سطلحات �لإجر�ئية للبحث �حلايل يف �لربنامج �لتدريبي ومهار�ت 

�لوظائف �لتنفيذية ونظرية �لعقل و�لإعاقة �لفكرية، مت تناولهم فيما يلي:
الإعاق�ة الفكرية  Intellectual Disability: عرف �لدليل �لت�سخي�س���ي - 1

 (DSM-V, 2013, 33) �لإ�س���د�ر �خلام����س  �لعقلي���ة  �لإح�س���ائي لال�س���طر�بات 
�ل�س���ادر ع���ن �جلمعي���ة �لأمريكي���ة للط���ب �لنف�س���ي )APA( باأنه���ا: ��س���طر�ب يب���د�أ 
خ���الل ف���رتة �لنم���و يتمث���ل يف �لعج���ز يف �لأد�ء �لذهن���ي و�لتكيفي يف جم���ال �ملفاهيم 
و�ملج���الت �لجتماعي���ة و�لعملية، ويجب �أن تتحق���ق ثالثة معايري للحكم على �لفرد 
باأن���ه ذي �لإعاق���ة �لفكري���ة �لأول هو: �لق�س���ور يف �لوظائف �لعقلي���ة كالتفكري، وحل 
�مل�س���كالت، و�لتخطيط، و�لتفكري �ملج���رد، و�لتعلم �لأكادمي���ي، و�لتعلم من �لتجربة، 
و�ملعي���ار �لث���اين ه���و: تاأدية �لق�س���ور يف وظائف �لتكي���ف �إىل �لف�س���ل يف تلبية �ملعايري 
�لجتماعية و�لثقافية فالعجز يف �لتكيف يحد من �لأد�ء يف و�حد �أو �أكرث من �أن�سطة 
�حلياة �ليومية مثل: �لتو��س���ل، و�مل�س���اركة �لجتماعية، و�حلياة �مل�ستقلة، مثل �لبيت 
و�ملدر�سة و�لعمل و�ملجتمع، و�ملعيار �لثالث هو: بد�ية �لعجز �لعقلي و�لتكيفي خالل 

فرتة �لتطور.
نظري�ة العق�ل mind theory: ع���رف �س���ليمان حمم���د �س���ليمان، �إيه���اب - 2

�لببالوى، �أ�س���امة �لنرب�وى )2016،15( نظرية �لعقل باأنها: عبارة عن جمموعة من 
�مله���ام، م���ن خاللها يتع���رف �لطفل ذى �لإعاقة �لفكرية على مقا�س���د ونو�يا ورغبات 
وم�س���اعر �لآخري���ن من خ���الل معاجلته ل�س���لوكيات �لآخرين. وتتح���دد مهام نظرية 
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�لعقل يف �لبحث �حلايل بالدرجة �لتي يح�س���ل عليها �لطفل ذي �لإعاقة �لفكرية يف 
قائمة قر�ءة �لعقل لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة �مل�س���تخدمة لذلك 

يف �لبحث �حلايل.
مه�ارات الوظائ�ف التنفيذي�ة executive functions skills: عرفه���ا - 3

جنيدي )163،2017( باأنها: "قدرة �لتلميذ على �لتز�ن �لنفعايل للمو�قف �ملختلفة، 
وتقبل���ه لذ�ت���ه وتنظيمه���ا، وحتمل كافة �ل�س���غوط �لتي تو�جه���ه، وقدرته على توليد 
���ا، و�إث���ارة �لد�فعية لإجن���از �ملهمات �ملرغ���وب فيها، مع �ملر�قب���ة و�لتقييم  �لأف���كار ذ�تيًّ
�مل�س���تمر وتدعي���م �ل���ذ�ت لتحقيق �لأه���د�ف، وتتحدد مهار�ت �لوظائ���ف �لتنفيذية يف 
�لدر��سة �حلالية يف: كف �ل�ستجابات، و�ملباد�أة، و�ملرونة و�لتحويل، و�لذ�كرة �لعاملة، 

و�لتخطيط، و�ملر�قبة".
الربنام�ج program: ع���رف �لباحث �حل���ايل �لربنام���ج يف �لبحث �حلايل - 4

باأن���ه: "جمموع���ة من �لإج���ر�ء�ت �ملعرفي���ة �ل�س���لوكية �لتدريبية �ملرت�بط���ة �ملنظمة، 
و�خلط���و�ت و�لأن�س���طة و�مله���ار�ت �ملع���دة مل�س���اعدة �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة 

�لب�سيطة بهدف حت�سني مهام نظرية �لعقل لديهم".

حمددات البحث: 
تتحدد حدود �لبحث يف �س���وء عدة مقومات بحيث تختلف من در��س���ة لأخرى 
يرتتب عليها �ختالف �لنتائج �لتي تو�سل �إليه �لبحث، وميكن �إي�ساح هذه �ملقومات 

يف �سوء حدود �لبحث �لتالية:
املحددات املنهجية: توقف �ختيار �لباحث ملنهج معني دون �لآخر على �أ�سا�س - 1

طبيعة م�س���كلة �لبحث ونوع �لبيانات �مل�س���تخدمة، وقد فر�ست طبيعة م�سكلة �لبحث 
�حلايل �إتباع �ملنهج �لتجريبي وقد مت ��س���تخد�م �لت�س���ميم �لتجريبي، وهو عبارة عن 
ت�س���ميم �لقيا����س �لقبل���ي – �لبعدي – �لتتبع���ي، و�لقائم على ��س���تخد�م جمموعتني 
متكافئتني من �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة، ويهدف �لت�سميم �لتجريبي 
هن���ا �إىل �ختب���ار م���دى فعالي���ة �لربنام���ج �لتدريب���ي �لقائ���م عل���ى مه���ار�ت �لوظائ���ف 
�لتنفيذي���ة يف حت�س���ني مه���ام نظري���ة �لعق���ل ل���دى �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة 

�لب�سيطة. 
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املحددات الب�سرية: تكونت �لعينة من )20( طفاًل وطفلة، وقد ق�سمت �ملجموعة - 2
�إىل جمموعت���ني هم���ا: �ملجموع���ة �لتجريبية: وتتك���ون من )10( �أطف���ال، و�ملجموعة 

�ل�سابطة: وتتكون من )10( �أطفال من �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة .
املحددات الزمنية: يق�سد بها �لفرتة �لزمنية �لتي مت ��ستغرقتها لتطبيق �أدو�ت - 3

�لبحث بدًء ح�س���اب �خل�س���ائ�س �ل�س���يكومرتية وم���روًر� بتطبي���ق �لأدو�ت و�لربنامج 
�لتدريبي على طالب �ملجموعة �لتجريبية، و�لذي مت خالل �لف�سل �لدر��سي �لثاين 

من �لعام �لدر��سي 2017/ 2018م.

االإطار النظري للبحث: 
�س���وف يتن���اول �لباح���ث يف ه���ذ� �جل���زء �لإط���ار �لنظ���ري ل���كل م���ن �لوظائ���ف 

�لتنفيذية ونظرية �لعقل؛ وفيما يلي تف�سيل ما ذلك:
املحور الأول: الوظائف التنفيذية:

 Raymond, تع���د �لوظائف �لتنفيذية من �ملفاهيم �ملعرفية �حلديثة، ويرى
�أن   Raymond, Shumb, Outopoutouc & Chend (2008, 203)
�لوظائ���ف �لتنفيذي���ة تع���د من �ملفاهيم �لتي ت�س���تخدم لو�س���ف جمموعة و��س���عة من 
�لعملي���ات �ملعرفي���ة و�لأد�ء�ت �ل�س���لوكية �لت���ي ت�س���مل: ك���ف �ل�س���تجابات، و�ملب���اد�أة، 
و�ملرونة و�لتحويل، و�لذ�كرة �لعاملة، و�لتخطيط، و�ملر�قبة، وهو م�سطلح ي�ستخدم 
كمظل���ة ملختل���ف �لعمليات �ملعرفية �ملعق���دة و�لعمليات �لفرعي���ة، ليعرب عن �لعالقات 

�لوظيفية بني �ل�ستجابات �ملتفاعلة و�ملتبادلة. 

ولق���د تعددت تعريف���ات �لوظائف �لتنفيذية وتنوعت تبًع لختالف �لنظريات 
�لت���ي يتبن���اه �لباحث���ون يف تعريفه���م له���ا؛ حي���ث �إنها �إح���دى �لن�س���اطات �ملعرفية ذ�ت 
�لطبيعة �لع�سبية �لتي يتو�سط �لأد�ء فيها �لق�سرة �ملخية حتت �أو قبل �جلبهة و�لتي 
تت�سمن عمليات عديدة ت�ساعد على �لتنظيم �لذ�تي لل�سلوك و�سبطه و�لتحكم فيه، 
ومنه���ا �لتخطي���ط و�تخاذ �لقر�ر، وحتديد �لهدف و�إ�س���د�ر �حلك���م ومر�قبة تتابعات 
�ل�سلوك �أثناء �لأد�ء، وغريها من �لعمليات �ملوجهة نحو هدف م�ستقبلي يخدم �لذ�ت 

)ح�سني،2007، 13(.
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وع���رف Dawson & Guare, (2010, 77) �لوظائ���ف �لتنفيذي���ة باأنه���ا: 
»جمموعة �لعمليات �ملعرفية عالية �مل�ستوى، و�لتي تتطلب �لتخطيط و�ملتابعة و�سبط 
�ل�سلوك و�إعمال �لذ�كرة �لعاملة ور�سد �لأد�ء وحتديد �ل�سلوكيات �ملو�سلة للهدف«. 
 Barkley & .Murphy, (2010, 51) ; Day. et al., كل  وي���رى 
(174 ,2012) �أنه���ا: “م�س���طلح ي�س���تخدم لالإ�س���ارة �إىل �لتنظي���م �لذ�ت���ي لل�س���لوك 
�ل���الزم لتحدي���د �ملهم���ة و�حلفاظ عليه���ا، و�ل�س���لوك �ملوجهة لتحقي���ق �لأهد�ف، وهو 
���ا  �لنظ���ام �ملع���ريف �ل���ذي ي�س���رف عل���ى �خلطط وتنفيذه���ا لإمت���ام �ملهمة. وتعرف �أي�سً
باأنها: “�سل�سلة من �لن�ساطات �ملعرفية �ملنتظمة �ملوجهة نحو هدف معني، من خالل 
جمموعة من �لعمليات �ملعرفية مثل كف �ل�س���لوكي، �ملرونة �ملعرفية،�لذ�كرة �لعاملة 

بهدف �لو�سول للهدف �ملرغوب فيه” )�ل�سر�سي، و�لبحريي، وح�سن، 2015، 109(.
وعرفه���ا  Traverso & Carmen, (2015,77)باأنه���ا: “عملي���ات معرفية 
عليا تتحكم وتعدل يف �لوظائف �ملعرفية و�لنفعالية و�ل�س���لوكية، وتعني �لقدرة على 

�ل�ستمر�ر يف �حلل �ملالئم للم�سكالت من �أجل حتقيق وبلوغ �لأهد�ف و�ملتطلبات.
ي���رى                                   حي���ث  ؛  �لأف���ر�د  حي���اة  يف  كب���رية  �أهمي���ة  �لتنفيذي���ة  وللوظائ���ف 
Mc closkey, (2001,12) �أن �لوظائ���ف �لتنفيذي���ة ذ�ت �أهمي���ه كبرية؛ حيث �إنها 
ت�س���اعد �لفرد على تنظيم �ملعلومات �جلديدة وتعلمها، وكذلك �لحتفاظ بها، وتوؤثر 
يف قدرة �لفرد على �أد�ء �ملهار�ت �لتي تعلمها، وعلي �لتكيف ملو�جهة �لتغري�ت �لبيئية 
�جلدي���دة. وي���رى Zelazo & Muller, (2002, 446) �أن �لوظائ���ف �لتنفيذي���ة 
تعم���ل عل���ى حتقي���ق �لأه���د�ف وخل���ق �س���كل م���ن �أ�س���كال �لد�فعي���ة و�ل�س���تعد�د ل���دى 
�لفرد حيث �إنها ت�س���مل ت�س���اوؤلت حول �لقدرة على �لتفكري يف �أنف�س���نا، ويف عالقاتنا 
�لجتماعية، وما قد ي�ستمل عليه �مل�ستقبل، و�لتخطيط �لأهد�ف �لرئي�سة و�لفرعية 
وو�س���ع توقع���ات، وي���رى  Remine, Care & Brown, (2008, 2)) �أن �لوظائف 
�لتنفيذي���ة �س���رورية يف جو�ن���ب �حلي���اة �ليومي���ة، وكذل���ك �لأن�س���طة �ملعرفي���ة؛ فهي 
ت�ساعد على تنظيم �ل�سلوك، و�لتفكري �ملرن، وكيفية حل �مل�سكالت، ومر�قبة �ل�سلوك 
للتعدي���ل، و�تخاذ �لقر�ر�ت �ملالئمة، وتن�س���يط �لنتباه للرتكي���ز على �لهدف، و�إمتام 
�لأهد�ف طويلة �ملدى، وتعمل على �لربط بني �ملعلومات �للغوية، و�لب�سرية وكذلك 
�ل�س���تدعاء �لف���وري للمعلوم���ات م���ن �لذ�ك���رة �أثن���اء �لق���ر�ءة للرب���ط ب���ني �ملعلومات 

�حلديثة و�ملعلومات �ملخزونة يف �لذ�كرة لإنتاج معلومات جديدة ذ�ت معني و��سح.
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وذكر كامل 	2008، 9أ اأن الوظائف التنفيذية تعمل على:
تنظي���م م�س���ادر �ملعلوم���ات �ملتدفق���ة و�لن�س���طة بالذ�ك���رة �لعامل���ة و�لذ�ك���رة . )

ق�سرية �ملدى.
تنظيم �ملعلومات يف �لذ�كرة طويلة �ملدى.. )
ت�سهيل عملية �ل�ستدعاء من �لذ�كرة طويلة �ملدى.. )
تنظيم وترتيب و�سرعة جتهيز �ملعلومات.. )
�إخماد وكف �ل�ستجابات �ل�سلوكية غري �ملرغوب فيها.. 5
تن�سيط �لنتباه و�لإبقاء مركًز� يف نقطة حمددة يف حالة تد�خل مثري�ت غري . 6

مرغوبة.
ك�سر �لغمو�س و�لتد�خل بغر�س �لعودة �إىل �أولويات نقاط تركيز �لنتباه.. 7
تنظيم �ل�سلوك �لجتماعي مبا يف ذلك �لتعاطف و�حل�سا�سية �لجتماعية.. 8
تطوير وتنمية مر�قبة �لذ�ت.. 9

�إعادة بناء �ل�سلوك وتنظيمه وجتهيز �ملعلومات �لالزمة لذلك.. 0)
تعديا �لأد�ء ��ستناًد� �إىل �ملعلومات �مل�ستمدة من �لتغذية �ملرتدة.. ))

وت�سم �لوظائف �لتنفيذية �ملهار�ت �لتي متكن من حل �مل�سكلة، و�لتي ت�ستمل 
عل���ى كل �لوظائ���ف �لإ�س���ر�فية �ملنظم���ة لل���ذ�ت و�لتي تنظ���م وتوجه �لن�س���اط �ملعريف، 
و�ل�س���تجابة �لنفعالي���ة و�ل�س���لوك �لظاه���ر و�ل�س���مني، وتتع���دد ت�س���نيفات مه���ار�ت 

�لوظائف �لتنفيذية و�سوف يتم تناولها على �لنحو �لتايل:

 Response inhibition :1- كف ال�ستجابة
عرف Jing, (2003, 43) �لكف باأنه عملية تت�سمن كف ��ستجابات م�سيطرة 
 Pooragha, Kafi, & ومقاوم���ة �لتدخ���ل بو��س���طة �لأح���د�ث �ملتناف�س���ة، وي���رى 

� رئي�ًسا يف �سبط �لذ�ت.  Sotodeh (2013, 311) �أن كف �ل�ستجابة يوؤدي دوًرً

حي���ث �أن ك���ف �ل�س���تجابة ه���و �ملفت���اح �لرئي����س للوظائ���ف �لتنفيذي���ة؛ حي���ث 
تعد �مل�س���كالت �ملرتبطة بال�س���لوك �ملندفع �أ�س���ا�س �مل�س���كالت �لتي حتدث يف �لوظائف 
�لتنفيذية؛ ذلك لأن �لطفل ميار�س �ل�س���لوك �ملندفع �إما ليح�س���ل على مكافاأة فورية 
 Lezak, Howieson & Loring, أو ليتجنب �لعقاب )مر�سي، 2013، 88(. ويرى�
(51 ,2004) �أن �لق�س���ور يف وظيفة كف �ل�س���تجابة �أو منع �ل�س���تجابات �خلاطئة �أو 
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غ���ري �ملرغوبة وخا�س���ة عندم���ا تكون لها �أهمي���ة �رتباطية كبرية، �أو جزًء� من �سل�س���ة 
��س���تجابات م�س���تمرة �س���ابقة، فالأفر�د �لذين لدهم ق�سور يف كف �ل�ستجابة غالًبا ما 
يكون لديهم �سعوبات يف تاأخري �لإر�ساء �أو تاأجيل �ل�سباع، وينظر �إىل تلك �ل�سعوبات 
ل على �أنها ق�س���ور يف وظائف �لتحكم و�ل�س���يطرة و�لتي توؤدي �إىل ظهور �ل�س���لوكيات 

�لتكر�رية و�جلمود �لذهني و�لندفاعية. 

:initiation  2- املباداأة
ي���رى Kegel, (2010, 12)  �أن �لأد�ء �لإدر�ك���ي يتطل���ب �لق���درة عل���ى �لبدء 
مبجموع���ة مه���ام عقلية متن���ع بدورها ت�س���تيت �لذه���ن، وتوليد �لأف���كار و�لعمل على 
�لتحوي���ل �إىل جمموع���ة ذهني���ة �أو مهم���ات جدي���دة عندما يك���ون هن���اك تاأثري ملتغري 
 Sampaio, (2012, 1170) & Osorio, Cruz  خارجي �أو حمفز خارجي، و�أ�سار
�إىل �أن مهارة �ملباد�أة تت�س���من �لقدرة على بدء ن�س���اط وتوليد �لأفكار ب�س���كل م�س���تقل 
حلل م�س���كلة ما، ويت�س���من هذ� �ملكون للوظائف �لتنفيذية �لقدرة على �لبدء مبهمة 
�أو ن�ساط ب�سكل م�ستقل و�لعمل على �إنتاج وتوليد �لأفكار، و�ل�ستجابة، وكذلك �إيجاد 

��سرت�تيجيات حلل �مل�سكالت. 

Flexibility/Shifting :3- املرونة اأو التحويل
يرى Wertz, (2014, 15) �أن �ملرونة �أو �لتحويل تعني �لقدرة على �لتحرك 
بحري���ة م���ن ن�س���اط و�ح���د �أو حالة و�حدة �إىل �أخ���رى �أي حتمل �لتغ���ري يف �لتبديل �أو 
تغري �لهتمام من �سيء لآخر، ويف حال وجود م�سكلة لدى �لطفل يف عملية �لتحويل 
�أو �لقدرة على �لتحرك، فاإن هذ� قد ي�سكل م�سكلة مقلقة لالأفر�د �ملحيطني به، ومع 
م���رور �لوق���ت قد يتجنب �لأه���ل �أو �لأفر�د �ملحيطني بالطفل �مل�س���اب بذلك، �س���وؤ�له 
للقيام بالتحرك، ومع �لوقت قد يحدث م�ساكل كبرية يف �لنظام �لع�سبي لديه، و�تفق 
كل من Fassbender, et al., (2004,133); Hill, (2004, 27) على �أن �لف�سل 
يف �لقي���ام بوظيف���ة �ملرون���ة �لذهنية يوؤدي �إىل �ل�س���عوبة يف حتويل �لوجه���ة �لعقلية، 
و�لذي يعترب �أحد �أعر��س ��س���طر�بات �لف�س �جلبهي، ويق�سد به: تكر�ر �ل�ستجابة 
نف�سها مر�ًر� وتكر�ًر�، حتى عندما ل تكون هذه �ل�ستجابة منا�سبة، و�لذي يوؤدي �إىل 

ظهور �ل�سلوكيات �لنمطية، وكذلك �سعوبة يف تنظيم وتعديل �لأفعال �حلركية.
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 Working memory:4-الذاكرة العاملة
يف  مرك���زي  عن�س���ر  �لعامل���ة  �لذ�ك���رة  �أن   Vexlman, (2009,26) �أ�س���ار 
�لوظيف���ة �لتنفيذي���ة، فتق���وم مبعاجل���ة �ملعلوم���ات مل�س���اعدة �لف���رد على �إجن���از �لعمل 
بطريق���ة �أف�س���ل، وكذلك ت�س���اعد �لذ�كرة �لعامل���ة �لفرد على حتدي���د �أهد�فه، وفهم 
بيئت���ه، و�حلف���اظ عل���ى �ملعلوم���ات؛ فه���ي تق���ف خل���ف جمموعة و��س���عة م���ن �لقدر�ت 
�لإدر�كي���ة �ملعقدة؛ كالتفكري، وحل �مل�س���كالت، و�تخ���اذ �لقر�ر. ويرى 318 , 2010,) 
(klingberg عل���ى �أن �لذ�ك���رة �لعاملة هي عملية ذهني���ة ذ�ت مكونات متعددة، تقوم 
بتخزي���ن �ملعلوم���ات ومعاجلتها؛ ل�س���تخد�مها يف خمتلف �لأن�س���طة �ملعرفية �ملعقدة، 

و�إمتام �ملهمات �لعقلية �ملختلفة.

:Planning 5- التخطيط
�لتخطيط هو �لقدرة على �لتنبوؤ بامل�س���تقبل، وو�س���ع �أهد�ف حمددة، وحتديد 
�لأولويات، وتطوير �خلطو�ت لتحقيق �لأهد�ف، وتنفيذ �خلطو�ت بطريقة منظمة، 
وي���رى Nelson, 2008, (11-15) �أن �لتخطي���ط ه���و عملي���ة �لتطل���ع للم�س���تقبل 
لتحقي���ق �أه���د�ف معين���ة بطريق���ة منظم���ة وو�عية خ���الل فرتة زمنية حم���ددة، وعن 
طري���ق �لتخطي���ط ي�س���تطيع �لف���رد حتدي���د �أهد�ف���ه، وترتي���ب �خلط���و�ت، وحتدي���د 
�لبد�ئ���ل و�لإج���ر�ء�ت �لتنفيذي���ة؛ لتحقي���ق �لأه���د�ف وحتدي���د �لعقب���ات و�لأخط���اء 
 Gathercole ملحتمل���ة، وكيفي���ة مو�جهته���ا، ثم �لتنب���وؤ بالنتائ���ج �ملرغوبة، وعرف���ه�
et al., (2008, 216) باأن���ه: “�لق���درة عل���ى و�س���ع �لأه���د�ف، و�لق���درة عل���ى �لقيام 
بع���دد من �خلطو�ت، وتطوي���ر �خلطو�ت لتحقيق �لأهد�ف مع �لقدرة �مل�س���تمرة على 

ت�سحيح �لأخطاء �لتي قد يقع فيها �لفرد حتى يحقق غايته”.

:Controlling 6- املراقبة
�أ�س���ار Drayer, (2008,14) �إىل �أن �ملر�قب���ة تكم���ن �أهميته���ا يف �أنه���ا متك���ن 
�لأفر�د من �تخاذ �أنف�س���هم م�س���دًر� ملعاجلة �ملعلومات، وذلك بالنف�س���ال عن �ل�سياق 
�ملبا�س���ر، وتوجيه �ل�س���لوك بالرجوع �إىل �لنماذج �لعقلية ومن ثم �إحد�ث �لتغري�ت يف 
 Stasolla, Perilli, & Damiani (2014 , لبيئة �أو �لأهد�ف �مل�س���تقبلية، وذكر�
(474 �أن �ملر�قب���ة ين���درج حتتها �لقدرة على �لتنظيم �لذ�تي �أو �إد�رة �لذ�ت، و�لتقييم 
و�لتعلي���م �لذ�ت���ي، و حتديد �لأهد�ف و�إيجاد حلول للم�س���كالت من خالل �ل�س���تفادة 
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م���ن جمي���ع هذه �لق���در�ت، كما يندرج حتتها �لقدرة على مر�قب���ة �لعمل وتقييم �أد�ئه 
�ل�سخ�س���ي و�لق���درة عل���ى �أن يتتب���ع �أثر �س���لوكه عل���ى �لآخرين، وي�س���مل �لك�س���ف عن 
�مل�س���اكل يف هذه �لوظيفة �لتنفيذية، �لقيام بت�س���جيل �ل�سلوك خالل مو�قف حمددة، 
وعل���ى ف���رت�ت خمتلف���ة، حتى يتم حتدي���د �حلالة �لتي يع���اين منها �لف���رد، وبالتايل، 
�لعم���ل عل���ى تقليل �مل�س���اكل �لت���ي تظهر يف �ل�س���لوك وزيادة �ل�س���لوك �ملرغوب فيه من 
خ���الل لف���ت �نتباه �لأفر�د �إليه���ا، وكذلك رفع وعي �لفرد �لذ�تي نحوها حتى ت�س���بح 

مدفوعة ومغرو�سة يف ذ�ته.

:Tools Organization 7- تنظيم الأدوات
 Gioia, Isquith, Guy, & Kenworthy, 2000: 223; تف���ق كل م���ن�
Gathercolem, et al, , (2008, 214) على �أن تنظيم �لأدو�ت �أ�س���ار �إىل �لقدرة 
عل���ى ترتي���ب �لعنا�س���ر بطريق���ة كفء طبًق���ا لنظام معني، كم���ا �أ�س���ار �إىل �لقدرة على 

�حلفاظ على �لأدو�ت �ملوجودة بالبيئة ب�سكل مرتب.

اجلزء الثاين: نظرية العقل:
تع���د نظري���ة �لعق���ل و�ح���دة م���ن �لق���در�ت �جلوهرية �لت���ي متيز ت�س���رفات   
�لإن�س���ان ع���ن غ���ريه م���ن �ملخلوقات �لأخ���رى، وبف�س���ل نظري���ة �لعقل يكون �لإن�س���ان 
ق���ادًر� عل���ى �إظهار �حل���الت �لذهنية ب�س���كل كامل كالعتق���اد�ت، و�لرغب���ات، و�لنو�يا، 
و�لعو�ط���ف، و�لتخي���ل، فت�س���رفات �لإن�س���ان م���ا هي �إل ن���و�جت �حل���الت �لذهنية �لتي 
مي���ر به���ا، لذل���ك ينظ���ر �إىل نظري���ة �لعق���ل على �أنه���ا نقطة حت���ول حا�س���مة يف �لنمو 
�ملع���ريف )�ل�س���خ�س، 2012، 780(، وتعتم���د فك���رة نظري���ة �لعق���ل عل���ى �أن �ل�س���لوكيات 
�ل�س���ادرة ع���ن �لف���رد تعتم���د على قدرته عل���ى فهم ما يج���ري يف عق���ول �لآخرين من 
خ���الل تعامل���ه معه���م، وتعد ه���ذه �لق���درة �س���رورية لالإن�س���ان، فهي �لت���ي متكنه من 
�لتو��س���ل م���ع �لآخري���ن و�لتفاعل معهم، كما �أنها تعد �س���رورية لفهم وتوقع �س���لوك 
�لآخري���ن. (Patricia& Hutchins, 2008, 76)، وتتناول نظرية �لعقل �لقدر�ت 
�لعقلية �لإدر�كية �لتي متكننا من فهم �حلالت �لذهنية لالآخرين، فعادة ما ي�ستنتج 
�لنا�س ويف�س���رون �سلوك �لآخرين �سمن �سياق حالتهم �لذهنية، ويف �إطار عو�طفهم، 
ورغباته���م، و�أهد�فه���م، ومقا�س���دهم ومعتقد�تهم. وبذلك فاإن نظرية �لعقل ت�س���مل 

.(Koch, 2012,115 ) لتنوع يف �لتعامل �لإدر�كي�
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�أف���كار  م���ع  �لف���رد  به���ا  يتعام���ل  �لت���ي  �لكيفي���ة  �إىل  �لعق���ل  و�أ�س���ارت نظري���ة 
م���ن                                                  كل  ع���رف  حي���ث  وتنب���وؤ،  و�إدر�ك  فه���م  م���ن  �لآخري���ن  وم�س���اعر  ومعتق���د�ت 
�أف���كار  Attwood, (2008,112) نظري���ة �لعق���ل باأنه���ا ق���درة �لطف���ل عل���ى فه���م 
ورغبات ومعتقد�ت �لأ�س���خا�س �لآخرين لكي ي�س���تطيع فهم �سلوكهم وبهذ� ي�ستطيع 
توق���ع �أفعاله���م، و�تف���ق كل من)ق�س���قو�س و�آخ���رون 2015، 25؛ وحمم���ود 2017، 464( 
عل���ى �أن نظري���ة �لعق���ل مفه���وم ي�س���تخدم للدلل���ة عل���ى ق���درة �لف���رد لإدر�ك �لأفكار 
و�لت�س���ور�ت �لعقلي���ة و�لتف�س���ري�ت �لت���ي يعتم���د عليها �لآخ���رون لتف�س���ري ما يحدث 
يف حميطه���م �ملعي�س���ي، وتتمث���ل يف �ملعتق���د�ت و�لنو�ي���ا و�ملعرف���ة و�لرغب���ات، وع���رف
Hutchins, (2016, 95) نظرية �لعقل باأنها �لقدرة على �لنتباه �مل�سرتك و�لتخيل 
و�لتمييز بني مظهر �ل�سئ �حلقيقي وغري �حلقيقي ومعرفة �لعتقاد �خلاطئ وفهم 
 Meng-Jung, et al., (2018, 2) لروؤي���ة �لتي ت���وؤدي �إىل �ملعرفة و�لفعل، وعرف�
نظري���ة �لعق���ل باأنه���ا �لقدرة على �إدر�ك �حل���الت �لعقلية لل���ذ�ت ولالآخرين، وكذلك 

�لتنبوؤ ب�سلوك �لآخرين وفقا حلالتهم �لعقلية. 

ولق���د تعددت وجه���ات �لنظر �لتي تناول���ت نظرية �لعقل بالدر��س���ة و�لتحليل 
؛ حي���ث ذك���ر Hiatt& Trafaton, (2010, 91) �أن���ه يوج���د ث���الث توجهات تف�س���ر 
نظرية �لعقل على �مل�ستوى �ملعريف يتم و�سفها من خالل �إدر�ك �لنو�يا و�لرغبات لأن 
�أ�س���لوب �لتفكري يختلف عندما تتنوع �ملعتقد�ت حتى لو كانت غري حقيقية، و�لأفر�د 
لديهم رغبات حتدد لهم طرق �لت�سرف يف �ملو�قف، ولديهم معتقد�ت حقيقية تتحقق 
يف �لو�ق���ع و�أخ���رى غري حقيقية ل تتحقق يف �لو�قع، و�أ�س���ارت وجهة �لنظرية �لأوىل 
�لت���ي يطل���ق عليها نظرية �لنظرية �إىل متكن �لطفل من �إدر�ك �لقو�نني �ل�س���ببية �أو 
�لنظريات عن �ملعتقد�ت و�لرغبات ب�سكل عام و��ستخد�مها يف تف�سري �ل�سلوك �ملالحظ 
يف �لآخري���ن للتنب���وؤ بالرغب���ات و�ل�س���لوكيات و�أد�ء مه���ام ذ�ت �س���لة، وتفرت����س وجهة 
�لنظ���ر �لثاني���ة �لتي يطلق عليها نظرية �ملحاكاة �لعقلية �أنه عندما يحاول طفل فهم 
�آخر يحاول و�سع نف�سه مكانه ويحاكي ت�سرفه يف �ملوقف مبعنى �أن �لأفر�د يحاولون 
متثيل �حلالت �لعقلية لالآخرين و�تخاذ �لقر�ر و�لتنبوؤ ب�س���لوكهم، وتف�سري �ل�سلوك 
�ملالح���ظ، �أم���ا وجهة �لنظ���ر �لثالثة �لتي يطلق عليها �ملديولت �لعقلية فاإنها ت�س���مح 
بتوليد ومتثيل معتقد�ت متعددة وتتم من خالل حتديد �لعتقاد�ت للفرد، ومعرفة 
�أى �لعتقاد�ت �س���حيح بن�س���بة كبرية، ومن خالل جتارب وخربة �لأفر�د يتم تعلمها.
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��س���تخد�مات نظري���ة �لعق���ل ؛ حي���ث ذك���رت كل م���ن عم���ر و�أحم���د                      وتتع���دد 
)2015، 23-25( �أنه ميكن ��ستخد�م نظرية �لعقل فيما يلي:

�إ�س���فاء معن���ى على �ل�س���لوك �لجتماعي: حيث تع���د قر�ءة �لعقل �أ�س���هل طريقة . )
لفه���م �لآخرين؛ حيث يقوم �ل�س���خ�س بعزو �حل���الت �لعقلية لالآخرين وتقدمي 

�سياغة لتف�سري �ل�سلوك و�لتنبوؤ بال�سلوك �لتايل.
�إ�س���فاء معن���ى على �لتو��س���ل: يق�س���د ب���ه فهم �لرم���وز يف �حلديث مث���ل �لتهكم . )

و�ل�س���خرية و�ل�س���تعارة و�لدعاب���ة، حي���ث من يق���وم باحلديث ل ين���وي �أن يوؤخذ 
كالمه ب�س���كل حريف وىل �مل�س���تمع �أن يذهب لأبعد مما ي�س���مع حتى ي�س���تطيع �أن 

يفرت�س �حلالة �لعقلية للمتحدث.
�خل���د�ع: حي���ث جنع���ل �لطف���ل يعتق���د �ل�س���يء �حلقيقي ولكن���ه يف �لو�ق���ع ز�ئف، . )

فالطف���ل �لع���ادي يبدء� يف �لنخر�ط يف �خلد�ع بعد فهمه لالعتقاد �خلاطئ من 
�سن �أربع �سنو�ت.

�لق���درة �لطبيعي���ة عل���ى ق���ر�ءة �لعقل: و�لت���ي متنح �لف���رد �لقدرة على ��س���تنتاج . )
كيفي���ة تف�س���ري �لأ�س���خا�س لالأح���د�ث و��س���تنتاج �لنفع���ال فالطف���ل ذو �لث���الث 
�سنو�ت ي�ستطيع فهم �نفعال �سخ�س �أخر يف �لبيئة �ملحيطة، وعند خم�س �سنو�ت 

ي�ستطيع فهم �لنفعالت �لتي تتولد من معتقد�ت �لآخرين.
�لوع���ى بال���ذ�ت �أو �لتاأم���ل �لذ�ت���ي: فالطف���ل ي�س���تطيع ن�س���بة �حل���الت �لعقلي���ة . 5

�خلا�س���ة بالآخري���ن لذ�ته وميكنه بعد ذلك �لتاأم���ل و�لتفكري يف حالته �لعقلية 
�خلا�س���ة به، فالطفل ذو �لأربع �س���نو�ت ينجح يف متييز و�إدر�ك �أ�س���باب �ل�س���لوك 
�لذي يقوم به، وي�س���تطيع �أن يكرر �لتدريب على �حللول �ملحتملة للم�س���كالت يف 

عقله قبل �أن يقوم بتطبيقها يف �لو�قع.
حماول���ة تغ���ري تفك���ري �س���خ�س م���ن خ���الل �لإقن���اع: حي���ث �إن �أف���كار �لآخري���ن . 6

ومعتقد�ته���م تت�س���كل م���ن �ملعلوم���ات �لت���ي يتعر�س���ون له���ا مم���ا يتي���ح �لفر�س���ة 
لتدريب �لآخرين من �أجل تغيري ما عرفونه �أو تغيري �أ�سلوب �لتفكري.

ويرى Paal & Bereczkei, (2007, 545) �أنه ميكن �أن تظهر �ملوؤ�س���ر�ت 
�لأوىل لنظرية �لعقل لدى �لر�س���ع و�ل�س���غار من خالل تتبعهم خلط نظر �لآخرين 
و�لندم���اج يف �لنتب���اه �مل�س���رتك، كم���ا �أن �لأطف���ال يف عم���ر �س���نة �إىل ثالث���ة �س���نو�ت 
ميي���زون ب���ني �لأح���د�ث �لفيزيائي���ة و�لأح���د�ث �لعقلي���ة، بينما يف عمر ثالث �س���نو�ت 
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مييز �لأطفال عمليات �لتفكري عن �لعمليات �لعقلية �لأخرى ويدركون �أن �ل�س���خ�س 
ميكن �أن يفكر يف �س���يء دون �أن ي�س���اهده، ويف عمر �لأربع �س���نو�ت يدرك �لأطفال �أنه 
م���ن �ملمك���ن �أن توج���د لدى �لآخرين ت�س���ور�ت و�أف���كار خاطئة و�أنه ميك���ن �أن تختلف 
�لت�س���ور�ت و�لأف���كار ع���ن �لو�ق���ع، ويف عم���ر خم�س �س���نو�ت ميي���ز بني �ملعلوم���ات �لتي 
تن�س���ى ب�س���رعة و�ملعلومات �لتي يجب �أن يحتفظ بها لفرت�ت طويلة من �لزمن، ويف 

عمر �ست �إىل �سبع �سنو�ت يدرك �لطفل �أن �لآخرين ميثلون حالة عقلية �أخرى.

وي�س���يف Goldstein, (2010,306) يتعل���م �لأطف���ال �أن �لنا����س �ملختلفني 
ميكن �أن يختلفو� يف �ل�س���تجابة للمثري�ت �لو�حدة، وميكن لالأطفال يف عمر ثمانية 
�س���نو�ت �أن يفهمو� معنى �لغمو�س. وبتقدم �لأطفال يف �لعمر ي�س���لو� �إىل م�س���تويات 
علي���ا يف فهم �لعتقاد �خلاطئ وتف�س���ري �لأ�س���ياء �لغام�س���ة، وميتد ذل���ك �إىل مرحلة 
�ملر�هق���ة، وميكنه���م فه���م وجهات نظ���ر خمتلفة عن نف����س �ملو�س���وع، وميكنهم متييز 
حتي���ز �ل�س���خ�س ملو�س���وع ما. وبهذ� ت�س���هد مرحل���ة �ملر�هقة تغ���رًي� ملحوًظا يف تطور 

نظرية �لعقل.

وذك���ر  Scott, et. al., (2000, 111) �أن نظري���ة �لعق���ل ترتك���ز عل���ى �أرب���ع 
نقاط �أ�سا�سية هى: 

يف�سر �لأفر�د �لعاديون �ل�سلوك �لجتماعي عن طريق تقييم �لدو�فع ومعتقد�ت . )
�لآخرين

يفتقد �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �إىل بع�س مهار�ت قر�ءة �لعقل.. )
متثل هذه �ملهار�ت جزء� من �لبناء �ملعريف للمخ.. )
هن���اك �أرب���ع �آلي���ات (ميكانيزمات) منائية يف �لفرد تعزز من م�س���اركة وجهة نظر . )

�لآخرين وهذه �لآليات هي:
حتديد �لنية �أو �لق�سد: و�أ�سارت �إىل تف�سري �لد�فع �أو �حلافز للقيام بفعل 	- 

�أي �سيء.
�لتعب���ري�ت 	-  يف  لالأع���ني  �لوظيف���ي  و�ل�س���تخد�م  �لع���ني  �جت���اه  حتدي���د 

�لنفعالية.
�آليات �لنتباه �مل�سرتك.	- 
�آليات نظرية �لعقل و�أ�س���ارت �إىل �ملدى �لكامل للحالت �لعقلية( �لإدر�كية 	- 

و�ملعرفية يف �ل�سلوك �لجتماعي.
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�إن �لق�س���ور يف مه���ار�ت نظري���ة �لعق���ل ل���دى ذوي �لإعاقة �لفكرية ي���وؤدي �إىل 
عجزه���م ع���ن �إدر�ك �أن ل���دى �لآخري���ن �أف���كار وم�س���اعر ورغبات تختلف عم���ا لديهم، 
ومن ثم ل يدركون �أن �سلوكهم يوؤثر على �لآخرين �سلًبا، �أو �إيجابًيا فيت�سرفون دون 

مر�عاة مل�ساعر و�أفكار ورغبات �لآخرين )�ل�سامي، 2004، 17( .

و�أ�س���ار Courtin, & Melot, (2005, 31) �إىل �أن �مت���الك ذي �لإعاق���ة 
�لفكرية لنظرية �لعقل متكنه من معرفة �أفكار ومقا�س���د �لآخرين، وتوقع وتف�س���ري 
�س���لوكهم، ومعرف���ة �حلالت �لنف�س���ية، وذكر مطر وعط���ا )2016، 7( �نخفا�س نظرية 
�لعق���ل ل���دى ذوي �لإعاقة �لفكرية يوؤدي �إىل �لق�س���ور يف قدرته���م على معرفة تاأثري 
�سلوكهم �ل�سلبي على �لآخرين، وكيف �أنه ي�سبب لهم �ل�سيق و�حلزن، وعدم مقدرتهم 
على و�سع �أنف�سهم مكان �لآخرين، وروؤية �لأمور من منظورهم، ومعرفة ما يدور يف 

�أذهانهم، وتوقع �سلوكهم، و�لقيام بال�سلوك �ملنا�سب نحوهم يف �سوء ذلك. 

درا�سات �سابقة: 
ق�س���م �لباح���ث هذ� �جل���زء �إىل ثالث حم���اور: �ملح���ور �لأول: در��س���ات تناولت 
�لوظائ���ف �لتنفيذي���ة ل���دى ذوي �لإعاق���ة �لفكرية، و�ملح���ور �لثاين: در��س���ات تناولت 
نظري���ة �لعقل ل���دى ذوي �لإعاقة �لفكرية، و�ملحور �لثالث در��س���ات تناولت �لوظائف 

�لتنفيذية وعالقتها بنظرية �لعقل؛ وذلك كما يلي:

املحور الأول: درا�سات تناولت الوظائف التنفيذية لدى ذوي الإعاقة الفكرية:
يف �إط���ار �لدر��س���ات �لت���ي تناول���ت �لوظائ���ف �لتنفيذي���ة ل���دى ذوي �لإعاق���ة 
 (Robinson, Goddard, Dritschel, Wisley & �أج���رى  فق���د  �لفكري���ة، 
Howlin (2009) در��س���ة هدفت حتديد طبيعة �لوظائف �لتنفيذية لدى �لأطفال 
ذوي ��سطر�ب �لتوحد و�لتخلف �لعقلي، و�سارك يف هذ� �لبحث )54( طفل مق�سمني 
�إىل )27( طف���ل م���ن ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د، و)27( طفل م���ن ذوي �لتخلف �لعقلي، 
و��س���تخدمت �لدر��سة مقيا�س���ا للوظائف �لتنفيذية، و�أ�سفرت �لنتائج عن �أن �لأطفال 
ذوي ��سطر�ب �لتوحد و�لتخلف �لعقلي لديهم ق�سور و��سح يف �لوظائف �لتنفيذية، 

و�أن خلل �لوظائف �لتنفيذية يظهر بو�سوح يف �ل�سنو�ت �لأوىل من �لعمر.
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وق���ام Alloway, (2010) بدر��س���ة هدف���ت معرفة م���ا �إذ� كان �لأطفال ذوي 
�لأد�ء �لعقلي �ملحدود لديهم �سعف يف �لذ�كرة �لعاملة و�لوظائف �لتنفيذية، و�سارك 
يف ه���ذ� �لبح���ث )78( طف���ل مت تق�س���يمهم ملجموعت���ني �ملجموع���ة �لأويل تكون���ت م���ن 
)39( م���ن �لأطف���ال ذوي �لأد�ء �لعقل���ي �ملحدود، و�ملجموعة �لثاني���ة تكونت من )39( 
م���ن �لأطف���ال �لعادي���ني، و��س���تخدمت �لدر��س���ة مقيا�س للذ�ك���رة �لعامل���ة ، ومقيا�س 
للوظائ���ف �لتنفيذي���ة، وك�س���فت نتائج �لدر��س���ة عن وجود ق�س���ور يف �لذ�ك���رة �لعاملة 

و�لوظائف �لتنفيذية لدي �لأطفال ذوى �لأد�ء �لعقلي �ملحدود. 
وهدف���ت در��س���ة Memisevic & Sinanovic ,(2014) تقيي���م �لوظائف 
�لتنفيذي���ة ل���دى �لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية، و�س���ارك يف هذ� �لبح���ث )90 (طفل 
)42( م���ن ذوي �لإعاق���ة �لفكرية �خلفيفة، و)48( م���ن �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية 
�ملتو�س���طة، ومت ��ستخد�م قائمة �ملهام �ل�س���لوكية للوظائف �لتنفيذية، و�أ�سفرت نتائج 
�لدر��س���ة ع���ن وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ل���دى عينة �لدر��س���ة عل���ى مقيا�س 

�لوظائف �لتنفيذية تعود �إىل م�ستويات �لإعاقة �لفكرية و�أ�سبابها.
وهدف���ت در��س���ة حمادة )2016( معرف���ة مدى فاعلية برنام���ج تدريبي لتنمية 
�لوظائف �لتنفيذية خلف�س �ل�س���لوك �لع���دو�ين لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية 
�لقابلني للتعلم، و�س���ارك يف هذ� �لبحث )14( طالبا، ومت تق�س���يمهم �إىل جمموعتني 
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة تتك���ون من)7( ط���الب، و�ملجموعة �ل�س���ابطة تتك���ون من )7( 
طالب، و��ستخدمت �لدر��سة مقيا�س �ل�سلوك �لعدو�ين ومقيا�س �لوظائف �لتنفيذية، 
وتو�س���لت �لدر��س���ة �إىل فاعلي���ة �لربنام���ج �لتدريب���ي يف تنمي���ة �لوظائ���ف �لتنفيذية 
وخف����س �ل�س���لوك �لعدو�ين ل���دى �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكرية �لقابل���ني للتعلم.

املحور الثاين: درا�سات تناولت نظرية العقل لدى ذوي الإعاقة الفكرية:
يف �إطار �لدر��سات �لتي تناولت نظرية �لعقل لدى ذوي �لإعاقة �لفكرية، فقد 
�أجرى (Giaouri, Alevriadou & Lang ،) 2011 در��سة هدفت بحث �لعالقة 
ب���ني غمو�س �ل�س���ور ونظري���ة �لعقل لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية، و�س���ارك يف 
ه���ذ� �لبح���ث )64( طف���ل مع���اق عقلًي���ا و )42( طف���ل غ���ري ذي �لإعاقة، ومت ��س���تخد�م 
جمموعة من مهام نظرية �لعقل وجمموعة من مهام غمو�س �ل�سور، و�أ�سارت نتائج 
�لدر��س���ة �إىل وج���ود �رتب���اط ب���ني غمو����س �ل�س���ور وكِل م���ن نظرية �لعق���ل و�لأو�مر 
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�ملعرفي���ة �لعلي���ا، كم���ا �أ�س���ارت �لنتائ���ج �إىل وج���ود ق�س���ور و��س���ح يف �أد�ء �لأطفال ذوي 
�لإعاق���ة �لفكري���ة على مه���ام نظرية �لعقل ومهام غمو�س �ل�س���ور مقارن���ة بالأطفال 

غري ذي �لإعاقة.

وهدف���ت در��س���ة Fiasse & Nader, (2012)  �لتع���رف على كِل من �لتقبل 
�لجتماعي، ونظرية �لعقل، و�لتكيف �لجتماعي لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية، 
و�ملقارنة بني بني �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية و�لأطفال غري ذي �لإعاقة يف كِل من 
�لتقب���ل �لجتماعي، ونظرية �لعقل، و�لتكيف �لجتماعي لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة 
�لفكري���ة، و�س���ارك يف هذ� �لبحث )45( طفل من �لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية، ومت 
��ستخد�م �ملقايي�س �لتفا�سلية للكفاءة �لعقلية – �لطبعة �ملعدلة، ومهام نظرية �لعقل 
�لعاطفية، ومقيا�س �لكفاءة �ملدرجة، ومقيا�س �لكفاءة �لجتماعية لالأطفال، ومقيا�س 
�لتكي���ف �لجتماع���ي لالأطفال، و�أ�س���فرت نتائج �لدر��س���ة ع���ن �أن �لتقب���ل �لجتماعي 
�ملدرك يتو�س���ط �لعالقة بني مهار�ت نظرية �لعقل و�لتكيف �لجتماعي، كما �أ�س���فرت 
ع���ن وجود ق�س���ور يف كِل من �لتقبل �لجتماعي، نظرية �لعق���ل، و�لتكيف �لجتماعي 
�لطبيع���ي. �لتط���ور  بالأطف���ال ذي  �لفكري���ة مقارن���ة  �لإعاق���ة  �لأطف���ال ذوي  ل���دى 

وق���د هدفت در��س���ة �جلالودة، و�لإم���ام )2014( �إىل ��ستق�س���اء فاعلية برنامج 
ترب���وي قائ���م على نظرية �لعقل يف تنمي���ة مهار�ت �أد�ئية حياتية ل���دى �لأطفال ذوي 
�لإعاق���ة �لفكري���ة يف �لأردن، و�س���ارك يف ه���ذ� �لبح���ث )42( طف���ل مع���اق عقلًي���ا، ومت 
��س���تخد�م قائمت���ي للمالحظ���ة للبيئ���ة �ملنزلي���ة و�ملدر�س���ية لقيا����س �مله���ار�ت �لأد�ئية 
و�حلياتي���ة، و�أ�س���ارت نتائ���ج �لدر��س���ة �إىل وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية يف قائمتي 
�ملالحظة �ملنزلية و�ملدر�س���ية ول�س���الح �ملجموعة �لتجريبية �لتي تعر�س���ت للربنامج 
�لرتبوي �لقائم على نظرية �لعقل، ووجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطات 
درجات �لذكور ومتو�سطات درجات �لإناث من �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لقابلني 
للتعل���م يف �مله���ار�ت �لأد�ئية �حلياتية يف قائمة �ملالحظة �ملدر�س���ية ل�س���الح �لذكور يف 

�ملجموعة �لتجريبية.

وهدفت در��سة  Caceres, Keren, Booth, & Happe, (2014) تقييم 
ق���در�ت نظري���ة �لعق���ل ل���دى كِل م���ن ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة وذي ��س���طر�ب �لتوح���د 
با�س���تخد�م با�س���تخد�م مهم���ة �خل���د�ع �لطبيعي���ة وغري �للفظي���ة كاإخفاء لعب���ة بيني، 
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و�س���ارك يف ه���ذ� �لبح���ث )132( طفل م���ن ذوي �لإعاقة �لفكرية وذي ��س���طر�ب طيف 
�لتوحد،ومت ��ستخد�م مقيا�س �حل�سيلة �للغوية �لربيطاين �مل�سور: �لطابعة �لثانية، 
ومقيا����س فاينالن���د لل�س���لوك �لتكيف���ي �لطابع���ة �لثانية – ن�س���خة �ملعلمني، و�أ�س���ارت 
نتائ���ج �لدر��س���ة �إىل �نخفا����س �أد�ء عينة �لدر��س���ة على مهام نظري���ة �لعقل ولكن كان 
ا عن ذوي �لإعاقة �لفكرية، �نخفا�س  م�ستوى �أد�ء ذي ��سطر�ب �لتوحد �أكرث �نخفا�سً
م�ستوى �لفهم �لجتماعي ملو�قف �حلياة �ليومية لدى ذي ��سطر�ب �لتوحد مقارنة 

بذوي �لإعاقة �لفكرية.

وهدفت در��سة �لنرب�وي )2016( �لتعرف على فاعلية برنامج تدريبي يف حت�سن 
ق���ر�ءة �لعق���ل و�لكف���اءة �لجتماعية ل���دى �لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة، 
و�س���ارك يف ه���ذ� �لبح���ث )20( طفاًل مع���اق عقلًيا، ومت ��س���تخد�م: مقيا�س �س���تانفورد 
– بينية �لذكاء(�ل�سورة �خلام�سة)، مقيا�س �ل�سلوك �لتكيفي، وقائمة قر�ءة �لعقل، 
ومقيا����س �لكف���اءة �لجتماعي���ة، �لربنام���ج �لتدريب���ي، و�أ�س���فرت �لنتائ���ج عن حت�س���ن 
ق���ر�ءة �لعقل و�لكف���اءة �لجتماعية لدى �ملجموعة �لتجريبي���ة بعد تطبيق �لربنامج 
مقارنة باملجموعة �ل�س���ابطة، كما �أ�س���فرت �لنتائج عن حت�س���ن قر�ءة �لعقل و�لكفاءة 
�لجتماعي���ة لدى �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا����س �لبعدي مقارنة بالقيا�س �لقبلي.

املحور الثالث درا�سات تناولت الوظائف التنفيذية وعالقتها بنظرية العقل:
يف �إط���ار �لدر��س���ات �لت���ي تناول���ت �لوظائ���ف �لتنفيذي���ة وعالقته���ا بنظري���ة 
�لعقل، فقد �أجرى (Brigitte , Mark & Marilyn, 2006) در��سة هدفت بحث 
�لعالق���ة ب���ني نظرية �لعقل و�لوظائ���ف �لتنفيذية ومعرفة ما �إذ� كانت �س���عة �لذ�كرة 
�لعامل���ة وكف �ل�س���تجابة كمهارتني من مهار�ت �لوظائ���ف �لتنفيذية تتنبئان مبهمة 
�لعتق���اد �خلاط���ئ كمهم���ة من مه���ام نظرية �لعق���ل �أم ل، وتكونت عينة �لدر��س���ة من 
)73( طف���ل ت���رت�وح �أعماره���م م���ا ب���ني )3-5( �س���نو�ت مبتو�س���ط عمري ق���دره )4،1( 
و�نحر�ف معياري قدره )0،7( عام، ومت ��ستخد�م بطارية �لتقدير �ل�سلوكي للوظائف 
�لتنفيذي���ة، ومقيا����س ق���ر�ءة �لعقل م���ن �لعيون، وتو�س���لت نتائج �لدر��س���ة �إىل وجود 
عالقة �رتباطية موجبه ذ�ت دللة �إح�سائية بني نظرية �لعقل و�لوظائف �لتنفيذية، 
كما تو�س���لت �لدر��س���ة �إىل �إمكانية �لتنبوؤ مبهمة �لعتقاد �خلاطئ من �س���عة �لذ�كرة 
�لعامل���ة وكف �ل�س���تجابة لك���ن �لذ�كرة �لعاملة كان���ت �أكرث �إ�س���هاًما يف �لتنبوؤ مبهمة 

�لعتقاد �خلاطئ من كف �ل�ستجابة. 
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 (Mary ,Steven ,Tracy &Megan, (2007) در��س���ة  و��س���تهدفت 
��ستك�س���اف �لعالق���ة ب���ني نظري���ة �لعقل و�لنتب���اه و�لوظائ���ف �لتنفيذية، و�س���ارك يف 
ه���ذ� �لبح���ث )113( طف���ل يف مرحل���ة ريا����س �لأطف���ال، ومت ��س���تخد�م بطاري���ة تقيم 
�لوظائ���ف �لتنفيذية، ومقيا�س تقييم �ل�س���لوك لالأطفال �لإ�س���د�ر �لثاين، وتو�س���لت 
���ا يف معايري  نتائ���ج �لدر��س���ة �إىل �أن �لأطف���ال ذوي �س���عوبات �لنتباه �س���جلو� �نخفا�سً
�ملعتقد�ت �خلاطئة وكانو� �أكرث عر�س���ًة للتعر�س ل�س���عوبات �س���لوكية مرتبطة بخلل 
وظيفي تنفيذي مقارنة بالأطفال �لذين لي�س لديهم �س���عوبات �نتباه �لذين �س���جلو� 
�رتفاًعا يف معايري �ملعتقد�ت �خلاطئة وكانو� �أقل عر�سًة للتعر�س ل�سعوبات �سلوكية.

وهدفت در��س���ة فايز� و�س���تيفن (Fayeza , A. & Stephen, 2013) بحث 
�لعالق���ة ب���ني �لوظائف �لتنفيذية ونظرية �لعقل، و�س���ارك يف هذ� �لبحث )123( فرد 
تر�وح���ت �أعماره���م م���ا ب���ني )18- 27( ع���ام مبتو�س���ط عم���ري ق���دره )19،4( عام، ومت 
��س���تخد�م �ختب���ار قر�ءة �لعقل عن طري���ق �لعيون، و�ختبار ق�س����س غريبة، و�أظهرت 
نتائج �لدر��س���ة عن وجود عالقة �رتباطية موجبة ذ�ت دللة �إح�سائية بني �لوظائف 
�لتنفيذي���ة ونظري���ة �لعق���ل، كما �أظه���رت نتائج �لدر��س���ة عن �إمكاني���ة �لتنبوؤ بنظرية 

�لعقل من �لوظائف �لتنفيذية.

 (Serena, Federica, كل���ري  روري،  فيديري���كا،  �س���ريينا،  در��س���ة  وبحث���ت 
(Rory& Claire, 2017 �لعالق���ة ب���ني نظري���ة �لعق���ل و�لوظائ���ف �لتنفيذي���ة يف 
مرحل���ة �لطفولة �ملتو�س���طة، و�س���ارك يف ه���ذ� �لبحث )113( طفل ع���رب ثالث فرت�ت 
زمنية خمتلفة من عمر )9،5-10،5( ومن عمر )1،6- 11،5( ومن عمر )11،6- 12،5(، 
ومت ��ستخد�م مقيا�س �لذ�كرة �لعاملة ومقيا�س كف �ل�ستجابة، وقائمة قر�ءة �لعقل، 
وتو�س���لت نتائ���ج �لدر��س���ة �إىل وج���ود عالق���ة ذ�ت دللة �إح�س���ائية ب���ني نظرية �لعقل 
و�لوظائف �لتنفيذية، كما تو�سلت نتائج �لدر��سة �إىل �أن �لذ�كرة �لعاملة �ملبكرة تتنباأ 

موؤخًر� بنظرية �لعقل بينما ل يتنباأ كف �ل�ستجابة �ملبكرة بنظرية �لعقل موؤخًر�.

 (Inga, Arnela & Haris, 2018) وحاولت در��سة �إنغا، و�أرنيال، وهاري�س
معرفة �أثر �لتدريب على �لوظائف �لتنفيذية ونظرية �لعقل على �لطالقة �ل�سيمنتية 
ل���دى �أطف���ال ما قبل �ملدر�س���ة. و�س���ارك يف هذ� �لبحث )116( طف���ل )60( ولد، و)56( 
بنت يف �س���ن ما قبل �ملدر�س���ة مت تق�س���يمهم �إىل جمموعتني: جمموعة تلقت �لتدريب 
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على �لوظائف �لتنفيذية وجمموعة تلقت �لتدريب على نظرية �لعقل، ومت ��ستخد�م 
�ختبار فرز بطاقات �لأبعاد ومقيا�س �لوظائف �لتنفيذية ومقيا�س �سايل �آن كمقيا�س 
لنظري���ة �لعق���ل، و�أظهرت نتائج �لدر��س���ة عن وجود �أثر ذ� دللة �إح�س���ائية للوظائف 
�لتنفيذي���ة عل���ى �لطالقة �ل�س���يمنتية، بينما ل يوجد �أثر ذ� دللة �إح�س���ائية لنظرية 

�لعقل على �لطالقة �ل�سيمنتية.

التعلي�ق عل�ى الدرا�س�ات ال�سابقة: من خالل �لعر�س �ل�س���ابق للدر��س���ات �ل�س���ابقة 
يت�سح ما يلي:

م�ن حي�ث الهدف: هدفت در��س���ات �ملحور �لأول در��س���ة �لوظائ���ف �لتنفيذية لدى أ- 
ذوي �لإعاقة �لفكرية، وهدفت در��س���ات �ملحور �لثاين در��س���ة نظرية �لعقل لدى 
ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة، وهدف���ت در��س���ات �ملح���ور �لثالث بحث عالق���ة �لوظائف 

�لتنفيذية بنظرية �لعقل.
من حيث امل�ساركني يف الدرا�سات: تر�وحت �أعد�د �مل�س���اركني يف �لدر��س���ات باملحور ب- 

�لأول م���ن )14( �إىل )90( م�س���ارك جميعه���م معاق���ني عقلًي���ا، وتر�وح���ت �أع���د�د 
�مل�س���اركني يف �لدر��س���ات باملح���ور �لث���اين م���ن )20( �إىل )132( م�س���ارك جميعهم 
معاق���ني عقلًيا، تر�وحت �أعد�د �مل�س���اركني يف �لدر��س���ات باملحور �لثالث من )73( 

�إىل )123( م�سارك من فئات خمتلفة.
من حيث النتائج: تو�س���لت در��س���ات �ملحور �لأول �إىل معاناة ذوي �لإعاقة �لفكرية ج- 

من �لق�س���ور يف �لوظائف �لتنفيذية، وتو�س���لت در��سات �ملحور �لثاين �إىل معاناة 
ذوي �لإعاقة �لفكرية من �لق�سور يف مهام نظرية �لعقل، وتو�سلت نتائج در��سات 
�ملح���ور �لثال���ث �إىل وج���ود عالق���ة �رتباطي���ة موجب���ة ب���ني �لوظائ���ف �لتنفيذي���ة 
ومه���ام نظري���ة �لعقل و�إمكانية �لتنبوؤ مبهام نظرية �لعقل من مهار�ت �لوظائف 

�لتنفيذية.
وعلى حد علم �لباحث مل توجد در��سة و�حدة يف �لبيئة �لعربية تناولت متغري�ت - 

�لدر��س���ة �لر�هنة جمتمعة )مه���ار�ت �لوظائف �لتنفيذي���ة، ونظرية �لعقل لدى 
ذوي �لإعاقة �لفكرية(. 

ولقد ��س���تفاد �لباحث من �لدر��س���ات �ل�س���ابقة يف �ختيار �مل�س���اركني يف �لدر��س���ة، - 
و�ختيار �لأ�س���اليب �لإح�سائية �ملنا�سبة لختبار �سحة فرو�س �لدر��سة، وتف�سري 

�لنتائج يف �سوءها، وو�سع فرو�س �لبحث �حلايل.
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فرو�س البحث: 
توج���د فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طى رتب �أطفال �ملجموعت���ني �لتجريبية 1 ))

و�ل�س���ابطة يف �لقيا����س �لبع���دي عل���ى قائم���ة ق���ر�ءة �لعق���ل ل���دى �لأطف���ال ذوي 
�لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية.

توج���د فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي رتب �أطفال �ملجموع���ة �لتجريبية يف 1 ))
�لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبعدي على قائمة قر�ءة �لعق���ل لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة 

�لفكرية �لب�سيطة ل�سالح �لقيا�س �لبعدي.
ل توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطي رتب �أطفال �ملجموعة �لتجريبية يف 1 ))

�لقيا�س���ني �لبعدي و�لتتبعي )بعد �س���تة �أ�س���هر من �نتهاء تطبيق �لربنامج( على 
قائمة قر�ءة �لعقل لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة.

اإجراءات البحث: 
 �سيعر�س �لباحث يف هذ� �جلزء و�سًفا تف�سيلًيا لالإجر�ء�ت �لتي قامت عليها 
�لبح���ث �لر�هن، وتت�س���من منهج �لبحث و�إجر�ء�ته �لت���ي �تبعت للتحقق من فرو�س 
�لبح���ث، ويت�س���من ذلك و�س���ف للم�س���اركني و�لأدو�ت �لتي مت ��س���تخد�مها، وتطبيق 
�لأدو�ت، و�لإج���ر�ء�ت �لت���ي �تبع���ت لذل���ك، ث���م عر�س �لربنام���ج �لتدريب���ي �لذي قام 

�لباحث باإعد�ده لتح�سني قر�ءة �لعقل لديهم، وذلك خالل �لعر�س �لتايل:
منه�ج البحث: ��س���تخدمت �لبحث �حلايل �ملنهج �س���به �لتجريب���ي و�لذي يحاول 	- 

�لباح���ث م���ن خالل���ه �إع���ادة بن���اء �لو�قع يف موق���ف جتريبي با�س���تخد�م ت�س���ميم 
�ملجموعت���ني، به���دف �لك�س���ف ع���ن �أث���ر متغ���ري جتريب���ي )برنامج تدريب���ي قائم 
عل���ى مه���ار�ت �لوظائ���ف �لتنفيذية( يف �ملتغ���ري �لتابع )قر�ءة �لعق���ل( يف ظروف 
ي�س���يطر فيه���ا �لباح���ث عل���ى بع����س �ملتغ���ري�ت �لأخ���رى �لت���ي ميك���ن �أن ت���رتك 
�أثره���ا عل���ى �ملتغ���ري �لتاب���ع ع���ن طري���ق �س���بط ه���ذه �ملتغ���ري�ت يف �ملجموعت���ني                                              

�لتجريبية و�ل�سابطة. 
عينة البحث: قام �لباحث باختيار �لعينة من مد�ر�س �لرتبية �لفكرية مبحافظة 	- 

�ملنوفية، بطريقة عر�س���ية مق�س���ودة لإجر�ء�ت �لبحث �لر�هن، ولقد مت �ختيار 
�مل�ساركني يف �لبحث على �لنحو �لتايل:
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عينة ح�س���اب �خل�س���ائ�س �ل�س���يكومرتية: وبلغ عددهم )100( طفل معاق �إعاقة . )
عقلية ب�سيطة )مبد�ر�س �لرتبية �لفكرية مبركز مدينة �ل�ساد�ت، ومركز منوف، 
ومرك���ز �لباج���ور، ومركز �س���بني �لكوم، ومركز �أ�س���مون- مبحافظة �ملنوفية( من 
جمتم���ع �لبح���ث ومن خارج �مل�س���اركني يف �لبحث �لأ�سا�س���ي ت���رت�وح �أعمارهم ما 
بني )9-12( �س���نة مبتو�س���ط عمري ق���دره )10،17( عام و�نح���ر�ف معياري قدره 
)0،85( عام وذلك للتحقق من �لكفاءة �ل�سيكومرتية لكل من مقيا�س �ستانفورد 

بنيه وقائمة قر�ءة �لعقل لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة.
�لعين���ة �لأ�سا�س���ية: بل���غ عددهم )20( طفل م���ن ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة . )

مبدر�س���ة �س���مادون للرتبي���ة �لفكري���ة-�إد�رة �أ�س���مون �لتعليمية ت���رت�وح �أعمارهم 
م���ا ب���ني )9-12( �س���نة مبتو�س���ط عم���ري ق���دره )10،17( ع���ام و�نح���ر�ف معياري 
قدره )0،85(، ويرت�وح معامل ذكائهم ما بني )55-70( مبتو�س���ط ح�س���ابي قدره 
جمموعت���ني:  �إىل  تق�س���يمهم  ومت  ق���دره)3.22(،  معي���اري  و�نح���ر�ف   )60،50(
جمموع���ة جتريبي���ة مكون���ة م���ن )10( �أطف���ال، وجمموع���ة �س���ابطة مكون���ة من          

)10( �أطفال.

خطوات اختيار العينة: 
�سارت �إجر�ء�ت �ختيار �مل�ساركني يف �لدر��سة �لأ�سا�سية وفًقا ملا يلي:

�لقيام بزيار�ت ميد�نية للعديد من مد�ر�س �لرتبية �لفكرية مبحافظة �ملنوفية.- )
�أ�ستقر �لباحث يف �ختياره للم�ساركني يف �لدر��سة �لأ�سا�سية على مدر�سة �سمادون - )

للرتبية �لفكرية باإد�رة �أ�سمون �لتعليمية.
ق���ام �لباح���ث مبقابل���ة �مل�س���ئولني يف هذه �ملدر�س���ة للتع���رف على ه���وؤلء �لأطفال - )

و�لتن�سيق مع �إد�رة �ملدر�سة ملقابلة �أولياء �أمور هوؤلء �لأطفال.
قام �لباحث باختيار )28( طفاًل ممن ترت�وح �أعمارهم بني )9-12( عام.- )
وباأخذ مو�فقة �أولياء �أمور �لأطفال على �مل�ساركة يف �لربنامج وح�سور �لأمهات - 5

فق���د رف�س )3( من �أولياء �لأمور على م�س���اركة �أبنائهم وزوجاتهم يف �جلل�س���ات 
�لتدريبية، ومن ثم فقد تبقى )25( طفاًل من ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة.

مت تطبيق مقيا�س )�س���تانفورد بنيه للذكاء( �ل�سورة �خلام�سة )تعريب وتقنني: - 6
حممود �أبو �لنيل، 2011(، وطبًقا لهذه �خلطوة فقد مت ��ستبعاد )2( من �لأطفال 
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ذوي معام���ل �ل���ذكاء �ملتو�س���ط، و)1( م���ن �لأطف���ال �لذي���ن يق���ل معام���ل ذكائهم                
عن )55(، وبذلك �أ�سبح عدد �لأطفال �ملتبقي )22( طفاًل.

مت تطبي���ق قائم���ة ق���ر�ءة �لطف���ل )�إعد�د �س���ليمان �س���ليمان، و�إيه���اب �لبيبالوي، - 7
و�لنرب�وي، 2016(، وطبًقا لهذه �ملرحلة مت ��س���تبعاد )2( طفل من �لأطفال ذوي 
�لإعاق���ة �لفكرية �لب�س���يطة حل�س���ولهم على درج���ات مرتفعة عل���ى قائمة قر�ءة 
�لعق���ل، وم���ن ثم فقد تبقى )20( طفل مت تق�س���يمهم �إىل جمموعتني: جمموعة 
جتريبي���ة مكونة من )10( �أطفال، وجمموعة �س���ابطة مكون���ة من )10( �أطفال، 
و�ملجموعتان �لتجريبية و�ل�س���ابطة متكافئتان من حيث �لعمر �لزمني و�لذكاء 

ومهام نظرية �لعقل، و�جلد�ول )1(، و)2(، و)3( تو�سح ذلك:
جدول ) 1 (

 دللة الفروق بني متو�سطي رتب الأطفال باملجموعتني التجريبية وال�سابطة يف العمر الزمني 

 �ملتو�سطن�ملجموعة
�حل�سابي

 �لنحر�ف
�ملعياري

 متو�سط
�لرتب

 جمموع
�لرتب

قيمة 
U

قيمة
 Z

 م�ستوى
�لدللة

1010،160،8910،20102،00جت�ريبية
غري د�لة47،000،277

1010،170،8710،80108،00�س�ابطة
م�ستوى �لدللة عند )0،01(= 2،58  م�ستوى �لدللة عند )0،05(= 1،96

�لقيم���ة  م���ن  �أق���ل  �ملح�س���وبة   Z قيم���ة  �أن  �ل�س���ابق   )1( ج���دول  م���ن  يت�س���ح 
�حلدي���ة)1،96(، مم���ا �أ�س���ار �إىل عدم وج���ود فروق د�لة �إح�س���ائيا بني متو�س���طى رتب 

درجات �أفر�د �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة يف متغري �لعمر �لزمنى.
جدول )2(

 دللة الفروق بني متو�سطي رتب الأطفال باملجموعتني التجريبية وال�سابطة 
على مقيا�س �ستانفورد بينيه للذكاء

 �ملتو�سطن�ملجموعة
�حل�سابى

 �لنحر�ف
�ملعيارى

 متو�سط
�لرتب

 جمموع
�لرتب

قيمة 
U

قيمة
 Z

 م�ستوى
�لدللة

1060،404،5310،15101،50جت�ريبية
46،500،266

غري د�لة
1060،803،9910،85108،50�س�ابطة

م�ستوى �لدللة عند )0.01(= 2.58  م�ستوى �لدللة عند )0.05(= 1.96
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�لقيم���ة  م���ن  �أق���ل  �ملح�س���وبة   Z قيم���ة  �أن  �ل�س���ابق   )2( ج���دول  م���ن  يت�س���ح 
�حلدي���ة)1.96(، مم���ا �أ�س���ار �إىل ع���دم وجود فروق د�لة �إح�س���ائيا بني متو�س���طى رتب 

درجات �أطفال �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة يف متغري �لذكاء.
جدول )3(

 دللة الفروق بني متو�سطي رتب الأطفال باملجموعتني التجريبية وال�سابطة على قائمة قراءة الطفل 
 مهام

قر�ءة �لعقل
 ��س���م

 �ملتو�سطن�ملجموعة
�حل�سابى

 �لنحر�ف
�ملعيارى

 متو�سط
�لرتب

 جمموع
�لرتب

قيمة
U

قيمة
Z

 م�ستوى
�لدللة

 �ملوقع و�ملحتوي
غري �ملتوقع

1019،002،4910،55105،50جت�ريبية
غري د�لة49،500،038

1018،901،5210،45104،50�س�ابطة

 �خلد�ع و�لعتقاد
�خلاطىء

109،301،1610،00100،00جت�ريبية
غري د�لة45،000،403

109،400،5211،00110،00�س�ابطة

�حليل و�خلد�ع
1010،501،1810،00100،00جت�ريبية

غري د�لة45،000،400
1010،600،5211،00110،00�س�ابطة

 �لعتقاد �خلاطىء
 حول معتقد�ت

�لآخرين

1014،001،4910،70107،00جت�ريبية
غري د�لة48،000،156

1013،900،8810،30103،00�س�ابطة

 مقا�سد وم�ساعر
 و�أ�سباب �سلوك

�لآخرين

1012،201،4810،80108،00جت�ريبية
غري د�لة47،000،236

1012،200،7910،20102،00�س�ابطة

 �لدرجة �لكلية
للمقيا�س

1065،004،2410،10101،00جت�ريبية
غري د�لة46،000،305

1065،002،6210،90109،00�س�ابطة

م�ستوى �لدللة عند )0.01(= 2.58  م�ستوى �لدللة عند )0.05(= 1.96
�لقيم���ة  م���ن  �أق���ل  �ملح�س���وبة   Z قيم���ة  �أن  �ل�س���ابق   )3( ج���دول  م���ن  يت�س���ح 
�حلدي���ة)1.96(، مم���ا �أ�س���ار �إىل ع���دم وجود فروق د�لة �إح�س���ائيا بني متو�س���طى رتب 
درجات �أطفال �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�س���ابطة يف جميع مهام قائمة قر�ءة �لعقل 

لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة و�لدرجة �لكلية للقائمة.
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اأدوات البحث:
 مت �لعتماد على �لأدو�ت �لتالية:

مقيا�س �ستانفورد بنيه �لطبعة �خلام�سة  )تعريب: حممود �أبو �لنيل، 2011(- )
قائم���ة ق���ر�ءة �لعق���ل ل���دى �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �لب�س���يطة( �إع���د�د: - )

�سليمان �سليمان، �إيهاب �لببالوى، �أ�سامة �لنرب�وى، 2016(.
وفيما يلي عر�س تف�سيلي لأدو�ت �لبحث و�خل�سائ�س �ل�سيكومرتية لها:

1- مقيا�س �ستانفورد بنيه الطبعة اخلام�سة 	تعريب: حممود اأبو النيل، 2011أ
تتمي���ز �لطبع���ة �خلام�س���ة ملقيا����س �س���تانفورد بيني���ه �لت���ي �أعده���ا ج���ال روب���د                   
ع���ام )2003( بقيا����س خم�س���ة عو�م���ل �أ�سا�س���ية يف نظري���ة كات���ل –ه���ورن-كارول بدًل 
م���ن �أربع���ة يف �ل�س���ورة �لر�بعة من �ملقيا�س وتطوير عامل �لذ�كرة ق�س���رية �ملدى �إىل 
�لذ�ك���رة �لعامل���ة، وتعزي���ز �مل�س���توى غ���ري �للفظي حيث ت�س���تخدم ن�س���ف �لختبار�ت 
�لفرعية يف �ل�سورة �خلام�سة طريقة غري لفظية لالختبار و�لتي تتطلب ��ستجابات 
لفظية حمددة، و�لعتماد على �لتطور�ت �حلديثة يف نظرية �لقيا�س وخا�سة نظرية 
�ل�ستجابة للمفردة يف تقنني �ملقيا�س، و��ستخد�م مو�د �أكرث جاذبية لالأطفال يف مرحلة 
ما قبل �ملدر�سة، ولقد مت تناول �ملقيا�س يف �لبحث �خلايل من خالل �خلطو�ت �لتالية:

اأ- الهدف من املقيا�س:
 يه���دف هذ� �ملقيا�س �إىل حتديد �مل�س���توى �لعقلي �لعام للمفحو�س من خالل 
قيا�س خم�س���ة عو�مل �أ�سا�سية هي: �ل�ستدلل �ل�س���ائل، و�ملعرفة، و�ل�ستدلل �لكمي، 
و�ملعاجلة �لب�س���رية – �ملكانية، و�لذ�كرة �لعاملة، ويتوزع كل عامل من هذه �لعو�مل 

على جمالني رئي�سيني هما: �ملجال �للفظي و�ملجال غري �للفظي. 

ب_ و�س�ف املقيا�س: يتك���ون �ملقيا�س من جمالني هما �ملج���ال �للفظي وغري �للفظي، 
ويتكون هذين �ملجالني من ع�سرة �ختبار�ت فرعية خم�سة منها غري لفظي و�لأخرى 
لفظ���ي، فالختب���ار�ت �لفرعية غ���ري �للفظية تتك���ون من: �ل�س���تدلل �لتحليلي غري 
�للفظي و�لذي ي�سم على خمتلف م�ستوياته جمموعة من �لأن�سطة ك�سال�سل �لأ�سياء 
و�مل�سفوفات، بينما تتعلق �ملعرفة �لعامة غري �للفظية بعدد من �لأن�سطة �لتي تتدرج 
يف �س���عوبتها كلم���ا �رتفع م�س���توى �ملفحو�س، في�س���مل ذلك �لختب���ار �لفرعي �ملعرفة 
�لإجر�ئي���ة ثم تليها �س���خافات �ل�س���ور، �أما �ل�س���تدلل �لكمي غ���ري �للفظي فيحتوي 
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بن���ود خا�س���ة بفه���م �لكمي���ات و�لأع���د�د، وتت�س���من �ملعاجل���ة �لب�س���رية �ملكاني���ة غ���ري 
�للفظية للوحة �لأ�سكال وتليها م�ستويات �أكرث �سعوبة �أمناط �لأ�سكال بالإ�سافة �إىل 
�لذ�ك���رة �لعامل���ة غ���ري �للفظية، و�إذ� ما �نتقلن���ا �إىل �جلانب �للفظي جن���د �أنه يتكون 
م���ن نف����س �لختب���ار�ت �لفرعية �لغري لفظية مع �ختالف �لأن�س���طة �لتي تقدم د�خل 
كل �ختبار فرعي فنجد �أن �ل�س���تدلل �لتحليلي �لفظي يتكون من �ل�س���تدلل �ملبكر 
ثم يتبعه �ل�س���خافات �للفظية �لكال�س���كية ثم يليها �لت�س���ابه �للفظي، وت�سمل �ملعرفة 
�لعام���ة �للفظي���ة عل���ى �ملف���رد�ت وتعريف���ات للكلمات وهى من �لأن�س���طة �لكال�س���كية، 
ويتكون �ل�ستدلل �لكمي �للفظي من �لتعبري �للفظي عن �لكميات ومفاهيم �لأعد�د 
وتقدي���ر وتقييم �خل�س���ائ�س �لهند�س���ية لالأ�س���ياء، وتع���رب �ملعاجلة �لب�س���رية �ملكانية 
�للفظية عن �مل�س���كالت �ملكانية �لتي تتطلب تف�س���ري� للمو�قع و�لجتاهات بالإ�س���افة 
�إىل �لتحديد �للفظي �لدقيق للعالقات �ملكانية يف �ل�سور، وي�ستمل �لختبار �لفرعي 
�للفظي للذ�كرة �لعاملة على ما عرف مبدى �ملكعبات ثم تزد�د �أن�س���طة هذ� �لختبار 
�لفرعي �سعوبة فتظهر ذ�كرة �جلمل و�لتي تتطلب �إعادة جملة معينة ثم يليها ذ�كرة 
�لكلمة �لأخرية و�لتي تتطلب ذكر �لكلمة �لأخرية يف كل فقرة من فقر�ت �لن�س، وكل 
من تلك �لختبار�ت �لفرعية يتكون من عدد من �مل�ستويات فينق�سم �لختبار �لفرعي 
غري �للفظي �إىل �س���تة م�س���تويات )1: 6(، بينما ينق�س���م �لختبار �لفرعي �للفظي �إىل 
خم�س���ة م�س���تويات )2: 6(حيث يعد �ختبار �ملفرد�ت �ملدخلي �س���امال للم�ستوى �لأول، 
ويطب���ق مقيا�س �س���تانفورد- بينيه(�ل�س���ورة �خلام�س���ة )ب�س���كل ف���ردي لتقييم �لذكاء 

و�لقدر�ت وهو مالئم لالأعمار من �سن)2: 85( �سنه فما فوق.

ج- جمالت ا�ستخدام مقيا�س �ستانفورد بنيه ال�سورة اخلام�سة: �سمم مقيا�س �ستانفورد 
بنيه للذكاء �ل�سورة �خلام�سة لال�ستخد�م يف �ملجالت �لأتية:

ت�سخي�س حالت �لعجز �لرتقائي لدى �لأطفال و�ملر�هقني و�لبالغني.- 
�لتقييم �لإكلينيكي و�لنيورو�سيكولوجي.- 
تقييم �لطفولة �ملبكرة.- 
�لتقدير�ت �لنف�سية و�لرتبوية �ملتعلقة باللتحاق برب�مج �لرتبية �خلا�سة.- 
�لتقدير�ت �خلا�سة بتعوي�سات �لعمال.- 
تق���دمي معلوم���ات ع���ن �لتدخ���الت مث���ل �خلط���ط �لعائلي���ة �لفردي���ة لل�س���غار، - 

و�خلطط �لرتبوية �لفردية لالأطفال يف �سن �ملدر�سة.
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�لتقييم �ملهني )�لتخطيط لالنتقال من �ملدر�سة �إىل �لعمل( بالن�سبة للمر�هقني.- 
�لتغيري �ملهني للر��سدين وت�سنيف و�نتقاء �ملوظفني.- 
ت�سخي�س حالت �لإعاقة �لفكرية )يف كل �لأعمار(.- 
�سعوبات �لتعلم.- 
�لتاأخر �ملعريف �لرتقائي يف �لأطفال و�ل�سغار.- 
�إحلاق �لطالب برب�مج �ملوهوبني عقليا يف �ملد�ر�س.- 
تقييم �إ�سابات �لعمل وحجم �لإعاقة �لناجتة عنها.- 

د- زم�ن تطبي�ق املقيا�س: ي�س���تغرق تطبي���ق �ملقيا�س كام���اًل ما ب���ني )15-75( دقيقة 
�عتماًد� على عمر �ملفحو�س وم�ستوى قدرته، وي�ستغرق تطبيق �ل�سورة غري �للفظية 
وحدها حو�ىل )30( دقيقة وباملثل �ل�س���ورة �للفظية، �أما �ل�س���ورة �ملخت�سرة فترت�وح 

فرتة تطبيقها ما بني )15-20( دقيقة فقط.

ه- اخل�سائ��س ال�سيكومرتي�ة للمقيا��س: مت �لتحق���ق من �خل�س���ائ�س �ل�س���يكومرتية 
ملقيا�س �ستانفورد بنيه �ل�سورة �خلام�سة وذلك كما يلي:

ثب�ات ملقيا��س: مت ح�س���اب ثب���ات مقيا����س �س���تانفورد بني���ه �لطبع���ة �خلام�س���ة - 
بطريقت���ى �إع���ادة �لتطبي���ق و�لتجزئة �لن�س���فية ؛ حيث تر�وح���ت معامالت ثبات 
�ملقيا����س با�س���تخد�م طريقة �إع���ادة �ملقيا�س ب���ني )0.853 – 0.988(، كما تر�وحت 
معامالت �لثبات بطريقة �لتجزئة �لن�سفية ما بني )0.954 – 0.997(، �ملتو�سط 
بالن�سبة لن�سبة �لذكاء �لكلية ون�سبة �لذكاء �لغري لفظية ون�سبة �لذكاء �للفظية 
ون�س���بة ذكاء �ل�سورة �ملخت�س���رة، ويبلغ متو�سط ثبات موؤ�سر�ت �لعو�مل �خلم�سة 

)0.90( �أو �أكرث بينما ت�سل معدلت ثبات �ملقايي�س �لع�سرة �إىل )0.84(.

وق���ام �لباح���ث يف �لبح���ث �حل���ايل بالتحقق من ثب���ات مقيا�س �س���تانفورد بنيه 
�ل�س���ورة �خلام�س���ة ع���ن طريق �إع���ادة �ملقيا�س على �مل�س���اركني يف ح�س���اب �خل�س���ائ�س 
�ل�سيكومرتية )100( بطريقة �لتجزئة �لن�سفية ؛ حيث قام بتق�سيم �ملقيا�س ككل �إىل 
ن�س���فني كما ق�س���م كل �ختبار فرعي �إىل ن�سفني، ومت ح�ساب معامل �رتباط بري�سون 

بني كل ق�سمني، و�جلدول )4( �لتايل يو�سح �لنتائج:
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جدول )4(
معامل الرتباط بني ن�سفي كل اختبار فرعي ون�سفي املقيا�س )ن =100(

 معامل�ملجال �للفظي
 معامل�ملجال غري �للفظي�لرتباط

�لرتباط

�س
قيا

للم
ية 

لكل
ة �

رج
لد

�
0,

60
7*

*

 �ل�ستدلل �لتحليلي
**0,541�للفظي

 �ل�ستدلل �لتحليلي غري
**0,629�للفظي

**0,397�ملعرفة �لعامة غري �للفظية**0,628�ملعرفة �لعامة �للفظية

 �ل�ستدلل �لكمي
**0,634�للفظي

 �ل�ستدلل �لكمي غري
**0,424�للفظي

 �ملعاجلة �لب�سرية
**0,492�ملكانية �للفظية

 �ملعاجلة �لب�سرية �ملكانية
**0,567غري �للفظية

 �لذ�كرة �لعاملة
**0,527�للفظية

 �لذ�كرة �لعاملة غري
**0,622�للفظية

 �لدرجة �لكلية للمجال
**0,594�للفظي

 �لدرجة �لكلية للمجال غري
**0,574�للفظي

** د�لة عند 0.01

يت�س���ح م���ن جدول )4( �أن ثب���ات �ملقيا�س ككل و�أبعاده ب�س���كل م�س���تقل مرتفع، 
حي���ث �أن جمي���ع معام���الت �لرتب���اط مرتفع���ة ومنا�س���بة، مم���ا �أ�س���ار �إىل �أن �ملقيا����س 

باختبار�ته �لفرعية يت�سم بثبات مالئم.
�سدق املقيا�س: مت ح�س���اب �س���دق �ملقيا�س بطريقتني: �لأويل هي �س���دق �لتمييز - 

�لعم���ري حي���ث مت قيا����س قدرة �لختب���ار�ت �لفرعي���ة �ملختلفة عل���ى �لتمييز بني 
�ملجموعات �لعمرية �ملختلفة وكانت �لفروق جميعها د�لة عند م�س���توى )0.01(، 
و�لثاني���ة ه���ي ح�س���اب معام���ل �رتب���اط معام���الت ذكاء �ملقيا����س بالدرج���ة �لكلية 
لل�س���ورة �لر�بع���ة وتر�وح���ت ب���ني )0.74 - 0.76( وه���ي معامالت �س���دق مقبولة 

بوجة عام و�أ�سارت �إىل �رتفاع م�ستوى �سدق �ملقيا�س.
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وق���ام �لباح���ث يف �لبح���ث �حلايل بالتحقق من �س���دق �ملقيا�س على �مل�س���اركني 
يف ح�س���اب �خل�س���ائ�س �ل�سيكومرتية و�لتي تبلغ )100( طفل عن طريق �سدق �ملحك 
؛ حي���ث قام بتطبيق مقيا�س �س���تانفورد بنيه �ل�س���ورة �لر�بع���ة، باعتباره حمًكا ملقيا�س 
�س���تانفورد بنيه �ل�سورة �خلام�س���ة، فبلغ معامل �لرتباط )0.67(، وهو معامل �سدق 

مالئم، ومن ثّم ميكن �لوثوق بهذ� �ملقيا�س يف �لبحث �حلايل.

2- قائمة قراءة العقل لدى الأطفال ذوي الإعاقة الفكرية الب�سيطة) �إعد�د: �سليمان 
�سليمان، و�إيهاب �لببالوى، و�أ�سامة �لنرب�وى، 2016(.

مت ��س���تخد�م ه���ذه �لقائم���ة نظ���ًر� لأنه���ا ترك���ز على قيا����س ق���ر�ءة �لعقل لدى 
�لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة.

اأ-اله�دف م�ن القائمة: حتديد م�س���توى ق���ر�ءة �لعقل ل���دى �لأطف���ال ذوي �لإعاقة 
�لفكرية �لب�سيطة يف �ملرحلة �لعمرية من )9-12(عام.

ب_ و�س�ف القائمة: تتك���ون قائمة قر�ءة �لعقل لدى �لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية 
�لب�سيطة من)44( عبارة موزعة على خم�س �أبعاد وهى كالتايل:

امله�ام الأوىل: مه�ام املوق�ع واملحتوي غ�ر املتوق�ع: وتقا�س هذه �مله���ام بثالث - 
مو�قف و�لتي تت�سمن )17( �سوؤ�ل.

امله�ام الثاني�ة: مه�ام اخل�داع والعتق�اد اخلاطئ: وتقا����س هذه �مله���ام مبوقفني - 
و�للتان تت�سمنان )8( �أ�سئلة.

امله�ام الثالث�ة: مه�ام احلي�ل واخل�داع: وتقا����س ه���ذه �مله���ام مبوقف���ني و�للت���ان - 
تت�سمنان )9( �أ�سئلة.

امله�ام الرابع�ة: مهام العتقاد اخلاطئ حول اعتق�ادات الآخرين: وتقا�س هذه �ملهام - 
مبوقفني و�للتان تت�سمنان )12( �سوؤ�ل.

امله�ام اخلام�س�ة: مه�ام التعرف عل�ى مقا�س�د وم�ساع�ر واأ�سباب �سل�وك الأخرين: - 
وتقا�س هذه �ملهام ب )10( �أ�سئلة.

ج- تعليمات القائمة: �س���اغ معدو� �لقائمة تعليمات �ل�س���تجابة للقائمة مت�سمنة: 
�لهدف منها، وكيفية �ل�ستجابة لأ�سئلتها، وكيفية ت�سجيل �ل�ستجابة يف �لقائمة. 
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ه- اخل�سائ�س ال�سيكومرتية للمقيا�س: قام معدو قائمة قر�ءة �لعقل لدى �لأطفال 
ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �لب�س���يطة بالتحقق من �خل�س���ائ�س �ل�س���يكومرتية لها وذلك 

كما يلي:

: الت�ساق الداخلي: قام معدو� �لقائمة بالتحقق من �لت�ساق �لد�خلي للقائمة عن  اأولاً
طريق ح�ساب معامالت �لرتباط بني درجة كل �سوؤ�ل فرعي و�ملهام �لذي ينتمي �إليه 
فرت�وح���ت معامالت �لت�س���اق �لد�خلي م���ا ب���ني )0.566- 0.804( وجميع هذه �لقيم 
د�ل���ة عن���د )0.01( مم���ا �أ�س���ار �إىل �أن �لقائم���ة يتمتع بات�س���اق د�خلي منا�س���ب، كما قام 
معدو� �لقائمة بالتحقق من �لت�س���اق �لد�خلي للقائمة عن طريق ح�س���اب معامالت 
�لرتب���اط ب���ني درج���ة كل مه���ام فرعي���ة و�لدرج���ة �لكلي���ة للقائمة فج���اءت معامالت 
�لرتب���اط مله���ام �ملوق���ع و�ملحت���وي غ���ري �ملتوق���ع )0.973(، ومه���ام �خل���د�ع و�لعتق���اد 
�خلاط���ئ)0.943(، ومه���ام �حلي���ل و�خل���د�ع)0.950(، ومه���ام �لعتق���اد �خلاطئ حول 
�عتق���اد�ت �لآخرين)0.938(، ومهام �لتعرف على مقا�س���د وم�س���اعر و�أ�س���باب �س���لوك 
�لآخري���ن)0.943(، وبل���غ معامل �لثب���ات للمقيا����س ككل )0.510(، وجميع هذه �لقيم 

د�لة عند )0.01( مما �أ�سار �إىل �أن �لقائمة يتمتع بات�ساق د�خلي منا�سب.
وقام �لباحث �حلايل بالتحقق من �لت�ساق �لد�خلي للمقيا�س عن طريق ح�ساب 
معامالت �لرتباط بني درجة كل �سوؤ�ل فرعي و�ملهام �لتي ينتمي �إليه وبني كل مهام 
فرعي���ة من �ملهام �خلم�س���ة و�لدرج���ة �لكلية للقائمة، وج���دول )5( �لتايل يبني ذلك: 
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جدول )5(
 الت�ساق الداخلي لقائمة قراءة العقل )ن = 100(

 �ملهام
�لأوىل

 معامل
�لرتباط

 �ملهام
�لثانية

 معامالت
�لرتباط

 �ملهام
معامالت �لرتباط�لثالثة

10,517**10,412**10,319**

20,409**20,349**20,385**

30,452**30,501**30,400**

40,367**40,467**40,501**

50,592**50,528**50,494**

60,534**60,342**60,328**

70,421**70,407**70,507**

80,396**80,394**80,562**

90,529**90,452**

100,471**

110,328**

120,461**

130,509**

140,327**

150,407**

160,449**

170,395**

 معامل�ملهام
 معامل�ملهام�لرتباط

 معامل�ملهام�لرتباط
�لرتباط

**0,472�لثالثة**0,504�لثانية**0,441�لأوىل
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 �ملهام
�لر�بعة

 معامل
�لرتباط

 �ملهام
�خلام�سة

 معامل
�لرتباط

10,472**10,529**

20,341**20,366**

30,536**30,382**

40,492**40,438**

50,422**50,527**

60,491**60,553**

70,502**70,421**

80,354**80,364**

90,317**90,441**

100,503**100,492**

110,437**

120,398**

 معامل�ملهام
 معامل�ملهام�لرتباط

�لرتباط
**0,469�خلام�سة**0,524�لر�بعة

** د�لة عند 0.01 * 0.05

 يتبني من جدول)5( �ل�سابق �أن جميع �أ�سئلة �ملقيا�س ترتبط مع درجات �ملهام 
�لت���ي تنتم���ي �إليها، كما �أن جمي���ع مهام �لقائمة ترتبط مع �لدرجة �لكلية، مما �أ�س���ار 

�إىل �أن �لقائمة تتمتع بات�ساق د�خلي منا�سب.

ا: ثبات املقيا�س: قام معدو� �لقائمة بح�ساب ثبات �ملقيا�س بعدة طرق وهى: ثانياً

- طريقة التجزئة الن�سفية: قام معدو� �لقائمة بح�ساب ثباتها من خالل �إعادة تطبيق 
�لختبار بفا�س���ل زمنى قدره �أ�س���بوعني وذلك على �مل�س���اركني يف ح�س���اب �خل�س���ائ�س 
�ل�س���يكومرتية با�س���تخد�م معام���ل بري�س���ون، وكان���ت معام���الت �لثب���ات مله���ام �ملوق���ع 
و�ملحت���وي غري �ملتوق���ع )0.547(، ومهام �خل���د�ع و�لعتقاد �خلاط���ئ)0.511(، ومهام 
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�حلي���ل و�خلد�ع)0.488(، ومهام �لعتق���اد �خلاطئ حول �عتقاد�ت �لآخرين)0.496(، 
ومهام �لتعرف على مقا�س���د وم�س���اعر و�أ�سباب �سلوك �لآخرين)0.479(، وبلغ معامل 
�لثب���ات للمقيا����س ككل )0.510(، وجمي���ع ه���ذه �لقيم د�لة عند )0.01( مما �أ�س���ار �إىل 

متتع �ملقيا�س بدرجة مقبولة من �لثبات.

- طريق�ة الف�ا كرونب�اخ: كما قام معدو� �لقائم���ة بالتحقق من ثب���ات �ملقيا�س بطريقة 
�ألفا كرونباخ وكانت معامالت �ألفا ملهام �ملوقع و�ملحتوي غري �ملتوقع )0.766(، ومهام 
�خل���د�ع و�لعتقاد �خلاط���ئ)0.784(، ومهام �حليل و�خلد�ع)0.781(، ومهام �لعتقاد 
�خلاط���ئ ح���ول �عتق���اد�ت �لآخري���ن)0.775(، ومهام �لتعرف على مقا�س���د وم�س���اعر 
و�أ�س���باب �س���لوك �لآخري���ن)0.778(، وبل���غ معام���ل �لثب���ات للمقيا����س ككل )0.755(، 

وجميعها قيم مقبولة مما يوؤكد متتع �ملقيا�س بدرجة مقبولة من �لثبات.

- طريق�ة التجزئ�ة الن�سفي�ة: مت ح�س���اب معام���ل �لرتب���اط ب���ني �لعب���ار�ت �لفردي���ة 
و�لعبار�ت �لزوجية، وكانت معامالت �لثبات ل�س���يربمان وبرون ملهام �ملوقع و�ملحتوي 
غ���ري �ملتوق���ع )0.971(، ومه���ام �خل���د�ع و�لعتق���اد �خلاط���ئ)0.962(، ومه���ام �حلي���ل 
و�خل���د�ع)0.963(، ومهام �لعتقاد �خلاطئ ح���ول �عتقاد�ت �لآخرين)0.955(، ومهام 
�لتعرف على مقا�س���د وم�ساعر و�أ�سباب �سلوك �لآخرين)0.975(، وبلغ معامل �لثبات 
للمقيا����س ككل )0.990(، وجميعه���ا قي���م مقبول���ة مم���ا يوؤك���د متت���ع �ملقيا����س بدرج���ة 

مقبولة من �لثبات.

وق���ام �لباح���ث �حل���ايل بالتحقق من ثب���ات �لقائمة على �مل�س���اركني يف �لتحقق 
م���ن �خل�س���ائ�س �ل�س���يكومرتية لأدو�ت �لبح���ث )ن=100( طف���ل بطريق���ة �لتجزئ���ة 
�لن�سفية؛ حيث قام بتق�سيم �لقائمة ككل �إىل ن�سفني )�أ�سئلة فردية – �أ�سئلة زوجية( 
كما ق�س���م كل ُبعد �إىل ن�س���فني )�أ�س���ئلة فردية – �أ�س���ئلة زوجية(، ومت ح�س���اب معامل 

�رتباط بري�سون بني كل ق�سمني، و�جلدول )6( �لتايل يو�سح �لنتائج:
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جدول )6(
معامل الرتباط بني ن�سفي كل بعد ون�سفي املقيا�س ككل )ن = 100(

�ملهام
 �ملوقع

 و�ملحتوي
غري �ملتوقع

 �خلد�ع
 و�لعتقاد
�خلاطئ

 �حليل
و�خلد�ع

 �لعتقاد
 �خلاطئ حول

 �عتقاد�ت
�لآخرين

 �لتعرف على
 مقا�سد وم�ساعر

 و�أ�سباب �سلوك
�لآخرين �لآخرين

 �لقائمة
ككل

 معامل
**0,517**0,367**0,602**0,391**0,551**0.453�لرتباط

** د�لة عند 0.01

يت�س���ح من جدول )6( �أن ثبات �لقائمة ككل ومهامها �لفرعية ب�س���كل م�ستقل 
مرتف���ع، حي���ث �أن جمي���ع معام���الت �لرتب���اط مرتفع���ة ومنا�س���بة، مم���ا �أ�س���ار �إىل �أن 

�لقائمة مبهامها تت�سم بثبات مالئم.

�ا: �س�دق القائم�ة: �عتم���د مع���دو� �لقائم���ة يف ح�س���اب �س���دقها عل���ى نوعني من  ثالثاً
�ل�س���دق هما: �ل�سدق �لبناء(با�س���تخد�م �لتحليل �لعاملي(، و�سدق �ملحك �لتالزمي، 
و�س���دق �ملقارن���ة �لطرفية )�ل�س���دق �لتمييزي(، و�س���دق �ملقارن���ة �لطرفية مع حمك 

خارجى لقائمة قر�ءة �لعقل، وذلك كما يلي:

- ال�سدق البناء 	با�ستخدام التحليل العامليأ: مت ح�س���اب �س���دق �لبناء با�س���تخد�م 
طريقة �لتحليل �لعاملى للقائمة وذلك بتطبيقها على �مل�ساركني يف ح�ساب �خل�سائ�س 
�ل�س���يكومرتية و�لتي تبلغ )100( طفل من �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة 
من نف�س جمتمع �لبحث وخارج عينة �لبحث �لأ�سا�س���ية، فت�س���بعت �أبعاد قائمة قر�ءة 
�لعقل على عامل و�حد، وبلغت ن�س���بة �لتباين ) 90.215 (، و�جلذر �لكامن ) 4.511 ( 
مما يعنى �أن هذه �ملهام �خلم�س���ة �لتى تكون هذ� �لعامل تعرب تعبرًي� جيد� عن عامل 
و�حد هو قر�ءة �لعقل �لتى و�سعت �لقائمة لقيا�سها بالفعل، مما يوؤكد متتع �ملقيا�س 

بدرجة �سدق مرتفعة.

- �س�دق املح�ك التالزم�ي: قام مع���دو� �لقائم���ة باختبار �س���دق ه���ذه �لأد�ة عن طريق 
��س���تخدم �س���دق �ملحك، حيث مت ��س���تخدم مقيا�س قر�ءة �لعقل( �إعد�د: وليمان وليو، 
2004 فى:عبري �جلودر، 2013، 141( فبلغ معامل �لرتباط بني �لأد�تني )0.583( وهو 
معامل �رتباط د�ل عند م�ستوى )0.01(، مما يوؤكد متتع �ملقيا�س بدرجة �سدق مرتفعة.
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- �س�دق املقارن�ة الطرفي�ة 	ال�س�دق التميي�زيأ: ق���ام مع���دو� �لقائمة بح�س���اب �س���دق 
�ملقيا����س ع���ن طري���ق �ملقارن���ة �لطرفي���ة )�س���دق �لتماي���ز(، وذل���ك برتتي���ب درج���ات 
�مل�س���اركني يف ح�ساب �خل�سائ�س �ل�سيكومرتية وفق �لدرجة �لكلية للمقيا�س تنازلًيا، 
ومت ح�س���اب دللة �لفروق بني متو�س���طى درجات �لإرباعى �لأعل���ى و�لإرباعى �لأدنى، 
فج���اءت �لفروق بني متو�س���طى درج���ات �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة ذي 
�مل�ستوى �ملرتفع و�لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة ذي �مل�ستوى �ملنخف�س د�لة 
�إح�س���ائًيا عند م�س���توى )0.01(، ويف �جتاه �مل�س���توى �ملرتفع، مما يعنى متتع �لقائمة 

و�أبعاده ب�سدق متييزى قوى.

- �س�دق املقارن�ة الطرفي�ة م�ع حمك خارج�ى لقائمة ق�راءة العقل: ق���ام مع���دو� �لقائمة 
بح�س���اب �سدق �لقائمة عن طريق �ملقارنة �لطرفية، وذلك برتتيب درجات �مل�ساركني 
يف ح�س���اب �خل�سائ�س �ل�سيكومرتية وفق �لدرجة �لكلية للقائمة تنازلًيا، ومت ح�ساب 
دللة �لفروق بني متو�سطى درجات قائمة قر�ءة �لعقل (�إعد�د: �لباحثون) ومقيا�س 
ق���ر�ءة �لعقل(�إع���د�د: وليم���ان ولي���و، 2004 (، فج���اءت �لفروق بني متو�س���طى درجات 
�لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة ذي �مل�س���توى �ملرتفع و�لأطفال ذوي �لإعاقة 
�لفكرية �لب�س���يطة ذي �مل�ستوى �ملنخف�س د�لة �إح�سائًيا عند م�ستوى )0.01- 0.05(، 

مما يعنى متتع �لقائمة ب�سدق قوى.

وقام �لباحث �حلايل بالتحقق من �سدق �ملقيا�س على �مل�ساركني يف �لتحقق من 
�خل�سائ�س �ل�سيكومرتية لأدو�ت �لبحث )ن=100( عن طريق �سدق �ملحك ؛ حيث قام 
بتطبيق مقيا�س قر�ءة �لعقل )�إعد�د/ نادر �ل�سعد�وي، 2013(، باعتباره حمًكا لقائمة 
قر�ءة �لعقل �مل�ستخدمة يف �لبحث �حلايل على �مل�ساركني يف �لتحقق من �خل�سائ�س 
�ل�سيكومرتية للمقيا�س من �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة و�لذين بلغ عددهم 
)100( طفل، ترت�وح �أعمارهم ما بني )9( �سنو�ت �إىل )12( عام مبتو�سط عمري قدره 
)10.17( ع���ام، و�نح���ر�ف معي���اري قدره )0.85( عام، فبلغ معام���ل �لرتباط )0.73(.

م���ن جمي���ع �لإج���ر�ء�ت �ل�س���ابقة تاأك���د للباحث من متت���ع قائمة ق���ر�ءة �لعقل 
لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة بدرجة مرتفعة من �لت�س���اق �لد�خلي 
و�لثبات و�ل�س���دق على �مل�س���اركني يف �لتحقق من �خل�س���ائ�س �ل�س���يكومرتية لأدو�ت 

�لبحث؛ وبالتايل ميكن �لوثوق بها يف �لبحث �حلايل .
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الربنامج التدريبي القائم على مهارات الوظائف التنفيذية يف حت�سني مهام نظرية 
العقل لدى لأطفال ذوي الإعاقة الفكرية الب�سيطة )�إعد�د / �لباحث(.

ع�رف الربنام�ج اإجرائياُ باأنه: جمموعة م���ن �لإجر�ء�ت �ملعرفية �ل�س���لوكية �لتدريبية 
�ملرت�بط���ة �ملنظم���ة، و�خلطو�ت و�لأن�س���طة و�ملهار�ت �ملعدة من قبل �لباحث مل�س���اعدة 
�لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة بهدف حت�س���ني قر�ءة �لعق���ل لديهم، ولقد 

�سار ت�سميم وبناء �لربنامج وفقا للخطو�ت �لتالية.

: اأه�داف الربنام�ج: حت���ى ي�س���من للربنام���ج �لنج���اح يج���ب �أن يبن���ى �لربنام���ج  اأولاً
بن���اء حم���دًد� ي�س���تمل على �أه���د�ف حمددة، كما يج���ب حتديد عدة �أ�س���ياء لكل موقف 
تدريب���ي ه���ى: �ملدة �لزمني���ة، و�ملو�د �لتدريبية، و�لو�س���ائل �لتعليمي���ة، و�لهدف �لعام، 
و�أهد�ف �جلل�س���ة �خلا�س���ة، و�إجر�ء�ت �جلل�س���ة، وفنيات �لتدريب، و�لأ�سا�س �لنظري، 
و�ملناق�س���ات، و�لن�س���اط �ملنزيل، ولكل برنامج تدريبي �أهد�ف عامة و�أهد�ف �إجر�ئية، 

وفيما يلي عر�س لأهد�ف �لربنامج �حلايل:
اله�دف العام للربنامج: يهدف �لربنامج �حلايل �إىل حت�س���ني مهام نظرية �لعقل . )

لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة.
الأه�داف الجرائي�ة: تتحقق �لأهد�ف �لإجر�ئية من خالل �لعمل د�خل �جلل�س���ات . )

وتطبي���ق �لفني���ات �ملختلف���ة، وتتمث���ل �لأه���د�ف �لإجر�ئي���ة للربنام���ج �لتدريبي 
�لقائم على مهار�ت �لوظائف �لتنفيذية يف �لبحث �حلايل فيما يلي:

�أن ي�ستطيع �لطفل كف �أو منع �ل�ستجابات �خلاطئة �أو غري �ملرغوبة.	- 
�أن ي�ستطيع �لطفل توليد �لأفكار و�لإقد�م على �ملهام دون تردد يف �سلوكه 	- 

�أو تفكريه.
�أن ي�س���تطيع �لطفل حتويل �نتباهه �أو �أد�ئه ��س���تجابة لتغيري �ملو�قف مع 	- 

�إيجاد حلول جديدة للم�سكالت وتقبلها.
�أن ي�س���تطيع �لطف���ل من تخزي���ن �ملعلومات ومعاجلتها؛ ل�س���تخد�مها يف 	- 

خمتلف �لأن�سطة �ملعرفية �ملعقدة، و�إمتام �ملهمات �لعقلية �ملختلفة.
�أن يتمك���ن �لطف���ل م���ن و�س���ع �لأه���د�ف، و�لقي���ام بع���دد م���ن �خلط���و�ت، 	- 

وتطوي���ر �خلطو�ت لتحقيق �لأهد�ف مع �لقدرة �مل�س���تمرة على ت�س���حيح 
�لأخطاء �لتي قد يقع فيها حتى تتحقق غايته.
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�أن ي�س���تطيع �لطف���ل �لنف�س���ال ع���ن �ل�س���ياق �ملبا�س���ر، وتوجي���ه �ل�س���لوك 	- 
بالرج���وع �إىل �لنم���اذج �لعقلي���ة وم���ن ث���م �إح���د�ث �لتغ���ري�ت يف �لبيئ���ة �أو 

�لأهد�ف �مل�ستقبلية .
�أن يتمك���ن �لطف���ل م���ن ترتيب �لعنا�س���ر بطريق���ة كفء طبًق���ا لنظام معني، 	- 

و�حلفاظ على �لأدو�ت �ملوجودة بالبيئة ب�سكل مرتب.

�ا: اأ�س��س بن�اء الربنامج: ي�س���تند �لربنامج �حل���ايل على جمموعة من �لأ�س����س  ثانياً
�لعامة و�لنظرية �لفل�سفية و�لنف�سية و�لرتبوية و�لجتماعية �لتي من �ساأنها تدعيم 

�لربنامج، وميكن تلخي�س �لأ�س�س �لتي يقوم عليها �لربنامج �حلايل فيما يلي:

1- الأ�س��س العام�ة للربنام�ج: تتمث���ل �لأ�س����س �لعام���ة للربنام���ج يف قابلي���ة �ل�س���لوك 
�لإن�س���اين و�لجتاه���ات و�مل�س���اعر للتعدي���ل، و�مله���ار�ت للنم���و و�لتح�س���ن، ويجب عند 

ت�سميم �لرب�مج �لتدريبية مر�عاة �لأ�س�س �لعامة �لآتية:
و�سوح �لأهد�ف �لتي يتم تنفيذ �لربنامج يف �سوئها. -
توفر �مل�ساركة �لتفاعلية من جانب جميع �لأفر�د �مل�ساركني يف �لربنامج. -
حتديد �ملدى �لزمني و�لأ�ساليب و�لفنيات �مل�ستخدمة يف �لربنامج. -
�لتقييم �ملو�سوعي للربنامج (�سمرية عبد �ل�سالم، 2010، 51(. -

2- الأ�س��س النظري�ة والفل�سفي�ة: ت�س���مل �لأ�س����س �لنظري���ة له���ذ� �لربنام���ج بع����س 
�لأ�ساليب �مل�ستمدة من نظرية �لتعلم �لجتماعي لباندور� مثل �ملحا�سرة و�لتعليمات 
وتقدمي �لتوجيهات �ملبا�سرة و�ملناق�سة و�حلو�ر، وكذلك �لنظريات �ملعرفية �ل�سلوكية 
مثل �أ�ساليب �لتعليم �لفعال �ملبا�سر و�ل�ستب�سار و�لتعزيز وتعديل �لأفكار و�لنمذجة 
و�حلو�ر و�لتعليمات و�لتوجيهات و�لتغذية �لر�جعة وت�س���حيح �لتف�س���ري�ت �خلاطئة 
و�إقام���ة �لعالق���ات �لتعاوني���ة بني �لباح���ث و�مل�س���اركني �لتي تركز على حل �مل�س���كالت 
���ا �لأ�س����س �لفل�س���فية �لعامة �لتي  �أكرث من ت�س���حيح �لأخطاء، كما ر�عى �لباحث �أي�سً
تت�س���من �لعالج وتغيري �ل�س���لوك �إىل ما هو �أف�سل وحت�سني مهام نظرية �لعقل لدى 

�لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة.
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3- الأ�س��س النف�سي�ة والرتبوية: �أخذ �لباحث يف �لعتبار �خل�س���ائ�س و�ل�س���مات �لتي 
متيز �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة، ويتم ذلك يف �سوء ما يلي:

��ستخد�م عبار�ت و�ألفاظ و��سحة ومفهومة لالأطفال بالن�سبة لهم.	- 
تزويد �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة بالتغذية �لر�جعة.	- 
مر�عاة �لعمل �مل�س���رتك بني �لأ�سرة و�ملدر�سة و�لتنظيم و�ملتابعة �مل�ستمرة بهدف 	- 

مو��سلة تدريب �لطفل وتعليمه يف �ملنزل.
�لعتماد على ��س���تخد�م �حلو��س يف �لأن�س���طة و�لألعاب حتى يتم تثبيت �ملعلومة 	- 

بطرق متنوعة.
ع���دم �لنتق���ال بالطف���ل من مرحلة �إىل مرحل���ة �آخري �إل بعد �لتاأك���د من �إتقان 	- 

�ملرحلة �ل�سابقة.
مرونة �لتعامل مع �لأطفال و�إ�ساعة جو من �لود بني �لباحث و�لأطفال.	- 
ت�س���جيع �لطف���ل يف كل م���ا يوؤديه م���ن �أعمال و�إثابت���ه وتعزيزه تعزيًز� منا�س���ًبا يف 	- 

حالة �أد�ءه ملا هو مطلوب بطريقة �سحيحة.

ا: م�سادر بناء الربنامج: �عتمد �لباحث يف بناء �لربنامج على عدد من �مل�س���ادر،  ثالثاً
و�لتي تتمثل يف:

�لط���الع عل���ى �ل���رت�ث �لثق���ايف يف بحوث ودر��س���ات �س���ابقة لبناء ت�س���ور عام عن - )
خ�سائ�س �لظاهرة مو�سوع �لدر��سة.

�لط���الع عل���ى بع����س �لرب�م���ج �لتدريبية و�لت���ي تناول���ت متغري�ت ه���ذ� �لبحث - )
لتكوين �لهيكل �لعام للربنامج �ملقرتح وكذلك �ل�ستفادة من �لأن�سطة و�لفنيات 

�مل�ستخدمة وعدد �جلل�سات، ومدة كل جل�سة ومن هذه �لرب�مج:
 فاعلي���ة برنام���ج تدريب���ي لع���الج �لعج���ز يف مه���ام نظري���ة �لعق���ل و�لتنظي���م 	- 

 (Pears & Fisher, 2005) لنفعايل لدى �أطفال �لرو�سة�
فاعلي���ة برنام���ج تدريبي لتنمية مهار�ت نظرية �لعقل لدى �أطفال �لرو�س���ة 	- 

و�أثره يف ح�سني م�ستوى �لتنظيم �لنفعايل لديهم )عبد �حلميد، 2013(.
فاعلية برنامج تربوي قائم على نظرية �لعقل يف تنمية مهار�ت �أد�ئية حياتية 	- 

ل���دى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكري���ة يف �لأردن )�خلولدة، و�لإمام، 2014 (.
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فاعلي���ة برنامج تدريبي يف حت�س���ن ق���ر�ءة �لعقل و�لكف���اءة �لجتماعية لدى 	- 
�لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة )�لنرب�وي، 2016(.

فاعلية برنامج تدريبي لتنمية �لوظائف �لتنفيذية خلف�س �ل�سلوك �لعدو�ين 	- 
ل���دى �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �لقابل���ني للتعل���م )حم���ادة، 2016(.

�لأدبيات �ل�س���يكولوجية: ��س���تق �لباح���ث �لإطار �لعام للربنام���ج ومادته �لعلمية - )
و�لفنيات و�ل�سرت�تيجيات �لتي ��ستخدمت يف كل جل�سة من عدة م�سادر منها:

بر�مج �لتدريب: حمكات بنائها وتقييمها )�لأع�سر، 1999(.	- 
ف���ن �لتعامل مع ذوي �لإعاقة – �أ�س���اليب وط���رق �لتعامل مع �ملعوقني ذهنًيا 	- 

)عبد �لكايف، 2000(.
��س���رت�تيجيات �لتدخ���ل �ملبكر ورعاية �لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية )�آمال 	- 

عبد �ملنعم، 2008(.
ت�سخي�س ورعاية غري �لعاديني »ذوى �لحتياجات �خلا�سة )باظة،2009).	- 
طرق تعليم �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية )�سليمان، 2011(.	- 

�ا: التجرب�ة ال�ستطالعي�ة عل�ى الربنام�ج: مت عر����س �لربنامج عل���ى جمموعة  رابعاً
م���ن �ملحكمني يف جمال �لرتبية �خلا�س���ة وعلم �لنف�س و�ل�س���حة �لنف�س���ية، وعددهم 
)10( حمكم���ني، وذل���ك للتاأك���د من مدى مالئم���ة �لربنامج وحمت���و�ه للتطبيق على 
�مل�س���اركني يف �لدر��س���ة، وهل يحقق هذ� �ملحتوى �لهدف �ملو�سوع من �أجله �أم ل؟ وقد 

مت تعديل �لربنامج يف �سوء �آر�ئهم ومقرتحاتهم و�لتي تتلخ�س فيما يلى: 
تعديل �سياغة �لأهد�ف �ملو�سحة.	- 
�إ�سافة بع�س �لتعليمات و�لإر�ساد�ت �لتي ت�ساعد �لأطفال على �لإجابة �لتفاعل.	- 
�إ�سافة بع�س �لأن�سطة �لتي ت�ساعد على حتقيق �لهدف.	- 
�أن يكون هناك تقومي م�ستمر للطفل عقب كل جل�سة تدريبية.	- 

 مت تطبي���ق �لربنام���ج �لتدريبي على بع�س �مل�س���اركني يف ح�س���اب �خل�س���ائ�س 
�ل�س���يكومرتية ب�س���كل جتريبي وذلك بهدف �لتاأكد من و�سوح �لتعليمات �مل�ستخدمة 
يف �لربنام���ج، ويف �س���وء م���ا �أبدوه من مالحظ���ات و�آر�ء �أعيدت �س���ياغة بع�س �جلمل 

و�لتدريبات.
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ا- و�سف الربنامج: ي�س���تمل �لربنامج �لتدريبي على )30( جل�س���ة تدريبية –  خام�ساً
بو�قع ثالث جل�سات �أ�سبوعيا، مت توزيعهم �إىل ثالثة �أق�سام كما يلي:

الق�س�م الأول: ويتكون من )1( جل�س���ة يتم فيها �لتعارف ب���ني �لباحث و�ملجموعة - 
�لتجريبية، وجمع �ملعلومات عن ميولهم و�هتماماتهم.

الق�س�م الث�اين: ويتك���ون م���ن )28( جل�س���ة يتم يف �جلل�س���ات من �جلل�س���ة �لثانية - 
وحت���ى �لتا�س���عة و�لع�س���رون و�لت���ي يت���م �لتدري���ب في���ه عل���ى مه���ار�ت �لوظائ���ف 
�لتنفيذي���ة )ك���ف �ل�س���تجابة – �ملباد�أة – �ملرونة �أو �لتحوي���ل – �لذ�كرة �لعاملة 
– تنظيم �لأو�ت( بحيث يتم تخ�سي�س )4( جل�سات لكل  – �لتخطيط- �ملر�قبة 

مهارة من مهار�ت �لوظائف �لتنفيذية.
الق�س�م الثال�ث: ويتك���ون م���ن )1( جل�س���ة يت���م في���ه �س���كر �لباح���ث �مل�س���اركون يف - 

�لدر��سة �لتجريبية على تعاونهم معه وح�سورهم جل�سات �لربنامج.

ا: نظم تقومي الربنامج: بناًء على ما �سبق، ومن خالل �لهدف �لعام للربنامج،  �ساد�ساً
و�لأه���د�ف �لإجر�ئي���ة، وبناًء على �لأ�س����س �لنظرية �لتي ي�س���تند �إليها �لربنامج، كان 

�لتقييم على �لنحو �لتايل: 
التقومي القبلي: مت تقييم �لأد�ء �ل�س���ابق لالأطفال �لذين طبق عليهم �لربنامج، - 

با�ستخد�م قائمة قر�ءة �لعقل لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة.
التق�ومي البنائ�ي: مت م���ن خ���الل تقيي���م �أد�ء �لأطف���ال يف نهاي���ة كل جل�س���ة م���ن - 

�جلل�س���ات، وذلك لقيا�س قدرة �لأطفال عل���ى تنفيذ �لأد�ء �ملطلوب منه �لقيام به 
يف نهاية �جلل�سة. 

التقومي النهائي: مت يف �لنهاية �إجر�ء تقييم �سامل، وبعد ذلك قام �لباحث بكتابة - 
�لتقرير �لنهائي لكل طفل عن �لأد�ء يف جمموعة �جلل�سات �خلا�سة بالربنامج. 

نتائج البحث: 
�س���يتم تناول نتائج �لبحث، وتف�س���ريها ومناق�س���تها يف �س���وء �لأ�سا�س �لنظري 

للبحث و�لت�سميم �لتجريبي لها، ونتائج �لدر��سات �ل�سابقة.
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الفر�س الأول ونتائجه:- 1
ين�س �لفر�س �لأول على �أنه: » توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطى رتب 
�أطفال �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة يف �لقيا�س �لبعدي على قائمة قر�ءة �لعقل 
ل�س���الح �ملجموعة �لتجريبية، ولختبار �س���حة هذ� �لفر�س ��س���تخدم �لباحث �ختبار 

مان ويتني للعينات �مل�ستقلة، وجدول )7( يو�سح نتيجة هذ� �لإجر�ء:
جدول )7(

 دللة الفروق بني متو�سطات درجات املجموعة التجريبية واملجموعة ال�سابطة يف القيا�س 
البعدي لقائمة قراءة العقل لدى ذوي الإعاقة الفكرية الب�سيطة

 مهام قر�ءة
�لعقل

 ��س���م
 �ملتو�سطن�ملجموعة

�حل�سابى
 �لنحر�ف
�ملعيارى

 متو�سط
�لرتب

 جمموع
�لرتب

قيمة
U

قيمة
Z

 �ملوقع و�ملحتوي
غري �ملتوقع

1026,701,575,5055,00جت�ريبية
0,003,80**

1019,201,9315,50155,00�س�ابطة

 �خلد�ع و�لعتقاد
�خلاطىء

1013,201,035,5055,00جت�ريبية
00,003,82**

109,401,0715,50155,00�س�ابطة

�حليل و�خلد�ع
1013,701,065,5055,00جت�ريبية

00,003,84**
1010,300,8215,50155,00�س�ابطة

 �لعتقاد
 �خلاطىء

 حول معتقد�ت
�لآخرين

1019,300,955,5055,00جت�ريبية

00,003,83**

1013,900,8815,50155,00�س�ابطة

 مقا�سد وم�ساعر
 و�أ�سباب �سلوك

�لآخرين

1015,901,666,1061,00جت�ريبية
6,003,38**

1012,200,7914,90149,00�س�ابطة

 �لدرجة �لكلية
للمقيا�س

1088,803,195,5055,00جت�ريبية
00,003,97**

1065,003,1615,50155,00�س�ابطة

** د�لة عند 0.01

م�ستوى �لدللة عند )0.01(= 2.58  م�ستوى �لدللة عند )0.05(= 1.96
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 يت�س���ح من جدول )7( �ل�س���ابق �أن قيم Z �ملح�س���وبة ملهام قائمة قر�ءة �لعقل 
لالأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة و�لدرجة �لكلي���ة للقائمة �أكرب من �لقيمة 
�حلدية )2.58(، مما �أ�س���ار �إىل وجود فروق د�لة �إح�س���ائيا عند م�ستوى دللة )0.01( 
بني متو�سطات رتب �لأطفال باملجموعة �لتجريبية قبل وبعد تطبيق �لربنامج، على 
جمي���ع مه���ام قائمة قر�ءة �لعق���ل لالأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة و�لدرجة 
�لكلي���ة للقائم���ة يف �جتاه �لقيا�س �لبعدي، مما يعنى حت�س���ن درج���ات �أطفل �ملجموعة 

�لتجريبية بعد تعر�سهم جلل�سات �لربنامج.
2- الفر�س الثاين ونتائجه :

ين����س �لفر����س �لث���اين على �أنه : " توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طى 
رت���ب �أطف���ال �ملجموع���ة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبعدي عل���ى قائمة قر�ءة 
�لعق���ل ل�س���الح �لقيا����س �لبع���دي "، ولختب���ار �س���حة ه���ذ� �لفر����س ��س���تخدم �لباحث 
�ختبار ويلكوك�س���ون لإ�س���ار�ت �لرت���ب للدرجات �ملرتبطة، وجدول )8( يو�س���ح نتيجة 

هذ� �لإجر�ء :
جدول )8(

دللة الفروق بني متو�سطات رتب املجموعة التجريبية يف القيا�سني القبلي والبعدي لقائمة قراءة 
العقل لدى ذوي الإعاقة الفكرية الب�سيطة

 �جتاه فروق�ملهام
 متو�سطن�لرتب

�لرتب
 جمموع
 م�ستوىقيمة Z�لرتب

�لدللة

 �ملوقع و�ملحتوي
غري �ملتوقع

00,000,00�ل�سالبة

2,81

 د�له عند
 م�ستوى

0،01
105,5055,00�ملوجبة

0�ملت�ساوية

 �خلد�ع و�لعتقاد
�خلاطىء

00,000,00�ل�سالبة

2,82

 د�له عند
 م�ستوى

0،01
105,5055,00�ملوجبة

0�ملت�ساوية

�حليل و�خلد�ع
00,000,00�ل�سالبة

2,82

 د�له عند
 م�ستوى

0،01
105,5055,00�ملوجبة

0�ملت�ساوية
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 �جتاه فروق�ملهام
 متو�سطن�لرتب

�لرتب
 جمموع
 م�ستوىقيمة Z�لرتب

�لدللة

 �لعتقاد �خلاطىء
 حول معتقد�ت

�لآخرين

00,000,00�ل�سالبة

2,82

 د�له عند
 م�ستوى

0،01
105,5055,00�ملوجبة

0�ملت�ساوية

 مقا�سد وم�ساعر
 و�أ�سباب �سلوك

�لآخرين

00,000,00�ل�سالبة

2,68

 د�له عند
 م�ستوى

0،01
95,5055,00�ملوجبة

1�ملت�ساوية

 �لدرجة �لكلية
للقائمة

00,000,00�ل�سالبة

2,81

 د�له عند
 م�ستوى

0،01
105,5055,00�ملوجبة

0�ملت�ساوية

** د�لة عند 0.01

م�ستوى �لدللة عند )0.01(= 2.58  م�ستوى �لدللة عند )0.05(= 1.96
يت�س���ح م���ن جدول )8( �ل�س���ابق �أن قيم Z �ملح�س���وبة ملهام قائمة ق���ر�ءة �لعقل 
لالأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة و�لدرجة �لكلي���ة للقائمة �أكرب من �لقيمة 
�حلدية )2.58(، مما �أ�س���ار �إىل وجود فروق د�لة �إح�س���ائيا عند م�ستوى دللة )0.01( 
بني متو�س���طات رتب �لأطفال باملجموعة �لتجريبية و�ملجموعة �ل�سابطة يف �لقيا�س 
�لبعدي، على جميع مهام قائمة قر�ءة �لعقل لالأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة 
و�لدرجة �لكلية للقائمة ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية، مما يعنى حت�سن مهام نظرية 
�لعق���ل لدى �ملجموعة �لتجريبية بعد تعر�س���هم جلل�س���ات �لربنام���ج مقارنة باأطفال 

�ملجموعة �ل�سابطة �لتى مل تتعر�س لنف�س جل�سات �لربنامج.

3- الفر�س الثالث ونتائجه:
ين�س �لفر�س لثالث على �أنه : “ل توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طى 
رتب �أطفال �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي )بعد �ستة �أ�سهر من 
�نته���اء تطبي���ق �لربنام���ج( على قائمة ق���ر�ءة �لعقل”، ولختبار �س���حة ه���ذ� �لفر�س 
��س���تخدم �لباح���ث �ختب���ار �ختبار ويلكوك�س���ون لإ�س���ار�ت �لرت���ب للدرج���ات �ملرتبطة، 
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وجدول )9( يو�سح نتيجة هذ� �لإجر�ء :
جدول )9(

 دللة الفروق بني متو�سطات رتب املجموعة التجريبية يف القيا�سني البعدي والتتبعي لقائمة 
قراءة العقل لدى ذوي الإعاقة الفكرية الب�سيطة

 �جتاه فروق�لأبع��اد
 متو�سطن�لرتب

�لرتب
 جمموع
 م�ستوىقيمة Z�لرتب

�لدللة

 �ملوقع و�ملحتوي غري
�ملتوقع

23,507,00�ل�سالبة

غري د�لة0,82 43,5014,00�ملوجبة

4�ملت�ساوية

 �خلد�ع و�لعتقاد
�خلاطىء

21,753,50�ل�سالبة

غري د�لة0,27 12,502,50�ملوجبة

7�ملت�ساوية

�حليل و�خلد�ع
23,507,00�ل�سالبة

غري د�لة0,82 43,5014,00�ملوجبة

4�ملت�ساوية

 �لعتقاد �خلاطىء حول
معتقد�ت �لآخرين

23,006,00�ل�سالبة

غري د�لة0,45 33,009,00�ملوجبة

5�ملت�ساوية

 مقا�سد وم�ساعر
و�أ�سباب �سلوك �لآخرين

21,753,50�ل�سالبة

غري د�لة0,27 12,502,50�ملوجبة

7�ملت�ساوية

�لدرجة �لكلية للقائمة
44,2517,00�ل�سالبة

غري د�لة0,14 44,7519,00�ملوجبة

2�ملت�ساوية

** د�لة عند 0.01

م�ستوى �لدللة عند )0.01(= 2.58  م�ستوى �لدللة عند )0.05(= 1.96
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يت�س���ح م���ن جدول )9( �ل�س���ابق �أن قيم Z �ملح�س���وبة ملهام قائمة ق���ر�ءة �لعقل 
لالأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكرية �لب�س���يطة و�لدرجة �لكلية للقائم���ة �أقل من �لقيمة 
�حلدية )1.96(، مما �أ�س���ار �إىل عدم وجود فروق د�لة �إح�س���ائيا بني متو�س���طات رتب 
�لأطفال باملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعى، على جميع مهام قائمة 
قر�ءة �لعقل لالأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة و�لدرجة �لكلية للقائمة، مما 

يعنى ��ستمر�ر �لتح�سن لدى �أطفال �ملجموعة �لتجريبية حتى فرتة �ملتابعة. 

تف�سري نتائج البحث:
�أ�س���ارت نتائ���ج �لفر����س �لأول باجل���دول )7( �ل�س���ابق �إىل وج���ود ف���روق د�ل���ه 
�إح�س���ائًيا ب���ني متو�س���طات رت���ب �أطفال �ملجموع���ة �لتجريبي���ة و�ملجموعة �ل�س���ابطة 
يف �لقيا����س �لبع���دي يف جمي���ع مه���ام قائمة ق���ر�ءة �لعقل ل���دى لأطف���ال ذوي �لإعاقة 
�لفكرية �لب�س���يطة و�لدرجة �لكلية للقائمة ل�س���الح �لقيا�س �لبعدي، و�أ�س���ارت نتائج 
�لفر�س �لثاين باجلدول )8( �ل�س���ابق �إىل وجود فروق د�له �إح�س���ائًيا بني متو�س���طات 
رت���ب �لقيا�س���ني �لقبلي و�لبع���دي للمجموعة �لتجريبية يف جمي���ع مهام قائمة قر�ءة 
�لعقل لدى لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة و�لدرجة �لكلية للقائمة ل�سالح 
�لقيا�س �لبعدي، ويعزى �لباحث هذه �لنتيجة �إىل فعالية �لربنامج �مل�ستخدم وجناحه 
يف حت�س���ني مه���ام نظري���ة �لعقل لدى لدى لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة، 
ويرج���ع ذل���ك �إىل �أن �لربنام���ج �لتدريب���ي �لقائ���م على مه���ار�ت �لوظائ���ف �لتنفيذية 
�س���اعد �أطفال �ملجموعة �لتجريبية على توظيف �لتو��سل �لب�سري و�إتباع �لتعليمات 
يف �لتفاع���ل و�لتو��س���ل م���ع �لآخري���ن، كم���ا �س���اعدهم عل���ى �لتميي���ز ب���ني �لأ�س���و�ت 
و�لأ�سياء �ملاألوفة و�لتمييز بني �لأ�سو�ت من حيث �ل�سدة �أو �لقوة، كما �ساعدهم على 
حتديد معني �لكالم �لذي ي�س���معه و�لتحول من و�س���ع لأخر، وتوظيف مهارة �ملباد�أة 
بتقدمي �لأ�س���ياء �إىل �لآخرين يف �لتو��س���ل و�لتفاعل معهم، كما �أن �لربنامج ح�س���ن 
ق���درة �أطف���ال �ملجموعة �لتجريبية على تركيز قدرة �لنتباه من خالل مهارة �ملباد�أة، 
ومكنهم من جتميع �حلروف لتكوين كلمة ذ�ت معنى، و�ساعدهم يف تطوير قدر�تهم 
عل���ى �ل�س���تجابة لتنفي���ذ �لتعليمات وكف �ل�س���لوكيات غري �ملرغوب���ة وترتيب �أدو�تهم 
د�خل قاعة �لن�س���اط، كما �س���اعدهم �لربنامج على �لتمييز بني ما يبدو عليه �ل�س���كل 
و�ل�س���كل �لفعلي �لذي عرفونه عنه وفهم �لأ�س���باب �لأكرث تعقيًد� لالإح�س���ا�س و�إدر�ك 
حقيق���ة �أن �عتق���اد�ت �لنا����س ميك���ن �أن تختل���ف وبالت���ايل ميك���ن �لتالعب به���ا، وفهم 
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�خل���د�ع وفه���م �لأحد�ث �لعار�س���ة، وفهم نو�يا �لنا�س، و�إنت���اج معظم جو�نب �حلديث 
�لو�قعي �أي عند �حلديث مع �لآخرين.

بينما يت�سح من �جلدول )9( �ل�سابق عدم وجود فروق ذ�ت د�لة �إح�سائية بني 
متو�س���طي رتب �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي بالن�سبة للمجموعة �لتجريبية يف قائمة 
قر�ءة �لعقل لالأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة، وذلك بعد �ستة �أ�سهر من �نتهاء 
تطبيق جل�سات �لرب�مج، �أي �أن �لربنامج ��ستمر� يف فاعليته، وميكن تف�سري ذلك باأن 
�أطف���ال �ملجموع���ة �لتجريبية تلقو� �لتدريب على �أن�س���طة عديدة ومتنوعة، و�أ�س���تمل 
�لربنامج على عدد كاف من �جلل�سات وخ�س�س �لباحث مدة زمنية كافية لكل جل�سة، 
بالإ�س���افة �إىل �أنه مت ��س���تخد�م فنيات متنوعة وطرق خمتلفة �أثناء �لتدريب، كما �أن 
�لتقومي �لبنائي �مل�س���تمر طو�ل جل�س���ات �لربنامج، و�لتقومي �لذي كان يتم يف نهاية 
كل جل�س���ة، و�لتق���ومي �ل���ذي كان يتم يف نهاية جمموعة �جلل�س���ات، ف���كان �لهدف منه 
ه���و حتديد مدى ��س���تفادة �لأطفال من �لتدريب �خلا����س بالربنامج، وحتديد نقاط 
�ل�س���عف و�لرتكي���ز عليه���ا وبذل �أق�س���ى جه���د للتخفيف من حدته���ا، وكذلك حتديد 
نق���اط �لق���وة لتدعيمها، كل ما �س���بق كان له �أثر كبري يف م�س���اركة �لأطفال �لإيجابية 

�أثناء �لتدريب مما �أدى �إىل ��ستمر�ر فاعلية �لربنامج.

 (Brigitte , Mark & وب�س���فة عامة تتفق نتائج �لبحث �حلايل مع در��س���ة
 ،(Mary ,Steven ,Tracy & Megan, 2007) ودر��س���ة ،Marilyn, 2006)
 (Serena, Federica, ودر��س���ة   ،(Fayeza & Stephen, 2013)ودر��س���ة
(Rory& Claire, 2017، ودر��س���ة (Inga, Arnela & Haris, 2018) و�لت���ي 
تو�س���لت �إىل �إمكاني���ة �لتنب���وؤ مبه���ام نظرية �لعقل من مه���ار�ت �لوظائ���ف �لتنفيذية 
و�أنه كلما كانت هناك مهار�ت للوظائف �لتنفيذية ب�س���ورة جيدة وجدت مهام نظرية 

�لعقل ب�سورة جيدة و�لعك�س.

التو�سيات الرتبوية املنبثقة عن البحث: 
يو�سي �لباحث يف �سوء �لنتائج �لتي تو�سل �إليها �لبحث �حلايل مبا يلي:

�لهتمام بالأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة، وتعزيز دور �لآباء و�ملعلمني 1 ))
لتح�سني مهام نظرية �لعقل لديهم.
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تدري���ب �ملعلم���ني و�لآب���اء على تدري�س �لرب�م���ج �ملتنوعة؛ لتح�س���ني مهام نظرية 1 ))
�لعقل لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة.

�هتم���ام �ملعلم���ني و�لآب���اء بتق���دمي �لتعزي���ز لالأطف���ال يف �س���وره �ملختلفة؛ �س���و�ء 1 ))
ع���ن طري���ق مدحه���م، �أو عن طريق �لهد�يا �لعينية، و�أن يتيحو� �لفر�س���ة لهم يف 

�لتعر�س للف�سل دون تعنيف.
توعية �ملر�سدين و�لآباء باأهمية �لتغذية �لر�جعة �حل�سية لالأطفال ذوي �لإعاقة 1 ))

�لفكرية، و�سرورة تقدميها عقب �أد�ء �لأطفال مبا�سرة، مما يتيح لهم �لت�سحيح 
م لال�ستجابات �ل�سحيحة. �لفوري لالأخطاء، �أو �لتعزيز �ملبا�سر �ملدعرِّ

 �لتنوي���ع يف ��س���تخد�م �لفني���ات )�ملناق�س���ة – �لنمذج���ة – �لتعزي���ز – لعب �لدور 1 5)
جذب  يف  �أهميه  لها  ملا  �لأطفال؛  هوؤلء  مع   ) �ملنزيل  �لدور– �لو�جب  – قلب 

�لنتباه، و�إثارة �لد�فعية لديهم .

درا�سات مقرتحـة : 
هناك جو�نب مل تتطرق �إليها �لبحث نظًر� لت�ساع جو�نبها وتعددها وتنوعها، 
مم���ا �أ�س���فرت عن���ه نتائ���ج �لدر��س���ة �إىل �س���رورة �لقي���ام ببع����س �لدر��س���ات �ملرتبط���ة 
مبتغري�ته���ا، ولذل���ك يق���رتح �لباح���ث �إجر�ء بع����س �لدر��س���ات �ملرتبطة بدر��س���ته يف 

�ملجالت �لتالية :
فعالي���ة برنام���ج تدريبي قائم على مهار�ت �لوظائف �لتنفيذية يف حت�س���ني مهام 1 ))

نظرية �لعقل لدى فئات خا�سة �أخرى.
فعالي���ة برنام���ج تدريب���ي قائم مه���ار�ت �لوظائ���ف �لتنفيذية يف حت�س���ني �لكفاءة 1 ))

�للغوية لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة.
�لعو�م���ل �مل�س���همة يف �لتنبوؤ بنظري���ة �لعقل لدى �لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية 1 ))

�لب�سيطة.
فعالية بر�مج �إر�سادية يف حت�سني مهام نظرية �لعقل لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة 1 ))

�لفكرية �لب�سيطة.
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م�ستخل�س البحث
 �إن ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة بحاج���ة �إىل �لهتم���ام و�لتدري���ب وتوف���ري فر����س 
�لرعاية و�لتاأهيل �لطبي و�لنف�سي و�لجتماعي و�لتعليمي لهم ب�سكل ي�سهم يف حياة 
�أف�س���ل له���م، كم���ا �أن هوؤلء �لأطفال ياأخ���ذون وقت �أطول يف �كت�س���اب �ملهار�ت مقارنة 
باأقر�نه���م نظ���رً� مل���ا لديهم من ق�س���ور يف بع�س �لوظائ���ف �لتنفيذية وتعد �لأن�س���طة 
�حلركي���ة وبر�جمه���ا �ملتنوع���ة من �أجن���ح �لو�س���ائل �لرتبوية �لتي ته���دف �إىل حتقيق 
�لنم���و �ملتكامل للطف���ل، كما �أن �حلركة �إحدى �لدو�فع �لأ�سا�س���ية لنمو �لطفل، فمن 
خالله���ا يب���د�أ �لطف���ل �لتع���رف عل���ى �لبيئ���ة �ملحيط���ة ب���ه مبا تت�س���منه من ممار�س���ة 
ن�س���اطات حركي���ة تت�س���من ح���ركات �أ�سا�س���ية بهدف تنميتها ب���اأدو�ت معدلة وب�س���يطة 
و�ألو�ن جذ�بة وتتعامل هذه �لأن�سطة مع تكيف �لطفل حركًيا مع ج�سمه بهدف تعلم 
�حلركة و�لتعليم من خاللها؛ مبا ي�س���مح له مبمار�س���ة �أد�ء ناجح يت�س���من حت�سن يف 
�لوظائ���ف �لتنفيذية كاملب���اد�أة و�لتخطيط وتنظي���م �لأدو�ت وغريها، ويهدف �لبحث 
�حلايل �إىل �لتعرف على �أثر برنامج تدريبي قائم علي ��س���تخد�م �لأن�س���طة �حلركية 
�ملوجه���ة و�مل�س���ممة لالأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �لب�س���يطة يف حت�س���ني بع����س 
�لوظائ���ف �لتنفيذية لديهم وقد ��س���تخدمت �لباحثتان مقيا����س �لوظائف �لتنفيذية 
���ا وتكونت عين���ة �لبحث من  م���ن �إعد�دهم���ا و�لربنام���ج �لتدريبي م���ن �إعد�دهما �أي�سً
)12( طف���اًل وطفل���ة م���ن ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة مبدر�س���ة �لرتبية �لفكرية 
مبحافظة بني �سويف ترت�وح �أعمارهم من )8-11( عام مت تق�سيمهم �إىل جمموعتني 
�إحد�هما جتريبية و�لأخرى �س���ابطة لتقييم دور هذه �لأن�س���طة يف حت�سني �لوظائف 
�لتنفيذي���ة، وتو�س���لت نتائ���ج �لبحث �إىل فعالي���ة �لتدريب علي �لأن�س���طة �حلركية يف 
حت�س���ني بع�س �لوظائ���ف �لتنفيذية )�لتخطيط �أو �لتنظيم، كف �ل�س���تجابة، �ملرونة 

�ملعرفية ( لدى عينة �لبحث .

الكلمات املفتاحية: �لإعاقة �لفكرية- �لأن�سطة �حلركية – �لوظائف �لتنفيذية.
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The effectiveness of a training program based on directed 
motor activities in improving some executive functions of 

children with a mild intellectual disability

Abstract: The current research aims to identify the impact of a 
training program based on the use of directed motor activities 
which were designed for children with mild intellectual disability 
in improving some of their executive functions. The researchers 
used the scale of executive functions (prepared by them) and the 
training program (prepared by them). The study sample comprised 
of 12 children with mild disability whose ages ranged between 
(8-11) years and were divided into two groups: an experimental 
group and a control group to assess  the role of these activities in 
improving the executive functions. Results of the study showed the 
effectiveness of the training on motor activities in improvement of 
some of the executive functions (planning or organization, efficiency 
of response, cognitive flexibility) in the study sample.

Keywords: intellectual disability – directed motor activities - 
executive functions
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مقدمة البحث:
�إن �لأطف���ال ذوى �لإعاقة �لفكرية من �لفئات �لتي حتتاج �إىل رعاية وتدريب، 
بل حتتاج �إىل �سرعة �لتدخل �ملبكر معهم لي�س فقط باكت�سافهم ولكن بتقدمي بر�مج 
تدخلي���ة �إر�س���ادية تاأهيلي���ة لرف���ع وحت�س���ني كفاءته���م وهم يف �س���ن مبكر لي�س���تطيعو� 
مو�جهة �حلياة ب�س���ورة �أ�س���هل، ولكي ي�س���تطيع هوؤلء �لأطفال �لتو�فق مع �أنف�س���هم، 
ومع �لآخرين، ومع �ملجتمع.، حتى ل ي�س���بحون طاقات معطلة ون�س���تطيع ��س���تخد�م 
كل ما لديهم من قدر�ت كامنة من خالل �لتدريب وتنمية �ملهار�ت بالطرق �ملختلفة.

كما �أنهم يعانون ق�سوًر� و��سًحا يف م�ستوى �لنمو �لعقلي، و�لقدر�ت �لإدر�كية 
�حلركي���ة و�حل�س���ية، �لأم���ر �ل���ذي يجعلهم غ���ري قادرين عل���ى �للع���ب �أو �لنتقال من 

�لأن�سطة �حلرة �إىل �لأن�سطة �ملنظمة )حممد،2003، 157(.

 ويعاين �لأطفال من ذوي �لإعاقة �لفكرية من ق�سور يف �لوظائف �لتنفيذية 
حيث يت�سبب هذ� �لق�سور يف عدم قدرة �لفرد على مو�جهة �مل�سكالت يف حياته وهناك 
عالقة بني ق�س���ور �لوظائف �لتنفيذية و�لنتباه لدى ذوي �لإعاقة �لفكرية حيث �أن 
ق�س���ور �لوظائ���ف �لتنفيذي���ة يوؤدي �إىل ت�س���تت �لنتباه، وقد يوؤدي �إىل ��س���تجابة غري 
منا�سبة نتيجة لعدم فهم �ملهمة �ملوكلة له، كما يوؤدي �لق�سور يف �لوظائف �لتنفيذية 
�إىل ق�س���ور يف �جلو�ن���ب �للفظية للذ�ك���رة و�لنمو �للفظي وغ���ري �للفظي لدى �لفرد 

)هالل، �إبر�هيم، 2013، 23(.

 Costanzo Varuzza, Menghini, Addona, Gianesini, و�أو�س���ح 
Vicai, (2013)& �إىل �لق�س���ور يف بع����س �لوظائف �لتنفيذي���ة �ملتمثلة يف �لنتقال 
بني �ملهام و�لذ�كرة �للفظية، و�لكف لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية؛ مما يجعلنا 
بحاج���ة �إىل عم���ل بر�مج تدريبية للعمل علي حت�س���ني �لوظائف �لتنفيذية لدى ذوي 

�لإعاقة �لفكرية.

فالوظائ���ف �لتنفيذي���ة حتق���ق �ل�س���بط �لع���ام وتعت���رب �جله���از �مل�س���ئول ع���ن 
�ل�س���بط �ملع���ريف وتنظي���م �ل�س���لوك و�لأف���كار، وت�س���مح مبقارن���ة �لأهد�ف و�حل�س���ول 
عل���ى نتائ���ج وذلك من خالل �أ�س���اليب �ملر�قبة �لذ�تية، مبا ي�س���مح بالتعامل مع �ملهام 
�جلدي���دة �لت���ي تتطلب ت�س���كيل �لهدف و�لتخطي���ط و�لختيار من �لبد�ئ���ل �ملختلفة 
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ل�سل�سلة من �ل�سلوك للو�سول للهدف حيث تت�سمن �لوظائف �لتنفيذية �لعديد من 
�ملكونات و�لعمليات �لفرعية كالتخطيط �أو �لتنظيم، �ملرونة �ملعرفية، كف �ل�ستجابة، 

�لإنتاجية، �ملر�قبة �لذ�تية، �لذ�كرة �لعاملة.

 ومتث���ل �لأن�س���طة �حلركي���ة ل���ذوى �لإعاق���ة �لفكري���ة جمموعة م���ن �لأد�ء�ت 
�حلركي���ة �لت���ي متار�س ب�س���ورة جماعية تتفاعل من خاللها �أج�س���ام ه���وؤلء �لأطفال 
حركًي���ا م���ن خ���الل �لتخطي���ط لأن�س���طة ممتع���ة بت�س���جيعهم عل���ى �مل�س���اركة يف ه���ذه 
�لأن�س���طة حتى ولو كانت �س���غرية، �أو ب�س���يطة و�لتي من �ساأنها ت�سجيعهم على جتنب 
�لعزلة، وبث �لختالط و�لتفاعل مع �لآخرين كما تت�سم بالتنوع و�لت�سويق و�لإثارة، 
كم���ا تعد ممار�س���ة �لأن�س���طة �حلركية بحما�س و�إقبال موؤ�س���ًر� على خف�س �س���لوكيات 
�إي���ذ�ء �ل���ذ�ت بالندم���اج بفعالي���ة يف �لتفاع���ل م���ع �لآخري���ن؛ �إذ تك���ون ممار�س���ة هذه 
�لأن�س���طة نوًعا من �ل�س���تمتاع مع بع�س �ل�س���عور بالتميز و�لإتقان و�ل�س���عادة، و�س���خ 
مزي���ًد� م���ن �لتحفي���ز و�لنخر�ط يف ممار�س���ة ه���ذه �لأن�س���طة وفًقا لنظري���ة �لتعليم 

�لجتماعي ) حممد �لنوبي، 2015(

 حي���ث تع���د �لأن�س���طة �حلركية م���ن �لرب�مج �لفعال���ة �لتي ت�س���تخدم مع هذه 
�لفئ���ة �إذ �أنها تعمل على حت�س���ني �للياقة �لبدنية و�ل�س���حة �لعامة وتنمية �لتو�فقات 
�لع�س���لية �لع�س���بية و�حل�س���ية �حلركي���ة، وم���ن ث���م حت�س���ني �لكف���اءة �حلركي���ة، كم���ا 
ت�س���هم يف تنمي���ة م�س���توى تركيزه���م و�نتباههم ومقدرته���م على �لإح�س���ا�س و�لتذكر 
و�لتميي���ز �حلرك���ي و�لب�س���ري �لأم���ر �ل���ذي يط���ور ��س���تعد�د�تهم �لإدر�كي���ة وينميها                                             

)�أكر�م ح�سن، 2008، 35(. 

وبالت���ايل يت�س���ح �حلاج���ة �إىل ه���ذ� �لبح���ث م���ن خ���الل ��س���تخد�م �لأن�س���طة 
�حلركي���ة �ملوجه���ة و�ملتنوعة يف حت�س���ني �لوظائف �لتنفيذية �ملختلف���ة لذوي �لإعاقة 

�لفكرية �لب�سيطة.

م�سكلة البحث:
 نظ���ر� مل���ا �أو�س���حته �لعديد من �لدر��س���ات بوجود ق�س���ور يف بع����س �لوظائف 
 (Costanzo et al,2013; لتنفيذية لالأطفال من ذوي �لإعاقة �لفكرية كدر��س���ة�
���ا  (Majoral-Vallès and Serrat, Amadó, 2016 ، و�أظه���رت �لدر��س���ات �أي�سً
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���ا  فعالي���ة �لرب�م���ج �لتدريبية يف حت�س���ني �لوظائف �لتنفيذية لدى هذه �لفئة وخا�سً
�لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �لب�س���يطة كدر��س���ة �ل�س���يد )2016(؛ ودو�د )2018(؛ 

 Chen,et al. (2015); Ringenbach, et al.(2016)

ومل���ا لالأن�س���طة �حلركي���ة وبر�جمه���ا �ملتنوعة م���ن �أهمية حيث تع���د من �أجنح 
�لو�س���ائل �لرتبوي���ة �لت���ي ته���دف �إىل حتقيق �لنم���و �ملتكامل للطفل، كم���ا �أن �حلركة 
�إحدى �لدو�فع �لأ�سا�سية لنمو �لطفل، فمن خاللها يبد�أ �لطفل �لتعرف على �لبيئة 
�ملحيط���ة ب���ه مبا تت�س���منه من ممار�س���ة ن�س���اطات حركي���ة تت�س���من حركات �أ�سا�س���ية 
به���دف تنميته���ا ب���اأدو�ت معدلة وب�س���يطة و�ألو�ن جذ�ب���ة وتتعامل هذه �لأن�س���طة مع 
تكيف �لطفل حركًيا مع ج�سمه بهدف تعلم �حلركة و�لتعليم من خاللها؛ مبا ي�سمح 
له مبمار�س���ة �أد�ء ناجح يت�س���من حت�س���ن يف �لوظائف �لتنفيذية كاملباد�أة و�لتخطيط 

وتنظيم �لأدو�ت وغريها.

 ونظ���ًر� لن���درة �لدر��س���ات �لعربي���ة – يف ح���دود �إط���الع �لباحثت���ني - لقيا����س 
فعالية ��س���تخد�م �لأن�س���طة �حلركية لتح�س���ني �لوظائف �لتنفيذية مع ذوي �لإعاقة 

�لفكرية �لب�سيطة فقد نبع لدينا �لإح�سا�س باحلاجة �إىل �لقيام بهذ� �لبحث.

تتلخ����س م�س���كلة �لبحث �حلايل يف �ل�س���وؤ�ل �لرئي�س �لت���ايل: ما مدى فعالية 
�لربنامج �لتدريبي �لقائم علي �لأن�سطة �حلركية �ملوجهة يف حت�سني بع�س �لوظائف 
�لتنفيذي���ة )�لتخطيط �أو �لتنظيم، كف �ل�س���تجابة، �ملرون���ة �ملعرفية( لدى �لأطفال 

من ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة؟. وتتحدد م�سكلة �لبحث يف �لأ�سئلة �لتالية:
ه���ل توج���د ف���روق ب���ني درج���ات �أف���ر�د �ملجموعت���ني �لتجريبية و�ل�س���ابطة يف ( 1)

�لتطبيق �لبعدي على �أبعاد مقيا�س �لوظائف �لتنفيذية؟
ه���ل توج���د ف���روق ب���ني درج���ات �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة يف �ملجموعة ( 2)

�لتجريبية قبل وبعد تطبيق �لربنامج على مقيا�س �لوظائف �لتنفيذية؟
هل توجد فروق بني درجات �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية يف �لتطبيقني �لبعدي ( 3)

و�لتتبعي على مقيا�س �لوظائف �لتنفيذية؟
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اأهداف البحث:
��ستهدف �لبحث �حلايل ما يلي:

 بناء برنامج تدريبي قائم على �لأن�سطة �حلركية �ملوجهة و�ملتنوعة لتح�سني ( 1)
�لوظائف �لتنفيذية لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية.

�لتاأكد من فعالية �لربنامج يف حت�سني بع�س �لوظائف �لتنفيذية )�لتخطيط ( 2)
�أو �لتنظيم، كف �ل�س���تجابة، �ملرونة �ملعرفية( لدى �لأطفال من ذوي �لإعاقة 

�لفكرية �لب�سيطة.

اأهمية البحث:
�أهمي���ة �لبح���ث �حلايل يف �أهمية �ملو�س���وع �لذي تت�س���دى له حيث ت�س���عي �إىل 
ت�س���ميم وجتري���ب برنامج تدريبي قائم علي �لأن�س���طة �حلركية لتح�س���ني �لوظائف 
�لتنفيذي���ة ل���دى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية. ول �س���ك �أن هذ� ينطوي علي �أهمية 

كبرية من �لناحيتني �لنظرية و �لتطبيقية.

فمن الناحية النظرية :
تق���دم ه���ذ� �لبحث فكرة �س���املة عن �أه���م بر�مج �لتدريبية �لت���ي تقدم للطفل ( 1)

ذوي �لإعاقة �لفكرية وب�سفة خا�سة حت�سني �لوظائف �لتنفيذية.
��ستخد�م �لرب�مج �لتدريبية يف تنمية �ملهار�ت �حلركية ذوي �لإعاقة �لفكرية.( 2)
ندرة �لدر��سات �لعربية �لتي تناولت متغري�ت �لبحث �حلايل.( 3)
ميكن من خالل �لربنامج �لتدريبي �أن نعمل على حت�سني �لوظائف �لتنفيذية ( 4)

لدى هوؤلء �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية.

ومن الناحية التطبيقية:
�ل�ستفادة من نتائج هذ� �لبحث يف �إعد�د �لرب�مج �لتي ت�سهم يف تنمية �ملهار�ت ( 1)

�حلركية ب�سكل هادف لالأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية من �جل م�ساعدة هوؤلء 
�لأطفال على حتقيق �أكرب قدر من �ل�ستقاللية و�لتطور �ملعريف و�جل�سمي.

�إف���ادة �ملهتم���ني و�لعامل���ني مبج���ال رعاي���ة ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة و�لقائمني ( 2)
بالإ�س���ر�ف عليهم يف �لتعرف على كيفية ��س���تخد�م �لأن�سطة �حلركية �لهادفة 

يف حت�سني �لوظائف �لتنفيذية لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية.
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توفري �حلد �لأدنى من �إعد�د هذه �لفئة للحياة ب�سكل م�ستقل وحتقيق �لتاآزر ( 3)
�حلركي و�لتخطيط و�لنتباه �ملوجهة.

�إع���د�د برنام���ج تدريب���ي م�س���تخدما �لأن�س���طة �حلركي���ة �لهادف���ة يف حت�س���ني ( 4)
�لوظائف �لتنفيذية.

توجي���ه نظ���ر �ملعلم���ني و�أولي���اء �لأم���ور �إىل دور �لأن�س���طة �حلركي���ة يف دع���م ( 5)
�لوظائ���ف �لتنفيذي���ة بجمي���ع �أبعاده���ا لالأطف���ال م���ن ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة 

�لب�سيطة

حمددات البحث: 
 تتحدد �لبحث �حلايل مبا يلي:

املحددات املنهجية: مت ��ستخد�م �ملنهج �لتجريبي.

املحددات الب�سرية: �قت�سر �لبحث على عينة من �لأطفال من ذوي �لإعاقة �لفكرية 
باملدر�س���ة �لفكري���ة ببن���ي �س���ويف بلغ عدده���م )12 طف���اًل، وطفلة ( ت���رت�وح �أعمارهم 
�ملجموع���ة  �إىل جمموعت���ني مت�س���اويتني  - 11( عام���ا. مق�س���مني  م���ن )8  �لزمني���ة 
�لتجريبي���ة: وتتك���ون من )6( �أطف���ال و�لذين مت تطبيق �لربنام���ج �لتدريبي عليهم. 
و�ملجموع���ة �ل�س���ابطة: وتتك���ون م���ن )6( مل يتعر�س���و� لأن�س���طة وجل�س���ات �لربنامج 
�لتدريب���ي. وق���د قامت���ا �لباحثت���ني باملكافئ���ة ب���ني �ملجموعت���ني يف متغ���ري�ت �ل���ذكاء  

و�لعمر �لزمني.

املفاهيم االإجرائية للبحث:

فعالي�ة Effectiveness : لغ���ة: مق���درة �ل�س���يء عل���ى �لتاأث���ري ) �ملعج���م �لوجي���ز، 
2001، 477(. و��س���طالًحا تعرف " �لقدرة على �إجناز �لأهد�ف لبلوغ �لنتائج �ملرجوة 

و�لو�سول �إليها باأق�سى حد ممكن )�أحمد زيتون، 1997، 41(

الربنام�ج التدريب�ي:  “تطبي���ق جمموع���ة من �لأن�س���طة �حلركية �ملوجه���ة و�لهادفة 
و�ملتنوعة �لتي تقوم على �إحد�ث نوع من �ملرونة �ملعرفية، كف �ل�س���تجابة، و�لتنظيم 
و�لتخطي���ط لتح�س���ني �لوظائ���ف �لتنفيذي���ة ل���دى عين���ة �لبح���ث م���ن �لأطف���ال ذوي 

�لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة.
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الإعاق�ة الفكرية Intellectual disability : تعرف �جلمعية �لأمريكية لالإعاقات 
�لفكري���ة و�لنمائي���ة �لإعاقة �لفكري���ة (AAIDD,2010) باأنها “�لق�س���ور يف بع�س 
�جلو�ن���ب �ل�سخ�س���ية �لت���ي تت�س���ح يف �س���عف �لقدر�ت �لفكرية �مل�س���حوب بق�س���ور يف 
�مله���ار�ت �لتكيفي���ة مث���ل: �لتو��س���ل، و�لعناي���ة بال���ذ�ت، و�لأد�ء �لأكادمي���ي، و�مله���ار�ت 
�لعملي���ة، و�لتوجي���ه �لذ�ت���ي، و�ل�س���تقاللية وه���ذ� �لق�س���ور يظه���ر قب���ل بل���وغ �لفرد              

�سن 18 عاًما”.

�لفكرية �لب�س���يطة                                                            �لإعاق���ة  ذوى  �لأطف���ال  �لباحثت���ني  وتع���رف 
Mild Intellectual Disability Children باأنه���م “�أولئ���ك �لأطف���ال �لذي���ن 
يعان���ون م���ن �لإعاق���ة �لفكرية �لب�س���يطة و�لذي���ن يطل���ق عليه���م �لقابل���ني للتعل���م 
و�مللتحقني بجمعيات ومعاهد وبر�مج �لرتبية �لفكرية، ويرت�وح معامل ذكائهم بني 

)50 –68( على مقايي�س �لذكاء �ملقننة”.

الأن�سط�ة احلركي�ة: Motor Activity: متثل جمموع���ة �لفعالي���ات غري �ل�س���فية 
�لت���ي يق���وم بها �لأطفال م���ن �أجل حتقيق �أهد�ف تربوية ل تتحق���ق يف �أغلب �لأحيان 

ب�سورة مقبولة من خالل �لأن�سطة �ل�سفية )�لفتالوي، 2006، 94(. 

 تو�س���ف �لأن�س���طة �حلركية باملمار�سات �لريا�س���ية و�لتوجيهات �لتي يتلقاها 
ذوى �لحتياج���ات �خلا�س���ة م���ن �ملتخ�س�س���ني و�ملوؤهل���ني، وبذلك يتم تنمي���ة مهار�ت 
ذوى �لإعاق���ة �لعقلية �لب�س���يطة عن طريق �إعد�د �لرب�مج �لريا�س���ية �خلا�س���ة بهذه 
�لفئ���ة حت���ى يتمكن���و� م���ن �لقيام مبه���ار�ت �حلي���اة �ليومي���ة و�لتي تنمي �لق���درة علي 

.(Harum, 2006, 210) حلركة و�لعتماد علي �لنف�س�

كم���ا �أنه���ا تل���ك �لظ���روف �خل�س���بة �لت���ي تتيحه���ا �لرتبي���ة �حلركية لإك�س���اب 
�لأطف���ال �لنو�ح���ي �ملعرفي���ة و�لوجد�نية و�للياق���ة �لبدنية و�حلركية و�ل�س���حية عن 

طريق �حلركة )�جلرو�ين، و�ل�ساوي، 2013،9(. 

الوظائف التنفيذية : تعرفها )�أ�س���ماء حمزة،2011( باأنها: "مدى و��س���ع من �ملهار�ت 
�ملعرفي���ة، ون���وع م���ن �لن�س���اطات �ملعرفية �لتي يق���وم بها �لف���رد �أثناء حل �مل�س���كلة من 
خ���الل قيام���ة مبجموعة م���ن �لعملي���ات �ملعرفية مث���ل �لتخطيط، وكف �لإ�س���تجابة، 
و�ملرون���ة �ملعرفية، و�س���بط �لنفع���ايل، و�لذ�ك���رة �لعامل���ة، و�ملر�قبة،وتنظيم �لأدو�ت 
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وذل���ك لتنفيذ ه���دف معني”. وتعرف �إجر�ئيا باأنها “جمموع �لدرجات �لتي يح�س���ل 
عليه���ا �ملفحو����س على مقيا����س �لوظائف �لتنفيذي���ة لدى �لأطفال م���ن ذوي �لإعاقة 

�لفكرية �لب�سيطة عينة �لبحث ".

االإطار النظري 
الوظائف التنفيذية :

 مفه���وم �لوظائ���ف �لتنفيذي���ة م���ن �ملفاهي���م �لت���ي نال���ت �هتم���ام �لعدي���د من 
�لباحث���ني وذل���ك لالإ�س���هامات �ملتعددة لهذ� �ملفهوم يف عدة جم���الت كاملجال �حلركي 

و�لع�سبي و�ملعريف و�لجتماعي و�لنفعايل و�ل�سلوكي.

)�لب���دء،  تت�س���من؛ مر�قب���ة مه���ار�ت  �لت���ي  "�لعملي���ات  باأنه���ا:  وق���د عرف���ت 
و�ل�س���تمر�ر، و�لك���ف، و�لتح���ول( وجمموع���ة �ملحافظ���ة، ومر�قب���ة �ل���ذ�ت، و�ملرون���ة، 
وعمليات �لتكامل، وعمليات �لت�سل�س���ل/ �لتنظيم؛ فهي لي�ست �لقدر�ت �مل�ستخدمة يف 
�إدر�ك �مل�س���اعر �أو �لأف���كار �أو �لعم���ل ولكنه���ا �لعمليات �لتي توجه �أو ت�س���ري �إىل �لربط 

بني هذه �لقدر�ت" )�جلعفر، 2013(.

 وع���رف Zandt et al. (2009,44)  �لوظائ���ف �لتنفيذي���ة باأنه���ا: “�ملك���ون 
�لذي يوجه �لنتباه، وير�قب �ل�س���لوك، وين�س���ق �ملعلومات مع �ل�سلوك، بالإ�سافة �إىل 
دورها �حلا�سم يف �لتحكم يف �لنفعالت، و�لتفاعل �لجتماعي، وهي قدر�ت توجيهية 
م�س���وؤولة ع���ن قدرة �لفرد على �مل�س���اركة يف عملي���ات هادفة ويف تنظيم �لذ�ت، وو�س���ع 

�ل�سرت�تيجيات، و�لتوجه �ملبا�سر نحو �لهدف، �سو�ء �نفعاليا �أو عمليا”.

 كما مت تعريفها باأنها: “مدى و��سع من �ملهار�ت �ملعرفية،ونوع من �لن�ساطات 
�ملعرفية �لتي يقوم بها �لفرد �أثناء حل �مل�سكلة من خالل قيامة مبجموعة من �لعمليات 
�ملعرفي���ة مث���ل �لتخطيط، و�س���بط �لنفع���ايل، و�لذ�ك���رة �لعامل���ة، و�ملر�قبة،وتنظيم 

�لأدو�ت وذلك لتنفيذ هدف معني” )حمزة،2011(. 

ويوؤكد على ذلك Jimenez et al, (2013,1268) باأن �لوظائف �لتنفيذية 
ه���ى: “جمموعة من �لعملي���ات �ملعرفية �لعليا و�ملهار�ت �لعاطفية و�لتحفيزية و�لتي 
تتو�س���ط ق�س���رة �لف�س �جلبهي من �لدماغ وتهدف �إىل توجيه �س���لوك �لفرد لتحقيق 
�لهدف بالإ�سافة �إىل تنظيم �سلوكه ملو�جهة �لتغري�ت �ملحتملة �لتي تطر�أ على �ملو�قف”. 
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مكونات الوظائف التنفيذية
�لوظائ���ف �لتنفيذي���ة لي�س���ت بن���اًء� و�ح���د� ولكنه���ا جمموع���ة م���ن �لعملي���ات 
�مل�س���تقلة، �لت���ي تتف���اوت يف �لك���م و�لكي���ف م���ن �س���خ�س لآخ���ر، وفيم���ا يل���ى عر����س                                            

لتلك �لوظائف:

ي���رى Gioia, Isquith, Guy & Kenworthy, (2018) �أن للوظائ���ف 
�لتنفيذية ثمانية مكونات هي:

ك�ف ال�سل�وك اأو ال�ستجاب�ة: هو "�لق���درة على مقاوم���ة �لدو�فع و�لقدرة عل���ى �إيقاف 
ومنع �أحد �ل�سلوكيات �ملكت�سبة يف �لوقت �ملنا�سب".

املرونة املعرفية اأو العقلية: هي" �لقدرة على �لنتقال ب�س���هولة من موقف �أو ن�س���اط 
�أو جانب من �مل�س���كلة، �إىل جانب �آخر ح�س���ب متطلبات �ملوقف، وتت�س���من �لقدرة على 
تقبل �لتغيري، و�ملرونة يف حل �مل�سكلة، وحتويل �أو تبديل �لنتباه من مو�سوع لآخر". 
ال�سب�ط النفع�ايل: هو" �لق���درة على �س���بط �ل�س���تجابات �لنفعالية ومن���ع �أو تعديل 
�ل�س���تجابات �لنفعالي���ة ملو�جه���ة �ملو�قف �خلارجي���ة �ملفاجئة )�لتحكم يف �مل�س���اعر �أو 

�لأفكار �أو �لأفعال �ملحددة �لتي ت�ساحب تلك �ملو�قف(". 
املب�اداأة: ه���ي "�لق���درة عل���ى ب���دء مهم���ة �أو ن�س���اط ب�س���كل م�س���تقل، و�بتكار �أف���كار �أو 

��ستجابات �أو ��سرت�تيجيات جديدة حلل �مل�سكالت".
الذاك�رة العامل�ة: ه���ي "�لقدرة على �لحتف���اظ باملعلومات يف �ملخ، وت�س���فريها، وتذكر 

ت�سل�سل �خلطو�ت لتحقيق �لأهد�ف".
التخطي�ط/ التنظي�م: هو "�لقدرة على توقع �لأحد�ث �مل�س���تقبلية ملجموعة �لأهد�ف، 
وو�س���ع ت�سل�س���ل خلط���و�ت تنفيذ �ملهمة يف �لوقت �ملنا�س���ب، وجتهي���ز �ملعلومات و�إعادة 

تنظيمها، وتقدير �لأفكار �لرئي�سية �أو �ملفاهيم �ملفتاحية".
تنظيم الأدوات: هي "�لقدرة على تقبل �لنظام يف �لعمل و�إعادة �لأ�سياء �إىل مكانها". 

املراقب�ة: "�لق���درة على �ملحافظة على �ملهمة – مر�قبة ذ�تية موجهة- وتقييم �لأد�ء 
�أثناء وبعد �لنتهاء مبا�س���رة ل�س���مان �لدقة �أو �لتحقيق �ملنا�سب لالأهد�ف، و�حلفاظ 

على م�سار �ل�سلوك مع �لآخرين".
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 وق���د �خت���ارت �لباحثت���ني ثالث���ة مكون���ات فق���ط للوظائ���ف �لتنفيذي���ة ه���ي 
)�لتخطي���ط �أو �لتنظي���م، ك���ف �ل�س���تجابة، توجيه���ه �لنتب���اه �أو �ملرون���ة �ملعرفي���ة ( 

ملنا�سبتها لطبيعة �لأن�سطة �حلركية �ملختارة لعينة �لبحث.

اأهمية الوظائف التنفيذية
يو�سح Doty, (2007,9) �إن للوظائف �لتنفيذية مهام رئي�سية وهى:

 �سبط �لنفعالت.- 1
�لتنظيم و�ل�سيطرة.- 2
�لتخطيط.- 3
ت�سكيل �لأفكار للقيام بالفعل - 4
بد�أ �إجر�ء �لفعل.- 5
�حلفاظ على �لفعل حتى يتم �لنتهاء منه.- 6
و�سع �لتفا�سيل يف �لذ�كرة �لعاملة.- 7
تنظيم �ملعلومات وتعلمها.- 8
�لقدرة على حل �مل�سكلة.- 9

:Motor Activity الأن�سطة احلركية
 �ن �لأن�س���طة �حلركي���ة وبر�جمها �ملتنوعة من �أجنح �لو�س���ائل �لرتبوية �لتي 
ته���دف �إىل حتقي���ق �لنمو �ملتكام���ل للطفل، كما �أن �حلركة �إحدى �لدو�فع �لأ�سا�س���ية 
لنم���و �لطف���ل، فم���ن خالله���ا يب���د�أ �لطف���ل �لتع���رف عل���ى �لبيئ���ة �ملحيط���ة ب���ه مب���ا 
تت�سمنه من ممار�سة ن�ساطات حركية تت�سمن حركات �أ�سا�سية بهدف تنميتها باأدو�ت 
معدل���ة وب�س���يطة و�ألو�ن جذ�بة وتتعامل هذه �لأن�س���طة مع تكي���ف �لطفل حركًيا مع 
ج�سمه بهدف تعلم �حلركة و�لتعليم من خاللها؛ مبا ي�سمح له مبمار�سة �أد�ء ناجح.

 وق���د عرف���ت �لأن�س���طة �حلركي���ة باأنه���ا "ذل���ك �جلانب م���ن �لرتبي���ة �لبدنية                    
) �لريا�سية ( �أو �لرتبية �لأ�سا�سية �لتي تتعامل مع �لنمو و�لتدريب لأمناط �حلركة 
�لأ�سا�س���ية باعتباره���ا تختل���ف عن �ملهار�ت �حلركية �خلا�س���ة بالأن�س���طة �لريا�س���ية" 

)�جلرو�ين، و�ل�ساوي، 2013، 9(.
وقد عرفها ديور يف )�ل�سندويلي،2018، 211( باأنها: "�لتعلم للحركة و�لتحرك 

للتعلم".
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 وعرفها �ل�س���ندويلي )2018، 211( هي جمموعة من "�لأن�س���طة �ملتخ�س�س���ة 
�ملق�سودة �ملوجهة و�لتي ينظمها �لفرد �أو تنظم له بالتعاون يف مو�قف تعليمية د�خل 

�ملدر�سة �أو خارجها".

وي���رى �ل�س���ندويلي )2018، 210-211( �أن �لأن�س���طة �حلركي���ة تعد من �أف�س���ل 
�لأ�ساليب �لتعليمية �لتي ت�ساعد �لأطفال خا�سة يف مرحلة ريا�س �لأطفال و�ملرحلة 
�لبتد�ئي���ة يف تنمي���ة �لق���در�ت �لعقلية و�حلركي���ة و�لبدنية و�لوجد�ني���ة، فهي تعمل 
عل���ى تزوي���د �لطف���ل ب���كل �ملعلومات �خلا�س���ة باحلرك���ة وتتيح ل���ه فر�س���ة للتقدم بها 
بعيد� عن �سكل �ملناف�سات، وتع�سيد �لقدرة على �ل�ستك�ساف و�لبتكار وحل �مل�سكالت 
�حلركية مبا يتنا�س���ب مع �لقدر�ت و�لإمكانات و�ل�س���تعد�د�ت �لفردية لالأطفال.كما 
يتما�سى �أ�سلوب �لأن�سطة �حلركية مع مر�حل �لتطور �حلركي و�لنمو �جل�سمي �لتي 
مي���ر به���ا �لطف���ل �أثناء تعلم���ه و�إتقانه للح���ركات �ملختلفة و�لأن�س���طة �ملتعددة، بهدف 

�لرتقاء بقدر�ت �لطفل �ملختلفة. 

 وتعرف �لباحثتني �لأن�سطة �حلركية �ملوجهة �إجر�ئيا يف �لبحث �حلايل باأنها 
"�أن�سطة منظمة تنظيًما منطقًيا وتت�سم بكونها ب�سيطة وو��سحة تعتمد على حركة 
�لع�س���الت �لغليظ���ة �أو �لدقيق���ة موجه���ة تقوم عل���ى ��س���رت�تيجيات تعليمية تنا�س���ب 
�لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة وتت�س���من �إ�سار�ت ج�س���دية ومرئية ولغوية 
لتوجي���ه �لتعل���م وحتقي���ق �أه���د�ف حمددة وو��س���حة تعتم���د يف حتقيقها على عن�س���ر 

�ملحاكاة و�لتقليد و�لتوجيه.”

اأهمية الأن�سطة احلركية لذوي الإعاقة الفكرية:
 ت�سهم �لأن�سطة �حلركية لذوي �لإعاقة �لفكرية يف تنمية �لتو�فقات �لع�سلية 
و�لع�س���لية و�حلركية مما ي�س���هم يف حت�س���ني �لكفاءة �حلركية رفع م�س���توي �لرتكيز 
و�لنتب���اه و�لق���درة عل���ى �لإح�س���ا�س لديه���م )�إبر�هي���م، 2002، 376(. ومتك���ن �أه���د�ف 
�لأن�س���طة �حلركي���ة ل���ذوي �لإعاق���ة �لعقلي���ة يف: تنمي���ة �مله���ار�ت �حلركي���ة �لنافع���ة 
للحي���اة، تنمي���ة �لكف���اءة �لبدنية، و�إح�س���ا�س �لطفل بامل���رح و�ملتعة مبمار�س���ة �حلركة، 
وتعلي���م �لطف���ل تكوي���ن عالق���ات طيبة م���ع زمالئ���ه، وتق���ومي �لعي���وب و�لنحر�فات 
�ملختلفة بدنيا �أو نف�س���يا، �أو �جتماعيا مما يزيد �لوعي بالقيم �جلمالية وحب �حلياة                              

)�سرف، 2005، 41-55؛ عو�س و�سابر، 2006، 127(.
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 و�أ�س���بحت �أهمي���ة �لن�س���اط �حلرك���ي �ملوج���ه ل���ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �إحدى 
�ملجالت �لأ�سا�س���ية لتخفيف ما ي�س���عر به هوؤلء من عبئ نف�س���ي وج�س���مي معا. وقد 
�أو�س���ح �ل�س���ندويلي )2018، 213-214( �إىل �أن �أهمي���ة �لأن�س���طة �حلركي���ة ب�س���كل ع���ام 

لالأطفال تكمن يف : 
تنمية �حلركات �لأ�سا�سية للطفل من خالل �لتعرف على �ملفاهيم �ملرتبطة ( 1)

باحلرك���ة مث���ل وع���ي �لطف���ل باأج���ز�ء ج�س���مه، كذل���ك �لوع���ي بالف���ر�غ و�أين 
يتحرك �جل�س���م يف �لف���ر�غ �ملحيط به، كذلك �لوع���ي بالعالقات �لتي تتكون 

�أثناء �حلركة �سو�ء مع �لأ�سياء �أو مع �لأقر�ن.
تنمية �ملهار�ت �لجتماعية وتعديل �ل�سلوكيات غري �ملرغوب فيها.( 2)
تنم���ي �لأن�س���طة �حلركية �ل�س���مات �لعقلية و�ملهاري���ة و�لجتماعية كالتذكر ( 3)

و�لنتب���اه و�لتفك���ري وق���وة �ملالحظة و�لتقليد و�ملمار�س���ة و�لإتق���ان و�لإبد�ع 
وتبادل �خلرب�ت بني �لأقر�ن و�لتعود على �لتفكري و�لعمل �لتعاوين وغريه.

لالأن�س���طة �حلركي���ة دور� هاما يف تن�س���ئة �لطفل �جتماعًي���ا و�تز�نه عاطفًيا ( 4)
و�نفعالًيا وذلك من خالل �إتاحة فر�س �لنجاح و�ل�س���عور بال�س���عادة و�لر�سا 

�أثناء ممار�سة �لأن�سطة �حلركية �ملختلفة.
تنمية �لقو�م �جليد للطفل وذلك لأن فرتة �لطفولة هي �لفرتة �لرئي�س���ية ( 5)

لظهور ت�سوهات �لقو�م.
�إ�سباع حاجة �لطفل للعب وتلبيه لهو�يته و�لرتقاء بقدر�تهم �لعقلية.( 6)
تو�سيح وتو�سيع مفاهيم �لأطفال حول بيئتهم.( 7)
ت�س���اعد على تنمية عظام �لأطفال وع�س���التهم كما ت�س���اعدهم على �لتو�زن ( 8)

و�لر�ساقة و�لتنا�سق.
�إك�س���اب �لأطفال �لقيم �لجتماعية و�لجتاهات �ليجابية يف جمال �لتعاون ( 9)

مع �لآخرين مثل �لتعاون و�لت�سامح و�ملناف�سة �ل�سريفة.
تع���ود �لأطف���ال على �لنظ���ام و�لطاعة وتهذيب �خللق من خالل �ملناف�س���ة يف ( 10)

�للعب.
 �كت�س���اب �لأطف���ال �مله���ار�ت �حلركي���ة و�لبدنية كامل�س���ي، و�حلرك���ة، و�لدفع، ( 11)

و�لرمي، و�لتو�زن، و�لتاآزر، وتنميتها.
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دار�سات �سابقة:
املحور الأول: درا�سات تناولت الوظائف التنفيذية لدى ذوي الإعاقة الفكرية: 

��ستهدفت در��سة حمدي )2012( �لك�سف عن �لفروق يف �أد�ء �ختبار�ت �لوظائف 
�لتنفيذي���ة �لت���ي تقي�س مهار�ت )�لتخطيط ، �ملرونة �لذهنية ، كف �ل�س���تجابة ( بني 
�لأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد ذوي �لأد�ء �لوظيفي �ملرتفع و�لأطفال ذوي �لإعاقة 
�لعقلية بدرجة ب�سيطة، وتكونت �لعينة من �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد ذوي �لأد�ء 
�لوظيف���ي �ملرتف���ع وعدده���م )50( طف���ال وم���ن ذوي �لإعاقة �لذهنية �لب�س���يطة)50( 
طفال ، و��س���تخدمت �لدر��س���ة ��س���تبيان م�س���ح ��س���طر�بات طيف �لتوح���د ذوي �لأد�ء 
�لوظيفي �ملرتفع، و�ختبار برج لندن لقيا�س وظيفة �لتخطيط و�ختبار وي�سكون�س���ني 
لت�س���نيف �لبطاقات لقيا�س وظيفة �ملرونة �لذهنية و�ختبار �سرتوب لت�سمية �لألو�ن 
لقيا�س وظيفة كف �ل�س���تجابة، وتو�س���لت �لنتائج �إىل وجود فرو ذ�ت دللة �إح�سائية 
بني متو�سط جمموعتني �لدر��سة يف �ختبار برج لندن ويف �ختبار وي�سكون�سني وذلك 

ل�سالح �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية بدرجة ب�سيطة.

فيم���ا ��س���تهدفت در��س���ة Costanzo et al, (2013) �ملقارن���ة بني فئتني من 
�لأطف���ال �ملعاق���ني وهم���ا فئ���ة ذوى متالزم���ة د�ون وفئ���ة ذوى متالزم���ة ويليام���ز يف 
�لوظائف �لتنفيذية وتكونت عينة �لدر��سة من جمموعتني من �لأطفال : �ملجموعة 
�لأوىل من فئة ذوى متالزمة د�ون تكونت من )15( طفاًل، و�ملجموعة �لثانية من فئة 
ذوى متالزمة ويليامز )15( طفاًل، و�أ�سارت نتائج �لدر��سة �إىل �لق�سور يف �لوظائف 
�لتنفيذية �ملتمثلة يف �لنتقال بني �ملهام و�لذ�كرة لفظية �لكف لدى �أطفال �ملجموعة 
���ا �إىل �لق�س���ور يف  �لأوىل مقارن���ه باأطف���ال �ملجموعة �لثانية، كما �أ�س���ارت �لنتائج �ي�سً

�لتخطيط لدى �أطفال �ملجموعة �لثانية مقارنة باأطفال �ملجموعة �لأوىل.

�أما در��س���ة Chen,et al. (2015) ��س���تهدفت �لتعرف على فاعلية �لتدريب 
 standard occupational على لعبة تن�س �لطاولة يف مقابل �لعالج �ملهني �ملعياري
therapy عل���ى �لإدر�ك �لب�س���ري و�لوظائ���ف �لتنفيذي���ة ل���دى �أطف���ال ذوي �لإعاقة 
�لفكري���ة �لب�س���يطة كذل���ك �لفئة �حلدي���ة وتكونت �لعينة من ثالث���ة جمموعات، ومت 
�إج���ر�ء ه���ذ� �لبح���ث يف تاي���و�ن ، ومت ��س���تخد�م مقيا����س �لإدر�ك �لب�س���ري ، ومقيا�س 
�لوظائ���ف �لتنفيذي���ة ، وبرنام���ج �لتدري���ب عل���ى تن����س �لطاول���ة و�لع���الج �ملهن���ي مت 
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تطبيقه بو�قع ثالثة مر�ت �أ�سبوعًيا مدة �جلل�سة �لو�حدة 60 دقيقة ملدة 16 �أ�سبوًعا ، 
ومت �لتو�سل �إىل �أن �ملدخلني كان لهم فاعلية يف حت�سني �لإدر�ك �لب�سري و�لوظائف 
�لتنفيذية ، وكان �أد�ء �لأطفال �لذين تتلقو� �لتدريب على تن�س �لطاولة �أف�س���ل من 

�أقر�نهم يف �لذين تلقو� �لعالج �ملهني.

  Majoral-Vallès and Serrat, Amadó )2016( بينما ��ستهدفت در��سة
�لتع���رف عل���ى �لعالق���ة ب���ني �لوظائ���ف �لتنفيذي���ة و�ملعرف���ة �لجتماعي���ة ل���دى ذوي 
متالزمة د�ون ، و��س���تخدم �ملنهج �لو�س���في ملنا�س���بة لطبيعة �لدر��سة، وتكونت �لعينة 
م���ن)90( طفالأ م���ن ذوى متالزمة د�ون، ومت ��س���تخد�م �ختب���ار �لوظائف �لتنفيذية 
و�ختبار مهام �ملعرفة �لجتماعية �إعد�د �لباحث، و�أظهرت نتائج �لدر��سة �إىل �أن ذوى 
متالزمة د�ون يعانون من ق�سور يف �لوظائف �لتنفيذية و�ملعرفة �لجتماعية وبغ�س 
�لنظر عن ذلك يظهر ذوي متالزمة د�ون حت�سن يف تلك �لقدر�ت مع �لتقدم يف �لعمر 
وتطور �للغة. وكانت �لذ�كرة �لعاملة ت�سهم بن�سبة 52 % يف �ملعرفة �لجتماعية لديهم.

�أم���ا در��س���ة Ringenbach, et al.(2016) فق���د ��س���تهدفت �لتع���رف عل���ى 
 assisted cycling therapy (ACT) فاعلي���ة �لع���الج برك���وب �لدر�ج���ة �ملح���دد
ورك���وب �لدر�ج���ة �لختي���اري voluntary cycling عل���ى زم���ن �لرج���ع و�لوظائ���ف 
�لتنفيذية لدى �ملر�هقني ذوي متالزمة د�ون ، وتكونت �لعينة من ثالثة جمموعات 
، �ملجموعة �لأوىل تكونت من 17 مر�هًقا من ذوي متالزمة د�ون تلقت �لعالج بركوب 
�لدر�ج���ة �ملح���دد، و�ملجموع���ة �لثانية تكونت من 11 مر�هقا م���ن ذوي متالزمة تلقت 
�لع���الج برك���وب �لدر�جة �لختياري ، وجمموعة �س���ابطة تكونت م���ن 11 مر�هًقا من 
ذوي متالزمة د�ون ، ومت ��ستخد�م مقيا�س زمن �لرجع ومقيا�س �لوظائف �لتنفيذية 
وبرنامج �لعالج بركوب �لدر�جة و�لذي ��س���تغرق 8 �أ�س���ابيع ، ومت �لتو�سل �إىل فاعلية 
�لربناجم���ني يف حت�س���ني �لوظائف �لتنفيذي���ة ، وكان �لعالج برك���وب �لدر�جة �ملحدد 

�أف�سل من �لعالج بركوب �لدر�جة �لختياري عند حت�سني �لوظائف �لتنفيذية. 

يف حني فيما ��ستهدفت در��سة حمادة )2016( �لتعرف على مدى فاعلية برنامج 
تدريبي لتنمية �لوظائف �لتنفيذية خلف�س �ل�سلوك �لعدو�ين لدى �لأطفال �ملعاقني 
عقليا �لقابلني للتعلم، و��س���تملت عينة �لدر��س���ة على )14( طف���ال من �ملعاقني عقلًيا 
قابلني للتعلم ومت تق�س���يمهم بالت�س���اوي �إىل جموعتني �سابطة وجتريبي، و�أ�ستخدم 
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�لباح���ث مقيا����س �لوظائ���ف �لتنفيذي���ة ومقيا�س �ل�س���لوك �لع���دو�ين �أع���د�د �لباحث، 
و�أ�سفرت نتائج �لدر��سة عن فاعلية �لربنامج �لتدريبي للوظائف �لتنفيذية �لذي مت 
تطبيق���ه يف خف�س �ل�س���لوك �لعدو�ين لدى �لأطفال �ملعاق���ني عقليا �لقابلني للتعلم.

فيما ��س���تهدفت در��س���ة �س���الح )2018( �لتعرف على فاعلية برنامج �لتدريب 
�ملع���ريف يف حت�س���ني �لوظائف �لتنفيذية لدى �لأطف���ال ذوى �لإعاقة �لفكرية وتكونت 
عين���ة �لدر��س���ة م���ن )16( تلميذة م���ن ذو�ت �لإعاق���ة �لفكرية وت���رت�وح �أعمارهم من 
9-12 �س���نه، ومت تق�س���يمهم �إىل جمموعتني �س���ابطة وجتريبي، و��ستخدمت �لباحثة 
مقيا����س قائمة �لتقدير �ل�س���لوكي للوظائف �لتنفيذي���ة �إعد�د جوبا و�آخرون وترجمة 
وتعري���ب �أب���و زيد )2007( و�لربنام���ج �لتدريبي �إع���د�د �لباحث، و�أ�س���ارت �لنتائج �إىل 
فاعلية �لربنامج �لتدريبي يف حت�س���ني �لوظائف �لتنفيذية لدى عينة �لدر��س���ة ذوى 

�لإعاقة �لفكرية �ملتو�سطة.

املحور الثاين: درا�سات تناولت الأن�سطة احلركية لذوي الإعاقة الفكرية
��س���تهدفت در��س���ة �إكر�م ح�س���ن )2008( �لتع���رف على فعالية برنامج �أن�س���طة 
حركية على تنمية بع�س �ملهار�ت �لجتماعية و�أثرها على �ل�س���لوك �لن�س���حابي لدى 
عين���ة من �لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية �لقابلني للتعلم، ومتثلت �أدو�ت �لدر��س���ة يف 
برنامج �لأن�سطة �حلركية ومقيا�س للمهار�ت �لجتماعية و�أخر لل�سلوك �لن�سحابى، 
وتو�س���لت �لنتائ���ج �إىل وج���ود تاأث���ري �إيجاب���ي لربنام���ج �لأن�س���طة �حلركي���ة يف تنمية 

�ملهار�ت �لجتماعية وخف�س �ل�سلوك �لن�سحابى لدى عينة �لدر��سة.

فيما ��ستهدفت در��سة بو عبد �هلل )2008( �إجناز وحد�ت تعليمية من �لألعاب 
�حلركي���ة لتخفي����س ��س���طر�ب �لنتباه وحت�س���ني �لق���در�ت �لإدر�كي���ة �حلركية لدى 
ذوي �لإعاق���ة �لفكرية، وقد ت�س���منت �لعينة 24 طفال معاق���ا فكرًيا تابعني �إىل �ملركز 
�لطبي �لبببيد�غوجي وبعد تق�سيم �لعينة �إىل جمموعتني �سابطة وجتريبية، وبعد 
�إج���ر�ء �لتجرب���ة �لأ�سا�س���ية �أ�س���فرت �لنتائ���ج عل���ى �نخفا����س يف ��س���طر�ب �لنتباه يف 
جمموع �لكلي وكذلك على م�س���توى موؤ�س���ر�ته، كما مت حت�س���ني يف �لقدر�ت �لإدر�كية 
�حلركية لدى �ملجموعة �ل�س���ابطة، ويو�سي �لباحث بالرتكيز على �لألعاب �حلركية 

يف �لأن�سطة �لبدنية و�لريا�سية لذوي �لإعاقة �لفكرية.
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بينما ��ستهدفت در��سة حممد )2010( بناء برناجمي �أن�سطة حركية �أحدهما 
مبن���ى عل���ى �لتعل���م بال�س���ور و�لآخ���ر بالكلم���ات و�لتعرف عل���ى تاأثريهما عل���ى بع�س 
�لقدر�ت �لإدر�كية �حل�س حركية لالأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة مبدر�س���ة 
�لرتبي���ة �لفكري���ة مبحافظة �ملنيا وذلك على عينة قو�مها )20( ع�س���رون طفاًل، وقد 
تو�س���ل �لباحث���ون �إىل �أه���م �لنتائج �لتالي���ة وهى فعالية �لربنامج �ملقرتح با�س���تخد�م 
�ل�س���ور يف تنمي���ة �لق���در�ت �لإدر�كية �حل�س حركية، كما تو�س���ل �لباحثون �إىل �أهمية 
�لتعل���م بال�س���ور �ل���ذي كان �أف�س���ل م���ن �لتعل���م بالكلم���ات يف تنمي���ة �لق���در�ت �حل����س 
حركية، و�أن �لتعلم عن طريق �ل�سور �ملتحركة كان �أف�سل من �لتعلم بال�سور �لثابتة 

قيد �لبحث.

يف ح���ني فيم���ا ��س���تهدفت در��س���ة Stanish & Temple (2012) �لتع���رف 
على فعالية برنامج �لتمارين �ملوجهة من �لأقر�ن للمر�هقني ذوى �لإعاقة �لفكرية، 
وذلك من خالل ��ستخد�م برنامج �لتمرينات �ملوجهة �لأقر�ن لزيادة �للياقة �لبدنية 
�ملرتبطة بال�س���حة، ومت تطبيق �لربنامج يومني �أ�س���بوعًيا ملدة )15( يوًما، ومت �إجر�ء 
قيا�س���ني قبل���ي وبع���دى لختب���ار �للياق���ة �لبدني���ة، و�أظه���رت �لنتائ���ج حدوث حت�س���ن 
ملحوظ من قبل �مل�ساركني يف �للياقة �لبدنية يف زيادة �مل�سي، وفى �لتمارين �لهو�ئية 

وتدريبات �لوزن.

فيما ��ستهدفت در��سة Tamin et al. (2015) تناول منوذج متارين �لتحمل 
لزي���ادة �للياق���ة �لبدني���ة ل���دى ذوى �لإعاقة �لعقلية، وقد مت ت�س���ميم من���وذج لتقييم 
فعالي���ة ممار�س���ة �لتحم���ل لزيادة �للياق���ة �لبدنية من خ���الل   �إجر�ء جتربة �س���ريرية 
ع�س���و�ئية ل���ذوى �لإعاق���ة �لعقلي���ة مكون���ة من )212( مم���ن ت���رت�وح �أعمارهم ما بني   
)10-30( عاًم���ا م���ن بع����س �ملد�ر����س �خلا�س���ة يف جاكرتا باإندوني�س���يا، وق���د مت توزيع 
�لعينة ب�سكل ع�سو�ئي �إىل ثالث جمموعات، و�أظهر �لربنامج فعالية منوذج �لتحمل 

يف زيادة �للياقة �لبدنية لدى عينة �لدر��سة.

بينما ��ستهدفت در��سة Boddy et al. (2015) �لتعرف على فعالية كل من 
�لأن�س���طة �لبدني���ة و�للع���ب يف جمموعات �س���غرية يف تنمية بع�س �س���لوكيات �لأطفال 
و�ل�س���باب لدى عينة من �مل�س���اركني قدرها )570( من ذوي �لإعاقة �لعقلية، و�أظهرت 
�لنتائ���ج �أن ع���دًد� قلي���اًل م���ن �لأطف���ال ين�س���طون مبا يكفي لال�س���تفادة من �س���حتهم 
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�لبدني���ة وذل���ك بن�س���بة 23 % م���ن �ملجموع���ة �مل�س���اركة، ومل تت���م مالحظ���ة وج���ود �أي 
فروق يف �لن�س���اط �لبدين �ملعتاد، �أو �س���لوكيات �للعب بني �لذكور و�لإناث، كما ق�س���ى 
كب���ار �ل�س���ن �مل�س���اركني مزي���ًد� م���ن �لوق���ت يف ممار�س���ة �لأن�س���طة �لبدني���ة و�للعب يف         

جمموعات �سغرية.

�أما در��س���ة �لنوبى )2015( ��س���تهدفت �لتعرف على فعالية �لأن�س���طة �حلركية 
يف �حل���د من �س���لوك �لإيذ�ء �ل���ذ�ت لدى عينة مكونة من 20 طف���اًل من ذوى �لإعاقة 
�لعقلي���ة �لقابل���ة للتعلم �مل�س���ريني و�ل�س���عوديني ومت تق�س���يمهم �إىل �أربع جمموعات، 
وي���رت�وح �أعماره���م �لزمني���ة م���ا ب���ني )9-13(عاًم���ا، و��س���تخدم �لباح���ث �ملنه���ج �س���به 
�لتجريب���ي ملنا�س���بته لطبيع���ة �لدر��س���ة، ومت تطبيق مقيا����س �س���تانفورد بنية ترجمة 
وتعري���ف �س���فوت ف���رج، ومقيا�س �إيذ�ء �ل���ذ�ت وبرنامج �لأن�س���طة �حلركية للمعاقني 
�إع���د�د �لباح���ث، و�أ�س���فرت نتائ���ج �لدر��س���ة عن وج���ود ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائيا بني 
متو�س���ط رتب درجات �س���لوك �لإيذ�ء �لذ�تي للمجموعة �لتجريبية �لأوىل ) �مل�سرية 
�لأوىل  �ل�س���ابطة  وللمجموع���ة  )�ل�س���عودية(  �لثاني���ة  �لتجريبي���ة  وللمجموع���ة   )
)�مل�س���رية(وللمجموعة �ل�س���ابطة �لثاني���ة )�ل�س���عودية( يف �لقيا����س �لبعدي ل�س���الح 
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة �لأوىل )�مل�س���رية( و�ملجموعة �لتجريبية �لثانية )�ل�س���عودية( 

يف �لجتاه �لأف�سل.

فيما ��س���تهدفت در��سة �سعد )2017( �لتعرف على فعالية برنامج تدخل مبكر 
قائم على ��س���تخد�م �لأن�س���طة كا�سرت�تيجية حتفيزية لتح�سني بع�س مهار�ت �حل�س 
حركية لدى �أطفال متالزمة د�ون، وتكونت عينة �لدر��سة من )11( طفل وطفلة من 
�أطفال متالزمة د�ون �لذي يرت�وح �أعمارهم ما بني )4-6( �سنو�ت، وقد ترت�وح ن�سبه 
ذكائه���م م���ن ) 50-66( م���ن �أطف���ال ذوى �لتخل���ف �لعقلي �لب�س���يط �لقابل���ني للتعلم، 
و��س���تخدمت �لباحثة �ملنهج �س���به �لتجريب���ي ذو �ملجموعة �لو�ح���دة ملالئمته لطبيعة 
�لدر��س���ة، ومت تطبيق مقيا�س �أد�ء �ملهار�ت �حل�س حركية لدى �أطفال متالزمة د�ون 
وبرنامج �لأن�س���طة لتح�س���ني بع����س �ملهار�ت �حل����س حركية �إعد�د �لباحثة، و�أ�س���فرت 
نتائج �لدر��سة �إىل تاأثري برنامج �لتدخل بالأن�سطة يف حت�سني �ملهار�ت �حل�س حركية 

لدى �أطفال متالزمة د�ون �لقابلني للتعلم.
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تعقيب على الدرا�سات ال�سابقة:
حيث يت�سح من �لعر�س �ل�سابق للدر��سات �ل�سابقة ما يلي:

�لإعاق���ة  ل���ذوي  �لتنفيذي���ة  �لوظائ���ف  تناول���ت  �لت���ي  للدر��س���ات  بالن�س���بة  اول: 
�لفكري���ة  �لإعاق���ة  ذوي  �لأطف���ال  ل���دى  و��س���ح  ق�س���ور  �أظه���رت  فق���د  �لفكري���ة 
ودر��س���ة  (Costanzo et al,2013) كدر��س���ة  �لتنفيذي���ة  �لوظائ���ف  يف 

(Majoral-Vallès and Serrat, Amadó,2016)

�ا: بالن�س���بة للدر��س���ات �لت���ي تناول���ت �لرب�م���ج �لتدريبي���ة يف حت�س���ني �لوظائف  ثانياً
يف  �لفكري���ة  �لإعاق���ة  ذوي  تدري���ب  فعالي���ة  �إىل  �لنتائ���ج  �أظه���رت  فق���د  �لتنفيذي���ة 
حت�س���ني �لوظائ���ف �لتنفيذي���ة كما �أظهرت نتائج �لدر��س���ات �ل�س���ابقة �إىل �إن �لأطفال 
�لتنفيذي���ة كدر��س���ة                                                 �لوظائ���ف  �أك���رث حت�س���ن يف  �لب�س���يطة  �لفكري���ة  �لإعاق���ة  ذوي 
 Ringenbach, et al.(2016) عمر �ل�سيد 2016 و �سارة دو�د 2018، ت�سني و�آخرون

Chen,et al. (2015)، ودر��سة عمر �ل�سيد 2016 و �سارة دو�د 2018. 

�ا: �لدر��س���ات �لتي تناولت �لأن�س���طة �حلركية مع ذوي �لإعاق���ة �لفكرية �أظهرت  ثالثاً
فعالي���ة �لأن�س���طة �حلركي���ة يف تنمي���ة جو�ن���ب �لنم���و �ملختلف���ة ل���دى ذوي �لإعاق���ة 
در��س���ة                                                ،Tamin et al.(2015)  ،2010 حمم���د   ،2008 ح�س���ن  كدر��س���ة  �لفكري���ة 

Boddy et al. (2015)، ودر��سة �لنوبي 2015، و�سعد 2017.

فرو�س البحث:
توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائيا ب���ني متو�س���طي رتب درج���ات �أف���ر�د �ملجموعتني ( 1)

�لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة يف �لتطبي���ق �لبع���دي عل���ى �لدرج���ة �لكلي���ة ملقيا����س 
�لوظائف �لتنفيذية ل�سالح �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية.

توج���د ف���روق ذ�ت د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي رتب درجات �أف���ر�د �ملجموعة ( 2)
�لتجريبي���ة يف �لتطبيق���ني �لقبلي و�لبعدي عل���ى مقيا�س �لوظائف �لتنفيذية 

ل�سالح �لقيا�س �لبعدي.
ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي رتب درجات �أفر�د �ملجموعة ( 3)

�لتجريبي���ة يف �لتطبيق���ني �لبع���دي و�لتتبع���ي عل���ى �أبع���اد مقيا����س �لوظائ���ف 
�لتنفيذية



فعالية التدريب على االأن�صطة احلركية املوجهة د. والء ربيع م�صطفي و د. نرمني حممود عبده

 85 

اإجراءات البحث: 
اأول: منهج البحث والت�سميم التجريبي :

منه�ج البح�ث:  حيث �أن �لبحث �حل���ايل قائمة على �إجر�ء برنام���ج تدريبي قائم علي 
�لأن�سطة �حلركية لتح�سني �لوظائف �لتنفيذية لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية 
�ملعر�س���ني لالإ�س���اءة، كمتغري تابع ومبا �نه من �ل�س���عوبة مبكان �إيجاد �سبط جتريبا 
تام بني �ملجموعة �لتجريبية و�ملجموعة �ل�س���ابطة يف جميع �ملتغري�ت �لدخيلة �لتي 
ميكن �أن توؤثر يف �ملتغري �لتابع ، فقد قامت �لباحثتني ب�سبط ن�سبى لبع�س �ملتغري�ت 
�لدخيل���ة كالعم���ر ومعام���ل �ل���ذكاء �إىل جان���ب �ملتغ���ري �لتاب���ع حمل �لبحث م�س���توى 
�لوظائف �لتنفيذية، ومن هنا فاملنهج �ملنا�س���ب للدر��سة �حلالية هو �ملنهج �لتجريبي 
، وق���د ق�س���مت �لعين���ة �إىل جمموعتني: �إحد�هم���ا جتريبية و�لأخرى �س���ابطه ، وبعد 
حماول���ة جمان�س���تها يف �ملتغ���ري�ت �س���الفة �لذك���ر، مت تعري����س �ملجموع���ة �لتجريبية 
للمتغري �لتجريبي ) �مل�ستقل ( وهو �لربنامج �لتدريبي ، بينما مل تتعر�س �ملجموعة 
�ل�س���ابطة له���ذ� �لربنام���ج ، حيث كانت مبثابة حمك تقا�س يف �س���وئه نتائج �لتجربة 
ملعرف���ة م���دى فاعلي���ة �لربنامج يف حت�س���ني �لوظائ���ف �لتنفيذية ل���دى �لأطفال ذوي 

�لإعاقة �لفكرية �أع�ساء �ملجموعة �لتجريبية.

اإجراءات البحث وخطواتها :

عين�ة البح�ث: قام���ت �لباحثت���ني باإج���ر�ء در��س���ة ��س���تطالعية عل���ى عين���ة - 
م���ن �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة قو�مه���ا )24( طفل م���ن �لأطف���ال ذوي �لإعاقة 
وتر�وح���ت  �س���ويف،  بن���ي  مبدين���ة  �لفكري���ة  �لرتبي���ة  مبعه���د  �لب�س���يطة  �لفكري���ة 
�أعماره���م ب���ني )8-12( �س���نة، وجمي���ع �لأطف���ال م���ن ذوي �لإعاق���ة �لب�س���يطة ، وق���د 
قام���ت �لباحث���ة بتطبي���ق مقيا����س �لوظائ���ف �لتنفيذية وذل���ك للتعرف على م�س���توى 
�لتنفيذي���ة ل���دى ه���وؤلء �لأطف���ال. �ختي���ار �لأطف���ال �حلا�س���لني عل���ى �أق���ل �لدرجات 
عل���ى مقيا����س �لوظائف �لتنفيذي���ة ليكونو� �لعين���ة �لنهائية، و�لت���ي قو�مها 12 طفل

) �لتجريبية ن= 6 ، و�ل�سابطة ن= 6(.

اختي�ار اأف�راد العينة النهائي�ة: مت �ختيار �أف���ر�د �لعينة �لنهائي���ة، وتكونت - 
�لعين���ة م���ن )12( طف���ل مق�س���مني بالت�س���اوي عل���ى جمموعت���ني �إحد�ه���ا جتريبي���ة 

و�لأخرى �سابطة.
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اإج�راء التكاف�وؤ ب�ني جمموعت�ي البح�ث 	 ال�سابط�ة والتجريبي�ة أ: قام���ت - 
�لباحثت���ني باإج���ر�ء �لتكافوؤ بني �ملجموعت���ني يف متغريين هما �لعمر �لزمني ون�س���بة 
�ل���ذكاء، و م�س���توى �لوظائ���ف �لتنفيذي���ة و��س����تخدمت �ملقايي����س ذ�ت �ل�س���لة بتل���ك 

�ملتغري�ت ، وحتليل نتائجها ، و�إجر�ء �لتكافوؤ بني �ملجموعتني.
القيا��س القبلي: قام���ت �لباحثت���ني بتطبيق مقيا����س �لوظائ���ف �لتنفيذية - 

�لبح���ث                                                        جمموعت���ي  �أع�س���اء  �لب�س���يطة  �لفكري���ة  �لإعاق���ة  ذوى  �لأطف���ال  عل���ى 
) �لتجريبية و�ل�سابطة ( قبل تطبيق �لربنامج �لتدريبي.

تطبي�ق الربنام�ج التدريب�ي : مت تطبي���ق �لربنام���ج �لتدريبي �ل���ذي يقوم - 
على �لأن�س���طة �حلركية لالأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة �أع�س���اء �ملجموعة 

�لتجريبية على مدى �سهر ون�سف تقريًبا خالل �لعام �لدر��سي 2018 / 2019 م.
القيا��س البعدي : مت تطبيق مقيا�س )�لوظائ���ف �لتنفيذية( لدى �لأطفال - 

ذوى �لإعاقة �لفكرية �لقابلني للتعلم على جمموعتي �لبحث ) �لتجريبية و�ل�سابطة ( 
عق���ب �نتهاء تطبيق �لربنامج ، وذلك ملقارن���ة نتائج �لقيا�س �لبعدي بالقيا�س �لقبلي 

للتعرف على مدى تاأثي�ر �لربنامج �لتدريبي.
حتليل البيانات وتلخي�سها : - 

مت حتلي���ل �لبيان���ات وتلخي�س���ها م���ن خالل �لأ�س���اليب �لإح�س���ائية �ملنا�س���بة ، 
و��ستخال�س �لنتائج ، ومناق�ستها ، ثم �سياغة تو�سيات �لبحث يف �سوء �لنتائج. 

الأ�ساليب الإح�سائية امل�ستخدمة : - 

قامت �لباحثة مبعاجلة �لبيانات �لتي مت �حل�سول عليها با�ستخد�م جمموعة 
للعل���وم  �لإح�س���ائية  �لرب�م���ج  عل���ى حزم���ة  بالعتم���اد  �لإح�س���ائية  �لأ�س���اليب  م���ن 

�لجتماعية و�ملعروفة �خت�ساًر� SPSS/PC وهى : 
�ختبار مان ويتني ومعامل ويلكوك�سون وقيمة Z لختبار دللة �لفروق لعينتني  �

م�س���تقلتني ، �أثن���اء �ملكافئ���ة ب���ني �ملجموعت���ني �لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة يف �ختبار 
�سحة بع�س �لفرو�س.

�ختبار ويلكوك�سون وقيمة Z و�ختبار مان ويتني لختبار دللة �لفروق لعينتني  �
مرتبطتني، وذلك �أثناء �ختبار �سحة بع�س �لفرو�س.
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ثانيا : عينة البحث:
 مت تطبي���ق �إج���ر�ء�ت �لبح���ث �حل���ايل عل���ي عين���ه م���ن �لأطف���ال ذوى �لإعاقة 
�لفكري���ة �لب�س���يطة مبعه���د �لرتبي���ة �لفكري���ة مبحافظة بني �س���ويف، وق���د مت �نتقاء 

�أفر�د �لعينة علي مرحلتني:
املرحل�ة الأويل : مت �ختي���ار عين���ة �لبح���ث وعدده���ا 12 طف���ل م���ن فئ���ة ذوي - 

�لإعاق���ة �لفكرية �إعاقة ب�س���يطة )�لقابل���ني للتعلم(، وقد تر�وح���ت �أعمارهم �لزمنية 
بني )8-11( �سنة، كما �أنه ل توجد لديهم �إعاقات �أخري 

املرحل�ة الثاني�ة : ومت فيها تطبيق مقيا����س �لوظائف �لتنفيذي���ة و �ملكافئة - 
بني �أفر�د �لعينة يف �لعمر �لزمني، ون�سبة �لذكاء.

وقد مت تق�سيم �أفر�د �لعينة �إىل جمموعتني :
املجموع�ة التجريبية : وتتكون من 6 �أطفال من ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة . 1

مت تطبيق �لربنامج �لتدريبي عليهم.
املجموع�ة ال�سابط�ة : وتتكون م���ن 6 �أطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية مل يتعر�س���و� . 2

للربنامج �لتدريبي �لذي تعر�س له �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية.
وقد �ت�سمت عينة �لبحث �لر�هنة مبجموعة من �ل�سمات وهي :

تر�وحت �لأعمار �لزمنية بني 8-11 �سنة.	- 
 تر�وح���ت معام���الت ذكائهم ب���ني 55 – 68، وهم بذلك يكون �س���من فئة �لإعاقة 	- 

�لفكرية �لب�سيطة.
وتعك����س �لبيان���ات �لإح�س���ائية �خلا�س���ة باملكافئ���ة ب���ني �ملجموعت���ني يف تل���ك 

�خل�سائ�س، و�لتي �سنو�سحها فيما يلي :

ثالثا : التكافوؤ بني جمموعتي البحث 	 التجريبية وال�سابطة أ :
 قامت �لباحثتني بالتكافوؤ بني �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة يف جمموعه 
من �ملتغري�ت وقد ��س���تخدمتا �لباحثتني للتحقق م���ن تكافوؤ �أفر�د �لعينة �لتجريبية 

و�أفر�د �ملجموعة �ل�سابطة �ختبار مان ويتني. وفيما يلي بيان ذلك :
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العمر الزمني :. 1
مت �ختي���ار �أطفال �ملجموعة ) �لتجريبية و�ل�س���ابطة ( ممن ترت�وح �أعمارهم 
ب���ني )8-11( وه���ي �ملرحلة �لتي يكون فيها �لطفل �ملعاق فكرًيا يف �ملر�حل �لدر��س���ية، 

بذلك ي�ستجيب للربنامج �لإر�سادي.
جدول)1( 

قيم )z, w, u ( ودللتها للفروق بني متو�سطات رتب درجات املجموعتني التجريبية 
وال�سابطة يف العمر الزمني

متو�سط ن�ملجموعة
�لرتب

جمموع 
م�ستوي UWZ�لرتب

�لدللة

65.83351�لتجريبية
4

3
غري د�لة- 50.658

67.1743�ل�سابطة

يت�س���ح من جدول )1( عدم وجود فروق د�لة �إح�س���ائيا بني متو�سطات رتب 
درج���ات �ملجموعت���ني �لتجريبية و�ل�س���ابطة يف �لعمر �لزمني، وهذ� ي���دل على تكافوؤ 

�ملجموعتني يف �لعمر �لزمني.

معامل الذكاء :. 2
 تر�وح���ت معام���الت ذكاء جمموعت���ي �لعين���ة ب���ني ) 55 – 68 ( درج���ة عل���ي 
مقيا����س �س���تانفورد – بين���ه لل���ذكاء » �ل�س���ورة �خلام�س���ة »، ومت �ختب���ار دللة �لفروق 
ب���ني متو�س���طات رتب درج���ات �ملجموعت���ني �لتجريبية و�ل�س���ابطة للتاأكد م���ن تكافوؤ 

�ملجموعتني.
جدول)2(

 قيم )z, w, u ( ودللتها للفروق بني متو�سطات رتب درجات املجموعتني التجريبية 
وال�سابطة يف معامل الذكاء.

متو�سط �ملجموعة
�لرتب

جمموع 
م�ستوي UWZ�لرتب

�لدللة

6.1437�لتجريبية
غري د�لة1637-0.322

6.8341�ل�سابطة
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يت�سح من جدول ) 2 ( عدم وجود فروق د�لة �إح�سائيا بني متو�سطات رتب 
درج���ات �ملجموعت���ني �لتجريبية و�ل�س���ابطة يف معامل �لذكاء، وهذ� ي���دل على تكافوؤ 

�ملجموعتني يف معامل �لذكاء.

م�ستوى الوظائف التنفيذية والدرجة الكلية :. 3
مت تطبي���ق مقيا����س �لوظائ���ف �لتنفيذي���ة ) �إع���د�د �لباحثت���ان( عل���ى كال م���ن 
�ملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة، وح�ساب دللة �لفروق بني متو�سطات رتب درجات 

كلتيهما علي �ملقيا�س، وذلك للتاأكد من تكافوؤ جمموعتي �لعينة يف هذ� �ملتغري.
جدول)3( 

املجموعتني التجريبية  درجات  رتب  متو�سطات  بني  للفروق  ودللتها   )  z, w, u( قيم
وال�سابطة على مقيا�س الوظائف التنفيذية والدرجة الكلية.

متو�سط ن�ملجموعة�لأبعاد
�لرتب

جمموع 
م�ستوي UWZ�لرتب

�لدللة
�لدرجة 
�لكلية 

�لتجريبية
�ل�سابطة 

غري 65.125.510.525.5-0.45
د�لة  65.929.5

يت�سح من جدول ) 3 ( عدم وجود فروق د�لة �إح�سائيا بني متو�سطات رتب درجات 
�ملجموعتني �لتجريبية و�ل�س���ابطة على �لدرجة �لكلية ملقيا�س �لوظائف �لتنفيذية.

رابعا : اأدوات البحث :
اخل�سائ�س ال�سيكومرتية لأدوات البحث : 

مقيا�س �ستانفورد-بينيه الإ�سدار اخلام�س )�سفوت فرج، 2011( :. 1
يعد �ختيار �س���تانفورد – بينية للذكاء من �أكرث مقايي�س �لذكاء ��س���تخد�ما 
و�أكرث �نت�س���ار�، نظر� للقدرة �لعالية علي �لتمييز بني �مل�ستويات �ملرتفعة و�ملنخف�سة 
من �لقدر�ت �لعقلية و�ملعرفية للر��سدين و�لأطفال. قام )�سفوت فرج،2011 ( بتعريب 
�لإ�س���د�ر �خلام�س لختبار �س���تانفورد بيينه �لذي �س���در عام )2003( وي�س���تخدم هذه 
�لختب���ار يف �ختب���ار �لأف���ر�د لقيا����س قدر�تهم �ملعرفية وذكاوؤهم من �س���ن �س���نتني �إىل 
85 �س���نة، و�ل�س���تخد�م �ملعروف ملقايي�س �س���تانفورد- بينيه يت�س���من ت�سخي�س حالت 
خمتلفة من �لتاأخر �ملعريف عند �لتالميذ �ل�س���غار، �لتخلف �لعقلي، �سعوبات �لتعلم، 
و�ملوهب���ة �لعقلي���ة، بالإ�س���افة �إىل �أن���ه مت ��س���تخد�م �لإ�س���د�ر�ت �ل�س���ابقة يف �لتقيي���م 

�لإكلينيكي ويف �أبحاث �لقدر�ت �ملعرفية و�لرتبوية و�لطفولة �ملبكرة. 



املجلد الثامن - العدد )28( يوليو 2019 جملة الرتبية اخلا�صة

 90 

ويت�سمن �ختبار بينه �ستة جمالت وهى: )�ل�ستدلل �ل�سائل، �ملعرفة، �ل�ستدلل 	 
�لكمي، �لعمليات �لب�س���رية، �ملكانية، �لذ�كرة �لعاملة(. وقد مت ��س���تقاق جمموعة 
�ملقايي�س يف �جتاهني هما: �لجتاه �للفظي و�لجتاه غري �للفظي بحيث يكون كل 

عامل له فئات �ختبارية م�ستقلة )لفظية وغري لفظية(.

طريق�ة تطبي�ق املقيا��س: يت���م تطبي���ق �لإ�س���د�ر �خلام�س م���ن مقيا����س بينيه علي 
مرحلت���ني: �لأويل يتم فيه���ا تطبيق كتاب �لبنود �لأول و�لذي يحتوي علي �ختبارين 
مدخليني : �لختبار �لأول : هو �ختبار �سال�سل �لأ�سياء/�مل�سفوفات كاختبار مدخلي 
للمجال غري �للفظي، �أما �لختبار �لثاين : وهو �ختبار �ملفرد�ت وهو �ختبار مدخلي 
للمج���ال �للفظ���ي، وبعد تطبيق �ملرحلة �لأويل يت���م تطبيق �ملرحلة �لثانية و�لتي يتم 
فيها تطبيق م�ستويات �ملجال غري �للفظي يف كتاب �لبنود �لثاين ثم م�ستويات �ملجال 
�للفظي يف كتاب �لبنود �لثالث.وهناك �أكرث من طريقه حل�ساب ثبات �ملقيا�س ومنها :

معام�الت ثب�ات الت�س�اق الداخل�ي. وتر�وحت م���ا ب���ني0.95 و0.98 لدرجات ن�س���ب 	 
�لذكاء، وبني0.95�يل 0.92 ملوؤ�سر�ت �لعو�مل �خلم�سة.

معام�الت التجزئة الن�سفية لالختبارات الفرعية ولالختب�ار كامال ولختبار�ت �للفظية 	 
وغ���ري �للفظي���ة و�ملخت�س���رة كان���ت مرتفع���ة ب�س���ورة ظاه���رة، وي���ن �جل���دول)4( 
متو�سط معامالت ثبات �لتجزئة �لن�سفية بعد ت�سحيح �خلطاأ �ملعياري للمقيا�س. 

جدول )4(
يو�سح متو�سط معامالت ثبات التجزئة الن�سفية ملقيا�س �ستانفورد بينيه الإ�سدار اخلام�س.

�خلطاأ �ملعياري للمقيا�سثبات �لت�سنيف�لختبار �لفرعي

0.982.30ن�سبه �لذكاء �لكلية

0.953.26ن�سبة �لذكاء غري �للفظية

0.963.05ن�سبة �لذكاء �للفظي

0.914.55ن�سبة �لذكاء �ملخت�سرة
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�سدق املقيا�س :
�أورد مع���د �ملقيا����س يف �س���دوره بيان���ات توؤك���د �لأد�ء ل���كال م���ن حم���كات �س���دق 
�مل�س���مون، و�س���دق �ملحك �خلارجي، و�س���دق �لتكوين، وت�س���من ذلك در��س���ات �سامله 
لل�س���دق �لتالزم���ي و�لتنب���وؤي و�لعامل���ي، كما �أورد �أي�س���ا دلئل �س���دق منطقي وعدم 

حتيز يف �لتنبوؤ �لتح�سيلي. )�سفوت فرج،2007، 442(.

مقيا��س الوظائ�ف التنفيذية لالأطف�ال ذوي الإعاقة الفكرية : �إع���د�د �لباحثتني. 2

الهدف من املقيا�س: 
)�لتخطي���ط-                                           �لتنفيذي���ة  �لوظائ���ف  تقيي���م  �إىل  �ملقيا����س  ه���ذ�  يه���دف 

كف �لإ�ستجابة-�ملرونة �ملعرفية( لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية.
و�سف املقيا�س

يتك���ون مقيا����س �لوظائ���ف �لتنفيذية من )30( عبارة موزع���ني على 3 وظائف 
فرعية هما:

• التخطي�ط : ويق�س���د ب���ه "�أن يتوقع �لطفل �أحد�ثا م�س���تقبلية، في�س���ع �أهد�فا �أو 	
ي�سع خطو�ت منا�سبة وبطريقة منظمة قبل �ملوعد �ملحدد لتنفيذ مهمة �أو ن�ساط 
ما، و�لقدرة على �إعادة �لتكوين �لتي تعترب خطوة �سرورية لإكمال �لتخطيط"، 

ويت�سمن )10عبار�ت( وهي �لعبار�ت �أرقام: )1،3،6،10،12،15،19،22،26،29(.
• ك�ف ال�ستجاب�ة: ه���و "�لق���درة على مقاوم���ة �لدو�فع و�لق���درة على �إيق���اف ومنع 	

�أحد �ل�سلوكيات �ملكت�سبة يف �لوقت �ملنا�سب ويت�سمن)10 عبار�ت( وهي �لعبار�ت 
�أرقام: )28،24،21،18،16،13،11،8،5،2(.

• املرونة املعرفية : هي" �لقدرة على �لنتقال ب�سهولة من موقف �أو ن�ساط �أو جانب 	
من �مل�سكلة، �إىل جانب �آخر ح�سب متطلبات �ملوقف، وتت�سمن �لقدرة على تقبل 
�لتغيري، و�ملرونة يف حل �مل�س���كلة، وحتويل �أو تبديل �لنتباه من مو�سوع لآخر". 

ويت�سمن )10 عبار�ت( وهي �لعبار�ت �أرقام: )30،27،25،23،20،17،14،9،7،4(.

اخل�سائ�س ال�سيكومرتية للمقيا�س:
قاما �لباحثتني باتخاذ �لإجر�ء�ت �لتالية للتحقق من خ�سائ�سه �ل�سيكومرتية :
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عينة التقنني :
مت تقن���ني مقيا�س �لوظائ���ف �لتنفيذية على عينة من، كما مت تطبيق �ملقيا�س 
ا على )50 طفال من ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة(، تر�وحت �أعمارهم ما بني  �أي�سً

7 - 13 �سنة، مبتو�سط عمري قدره 9 �سنو�ت. 

�سدق املقيا�س: مت �لتحقق من �سدق �ملقيا�س من خالل ثالثة �أ�ساليب هي: 

اأ- �سدق املحكمني:
 حيث مت عر�س �ملقيا�س على جمموعة من �أع�ساء هيئة �لتدري�س و�ملتخ�س�سني 
يف �ملج���ال للتاأك���د من �س���حة و�س���ياغة �لعبار�ت. وقد مت ��س���تبعاد �لعب���ار�ت �لتي قرر 
�ملحكم���ون عدم �س���الحيتها، و�لإبقاء على �لعبار�ت �لتي قرر 90% منهم �س���الحيتها، 

وكذلك بعد �إجر�ء �لتعديالت �لالزمة لبع�س �لعبار�ت.

 Internal Consistency ب- الت�ساق الداخلي لبنود املقيا�س
مت �لتحق���ق م���ن �لت�س���اق �لد�خل���ي لبن���ود �ملقيا�س ع���ن طريق ح�س���اب معامل 
�لرتب���اط ب���ني درجات �لأطفال عل���ى كل عبارة من عب���ار�ت �ملقيا����س و�لدرجة �لكلية 
للمح���ور �ل���ذي تنتم���ي �إلي���ه. وق���د كان���ت جمي���ع قي���م معام���الت �لرتباط د�ل���ة عند 

م�ستوى دللة )0.05( �أو �أقل. 

ج- �سدق املحك :
 قامتا �لباحثتني بح�س���اب �س���دق �ملحك من خالل ح�س���اب معامل �لرتباط 
ب���ني �لدرج���ات �لكلي���ة للمقيا�س و�لدرج���ات �لكلي���ة ملقيا�س �لوظائ���ف �لتنفيذية ل� 
عب���د �لعزي���ز �ل�س���خ�س وهي���ام )2013(، وق���د بل���غ معام���ل �لتب���اط )0.642( وهى 
قيم���ة د�ل���ة �إح�س���ائيا عن���د م�س���توى )0.01( مم���ا يدل عل���ى متتع �ملقيا����س بدرجة 

عالية من �ل�س���دق.

ثب�ات املقيا��س: قامتا �لباحثتني بح�س���اب ثب���ات �ملقيا�س با�س���تخد�م طريق���ة �إعادة 
�لتطبيق، ومعامل �ألفا كرونباخ. 

طريقة اإعادة التطبيق :  مت ح�ساب ثبات �ملقيا�س بطريقة �لتطبيق و�إعادة �لتطبيق . 1
Test - retest، حيث قامتا �لباحثتني باإعادة تطبيق مقيا�س �لوظائف �لتنفيذية 
مرة �أخرى على عينة مكونة من )50( طفل من ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة 
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مبدر�س���ة �لرتبي���ة �لفكري���ة ببني �س���ويف بفا�س���ل زمني مق���د�ره �أ�س���بوعني بني 
�لتطبيق �لأول و�لثاين، وقد بلغ معامل �لرتباط بني �لتطبيقني )0.678( وهي 
قيمة د�لة عند 0.01 وهذ� يدل علي �أن �ملقيا�س يت�س���م بدرجة عالية من �لثبات.

ح�س�اب معام�ل الفا كرونباخ : مت ��س���تخد�م طريقة �ألفا – كرونباخ حل�س���اب ثبات . 2
�ملقيا�س، حيث �ت�سح �أن جميع قيم معامالت �لثبات مرتفعة، حيث تر�وحت من 
)0.63( �إىل )0.74( للمقايي����س �لفرعي���ة، �أما قيمة معام���ل ثبات �لدرجة �لكلية 
للمقيا����س فكان���ت )0.69(، مم���ا ي�س���ري �إىل �لثق���ة يف درج���ات مقيا����س �لوظائ���ف 

�لتنفيذية. 
وقد ��س���تخدمت �لباحثتني مقيا�س �لوظائف �لتنفيذية من �أجل �لتحقق من 
تكافوؤ �ملجموعتني: �لتجريبية و�ل�سابطة قبل بد�ية �لربنامج �لتدريبي، عالوة على 

��ستخد�مه للتحقق من مدى فعالية �لربنامج �لتدريبي.

الربنامج التدريبي اإعداد: الباحثتان . 3

 تعري�ف الربنام�ج التدريب�ي: �لربنام���ج �لتدريب���ي يف �لبح���ث �لر�ه���ن ه���و تطبي���ق 
جمموعة من �لأن�سطة �حلركية �ملتنوعة ب�سكل هادف بحيث حتدث نوع من �لإدر�كات 
�ملعرفية ت�ساهم يف �لقدرة على �لتخطيط و�لتنظيم وكف �ل�ستجابة و�ملرونة �ملعرفية 
لتح�س���ني �لوظائ���ف �لتنفيذية لدى عينة �لبحث من �لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية 

�لب�سيطة.

التخطيط العام للربنامج :

م�سادر ا�ستقاق الربنامج: 
مت �إع���د�د �لربنام���ج باأن�س���طته �ملختلف���ة يف �س���وء جمموعة �ملر�جع و�مل�س���ادر 
�لت���ي تع���د ذ�ت �س���لة مبو�س���وع �لبح���ث �حل���اىل مث���ل در��س���ة )حمزة،2011(،ودر��س���ة 
)�أحمد،2012(، ودر��س���ة)�جلعفر، 2013(، ودر��س���ة Boddy et al. (2015)،ودر��سة 

�لنوبى )2015(،و در��سة د�وود )2018(.

اله�دف الع�ام م�ن الربنام�ج : ��س���تهدف �لربنام���ج �حل���ايل �إىل حت�س���ني �لوظائ���ف 
�لتنفيذية )�لتخطيط �أو �لتنظيم، وكف �ل�ستجابة، و�ملرونة �ملعرفية �أو حتول �لنتباه( 
وذلك با�س���تخد�م �لأن�س���طة �حلركية لدى �لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة.
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حمتوى الربنامج واأهدافه الإجرائية: 
تك���ون �لربنام���ج م���ن )33( جل�س���ة با�س���تثناء جل�س���تني )تعارف ب���ني �لأطفال 
و�أولي���اء �لأم���ور(، وجل�س���ة ختامية، ومت تقدمي �جلل�س���ات على ث���الث مر�حل بغر�س 
حتقي���ق جمموع���ة م���ن �لأه���د�ف �لإجر�ئي���ة، و�لت���ي ت�س���هم يف حتقي���ق �له���دف �لعام 

للربنامج، وفيما يلى تف�سيل ذلك: 
املرحل�ة الأوىل: ��س���تملت هذه �ملرحلة على )10( جل�س���ات، وهدفت �إىل حت�س���ني مهارة 
�لتخطيط لدى �لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة، من خالل حتقيق �لأهد�ف 

�لإجر�ئية �لتالية:
�أن يعرف �لطفل �أن �أي ن�ساط يتكون من عده خطو�ت.. 1
 �أن يحدد �لطفل �خلطوة �لأوىل يف �أي ن�ساط يقوم به.. 2
�أن يرك���ب �لطف���ل �ل�س���ورة �ملكون���ة من �أربع �أج���ز�ء يف )�ألعاب �لبن���اء و�لرتكيب( . 3

بطريقة �سحيحة.
�أن يح���دد �لطف���ل �لعالقة بني �لفع���ل و�لنتيجة. )�لفعل �أن �لر�س���م غري مكتمل . 4

و�لنتيجة تكملة �لر�سم(.
�أن ي�ستطيع �لطفل عمل �أ�سكال خمتلفة من �ملكعبات.. 5
�أن ي�ستطيع �لطفل تكملة �ل�سكل �لناق�س �لذي �أمامه.. 6
�أن يقلد �لطفل �سورة منوذج خطوة بخطوة يف �لجتاه �ل�سحيح.. 7
�أن يخطط �لطفل لبد�ية �ليوم �لد�ر�سى ونهايته.. 8
�أن يحدد �لطفل قو�عد �لعبة �لتي يقوم باأد�ئها.. 9

�أن مييز �لطفل بني �أحجام �حللقات �لكبرية، و�ل�سغرية.. 10

املرحلة الثانية: ��س���تملت هذه �ملرحلة على )10( جل�س���ات، وهدفت �إىل حت�سني مهارة 
�ملرونة �ملعرفية )حتول �لنتباه( لدى �لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة، من 

خالل حتقيق �لأهد�ف �لإجر�ئية �لتالية:
�أن مييز �لطفل بني �لألو�ن �ملوجودة يف �للعبة.. 1
�أن ي�سع �لطفل �لكر�ت ذ�ت �للون �لو�حد يف �سلة و�حدة.. 2
�أن يعرف �لطفل مفهوم �لعدد من 1- 5.. 3
�أن يعد �لطفل جمموعة من �لكر�ت �أثناء �لن�ساط.. 4
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�أن يعرف �لطفل مفهوم �ل�سكل )د�ئرة، مثلث، مربع(.. 5
�أن مييز �لطفل بني �لأ�سكال �لهند�سية ) �لد�ئرة، و�ملثلث، و�ملربع،�مل�ستطيل(.. 6
�أن مييز �لطفل بني �لأ�سو�ت �ملختلفة.. 7
�أن ي�سنف �لطفل �لأ�سياء)كور-خرز-�أقماع( وفقا لل�سكل.. 8
�أن يتقبل �لطفل �لتغيري من ن�ساط �جللو�س �إىل �لقيام باألعاب حركية.. 9

�أن مييز �لطفل بني �أنو�ع �لطعام �ملختلفة.. 10

املرحلة الثالثة: ��س���تملت هذه �ملرحلة على )10( جل�س���ات، وهدفت �إىل حت�س���ني مهارة 
ك���ف �ل�س���تجابة ل���دى �لأطف���ال ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة، م���ن خالل حتقيق 

�لأهد�ف �لإجر�ئية �لتالية:
�أن يفرق �لطفل بني �ل�سلوك �ملرغوب وغري �ملرغوب.. 1
�أن يقلد �لطفل حركة ما يقوم بها �ملدرب )فتح �ليد(.. 2
�أن يقلد �لطفل عك�س حركة �ملدرب �لتي يقوم بها.. 3
�أن يوقف �لطفل �حلركة �لأوىل �لتي �أتقنها ويقوم باأد�ء �حلركة �لثانية.. 4
�أن يوق���ف �لطف���ل �س���لوكه �أثن���اء �لن�س���اط �حلركي )�للعبة( ب�س���كل منا�س���ب وفى . 5

�لوقت �ملنا�سب.
�أن يجل�س �لطفل يف مكانه لفرتة حمددة.. 6
�أن ير�سم �لطفل د�ئرة حول �ل�سكل �لتي تطلبه �ملعلمة منه.. 7
�أن ي�ستجيب �لطفل لالأمر �ملوجه له.. 8
�أن يختار �لطفل �لإجابة �ل�سحيحة من بني �إجابات �أخرى مت�سابهة.. 9

�أن ُيقبل �لطفل على �إم�ساك �لقلم و�لأد�ء به.. 10

العتبارات التي متت مراعاة عند تطبيق الربنامج:
�جللو�س يف �مل�ستوى �لب�سري للطفل وذلك جلذب �نتباهه.- 
�إتباع خطو�ت مت�سل�سلة يف �لتدريب على �ملهارة �ملطلوبة.- 
�لتدرج من �ل�سهل �إىل �ل�سعب ومن �ملح�سو�س �إىل �ملجرد.- 
�لتنوع يف تقدمي �لأن�سطة �حلركية �ملقدمة يف �لربنامج لك�سر حاجز �مللل.- 
ع���دم �لإف���ر�ط يف ��س���تخد�م �ملع���زز�ت و�لتنوع فيه حت���ى ل يفق���د �لتعزيز قيمته - 

لدى �لطفل.
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منا�سبة �لأن�سطة �ملقدمة خل�سائ�س منو ذوي �لإعاقة �لفكرية.- 
ت�سجيع �لأطفال على �مل�ساركة د�خل �لن�ساط.- 

و�س���ع جمموعة من �لقو�عد و�ل�س���و�بط قبل بدء �جلل�س���ات يلزم بها كال من - 
�لأطف���ال و�لباحثتني مثل:- )�للتز�م باحل�س���ور ومبو�عني تنفيذ �جلل�س���ات 
وذل���ك بالتن�س���يق مع �لأطف���ال و�أولياء �لأمور و�ملدر�سة-�ل�س���تماع و�لأ�س���غاء 
�جلي���د للن�س���اط-�ملحافظة على نظافة �مل���كان و�لأدو�ت �مل�ستخدمة-�مل�س���اركة 

�لفعالة و�لتعاون بني �لأطفال مع بع�سهم ومع �لباحثتني(.

الفنيات امل�ستخدمة يف الربنامج:
مت ��س���تخد�م �لعدي���د م���ن �لفنيات كاملمار�س���ة �ملوجهة )من قب���ل �لباحثتني(، 
و�ملقرتنة )�لطفل مع زميلة، �أو �لطفل مع �لباحثتني(، و�مل�ستقلة )�لطفل مبفرده(، 

بالإ�سافة �إىل �لتعزيز، و�حلو�ر و�ملناق�سة، و�ملالحظة، و�لتكر�ر، ولعب �لدور.

الأدوات امل�ستخدمة يف الربنامج:
مت ��س���تخد�م �لعدي���د م���ن �لأدو�ت لتحقي���ق ه���دف كل ن�س���اط، ومتثل���ت تل���ك 
�لأدو�ت يف ) ك���ور، �أقم���اع بال�س���تيكية ملونة، �حبال، �لأطو�ق �مللونة، �لرمل، �مل�س���ابك 
�خل�س���بية و�مللون���ة، بالونات، ما�س���كات، وجم�س���مات متنوعة،مكعبات، ع�س���يان، �أوعية 
فارغ، �لعاب �لبناء و�لرت�كيب )�لبازل(،�لعاب �لبولينج،، �أ�س���كال هند�س���ية بال�ستيكية 
مفرغ���ة، جم�س���مات فو�كه���ه وخ�س���رو�ت، �لرمل، مالع���ق خمتلفة �لأحج���ام، �أكو�ب، 

�أقر��س كبرية ملونة، �سالت، خرز كبري ملون(.

حتكيم الربنامج:
مت عر����س �لربنامج على جمموعة من �ملتخ�س�س���ني يف علم �لنف�س �لرتبوى 
و�لرتبي���ة �خلا�س���ة و�لرتبي���ة �لريا�س���ية وذل���ك لإب���د�ء �ملالحظ���ات ح���ول �لربنام���ج 
وم���دى مالئم���ة حمت���وى �لربنام���ج و�أن�س���طته وجل�س���اته لالأطف���ال ذوى �لإعاق���ة 
�لفكرية �لب�س���يطة، وحتديد �لزمن �ملنا�س���ب جلل�سات �لربنامج، ومت عمل مالحظات 
�ل�س���ادة �ملحكمني و�لتي متثلت يف تعديل �س���ياغة بعد �لأهد�ف، و�إعادة ترتيب بع�س 
�لأن�س���طة، و�أقرت�ح بع�س �لفنيات و�لو�س���ائل �ملنا�سبة، وقد مت عمل جميع مالحظات 
�ل�سادة �ملحكمني، وفى �سوء هذ� �لجر�ء قام �لباحثتني بتطبيق �لربنامج بعد �لتاأكد 

من �سالحيته لال�ستخد�م.
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نتائج البحث: 
نتائج الفر�س الأول : 

ن����س �لفر����س �لأول عل���ى: " توج���د فروق د�لة �إح�س���ائيا بني متو�س���طي رتب 
درج���ات �أف���ر�د �ملجموعت���ني �لتجريبية و�ل�س���ابطة يف �لتطبيق �لبع���دي على �لدرجة 
�لكلية ملقيا�س �لوظائف �لتنفيذية ل�سالح �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية ". للتحقق من 
�سحة هذ� �لفر�س مت ��ستخد�م �ختبار "مان ويتني"، ويو�سح �جلدول )5( نتائج ذلك.

جدول )5( 
نتائج اختبار »مان ويتني« لدللة الفروق بني متو�سطي رتب املجموعة التجريبية واملجموعة 

ال�سابطة يف القيا�س البعدي لأبعاد مقيا�س الوظائف التنفيذية والدرجة الكلية

متو�سط ن�ملجموعة�لبعاد
�لرتب

جمموع 
م�ستوي UWZ�لرتب

�لدللة

�لتخطيط �أو 
�لتنظيم

69.557�لتجريبية
0.00212.918 -0.01

65.521�ل�سابطة

كف �ل�ستجابة
69.557�لتجريبية

0.0021-2.9130.01
65.521�ل�سابطة

حتول �لنتباه 
�أو �ملرونة 
�ملعرفية

69.557�لتجريبية
0.0021-2.9340.01

65.521�ل�سابطة

�لدرجة �لكلية
68.6752�لتجريبية

5.00262.082-0.01
64.3326�ل�سابطة

 يت�س���ح من ه���ذ� �جلدول وجود فروق د�لة �إح�س���ائية عل���ي مقيا�س �لوظائف 
�لتنفيذي���ة ب���ني �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�س���ابطة يف �لقيا�س �لبعدي، حيث �أن تلك 
�لفروق د�لة �إح�سائية جميعها عند م�ستوي 0.01، وبالنظر �إىل متو�سطات �لدرجات 
ل���كال �ملجموعت���ني يت�س���ح �أن متو�س���طات درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبي���ة �أعل���ي م���ن 
متو�س���طات �ملجموعة �ل�س���ابطة علي مقيا�س �لوظائف �لتنفيذية، وهذ� يدل علي �أن 
ه���ذه �لفروق �لد�لة ل�س���الح �ملجموعة �لتجريبية، حيث حت�س���ن �لوظائف �لتنفيذية 

لدى �أفر�دها ب�سكل و��سح، وهذ� يحقق �سحة �لفر�س �لأول.
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نتائج الفر�س الثاين : 
ن����س �لفر����س �لث���اين على: » توج���د فروق ذ�ت د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي 
رت���ب درجات �أفر�د �ملجموعة �لتجريبي���ة يف �لتطبيقني �لقبلي و�لبعدي على مقيا�س 
�لوظائ���ف �لتنفيذي���ة ل�س���الح �لقيا����س �لبع���دي«. وللتحق���ق م���ن هذ� �لفر����س قامتا 
�لباحثتني با�ستخد�م �ختبار ويلكوك�سون Wilcoxon Test �لالبار�مرتى، ويو�سح 

�جلدول )6 ( نتائج ذلك.
جدول )6 (

نتائج اختبار ويلكوك�سون لدللة الفروق بني رتب درجات املجموعة التجريبية قبل تطبيق 
الربنامج وبعده يف مقيا�س الوظائف التنفيذية

متو�سط ن�جتاه �لرتبنوع �لقيا�س
�لرتب

جمموع 
م�ستوي قيمة z�لرتب

�لدللة

�لتخطيط �أو 
�لتنظيم

6�لرتب �ل�سالبة

3.521-2.020.05 0�لرتب �ملوجبة
0�لرتب �ملحايدة

كف �ل�ستجابة
6�لرتب �ل�سالبة

3.521-2.2140.05 0�لرتب �ملوجبة
0�لرتب �ملحايدة

حتول �لنتباه 
�أو �ملرونة 
�ملعرفية

6�لرتب �ل�سالبة
3.5212.232-0.05 0�لرتب �ملوجبة

0�لرتب �ملحايدة

�لدرجة �لكلية
6�لرتب �ل�سالبة

3.5212.207-0.05 0�لرتب �ملوجبة
0�لرتب �ملحايدة

يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق وجود ف���روق د�لة �إح�س���ائيا عند م�س���توي 0.05 
ب���ني متو�س���طي رتب درجات �ملجموع���ة �لتجريبية علي مقيا�س �لنتباه يف �لقيا�س���ني 
�لقبلي و�لبعدي ل�س���الح �لقيا�س �لبعدي، وبالنظر �إىل متو�س���طات درجات �ملجموعة 
�لتجريبي���ة يف �لقيا����س �لقبلي و�لبعدي جند �أن متو�س���طات درج���ات �لقيا�س �لبعدي 
�أعلي منها يف �لقيا�س �لقلبي، فوجد �أن متو�س���ط �لرتب لأفر�د �ملجموعة �لتجريبية 
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يف �لتطبيق �لقبلي كان )0( وجمموع �لرتب )0( �أما متو�سط �لرتب لأفر�د �ملجموعة 
�لتجريبي���ة يف �لتطبي���ق �لبعدي كان )3.5( وجمموع �لرتب )21( با�س���تخد�م معادلة 
ويلكوك�سون لعينتني مرتبطتني تبني قيمة للدرجة �لكلية )Z( وهي )-2.207( وهي 
د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توي )0.05( وهذ� يدل علي �أن هذه �لفروق ل�س���الح �لقيا�س 
�لبعدي، وهذ� يدل علي حت�سني �لوظائف �لتنفيذية لدى �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية 

يف �لقيا�س �لبعدي، وهذ� يوؤكد �سحة �لفر�س.

نتائج الفر�س الثالث:
ن�س �لفر�س �لثالث على " ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي رتب 
درجات �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية يف �لتطبيقني �لبعدي و�لتتبعي على �أبعاد مقيا�س 
�لوظائف �لتنفيذية". وللتحقق من هذ� �لفر�س قامتا �لباحثتني با�س���تخد�م �ختبار 
ويلكوك�س���ون Wilcoxon Test �لالبار�م���رتى، ويو�س���ح �جل���دول ) 8 ( نتائج ذلك.

جدول ) 7 ( 
نتائج اختبار ويلكوك�سون لدللة الفروق بني رتب درجات املجموعة التجريبية يف القيا�س 

البعدي والتتبعي على ابعاد مقيا�س الوظائف التنفيذية والدرجة الكلية.

متو�سط ن�جتاه �لرتبنوع �لقيا�س
�لرتب

جمموع 
م�ستوي �لدللةقيمة z�لرتب

�لتخطيط �أو 
�لتنظيم

224�لرتب �ل�سالبة
غري د�لة-0.577 122�لرتب �ملوجبة

3�لرتب �ملحايدة

كف �ل�ستجابة
42.510�لرتب �ل�سالبة

غري د�لة-1.857 000�لرتب �ملوجبة
2�لرتب �ملحايدة

حتول �لنتباه 
�أو �ملرونة 
�ملعرفية

42.510�لرتب �ل�سالبة
غري د�لة-1.890 000�لرتب �ملوجبة

2�لرتب �ملحايدة

�لدرجة �لكلية
63.521�لرتب �ل�سالبة

غري د�ل�������ة-1.875 000�لرتب �ملوجبة
0�لرتب �ملحايدة
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 �أو�س���حت �لنتائج عدم وجود فروق د�لة �إح�س���ائيا بني متو�سطات رتب درجات 
�أبع���اد مقيا����س �لوظائ���ف �لتنفيذية ) �لتخطي���ط �أو �لتنظيم، كف �ل�س���تجابة، حتول 
�لنتباه �أو �ملرونة �ملعرفية( يف �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي. 

مناق
�سة �لنتائج وتف�سريها

يت�س���ح م���ن نتائج �لبح���ث فعالية �لربنام���ج �لتدريب���ي �لقائم على �لأن�س���طة 
�حلركي���ة �ملوجهة يف حت�س���ني بع�س �لوظائف �لتنفيذية ل���دى �لأطفال ذوى �لإعاقة 
�لعقلي���ة �لب�س���يطة ع���ن »وجود ف���روق ذ�ت د�لة �إح�س���ائيا بني متو�س���طي رتب درجات 
�أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبي���ة و �أف���ر�د �ملجموع���ة �ل�س���ابطة يف �لتطبي���ق �لبعدي على 
�لدرج���ة �لكلي���ة ملقيا����س �لوظائ���ف �لتنفيذي���ة ل�س���الح �أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبية« 
)�لفر����س �لأول( ، كم���ا ظه���ر »وج���ود ف���روق ذ�ت د�ل���ة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي رتب 
درج���ات �أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبي���ة قب���ل تطبي���ق �لربنام���ج ونظريه���ا بع���د تطبيق 
�لربنام���ج على مقيا�س �لوظائف �لتنفيذية ل���دى �لأطفال من ذوي �لإعاقة �لفكرية 
�لب�س���يطة ل�س���الح �لقيا�س �لبعدي«)�لفر�س �لثانى(. و يو�سح �ل�سكل �لبياين �لتايل 

هذه �لنتائج: 

�سكل )2(
التمثيل البياين ملتو�سطات درجات املجموعتني التجريبية وال�سابطة علي مقيا�س الوظائف 

التنفيذية يف القيا�س البعدي
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�سكل )3(
التمثيل البياين ملتو�سطات درجات املجموعة التجريبية علي مقيا�س الوظائف التنفيذية يف 

القيا�سني القبلي والبعدي

وتع���زو �لباحثتني �لتح�س���ن �ل���ذي طر�أ على �لوظائ���ف �لتنفيذية )�لتخطيط 
�أو �لتنظي���م، وك���ف �ل�س���تجابة، و�ملرون���ة �ملعرفي���ة �أو حت���ول �لنتب���اه( ل���دى �لأطفال 
�ملجموعة �لتجريبية �إىل حمتوى �لربنامج �لتدريبي �مل�ستخدم �لقائم على �لأن�سطة 
�حلركية �لهادفة و�ملتنوعة �لتي تعد من �أف�سل �لأ�ساليب �لتعليمية �لتي ت�ساعد مثل 
هوؤلء �لأطفال على تنمية قدر�تهم �لعقلية و�ملعرفية و�حلركية وتعديل �ل�س���لوكيات 
�لغ���ري مرغ���وب فيه���ا، و�لت���ي تعتم���د على حرك���ة �لع�س���الت �لغليظ���ة و�لدقيقة، وما 
تت�سمنه من �إ�سار�ت ج�سدية ومرئية ولغوية لتوجيه �لتعلم وحتقيق �أهد�ف حمدده 
وتعتمد يف حتقيقها على عن�سر �ملحاكاة و�لتقليد و�لتوجيه وهذ� ما �أ�سار �إليه در��سة 

حممد )2010(، و در��سة �لنوبي )2015(، ودر��سة �سعيد �لنبي و�أبو �لفتوح )2018(.
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ويت�س���من برنام���ج �لأن�س���طة �حلركي���ة �لع���اب تعليمي���ة �س���اهمت يف حت�س���ني 
وظيفة �لتخطيط �أو �لتنظيم �لتي ��ستملت على: ��ستخد�م )لعبه �لبناء و�لرتكيب- 
لعبه �لأ�س���كال �خل�س���بية –لعبه قطار �لأطو�ق – لعبة عجن �لرمل- لعبة ت�س���ويب 
�حللق���ات –لعب���ة �لع�س���ا ذو �لأ�س���كال �مللونة-لعب���ة �ملكعبات-لعب���ة كرة �ل�س���لة- لعبه 
�لأقم���اع- لعب���ة حبل �خلرز( حيث �س���اعدت ه���ذه �لألعاب �لأطف���ال يف تدريب �لطفل 
على �لتخطيط لأد�ء ن�س���اط ومعرفة �أن �لن�س���اط يتكون من عده خطو�ت، و�س���اعدت 
�أي�س���ا �لطفل على تركيب �ل�س���ورة �ملكونة من �أربع �أجز�ء بطريقة �سحيحة، و تكملة 
�ل�سكل �لناق�س �لذي �أمامه، وحتديد �لعالقة بني �لفعل و�لنتيجة )�لفعل �أن �لر�سم 
غري مكتمل و�لنتيجة تكملة �لر�س���م(، و�س���اعدت �لطفل تقليد ل�س���ورة منوذج خطوة 
خط���وة يف �لجت���اه �ل�س���حيح، و�س���اعدت �لطف���ل عل���ى فه���م قو�ع���د �للعب���ة، وبالرغم 
م���ن وج���ود �س���عوبة يف �لبد�ي���ة لك���ن م���ع تكر�ر �ملح���اولت �أظه���ر �لأطفال حت�س���ن يف                               

هذه �لوظيفة.

و�أ�س���تمل �لربنامج �أي�س���ا على �أن�س���طة حركية �أخرى مثل )�لق�س���ة �حلركية 
- ولعبة �لكر��س���ي �ملو�س���يقية – ولعبة متاثيل �إ�س���كندرية- ولعبة �لأقالم �ل�س���حرية 
- ولعب���ة �حل���ركات �حلرة �ملتمثلة يف �لقفز و�حلجل و�مل�س���ي و�جل���ري و�لوثب-ولعبة 
�لأ�س���كال �ملت�س���ابهة - ولعب���ة عك����س �حل���ركات( �لتي �س���اهمت يف حت�س���ني وظيفة كف 
�ل�ستجابة �لقائمة على �ختيار �إجابة �سحيحة من بني �إجابات مت�سابهة، حيث قامت 
�لباحثتني بت�سميم ن�ساط يقوم على و�سع �أ�سكال بينهم ت�سابه بدرجة كبرية وبينهم 
�سكلني فقط متطابقني، وعلى �لطفل �أن يكف ��ستجابته يف �ختيار �أي �سكلني و�ختيار 
�ملتطابق���ني فق���ط، وتدريب �لطفل على كف �أو �إيقاف �ل�س���تجابة �ملتعلمة �لتي تدرب 
عليه���ا، و�لتدريب على ��س���تبد�ل �ل�س���لوك غري �ملرغوب ب�س���لوك �آخ���ر �أكرث قبوًل مما 
كان له �أثر يف حت�سني �لقدرة على كف �ل�ستجابة لدى �أطفال �ملجموعة �لتجريبية. 

 كما �س���اهمت �أي�س���ا )لعبة �لأقنعة – لعبة �حلركات �لع�سو�ئية –لعبة فر��سة 
�لأ�س���كال – لعب���ة �لكرة ذ�ت �للون �لو�ح���د- لعبة �لبالونات �مللونة- لعبة �لأ�س���و�ت- 
لعبة ع�س���ا �لأرقام- لعبة �لأطباق �مل�سنفة- لعبة ت�سكيل �لأحبال( يف حت�سني وظيفة 
�ملرونة �ملعرفية �لقائمة على تقبل �لتغيري يف �لن�ساط و�للعب، و�ملكان وم�ستندة على 

�لتمييز و�لت�سنيف، و�لنتقال من ت�سنيف �إىل �آخر.
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ويت�س���ح مم���ا �س���بق �أن جمي���ع تل���ك �لأن�س���طة �حلركي���ة و�لفنيات �مل�س���تخدمة 
كاملمار�س���ة �ملوجه���ة )م���ن قبل �لباحثت���ني (، و�ملقرتن���ة )�لطفل مع زميل���ة �أو �لطفل 
م���ع �لباحثت���ني ( و�مل�س���تقل )�لطفل مبفرده(، بالإ�س���افة �إىل �لتك���ر�ر، ولعب �لأدو�ر، 
و�حل���و�ر و�ملناق�س���ة، و�لتعزي���ز �ملعن���وي و�مل���ادي. له���ا دور فع���ال و�أ�س���همت يف حت�س���ني 
�لوظائ���ف �لتنفيذي���ة ) �لتخطيط �أو �لتنظيم – كف �ل�س���تجابة - �ملرونة �ملعرفية �أو 

حتول �لنتباه( لدى هوؤلء �لأطفال. 

ويت�س���ح م���ن نتائج )�لفر�س �لثال���ث( »عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية 
ب���ني متو�س���ط درج���ات �أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لتطبي���ق �لبع���دي و�لتطبي���ق 

�لتتبعي على �أبعاد مقيا�س �لوظائف �لتنفيذية«.

وتعزو �لباحثتني تلك �لنتائج �إىل فاعلية �لربنامج �لتدريبي بالن�سبة لهوؤلء 
�لأطف���ال وم���ا ��س���تمل علي���ه من �ألع���اب و�أن�س���طة وتكليف���ات حر�س���ت �لباحثتني على 
�ختياره���ا بعناية بحيث تنا�س���ب �أعمار ه���وؤلء �لأطفال وقدر�تهم و��س���تعد�د�تهم مما 
كان له �أثر و��سح ب�سورة �إيجابية يف حت�سني م�ستوى �لوظائف �لتنفيذية)�لتخطيط 
�أو �لتنظيم، كف �ل�ستجابة، حتول �لنتباه �أو �ملرونة �ملعرفية(، وعدم حدوث �نتكا�سة 
بعد �نتهاء �لربنامج مما �ثر عليهم ب�سكل �أف�سل يف �لقيا�س �لبعدي، وقد ��ستمر هذ� 
�لتح�س���ن يف �لقيا����س �لتتبع���ي، وهذ� يعني ��س���تمر�رية �أثر �لربنام���ج �لتدريبي �لذي 
يق���وم عل���ي �لأن�س���طة �حلركية �ملتنوع���ة و�لهادفه مما ي�س���اعد �لأطف���ال ذوي �لإعاقة 
�لفكرية �لب�سيطة من �أع�ساء �ملجموعة �لتجريبية بالحتفاظ بالتح�سن يف م�ستوى 

بع�س �لوظائف �لتنفيذية �لتي مت قيا�سها يف �لقيا�س �لتتبعي.
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يو�سح �ل�سكل �لتاىل هذه �لنتائج

�سكل ) 4 (
التمثيل البياين لدرجات اأفراد املجموعة التجريبية علي مقيا�س الوظائف التنفيذية يف القيا�سني 

البعدي والتتبعي

التطبيقات الرتبوية والتو�سيات:
يف �سوء ما لحظته �لباحثتني �أثناء تطبيق �لربنامج �لتدريبي وما تو�سلت 
�إليه من نتائج لهذ� �لبحث �حلالية؛ ميكن تقدمي جمموعة من �لتو�سيات �لرتبوية 

للمعلمني و�لأخ�سائيني و�أولياء �لأمور على �لوجه �لتايل:
يجب تدريب �ملعلمني و�ملربني على �لوظائف �لتنفيذية وخا�سة على مهارة كف ( 1)

�ل�ستجابة لأنها تعد مهارة �أ�سا�سية تتحكم يف بقية �لوظائف �لتنفيذية �لأخرى.
�لهتم���ام بفني���ة �لتعزي���ز )�ملادى- �ملعن���وى( ملا لها دور كب���ري يف حث �لطفل على ( 2)

تكر�ر �ل�سلوك ومن ثم تقويته.
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توف���ري �لكو�در �لرتبوية �ملدربة على �لتعامل مع �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية ( 3)
مبا يوؤهلهم لالندماج مع �ملجتمع ب�سورة طبيعية.

ميكن تطبيق �لربنامج �لتدريبي للوظائف �لتنفيذية على فئات �أخرى للتعرف ( 4)
على مدى فعاليته مع كل فئة.

تو�سى �لبحث �حلايل �لقائمني على �لعملية �لتعليمية بتفعيل �لرب�مج �لقائمة ( 5)
على ��س���تخد�م �لأن�س���طة �حلركية من خالل ح�س����س �لن�س���اط �حلركي و�لفنى 

لأنها تلعب دور كبري يف حت�سني �لوظائف �لتنفيذية لهوؤلء �لأطفال.
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م�ستخل�س البحث
�لنفع���الت �لأكادميي���ة ه���ي تل���ك �لنفع���الت �لت���ي يظهره���ا تلمي���ذ �ملرحل���ة 
�لبتد�ئي���ة كاملتع���ة و�لفخ���ر و�لأمل و�لقل���ق و�خلزي و�مللل قبل/ �أثن���اء/ بعد تو�جده 
�لنفع���الت  �رتفع���ت  وكلم���ا  �لدر��س���ية،  �لختب���ار�ت  �أد�ء  �أو  �ل�س���تذكار  �أو  بال�س���ف 
�لأكادميي���ة �لإيجابي���ة و�نخف�س���ت �ل�س���لبية منه���ا ل���دي �لتالميذ يقوده���م ذلك �إىل 
�لتمت���ع بالرفاهي���ة �لنف�س���ية، وم���ن هن���ا هدف���ت ه���ذه �لدر��س���ة للتعرف عل���ى عالقة 
�لنفعالت �لأكادميية بالرفاهية �لنف�س���ية لدي تالميذ �ل�س���ف �ل�س���اد�س �لبتد�ئي، 
حيث تكونت عينة �لدر��سة من 196 تلميذ)90 ذكر، 106 �أنثي( مبتو�سط عمري 11.7 
�سنة و�نحر�ف معياري 0.24�سنة، و��ستخدمت �لدر��سة مقيا�س �لنفعالت �لأكادميية 
 ; (Opree et al., 2018ومقيا�س �لرفاهية �لنف�س���ية لالأطف���ال )إع���د�د/ �لباحث�(
ترجمة /�لباحث(، و�أو�س���حت نتائج �لدر��س���ة �إىل وجود عالقة �رتباطية موجبة بني 
�لنفعالت �لأكادميية �لإيجابية )�ملتعة- �لأمل- �لفخر( و�لرفاهية �لنف�سية ووجود 
عالق���ة �رتباطي���ة �س���البة �لنفع���الت �لأكادميي���ة �ل�س���لبية )�لقل���ق- �خل���زي- �ملل���ل( 
و�لرفاهي���ة �لنف�س���ية، �لنفع���الت �لأكادميي���ة �لإيجابي���ة منبئ���ات موجب���ة للرفاهية 
�لنف�س���ية )ن�س���بة �لتباين 63.9%(، يف حني �أن �لنفعالت �لأكادميية �ل�س���لبية منبئات 
�س���البة للرفاهية �لنف�س���ية )ن�س���بة �لتباين 37%(، �لإناث �أكرث متعة وقلًقا وخزًيا من 

�لذكور، كما �أن �لذكور  �أكرث ملال من �لإناث. 

الكلمات املفتاحية: �لنفعالت �لأكادميية، �لرفاهية �لنف�سية.
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Academic Emotions & its relation to Psychological Well-
Being for a group of Primary Stage Pupils

Aly Thabet Ibrahim Hifni
Lecturer of Mental Health

Qena Faculty of Education- South Valley University
 

Abstract
Academic Emotions are those which primary stage pupil 

appears as Enjoyment, Pride, hope, anxiety, shame, & boredom even 
before, during, or after being at classroom, studying, or performing 
tests. Increasing of positive academic emotions & decreasing the 
negative ones help pupils to enjoy psychological well-being. This 
study aimed at defining the relationship between academic emotions 
& psychological well-being for sixth graders. Sample of the study 
were (196) pupils; (90 male & 106 females). Their age mean was 
11.7 years old with 0.24 Std. the study used Academic emotions' 
Questionnaire (prepared by the researcher) & Psychological Well-
being Questionnaire (Opree et al., 2018). Results indicated that there 
was a positive relationship between the positive academic emotions 
(Enjoyment, Hope & Pride) & Psychological well-being. Results also 
indicated that there was a negative relationship between the negative 
academic emotions (anxiety- shame- boredom) & psychological well-
being. The positive academic emotions were positive predictions of 
Psychological well-being (Variance = 63.9 %); whereas the negative 
academic emotions were negative predictions of Psychological well-
being (Variance= 37%); & girls were more enjoyable, worried, & 
shamed than boys. Boys were more bored.

Key Words: Academic emotions, Psychological well-being
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مقدمة البحث:
�حل�س����س ممل���ة.. �ل�س���تذكار متعة.. �لختب���ار�ت تخيفني.. كث���رًي� ما ترتدد 
مث���ل تل���ك �لكلم���ات عن���د �س���وؤ�ل تالمي���ذ �ل�س���فوف �لأخرية م���ن �ملرحل���ة �لبتد�ئية 
ع���ن م�س���اعرهم قب���ل ذهابهم للف�س���ل �أو �أثن���اء �لتو�جد ب���ه �أو قبل ��س���تذكار �لدرو�س 
وبع���ده وكذل���ك �لختب���ار�ت، مم���ا ي�س���ري �إىل وجود جمموع���ة كبرية م���ن �لنفعالت 
ل���دي �لتالمي���ذ �لت���ي ق���د يك���ون له���ا �أث���ر �إيجاب���ي كالرغب���ة يف �لتعل���م و�لتح�س���يل 
�لأكادمي���ي �جلي���د و�لرغب���ة يف �لذهاب للمدر�س���ة �أو �لعك�س �س���عف �لرغبة يف �لتعلم 
�أو �لنف���ور م���ن �لبيئة �لتي يتلق���ى �لتعليم بها وهي ما تع���رف بالنفعالت �لأكادميية                  

 .Academic Emotions

وتع���رف �لنفع���الت �لأكادميي���ة باأنه���ا خ���رب�ت �لتلمي���ذ �لنفعالي���ة �ملرتبطة 
بالتعل���م  �ل�س���تمتاع  وت�س���مل  و�لتعل���م  كالتدري����س  �لأكادميي���ة  �لعملي���ة  بجو�ن���ب 
�أو�س���ح كم���ا   .(Lei & Cui, 2016) و�لغ�س���ب  و�ملل���ل  و�لياأ����س  و�لقل���ق  و�لفخ���ر 

 Pekrun & Linnenbrink-Garcia (2012) ب���اأن �لنفع���الت �لأكادميي���ة ه���ي 
تلك �لنفعالت �لتي ترتبط مبا�سرة بكٍل من �أن�سطة ونو�جت �لتح�سيل، �أي �أن هناك 
�نفعالت مرتبطة بالأن�س���طة �لأكادميية كالدر��س���ة �أو �خل�س���وع لالختبار�ت و�أخري 

 .(p.262) مرتبطة بنو�جت �لنجاح و�لف�سل لتلك �لأن�سطة

 Positive وق���د تظه���ر �لنفع���الت �لأكادميي���ة يف �س���كل �نفع���الت �إيجابي���ة
Academic Emotions)كالبهج���ة و�لفخ���ر و�لأمل( و�لت���ي تظهر لدي �لتالميذ 
 Negative Academic لذي���ن حقق���و� �أهد�فه���م �لأكادميي���ة �أو �نفع���الت �س���لبية�
Emotions )كالإحب���اط و�خل���زي و�لقل���ق و�لياأ����س( و�لت���ي تظه���ر ل���دي �لتالمي���ذ 
�لذين ف�س���لت جمهود�تهم و)�مللل( ويظهر يف �أ�س���لوب �لتدري�س �لنمطي د�خل �ل�سف 
 (Pekrun, Frenzel, Goetz من �ملهام و�لتكليفات �ملطل���وب تنفيذها )و)�لغ�س���ب
 Noteborn & Garcia (2016) ركذو .(Perry, 2007, p.15 &�أن �لنفعالت 
�لإيجابية و�ل�س���لبية �لتي يظهرها �لتالميذ �أثناء �لندماج يف �ملهام �لأكادميية توؤثر 
عل���ى �أهد�فه���م  وعملية تعلمه���م، فالنفعالت �لإيجابية كال�س���تمتاع ترتبط �يجابًيا 
بال�س���تخد�م �لأمث���ل لأ�س���اليب �لتعل���م �ملعرفي���ة، بينم���ا �لنفع���الت �ل�س���لبية كالقلق 

.(p.8)تتد�خل مع قدرة �لتلميذ على �لتعلم
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ولقد �أو�سح Gute & Gute (2008) باأن �لنفعالت �لإيجابية تظهر عندما 
تت�س���اوي حتديات �ملهمة ومهار�ت �لتلميذ وعندما ل ينظر �إىل �ملقرر باأنه �س���عب، �أما 
�لنفع���الت �ل�س���لبية كاملل���ل تظهر عندما تكون حتديات �ملهمة ب�س���يطة وعندما تكون 
حتديات �ملهمة �س���عبة يظهر �لقلق ، ومع ذلك قد ل حتدث تلك �لعالقة د�ئًما و�إمنا 
تتوق���ف عل���ى �أهمي���ة �ملهمة. وحت���دث �لنفع���الت �لأكادميي���ة يف �لبيئ���ات �لأكادميية 
�أو �خل�س���وع لالختب���ار�ت،  �ل�س���تذكار  �أو  �لدر��س���ي  �ل�س���ف  كالتو�ج���د يف  �ملختلف���ة 
وتختل���ف تل���ك �لنفع���الت من موق���ف لآخر، فعلي �س���بيل �ملث���ال، �ل�س���تمتاع بالتعلم 
د�خل �ل�سف �لدر��سي يختلف عن �ل�ستمتاع عند �خل�سوع لختبار ما، فهناك تلميذ 
يكون متحم�ًس���ا عند �لذهاب للف�س���ل وح�سور �حل�س���ة و�آخر عند �لإجابة على �أ�سئلة 

.(Pekrun, Goetz, Frenzel, Barchfeld, & Perry, 2011)ختبار�

و�لتالمي���ذ �لناجحون �أكادميًيا يتميزو� بالر�س���ا و�لثقة �ملرتفعة يف �أنف�س���هم، 
 Psychological Well-Being وهو ما ميثل �إحدي خ�سائ�س �لرفاهية �لنف�سية
 Ryff & Singer (2008) حيث �أو�س���ح .(Viitpoom & Saat, 2016, p.51)
باأن �لرفاهية �لنف�سية ت�سري �إىل غياب �ملر�س �لنف�سي �أو وجود م�ساعر د�خلية �إيجابية 
لل�سخ�س عن نف�سه. كما ت�سري �لرفاهية �لنف�سية �إىل قدرة �لفرد على حتديد نقاط 
قوته �ل�سخ�س���ية و�لعمل على تطويرها وتنميتها من خالل ��س���تغالل كامل طاقاته 

 .(Opree, Buijzen, & van Reijmersdal, 2018) وقدر�ته و�مكاناته

ولق���د ن�س���رت Ryff يف ع���ام 1995 ورقة بحثي���ة عن �لرفاهية �لنف�س���ية و�لذي 
��س���تخدمته بالتبادل مع م�س���طلح �لرفاهية �لذ�تية و��ستمل �مل�سطلح على �ست �أبعاد 
رئي�س���ة: �ل�س���تقاللية Autonomy )ق���درة �لف���رد عل���ى �تخ���اذ قر�رته بنف�س���ه دون 
�لعتم���اد ع���ل �لآخري���ن(، �لإتق���ان �لبيئ���ي Environmental  Mastery)�لق���درة 
عل���ى �إد�رة �لبيئ���ة و�لتحك���م بها مع �لقدرة على تغيريه���ا بطريقة �إبد�عية عن طريق 
�لأن�س���طة �جل�س���دية �أو �لعقلي���ة(، �لنم���و �ل�سخ�س���ي Personal Growth )�در�ك 
�لف���رد لقدر�ته و�لعمل على تنميتها وترتب���ط بقدرة �لفرد على �لنفتاح على خرب�ت 
 Positive relations with others جدي���دة(، و�لعالقات �لإيجابية م���ع �لآخرين
)�س���عور �لف���رد بال�س���عادة نتيج���ة تو��س���له م���ع �لآخرين يف �س���وء عالق���ات �جتماعية 
تت�س���م بال���ود و�ملحب���ة(، و�لغر����س م���ن �حلي���اة Purpose of Life )��س���تفادة �لفرد 
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م���ن خرب�ت���ه لتحدي���د جمموعة من �لأه���د�ف �حلياتية وهذ� يعط���ي للحياة معني(، 
قب���ول �ل���ذ�ت Self-Acceptance )وج���ود �جتاه �إيجابي نحو ذ�ت���ه ووعيه بجو�نب 
�سخ�س���يته مبا يف ذلك �ل�س���فات �جليدة و�ل�س���يئة ولديه نظرة �إيجابية نحو �ملا�س���ي(
 .(Lizardi & Carregari, 2016, p.34 ; Hidalgo et al., 2010, pp.81-84)

 Goetz, Frenzel, Lüdtke & Hall (2011) ويف ه���ذ� �ل�س���ياق، �أ�س���ار
�إىل �لنفع���الت �لأكادميي���ة �لإيجابية تتفق مع م�س���تويات مرتفعة لكٍل من �لرفاهية 
�لنف�س���ية و�لتعل���م و�لتح�س���يل و�لتو��س���ل �لفع���ال بني �ملعل���م و�لتلمي���ذ و�لطموحات 
ب���اأن   Kentonen & Lonka (2012) �أك���ده  م���ا  وه���ذ�  �لق���ر�ر.  و�س���نع  �ملهني���ة 
�لنفع���الت �لأكادميي���ة �ل�س���لبية ت���وؤدي �إىل وق���وع �لتالمي���ذ حت���ت خط���ر �نخفا����س 
 Putwain, S&er & Larkin لرفاهية �لنف�س���ية و�لتح�سيل �لأكادميي. كما ذكر�
(2013) ب���اأن متت���ع �لفرد بكفاءة ذ�تية مرتفعة توؤدي �إىل متتعه بالرفاهية �لنف�س���ية 
وخا�سة عند �سعوره بانفعالت �سارة يف �لبيئة �لتعليمية )كال�ستمتاع بالتعلم و�لفخر 
و�لأمل( و�لبتعاد عن �لنفعالت غري �ل�سارة )كالقلق(. وتعد �لنفعالت �لأكادميية 
من �لعنا�س���ر �لأ�سا�س���ية يف منو �لرفاهية �لنف�س���ية للتالميذ بالإ�سافة �إىل دورها يف 
�لتح�س���يل �لأكادميي �جليد، ولذلك يجب على �ملربني �لهتمام بانفعالت �لتالميذ 
�لأكادميي���ة، حي���ث �أن �لنفعالت �ل�س���ارة هامة للتعلم بعك�س �لنفعالت غري �ل�س���ارة 

.(Pekrun, 2014, p.28)

 Pekrun, Lichtenfeld, March, Murayama & Goetz كما �أو�س���ح
(2017) ب���اأن هناك تاأثري لنو�جت �لأن�س���طة �لتح�س���يلية عل���ى �لنفعالت �لأكادميية 
للتالميذ كظهور �لفخر)�إيجابي( �أو �خلزي )�سلبي(، وبذلك فاإنه يجب على �ملربني 
و�ملعلم���ني تقلي���ل �لنفع���الت �لأكادميي���ة �ل�س���لبية للتالمي���ذ ل�س���مان من���و وتط���ور 
رفاهيتهم �لنف�سية. وهذ� ما �أ�سار �إليه Pekrun (2017) باأن �لنفعالت �لأكادميية 
�لإيجابي���ة ت���وؤدي �إىل �لتح�س���يل �لأكادمي���ي �ملرتف���ع ل���دي �لتالمي���ذ و�لت���ي بدوره���ا 
تقوده���م �إىل �لتمت���ع بالرفاهي���ة �لنف�س���ية، وبذل���ك فاإن هن���اك حاجة ملح���ة لتقدمي 
تدخ���الت �ر�س���ادية لتالمي���ذ �ملد�ر�س من �أج���ل تعزي���ز رفاهيتهم �لنف�س���ية. ويختلف 
Elpidorou (2017) مع ما مت ذكره �س���لًفا، حيث �أو�س���ح باأنه ميكن للملل )�نفعال 
�أكادمي���ي �س���لبي( تعزيز �لنمو �ل�سخ�س���ي )�أح���د �أبعاد �لرفاهية �لنف�س���ية( عن طريق 
�لبتع���اد ع���ن �ملو�ق���ف غري �ملثرية لالهتم���ام و�لدفع بالفرد �إىل تعق���ب و�إيجاد ما هو 



االنفعاالت االأكادميية وعالقتها بالرفاهية النف�صية د. على ثابت اإبراهيم حفني

 117 

مث���ري لالهتم���ام وبهذ� فاإنه قد ي�س���اعد على �إدر�ك ومعرفة �لف���رد لقدر�ته ومو�هبه 
و�إمكاناته، كما �أن ي�س���اعد على تطوير خطط �لفرد وحتقيق �أهد�فه �ملحددة م�س���بًقا 

وهو ما قد ي�ساعد �لفرد على �لنفتاح على مو�قف و�أن�سطة جديدة.
وبن���اًء عل���ى م���ا ذك���ره Kentonen & Lonka (2012) باأنه يج���ب �أن تقوم 
�لدر��س���ات �مل�س���تقبلية بدر��س���ة �لعالقة بني �لنفعالت �لأكادميية بكٍل من �لد�فعية 
للتعل���م و�لرفاهية �لنف�س���ية و�لتح�س���يل �لأكادميي وجودة �لتعلم، ج�اءت فكرة البحث 
احل�اىل للتحق���ق م���ن حجم �لعالق���ة �لرتباطي���ة بني �لنفع���الت �لأكادميية ب�س���قيها 
�ليجاب���ي )�ملتع���ة و�لفخ���ر و�لأم���ل( و�ل�س���لبي )�لقل���ق و�خل���زي و�لغ�س���ب و�ملل���ل( 
و�لرفاهي���ة �لنف�س���ية باأبعاده���ا )�ل�س���تقاللية و�لإتق���ان �لبيئ���ي و�لنم���و �ل�سخ�س���ي 
و�لعالق���ات �لإيجابية مع �لآخرين و�لغر�س م���ن �حلياة وقبول �لذ�ت( لدي تالميذ 
�ل�سف �ل�ساد�س �لبتد�ئي وهو �لأمر �لذي ي�ساعد يف �لك�سف عن تلك �لعالقة يف هذ� 
�لعمر �ملبكر من �أجل م�ساعدة �لعاملني يف �ملجال �لر�سادي و�لعالجي بتقدمي بر�مج 
تدخ���ل مبكر لتنمية �لنفع���الت �لأكادميية �لإيجابية وخف�س �ل�س���لبية منها و�لذي 

بدوره يعزز من �لرفاهية �لنف�سية لديهم.
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�أث���ر �لنفع���الت �لأكادميية عل���ى �لتح�س���يل �لأكادميي، املحور الث�اين: �أثر �خلرب�ت 
�لنفعالية يف �لبيئة �لتعليمية على حياة �لتالميذ �لنف�س���ية، املحور الثالث: �س���رورة 

در��سة �لنفعالت �لأكادميية لالأطفال و�ملر�هقني.
وفيما يخ�س املحور الأول، اأثر النفعالت الأكادميية على التح�سيل الأكادميي: ذكر 
(Eroğlu, Işiklar & Bozgeyikli )2006 ب���اأن �لنفعالت �لأكادميية �ل�س���لبية 
تعم���ل على �نخفا�س �لتح�س���يل �لأكادميي للطالب؛ لأنه���ا توؤثر على تركيزهم �أثناء 
تو�جدهم بالقاعات �لتدري�سية مما يرتتب عليه عدم قدرتهم على ��ستيعاب �ملقرر�ت 
�لدر��س���ية وكذل���ك ع���دم �لق���درة على �إج���ر�ء بع�س �مله���ار�ت �لعقلية. وهذ� م���ا �أكدته 
 Pekrun, Goetz, Danniels, Stupnisky & Perry (2010) نتائ���ج در��س���ة
ب���اأن هن���اك عالق���ة �رتباطي���ة موجب���ة ب���ني �ملل���ل وم�س���كالت �لنتب���اه د�خ���ل �لقاعات 
م���ن  وكٍل  �ملل���ل  ب���ني  �س���البة  �رتباطي���ة  عالق���ة  وج���ود  �إىل  بالإ�س���افة  �لتدري�س���ية، 
�أ�س���ار �ل�س���ياق،  ه���ذ�  ويف  �لأكادمي���ي.  و�لأد�ء  �لذ�ت���ي  و�لتنظي���م  �لد�خل���ي  �لد�ف���ع 
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 Matuliauskaité & Zemeckyté (2011) ب���اأن �حلال���ة �لنفعالي���ة و�لنف�س���ية 
للتالمي���ذ حت���دد �إنتاجيته���م �لتعليمية، فت�س���بح �لإنتاجي���ة �لتعليمي���ة مرتفعة كلما 
متتع �لتالميذ بانفعالت �أكادميية �إيجابية )��ستمتاع، فخر، �أمل( وت�سبح �إنتاجيتهم 
�لتعليمية وحت�س���يلهم �لأكادميي منخف�س �إذ� ما متلكتهم �نفعالت �أكادميية �س���لبية 

)قلق، ياأ�س، خزي، ملل، غ�سب(.

 Goetz, Frenzel, Hall & Pekrun (2008) كم���ا �أ�س���ارت نتائ���ج در��س���ة
�لتي �أُجريت على عينة مكونة من )1380( تلميذ من �ل�سفوف �خلام�س وحتى �لعا�سر 
مبتو�س���ط عمري 12،56 �س���نة، ب���اأن هناك تنب���وؤ �إيجابي للتح�س���يل �لأكادميي �ملرتفع 
يف مق���رر �لريا�س���يات يف �س���وء �ل�س���تمتاع بتعل���م درو�س �لريا�س���يات. وجاءت در��س���ة 
Tze, Danniels & Klassem (2016) لإجر�ء در��س���ة حتليل بعدي للدر��س���ات 
�لتي تناولت �لعالقة بني �مللل وكٍل من �لد�فعية و��س���رت�تيجيات �لتعلم و�لتح�س���يل 
�لأكادميي، حيث ��س���تملت على 29 در��سة ت�س���منت 19052 م�سارك، و�أو�سحت �لنتائج 
�إىل �تفاق نتائج تلك �لدر��س���ات يف وجود عالقة �رتباطية �س���البة بني �مللل �لأكادميي 
وكٍل من �لد�فعية و��س���رت�تيجيات �لتعلم و�لتح�س���يل �لأكادميي. وعلي عينة قو�مها 
)3425( تلميذ )1713 ذكر، 1712 �أنثي( من �ل�س���فوف �خلام�س �إىل �لتا�س���ع مبتو�سط 
عم���ري 11،7 �س���نة، �أو�س���حت نتائج در��س���ةPekrun et al. (2017) ب���اأن �لنفعالت 
�لأكادميي���ة �لإيجابية )�ل�س���تمتاع، �لفخ���ر( منبئان �يجابيان للتح�س���يل �لأكادميي، 
كما �أن �لنفعالت �لأكادميية �ل�سلبية )�لغ�سب، �لقلق، �خلزي، �مللل، �لياأ�س( منبئات 

�سالبة للتح�سيل. 

ويف هذ� �ل�سدد، تو�سلت نتائج در��سة (Brdovčak )2017 �إىل وجود عالقة 
�رتباطية موجبة بني �لنفعالت �لأكادميية �لإيجابية )�ل�س���تمتاع و�لأمل و�لفخر( 
و�لنج���اح �لأكادمي���ي، ووج���ود عالق���ة �رتباطي���ة �س���البة ب���ني �لنفع���الت �لأكادميي���ة 
�ل�س���لبية )�لغ�س���ب و�لقلق و�خلزي و�لياأ�س و�مللل( و�لنجاح �لأكادميي. ولقد �أُجريت 
در��س���ة Putwain, Becker, Symes & Pekrun (2018) عل���ى عين���ة مكون���ة 
م���ن )1057( تلمي���ذ مبتو�س���ط عم���ري 9،45 �س���نة به���دف �لتحق���ق م���ن �لعالق���ة ب���ني 
�ل�س���تمتاع �لأكادمي���ي ، �ملل���ل و �لتح�س���يل �لأكادمي���ي، وخل�س���ت نتائجه���ا باأنه ميكن 
�لتنبوؤ بالتح�س���يل �لأكادميي �ملرتفع يف �س���وء �ل�س���تمتاع بالتعلم �ملرتفع ، كما ميكن 
�لتنب���وؤ بالتح�س���يل �لأكادميي �ملنخف�س يف �س���وء �ملل���ل �لأكادميي. كما �أ�س���ارت نتائج 
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در��س���ة Rowe & Fitness (2018) �أن���ه م���ن �أكرث �لنفعالت �لأكادميية �ل�س���لبية 
ظهوًر� يف بيئة �لتعلم من ِقبل �لطالب هي �لغ�سب و�حلزن و�خلوف و�مللل و�ل�سعور 
بالذنب و�خلزي و�لتي توؤثر ب�س���كل كبري على حت�س���يلهم �لأكادميي. ويتفق ما �س���بق 
مع ما ذكره Jena (2019) باأن �لنفعالت �لأكادميية �لإيجابية كال�س���تمتاع ت�س���هم 
�إيجابًيا يف �لنجاح �لأكادميي، بينما �لنفعالت �لأكادميية �ل�س���لبية كامللل ت�سهم �سلًبا 

يف �لنجاح �لأكادميي.

اأما بالن�سبة للمحور الثاين، اأثر اخلربات النفعالية يف البيئة التعليمية على حياة التالميذ 
النف�سي�ة: �أو�س���ح Pekrun, Goetz, Titz & Perry (2002) ب���اأن �لنفع���الت 
�لأكادميي���ة �لإيجابي���ة تدفع �لفرد �إىل تقدمي طرق �إبد�عية حلل �مل�س���كالت �ملختلفة 
�لت���ي تو�جه���ه يف �لبيئ���ة �لتعليمي���ة مما ي���وؤدي �إىل منو وتط���ور �ل�س���البة و�لرفاهية 
�أن   Pekrun & Linnenbrink-Garcia (2014) و�أ�س���ار  لديه���م.  �لنف�س���ية 
�خلرب�ت �لنفعالية يف �لبيئات �لتعليمية توؤثر بقوة على تعلم �لتالميذ وحت�س���يلهم 
وعل���ى �مل���دى �لبعيد منوهم �لأكادميي وكذلك رفاهيتهم �لنف�س���ية (p.11). كما ذكر 
Peixoto, Mata, Monterio, Sanches  & Pekrun (2015) ب���اأن �لتالمي���ذ 
يظه���رو� جمموع���ة و��س���عة من �لنفعالت تبًع���ا للموقف �لأكادميي وه���ذ� �لتنوع من 
�لنفع���الت يج���ب �أن يوؤخ���ذ بع���ني �لعتب���ار حت���ى يت�س���نى تق���دمي فهم عمي���ق حلياة 
 Ketonen, Dietrich, لتالميذ �لنفعالية وخا�سة رفاهيتهم �لنف�سية. و�أكد ذلك�
Moeller, Salmela-Aro & Lonka (2018) باأن تاأثري �لنفعالت �لأكادميية 
لي����س قا�س���ًر� فق���ط على د�فعي���ة �لتالمي���ذ وجناحهم �لأكادمي���ي ولكنه���ا متثل �أحد 

�لعنا�سر �لأ�سا�سية ل�سحتهم �لنف�سية ورفاهيتهم.

ويف ه���ذ� �ل�س���ياق، خل�س���ت نتائ���ج در��س���ة Gavala & Flett (2005) وج���ود 
عالق���ة �رتباطي���ة موجبة ب���ني �ملتعة �لأكادميي���ة و�لرفاهية �لنف�س���ية، ووجود عالقة 
�لط���الب  و�أن  �لنف�س���ية،  و�لرفاهي���ة  �لأكادميي���ة  �ل�س���غوط  ب���ني  �س���البة  �رتباطي���ة 
�لذي���ن يو�جه���و� �س���غوًطا �أكادميي���ة مرتفعة ي���زد�د لديهم �ل�س���عور بع���دم �لر�حة مع 
بيئاته���م �لتعليمي���ة وت�س���بح متعته���م �لأكادميي���ة منخف�س���ة وكذل���ك د�فعيته���م مما 
يرتت���ب عليه �نخفا�س م�س���توي �لرفاهية �لنف�س���ية لديهم. و�أو�س���حت نتائج در��س���ة                
Gallagher & Lopez (2009) بوج���ود عالق���ة �رتباطي���ة موجب���ة ب���ني �لأم���ل، 
�لتفاوؤل و�أبعاد �لرفاهية �لنف�س���ية )�ل�س���تقاللية و�لإتقان �لبيئي و�لنمو �ل�سخ�س���ي 
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و�لعالق���ات �لإيجابي���ة و�لغر�س من �حلي���اة و�لقبول �لذ�ت���ي(، و�أن �لأمل منبئ قوي 
للرفاهية �لنف�س���ية )وخا�س���ة �لغر�س من �حلياة( لدي �ملر�هقني �ل�س���غار. وتو�سلت 
نتائج در��سة Froiland (2015) �لتي �أُجريت على عينة قو�مها 15 ويل �أمر لأطفال 
بال�س���ف �لر�بع و�خلام�س �لبتد�ئي تر�وحت �أعمارهم ما بني 9-11 �س���نة، �أنه عندما 
يع���زز �لآب���اء �ل�س���تقالل �لذ�ت���ي لأطفالهم ف���اإن ذلك ي�س���اعدهم يف تكوي���ن �نفعالت 

�إيجابية كاملتعة �أثناء �أد�ء �لو�جب �ملنزيل وي�سبحو� �أكرث �سغًفا بالتعلم.

 Bernardo, Yeung, Resurreccion, ويف هذ� �ل�سدد، �أ�سارت نتائج در��سة
Resurreccion & Khan (2018) �إىل وج���ود عالق���ة �رتباطي���ة موجب���ة ب���ني 
مرك���ز �لأم���ل �لد�خل���ي وكٍل م���ن �لرفاهية �لنف�س���ية و�لر�س���ا ع���ن �حلياة، بالإ�س���افة 
�إىل �أن مرك���ز �لأم���ل منب���ئ جي���د للرفاهي���ة �لنف�س���ية. بينم���ا تو�س���لت نتائ���ج در��س���ة                                    
Marcotte & Lévesque (2018) �إىل وجود عالقة �رتباطية �س���البة بني �لقلق 
و�لرفاهية �لنف�س���ية (p‹0.001 ,0.264-) و�أنه ميكن �لتنبوؤ بالرفاهية �لنف�س���ية يف 
 Xiang, Tan, و�أخرًي�، �أ�سارت نتائج در��سة .(β=-0.260, p‹0.001) س���وء �لقلق�
Kang, Zhang & Zu (2019) �إىل وج���ود عالق���ة �رتباطية �س���البة بني �س���غوط 
�لمتحانات و�لرفاهية �لنف�س���ية، كما �أن �س���غوط �لمتحانات منبئ �س���لبي للرفاهية 
�لنف�سية، ويلعب تقدير �لذ�ت دور و�سيًطا بني �سغوط �لمتحانات و�لرفاهية �لنف�سية. 

وفيم�ا يتعلق باملح�ور الثالث، �سرورة درا�سة النفع�الت الأكادميية لالأطفال واملراهقني: 
�أ�س���ار Goetz, Pekrun, Hall & Hagg (2006) ب���اأن �لنفع���الت �لأكادميي���ة 
ت�س���تحق �لدر��س���ة لالأ�س���باب �لآتي���ة: )1( �لرتباط �ملبا�س���ر بني �خل���رب�ت �لنفعالية 
و�لرفاهي���ة �لنف�س���ية، )2( توؤثر �لنفع���الت على جودة تعلم وحت�س���يل �لتالميذ وما 
يرتت���ب علي���ه نهو����س وتق���دم �ملجتمع���ات، )3( لالنفع���الت تاأث���ري كب���ري عل���ى ج���ودة 
�لتو��س���ل يف �ل�س���ف �لدر��س���ي وهذ� يوؤثر بدوره على �لتفاعل �جليد �س���و�ء مع �ملعلم 
�أو جو�ن���ب �لعملية �لتدري�س���ية باأكملها، )4( �إمكانية تق���دمي بر�مج تدخلية عالجية 
وت�سخي�س���ية لالنفعالت �لأكادميية لتعزيز عملية �لتعلم و�لتح�س���يل. كذلك جاءت 
تو�س���ية در��س���ة Pekrun (2014) باأن هناك طرق عدة مل�س���اعدة �لتالميذ يف تنمية 
�ملعلم���ني  �ل�س���لبية، و�أهمه���ا، م�س���اعدة  �لنفع���الت �لأكادميي���ة �لإيجابي���ة وخف����س 
لتالميذه���م يف تطوير ثقتهم باأنف�س���هم وتنمي���ة �لقيم �لد�خلية لديهم من �أجل حث 
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�ل�س���تمتاع بالتعل���م، وميك���ن �أن يح���دث ذلك من خالل ��س���تخد�م �أ�س���اليب تدري�س���ية 
عالية �جلودة وو�سع �أهد�ف رئي�سية بال�سف و�ل�سعي نحو حتقيقها وو�سع جمموعة 
م���ن �ملعايري ل�س���مان تقدم �لتلميذ يف �لعملية �لتعليمية وجتنب ��س���تخد�م �ختبار�ت 
بالغ���ة �ل�س���عوبة وتهيئ���ة من���اخ در��س���ي جيد يق���وم على �ل���ود و�لحرت�م �ملتب���ادل بني 

   .(p.28) لأقر�ن وبع�سهم �لبع�س د�خل �ل�سف �لدر��سي�
وبن���اًء عل���ى م���ا تقدم ميك���ن حتدي���د م�س���كلة �لبح���ث يف �لإجابة على �ل�س���وؤ�ل 
�لرئي�س �لتايل: هل توجد عالقة بني �لنفعالت �لأكادميية و�لرفاهية �لنف�سية لدي 
تالمي���ذ �ملرحل���ة �لبتد�ئية؟.ويتفرع من �ل�س���وؤ�ل �لرئي�س �لأ�س���ئلة �لفرعية �لآتية:

م���ا �لعالق���ة �لرتباطي���ة ب���ني �لنفع���الت �لأكادميي���ة �لإيجابي���ة و�لرفاهي���ة 1 ))
�لنف�سية لدي تالميذ �ملرحلة �لبتد�ئية عينة �لدر��سة؟

ما �لعالقة �لرتباطية بني �لنفعالت �لأكادميية �ل�سلبية و�لرفاهية �لنف�سية 1 ))
لدي تالميذ �ملرحلة �لبتد�ئية عينة �لدر��سة؟

ما مقد�ر ��سهام �لنفعالت �لأكادميية �لإيجابية يف �لتنبوؤ بالرفاهية �لنف�سية 1 ))
لدي تالميذ �ملرحلة �لبتد�ئية عينة �لدر��سة؟

ما مقد�ر �إ�س���هام �لنفعالت �لأكادميية �ل�س���لبية يف �لتنبوؤ بالرفاهية �لنف�سية 1 ))
لدي تالميذ �ملرحلة �لبتد�ئية عينة �لدر��سة؟

هل توجد فروق بني �لذكور و�لإناث يف �لنفعالت �لأكادميية؟1 5)

اأهدف البحث:
هدف �لبحث �حلايل �إىل �لتحقق من:

�لعالق���ة ب���ني �لنفع���الت �لأكادميي���ة �لإيجابي���ة و�لرفاهي���ة �لنف�س���ية ل���دي 1 ))
تالميذ �ل�سف �ل�ساد�س �لبتد�ئي.

�لعالقة بني �لنفعالت �لأكادميية �ل�سلبية و�لرفاهية �لنف�سية لدي تالميذ 1 ))
�ل�سف �ل�ساد�س �لبتد�ئي.

مقد�ر ��س���هام �لنفع���الت �لأكادميية �لإيجابية يف �لتنبوؤ بالرفاهية �لنف�س���ية 1 ))
لدي تالميذ �ل�سف �ل�ساد�س �لبتد�ئي.

مق���د�ر �إ�س���هام �لنفعالت �لأكادميي���ة �ل�س���لبية يف �لتنبوؤ بالرفاهية �لنف�س���ية 1 ))
لدي تالميذ �ل�سف �ل�ساد�س �لبتد�ئي.

�لفروق بني �لذكور و�لإناث يف �لنفعالت �لأكادميية.1 5)
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اأهمية البحث:
تتمثل �أهمية �لبحث �حلايل فيما يلي :

 �إلقاء �ل�سوء على �لنفعالت �لأكادميية و�لتي يظهرها �لتالميذ يف بيئاتهم 1 ))
�لتعليمي���ة �س���و�ء كانت �إيجابية تزي���د من د�فعيتهم للتعل���م ومن ثم جناحهم 
�لأكادميي �أو �س���لبية توؤثر على د�فعيتهم وحت�س���يلهم وتبنيهم لجتاهات غري 

مقبولة جتاه �ملدر�سة تتمثل يف �خلوف منها �أو رف�سها �أو �لهروب منها. 
تناول تلك �لدر��سة ملتغري �لرفاهية �لنف�سية لدي تالميذ �ملرحلة �لبتد�ئية 1 ))

وهو ما ميثل تعرف مبكر للرفاهية �لنف�سية لدي �لأطفال يف هذ� �لعمر حيث 
�أن غالبي���ة �لدر��س���ات – على حد علم �لباحث- تناولت �لرفاهية �لنف�س���ية يف 

مر�حل �ملر�هقة و�لر�سد و�ل�سيخوخة.
لف���ت �نتب���اه �لعامل���ني مبجال �لرب�م���ج �لعالجية و�لإر�س���ادية لو�س���ع بر�مج 1 ))

تدخلي���ة لتنمية �لنفع���الت �لأكادميية �لإيجابية وكذل���ك خف�س �لنفعالت 
�لأكادميية �ل�سلبية حتى يحقق �لتالميذ �لنجاح �لأكادميي �ملطلوب. 

املفاهيم االإجرائية للبحث:
النفع�الت الأكادميي�ةAcademic Emotions : هي تلك �لنفعالت �لتي ي�س���عر 
بها �لتلميذ �أثناء م�ساركته يف �لأن�سطة �لأكادميية، وتظهر تلك �مل�ساعر �أثناء جلو�س 
�لتلميذ بال�س���ف �لدر��س���ي �أو �ل�س���تماع ل�س���رح �ملعل���م �أو �لتفاعل مع �ملعل���م و�لأقر�ن 
�أو �إكم���ال �لو�ج���ب �ملن���زيل �أو �لتعاون ع���رب �لنرتنت �أو �إكمال �ملهام و�لأن�س���طة د�خل 
�ل�سف �أو عند خ�سوعه لالختبار (Noteborn & Garcia, 2016, p.7). ويعرفها 
�لباح���ث �إجر�ئًي���ا باأنه���ا �لدرج���ة �لتي يح�س���ل عليها �لتلمي���ذ يف مقيا����س �لنفعالت 

�لأكادميية )�ليجابية- �ل�سلبية( �ملُعد يف �لبحث �حلايل.

 الرفاهي�ة النف�سي�ة  Psychological Well-Being: م���دي ق���درة �لف���رد عل���ى 
��س���تغالل قدر�ت���ه و�مكانات���ه وطاقاته يف حتقيق ذ�ته وتتكون من �س���ت �أبعاد رئي�س���ية 
قب���ول �ل���ذ�ت و�لعالق���ات �لإيجابي���ة م���ع �لآخري���ن و�ل�س���تقاللية و�لإتق���ان �لبيئ���ي 
و�لغر����س م���ن �حلي���اة و�لنم���و �ل�سخ�س���ي(Harrington, 2013,p.39). ويعرفه���ا 
�لباح���ث �إجر�ئًي���ا باأنه���ا �لدرج���ة �لت���ي يح�س���ل عليه���ا �لتلمي���ذ يف مقيا����س �لرفاهية 

�لنف�سية لالأطفال �مل�ستخدم يف �لبحث �حلايل.
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االإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة:
:Academic Emotions..اأولاً: النفعالت الأكادميية

تعريف النفعالت الأكادميية :أ 1	
ذك���ر Pekrun et al. (2002) ب���اأن �ملق�س���ود بالنفع���الت �لأكادميي���ة تل���ك 
�لنفعالت �لتي ترتبط مبا�سرة بالتعلم و�لتح�سيل �لأكادميي وطرق �لتدري�س د�خل 
�ل�س���فوف �لدر��سية كال�س���تمتاع بالتعلم و�لفخر بالنجاح و�لقلق �ملرتبط بالختبار. 
كما عرفها King & Areepattamannil (2014) باأنها تلك �لنفعالت �ملرتبطة 
باأن�س���طة �لتح�س���يل ون���و�جت �لتح�س���يل كالنج���اح و�لف�س���ل. ويف ه���ذ� �ل�س���دد �أو�س���ح  
(Cocoradă  )2016 �أن �لنفع���الت �لأكادميي���ة ه���ي تل���ك �لنفع���الت �مل�س���احبة 
لعملية �لتعلم و�لتي تظهر قبل و�أثناء وبعد �لتو�جد بال�س���ف �لدر��س���ي و�ل�س���تذكار 

و�خل�سوع لالختبار�ت.

ت�سنيف النفعالت الأكادميية:أ 2	
قدم Pekrun (2006)ت�سنيًفا لالنفعالت �لأكادميية يف �سوء ثالث حماور 

�أ�سا�سية:
التكاف�وؤ Valence: ويق�س���د بها �لنفعالت �لإيجابية �ل�س���ارة )كال�س���تمتاع أ 1	

بالتعلم و�لبهجة و�لفخر و�لأمل( و�لنفعالت �ل�سلبية غري �ل�سارة )كالغ�سب 
و�لقلق و�لياأ�س و�مللل(.

الرتكي�ز عل�ى اله�دفObject Focus: ويق�س���د به���ا تركي���ز �لنفع���الت على أ 2	
ه���دف حم���دد �إم���ا ن�س���اط �أو ن���اجت �لن�س���اط وبذل���ك ت�س���م �نفعالت �لن�س���اط 
يف  بال�س���تمر�ر  �ملرتبط���ة  �لنفع���الت  �إىل  وت�س���ري   Activity Emotions
�أن�س���طة �لتح�س���يل، و�نفع���الت �لن���اجت Outcome emotions وت�س���ري �إىل 
�لنفعالت �ملحتملة و�ملرتقبة كالأمل يف �لنجاح و�لقلق من �لف�س���ل بالإ�سافة 

�إىل �نفعالت ��سرتجاع �لأحد�ث �ل�سابقة كالفخر �أو �خلزي.
التن�سي�طActivation: ويق�س���د به���ا تفعي���ل �لنفع���ال �أو تعطيل���ه بناًء على أ 3	

�ملوقف �لتعليمي.
ونتيجة لذلك �لت�سنيف و�سعه Pekrun et al. (2007, p.16) يف �جلدول �لآتي:
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جدول)1(
ت�سنيف Pekrun لالنفعالت الأكادميية

تركيز �لهدف
�سلبي**�إيجابي*

تعطيلتفعيلتعطيلتفعيل

�لن�ساط
�مللل�لغ�سب�ل�سرتخاء�ل�ستمتاع

�لإحباط

�لناجت

�حلزن�لقلق�لقناعة�لبهجة
خيبة �لأمل�خلزي�لرتياح�لأمل
�لياأ�س�لغ�سب�لفخر

�لمتنان
** �سلبي: �نفعال غري �سار* �إيجابي: �نفعال �سار

 Pekrun, Lichtenfeld, وبذلك تنق�سم �لنفعالت �لأكادميية كما �أو�سحها
Marsh, Murayama & Goetz (2017)�إىل ما يلي:

1 -:Positive Activating Emotions النفعالت الإيجابية الن�سطة
كال�س���تمتاع بالتعلم و�لبهجة و�لأمل و�لفخر، ت�س���اعد �لفرد يف تنويع م�سادر 
�ملعرف���ة ويتمت���ع برتكي���ز �نتباه مرتف���ع على مهام �لتعل���م �لتي يقوم به���ا ولديه د�فع 
د�خل���ي ق���وي للتعل���م مم���ا ي�س���اعد عل���ى �كت�س���اب �ملعلومات ب�س���كل �أف�س���ل، مث���ل تلك 

�لنفعالت لها تاأثري �إيجابي على �لتح�سيل �لأكادميي للتالميذ.
2 -:Deactivating Positive Emotionsالنفعالت الإيجابية املعطلة

كال�س���رتخاء و�لرتي���اح، تقل���ل م���ن �نتب���اه وجمه���ود �لف���رد �أثن���اء �أد�ء �مله���ام 
�لتعليمي���ة �ملختلف���ة ولكنها على �لأمد �لبعيد تقوي �لد�فع �لد�خلي لزيادة �لندماج 

.(Chang &Beilock, 2016).يف �لتعلم
3 -:Negative Activating Emotionsالنفعالت ال�سلبية الن�سطة

كالغ�س���ب و�لقل���ق و�خل���زي و�لإحب���اط، ل يق���وم فيه���ا �لف���رد بتنويع م�س���ادر 
�ملعرف���ة ، �نخفا����س �لرتكي���ز �أثن���اء �مل�س���اركة يف �لأن�س���طة �ملدر�س���ية و�س���عف �لد�ف���ع 
�لد�خلي للتعلم، مثل تلك �لنفعالت تدفع �لتلميذ �إىل ��س���تخد�م �أنو�ع خمتلفة من 

��سرت�تيجيات �لتعلم و�ل�ستذكار �ل�سارمة كاحلفظ عن ظهر قلب دون فهم.
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4 -:Deactivating Negative Emotionالنفعالت ال�سلبية املعطلة
كاملل���ل و�لياأ����س و�حل���زن وخيب���ة �لأم���ل، مث���ل تلك �لنفع���الت توق���ف �لد�فع 
�لد�خلي للتعلم مما جتعله ين�سحب كلًيا عن �كت�ساب �ملعلومات د�خل �ل�سف �لدر��سي 

�أو خارجه و�لذي قد يتطور �إىل ترك �لعملية �لتعليمية نهائًيا.
لالنفع���الت  �آخ���ر  ت�س���نيًفا  قدم���ا   Jensen (2015, p.63) �أن  ح���ني  يف 

�لأكادميية يف �سوء �أربع حماور هي:
النفعالت املعرفيةEpistemic Emotions: و�لتي تظهر نتيجة مو�جهة - 1

م�س���كالت معرفي���ة كاملفاج���اأة عند ت���ويل مهمة جديدة و�لف�س���ول و�ل�س���غف 
و�لإحباط من �لنتائج و�لبهجة عند حل �مل�سكلة.

انفعالت التح�سيلAchievement Emotions: وهي �خلرب�ت �لنفعالية - 2
�ملرتبطة بالنجاح و�لف�سل يف �لأن�سطة كالر�سا و�لقلق.

انفع�الت املو�س�وعTopic Emotions: و�لتي تظهر خالل تلقي �لدرو�س - 3
و�ملو�س���وعات �لتعليمي���ة كالتعاطف مع م�س���ري �إحدي �ل�سخ�س���يات �ملذكورة 
بالق�س���ة، �لقل���ق و�ل�س���مئز�ز عن���د در��س���ة �ملو�س���وعات �لطبي���ة و�ل�س���تمتاع 

بالر�سم يف درو�س �لر�سم.
النفع�الت الجتماعي�ةSocial Emotions: كاحل���ب و�لإعج���اب و�حل�س���د - 4

و�لغ�سب و�لقلق �لجتماعي جتاه �لأفر�د �لآخرين كاملعلم �أو �لأقر�ن.

The Control-Value أ 3	 الأكادميي�ة  لالنفع�الت  – التحك�م  القيم�ة  نظري�ة 
:Theory

و�س���عPekrun (2006) هذه �لنظرية لتف�سري ظهور �لنفعالت �لأكادميية 
يف �ملو�ق���ف �لتعليمي���ة �ملختلفة، حيث قدم���ت تلك �لنظرية �إطاًر� نظرًي���ا تكاملًيا عن 
طري���ق حتلي���ل تاأث���ري �لأح���د�ث �ل�س���ابقة )�ل�س���و�بق( و�لنفعالت على �لتح�س���يل يف 
�ل�سياقات �لأكادميية �ملختلفة، ففي �لبد�ية ركزت �لنظرية على منوذج �لقيمة- �لتوقع 
Expectency-Value للقلق، ثم �متدت لت�س���مل �لفرت��س���ات �ملرتبطة بالأحد�ث 
�ل�س���ابقة لالنفع���الت �لأكادميي���ة �ملتع���ددة وم���ا ت�س���ببه م���ن تاأث���ري�ت عل���ى �لندماج 
Self-regulation �لذ�ت���ي  و�لتنظي���م   Academic Engagement �لأكادمي���ي 
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و�لتح�س���يل Achievement ، ولق���د دجم���ت تل���ك �لنظرية بني �فرت��س���ات مدخل 
�لقيمة- �لتوقع و�لنظريات �ل�س���ببية لنفعالت �لتح�س���يل ونظريات �لتحكم �ملدركة 

و�لنماذج �لتي ت�سمنت تاأثري �لنفعالت على �لتعلم و�لأد�ء �لتح�سيلي.  

 Pekrun, Goetz, Danniels, Stupnisky & Perryولقد �أ�سار كٍل من
Pekrun et al.  (2011);(2010)�أن هن���اك ت�س���نيفان للتقييم���ات �ملعرفي���ة و�لتي 

تعترب حمور مركزي يف تطور ومنو �لنفعالت �لأكادميية:
تقييم�ات التحك�م الذات�يSubjective Control Appraisals: يركز على - 1

�لعالقة بني �ل�س���بب و�لنتيجة)مثل، �لتوقعات باأن �ملثابرة يف �لدر��س���ة مطلوبة 
و�س���وف توؤدي �إىل �لنجاح(، وي�سري ب�سكل غري مبا�سر �إىل �لعالقات �ل�سببية بني 
�سمات �ل�سخ�سية و�لنتائج �ملحتملة، وتت�سمن تقييمات �لتحكم �لذ�تي ما يلي:

توقعات املوقف- الن�اجتSituation-Outcome Expectancies: تت�س���من أ- 
�أن���ه �س���وف ينت���ج ع���ن �ملوق���ف ن���و�جت �إيجابي���ة ب���دون �حلاج���ة �إىل جمهود)فعل( 
�سخ�س���ي، �أو تظهر نو�جت �س���لبية �إذ� مل يبذل �أي جمهود، مثل: توقع �لف�س���ل يف 

�لختبار �إذ� مل يقدم �أي جمهود ��ستعد�ًد� له.
توقعات الفعل- التحكمAction- Control Expectancies: يق�سد بها �أد�ء ب- 

�لأن�سطة �لأكادميية بكفاءة و�لتحكم يف �أفعاله.
توقع�ات الفع�ل- الن�اجتAction- Outcome Expectancies: تت�س���من �أن ه- 

�أفعال �لفرد �لتي حتكم بها و�أد�رها ب�س���كل جيد ينتج عنها نتائج �إيجابية �أو منع 
�أو خف�س �أو �لتخل�س من نتائج �سلبية.

توقع�ات الن�اجت الكل�ي Total Outcome Expectancies: تفرت����س �أن كٍل 	- 
م���ن توقع���ات �ملوقف-�لناجت وتوقع���ات �لفع���ل- �لتحكم وتوقع���ات �لفعل- �لناجت 
ت�س���تخدم لتقيي���م �لق���درة �لعام���ة عل���ى �لتحك���م ون���و�جت �لتح�س���يل �ملحتمل���ة. 
بالن�سب�ة للن�واجت الإيجابي�ة، �رتف���اع توقع���ات �لن���اجت �لكل���ي بارتفاع توق���ع �ملوق-
�لن���اجت وتوقع���ات �لفرد بكف���اءة ذ�تية مرتفعة، فعلي �س���بيل �ملث���ال �لطالب �لذي 
يتوقع �أنه قادر على ��س���تغالل قدر�ته وجمهود�ته ب�س���كل جيد )�لفعل-�لتحكم( 
و�أن هذ� �ملجهود �س���وف يقود للنجاح )�لفعل-�لناجت( �أو �أنه يتوقع ح�س���وله على 
درج���ة مرتفع���ة حت���ى و�إن مل يب���ذل �أي جمه���ود )توقع���ات �ملوقف-�لن���اجت(، فاإنه 



االنفعاالت االأكادميية وعالقتها بالرفاهية النف�صية د. على ثابت اإبراهيم حفني

 127 

�س���وف يح�س���ل على توقعات نو�جت �إيجابية مبنية على توقعات منا�س���بة للفعل- 
�لتحك���م و�لفعل- �لن���اجت و �ملوقف- �لناجت. وبالن�سبة للن�واجت ال�سلبية، يفرت�س 
�أنها �سوف تكون مرتفعة عندما تكون توقعات �ملوقف-�لناجت مرتفعة و�نخفا�س 
توقع���ات �لفعل-�لتحك���م و/�أو �لفع���ل- �لن���اجت، فعلي �س���بيل �ملث���ال �لطالب �لذي 
يعتق���د �أن���ه لي����س لديه �ل�س���تعد�د �ل���كاٍف لالختب���ار �لق���ادم فاإنه يتوقع �لف�س���ل                                      

)توقع فعل-حتكم منخف�س(.
تت�س���من س-   :Casual Attributions of Outcomesال�سبب�ي للن�واجت الع�زو 

��ستعادة �لتقييمات �ل�سابقة لأ�سباب �لنجاح �أو �لف�سل كمجهود�ت �لفرد وقدر�ته 
و�لعو�م���ل �خلارجية �أو �لأفر�د �لآخرون، فالعزو �خلارجي يتما�س���ي مع توقعات 
�ملوقف- �لناجت، �أما �لعزو �لد�خلي يتما�سي مع توقعات �لفعل-�لتحكم وتوقعات 

�لفعل-�لناجت.
تقييمات القيمة الذاتي�ةSubjective Value Appraisals: تتعلق بالأهمية - 2

 Intrinsicملدركة لتلك �لأن�سطة و�لنو�جت. وتت�سمن نوعان: )�أ( القيمة الداخلية�
Value: ويق�سد بها �لقيام باأي ن�ساط حتى و�إن كانت �لنتائج غري مر�سية، على 
�س���بيل �ملثال، �ل�س���تمتاع بتعلم �لريا�س���يات وحل �مل�س���ائل �لريا�سية حتى و�إن مل 
 Extrinsicيح�س���ل على درج���ات مرتفعة يف �لريا�س���يات. )ب( القيم�ة اخلارجية
Value: ويق�س���د بها �لقيام بالأن�س���طة على �لوجه �لأمثل للح�س���ول على نتائج 
مر�س���ية وتلك �لنتائج توؤدي �إىل �ملزيد من �لنتائج �ملر�س���ية �لأخرى، على �سبيل 
�ملثال، طالب لديه قيمة �لهتمام بالدر��س���ة �لأكادميية من �أجل �حل�س���ول على 
درجات مرتفعة حيث �أن �حل�س���ول على درجات مرتفعة ي�س���هم يف حتقيق �أهد�فه 

�مل�ستقبلية كاحل�سول على مهنته �ملف�سلة.
العالق�ة ب�ني التقييم�اتAppraisals والنفع�الت الأكادميي�ة Academic أ 4	

:Emotions
 Pekrun (2006) ; Pekrun et al.,(2007,pp.19-21) أو�س���ح كٍل م���ن�
Pekrun (2017) ; �أن نظري���ة �لقيم���ة- �لتحك���م ت�س���منت �نفعالت �لن���اجت �ملتوقع 
للن���اجت  �ل�س���ابقة  �لنفع���الت  Prospective Outcome Emotionsو��س���تعادة 
 Activity �لن�س���اط  و�نفع���الت   Retrospective Outcome Emotions

.Emotions
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انفعالت الن�اجت املتوق�عProspective Outcome Emotions: تظهر عند - 1
توق���ع �لقيم���ة �لإيجابي���ة للنج���اح �أو �لقيم���ة �ل�س���لبية للف�س���ل، ف���اإذ� كان �لتحكم 
مرتف���ع م���ع �لرتكيز عل���ى �لنجاح، يفرت�س ظه���ور �نفعال �لبهج���ة �ملتوقع، على 
�س���بيل �ملث���ال، �إذ� �س���عر �لتلميذ �أنه ق���ادر على �جتياز �لختبار �لق���ادم فاإنه يتوقع 
�حل�سول على درجة مرتفعة، على �جلانب �لآخر، �إذ� كان �لرتكيز على �لف�سل مع 
وجود حتكم مرتفع ي�س���من جتنب �لف�س���ل �س���وف يظهر �نفعال �لرتياح �ملتوقع، 
على �س���بيل �ملثال، �إذ� ��س���تعد �لتلميذ ب�س���كل جيد لالختبار لتجنب �لف�س���ل فيه، 
ولكنه ح�س���ل على درجة منخف�س���ة. �أما �إذ� كان هناك حتكم جزئي فاإن �ل�س���عور 
بالنجاح و�لف�سل غري موؤكد�ن، فيظهر �نفعال �لأمل �إذ� مت �لرتكيز على �لنجاح، 
و�لقل���ق �إذ� مت �لرتكي���ز عل���ى �لف�س���ل ، على �س���بيل �ملثال، يرغب تلمي���ذ يف �جتياز 
�ختبار هام، ولكنه ل يعرف ما �إذ� كان قادًر� على فعل ذلك، فاإنه ياأمل يف �لنجاح 
ويف ذ�ت �لوق���ت قل���ق م���ن �لف�س���ل، و�أخ���رًي�، �إذ� كان �لنجاح �س���عب �ملنال و�لف�س���ل 

موؤكد فاإنه ي�ستبدل �لأمل و�لقلق بالياأ�س.
2 - Retrospective Outcomeللن�اجت ال�سابق�ة  النفع�الت  ا�ستع�ادة 

Emotions:تظه���ر نتيج���ة �لع���زو �ل�س���ببي للنج���اح �أو �لف�س���ل و�لت���ي قد ترجع 
�أ�س���باب ذل���ك للتلميذ نف�س���ه �أو �لآخري���ن �أو �لعو�مل �خلارجي���ة و�ملوقفية، فعلي 
�سبيل �ملثال، �نفعاإىل �لفخر و�خلزي يظهر�ن ب�سبب عزو �أ�سباب �لنجاح و�لف�سل 

�إىل �لفرد نف�سه، و�لمتنان و�لغ�سب يعزي �إىل �لآخرين و�لعو�مل �ملوقفية.
انفع�الت الن�س�اطActivity Emotions: تظه���ر نتيج���ة حتك���م �لتلمي���ذ يف - 3

�أن�س���طته �لأكادميي���ة وما ينتج عن �أد�وؤه م���ن قيمة، فاإذ� كان �لتلميذ �أكرث حتكًما 
يف ن�س���اطه ويت�س���من �لن�س���اط قيمة �إيجابية، يظهر �نفعال �ل�س���تمتاع بالتعلم، 
على �س���بيل �ملثال، �إذ� كان �لتلميذ مهتًما ببع�س �ملقرر�ت �لدر��س���ية ولديه قدرة 
جيدة يف در��س���تها و��س���تذكارها فاإنه �سوف ي�ستمتع بدر��س���تها، وياأخذ �ل�ستمتاع 
�أ�س���كال عدة كال�س���عور بال�س���تثارة عند مو�جهة تكليفات ومهام �س���عبة، و�ل�سعور 
بال�س���رتخاء عن���د �لقيام باأن�س���طة روتينية ممتعة، وعلي �جلان���ب �لآخر، �إذ� كان 
هناك قدرة على �لتحكم يف �لن�س���اط ولكنه يت�س���من قيمة �س���لبية ف�س���وف يظهر 
�نفع���ال �لغ�س���ب، كالأن�س���طة �ملطل���وب �أد�وؤه���ا ولكنه���ا منف���رة للتلميذ)ب�س���بب 
�حتياجه���ا ملجه���ود ب���دين �أو عقل���ي(، ويف �ملقاب���ل، �إذ� كان للن�س���اط قيمة ولكن ل 

يوجد �لتحكم �أو بذل �ملجهود �لكاٍف، يظهر �لإحباط.
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جدول)2(
العالقة بني التقييمات والنفعالت الأكادميية

�لتقييمات
�لنفعالحتكمقيمة

ناجت/ توقع

�إيجابي)جناح(
بهجة متوقعةمرتفع

�أملمتو�سط
ياأ�سمنخف�س

�سلبي)ف�سل(
�رتياح متوقعمرتفع

قلقمتو�سط
ياأ�سمنخف�س

ناجت/ ��ستعادة

�إيجابي)جناح(
بهجةعدمي �ل�سلة

فخرذ�تي
�متنان�آخرون

�سلبي)ف�سل(

حزنعدمي �ل�سلة
خزيذ�تي

غ�سب�آخرون

ن�ساط

��ستمتاعمرتفع�إيجابي
غ�سبمرتفع�سلبي

�حباطمنخف�س�إيجابي/�سلبي
مللمرتفع/منخف�سل�سئ

النفعالت الأكادميية لدي الذكور والإناث:أ 5	
�أو�س���ح Goetz et al. (2008) ب���اأن �لذك���ور من تالميذ �ل�س���فوف �خلام�س 
حت���ى �لعا�س���ر �أك���رث ��س���تمتاًعا بالتعلم من �لإناث. وهذ� ما �أ�س���ارت �إليه نتائج در��س���ة 
Frenzel, Pekrun & Goetz (2007) ب���اأن �لإن���اث �أق���ل ��س���تمتاًعا وفخ���ًر� م���ن 
�لذك���ور، ولكنه���م �أك���رث قلًق���ا وياأ�ًس���ا وخزًي���ا ، حي���ث �أُجريت تلك �لدر��س���ة عل���ى عينة 
قو�مه���ا 2053 تلميذ )3610 ذكر، 1017 �أنثي( من تالميذ �ل�س���ف �خلام�س �لبتد�ئي 
مبتو�سط عمري 11،7 �سنة بهدف �لتعرف على �لفروق يف �لنوع يف �نفعالت �لتح�سيل 
�ملرتبط���ة بالريا�س���يات و��س���تخدمت للتحقق من ذلك ��س���تبيان �نفعالت �لتح�س���يل 
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 Achievement Emotions Questionnaire (AEQ; Pekrun, Goetz,
 .& Perry, 2005)

و�أك���دت ذل���ك نتائج در��س���ة Pekrun et al.(2017) �أن �لإناث �أقل ��س���تمتاًعا 
وفخًر� وملاًل من �لذكور، كما �أنهم �أكرث قلًقا وخزًيا وياأ�ًس���ا من �لذكور لدي تالميذ 
 Rowe & Fitness (2018) ل�سفوف �خلام�س �إىل �لتا�سع. ويف هذ� �ل�سياق، �أ�سار�
باأن �لإناث �أكرث قلًقا من �لذكور، و�أنه ل توجد فروق بني �لذكور و�لإناث يف �لإحباط. 
ولك���ن �ختل���ف مع ذلك، ما ذكره (Sorić, Penezić & Burić )2013 باأن �لذكور 
لديهم م�س���تويات مرتفعة من �لنفعالت �لأكادميية  �ل�س���لبية )كالغ�سب و�خلزي( ، 

و�أنه ل توجد فروق بني �لذكور و�لإناث يف �لقلق.

قيا�س النفعالت الأكادميية:أ 6	
�أو�سح Pekrun et al. (2002) باأنه منذ بد�يات عام 1950م، �أدركت �لبحوث 
و�لدر��سات باأن هناك حاجة �إىل �لقيا�س �لكمي لقلق �لختبار، و�لذي �سهد بعد ذلك 
تقدًم���ا كب���رًي� يف قيا����س تلك �مل�س���كلة، �أم���ا �ليوم فهناك �لع�س���ر�ت م���ن �ملقايي�س �لتي 
تقيي���م ذل���ك �لنفعال ب�س���كل منف���رد، وفيم���ا يخ�س �لنفع���الت �لأكادميي���ة �لأخرى 
بعي���ًد� عن قلق �لختبار فقد ��س���تخدمت لقيا�س تل���ك �لنفعالت مقايي�س عامة غري 
م�س���ممة للمج���ال �لأكادمي���ي �أو جمموعة م���ن �ملقايي�س �لفردية لتقيي���م �لنفعالت 

�ملختلفة �لتي تتبع �لنجاح �أو �لف�سل.
حت���ى ج���اءت حماولة تقدمي �أد�ة متع���ددة �لأبعاد لقيا�س ع���دد من �لنفعالت 
�لأكادميية �لهامة با�ستخد�م عدد متعدد من �لبنود لكل �نفعال وهو ما ميثله ��ستبيان 
�لنفع���الت �لأكادميي���ة Academic Emotions Questionnaire �لذي و�س���عه 
Pekrun, Goetz & Perry (2005) معتمًد� يف ذلك على �لدر��سات �ل�ستك�سافية 
لالنفع���الت �لت���ي تظهرها �لتالمي���ذ يف �ملو�قف �لأكادميية، حي���ث تكون من �لأبعاد: 
�ل�ستمتاع Enjoyment )3 بنود(، �لأمل Hope )3 بنود(، �لفخر Pride )3 بنود(، 
�لرتياح Relief )بند و�حد(، �لغ�سب Anger )3 بنود(، �لقلق Anxiety )3 بنود(، 
 Boredom 3 بن���ود(، �ملل���ل( Shameخل���زي� ،)3 بن���ود( Hopelessness لياأ����س�
)بند�ن(، وذلك لثالث �أجز�ء فرعية يتكون منها �ل�ستبيان: �لنفعالت �ملرتبطة بالتعلم 
 Class related لنفع���الت �ملرتبط���ة بال�س���ف� ،Learning related Emotion
.Test Emotions(Peixoto et al., 2015) �لختب���ار  �نفع���الت   ،Emotion
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لالنفع���الت  ت�سخي�س���ية  �أد�ة  لتق���دمي  �لدر��س���ات  م���ن  �لعدي���د  تو�ل���ت  ث���م 
 Govaerts لأكادميية يف �ملر�حل �لتعليمية �ملختلفة، ومن بني تلك �لدر��سات در��سة�
Grégoire (2008) & �لتي هدفت �إىل �لتحقق من �لكفاءة �ل�س���يكومرتية ملقيا�س 
عين���ة  تكون���ت  حي���ث   ،Academic Emotions Scale �لأكادميي���ة  �لنفع���الت 
�لدر��س���ة م���ن 704 طال���ب )387 ذك���ر، 317 �أنث���ي( م���ن �ل�س���ف �لعا�س���ر وحتى �ل�س���ف 
�لثاين ع�سر مبتو�سط عمري 16.8 �سنة، وتكون �ملقيا�س من 6 �نفعالت هي �ل�ستمتاع 
بالتعلم و�لفخر و�لأمل و�لقلق و�خلزي و�لإحباط، و�أو�س���حت نتائج �س���دق �لتحليل 
�لعامل���ي �لتوكي���دي �إىل متت���ع �ملقيا����س ب�س���دق مرتف���ع، كم���ا بلغ���ت قيم معام���ل �ألفا 
كرونب���اخ )0.65-0.73- 0.85- 0.87-0.88-0.91( لكٍل من )�لفخر- �خلزي- �لأمل- 
�ل�س���تمتاع- �لإحب���اط- �لقل���ق( عل���ى �لرتتي���ب مم���ا ي���دل على متت���ع �ملقيا����س بثبات 
مرتف���ع. ويف هذ� �ل�س���دد، هدف���ت در��س���ةPekrun et al., (2011) �إىل �لتحقق من 
 Achievement Emotions لكفاءة �ل�س���يكومرتية ل�ستبيان �نفعالت �لتح�سيل�
Questionnaire لطالب �جلامعة، حيث تكونت عينة �لدر��سة من 389 طالب)155 
ذكر، 234 �أنثي( مبتو�سط عمري 20،63 �سنة، و��ستخدمت �لدر��سة ��ستبيان �نفعالت 
�لتح�س���يل AEQ �ملك���ون م���ن 24 بع���د فرع���ي لقيا����س �ل�س���تمتاع و�لأم���ل و�لفخ���ر 
و�لرتياح و�لغ�س���ب و�لقلق و�خلزي و�لياأ�س و�مللل وذلك يف �ل�س���ف �لدر��س���ي  و�أثناء 
�ل�س���تذكار وعند �خل�س���وع لالختبار�ت، وقد �أو�س���حت نتائج �لدر��س���ة �أن �ل�س���تبيان 
يتميز بثبات و�سدق د�خلي مرتفعان كما �أو�سحتها نتائج �لتحليل �لعاملى �لتوكيدى 

و�سدق �ملحك مع مقيا�س تقييمات �لقيمة- �لتحكم للطالب.

 Lichtenfeld, Pekrun, Stupnisky, Reiss &در��س���ة هدف���ت  كم���ا 
Murayama (2012) �إىل �لتحقق من �لكفاءة �ل�سيكومرتية ل�ستبيان �لنفعالت 
�لأكادميي���ة- �ملرحل���ة �لبتد�ئي���ة، حيث تكونت عينة �لدر��س���ة م���ن 1198 تلميذ �أملاين 
تر�وح���ت �أعماره���م م���ا ب���ني 7-12 �س���نة، 324 تلمي���ذ �أمريك���ي تر�وح���ت �أعماره���م م���ا 
ب���ني 7-10 �س���نو�ت، حي���ث ��س���تمل �ل�س���تبيان بن�س���ختيه �لأملاني���ة و�لأمريكي���ة �أبع���اد 
�ل�س���تمتاع و�لقلق و�مللل، وقد مت بناء �ل�ستبيان �عتماًد� على نظرية �لقيمة-�لتحكم 
لالنفع���الت �لأكادميي���ة �لت���ي و�س���عها (Pekrun, 2006)، وق���د �أو�س���حت �لنتائ���ج 
�إىل متت���ع �ل�س���تبيان يف �لن�س���ختني �لأملاني���ة و�لأمريكي���ة بثب���ات و�س���دق مرتفع���ني 
مم���ا يع���زز فر�س���ته يف �لك�س���ف ع���ن �لنفع���الت �لأكادميي���ة. ويف ه���ذ� �ل�س���ياق، ق���ام
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Peixoto et al.,(2015) باإع���د�د ��س���تبيان للتع���رف عل���ى �لنفع���الت �لأكادميي���ة 
�ملرتبط���ة مبق���رر �لريا�س���يات ل���دي تالمي���ذ �ملرحل���ة �لبتد�ئي���ة و�لإعد�دي���ة، حي���ث 
تكون���ت عين���ة �لدر��س���ة م���ن 515 تلمي���ذ برتغ���اإىل )757 ذك���ر، 758 �أنثي( م���ن �ملرحلة 
�لتعليمية �خلام�سة وحتى �ل�سابعة باأعمار ترت�وح من 10-13 �سنة، وتكون �ل�ستبيان 
م���ن 6 �نفعالت: �ل�س���تمتاع بالتعل���م و�لفخر و�لقلق و�لغ�س���ب و�لياأ����س و�مللل بو�قع 
4 بن���ود ل���كل �نفع���ال وفيه يختار �لتلمي���ذ من بني 5 بد�ئل)5درجات ملو�فق ب�س���دة �إىل 
درجة و�حدة لغري مو�فق ب�س���دة(، و�أو�سحت نتائج �سدق �لتحليل �لعاملي �لتوكيدي 
�إىل متت���ع �ل�س���تبيان ب�س���دق مرتف���ع، كما تر�وحت قي���م معامل �ألف���ا كرونباخ ما بني    

)0.75-0.92( لالنفعالت مما يدل على متتع �ل�ستبيان بثبات مرتفع.

:Psychological Well-Being ..ا: الرفاهية النف�سية ثانياً
عل���ي م���د�ر تاريخ �للغ���ة �ليونانية، ظهرت م�س���طلحات ومفاهيم تت�س���ابه �إىل 
ح���د كب���ري م���ع مفاهيم �ل�س���حة �لنف�س���ية يف ع�س���رنا �حلا�س���ر، م���ن بينها م�س���طلح 
Eudaimoniaو�لتي ترجمت �إىل “�ل�سعادة”، “ �لرفاهية”  و“ �لزدهار �لب�سري” 
، حي���ث �أنه���ا تتك���ون من مقطع���ني Eu وتعني جيد، و daimon تعني روح �أو م�س���ري، 
وقد ظهر ذلك �مل�سطلح يف كتابات �أر�سطو عن �لأخالق �لنخومية )350ق.م(، وو�سف 
�أر�س���طوEudaimoniaباأنها عي����س �حلي���اة �لب�س���رية بتنع���م حيث �أنها متثل �ل�س���كل 

.(Fowers, 2016, p.68) لأمثل و�لأف�سل للحياة�
ث���م ظه���رت بعد ذلك �لعديد من �ملفاهيم �لتي جذبت �هتمام �لباحثني مبرور 
�لوق���ت كالرفاهيةWell-Being و�لر�س���ا عن �حلي���اةLife Satisfaction وجودة 
�حلي���اةLife Qualityو�لت���ي غالًب���ا م���ا ��س���تخدمت ب�س���كل تب���اديل، و�لتي تت�س���من 
نظرة �لفرد �إىل حياته ب�س���كل عام )�لدخل �ل�س���هرى و�لتما�س���ك �لأ�سري و�لتح�سيل 

 .(Statham & Chase, 2010, p.5) )لأكادميي و�حلالة �ل�سحية... �لخ�
مداخل الرفاهية:1 ))

Ryan & Deci (2001);Steger (2016, p.177)كان  �أ�س���ار كل ً م���ن 
ل���دي �ملفك���رون و�لفال�س���فة �لأو�ئل طرق خمتلفة لو�س���ع ت�س���ور ع���ن �حلياة �جليدة                                         
Good Life وم���ا تنط���وي علي���ه، �أم���ا �لي���وم، فقام علماء �لنف�س و�ل�س���لوك بدر��س���ة 
مفاهيم كالرفاهية و�ل�سعادة وقد �أخذو� يف ح�سبانهم وجهات �لنظر �لأويل يف تعريف 
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تلك �ملفاهيم با�س���تخد�م طرق قابلة للقيا�س �لعلمي، ولهذ� وجد مدخالن يو�س���حان 
معني �لرفاهية يف �أدبيات علم �لنف�س �لإيجابي:

باأنه���ا 	-  �ل�س���عادة  �إىل  ينظ���ر  وفيه���ا   :Hedonic Approach الذات�ي  املدخ�ل 
رفاهي���ة ذ�تي���ة Subjective well-being، حي���ث تع���رف �ل�س���عادة م���ن خ���الل 
هذ� �ملدخل باأنها �ل�س���عور بال�س���رور وجتنب �لأمل �إىل جانب �ل�س���عور باأن �حلياة 
طيبة)جي���دة( وذ�ت معني وقيمة، وتتكون �لرفاهية �لذ�تية من �ملكونات �لآتية:                                  
	1أ الر�س�ا ع�ن احلياة )حكم �لفرد على حياته ب�س���فة عامة من خالل �لر�س���ا عن 
جمالت �حلياة �لهامة كالعمل و�ل�سحة و�لزو�ج... �لخ(،	2أ التمتع مبزاج اإيجابي 

و�مل�ساعر �لإيجابية، 	3أ انخفا�س م�ستوي املزاج ال�سلبي و�مل�ساعر �ل�سلبية.

مدخ�ل تعبئة الطاق�ات 	امل�سر اجليدأEudaimonic Approach: ي�س���ري هذ� 	- 
�ملدخل �إىل ��ستغالل �لفرد لإمكانياته وقدر�ته يف حتقيق ذ�ته و�ل�سعور بال�سعادة، 
Psychological well- وه���و م���ا يتما�س���ي م���ع م�س���طلح �لرفاهي���ة �لنف�س���ية
being �ل���ذي ي�س���ري �إىل قدرة �لفرد على تطوي���ر ذ�ته وقدر�ته من �أجل حتقيق 
�أهد�ف حمددة يف حياته حتى يت�س���ني له �لو�سول �إىل م�ستوي �ل�سعادة �ملطلوب، 
ويتفق ذلك مع نظرة �أر�س���طو للم�س���ري �جليد و�لذي يري �أنه لكي يعي�س �لفرد 
حياة كرمية يجب �أن يتحلي ببع�س �لف�سائل و�لتي تعد هامة لل�سعور بال�سعادة 
، �أم���ا �لي���وم ، ق���دم Carol Ryff منوذًج���ا للرفاهية �لنف�س���ية يق���وم على مفهوم 
تعبئة �لطاقات )�مل�س���ري �جليد(، حيث ��س���تبدل �لف�س���ائل ببع�س �أبعاد �ل�س���حة 
�لنف�س���ية �لإيجابي���ة. ومن خالل ذلك �لنموذج، يجب �أن يظهر �لفرد م�س���تويات 
مرتفع���ة م���ن )6( �أبع���اد لل�س���حة �لنف�س���ية حت���ى يتمت���ع مب�س���توي مرتف���ع م���ن 
�لرفاهية �لنف�س���ية، وهي: قبول الذات، العالقات الإيجابية مع الآخرين، ال�ستقاللية، 

الإتقان البيئي، الغر�س من احلياة، والنمو ال�سخ�سي.

النموذج متعدد الأبعاد للرفاهية:- 1
قدم Sarriera & Bedin (2017) منوذًجا متعدد �لأبعاد للرفاهية، ميكن 

تو�سيحه من خالل �سكل)2(.
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الرفاهية الذاتيةSubjective well-being:أ- 
ت�س���ري �إىل متت���ع �لف���رد بوج���د�ن �إيجاب���ي مرتف���ع و�نخفا����س م�س���توي 
�لوجد�ن �ل�س���لبي ور�سا عن حياته بالإ�سافة �إىل متتعه بالذكاء �لنفعاإىل �لذي 

ي�سمح له بالتعامل �ملنا�سب مع �لنفعالت و�مل�ساعر.

الرفاهية النف�سيةPsychological well-being:ب- 

مفهوم ال�ذاتSelf-concept: وي�س���م تقدير �لذ�ت و�لكف���اءة �لذ�تية و�للذ�ن - 1
لهما تاأثري �إيجابي على �لرفاهية �لنف�س���ية لالأطفال و�ملر�هقني، فمن خاللهما 
يقيم �لفرد ذ�ته ويدفعانه �إىل زيادة �لثقة بنف�س���ه، حيث �أن تقدير �لذ�ت �ملرتفع 

يرتبط �يجابًيا بالر�سا عن �حلياة.

الروحانيةSpirituality: وت�سري �إىل نظام �ملعتقد�ت �لد�خلية و�لتي متد �لفرد - 2
بالقوة و�لر�حة )كاملعتقد�ت �لدينية(.
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الغر��س م�ن احلي�اةLife Purpose: فالغر����س ومعني �حلياة خمتلف���ان فالأول - 3
ي�س���ري �إىل و�س���ع �لفرد لأهد�ف حمددة لتحقيقها و�لثاين ي�سري �إىل حتقق تلك 

�لأهد�ف، ويوؤثر كٍل منهما يف �لآخر.
:Psychosocial well-being ج- الرفاهية النف�س- اجتماعية

العالق�ات بني-ال�سخ�سي�ة Interpersonal Relationships: �لعالق���ات �لتي - 1
تن�س���اأ د�خ���ل �لأ�س���رة توؤث���ر على �لنم���و �لجتماع���ي لالأطفال و�ملر�هق���ني وتكون 
مبثاب���ة �أ�س���ا�س لعالقاته���م �مل�س���تقبلية و�لتي بدوره���ا توؤثر عل���ى رفاهيتهم، كما 
ت�س���هم �لعالقات مع �لأقر�ن يف �كت�ساب خرب�ت �حلياة �ليومية عن طريق تبادل 
�خلرب�ت و�لذي بدوره ي�سهم يف ت�سكيل �سخ�سياتهم، بالإ�سافة �إىل ق�ساء معظم 
�لوقت باملدر�س���ة و�لذي ي�س���هم يف ت�س���كيل �س���د�قات د�خل �لبيئة �ملدر�سية و�لتي 
ت�ساعد يف منو مهار�تهم �ملعرفية و�لجتماعية و�كت�ساب �لقيم �لأخالقية، وبناًء 

على ذلك كلما كانت عالقاتهم جيدة عزز ذلك رفاهيتهم �لنف�سية.
الرتفي�هLeisure: تنظي���م وق���ت �لف���ر�غ وق�س���اء بع����س �لوق���ت م���ع �لأ�س���دقاء - 2

و�مل�ساركة يف �لأن�سطة �لريا�سية، مييز ذلك ب�سكل كبري بني �لأطفال و�ملر�هقني 
ذوي �لرفاهية �لنف�سية �ملرتفعة و�ملنخف�سة.

ا�ستخ�دام التكنولوجي�اTechnology Use: تع���د �لتكنولوجي���ا �أح���د �لأدو�ت - 3
�لهام���ة �لت���ي ي�س���تخدمها �لأطف���ال و�ملر�هق���ني �أثن���اء وق���ت �لف���ر�غ، ولذل���ك �ذ� 
��س���تخدمت للح�سول على بع�س �لفو�ئد كاحل�سول على �لدعم �لجتماعي من 
�لأ�س���دقاء وزيادة عدد �لأ�س���دقاء و�لتعبري عن قدر�تهم و�إمكاناتهم يوؤدي ذلك 

�إىل �رتفاع �لرفاهية �لنف�سية لديهم.

:Socio-Community well-beingد- الرفاهية املجتمعية

حق�وق الإن�س�انHuman Rights: �إن معرف���ة �لأطف���ال و�ملر�هق���ني بحقوقه���م - 1
و�سمانها لهم يرتبط مبا�سرة بالرفاهية �لنف�سية.

2 - :Belonging to Communityلنتماء للمجتمع والر�سا ع�ن البيئة املحيطة�
�إن �نتماء �لفرد للمجتمع من خالل �حرت�م �لعاد�ت و�لتقاليد و�لعرف و�لقو�عد 
و�لقو�نني وحتقيق ذ�ته يف �س���وء تلك �لقو�نني يعزز من منو �لرفاهية �لنف�س���ية 

(pp.11-18).لديه
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ويف �سوء ما تقدم مت �لقت�سار على مدخل تعبئة الطاقات	امل�سر اجليدأ، وكذلك بعد 
الرفاهي�ة النف�سي�ة من �لنم���وذج متعدد �لأبع���اد للرفاهية �لنف�س���ية يف �لبحث �حلاىل 

ملالئمته مع �أد�ة �لدر��سة )مقيا�س �لرفاهية �لنف�سية لالأطفال(.

تعريف الرفاهية النف�سية:أ 2	
 Abbot, Ploubidis, Huppert, Kuh & Croudace (2010) عرفها
باأنها قدرة �لفرد على ��س���تغالل �إمكاناته للو�س���ول �إىل �أهد�فه وحتقيق ذ�ته وت�س���مل 
�ل�س���تقالل وتقري���ر �لذ�ت)�ل�س���تقاللية( ووجود عالقات مر�س���ية ذ�ت جودة عالية 
)�لعالق���ات �لإيجابية مع �لآخري���ن( و�لقدرة على �إد�رة حياة �لفرد )�لإتقان �لبيئي( 
و�لنفت���اح عل���ى خ���رب�ت جديدة )�لنم���و �ل�سخ�س���ي( و�لعتقاد باأن �حلي���اة ذ�ت معني 
)�لغر�س من �حلياة( ووجود �جتاه �إيجابي عن ذ�ته وحياته �ل�سابقة )قبول �لذ�ت(. 
كما عرفها Macleod & Luzon (2014) باأنها �س���عور �لفرد بال�س���عادة و�ل�س���رور 
 Orosova, ويف �س���ياق ذلك، �أو�س���ح .(p.42) و�لر�س���ا ع���ن حيات���ه وقلي���ل م���ن �لأمل
ب���اأن �لرفاهي���ة �لنف�س���ية مك���ون �نفع���اإىل   Gajdosova & Janovska (2016)
من جودة �حلياة و�لذي يت�س���من �كت�س���اب خرب�ت �إيجابية وغياب �خلرب�ت �ل�س���لبية 
ووجود تقييم �إيجابي للذ�ت و�لقيام باأن�سطة ذ�ت معني م�سحوًبا بنظرة تفاوؤلية عن 
�حلي���اة �ل�سخ�س���ية وع���ن �لعامل �ملحي���ط، كما �أن �لرفاهية �لنف�س���ية تعد موؤ�س���ًر� عن 

.(p.184).سحة �لفرد �لنف�سية وجناحه يف جمتمعه�

4-        منوذج Carol Ryff للرفاهية النف�سية 	امل�ستخدم يف البحث احلايلأ: 
و�س���ع Ryff منوذًج���ا مكون م���ن)6( �أبعاد رئي�س���ة للرفاهية �لنف�س���ية، تتمثل 

فيما يلي:
قب�ول ال�ذاتSelf-acceptance: ت�س���ري �إىل �مت���الك �لفرد �جتاه���ات �إيجابية - 1

نحو ذ�ته من خالل تقبل �س���فاته �جليدة و�ل�س���يئة ويتملكه �س���عور �إيجابي نحو 
حياته �ملا�سية.

العالقات الإيجابية مع الآخرينPositive relations with others: يق�س���د بها - 2
ق���درة �لف���رد عل���ى تكوين عالقات تق���وم على �لألف���ة و�لود وتتمي���ز بالثقة وحب 

�خلري و�لتعاطف مع �لآخرين.
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النمو ال�سخ�سيPersonal growth: �س���عور �لفرد �مل�ستمر باأنه يف حاجة للنمو - 3
و�لتطور من خالل �لنفتاح على �خلرب�ت �جلديدة و��ستغالل قدر�ته و�إمكاناته 
عل���ى �لوج���ه �لأمثل ود�ئًما ما يري نف�س���ه و�س���لوكياته يف حت�س���ن م�س���تمر ولديه 

�لقدرة على تغيري �أ�ساليبه وطرقه لكت�ساب �ملزيد من �ملعرفة.
الغر�س من احلياةPurpose of life: يق�سد بها �متالك �لفرد لأهد�ف حمددة - 4

يف حيات���ه، ي�س���عي �إىل حتقيقه���ا، كم���ا �أن هن���اك معن���ي وقيم���ة حلياته �حلا�س���رة 
و�ملا�سية.

الإتق�ان البيئ�يEnvironmental mastery: ق���درة �لف���رد عل���ى �إد�رة بيئت���ه - 5
�ملحيط���ة ب���ه ب�س���كل فع���ال من خ���الل ��س���تغالل �لفر����س وذلك من �أج���ل حتقيق 

�حتياجاته �ل�سخ�سية وقيمه.
ال�ستقالليةAutonomy: ت�س���ري �إىل تقرير �لفرد مل�س���ريه و�عتماده على نف�سه - 6

يف مو�جهة �ل�س���غوط �لجتماعية عن طريق �لتفكري و�لت�س���رف بطرق جديدة 
غري ماألوفة، كما �أنه يقيم ذ�ته يف �س���وء معايريه �ل�سخ�س���ية وقدرته على �تخاذ 

.(Ryff& Singer, 2008).قر�ر�ته بنف�سه

قيا�س الرفاهية النف�سية:أ 3	
���ا للمقايي�س �لتي ��س���تخدمت يف قيا�س  قدم Hidalgo et al.(2010) عر�سً

وت�سخي�س �لرفاهية �لنف�سية، وهي كالآتي:
مقيا��س برادب�ورن لالت�زان الوج�داين Bradburn Affect Balance Scale: أ- 

م���ن �أو�ئ���ل �ملقايي����س �لتي ��س���تخدمت لقيا�س �لرفاهية �لنف�س���ية و�لذي و�س���عه 
Bradburn يف ع���ام 1969م وه���و مك���ون م���ن 10 مفرد�ت موزعة بالت�س���اوي على 
بعدي���ن �أحدهم���ا للوج���د�ن �لإيجاب���ي و�لث���اين للوج���د�ن �ل�س���لبي وتقي����س تلك 
�لعب���ار�ت �لتج���ارب �ل�س���ارة وغ���ري �ل�س���ارة يف �لأ�س���ابيع �لقليلة �ملا�س���ية �لتي مر 
بها �لفرد، وتو�س���ع �لدرجة من خالل �إعطاء درجة لكل �إجابة ب�)نعم( وحت�س���ب 

�لدرجات ب�سكل منف�سل لكال �جلانبني.
مقايي��س الرفاهية النف�سي�ة Psychological Well-Being Scales: و�حد ب- 

من �ملقايي�س �لأكرث �نت�س���اًر� و��س���تخد�ًما لقيا�س �لرفاهية �لنف�سية و�لذي �أعده 
(Ryff, 1989) و�ملكون من 6 �أبعاد: �ل�ستقاللية، �لغر�س من �حلياة، �لعالقات 
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�لإيجابي���ة، �لإتق���ان �لبيئي، �لنمو �ل�سخ�س���ي، قبول �لذ�ت، ل���كل بعد  20 مفردة، 
وترت�وح �ل�ستجابة من 6 مو�فق ب�سدة �إىل 1 غري مو�فق نهائًيا.

النم�وذج املخت�س�ر The Short Form 36 36: و�س���ع ه���ذ� �لنم���وذج �ق�س���ام ه- 
�ل�س���حة بالولي���ات �ملتح���دة (Wave et al., 1993)، وه���و عب���ارة ع���ن مقيا�س 
تقري���ر ذ�ت���ي مكون م���ن 8 مقايي�س فرعية خمتلف���ة وهي: �لوظائف �جل�س���دية، 
�لأدو�ر �ملح���دودة ب�س���بب م�س���كالت �ل�س���حة �لبدني���ة، �لأمل �جل�س���دي، �لوظائف 
�لجتماعية، �ل�س���حة �لنف�س���ية �لعامة)�ل�سغوط �لنف�سية و�لرفاهية �لنف�سية(، 
�مل�س���كالت �لنفعالي���ة، �حليوي���ة )�لطاقة/�لجه���اد(،  ب�س���بب  �ملح���دودة  �لأدو�ر 

�لدر�كات �ل�سحية �لعامة.
مقيا�س الر�سا عن احلياة Satisfaction with Life scale: و�سع هذ� �ملقيا�س ه- 

(Diener et al., 1995)، وهو مقيا�س تقرير ذ�تي مكون من 5 عبار�ت تقي�س 
م�س���توي �لر�س���ا ع���ن �حلي���اة، ت���رت�وح �ل�س���تجابات م���ن1-7)1 ت�س���ري �إىل ع���دم 
�ملو�فقة نهائًيا، 7 مو�فق ب�س���دة(، وبذلك فاإن �لدرجة �لكلية ت�س���تخدم لت�س���نيف 
�لفرد �س���من �لفئات �لتالية: )30-35( ر�س���ا مرتفع جد�، )25-29( ر�سا مرتفع، 
، )5-9( ل  )20-24( ر�س���ا مقب���ول،)15-19( ر�س���ا ب�س���يط، )10-14( غ���ري ر�����سٍ

يوجد ر�سا نهائًيا.
املوؤ�س�ر العام للرفاهية النف�سية املخت�سر -Psychological General Wellه- 

Being short: و�سعه (Grossi et al., 2006)، وهو عبارة عن مقيا�س مكون 
من 22 عبارة لتقييم �لرفاهية �لنف�س���ية وترت�وح �ل�ستجابة من )1-6(، ويقي�س 
6 �أبعاد جلودة �حلياة �ملرتبطة بال�س���حة: �لقل���ق، �لكتئاب، �لرفاهية �لإيجابية، 

.(pp.84-87).لتحكم �لذ�تي، �حليوية، �ل�سحة �لعامة�

ث���م ب���ادرت بع���د ذل���ك �لدر��س���ات �لت���ي �هتم���ت بتق���دمي ��س���تبيانات ومقايي�س 
لت�سخي�س �لرفاهية �لنف�سية يف مر�حل عمرية خمتلفة، من بني تلك �لدر��سات در��سة 
Dierendonck, Díaz, Rodríguez-Carvajal, Blanco & Moreno-
Jiménez (2008) و�لت���ي هدف���ت �إىل �لتحق���ق من �لكفاءة �ل�س���يكومرتية ملقايي�س 
Ryff للرفاهية �لنف�سية، حيث تكونت عينة �لدر��سة من 942 فرد )525 ذكر،417 �أنثي( 
تر�وحت �أعمارهم ما بني 16-74 �سنة، و��ستخدمت �لدر��سة مقيا�س Ryff للرفاهية 
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  Psychological Well-Being Scales "PWBS"(Ryff,1989) �لنف�س���ية 
و�ملك���ون من 6 �أبعاد: �ل�س���تقاللية، �لغر�س من �حلي���اة، �لعالقات �لإيجابية، �لإتقان 
�لبيئ���ي، �لنم���و �ل�سخ�س���ي، قب���ول �ل���ذ�ت، ل���كل بع���د 20 مفردة، و�أ�س���ارت نتائج �س���دق 
�لتحلي���ل �لعامل���ي �لتوكي���دي �إىل متت���ع �ملقيا�س ب�س���دق مرتفع ومالئم للك�س���ف عن 
 Sirigatti et al. رفاهي���ة �لأف���ر�د �لنف�س���ية. ويف ه���ذ� �ل�س���ياق، ��س���تخدمت در��س���ة
(2013)  �س���ورة خمت�س���رة من مقايي�س Ryff للرفاهية �لنف�سية للك�سف عنها لدي 
�ملر�هقني، حيث تكونت عينة �لدر��سة من 619 مر�هق)105 ذكر، 514 �أنثي( تر�وحت 
 Ryff أعمارهم ما بني 15-19 �س���نة، و��س���تخدمت �لدر��سة �س���ورة خمت�سرة ملقايي�س�
للرفاهي���ة �لنف�س���ية (PWBS; Ryff, 1989) مكون���ة من 18 مف���ردة موزعة على 6 
�أبعاد: �ل�س���تقاللية، �لغر�س من �حلي���اة، �لعالقات �لإيجابية، �لإتقان �لبيئي، �لنمو 
�ل�سخ�س���ي، قب���ول �ل���ذ�ت ، و�أو�س���حت نتائج �لدر��س���ة �إىل متتع �لأد�ة ب�س���دق جيد يف 

�لك�سف عن �لرفاهية �لنف�سية لدي �ملر�هقني. 

 Costea-Bărluiu, Băla-Baconschi & Hathazi كم���ا هدفت در��س���ة
(2018) �ىل �لتحق���ق م���ن �لكفاءة �ل�س���يكومرتية ملقايي�س Ryff للرفاهية �لنف�س���ية 
يف �لبيئ���ة �لروماني���ة، حي���ث تكونت عينة �لدر��س���ة من جمموعت���ان: �لأويل: 88 فرد 
)13 ذكر، 75 �أنثي( مبتو�سط عمري 39.72 �سنة، و�لثانية: 44 طالب )44 �أنثي فقط( 
مبتو�س���ط عمري 20.13 �سنة، و��ستخدمت �لدر��سة مقيا�س Ryff للرفاهية �لنف�سية 
Psychological Well-Being Scales "PWBS"(Ryff,1989)  و�ملكون من 
6 �أبعاد: �ل�ستقاللية، �لغر�س من �حلياة، �لعالقات �لإيجابية، �لإتقان �لبيئي، �لنمو 
�ل�سخ�سي، قبول �لذ�ت، لكل بعد 20 مفردة، و�أو�سحت نتائج �سدق �لتحليل �لعاملي 
�لتوكي���دي �أن �ملقيا����س يف �س���ورته �لرومانية يتمتع ب�س���دق مرتفع، كما تر�وحت قيم 
معامل �ألفا كرونباخ ما بني )0.650- 0.759( وهي قيم مقبولة ل�ستخد�م �ملقيا�س يف 
�لك�س���ف عن �لرفاهية �لنف�س���ية. وعلي عينة قدرها 772 مر�هق )365 ذكر، 401 �أنثي( 
مبتو�سط عمري 13.65 �سنة، �أُجريت در��سة Gao & McLellan (2018) للتحقق 
من �لكفاءة �ل�سيكومرتية ملقايي�س Ryff للرفاهية �لنف�سية لدي �ملر�هقني �ل�سينني، 
Psychological Well- للرفاهية �لنف�س���ية Ryff و��س���تخدمت �لدر��س���ة مقيا�س
Being Scales "PWBS"(Ryff,1989)  و�ملك���ون م���ن 6 �أبع���اد: �ل�س���تقاللية، 
�لغر����س م���ن �حلياة، �لعالق���ات �لإيجابي���ة، �لإتقان �لبيئ���ي، �لنمو �ل�سخ�س���ي، قبول 
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�ل���ذ�ت، ولك���ن ب�س���ورة خمت�س���رة )33 مفردة( ، و�أو�س���حت نتائج �لدر��س���ة ب���اأن هناك 
5 �أبعاد متتعت باإت�س���اق د�خلي مقبول ما عد� بعد �ل�س���تقاللية، كما مت �إجر�ء �س���دق 
�لتحلي���ل �لعاملي وتر�وحت قيم �لت�س���بع على جميع مف���رد�ت �لأبعاد ما بني )0.33-

0.70( وه���ي قي���م مقبول���ة، وب�س���فة عامة يتمت���ع مقيا�س Ryff �ملخت�س���ر” �لن�س���خة 
�ل�سينية” بقدرة جيدة يف �لك�سف عن �لرفاهية �لنف�سية لدي �ملر�هقني. 

وقد قام Opree et al. (2018) باإعد�د مقيا�س للرفاهية �لنف�سية لالأطفال، 
حي���ث تكونت عينة �لدر��س���ة م���ن 157 طفل)71 ذك���ر، 86 �أنثي( تر�وح���ت �أعمارهم ما 
بني 8-12 �سنة مبتو�سط عمري 9.93 �سنة و�نحر�ف معياري 0.56 �سنة، و��ستخدمت 
 Psychological Well-Being لدر��س���ة مقيا����س �لرفاهي���ة �لنف�س���ية لالأطف���ال�
Scale- Children "PWBS-C" و�ملك���ون م���ن 24 مف���ردة موزع���ة عل���ى 6 �أبع���اد: 
�ل�س���تقاللية، �لغر����س م���ن �حلي���اة، �لعالق���ات �لإيجابي���ة، �لإتق���ان �لبيئ���ي، �لنم���و 
�ل�سخ�س���ي، قبول �لذ�ت ، و��س���تخدمت �لدر��سة �ل�س���دق �لتكويني و�لت�ساق �لد�خلي 
وطريقة �إعادة �لختبار للثبات، و�أو�س���حت نتائج �لدر��س���ة باأن �ملقيا�س يتمتع ب�س���دق 
جيد و�ت�س���اق د�خلي مرتفع مما يدل على كفاءته يف �لك�س���ف عن �لرفاهية �لنف�س���ية 
لدي �لأطفال، كما �أ�س���ارت نتائج �لدر��س���ة �أنه ميكن ��س���تخد�م �ملقيا�س مع �ملر�هقني 

�لذين ترت�وح �أعمارهم ما بني )13-18( �سنة.  

 Academic Emotions & ..ا: النفع�الت الأكادميية والرفاهية النف�سي�ة� ثالثاً
:Psychological Well-Being

�لإيجابي���ة  �لأكادميي���ة  �لنفع���الت  ب���اأن   Pekrun et al. (2002) �أو�س���ح 
ت�ستحق �لدر��سة لأنها ت�ساعد �لأفر�د يف حتديد �أهد�فهم وقبول �لتحديات �أثناء �أد�ء 
�لأن�سطة �لتعليمية و�لنفتاح على خرب�ت جديدة و�كت�ساب مهار�ت حل �مل�سكالت مما 
يعزز رفاهيتهم �لنف�س���ية و�لتي بدورها تقود �إىل �لتمتع ب�س���حة نف�س���ية جيدة ت�سهم 
يف تق���دم �ملجتمع���ات و�لأمم. كم���ا �أ�س���ار Putwain (2007) �إىل �أن هن���اك �أثر �س���لبي 
لكٍل من �ل�س���غوط �لأكادميية و�لقلق لدي تالميذ �ملد�ر�س على رفاهيتهم �لنف�س���ية 
و�لذي بدوره يوؤثر �س���لًبا على حت�سيلهم �لدر��سي و�حل�سول على درجات منخف�سة. 
ومن جهة �أخري، �لنفعالت �لإيجابية يف �لبيئة �لتعليمية تعمل على منو �ل�س���البة 
 (Cohn, لنف�سية و�لر�سا عن �حلياة وبالتاإىل تنمو �لرفاهية �لنف�سية لدي �لأفر�د�
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(Fredrickson, Brown, Mikels & Conway, 2009. وه���ذ� م���ا �أو�س���حه 
Stupnisky, Perry, Renaud & Hladkyj (2013) ب���اأن �لرفاهي���ة �لنف�س���ية 
هام���ة للنج���اح �لأكادمي���ي للتالمي���ذ ويت�س���ح ذل���ك جلًي���ا ل���دي �لتالمي���ذ �ملتمتع���ني 
باأمن���اط �نفعالي���ة �إيجابي���ة مرتفع���ة و�س���غوط در��س���ية �أق���ل وبالتاإىل يح�س���لو� على 

درجات مرتفعة ويكونو� �أقل عر�سة للهروب من �ملدر�سة. 

ويف ه���ذ� �ل�س���ياق، ذك���ر Franke & Bogner (2013) ب���اأن �لط���الب �لذين 
�أظه���رو� م�س���تويات مرتفعة م���ن �لنفعالت �لإيجابية كال�س���تمتاع بالتعلم مع وجود 
م�ستويات منخف�سة من �لقلق �لأكادميي، متتعو� مب�ستوي رفاهية نف�سية جيد وهذ� 
�أدي ب���دوره �إىل �رتف���اع درجاته���م على �لختب���ار�ت �لتح�س���يلية �ملعرفية. ولقد �أ�س���ار 
Buff (2014) ب�س���رورة �لهتم���ام بنم���و �لنفعالت �لأكادميي���ة يف �لبيئة �لتعليمية 
وذلك �س���ماًنا لتحقيق �لنمو �لنف�س���ي و�لرفاهية �لنف�سية لدي �لتالميذ. كما �أو�سح 
Weber, Wagner & Ruch (2016) ب���اأن �لعم���ل كفري���ق و�لأم���ل وتنظيم �لذ�ت 
و�حلب لدي �لتالميذ يرتبط ب�سكل �إيجابي مع �لأد�ء �ملدر�سي كالد�فعية و�لندماج 
�لتعليمي و�لهتمام باملدر�سة و�لذي بدوره ي�ساعد يف منو �لرفاهية �لنف�سية للتلميذ. 
وتاأكي���ًد� لذل���ك،  ذك���ر Raccanello, Hall & Burro (2018) ب���اأن هناك �هتمام 
بالغ يف �ل�س���نو�ت �لأخرية بالنفعالت �لكادميية يف �ل�س���ياقات �ملدر�سية ب�سبب دورها 

يف منو رفاهية �لتلميذ �لنف�سية و�أد�وؤه �لأكادميي.

ويف ه���ذ� �ل�س���ياق، �أو�س���حت نتائ���ج در��س���ة Shek & Li (2014) باأن���ه توجد 
عالقة �رتباطية �سالبة بني �لياأ�س و�لر�سا عن �حلياة و�لكفاءة �ملدر�سية �لأكادميية، 
كم���ا �أن���ه �لعالق���ة �لرتباطي���ة �ل�س���البة ب���ني �لياأ����س و�لر�س���ا ع���ن �حلياة �أق���وي لدي 
�ملر�هقات �لإناث �أكرث من �لذكور و�لتي ُطبقت على ثالث عينات: �لأويل مكونة من 
3325 مر�هق )1718 ذكر، 1570 �أنثي ; مبتو�سط عمري 12،59 �سنة( �ساركو� بالقيا�س 
�لأول ع���ام 2010/2009، �لثاني���ة مكون���ة م���ن 3638 مر�ه���ق )1864 ذك���ر، 1716 �أنثي ; 
مبتو�س���ط عم���ري 13،64 �س���نة( �س���اركو� بالقيا����س �لث���اين ع���ام 2011/2010، و�لثالثة 
مكونة من 4106 مر�هق )2185 ذكر،1885 �أنثي ; مبتو�سط عمري 14،65 �سنة( �ساركو� 
بالقيا����س �لثال���ث عام 2012/2011، و��س���تخدمت �لدر��س���ة مقيا�س �لر�س���ا عن �حلياة 
Satisfaction with Life Scale (SLS; Dinner et al., 1985) ، ومقيا����س 
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�لياأ�س Hopelessness Scale (Beck et al.,1974)، ومقيا�س �لكفاءة �ملدر�سية 
 Academic & School Competence Scale (Shek & Yu, و�لأكادميي���ة
(2012 وذل���ك به���دف �لتع���رف عل���ى عالق���ة �لرفاهي���ة �لذ�تي���ة مبوؤ�س���ر�ت �لتكي���ف 

�ملدر�سي لدي �ملر�هقني. 

كما هدفت در��س���ة Jovanovic´ & Gavrilov-Jerkovic´ (2016) �إىل 
�لتحق���ق من �لعالق���ة بني �لرفاهية �لنف�س���ية و�لنفعالت �لإيجابية و�ل�س���لبية لدي 
�ملر�هقني �ل�سرب، حيث تكونت عينة �لدر��سة من 1071 مر�هق )471 ذكر، 600 �أنثي( 
تر�وحت �أعمارهم بني 14- 18 �س���نة، و��س���تخدمت �لدر��س���ة مقيا�س �ل�س���غوط، �لقلق 
 The Depression Anxiety & Stress Scale (Lovibond & و�لكتئ���اب
The General Self- ومقيا����س �لكف���اءة �لذ�تي���ة �لعام���ة ، Lovibond, 1995)
(Efficacy Scale )Schwarzer & Jerusalem, 1995 ، �ختب���ار �لتوجه نحو 
 Life Orientation Test- Revised (Scheier et al., 1994) حلي���اة �ملنق���ح�
، و�أو�س���حت نتائ���ج �لدر��س���ة وج���ود عالق���ة �رتباطي���ة موجب���ة ب���ني �لأم���ل و�لتف���اوؤل 
و�لرفاهية �لنف�س���ية، ووجود عالقة �رتباطية �س���البة بني �لرفاهية �لنف�سية وكٍل من 
 Low, King & Caleon (2016) لقلق و�لكتئاب و�ل�سغوط. فيما جاءت در��سة�
للتنبوؤ بالرفاهية �لنف�سية و�لد�فعية �لأكادميية يف �سوء �لنفعالت �لإيجابية، حيث 
تكونت عينة �لدر��سة من 134 تلميذ )69 ذكور، 65�إناث( مبتو�سط عمري قدره 13،9 
 Positive & Negative س���نة، و��س���تخدمت ج���دول �لوجد�ن �لإيجاب���ي و�ل�س���لبي�
Affect Schedule (Watson et al.,1988) و�ل���ذي �س���م �لنفع���الت �ملوجب���ة 
 ، (SLS; Dinner et al., 1985) لثارة و�ل�س���غف(، ومقيا�س �لر�س���ا عن �حلياة�(
 Steen Happiness Index (Seligman et al., 2005) وموؤ�سر �ستني لل�سعادة
، ومقيا�س �لكتئاب Depression Scale (Radloff, 1977) ، ومقيا�س �لد�فعية 
 Academic Motivation Scale (Valler& et al.,1992) �لأكادميي���ة 
، و�أو�س���حت نتائ���ج �لدر��س���ة �إىل: وج���ود عالق���ة �رتباطي���ة موجب���ة ب���ني �لنفع���الت 
�لإيجابي���ة )�ل�س���غف و�لإث���ارة( و�لرفاهي���ة �لنف�س���ية )�لر�س���ا عن �حلياة و�ل�س���عادة(، 
�لنفع���الت �لإيجابي���ة منب���ئ �إيجاب���ي للرفاهي���ة �لنف�س���ية )ن�س���بة �لتباي���ن �لكلي���ة 
23،4%(، وجود عالقة �رتباطية �سالبة بني �لنفعالت �ملوجبة و�لأعر��س �لكتئابية، 
�لنفعالت �لإيجابية منبئ �س���لبي لالأعر��س �لكتئابية )ن�سبة �لتباين �لكلية %39(، 
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وج���ود عالق���ة �رتباطي���ة موجبة ب���ني �لنفع���الت �لإيجابي���ة و�لد�فعي���ة �لأكادميية، 
�لنفعالت �لإيجابية منبئ �إيجابي للد�فعية �لأكادميية )ن�سبة �لتباين �لكلية %10(.

�لنف�س���ية  �لرفاهي���ة  مقيا����س   İşgör )2016) در��س���ة  و��س���تخدمت 
Psychological Well-Being Scale (Ryff, 1989)، ومقيا����س مه���ار�ت م���ا 
 Metacognitive Skills Scale(Altindag & Senemoghu, ور�ء �ملعرف���ة
 Exam Anxiety Inventory (Öner, 1990) 2013، وقائم���ة قل���ق �لمتح���ان)
وذل���ك به���دف �لتنب���وؤ بالرفاهية �لنف�س���ية يف �س���وء مهار�ت م���ا ور�ء �ملعرف���ة و�لنجاح 
�لأكادمي���ي وقل���ق �لمتحان وذلك لعين���ة من �لطالب قو�مه���ا 251 طالب )102 ذكر، 
149 �أنث���ي( تر�وح���ت �أعماره���م ما بني 14- 19 �س���نة، وتو�س���لت نتائج �لدر��س���ة �إىل ما 
يل���ي: وج���ود عالقة �رتباطية �س���البة بني قلق �لمتح���ان و�لرفاهية �لنف�س���ية، وجود 
عالق���ة �رتباطي���ة موجب���ة ب���ني �لرفاهية �لنف�س���ية وكٍل م���ن مهار�ت م���ا ور�ء �ملعرفة 
و�لنجاح �لأكادميي، ميكن �لتنبوؤ بالرفاهية �لنف�سية يف �سوء قلق �لمتحان ومهار�ت 

ما ور�ء �ملعرفة و�لنجاح �لأكادميي )ن�سبة �لتباين �لكلية %57(.

 Wang, Li, Hu, Dong & Tao (2017) ويف هذ� �ل�سياق، هدفت در��سة
�إىل �لك�سف عن �لعالقة بني �لنفعالت �لأكادميية �ل�سلبية )�لقلق، �خلزي، �لغ�سب، 
�ملل���ل، �لياأ����س، خيبة �لأمل، �لكر�هية( و�لرفاهية �لنف�س���ية )حيوي���ة �حلياة، �لهتمام 
بال�س���حة، �ليثار، قيمة �لذ�ت، عالقات �ل�س���د�قة، �لنمو �ل�سخ�س���ي( و�إعادة �لتقييم 
�ملعريف لدي �ملر�هقني يف �لريف و�حل�س���ر �ل�س���يني، حيث تكونت عينة �لدر��س���ة من 
311 مر�هق )132 ذكر، 179 �أنثي( تر�وحت �أعمارهم ما بني 14- 20 �سنة، و��ستخدمت 
 Psychological Well-Being (Miao, لدر��س���ة مقيا����س �لرفاهي���ة �لنف�س���ية�
 Adolescent Negative 2003، ��س���تبيان �لنفع���الت �لأكادميي���ة للمر�هق���ني)
Academic Emotion Questionnaire (Dong & Yu, 2007)، �لختب���ار 
 Emotion �لنفع���اإىل  �لتنظي���م  ��س���تبيان  م���ن  �ملع���ريف  �لتقيي���م  �إع���ادة  �لفرع���ي 
نتائ���ج  و�أ�س���ارت   ،Regulation Questionnaire (Gross & John, 2003)
�لدر��س���ة �إىل: وج���ود عالق���ة �رتباطي���ة �س���البة ب���ني �لنفع���الت �لأكادميية �ل�س���لبية 
و�لرفاهي���ة �لنف�س���ية، وج���ود عالق���ة �رتباطي���ة موجب���ة ب���ني �إع���ادة �لتقيي���م �ملع���ريف 
�لإيجاب���ي و�لرفاهية �لنف�س���ية ، كٍل م���ن �إعادة �لتقييم �ملع���ريف �لإيجابي و�لنفعالت 
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�لأكادميية �ل�س���لبية منبئان جيد�ن للرفاهية �لنف�س���ية، �إع���ادة �لتقييم �ملعريف متغري 
و�سيط يف �لعالقة بني �لنفعالت �لأكادميية �ل�سلبية و�لرفاهية �لنف�سية.

�س���نة،  ب���ني 18-11  �أعماره���م م���ا  وعل���ي عين���ة قدره���ا 434 تلمي���ذ تر�وح���ت 
�أُجري���ت در��س���ة Wang & Zhou (2017) للتع���رف عل���ى �ل���دور �ل���ذي يلعبه �إعادة 
�لتقيي���م �ملعريف يف �لعالقة بني �لنفعالت �لأكادميية �ل�س���لبية و�لرفاهية �لنف�س���ية، 
Psychological Well- و��س���تخدمت تل���ك �لدر��س���ة مقيا����س �لرفاهي���ة �لنف�س���ية
 Adolescent ستبيان �لنفعالت �لأكادميية للمر�هقني�� ،Being (Miao, 2003)
 Negative Academic Emotion Questionnaire (Dong & Yu,
(2007، �لختب���ار �لفرع���ي �إع���ادة �لتقيي���م �ملع���ريف من ��س���تبيان �لتنظي���م �لنفعاإىل 
 ،Emotion Regulation Questionnaire (Gross & John, 2003)
و�أو�س���حت نتائ���ج �لدر��س���ة ما يلي: وج���ود فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني �لذك���ور و�لإناث 
عل���ى مقيا�س �لرفاهية �لنف�س���ية ل�س���الح �لذك���ور، وجود عالقة �رتباطية �س���البة بني 
�لرفاهية �لنف�س���ية و�لنفعالت �لأكادميية �ل�س���لبية، وج���ود عالقة �رتباطية موجبة 
ب���ني �إع���ادة �لتقيي���م �ملعريف �لإيجاب���ي و�لرفاهية �لنف�س���ية، ميك���ن �لتنب���وؤ بالرفاهية 
�لنف�س���ية ع���ن طريق �لنفع���الت �لأكادميية �ل�س���لبية ، �إع���ادة �لتقيي���م �ملعريف متغري 

و�سيط يف �لعالقة بني �لرفاهية �لنف�سية و�لنفعالت �لأكادميية. 

 Takebayashi, Tanaka, Sugiura & Sugiura و��س���تخدمت در��س���ة
 The Generalized Anxiety �لع���ام  �لقل���ق  ��س���طر�ب  ��س���تبيان   (2018)
 The ومقيا����س �لرفاهي���ة �لنف�س���ية ،Disorder Questionnaire (DSM-IV) 
 Psychological Well-Being Scale (Nishida, 2000)، وذل���ك للتحق���ق 
م���ن �لعالقة بني �لرفاهية �لنف�س���ية و�لقلق �لعام لدي عين���ة من �لطالب �ليابانيني 
بلغ قو�مها 297 طالب )113ذكر، 184 �أنثي( مبتو�س���ط عمري 18،91 �س���نة، وتو�س���لت 
نتائ���ج �لدر��س���ة �إىل وج���ود عالقة �رتباطية �س���البة بني �لغر�س من �حلي���اة وكٍل من 
 Kaye-Tzadok, Ben- ل�س���تقاللية و�عر�����س �لقل���ق �لعام. كم���ا هدف���ت در��س���ة�
Arieh & Kosher (2019) �إىل �لتحق���ق م���ن �لعالقة بني �لرفاهية �لذ�تية وكٍل 
من �لأمل وم�سادر �لدخل لدي �لأطفال، حيث تكونت عينة �لدر��سة من 2977 طفل 
تر�وحت �أعمارهم ما بني 8- 12 �س���نة، و��س���تخدمت �لدر��س���ة مقيا�س �لأمل لالأطفال 
Children's Hope Scale (Snyder et al., 1997)، ومقيا�س موؤ�سر �لرفاهية 
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 Personal Well-Being Index – Schoolملد�ر����س� لأطف���ال  �ل�سخ�س���ية 
Children (Casas, 2017)، و��ستبيان يت�سمن جمموعة من �لأ�سئلة عن �لتلفاز 
و�س���يارة �لأ�س���رة و�حلا�س���ب �لإىل و�لإنرتن���ت و �ملالب����س و�لكت���ب �لتي مت���ت قر�ءتها 
و�ل�س���تمتاع به���ا و�ل�س���تماع للمو�س���يقي ويتطل���ب ذل���ك �لإجاب���ة بنعم �أو ل، و�أ�س���ارت 
نتائ���ج �لدر��س���ة �إىل: وج���ود عالقة �رتباطية موجب���ة بني �لأمل و�لرفاهي���ة �لذ�تية، 
وجود عالقة �رتباطية �سالبة بني �نخفا�س م�سادر �لدخل و�لرفاهية �لذ�تية، �لأمل 

متغري و�سيط بني �نخفا�س م�سادر �لدخل و�لرفاهية �لذ�تية. 

تعقيب على االإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة..
يت�س���ح من �لعر�س �ل�س���ابق لالإطار �لنظري و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة �تفاق هذه 
�لدر��س���ات عل���ى �أن هن���اك دور كب���ري لالنفع���الت �لت���ي يظهرها �لأطف���ال و�ملر�هقني 
يف بيئاته���م �لأكادميي���ة و�لتعليمي���ة يف من���و وتط���ور رفاهيته���م �لنف�س���ية وكلما كانت 
تل���ك �لنفعالت �إيجابية )كال�س���تمتاع بالتعلم و�لأمل و�لفخ���ر( �أدي ذلك �إىل تطور 
حت�س���يلهم �لأكادميي و�رتفاع د�فعيتهم للتعلم ومن ثم منوهم �ل�سخ�س���ي وقبولهم 
لذ�تهم وي�سبحو� �أكرث قدرة على حتديد �أهد�فهم يف �حلياة وهذ� ما ميثل �لرفاهية 
�لنف�سية �ملرتفعة لدي �لأطفال و�ملر�هقني، ولقد مت �ل�ستفادة من هذه �لدر��سات يف 

عدة �أوجه �أهمها: 
العينة: تنوع �لعمر �لزمني لعينات تلك �لدر��س���ات بني )10 �س���نو�ت وحتى 20 �س���نة( 
ملتغ���ري �لنفع���الت �لأكادميية ، )8 �س���نو�ت وحتى 39 �س���نة( ملتغري �لرفاهية �لنف�س���ية 
وبن���اًء علي���ه مت حتدي���د �لعم���ر �لزمن���ي لعينة �لبحث �حل���ايل وهو )11( �س���نة وميثل 
طالب �ل�س���ف �ل�س���اد�س �لبتد�ئي، ويرجع �س���بب �ختي���ار تلك �لفئ���ة �لعمرية �إىل ما 
�أ�س���ارت �إليه در��س���ة Opree et al. (2018) باأن قيا�س �لرفاهية �لنف�س���ية لالأطفال 
�أم���ر ه���ام لأنه يو�س���ح عالقة �لرفاهية �لنف�س���ية ببع�س �ملتغري�ت �لأخرى ويف �س���وء 
ذل���ك ميك���ن و�س���ع �لرب�م���ج �لإر�س���ادية و�لعالجي���ة �ملنا�س���بة مل�س���اعدتهم يف حتقي���ق 

�لرفاهية و�لتنعم باحلياة.

الأدوات : مت ��ستخد�م �لعديد من �لأدو�ت يف هذه �لدر��سات لت�سخي�س كٍل من:
 Pekrun et al. (2005) ; النفع�الت الأكادميي�ة: ��س���تخدمت در��س���ة كٍل م���ن -
 Academic Emotions ستبيان �لنفعالت �لأكادميية��   Pekrun et al. (2011)
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 Govaerts & Grégoire (2008) بينما ��س���تخدمت در��س���ة ; Questionnaire
ح���ني  يف   ;   Academic Emotions Scale �لأكادميي���ة  �لنفع���الت  مقيا����س 
��س���تخدمت در��س���ة Lichtenfeld et al.(2012) ��س���تبيان �لنفع���الت �لأكادميي���ة 
در��س���ة  �أم���ا   ;Academic Emotions Questionnaire للمرحل���ة �لبتد�ئي���ة 
 Peixoto et al. (2015)فا�ستخدمت ��ستبيان �لنفعالت �لأكادميية يف �لريا�سيات
;  ومر�جع���ة نظرية �لقيمة-   Academic Emotions Questionnaire-Math
�لتحك���م لالنفع���الت �لأكادميية (Pekrun, 2006) ، وبناًء عليه قام �لباحث باإعد�د 
مقيا�س �لنفعالت �لأكادميية Academic Emotions Scale  ب�سقيه �لنفعالت 
�لإيجابية )�ملتعة- �لفخر- �لأمل( و�لنفعالت �ل�سلبية )�لقلق- �خلزي- �لغ�سب – 
�مللل( لت�سخي�س �لنفعالت �لأكادميية يف �لبحث �حلاىل بعد �لطالع على �ملقايي�س 

�سالفة �لذكر. 

 Dierendonck et al. (2008) الرفاهي�ة النف�سي�ة: ��س���تخدمت در��س���ة كٍل م���ن -
Sirigatti et al. (2013) ; Gao & McLellan (2018) ; مقايي����س ري���ف 
 ; Psychological Well-Being Scales (Ryff, 1989) للرفاهي���ة �لنف�س���ية
يف ح���ني �أن در��س���ة Opree et al. (2018) ��س���تخدمت مقيا����س �لرفاهية �لنف�س���ية 
لالأطفال Psychological Well-Being- Children ، وبناًء عليه وقع �لختيار 
عل���ى مقيا����س Opree et al. (2018) للرفاهي���ة �لنف�س���ية لالأطف���ال )8-12 �س���نة( 

ملنا�سبته مع �لفئة �مل�ستهدفة. 

فرو�س البحث:
ف���ى �س���وء �لإط���ار �لنظ���ري و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة ميكن �س���ياغة فرو�س 

�لبحث فيما يلى:
توج���د عالق���ة �رتباطي���ة د�ل���ة �إح�س���ائًيا ب���ني درج���ات �لتالميذ عل���ى مقيا�س 1 ))

�لنفعالت �لأكادميية )�ليجابية( ودرجاتهم على مقيا�س �لرفاهية �لنف�سية.
توج���د عالق���ة �رتباطي���ة د�ل���ة �إح�س���ائًيا ب���ني درج���ات �لتالميذ عل���ى مقيا�س 1 ))

�لنفعالت �لأكادميية )�ل�سلبية( ودرجاتهم على مقيا�س �لرفاهية �لنف�سية.
ت�سهم �لنفعالت �لأكادميية �ليجابية يف �لتنبوؤ بالرفاهية �لنف�سية.1 ))
ت�سهم �لنفعالت �لأكادميية �ل�سلبية يف �لتنبوؤ بالرفاهية �لنف�سية.1 ))
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توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طات درجات �لذكور و�لإناث على 1 5)
مقيا�س �لنفعالت �لأكادميية )�لإيجابية- �ل�سلبية(.

اإجراءات البحث:
منهج البحث:- 1

�عتمد �لبحث �حلايل على �ملنهج �لرتباطي ملالئمته لطبيعة �لبحث.
عينة البحث:- 2

اأ- عينة ح�ساب الكفاءة ال�سيكومرتية:
بل���غ ع���دد عينة ح�س���اب �لكف���اءة �ل�س���يكومرتية 100 تلميذ )54 ذك���ر، 46�أنثي( 
مبتو�س���ط عمري 139.36 �سهر )11.6�سنة( و�نحر�ف معياري 2.98 �سهر من تالميذ 
وتلميذ�ت �ل�سف �ل�ساد�س �لبتد�ئي ببع�س مد�ر�س �إد�رة قنا �لتعليمية وذلك بغر�س 

�لتحقق من �لكفاءة �ل�سيكومرتية للمقايي�س �مل�ستخدمة يف �لبحث �حلايل. 
 ب- عينة البحث الأ�سا�سية:

بل���غ عدد عينة �لبحث �لأ�سا�س���ية 196 تلمي���ذ )90 ذكر،  106 �أنثي( من تالميذ 
وتلمي���ذ�ت �ل�س���ف �ل�س���اد�س �لبتد�ئ���ي مبتو�س���ط عم���ري 139.89 �س���هر)11.7 �س���نة( 
و�نحر�ف معياري 2.88 �سهر، مت �لتو�سل �إليهم من عينة كلية بلغ قو�مها 289 تلميذ 

)128 ذكر، 161 �أنثي(. 

اأدوات الدرا�سة:
اأ- مقيا�س النفعالت الأكادميية   	اإعداد / الباحثأ

مت �إعد�د مقيا�س �لنفعالت �لأكادميية �مل�ستخدم يف �لبحث �حلايل كالتايل:
�لط���الع عل���ى �لإط���ار �لنظ���ري و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة �لت���ي تناول���ت مقايي����س - )

 Pekrun et al. (2005) ; Pekrun et al.,لالنفع���الت �لأكادميي���ة مث���ل
 ،(2011) ; Lichtenfeld et al. (2012) ; Peixoto et al. (2015)
و�عتم���اًد� عل���ى نظري���ة �لقيمة-�لتحك���م لالنفع���الت �لأكادميي���ة �لت���ي و�س���عها 
جم���ال  يف  �ملقنن���ة  �ملقايي����س  �إىل  �ل�س���تناد  �إىل  بالإ�س���افة   ،(Pekrun,2006)
ت�س���خي�س �لنفع���الت �لأكادميي���ة مث���ل مقيا����س �لنفع���الت �ملدرك���ة يف حج���رة 

�لدر��سة )2003( من تعريب وتقنني نبيل حممد ز�يد.  
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��س���تطاع �لباح���ث �أن يح�س���ل عل���ى جمموع���ة كب���رية م���ن �لعب���ار�ت �لتى ت�س���ف - )
�لنفع���الت �لأكادميي���ة وم���ن خالل ذل���ك مت �س���ياغة )36( مف���ردة موزعة على 

مقيا�سان فرعيان كما يو�سحها جدول )3(:
جدول)3(

توزيع املفردات على املقايي�س الفرعية واأبعادهما

�لبعد�ملقيا�س �لفرعي�ملقيا�س
رقم �لعبارة

�لنفعال يرتبط ب�
�لختبار�ل�ستذكار�ل�سف

ميية
كاد

�لأ
ت 

ال
فع

لن
�

�لإيجابية
5-36-14-2�ملتعة
11-912-710-8�لأمل
17-1519-1316-14�لفخر

�ل�سلبية
6-37-15-2�لقلق

11-81012-9�خلزي
-16-1317-15�مللل

الكفاءة ال�سيكومرتية ملقيا�س النفعالت الأكادميية املعد يف البحث احلايل:

ال�سدق:- 1
ال�سدق الظاهري :أ- 

       مت عر����س �لختب���ار يف �س���ورته �لأولي���ة عل���ى ع���دد)10( م���ن �أ�س���اتذة علم 
�لنف����س و�ل�س���حة �لنف�س���ية وذل���ك للتع���رف عل���ى م���دي مالئم���ة مف���رد�ت مقيا����س 
�لنفعالت �لأكادميية و�س���الحيتها للك�سف على �لنفعالت �لأكادميية، وبلغت ن�سبة 

�لتفاق على بنود �ملقيا�س )%90(.
�سدق املحك:ب- 

مت ��س���تخد�م �سدق �ملحك حل�س���اب معامل �لرتباط بني درجات �أبعاد مقيا�س 
�لنفع���الت �لأكادميية )�ملتعة- �لأم���ل- �لفخر- �لقلق- �خلزي- �مللل( ودرجات �أبعاد 
مقيا�س �لنفعالت �ملدركة يف حجرة �لدر��س���ة )�ل�س���تمتاع- حب �ل�س���تطالع – حب 
�ل�ستطالع- �لقلق- �لغ�سب- �مللل( )ز�يد، 2003( حيث مت �لتطبيق على عينة قدرها 
)100( تلميذ من تالميذ �ل�س���ف �ل�س���اد�س �لبتد�ئي، وكان معامل �لرتباط م�ساوًيا 
)0.630- 0.658- 0.716-0.663- 0.705-0.636( عل���ى �لرتتي���ب، وه���ي د�ل���ة عن���د 

م�ستوي 0.01 مما يدل على �سدق �ملقيا�س.



االنفعاالت االأكادميية وعالقتها بالرفاهية النف�صية د. على ثابت اإبراهيم حفني

 149 

الثبات:- 2
مت ح�ساب ثبات �ملقيا�س بالطرق �لتالية:

طريقة اإعادة الختبار.. Test-Retest : أ- 
       مت ح�س���اب �لثب���ات ع���ن طري���ق �إعادة �لختبار وذلك عل���ى عينة مكونة من 
)100( تلميذ بفا�سل زمني �أ�سبوعان بني �لتطبيقني �لأول و�لثاين ، ومت ح�ساب معامل 
�لرتباط بني درجات �لتالميذ يف �لتطبيقني �لأول و�لثاين وكانت معامالت �رتباط 
�لنفعالت �لأكادميية �ليجابية )�ملتعة – �لأمل – �لفخر- �لدرجة �لكلية( م�ساوية 
)0.732- 0.654- 0.763– 0.676(، �أم���ا �لنفع���الت �لأكادميي���ة �ل�س���لبية )�لقل���ق- 
�خل���زي- �ملل���ل- �لدرج���ة �لكلي���ة( فكان���ت م�س���اوية )0.714- 0.688- 0.706-0.744( 

على �لرتتيب وهي د�لة عند م�ستوي 0.01.
طريقة التجزئة الن�سفية...Split Half Method:ب- 

���ا مت ح�س���اب معامل �لثبات ملقيا�س �لنفعالت �لأكادميية وذلك بطريقة  �أي�سً
�لتجزئة �لن�سفية با�ستخد�م معادلة » جتمان » وذلك بح�ساب معامل �رتباط درجات 
)100( تلميذ وذلك على �لأ�سئلة �لفردية و�لزوجية للمقيا�س . فكانت قيم معامالت ثبات 
�لنفعالت �لأكادميية �ليجابية )�ملتعة – �لأمل – �لفخر- �لدرجة �لكلية( م�ساوية 
)0.699- 0.785- 0.726- 0.755(، �أما �لنفعالت �لأكادميية �ل�سلبية )�لقلق- �خلزي- 
�مللل- �لدرجة �لكلية( فكانت م�ساوية )0.681- 0.739- 0.762-0.770( على �لرتتيب، 
وهي معامالت ثبات مرتفعة مما ي�سري �إىل ثبات �ملقيا�س �مل�ستخدم يف �لبحث �حلايل.

طريقة األفا كرونباخ.. Alpha Cronbach:ج- 
مت ح�س���اب معام���ل �لثب���ات ملقيا�س �لنفع���الت �لأكادميية وذل���ك بطريقة �ألفا 
كرونب���اخ عل���ى عين���ة بلغ قو�مها )100( تلمي���ذ ، فكانت قيم معامل �لثبات با�س���تخد�م 
طريق���ة �ألف���ا كرونباخ لالنفع���الت �لأكادميية �ليجابية )�ملتع���ة – �لأمل – �لفخر- 
�لدرجة �لكلية( م�ساوية )0.728- 0.709- 0.659- 0.739(، �أما �لنفعالت �لأكادميية 
�ل�س���لبية )�لقلق- �خل���زي- �مللل- �لدرج���ة �لكلية( فكانت م�س���اوية)0.718 - 0.750- 
0.674-0.766(، وهي معامالت ثبات مقبولة مما يدل على ثبات �ملقيا�س �مل�ستخدم.

الت�ساق الداخلي:- 3
حل�س���اب �لت�ساق �لد�خلي للمقيا�س مت ح�ساب معامل �لرتباط بني درجة كل 
عب���ارة ودرج���ة �لبعد �ملنتمية له و�لدرج���ة �لكلية للمقيا�س �لفرع���ي وذلك على عينة 
قو�مه���ا )100( تلمي���ذ، ويو�س���ح ج���دول )4( معام���ل �لرتب���اط ب���ني درج���ة كل عبارة 

ودرجة �لبعد �ملنتمية له و�لدرجة �لكلية.
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جدول )4(
معامل الرتباط بني درجة كل عبارة ودرجة البعد املنتمية له والدرجة الكلية 

للمقيا�س الفرعي )ن=100(
�لنفعالت �لأكادميية �لإيجابية

رقم 
�لعبارة

معامل �لرتباط 
رقم )ر(

�لعبارة

معامل �لرتباط 
رقم )ر(

�لعبارة

معامل �لرتباط 
�لبعد)ر(

معامل 
�لرتباط 

مع �لدرجة 
�لكلية �لدرجة �ملتعة

�لدرجة�لأمل�لكلية
�لدرجة �لفخر�لكلية

�لكلية
0.739*املتعة0.568*0.556*0.64113*0.536*0.6007*0.543*1

0.696*األمل0.639*0.648*0.59714*0.577*0.6218*0.611*2

0.721*الفخر0.638*0.611*0.61315*0.569*0.6039*0.594*3

4*0.678*0.58910*0.581*0.58916*0.645*0.667

5*0.654*0.62311*0.613*0.66317*0.592*0.615

6*0.597*0.60112*0.615*0.59918*0.587*0.569

190.5640.652

�لنفعالت �لأكادميية �ل�سلبية

رقم 
�لعبارة

معامل �لرتباط 
رقم )ر(

�لعبارة

معامل �لرتباط 
رقم )ر(

�لعبارة

معامل �لرتباط 
)ر(

�لبعد
معامل 

�لرتباط 
مع �لدرجة 

�لكلية �لدرجة �لقلق
�لدرجة�خلزي�لكلية

�لدرجة �مللل�لكلية
�لكلية

0.733*القلق0.580*0.596*0.63813*0.675*0.6868*0.670*1

0.641*اخلزي0.585*0.593*0.62114*0.544*0.6759*0.669*2

0.719*امللل0.665*0.644*0.62215*0.598*0.61610*0.633*3

4*0.668*0.67911*0.555*0.54816*0.600*0.581

5*0.588*0.60612*0.636*0.62017*0.547*0.636

6*0.594*0.590

7*0.559*0.636

*0.01 ت�ساوي 0.232   
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ت�سحيح املقيا�س...
يتك���ون مقيا����س �لنفعالت �لأكادميية يف �س���ورته �لنهائية م���ن )36( مفردة، 
موزعة على مقيا�س���ان فرعيان )�لإيجابية و�ل�س���لبية( كما مت تو�سيحه �سلًفا بجدول 
)2( ، ولق���د �س���مم �ملقيا����س بحي���ث يخت���ار �ملفحو����س بدي���اًل م���ن �لبد�ئ���ل �خلم�س���ة               
)بدرجة كبرية جًد�، بدرجة كبرية، بدرجة متو�سطة، بدرجة قليلة، بدرجة قليلة جًد�( 
بحيث يكون �لت�س���حيح مقابل �لدرجات )5، 4، 3، 2، 1( على �لرتتيب، وبذلك يكون:

 -                            ،)30  -6( �ملتع���ة  درج���ة  ت���رت�وح  الإيجابي�ة:  الأكادميي�ة  لالنفع�الت  بالن�سب�ة 
�لأمل  )6-30(، �لفخر )35-7(.

 -                         ،)35  -7( �لقل���ق  درج���ة  ت���رت�وح  ال�سلبي�ة:  الأكادميي�ة  لالنفع�الت  بالن�سب�ة 
�خلزي )5-25(، �مللل )25-5(.

مقيا�س الرفاهية النف�سية لالأطفال        )ترجمة/ �لباحث(- 
 Opree, Buijzen & van Reijmersdal (2018) ق���ام بو�س���ع �ملقيا����س
لقيا����س �لرفاهي���ة �لنف�س���ية ل���دي �لأطفال �لذي���ن تق���ع �أعمارهم ما بني 8-12 �س���نة، 
وهي تلك �لفئة �لتي لقت �هتماًما �س���ئيال يف �لأدبيات �لنظرية �خلا�س���ة بالرفاهية 
�لنف�س���ية، ولقد ��س���تمد ه���ذ� �ملقيا�س جذوره م���ن مقايي�س Ryff للرفاهية �لنف�س���ية 
و�ل���ذي مت ��س���تخد�مها يف �أك���رث م���ن )500( در��س���ة من�س���ورة، ويتك���ون �ملقيا����س م���ن 
�س���ت �أبع���اد رئي�س���ة هي: �لإتق���ان �لبيئي )4 مف���رد�ت( و�لنمو �ل�سخ�س���ي )4 مفرد�ت( 
و�ل�س���تقاللية                                                                  مف���رد�ت(  �ل���ذ�ت)5  وقب���ول  مف���رد�ت(   3( �حلي���اة  م���ن  و�لغر����س 
)3 مف���رد�ت( و�لعالق���ات �لإيجابي���ة م���ع �لآخري���ن )5 مف���رد�ت(، وحي���ث �أن �ملقيا����س 
�لأ�س���لي ل� Ryff قد يحتوي على بع�س �لكلمات �ل�س���عبة و�ملجردة و�لغام�س���ة و�لتي 
ل تتنا�س���ب م���ع تل���ك �لفئة، مت و�س���ع ه���ذ� �ملقيا�س مبا يتما�س���ي مع �ملقيا�س �لأ�س���لي 

ولكن بطريقة مب�سطة مع �لأطفال.
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الكف�اءة ال�سيكومرتي�ة ملقيا��س �سل�وك مرتكب�ي التنم�ر اللك�رتوين املع�د يف               
البحث احلايل:

ال�سدق:- 1
ال�سدق الظاهري :	- 

       مت عر�س �ملقيا�س يف �سورته �لأولية على عدد)10( من �أ�ساتذة علم �لنف�س 
و�ل�س���حة �لنف�س���ية وذل���ك للتع���رف عل���ى م���دي مالئم���ة مف���رد�ت مقيا����س �لرفاهية 
�لنف�س���ية لالأطفال و�سالحيتها للك�سف على �لرفاهية �لنف�سية لدي تالميذ �ملرحلة 

�لبتد�ئية، وبلغت ن�سبة �لتفاق على بنود �ملقيا�س )%90(.

�سدق املحك:ب- 
     مت ��س���تخد�م �س���دق �ملح���ك حل�س���اب معام���ل �لرتب���اط بني �لدرج���ة �لكلية 
ملقيا����س �لرفاهي���ة �لنف�س���ية لالأطف���ال و�لدرج���ة �لكلي���ة ملقيا����س �لر�س���ا ع���ن �حلياة 
لالأطفال و�ملر�هقني )عبد �لوهاب، 2015( حيث مت �لتطبيق على عينة قدرها )100( 
تلميذ من تالميذ �ل�سف �ل�ساد�س �لبتد�ئي وكان معامل �لرتباط م�ساوًيا )0.698( 

وهي د�لة عند م�ستوي 0.01 مما يدل على �سدق �ملقيا�س.

الثبات:- 2
مت ح�ساب ثبات �لختبار بالطرق �لتالية:

 : Test-Retest ..اأ- طريقة اإعادة الختبار
       مت ح�س���اب �لثب���ات ع���ن طري���ق �إع���ادة �لختب���ار وذل���ك عل���ى عين���ة مكون���ة 
م���ن )100( تلمي���ذ بفا�س���ل زمن���ي �أ�س���بوعان ب���ني �لتطبيق���ني �لأول و�لث���اين ، ومت 
و�لث���اين  �لأول  �لتطبيق���ني  يف  �لتالمي���ذ  درج���ات  ب���ني  �لرتب���اط  معام���ل  ح�س���اب 
وكان���ت معام���الت �لرتب���اط )�لإتق���ان �لبيئ���ي – �لنم���و �ل�سخ�س���ي – �لغر����س م���ن 
�حلي���اة – قبول �ل���ذ�ت- �ل�س���تقاللية- �لعالق���ات �لإيجابية مع �لآخرين( م�س���اوية 
)0.623- 0.671- 0.708- 0.646- 0.727- 0.679( عل���ى �لرتتي���ب وه���ي د�ل���ة عن���د 

م�ستوي 0.01.
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:Split Half Method...ب- طريقة التجزئة الن�سفية
���ا مت ح�س���اب معام���ل �لثبات ملقيا����س �لرفاهية �لنف�س���ية لالأطف���ال وذلك  �أي�سً
بطريق���ة �لتجزئ���ة �لن�س���فية با�س���تخد�م معادل���ة » جتم���ان » وذل���ك بح�س���اب معام���ل 
�رتب���اط درج���ات )100( تلمي���ذ وذل���ك عل���ى �لأ�س���ئلة �لفردي���ة و�لزوجي���ة للمقيا����س . 
فكان���ت قي���م معام���الت ثب���ات )�لإتق���ان �لبيئ���ي – �لنم���و �ل�سخ�س���ي – �لغر����س من 
�حلي���اة – قبول �ل���ذ�ت- �ل�س���تقاللية- �لعالق���ات �لإيجابية مع �لآخرين( م�س���اوية 
وه���ي  �لرتتي���ب  عل���ى   )0.700-0.669  -0.671  -0.760  -0.741  -0.764  -0.755(

معامالت ثبات مرتفعة مما ي�سري �إىل ثبات �ملقيا�س �مل�ستخدم يف �لبحث �حلايل.

:Alpha Cronbach ..ج- طريقة األفا كرونباخ
مت ح�س���اب معامل �لثبات ملقيا�س �لرفاهية �لنف�س���ية لالأطفال وذلك بطريقة 
�ألف���ا كرونب���اخ عل���ى عين���ة بل���غ قو�مه���ا )100( تلمي���ذ ، فكان���ت قي���م معام���ل �لثب���ات 
با�س���تخد�م طريق���ة �ألف���ا كرونباخ)�لإتقان �لبيئي – �لنمو �ل�سخ�س���ي – �لغر�س من 
�حلي���اة – قبول �ل���ذ�ت- �ل�س���تقاللية- �لعالق���ات �لإيجابية مع �لآخرين( م�س���اوية 
ثب���ات  معام���الت  وه���ي   ،)0.763-0.711  -0.687  -0.759  -0.747  -0.722  -0.658(

مقبولة مما يدل على ثبات �ملقيا�س �مل�ستخدم.

الت�ساق الداخلي:- 3
حل�س���اب �لت�ساق �لد�خلي للمقيا�س مت ح�ساب معامل �لرتباط بني درجة كل 
عب���ارة ودرج���ة �لبعد �ملنتمية ل���ه و�لدرجة �لكلي���ة للمقيا�س وذلك عل���ى عينة قو�مها 
)100( تلميذ، ويو�سح جدول )5( معامل �لرتباط بني درجة كل عبارة ودرجة �لبعد 

�ملنتمية له و�لدرجة �لكلية.



املجلد الثامن - العدد )28( يوليو 2019 جملة الرتبية اخلا�صة

 154 

جدول )5(
معامل الرتباط بني درجة كل عبارة ودرجة البعد املنتمية له والدرجة الكلية ملقيا�س الرفاهية 

النف�سية لالأطفال)ن=100(

رقم 

العبارة

معامل االرتباط )ر(
رقم 

العبارة

معامل االرتباط )ر(
رقم 

العبارة

معامل االرتباط )ر(

البعد

معامل 

االرتباط 

مع الدرجة 

الكلية
اإلتقان

الدرجة 

الكلية
النمو

الدرجة

الكلية
الغرض

الدرجة 

الكلية

0.688*اإلتقان0.598*0.565*0.58613*0.611*0.6587*0.662*1

0.669*النمو0.610*0.581*0.56514*0.628*0.6298*0.621*2

0.715*الغرض0.572*0.599*0.60015*0.569*0.6339*0.602*3

4*0.578*0.58510*0.585*0.62416*0.625*0.555

5*0.657*0.62011*0.627*0.61817*0.642*0.568

6*0.503*0.59712*0.539*0.58818*0.602*0.569

19*0.645*0.650

رقم 

العبارة

معامل االرتباط )ر(
رقم 

العبارة

معامل االرتباط )ر(
رقم 

العبارة

معامل االرتباط )ر(

البعد

معامل 

االرتباط 

مع الدرجة 

الكلية
قبول

الدرجة 

الكلية
االستقاللية

الدرجة

الكلية
العالقات

الدرجة 

الكلية

0.687*قبول0.676*0.689*0.54513*0.525*0.6298*0.558*1

0.732*االستقاللية0.629*0.606*0.65614*0.678*0.5789*0.598*2

0.690*العالقات0.600*0.623*0.58315*0.591*0.63510*0.661*3

4*0.624*0.62711*0.588*0.57016*0.659*0.671

5*0.656*0.67812*0.645*0.65317*0.696*0.664

6*0.625*0.705

7*0.596*0.581

*0.01 تساوي 0.232   
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ت�سحيح املقيا�س...
يتك���ون مقيا����س �لرفاهي���ة �لنف�س���ية لالأطف���ال يف �س���ورته �لنهائي���ة من )24( 
مف���ردة، ولق���د �س���مم �ملقيا����س بحي���ث يخت���ار �لطف���ل بدي���اًل م���ن �لبد�ئ���ل �لأربع���ة                       
)كث���ري ج���ًد�، كثري، قليل، قليل جًد�( بحيث يكون �لت�س���حيح مقاب���ل �لدرجات )4، 3، 
2، 1( عل���ى �لرتتي���ب ، وبذل���ك تكون �أقل درجة على �ملقيا�س ه���ي 24 و�أعلي درجة على 

�ملقيا�س 96.

نتائج البحث:
1- نتائج الفر�س الأول وتف�سرها:

ين��س الفر��س الأول على » توج���د عالقة �رتباطية د�لة �إح�س���ائًيا بني درجات �لتالميذ 
عل���ى مقيا�س �لنفع���الت �لأكادميية )�لإيجابي���ة( ودرجاتهم عل���ى مقيا�س �لرفاهية 

�لنف�سية ». وللتحقق من �سحة هذ� �لفر�س قام �لباحث بالآتي:
• مت تطبي���ق مقيا����س �لرفاهي���ة �لنف�س���ية لالأطف���ال عل���ى عين���ة �لتالمي���ذ ذوي 	

�لنفعالت �لأكادميية )�لإيجابية(.
• مت ح�ساب معامل �لرتباط بني درجات �لعينة �لأ�سا�سية على مقيا�س �لنفعالت 	

�لأكادميي���ة )�لإيجابي���ة( ودرجاته���م على مقيا����س �لرفاهية �لنف�س���ية لالأطفال 
وكانت �لنتائج كما يف جدول )6(.

جدول )6(
معامل الرتباط بني درجات التالميذ على مقيا�س النفعالت الأكادميية )الإيجابية( ودرجاتهم 

على مقيا�س الرفاهية النف�سية لالأطفال باأبعادهما )ن=95(

مقياس االنفعاالت 

األكادميية

مقياس الرفاهية النفسية لألطفال

اإلتقان 
البيئي

النمو
 الشخصي

الغرض
احلياة  من 

قبول 
الذات

االستقاللية
العالقات 
االيجابية

الدرجة 
الكلية

االيجابية

0.492*0.488*0.296*0.374*0.399*0.425*0.378*املتعة

0.460*0.457*0.236**0.451*0.230**0.354*0.306*األمل

0.471*0.433*0.223*0.424*0.244*0.398*0.330*الفخر

)*( علًما باأن قيمة ر �جلدولية عند م�س���توى)0.01، 0.05( ت�س���اوي )0.262، 0.201( 
على �لرتتيب.



املجلد الثامن - العدد )28( يوليو 2019 جملة الرتبية اخلا�صة

 156 

بالنظر �إىل جدول )6( يت�سح �أن هناك عالقة �رتباطية موجبة د�لة �إح�سائًيا 
ب���ني �لنفعالت �لأكادميية �لإيجابية و�لرفاهية �لنف�س���ية، وميكن تف�س���ري ذلك لكل 
�نفع���ال �أكادمي���ي �إيجابي كالآت���ي، بالن�سبة لنفعال املتعة، يالحظ �أن تلميذ �ل�س���ف 
�ل�س���اد�س �لبتد�ئ���ي و�ل���ذي يتمت���ع به���ذ� �لنفع���ال لديه رغب���ة يف �كت�س���اب �ملزيد من 
�ملعرفة و�ملعلومات د�خل �ل�س���ف �لدر��س���ي وتنتابه �ل�س���عادة لتو�جده بال�سف كما �أنه 
ي�س���ارك يف �لأن�سطة �لدر��سية وي�ستمتع ب�س���رح معلمه/معلمته، بالإ�سافة �إىل �إقباله 
على �ل�ستذكار بجدية رغبة يف �لنجاح و�لتفوق وي�ستمتع با�ستذكار �لدرو�س �ل�سعبة 
ويجد �أن �لختبار�ت ممتعة، مما يدفعه �إىل �إد�رة بيئته �ملحيطة به بكفاءة كا�ستغالل 
وق���ت �لف���ر�غ )�إتق���ان بيئي( وينفت���ح على خرب�ت جديدة من خالل �س���غفه وف�س���وله 
وحب ��ستطالعه )منو �سخ�سي( وي�ستطيع �إقامة �سد�قات مع �أقر�نه تقوم على �ملودة 
وح���ب �لآخرين له نتيجة متيزه )عالق���ات �إيجابية مع �لآخرين( ولديه �لقدرة على 
�تخاذ بع�س �لقر�ر�ت �لب�س���يطة كتحديد وقت لال�س���تذكار �أو �للعب )�ل�س���تقاللية( 
وبذلك ت�س���بح لديه �أهد�ف حمددة يف حيات���ه وطموحات يتطلع لتحقيقها )�لغر�س 
من �حلياة( وتت�سكل لديه نظرة �إيجابية نحو ذ�ته وقدر�ته و�إمكاناته )قبول �لذ�ت(، 
وهذ� ما �أو�سحته نتائج در��سة Gavala & Flett (2005) بوجود عالقة �رتباطية 
���ا م���ا �أكدته نتائج در��س���ة  موجب���ة ب���ني �ملتع���ة �لأكادميي���ة و�لرفاهية �لنف�س���ية، و�أي�سً
Froiland (2015) باأن تعزيز �لآباء �ل�ستقالل �لذ�تي لأطفالهم ي�ساعد يف تكوين 

�نفعالت �إيجابية كاملتعة �أثناء �أد�ء �لو�جب �ملنزيل وي�سبحو� �أكرث �سغًفا بالتعلم.

�أم���ا فيم���ا يتعل���ق بانفعال الأمل، يالح���ظ �أن �لتلميذ ذو �نفع���ال �لأمل ياأمل يف 
فه���م درو�س���ه عند قدومه للف�س���ل �لدر��س���ي ويبذل جمهود�ت كبرية �أم���اًل يف �لنجاح 
و�لتفوق ويتمني �أن ي�س���توعب درو�س���ه �لتي در�س���ها على مد�ر يومه �لدر��سي، كما �أنه 
لديه تفاوؤل يف قدرته على �إحر�ز تقدم يف ��س���تذكار درو�س���ه ويطمح يف حتقيق �أهد�فه 
عن طريق �ل�س���تذكار �جليد ود�ئًما ما يتوقع �أن �إجاباته على �أ�س���ئلة �لختبار �س���وف 
تك���ون �س���حيحة، كل ذل���ك يدفعه �إىل تغيري بع����س �لأمور يف حيات���ه �ليومية كتقليل 
�أوقات �للعب وزيادة وقت �ل�س���تذكار)�إتقان بيئي(، ويبحث عن م�س���ادر تعلم خمتلفة 
ومتنوع���ة ول يعتم���د فقط على �ملعلومات �لتي يتلقاها من �ملعلمني )منو �سخ�س���ي(، 
ويلج���اأ �إىل تكوي���ن �س���د�قات وعالق���ات جي���دة م���ع �أقر�ن���ه �ملتميزين لال�س���تفادة من 
قدر�ته���م �لتح�س���يلية �جلي���دة )عالق���ات �إيجابية م���ع �لآخرين(، ويتحرك يف �س���وء 
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بع����س معتقد�ت���ه �لد�خلي���ة �ملتعلق���ة بالأم���ل يف �لنج���اح و�لتف���وق ول يك���رتث بالآر�ء 
�لقائلة باأن قدر�ته و�إمكاناته قليلة )�ل�س���تقاللية(، ونتيجة لذلك ي�س���عي �إىل و�س���ع 
خطط يومية وم�س���تقبلية من �أجل حتقيق هدفه وهو �لأمل يف �لنجاح )�لغر�س من 
�حلياة(، وي�ساحب ذلك �إدر�كه ووعيه بجو�نب �سخ�سيته �جليدة وت�سبح لديه نظرة 
�إيجابية نحو �ملا�س���ي و�مل�س���تقبل، وهذ� ما �أ�س���ار �إليه Putwain et al. (2013) باأن 
متتع �لفرد بكفاءة ذ�تية مرتفعة توؤدي �إىل متتعه بالرفاهية �لنف�س���ية وخا�س���ة عند 
�سعوره بانفعالت �سارة يف �لبيئة �لتعليمية )كال�ستمتاع بالتعلم و�لفخر و�لأمل(، كما 
�أك���د ذل���ك نتائج در��س���ة Bernardo et al. (2018) �لتي خُل�س���ت �إىل وجود عالقة 
�رتباطية موجبة بني مركز �لأمل �لد�خلي وكٍل من �لرفاهية �لنف�س���ية و�لر�س���ا عن 

�حلياة، بالإ�سافة �إىل �أن مركز �لأمل منبئ جيد للرفاهية �لنف�سية.

وفيما يخ�س انفعال الفخر، فالتلميذ �ساحب هذ� �لنفعال يتباهي �أمام �أقر�نه 
باأن���ه م�س���توعب لدرو�س���ه د�خ���ل �ل�س���ف �لدر��س���ي وخارج���ه، ود�ئًم���ا ما يتباه���ي باأنه 
ي�س���تطيع �لإجابة على جميع �أ�س���ئلة �ملعلم بدون ��س���تثناء، ويخرب �أقر�نه بالإجناز�ت 
�لت���ي حققه���ا د�خ���ل �ل�س���ف و�أنه ميتل���ك ذ�كرة قوي���ة ت�س���اعده يف �ل�س���تذكار �جليد، 
و�أن���ه ل يرتك در�ًس���ا بدون ��س���تذكار، كما �أن ر�أ�س���ه ترتفع عالًي���ا عندما يخربه معلمه 
بدرجات���ه �ملرتفع���ة �أم���ام �أقر�ن���ه، مما يرتتب عليه ��س���تغالل �لفر�س ب�س���كل منا�س���ب 
م���ن �أجل حتقيق �حتياجاته �ل�سخ�س���ية و�لو�س���ول �إىل �ل�س���عور بالفخ���ر �أمام �أقر�نه 
)�إتق���ان بيئ���ي(، ويبح���ث د�ئًم���ا ع���ن �ملزيد م���ن �ملعلومات ع���ن طريق �لكت���ب �ملوجودة 
باملكتب���ة و�لبح���ث ع���ن طري���ق �لنرتنت حتى يخ���رب �أقر�ن���ه �أن لديه معلوم���ات �أكرث 
منه���م )من���و �سخ�س���ي(، وتت�س���ع د�ئ���رة عالقات���ه �لجتماعية لي����س فقط م���ع �أقر�نه 
ب���ل وم���ع �ملعلم���ني باملدر�س���ة رغب���ة يف مناد�ته با�س���مه �أم���ام �أقر�نه مما يجعله ي�س���عر 
بالفخر)عالق���ات �يجابي���ة مع �لآخري���ن(، ويلجاأ �إىل تقدمي ط���رق �إبد�عية وجديدة 
غ���ري ماألوف���ة -نتيج���ة منوه �ل�سخ�س���ي – حلل بع����س �لتدريبات �ملكل���ف بها من ِقبل 
معلميه )�ل�س���تقاللية(، وبذل���ك فهو يتحدث عن طموحات���ه و�أحالمه و�أهد�فه وما 
ق���ام ب���ه م���ن �أعم���ال جيدة �س���و�ء يف �ملنزل �أو �ملدر�س���ة م���ن �أجل حتقيق تل���ك �لأهد�ف 
)�لغر�س من �حلياة(، بالإ�س���افة �إىل ��س���تمتاعه باحلديث عن قدر�ته و�إمكاناته �لتي 
ميتلكه���ا م���ن ِقب���ل معلميه �أو �أقر�ن���ه �أو �أفر�د �أ�س���رته )قبول �ل���ذ�ت(، ولقد ذكر ذلك 
Pekrun et al. (2002) ب���اأن �لنفع���الت �لأكادميي���ة �لإيجابية ت�س���تحق �لدر��س���ة 
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لأنه���ا ت�س���اعد �لأف���ر�د يف حتدي���د �أهد�فه���م وقب���ول �لتحدي���ات �أثن���اء �أد�ء �لأن�س���طة 
�لتعليمي���ة و�لنفت���اح على خ���رب�ت جديدة و�كت�س���اب مهار�ت حل �مل�س���كالت مما يعزز 
رفاهيتهم �لنف�سية و�لتي بدورها تقود �إىل �لتمتع ب�سحة نف�سية جيدة ت�سهم يف تقدم 

�ملجتمعات و�لأمم.

2- نتائج الفر�س الثاين وتف�سرها:

ين�س الفر�س الثاين على " توجد عالقة �رتباطية د�لة �إح�سائًيا بني درجات �لتالميذ 
عل���ى مقيا����س �لنفع���الت �لأكادميي���ة )�ل�س���لبية( ودرجاته���م على مقيا����س �لرفاهية 

�لنف�سية ".
وللتحقق من �سحة هذ� �لفر�س قام �لباحث بالآتي:

• مت تطبي���ق مقيا����س �لرفاهي���ة �لنف�س���ية لالأطف���ال عل���ى عين���ة �لتالمي���ذ ذوي 	
�لنفعالت �لأكادميية )�ل�سلبية(.

• مت ح�ساب معامل �لرتباط بني درجات �لعينة �لأ�سا�سية على مقيا�س �لنفعالت 	
�لأكادميي���ة )�ل�س���لبية( ودرجاته���م عل���ى مقيا����س �لرفاهي���ة �لنف�س���ية لالأطف���ال 

وكانت �لنتائج كما يف جدول )7(.
جدول )7(

معامل الرتباط بني درجات التالميذ على مقيا�س النفعالت الأكادميية )ال�سلبية( ودرجاتهم 
على مقيا�س الرفاهية النف�سية لالأطفال باأبعادهما )ن=101(

مقياس 

االنفعاالت 

األكادميية

مقياس الرفاهية النفسية لألطفال

اإلتقان 

البيئي

النمو 

الشخصي

الغرض

احلياة  من 

قبول 

الذات
االستقاللية

العالقات 

االيجابية

الدرجة 

الكلية

سلبية
ال

-0.438*-0.353*-0.332*-0.243**-0.251**-0.361*-0.254**القلق

-0.324*-0.267*-0.283*-0.258*-0.275*-0.264*-0.238**اخلزي

-0.415*-0.260*-0.315*-0.280*-0.262*-0.278*-0.246**امللل

)*( علًما باأن قيمة ر �جلدولية عند م�س���توى)0.01، 0.05( ت�س���اوي )0.257، 0.197( 
على �لرتتيب.
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بالنظر �إىل جدول )7( يت�س���ح �أن هناك عالقة �رتباطية �سالبة د�لة �إح�سائًيا 
ب���ني �لنفع���الت �لأكادميي���ة �ل�س���لبية و�لرفاهية �لنف�س���ية، وميكن تف�س���ري ذلك لكل 
�نفعال �أكادميي �سلبي كالآتي، بالن�سبة لنفعال القلق، من �ملالحظ �أن �لتلميذ �لذي 
يو�ج���ه �لقل���ق يتوتر من ك���رثة �لتكليفات �ملنزلية �ملطلوبة ويذكر باأنه ي�س���عر بالذعر 
عندما يجيب �إجابة خاطئة د�خل �ل�س���ف �لدر��س���ي، كما قد يلجاأ �إىل ق�س���م �أظافره 
عندما ل ي�س���توعب درو�س���ه �س���و�ء د�خل �ل�س���ف �أو �أثناء �ل�س���تذكار، وعند خ�س���وعه 
لالختب���ار توؤمل���ه معدت���ه وي�س���عر بالغثي���ان ويزد�د معدل �س���ربات قلبه خا�س���ة عندما 
يت�سلم ورقة �أ�سئلته، فكلما ظهر ذلك ب�سدة �أدي �إىل تغيري بع�س �أمور حياته �ليومية 
ب�س���كل �س���ار لتقليل حدة �لتوتر لديه كزيادة �أوقات �للعب �أو زيادة �س���اعات م�س���اهدة 
�لتلف���از �أو �لدخ���ول �إىل �لنرتنت ب�س���كل م�س���تمر )�إتقان بيئ���ي(، ونتيجة عدم قدرته 
على ��س���تغالل وقته �ل�س���تغالل �لأمثل، فال يوجد لديه رغبة يف �كت�س���اب �س���لوكيات 
و�جتاه���ات جدي���دة مث���ل �لتزود باملعرف���ة و�ملعلومات من م�س���ادر �أخري غ���ري �لكتاب 
�ملدر�س���ي )�لنمو �ل�سخ�س���ي(، ومع م���رور �لوقت تنخف�س تفاعالت���ه �لجتماعية مع 
�لآخري���ن )�لعالق���ات م���ع �لآخري���ن(، ود�ئًم���ا م���ا يهتم بتوقع���ات �لآخري���ن عنه وعن 
م�ستو�ه �لأكادميي ويعتمد على و�لديه �عتماد كلي يف كل �أمور حياته حتى �لب�سيطة 
منها )�ل�ستقاللية(، ونتيجة لكل ذلك تذبذب يف حتديد �أهد�فه بدقة )�لغر�س من 
�حلياة(، مما يرتتب عليه عدم ر�ساه عن ذ�ته وعن ما حدث يف حياته )قبول �لذ�ت(، 
ويتفق ذلك مع ما ذكره Putwain (2007) باأن هناك �أثر �سلبي لكٍل من �ل�سغوط 
�لأكادميية و�لقلق لدي تالميذ �ملد�ر�س على رفاهيتهم �لنف�س���ية و�لذي بدوره يوؤثر 
�س���لًبا على حت�س���يلهم �لدر��س���ي و�حل�سول على درجات منخف�س���ة، ومع نتائج در��سة 
Jovanovic´ & Gavrilov-Jerkovic´ (2016) �لت���ي �أو�س���حت وج���ود عالق���ة 
�رتباطية �س���البة بني �لرفاهية �لنف�سية وكٍل من �لقلق و�لكتئاب و�ل�سغوط، ونتائج 
در��س���ة Takebayashi et al. (2018) �لتي �أ�س���ارت بوجود عالقة �رتباطية �سالبة 

بني �أعر��س �لقلق وكٍل من �لغر�س من �حلياة و�ل�ستقاللية.

وفيما يخ�س انفعال اخلزي، �س���عور �لتلميذ �س���احب هذ� �لنفعال باأن حديثه 
ل قيم���ة ل���ه يف �ل�س���ف �لدر��س���ي �أو م���ع �أقر�نه وله���ذ� يرغب يف �لتخفي ع���ن �لأنظار 
بع���د ه���ذ� �حلدي���ث، بالإ�س���افة �إىل �س���عوره باحل���رج عندم���ا ل يع���رف �إجاب���ة �س���وؤ�ل 
طرح���ه �ملعل���م وعندم���ا يح�س���ل عل���ى درج���ات منخف�س���ة يف �لختب���ار�ت ل ي�س���تطيع 
مو�جه���ة معلم���ه �أو �أقر�ن���ه، كم���ا �أنه يجد �س���عوبة يف �لتعبري عن نف�س���ه �أمام زمالئه 
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د�خ���ل �ل�س���ف، نتيجة �ل�س���عور باحلرج ل ي�س���تطيع ��س���تغالل �لفر����س �ملحيطة به يف 
�لبيئة من �أجل حتقيق �حتياجاته �ل�سخ�س���ية)�إتقان بيئي(، ول ي�س���تطيع �لنخر�ط 
يف مو�ق���ف وخ���رب�ت جدي���دة لكت�س���اف �لبيئ���ة م���ن حوله نتيج���ة خوفه م���ن �لوقوع 
يف �لف�س���ل و�أن �أقر�نه �س���وف ينظرو� له نظرة �س���لبية )�لنمو �ل�سخ�س���ي(، وحيث �أنه 
يج���د �س���عوبة يف �لتعبري عن نف�س���ه �أم���ام �أقر�نه فاإن���ه يتجه �إىل �لبع���د عن �لآخرين 
وع���دم �لتعام���ل معه���م )�لعالق���ات م���ع �لآخري���ن(، كم���ا �أن���ه عندم���ا تو�جهه م�س���كلة 
ب�س���يطة ل ي�س���تطيع مو�جهتها مبفرده ول يقدم لها �أي حلول و�إمنا يلجاأ �إىل بع�س 
�لأ�سخا�س �ملقربة جد� له)و�لده/و�لدته( )�ل�ستقاللية(، وي�سعر باأن حياته �ملا�سية 
و�حلا�س���رة و�مل�س���تقبلية ل معن���ي لها لع���دم قدرته عل���ى مو�جهة �مل�س���كالت �ملختلفة 
مبفرده )�لغر�س من �حلياة(، ونتيجة لكل ما �سبق ل ينظر �إىل نف�سه نظرة �إيجابية 
وي�س���عر باأن���ه �أق���ل م���ن �أقر�ن���ه )قبول �ل���ذ�ت(، ويتف���ق ذلك م���ع نتائج در��س���ة كٍل من
 Wang et al. (2017) ; Wang & Zhou (2017) �لتي �أ�س���ارت بوجود عالقة 

�رتباطية �سالبة بني �لنفعالت �لأكادميية �ل�سلبية )�خلزي( و�لرفاهية �لنف�سية.

�أما فيما يتعلق بانفعال امللل، يالحظ �أن تلميذ �ل�ساد�س �لبتد�ئي ذو �نفعال 
�مللل ينتابه �لتثاوؤب �أثناء �لتو�جد بال�س���ف �لدر��س���ي ود�ئًما ما ينظر �إىل �ل�سف باأنه 
جام���د ول يوج���د لدي���ه تغيري كما ترك���ه بالأم�س يجده �ليوم وعند �س���وؤ�له فجاأة من 
ِقبل �ملعلم ل ي�س���تطيع �لإجابة نظًر� لعدم تركيزه و�نتباهه ود�ئًما ما يف�س���ل تاأجيل 
�ل�س���تذكار لأوق���ات �أخري وينظر لل�س���اعة من ح���ني لآخر �أثناء �ل�س���تذكار، فاإن مثل 
تلك �خل�س���ائ�س تدفعه �إىل �لقيام بال�س���لوكيات و�لت�س���رفات �ليومية كما هي د�خل 
�ل�س���ف �لدر��س���ي دون تغيري)خا�س���ة مع رقاب���ة �لو�لدين و�ملعلم���ني يف هذه �ملرحلة( 
)�إتقان بيئي(، ونتيجة �سغر �ل�سن ورقابة �لو�لدين قد ل ي�سارك �لتلميذ يف �لعديد 
م���ن �لأن�س���طة �ل�ستك�س���افية كزي���ارة �أماكن جدي���دة مثاًل وين�س���ب �هتم���ام �لو�لدي 
فقط على �لتح�س���يل �لأكادميي �لذي يتلقاه �لتلميذ باملدر�س���ة وبذلك يقل �لنفتاح 
على خرب�ت جديدة بعك�س �ملر�هقني و�لر��س���دين )�لنمو �ل�سخ�س���ي(، ونتيجة �سرود 
�لذهن �مل�ستمر د�خل �ل�سف وعدم �لنتباه للمعلم وما يقدمه من �سروحات ينخف�س 
حت�سيله و�لذي بدوره يوؤدي �إىل �بتعاد �أقر�نه عنه وعدم �لتعامل معه )�لعالقات مع 
�لآخري���ن(، وحتى ي�س���تعيد تلك �لعالقات مرة �أخري فاإنه يخ�س���ع لآر�ء �أقر�نه حتى 
و�إن كان���ت خاطئ���ة جلذب �نتباههم له مرة �أخري )�ل�س���تقاللية(، وعند �س���وؤ�له ماذ� 
تري���د �أن ت�س���بح يف �مل�س���تقبل ق���د تاأت���ي �لإجابة " ل �أع���رف حت���ى �لآن" )�لغر�س من 
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�حلي���اة(، ويالح���ظ عليه �نخفا�س تقدي���ره لذ�ته وعدم �عرت�فه بقدر�ت���ه و�إمكاناته 
وعدم ر�ساه عن حياته �ل�سخ�سية )قبول �لذ�ت(،  ويتفق ذلك مع نتائج در��سة كٍل من

 Wang et al. (2017) ; Wang & Zhou (2017) �لتي �أ�س���ارت بوجود عالقة 
�رتباطي���ة �س���البة ب���ني �لنفع���الت �لأكادميية �ل�س���لبية )�ملل���ل( و�لرفاهية �لنف�س���ية، 
ويختل���ف م���ع م���ا ذك���ره Elpidorou (2017) باأن���ه ميك���ن للملل )�نفع���ال �أكادميي 
�سلبي( تعزيز �لنمو �ل�سخ�سي )�أحد �أبعاد �لرفاهية �لنف�سية( عن طريق �لبتعاد عن 
�ملو�قف غري �ملثرية لالهتمام و�لدفع بالفرد �إىل تعقب و�إيجاد ما هو مثري لالهتمام 
وبهذ� فاإنه قد ي�ساعد على �إدر�ك ومعرفة �لفرد لقدر�ته ومو�هبه و�إمكاناته، كما �أن 
ي�س���اعد على تطوير خطط �لفرد وحتقيق �أهد�فه �ملحددة م�س���بًقا وهو ما قد ي�ساعد 

�لفرد على �لنفتاح على مو�قف و�أن�سطة جديدة.

3- نتائج الفر�س الثالث:

�لتنب���وؤ  يف  �ليجابي���ة  �لأكادميي���ة  �لنفع���الت  ين��س الفر��س الثال�ث عل�ى " ت�س���هم 
بالرفاهي���ة �لنف�س���ية". للتحقق من ذلك قام �لباح���ث باإجر�ء حتليل �لنحد�ر �ملتعدد 
للتنبوؤ بالرفاهية �لنف�سية يف �سوء �لنفعالت �لأكادميية �لإيجابية وهذ� ما يو�سحه 

جد�ول)8 ، 9 ، 10(.
جدول)8(

Model Summary ملخ�س النموذج

اخلطأ املعياري للتقديرR2 التكيفيRR2النموذج

10.7990.6390.6210.94785

جدول)9(
ANOVA نتائج حتليل التباين

النموذج
مجموع 

املربعات
درجات احلرية

متوسط 

املربعات
الداللةف*

1

144.729348.243االنحدار

53.6980.01 81.756910.898اخلطأ

-226.48494اجملموع

)*( علًما باأن قيمة ف �جلدولية عند م�ستو 0.01 ت�ساوي 3.95.
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جدول)10(
Cofficients املعامالت

الداللةت*βاخلطأ املعياريBالعاملالنموذج

1

10.2411.3994.2690.01الثابت

0.3840.0830.3594.6350.01املتعة

0.2710.0960.2642.8180.01األمل

0.3280.0870.3263.7780.01الفخر

)*( علًم���ا ب���اأن قيم���ة ت �جلدولي���ة عن���د م�س���توى 0.01. 0،05 ت�س���اوي 2.629، 1.985                       
على �لرتتيب.

يت�س���ح م���ن ج���دول )8( �أن معام���ل �لتحدي���د R2 ي�س���اوي 0.639 للمتغ���ري�ت 
�مل�س���تقلة �لد�خل���ة يف �لنم���وذج )�ملتع���ة – �لأم���ل- �لفخ���ر( وه���ذ� ي�س���ري �إىل �أن تل���ك 
�ملتغري�ت تف�سر جمتمعة 63.9% من تباين �لرفاهية �لنف�سية، كما يو�سح جدول)9( 
�سالحية �لنموذج للتنبوؤ �لرفاهية �لنف�سية يف �سوء �لنفعالت �لأكادميية �ليجابية 
وذلك نظًر� بناًء على قيمة )ف( �لد�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توي 0.01، وبالطالع على 
نتائج جدول)10( يالحظ �أن �لثابت د�ل �إح�س���ائًيا عند م�س���توى 0.01، كما �أن هناك 
تاأث���ري ل���كٍل م���ن )�ملتع���ة – �لأم���ل- �لفخ���ر( عل���ى �لرفاهية �لنف�س���ية وه���و تاأثري د�ل 
�إح�س���ائًيا عند م�ستوي 0.01، وبذلك ميكن ح�ساب �ملعادلة �لنحد�رية لتلك �لعو�مل 

و�لتي ت�ساعد يف �لتنبوؤ بالرفاهية �لنف�سية كالآتي:
�لرفاهية �لنف�سية= 10.241+0.384× �ملتعة+ 0.271× �لأمل+ 0.328× �لفخر

وي���دل ذل���ك عل���ى �أن كلم���ا �زد�دت �لنفع���الت �لأكادميي���ة �لإيجابي���ة )�ملتعة- 
�لأمل- �لفخر( قابلها زيادة يف �لرفاهية �لنف�سية لتالميذ �ل�سف �ل�ساد�س �لبتد�ئي.

4- نتائج الفر�س الرابع:

�ل�س���لبية يف �لتنبوؤ بالرفاهية  �لأكادميية  ين�س الفر�س الرابع على " ت�س���هم �لنفعالت 
�لنف�س���ية". للتحق���ق م���ن ذل���ك قام �لباح���ث باإج���ر�ء حتليل �لنح���د�ر �ملتع���دد للتنبوؤ 
بالرفاهي���ة �لنف�س���ية يف �س���وء �لنفع���الت �لأكادميي���ة �ل�س���لبية وه���ذ� م���ا يو�س���حه 

جد�ول)11 ، 12 ، 13(.
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جدول)11(
Model Summary ملخ�س النموذج

اخلطأ املعياري للتقديرR2 التكيفيRR2النموذج

10.6080.3700.3500.96379

جدول)12(
ANOVA نتائج حتليل التباين

النموذج
مجموع 

املربعات
درجات احلرية

متوسط 

املربعات
الداللةف*

1

52.809317.603االنحدار

18.9500.00 90.102970.929اخلطأ

-142.911100اجملموع

)*( علًما باأن قيمة ف �جلدولية عند م�ستوى 0.01 ت�ساوي 3.95.

جدول)13(
Cofficients املعامالت

الداللةت*βاخلطأ املعياريBالعاملالنموذج

1

9.0531.0448.6720.01الثابت

0.01-2.812-0.0340.327-0.095القلق

0.05-2.049-0.0400.239-0.082اخلزي

0.01-2.654-0.0340.218-0.091امللل

)*( علًم���ا ب���اأن قيم���ة ت �جلدولي���ة عن���د م�س���توى 0.01، 0.05 ت�س���اوي 2.626، 1.984                       
على �لرتتيب.

يت�س���ح م���ن ج���دول )11( �أن معام���ل �لتحدي���د R2 ي�س���اوي 0.370 للمتغري�ت 
�مل�س���تقلة �لد�خل���ة يف �لنم���وذج )�لقل���ق – �خل���زي- �ملل���ل( وه���ذ� ي�س���ري �إىل �أن تل���ك 
�ملتغري�ت تف�س���ر جمتمعة 37% من تباين �لرفاهية �لنف�س���ية، كما يو�سح جدول)12( 
�س���الحية �لنموذج للتنبوؤ �لرفاهية �لنف�س���ية يف �سوء �لنفعالت �لأكادميية �ل�سلبية 
وذل���ك نظ���ًر� بن���اًء عل���ى قيم���ة )ف( �لد�لة �إح�س���ائًيا عن���د م�س���توي 0.01، وبالطالع 
عل���ى نتائ���ج ج���دول)13( يالحظ �أن �لثابت د�ل �إح�س���ائًيا عند م�س���توى 0.01، كما �أن 
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هناك تاأثري لكٍل من )�لقلق – �خلزي- �مللل( على �لرفاهية �لنف�سية وهو تاأثري د�ل 
�إح�س���ائًيا عن���د م�س���توي 0.01، 0.05، وبذلك ميكن ح�س���اب �ملعادل���ة �لنحد�رية لتلك 

�لعو�مل و�لتي ت�ساعد يف �لتنبوؤ بالرفاهية �لنف�سية كالآتي:
�لرفاهية �لنف�سية= 9.053-0.095× �لقلق- 0.082× �خلزي- 0.091× �مللل

�ل�س���لبية                                        �لأكادميي���ة  �لنفع���الت  �زد�دت  كلم���ا  �أن  عل���ى  ذل���ك  وي���دل 
)�لقل���ق- �خل���زي- �ملل���ل( قابله���ا �نخفا����س يف �لرفاهي���ة �لنف�س���ية لتالمي���ذ �ل�س���ف 

�ل�ساد�س �لبتد�ئي.

تف�سر نتائج الفر�سني الثالث والرابع:
يف �س���وء �لنتائ���ج �ملرتبط���ة بالفر�س �لثال���ث يالحظ �أن �نفع���ال �ملتعة كان له 
�ل�س���هام �لأكرب يف �لرفاهية �لنف�س���ية ثم جاء يف �ملرتبة �لثانية �نفعال �لفخر و�أخرًي� 
�نفع���ال �لأم���ل و�أن تاأثريهم د�ل �إح�س���ائًيا، وم���ن هنا فاإن قدرة النفع�الت الأكادميية 
الإيجابي�ة 	املتع�ة- الأم�ل- الفخرأ على �لتنبوؤ بالرفاهية �لنف�س���ية يوؤكد ما تو�س���لت 
�إليه نتيجة �لفر�س �لأول �لتي �أو�سحت وجود عالقة �رتباطية موجبة بني �لرفاهية 
�لنف�سية وكٍل من �ملتعة و�لأمل و�لفخر، حيث ي�سعر تلميذ �ل�سف �ل�ساد�س �لبتد�ئي 
ذو �لنفع���ال �لأكادميي �لإيجابي بال�س���تمتاع فيما يخ�س تو�جده بال�س���ف �ملدر�س���ي 
وتلقيه للمو�د �لدر��س���ية وعند خ�س���وعه لالختبار�ت و�ل�س���تعد�د لها ولديه �لرغبة 
و�حلما�س يف �لذهاب �إىل �ملدر�س���ة ويقبل على �ل�س���تذكار بجدية و�س���عوره بال�س���عادة 
عن���د �لإجاب���ة عل���ى جمي���ع �أ�س���ئلة �لختب���ار، بالإ�س���افة �إىل �س���عوره بالتف���اوؤل وع���دم 
�ل�ست�سالم عند در��سة �ملقرر�ت �لدر��سية وخ�سوعه لالختبار�ت �لتح�سيلية وتوقعه 
�حل�س���ول عل���ى درجات مرتفع���ة يف �لختبار�ت �ملختلفة ورغبته يف فهم درو�س���ه د�خل 
�ل�سف �لدر��سي و�لقيام باأعمال ر�ئعة مع �أقر�نه �أثناء �مل�ساركة يف �لأن�سطة �ل�سفية، 
وم���ن جهة �أخري، متتعه بالثق���ة يف معلوماته ومهار�ته وقدر�ت���ه �لأكادميية �ملتعلقة 
باملق���رر�ت �لدر��س���ية و�لختبار�ت وتباهيه باأنه م�س���توعب جمي���ع �لدرو�س �لتي يقوم 
�ملعل���م ب�س���رحها و�أن���ه يكت�س���ب معلوم���ات جديدة �أثن���اء �ل�س���تذكار يف كتبه �لدر��س���ية 
وم���ن م�س���ادر تعليمي���ة �أخ���ري وتباهيه بنجاح���ه وتفوقه ب���ني �أقر�ن���ه، ونتيجة لتلك 
�لنفع���الت �لأكادميي���ة �لإيجابي���ة �ملرغ���وب فيه���ا جتعله���ا منبئ���ات جي���دة للرفاهي���ة 
�لنف�س���ية و�لذي يرتتب عليها حت�س���يل �أكادميي مرتفع، ويتفق ذلك مع نتائج در��سة 
Gallagher & Lopez (2009) بوج���ود عالق���ة �رتباطي���ة موجب���ة ب���ني �لأم���ل، 
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�لتفاوؤل و�أبعاد �لرفاهية �لنف�س���ية )�ل�س���تقاللية و�لإتقان �لبيئي و�لنمو �ل�سخ�س���ي 
و�لعالق���ات �لإيجابي���ة و�لغر�س من �حلي���اة و�لقبول �لذ�ت���ي(، و�أن �لأمل منبئ قوي 
للرفاهي���ة �لنف�س���ية )وخا�س���ة �لغر�س من �حلي���اة( لدي �ملر�هقني �ل�س���غار، وكذلك 
نتائ���ج در��س���ة Low et al. (2016) �لتي �أو�س���حت باأن �لنفع���الت �لإيجابية منبئ 

�إيجابي للرفاهية �لنف�سية )ن�سبة �لتباين �لكلية %23،4(.
كم���ا �أن���ه بن���اًء عل���ى �لنتائ���ج �ملرتبط���ة بالفر����س �لر�ب���ع يالح���ظ �أن �نفع���ال 
�لقل���ق كان ل���ه �ل�س���هام �لأك���رب يف �لرفاهي���ة �لنف�س���ية ث���م ج���اء يف �ملرتب���ة �لثاني���ة 
�نفع���ال �ملل���ل و�أخ���رًي� �نفعال �خلزي و�أن تاأثريهم د�ل �إح�س���ائًيا، وم���ن هنا فاإن قدرة                                
النفع�الت الأكادميية ال�سلبية 	القلق- اخلزي- املللأ على �لتنبوؤ بالرفاهية �لنف�س���ية 
توؤك���د ما تو�س���لت �إلي���ه نتيجة �لفر�س �لثاين �لتي �أو�س���حت وج���ود عالقة �رتباطية 
�سالبة بني �لرفاهية �لنف�سية وكٍل من �لقلق و�خلزي و�مللل، حيث ي�سعر تلميذ �ل�سف 
�ل�ساد�س �لبتد�ئي ذو �لنفعال �لأكادميي �ل�سلبي بالتوتر و�ل�سيق و�لرتباك نتيجة 
تو�جده بال�س���ف �لدر��سي وتعامله مع �ملقرر�ت �لدر��سية وخ�سوعه لالختبار�ت وما 
ي�س���احبها من مظاهر ف�س���يولوجية كالتع���رق وزيادة معدل �س���ربات �لقلب و�لغثيان 
وغريه���ا و�س���عوره ب���اأن �أقر�نه لديه���م قدرة ��س���تيعابية للدرو�س �أف�س���ل من���ه وتوتره 
عندم���ا يعج���ز عن حل تكليفاته �ملنزلية، بالإ�س���افة �إىل �س���عوره بالإحر�ج عند تعامله 
م���ع �ملو�قف �ملختلفة �ملتعلقة بال�س���ف و�ل�س���تذكار و�لختب���ار�ت و�حمر�ر وجهه عند 
�لتحدث �أمام زمالئه ويتجنب مناق�س���ة زمالئه يف ما مت ��س���تذكاره لعدم قدرته على 
�لإجابة ويتجنب مو�جهة �ملعلم وجًها لوجه عند ح�س���وله على درجات متدنية، ومن 
جهة �أخري، �س���عوره بالرتابة �أثناء تو�جده بال�س���ف �لدر��س���ي �أو عند در��سة مقرر ما 
��ستعد�ًد� لالختبار فيه ويرغب يف �لرحيل من �ل�سف ب�سبب �حل�س�س �ململة وينتابه 
�س���رود �لذه���ن �س���و�ء د�خل �ل�س���ف �لدر��س���ي �أو �أثناء �ل�س���تذكار، كل ذل���ك يجعل من 
�لنفع���الت �لأكادميي���ة منبئ���ات �س���لبية للرفاهية �لنف�س���ية، وهذ� ما �أو�س���حته نتائج 
در��س���ة  Wang et al. (2017)باأن �لنفعالت �لأكادميية �ل�س���لبية )�لقلق، �خلزي، 
�لغ�س���ب، �ملل���ل، �لياأ����س، خيب���ة �لأمل، �لكر�هي���ة( منبئان جي���د�ن للرفاهية �لنف�س���ية 
)حيوي���ة �حلي���اة، �لهتمام بال�س���حة، �ليثار، قيم���ة �لذ�ت، عالقات �ل�س���د�قة، �لنمو 
�ل�سخ�س���ي(، ويتفق ذلك مع نتائج در��س���ة Xiang et al. (2019) �لتي �أ�س���ارت باأن 

�سغوط �لمتحانات منبئ �سلبي للرفاهية �لنف�سية. 
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5- نتائج الفر�س اخلام�س وتف�سرها :
�إح�سائية بني متو�سطات درجات  ين�س الفر�س اخلام�س على " توجد فروق ذ�ت دللة 
�لذك���ور و�لن���اث عل���ى مقيا����س �لنفع���الت �لأكادميي���ة ". وللتحق���ق من �س���حة هذ� 
�لفر����س ق���ام �لباح���ث با�س���تخد�م �ختبار)ت( حل�س���اب دلل���ة �لفروق بني متو�س���طات 
درج���ات �لذك���ور و�لإناث على مقيا����س �لنفعالت �لأكادميية )�لإيجابية- �ل�س���لبية(، 

وهذ� ما يو�سحه جدول)14(.
جدول)14(

دللة الفروق بني متو�سطات درجات الذكور والإناث علي مقيا�س النفعالت الأكادميية 
)الإيجابية- ال�سلبية(

ناالنفعاالت األكادميية

اإلناثالذكور
الداللةت*

عمعم

االيجابية

املتعة

95

ن ذكور=41 ,         

ن إناث=52

22.182.0528.351.1818.490.01

غير دالة27.121.2026.911.340.835األمل

غير دالة29.511.0029.431.020.411الفخر

السلبية

القلق
101

ن ذكور=49 ,   

ن إناث= 54(

25.531.8029.422.109.970.01

18.881.0122.101.5912.060.01اخلزي

22.981.4518.380.8719.460.01امللل

)*( علًما باأن قيمة ت �جلدولية عند م�ستوى 0.01: ن93= 2.629، ن99=2.626.
يت�س���ح م���ن ج���دول)14( وجود فروق بني متو�س���طات درجات �لذك���ور و�لإناث 
ل�سالح �لإناث )�ملتو�سط �لأعلي( فيما يخ�س �نفعالت )�ملتعة- �لقلق- �خلزي(، كما 
�أن���ه توج���د فروق بني متو�س���طات درج���ات �لذكور و�لإناث ل�س���الح �لذكور )�ملتو�س���ط 
�لأعل���ي( فيم���ا يخ����س �نفع���ال )�ملل���ل(، يف ح���ني �أن���ه ل توج���د ف���روق بني متو�س���طات 
درج���ات �لذك���ور و�لإناث على �نفع���اإىل �لأمل و�لفخر، وتتفق تل���ك �لنتيجة مع نتائج 
;  و�للتان   Frenzel et al.  (2007) Rowe & Fitness (2018) در��سة كٍل من
�أو�س���حتا ب���اأن �لإن���اث �أك���رث قلًقا وخزًيا وياأ�ًس���ا م���ن �لذكور،كم���ا �أنها تتف���ق مع بع�س 
نتائ���ج در��س���ة Pekrun et al.(2017) و�لتي �أو�س���حت باأن �لإن���اث �أكرث قلًقا وخزًيا 
وياأ�ًس���ا م���ن �لذك���ور لدي تالميذ �ل�س���فوف �خلام�س �إىل �لتا�س���ع ولكنه���ا تختلف مع 
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نتائجه���ا �لأخ���رى �لت���ي ذك���رت باأن �لإن���اث �أقل ��س���تمتاًعا وفخًر� وملاًل م���ن �لذكور. 
كم���ا تختل���ف مع ما ذكره Goetz et al. (2008) باأن �لذكور من تالميذ �ل�س���فوف 
�خلام����س حت���ى �لعا�س���ر �أك���رث ��س���تمتاًعا بالتعل���م م���ن �لإن���اث، وكذل���ك مع م���ا ذكره

Sorić et al. (2013) ب���اأن �لذك���ور لديه���م م�س���تويات مرتفع���ة م���ن �لنفع���الت 
�لأكادميية  �ل�س���لبية )كالغ�س���ب و�خل���زي(، و�أنه ل توجد فروق ب���ني �لذكور و�لإناث 

يف �لقلق.

�ملرحل���ة  لتل���ك  �لنفعالي���ة  �خل�س���ائ�س  �س���وء  يف  ذل���ك  تف�س���ري  وميك���ن 
�لعمرية)مرحلة �لطفولة �ملتاأخرة(، فيغلب على �لإناث �خلجل و�حل�سا�س���ية �لز�ئدة 
و�لتذب���ذب �لنفع���ايل، بالإ�س���افة �إىل �أن �لإن���اث �أك���رث خوًف���ا من �لذك���ور و�أن �لذكور 
�أعن���ف ف���ى ��س���تجاباتهم �لنفعالي���ة �لعدو�ني���ة من �لإن���اث، ومن جهة �أخ���ري، هناك 
�سفتان رئي�ستان يحددهما �ملجتمع �لقروي بالن�سبة للذكور و�لإناث وهما �لعدو�نية 
ف���ى مقاب���ل �لإتكالية، ففى ح���ني ليقبل من �لأنثي �أن تكون عدو�ني���ة قوية قد يوؤكد 
ذل���ك بالن�س���بة للذك���ر، كما �أنه د�ئًم���ا ما ينظ���ر �إىل �لذكور باأنهم مغام���رون وو�ثقون 
م���ن �أنف�س���هم، بينم���ا ينظ���ر �إىل �لإن���اث باأنه���م ربات من���ازل، و�أن���ه �بتد�ء م���ن مرحلة 
ريا����س �لأطف���ال ت�س���كل �لإن���اث ليتقبل���ن عمل رب���ة �ملن���زل كدورهن �لوحي���د وبنهاية 
�ملدر�س���ة �لبتد�ئية يك���ون هذ� �لتعميم �جلامد قوًيا جد� وم�س���يطًر�، ونتيجة لذلك، 
تعت���رب �لإن���اث دور رب���ة �ملن���زل �لتز�م���ا بالو�ج���ب، وبن���اًء علي���ه يتولد لديهم �ل�س���عور                       

	بالقلق واخلزيأ عند خمالفة �أي من تلك �لو�جبات و�للتز�مات.

ونتيج���ة مل���ا �س���بق، حت���اول �لإن���اث جاه���دة يف �لهتم���ام بدر��س���تها �لأكادميية 
و�لن�س���باط و�تب���اع �لقو�ع���د �ملدر�س���ية وتنظي���م �أوق���ات لال�س���تذكار و�إطاع���ة �أو�م���ر 
مقدمي �لرعاية و�لنتباه �إىل �سرح �ملعلم و�لتجاوب معه، كل ذلك من �أجل �حل�سول 
على درجات مرتفعة رغبة يف �إر�ساء �لآخرين )و�لدها/و�لدتها/ معلميها( �أو رغبة يف 
حتقيق ذ�تها و�لتغلب على �لذكور و�إثبات �أنها �أكفاأ منهم وت�س���تطيع �لقيام بالأعمال 
ذ�تها �لتي يقوم بها �لذكور، فيظهر لديها �ل�س���عور )باملتعة( ، وعلي �جلانب �لآخر، 
يب���دو �لذك���ور �أك���رث �هتمام���ا بالقي���ام بالأعم���ال �لتي تث���ري �هتمامهم و�أق���ل �هتماما 
باإر�س���اء �لآخري���ن، ف���اإذ� مل يج���د �لذكر مو�س���وعا معينا يث���ري �هتمامه ق���د ل يبذل 

�جلهد لتعلمه وهذ� يوؤدى �إىل ظهور �ل�سعور )بامللل(. 
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تو�سيات البحث:
يف �س���وء م���ا تو�س���لت �إلي���ه نتائ���ج �لدر��س���ة، ميك���ن �س���ياغة بع�س �لتو�س���يات 

�ملتمثلة يف:
وعالقته���ا 1 )) �لأكادميي���ة  �لنفع���الت  تتن���اول  �لت���ي  �لدر��س���ات  بع����س  �إج���ر�ء 

بالرفاهية �لنف�سية يف مر�حل تعليمية �أخري.
�لإيجاب���ي 1 )) �لأكادميي���ة ودوره���ا  تتن���اول �لنفع���الت  ن���دو�ت تثقيفي���ة  �إقام���ة 

و�ل�س���لبي مع كٍل من �ل�س���حة �لنف�سية و�لرفاهية �لنف�س���ية و�لد�فعية للتعلم 
لدي تالميذ �ملرحلة �لبتد�ئية.

�إقامة ندو�ت تعريفية عن �لرفاهية �لنف�سية حتى يت�سنى للعاملني يف �حلقل 1 ))
�لتعليم���ي بتنمي���ة مكوناته���ا �ل�س���تة )قب���ول �ل���ذ�ت- �ل�س���تقاللية- �لإتق���ان 
�لبيئ���ي- �لعالق���ات �لإيجابي���ة م���ع �لآخري���ن- �لغر����س م���ن �حلي���اة- �لنم���و 

�ل�سخ�سي( لدي تالميذهم يف �ملر�حل �لتعليمية �ملختلفة. 
تق���دمي بر�م���ج �إر�س���ادية لتنمي���ة �لنفع���الت �لأكادميي���ة �لإيجابي���ة وخف����س 1 ))

�لنفع���الت �لأكادميي���ة �ل�س���لبية ل���دي تالمي���ذ �ملرحل���ة �لبتد�ئي���ة م���ن �أجل 
حت�سني �لد�فعية للتعلم وزيادة حت�سيلهم �لأكادميي.
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ملخ�س البحث
��س���تهدف �لبح���ث �حل���ايل �لتحق���ق م���ن فعالي���ة برنام���ج تدريب���ي قائ���م عل���ى 
طريق���ة كوم���ون يف تنمية مهار�ت �لريا�س���يات ل���دى �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم، 
حي���ث تكون���ت �لعين���ة �لنهائي���ة م���ن )10( تالمي���ذ، منه���م )6( ذك���ور و)4( �إن���اث م���ن 
تالمي���ذ �ملرحل���ة �لبتد�ئي���ة و�مللتحق���ني مبدر�س���تي جم���ال �لدي���ن �لأفغ���اين ودوحة 
�لزمان �لبتد�ئية مبحافظة �لإ�س���ماعيلية، وق���د مت �ختيارها من عينة �أولية قو�مها 
)497( تلميًذ� وتلميذة يف �لفرتة �لعمرية من )9-11( عام بال�س���ف �لر�بع و�خلام�س 
�لبتد�ئ���ي، ومت تق�س���يمها �إىل جمموعت���ني متكافئت���ني يف �لعم���ر �لزمن���ي و�لق���درة 
�لعقلي���ة �لعام���ة ومهار�ت �لريا�س���يات، وه���م جمموعة جتريبية وعدده���م 5 تالميذ، 
وجمموعة �سابطة وعددهم 5 تالميذ، كما مت ��ستخد�م �ختبار �لقدرة �لعقلية �لعامة، 
�إع���د�د                         �ل�س���ريع  �لع�س���بي  �لف���رز  و�ختب���ار   ،)1984( �لفت���اح  عب���د  ف���اروق  �إع���د�د 
م�س���طفى كام���ل )1989(، ومقيا����س �لتقدي���ر �لت�سخي�س���ي ل�س���عوبات �لريا�س���يات 
�إع���د�د فتحي �لزيات )2007(، و�ختبار �لتح�س���يل يف مهار�ت �لريا�س���يات، و�لربنامج 
�لتدريب���ي �لقائم عل���ى طريقة كومون من �إعد�د �لباحثة. تو�س���لت نتائج �لبحث �إىل 
وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���طات رت���ب درج���ات �أف���ر�د �ملجموعتني 
�لتجريبية و�ل�س���ابطة يف مهار�ت �لريا�س���يات )�جلمع- �لطرح- �ل�س���رب- �لق�سمة( 
و�لدرج���ة �لكلية يف �لقيا�س �لبعدي ل�س���الح �ملجموع���ة �لتجريبية، ووجود فروق ذ�ت 
دلل���ة �إح�س���ائية بني متو�س���طات رتب درجات �أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبية يف مهار�ت 
�لريا�س���يات)�جلمع- �لط���رح- �ل�س���رب- �لق�س���مة( و�لدرج���ة �لكلي���ة يف �لقيا�س���ني 
�لقبل���ي و�لبع���دي ل�س���الح �لقيا����س �لبع���دي، وعدم وجود ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية 
ب���ني متو�س���طات رت���ب درج���ات �أفر�د �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف مهار�ت �لريا�س���يات يف 

�لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي وذلك بعد مرور �سهرين من تطبيق �لربنامج.

الكلمات املفتاحية: طريقة كومون- مهار�ت �لريا�سيات- ذوي �سعوبات �لريا�سيات.
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The effectiveness of a training program based on the 
Kumon method for developing the mathematical 

skills in pupils with learning disabilities

Dr.SaraYousefAbd El- Aziz Ismail
Special Education Department

Suez Canal University
Abstract

The research aimed toinvestigate the effectiveness of a 
training program based on using kumon method in developing 
the mathematical skills for students with learning disabilities. The 
final sample consisted of 10 student, 6 male and 4 female primary 
school students, (497) students in the age group (9-11) in the fourth 
and fifth grades, divided into four equal age groups and general 
mental capacity, experimental group consisted of 5 pupils, group 
of control consisted of 5 students, The general mental capacity test 
was also used by Farouk Abdel Fattah (1984), and the rapid neural 
screening the Prepared by Mustafa Kamel (1989), the measurement 
of diagnostic assessment of the mathematics disabilities prepared by 
Fathi al-Zayat (2007), the achievement test in mathematical skills, 
And the training program based on the kumon method prepared 
by the researcher. The results of the study showed that there were 
statistically significant differences between the mean scores of the 
experimental and control group in the mathematical skills (addition, 
subtraction, multiplication, division) and the total score in the 
telemetry in favor of the experimental group, And the existence 
of statistically significant differences between the mean scores of 
the members of the experimental group in the mathematical skills 
(addition - subtraction - multiplication - division) and the total score 
in the tribal and remote measurements for the benefit of telemetry. 
The results also showed the absence of differences Statistical 
indication between the average scores of the experimental group in 
the mathematical skills in the post and follow-up measurements after 
two months of application of the program.

Keywords: kumon method- mathematical skills- mathematical 
disabilities.
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مقدمة البحث:
لق���د حظيت �س���عوبات �لتعل���م باهتمام متز�ي���د من قبل �ملهتمني و�ملخت�س���ني 
بالرتبي���ة �خلا�س���ة، فه���و مي���د�ن حديث ن�س���بًيا؛ ل���ذ� يح���اول �لعديد من �ملخت�س���ني 
تقدمي �س���بل �لدعم و�مل�س���اندة لذوي �سعوبات �لتعلم، وو�س���ع بر�مج عالجية ت�ساعد 
يف �لتخفي���ف م���ن تلك �ل�س���عوبات قدر �لإمكان. وخالل �ل�س���نو�ت �لأخ���رية مت �إحر�ز 
تق���دم كب���ري يف �لتع���رف على �لآلي���ات �ملعرفي���ة و�لور�ثية و�لع�س���بية �لتي ت�س���اهم يف 
�س���عوبات �لقر�ءة ويف �لقدرة على ت�سخي�س���ها وعالجها بينما مير تطور �لبحوث يف 
�س���عوبات �لريا�س���يات ببطء مقارنًة ب�س���عوبات تعلم �لقر�ءة، ويرجع ذلك �إىل تعقيد 
جم���ال �لريا�س���يات م���ن �لناحية �لنظرية، كما تنجم �س���عوبات تعلم �لريا�س���يات من 
ق�سور يف �لقدرة على متثيل �ملعلومات �لعملية �مل�ستخدمة يف و�حدة �أو يف كل جمالت 

.(Geary & Hoard, 2005) لريا�سيات�

ويع���د �لتالمي���ذ ذوي �س���عوبات تعل���م �لريا�س���يات فئ���ة غري متجان�س���ة وذلك 
بدرج���ة ل ت�س���مح لهم �أن ي�س���كلو� فيما بينهم منًطا معيًن���ا )هالهان وكوفمان ولويد 
ووي�س ومارتينيز، 2007(؛حيث ترت�وح ن�س���بة �نت�س���ار ذوي �سعوبات تعلم �لريا�سيات 
ما بني 5- 8% من �لأطفال يف �سن �ملدر�سة، وقد تكون متز�منة مع بع�س �ل�سطر�بات 
 .(Geary, 2004) لأخرى مثل �سعوبات �لقر�ءة ونق�س �لنتباه مع فرط �حلركة�
كما �أ�س���ار كاًل من Shalev (2004)وPrice & Ansari (2013) �إىل �أن �س���عوبات 
�لريا�س���يات ه���ي �س���عوبة تعليمي���ة حم���ددة توؤثر عل���ى �كت�س���اب مهار�ت �لريا�س���يات، 
وترجع �إىل وجود ق�سور �أ�سا�سي يف متثيل ومعاجلة �ملعلومات �لعددية يف �ملخ، ومعدل 
�نت�س���ارها من 5- 6% لدى �لأطفال يف �س���ن �ملدر�س���ة وهو نف�س معدل �نت�سار �سعوبات 

�لقر�ءة �إل �أنه مل يحظ بنف�س �هتمام �سعوبات �لقر�ءة.

و�لريا�س���يات ه���ي لغة رمزية ت�س���مل �لأعد�د و�ل�س���كل و�خلو�رزمي���ة، ومبا �أن 
�ملعلوم���ات �لكمي���ة موج���ودة يف كل بيئ���ة طبيعي���ة يج���ب �أن تكون ذ�ت معن���ى للجميع، 
فه���ي ذ�ت �أهمي���ة ق�س���وى يف �حلي���اة �ليومية حيث متكنن���ا من فهم مفاهي���م �لأعد�د 
و�إجر�ء �لعمليات �حل�سابية وو�سع �مليز�نية ملو�ردنا �لنقدية، ووقتنا، وقر�ءة �لتقومي، 
وحتديد �ملوقع و�لعنو�ن، ويولد �لب�سر بالقدرة على �ل�ستجابة للخ�سائ�س �لعددية. 
ومتثل �لريا�س���يات و�أ�ساليب تدري�سها �أهم �ملجالت �لتي توؤثر على �لأد�ء �لأكادميي، 
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و�لعقلي �ملعريف جلميع �لطالب خالل مر�حل �لنمو �ملتتابعة، حيث يتعني على هوؤلء 
�لط���الب �أن يعك�س���و� ق���دًر� معق���وًل م���ن �لكف���اءة �لأكادميي���ة و�ملعرفية عل���ى �ملفاهيم 
و�ملهار�ت �لتي متكنهم من �لتعامل مع �مل�سكالت، و�ملهام �لريا�سية بنجاح، وتعميمها 
يف مو�ق���ف �حلي���اة �لو�قعي���ة، كم���ا ُتعد مهار�ت �لريا�س���يات �أ�سا�س���ية للعي�س �مل�س���تقل 
يف جمتم���ع ع���ددي، مم���ا يوؤثر على فر����س �لتعليم، وفر����س �لعمل، وبالتايل �لو�س���ع 
�لقت�س���ادي و�لجتماعي، ويجد �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لريا�سيات �سعوبة �سديدة 
يف تطبي���ق مهار�ت �لريا�س���يات وتعميمها خ���الل تعاملهم ومعاجلاتهم للريا�س���يات، 
حي���ث يفتق���رون �إىل ه���ذه �مله���ار�ت و��س���تيعابها، لذل���ك لب���د م���ن مر�ع���اة �ملتطلب���ات 
�لتدري�س���ية �ملالئمة لذوي �س���عوبات �لريا�س���يات )Shalev, 2004؛ �لزيات، 2007؛

.)Doyle, 2010؛Zerafa, 2015

ويعاين �لتالميذ ذوي �سعوبات �لريا�سيات من م�سكالت تتعلق مبهار�ت كتابة 
�لأرقام، و�لرموز �لريا�س���ية �ل�س���حيحة، و�لعد، و�س���عوبة يف تنفيذ و�إجر�ء �لعمليات 
�حل�سابية و�مل�سائل �لكالمية، و��ستغر�ق وقت طويل يف �حلل، ومعدلت �أخطاء عالية، 
و�سعوبة يف تذكر و��ستدعاء �حلقائق �حل�سابية، و�لذي يرتبط بق�سور يف �لذ�كرة �لعاملة 
فهوؤلء �لتالميذ �أقل كفاءة على مهام �لذ�كرة �لعاملة �لتي تنطوي على �لعد وتذكر 
�لأرقام، ولكن لي�س على �ملهام غري �لرقمية، و�أن هذه �ل�سعوبات قد تتفاقم وت�ستمر 
م���ع �لتالمي���ذ يف �لفرت�ت �لالحقة ما مل يتم تدخل منا�س���ب، لذل���ك يتطلب لهوؤلء 
�لتالميذ تدخالت تعليمية م�س���ممة ب�س���كل جيد لتح�س���ني مهار�تهم يف �لريا�س���يات 
2007؛ و�آخ���رون،  هاله���ان  )Landerl, Bevan & Butterworth, 2004؛ 

.)Price & Ansari, 2013

كم���ا تو�س���لت �لعدي���د من �لدر��س���ات �إىل �أن �لتعلي���م �ملبني على تق�س���يم �ملهام 
�إىل �أج���ز�ء �س���غرية، و�لتمثي���ل �لرم���زي �ملرئ���ي لالأرقام، و��س���تخد�م تقني���ات �لذ�كرة 
و�لتي ت�س���مل �لتكر�ر بعدة �أ�س���كال خمتلفة، وتقدمي �أمثلة و�قعية، و�لتعليم �لفردي، 
و�لتغذية �لر�جعة �لفورية، توؤدي �إىل نتائج �أف�سل مع ذوي �سعوبات �لريا�سيات، بل 
 (Dowker, 2005; Doyle, 2010; ويع���د من �أف�س���ل �لتدخ���الت �لعالجية له���م
(Mariare, et al., 2014. وتع���د طريق���ة كوم���ون م���ن �أك���رب بر�م���ج �لتدخ���ل يف 
�لريا�س���يات و�لتي تهدف �إىل حت�س���ني �لتح�س���يل �لأكادميي، و�ل�ستقاللية، وتنظيم 
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�ل���ذ�ت للط���الب، و�لثقة بالنف�س، وط���ورت طريقة كومون على يد معلم �لريا�س���يات 
�لياباين تورو كومون  Toru Kumonعام )1954( عندما �بتكر هذه �لطريقة �أثناء 
تدري�س���ه لأبنه يف �ملرحلة �لبتد�ئية، ثم بد�أت هذه �لطريقة يف �لنت�س���ار، وتقوم هذه 
�لطريقة على �لتعلم �لفردي حيث تقدم للتالميذ �أور�ق عمل يف �س���كل مهام ق�س���رية 
تزد�د تعقيًد� تدريجًيا، وفيها كل تلميذ ي�س���ري على ح�س���ب �س���رعته �خلا�س���ة، ويطلب 

.(Bell, 2010) منه حل �مل�سكالت يف �سكل خطو�ت �سغرية مت�سل�سلة

وجدي���ر بالذك���ر �أن كوم���ون ه���و برنام���ج م���رن، وف���ردي، ومت�سل�س���ل لتطوي���ر 
مه���ار�ت �لريا�س���يات للط���الب، كم���ا يهدف �إىل متكني �لطالب لي�س���بحو� م�س���تقلني 
م���ن خ���الل ت�س���جيعهم عل���ى �لتفكري، ومه���ار�ت �لتعل���م �لذ�تي، وي�س���تمل عل���ى �أور�ق 
عمل، و�ختبار�ت ت�سخي�س���ية، و�ختبار�ت حت�سيل، و�ألعاب، و�ألغاز، حيث يبد�أ باختبار 
ت�س���خي�س لتحدي���د نقط���ة �لبد�ي���ة ويت���م قيا����س �لوق���ت و�لدق���ة وتقيي���م �لأخط���اء 
و�لتغذي���ة �لر�جع���ة �لفوري���ة، ويج���ب �س���مان �إتق���ان كل م�س���توى قب���ل �لنتق���ال �إىل 
�مل�س���توى �لت���ايل، حيث يتكون من 23 م�س���توى يبد�أ من مرحل���ة ريا�س �لأطفال حتى 
�ملرحلة �جلامعية (Fuller, 1991, Mendaje, 2018). وتو�سلت بع�س �لدر��سات 
�إىل فعالية طريقة كومون يف حت�سني مهار�ت �لريا�سيات وزيادة حت�سيل �لريا�سيات 
���ا �أن كومون ُيعد برنامج عالجي، و�أنه قد يحقق نتائج  لدى �لتالميذ، و�أ�س���ارت �أي�سً
 (Hughes, 1994; Thijsse, 2003; أف�س���ل للتالمي���ذ ذوي �لق���در�ت �ملنخف�س���ة�
 Mckenna, Hollingsworth & Barnes, 2005; Haslam, 2007; Bell,
(Would, 2010 ;2010. وهذ� ما دعى �لباحثة �إىل �إجر�ء �لبحث �حلايل للتحقق 
م���ن فعالي���ة برنامج تدريبي قائم عل���ى طريقة كومون يف تنمية مهار�ت �لريا�س���يات 

للتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم.

م�سكلة البحث:
نبعت م�سكلة �لبحث �حلايل من خالل مالحظة �لباحثة للتالميذ يف مد�ر�س 
�لتعليم �لعام و�لتي بها دمج ذوي �لإعاقة �أثناء �لإ�س���ر�ف على �لرتبية �لعملية حيث 
لحظت عدم وجود �أي تدخل للتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم �س���وى بع�س �ملحاولت 
لذوي �س���عوبات �لقر�ءة فيما ي�س���مى بالإنقر�ئية بينما ذوي �س���عوبات �لريا�س���يات ل 
يوجد لها �أي بر�مج تعليمية �أو عالجية د�خل مد�ر�س �لتعليم �لعام، وهي تعد �نعكا�س 
للبح���وث و�لدر��س���ات �لتي �هتمت ب�س���عوبات �لقر�ءة لذلك �أدخل���ت خيار�ت عالجية 



فعالية برنامج تدريبي قائم على طريقة كومون يف تنمية مهارات الريا�صيات د. �صارة يو�صف عبد العزيز

 187 

فعال���ة وُنف���ذت له���م على عك�س �س���عوبات �لريا�س���يات �لت���ي تعد من �لق�س���ايا �ملهملة 
ن�س���بًيا، وحيث �أن �لأطفال ذوي �س���عوبات �لريا�س���يات قد يكونو� �أكرث عر�سة ملخاطر 
متع���ددة مث���ل �س���عوبات �لتعلم، وع���دم �ل�س���تقر�ر �لعاطفي، و�لت�س���رب من �ملدر�س���ة، 
لذلك ينبغي معاجلة �جلو�نب �ملتعددة لديهم مع �لرتكيز على �لتدخالت �لتعليمية 
لتح�س���ني مهار�ت �لدر��س���ة ب�س���كل ع���ام، وتعزيز فه���م �لعدد و�ملفاهيم �حل�س���ابية على 

.(Shalev, 2004) وجه �خل�سو�س

ويو�جه �لطالب ذوي �س���عوبات �لريا�س���يات �س���عوبات يف ��س���رتجاع �حلقائق، 
و�لتقدي���ر، و�لع���د �لعك�س���ي، وفه���م وتطبي���ق مفه���وم �لوق���ت، وفه���م �لتعام���ل بامل���ال، 
و�لت�سل�س���ل، و�لجت���اه ي�س���ار وميني مع مالحظ���ة �أمناط �لأرقام، وفه���م وتطبيق لغة 
�لريا�سيات، ولديهم قلق قد يعوق تعلم �لريا�سيات و�لو�سول �إىل �إمكاناتهم �لكاملة 
لذل���ك   .(Butterworth, Varma&Laurillard, 2011; Zerafa, 2015)
�أ�س���ارت �لعدي���د م���ن �لدر��س���ات �إىل �أن �لط���الب �لذي���ن يخ�س���عون لرب�م���ج تعليمية 
نوعية م�سممة جيًد� ُيظهرون حت�سًنا ملحوًظا يف قدر�تهم مبجرد �كتمال �لربنامج 

.(Rababah&Alghazo, 2016)

وتع���د طريق���ة كومون من �أح���د �لتدخالت �لتعليمية �مل�س���تخدمة يف حت�س���ني 
مه���ار�ت �لريا�س���يات ل���دى �لتالميذ. وي�س���عى كومون جلع���ل �أد�ء �ملهار�ت �حل�س���ابية 
تلقائية و�ل�سماح للطالب �أن يتو��سلو� ب�سكل �أكرث تعقيًد� وثر�ًء مع �لريا�سيات، كما 
ُيعد نوع من �لتعلم �لز�ئد �لذي يقلل �لقلق لدى �لطالب �لذين لديهم �س���عوبات يف 
��لريا�سيات وهم بحاجه �إىل مر�جعة �حلقائق با�ستمر�ر فهي ت�ساعدهم على حت�سني 
مه���ار�ت �لريا�س���يات و�إجناز �لختبار�ت ب�س���رعة ودقة، ويت���درب �لطالب على تطوير 
ذ�كرت���ه، و�لتعل���م، وتخزي���ن �ملعلوم���ات �حل�س���ابية، وكلم���ا كان �لتدري���ب مبك���ًر� كلم���ا 
كان���ت �لنتائج �أف�س���ل، كم���ا توفر هذه �لطريقة دع���م منظم يف �لريا�س���يات لالأطفال 
�ملعر�س���ني خلطر �س���عوبات �لتعلم و�لذين يتلقون �لقليل من �مل�س���اعدة، �أو ل يتلقون 
 (Oakley, Lawrence, Burt, أي م�س���اعدة فهو يتي���ح جناحات متكررة للط���الب�

.Boxley&Kobus, 2003)

وقامت بع�س �لدر��سات بالتحقق من فعالية طريقة كومون يف تنمية مهار�ت 
�لريا�س���يات لدى �لتالميذ �لعاديني وتو�س���لت نتائجها �إىل فعالية هذه �لطريقة يف 
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تنمية هذه �ملهار�ت وزيادة حت�سيل �لريا�سيات لدى �لتالميذ، كما كان لها �أثر كبري يف 
خف�س قلق �لريا�سيات، وتنمية �لثقة بالنف�س وتنظيم �لذ�ت، وتعزيز م�ستوى �لحتفاظ 
 ،(Thijsse, 2003; Bell, 2010; Mendaje, 2018) �مله���ار�ت لديه���م  به���ذه 
�إل �أن هن���اك قل���ة يف �لدر��س���ات �لت���ي حتقق���ت م���ن فعالية ه���ذه �لطريقة يف حت�س���ني 
مهار�ت �لريا�س���يات لدى �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم، فقد �أ�سارت هذه �لدر��سات 
�إىل �أن كوم���ون ُيع���د برنامج عالج���ي �أكرث من كونه برنامج �إث���ر�ء، و�أنه يحقق نتائج 
�أف�س���ل للتالميذ ذوي �لقدر�ت �ملنخف�سة ك�س���عوبات تعلم �لريا�سيات وذوي �لإعاقة 
�لعقلية، و�أننا يف حاجة �إىل در��س���ات وبحوث �أخرى تتحقق من فعالية هذه �لطريقة 
 (Hughes, 1994; Mckenna, Hollingsworth & Barnes, مع هذه �لفئات

 .2005; Haslam, 2007; Would, 2010)

ون�س���تنتج مما �س���بق �أنن���ا يف حاجة �إىل بر�مج تدخل نوعي���ة جديدة تعمل على 
تنمي���ة مهار�ت �لريا�س���يات ل���دى �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم،كم���ا �أن هناك ندرة 
يف �لدر��س���ات وخا�س���ًة �لعربي���ة �لت���ي تعتم���د عل���ى طريقة كوم���ون يف تنمي���ة مهار�ت 
�لريا�سيات لدى ذوي �سعوبات �لتعلم وهذ� ما دعا �إىل �إجر�ء �لبحث �حلايل. وتكمن 

م�سكلة �لبحث يف �ل�سوؤ�ل �لرئي�س �لتايل: 

م���ا فعالي���ة برنام���ج تدريب���ي قائ���م عل���ى طريق���ة كوم���ون يف تنمي���ة مه���ار�ت 
�لريا�س���يات ل���دى �لتالمي���ذ ذوي �س���عوبات تعل���م �لريا�س���يات؟ وما ��س���تمر�رية هذه 

�لفعالية؟

هدف البحث:
يهدف �لبحث �حلايل �إىل: 

�لتحقق من فعالية برنامج تدريبي قائم على طريقة كومون يف تنمية مهار�ت 1 ))
�لريا�سيات لدى �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم. 

�لتحقق من ��ستمر�رية �لربنامج يف تنمية مهار�ت �لريا�سيات لدى �لتالميذ 1 ))
ذوي �سعوبات �لتعلم. 
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اأهمية البحث:
تت�سح �أهمية�لبحث �حلاليفي �لنقاط �لتالية: 

تظهر �لأهمية �لنظرية للبحث �حلايل فيما يقدمه من �إطاًر� نظرًيا لطريقة 1 ))
كوم���ون و�لرب�م���ج �لقائم���ة عل���ى ه���ذه �لطريق���ة، مم���ا يرثي جم���ال �لرتبية 

�خلا�سة، وما تقدمه هذه �لرب�مج لتنمية مهار�ت �لريا�سيات. 
كم���ا تتجل���ى �لأهمية �لتطبيقية للبح���ث �حلايل فيما يقدمه م���ن �أدو�ت مثل 1 ))

�لربنامج �لتدريبي و�لذي ميكن �أن ُي�س���هم يف تنمية مهار�ت �لريا�سيات لدى 
�لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم.    

ق���د ي�س���اعد �لربنام���ج �حل���ايل يف تنمي���ة مه���ار�ت �لريا�س���يات للتالميذ ذوي 1 ))
�س���عوبات �لتعل���م مم���ا ق���د ي�س���هم يف خف�س ه���ذه �ل�س���عوبات ل���دى �لتالميذ 

و�لعمل على تقليل �لفجوة بينهم وبني �أقر�نهم �لعاديني.
�ل�ستفادة من �لبحث �حلايل يف توجيه نظر �ملخت�سني �إىل �أهمية �لرب�مج �لنوعية 1 ))

�ملعدة للتالميذ ذوي �س���عوبات تعلم �لريا�س���يات يف خف�س �ل�سعوبات لديهم.

م�سطلحات البحث:

�سعوب�ات التعل�م Learning Disabilities: حدث���ت �للجن���ة �لقومية �مل�س���رتكة 
 (NJCLD)National Joint Committee on Learning ل�س���عوبات �لتعل���م
Disabilitiesتعري���ف �س���عوبات �لتعل���م ع���ام )2016( كالتايل: �س���عوبات �لتعلم هي 
م�س���طلح ع���ام ي�س���ري �إىل جمموعة غ���ري متجان�س���ة من �ل�س���طر�بات و�لتي تت�س���ح 
يف �س���عوبات ح���ادة يف �كت�س���اب و��س���تخد�م جم���الت �ل�س���تماع، و�لتح���دث، و�لق���ر�ءة، 
و�لكتابة، و�ل�ستدلل، و�لقدر�ت �لريا�سية. و�أن هذه �ل�سطر�بات جوهرية وحتدث 
د�خ���ل �لف���رد، وه���ى ناجت���ة عن خلل وظيف���ي يف �جلهاز �لع�س���بي �ملرك���زي، وميكن �أن 
حتدث مدى �حلياة. وقد تظهر م�سكالت يف �ل�سلوكيات �لتنظيمية �لذ�تية، و�لت�سور 
�لجتماع���ي، و�لتفاعل �لجتماعي مع �لأعر��س �مل�س���احبة ل�س���عوبات �لتعلم ولكنها 
ل ت�س���كل يف ح���د ذ�تها �س���عوبة تعل���م. على �لرغم م���ن �أن �س���عوبات �لتعلم قد حتدث 
ب�س���كل متز�م���ن مع �لإعاق���ات �لأخرى )مثل �لإعاقة �حل�س���ية �أو �لإعاق���ة �لفكرية �أو 
�ل�س���طر�بات �لنفعالي���ة( �أو م���ع �ملوؤثر�ت �خلارجي���ة )مثل �لختالف���ات �لثقافية �أو 
�للغوية �أو عدم كفاية �لتعليم �أو عدم منا�سبته(، ولكنها لي�ست نتيجة لتلك �لظروف 

.(NJCLD, 2016) أو �ملوؤثر�ت�
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�أو  "ه���ي �س���عف   :Mathematical Disabilities �سعوب�ات تعل�م الريا�سي�ات 
ق�س���ور يف �لق���درة عل���ى �إجر�ء �لعمليات �حل�س���ابية �لأ�سا�س���ية، وفهم لغة �لريا�س���يات 
ورموزه���ا، وقو�عدها، وقو�نينها، وحل �مل�س���كالت و�مل�س���ائل �لريا�س���ية �أو �حل�س���ابية" 

)�لزيات، 2007(.

طريق�ة كوم�ون: Kumon Method: وتع���رف �إجر�ئًي���ا يف �لبح���ث �حل���ايل باأنه���ا 
طريقة فردية مت�سل�سلة تعتمد على �لتعلم �لذ�تى، وفيها ي�سري كل تلميذ على ح�سب 
�سرعته �خلا�سة وفًقا لقدر�ته و�حتياجاته بهدف �لو�سول لدرجة �لإتقان يف مهار�ت 
�لريا�سيات �لأ�سا�سية، وتقدم للتلميذ �أور�ق عمل يف �سكل مهام �سغرية تزد�د �سعوبة 

تدريجًيا، ومئات �لو�جبات �لق�سرية �لتي تغطى �ملادة �لتعليمية.

مه�ارات الريا�سي�ات:  Mathematical Skills: ويق�س���د به���ا يف �لبح���ث �حل���ايل  
قدرة �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لريا�س���يات على �إجر�ء �لعمليات �حل�س���ابية �لأ�سا�سية 
�لأرب���ع )�جلم���ع- �لطرح- �ل�س���رب- �لق�س���مة( و�لتي تتمثل يف درجاته���م على �ختبار 

حت�سيل مهار�ت �لريا�سيات.

االإطار النظري ودرا�سات �سابقة
: �سعوبات تعلم الريا�سيات اأولاً

ُتع���د م���ادة �لريا�س���يات م���ن �مل���و�د �لدر��س���ية ذ�ت �لأهمية �لكب���رية يف �ملرحلة 
�لبتد�ئي���ة، و�لت���ي ُيظه���ر كث���ري م���ن �لتالمي���ذ �س���عوبة يف تعلمه���ا وذل���ك لأنه���ا لغة 
�لأرق���ام، و�لرموز، و�لعالقات �لتبادلية، و�أ�سا�س���يات �لهند�س���ة، وتتد�خل مع عدد من 
�ملو�د �لدر��سية �لأخرى �لتي تعتمد على �للغة، كما تقف �لأن�سطة و�لعمليات �لعقلية 
و�ملعرفية �مل�س���تخدمة يف �لريا�س���يات خلف �لكثري من �لأن�س���طة �لأكادميية �لأخرى، 
فالريا�س���يات مُتكن �لتالميذ من �ل�س���تدلل، وحل �مل�س���كالت م�س���تخدمني �ملعرفة، 
و�حلقائ���ق، و�لقو�ع���د، و�لقو�ن���ني �لريا�س���ية، وتعمي���م ه���ذه �ملعرف���ة عل���ى خمتل���ف 
�أن�س���طة �حلياة �ليومية )�لزيات، 1998(. و�أ�س���ار Zerafa (2015) �إىل �أن م�س���طلح 
�لريا�س���يات و�حل�س���اب ��س���تخدما كمرت�دف���ني يف �لعديد من �لأدبي���ات �إل �أن �لبع�س 
فرق بينهم فقد �أ�س���ار �لبع�س �إىل مفاهيم �لعد و�أد�ء عمليات �جلمع �لب�س���يطة حتت 
عنو�ن �لريا�س���يات، يف حني �قرتح �آخرين بو�سفها حتت عنو�ن �حل�ساب بينما تتاألف 
�لريا�سيات من مفاهيم ومهار�ت �أكرث تعقيًد� مثل �لتعامل مع �لبيانات، و�لهند�سة، 
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و�جل���رب، كم���ا تو�س���ل �إىل �أن �لعالق���ة بني �لعد و�حل�س���اب و�لريا�س���يات ه���ي �أن �لعد 
فطري ويوؤدي �إىل �حل�ساب �لذي بدوره يوؤدي �إىل تطوير �لريا�سيات.

وتتبن���ى �لباحث���ة هذ� �لر�أي باأن مهار�ت �لريا�س���يات �أعم و�أ�س���مل من مهار�ت 
�حل�س���اب و�أنه���ا �أك���رث تعقي���دً�، لذل���ك �س���وف ت�س���تخدم �لباحثة مه���ار�ت �لريا�س���يات 
�لأ�سا�سية فقط يف �لبحث �حلايل لتنميتها لدى �لتالميذ ذوي �سعوبات �لريا�سيات.

وم���ن �جلدي���ر بالذك���ر �أن �لأطفال يتعلم���ون �لعديد من �لعمليات �حل�س���ابية 
و�ملفاهي���م �لريا�س���ية قب���ل �أن ي�س���لو� �إىل �س���ن �ملدر�س���ة وه���و ما يع���رف باملعرفة غري 
�لر�س���مية، حيث �أن بع�س �ملهار�ت �حل�س���ابية تعد يف �لأ�س���ا�س فطرية ولكنها مع ذلك 
تتاأث���ر بالبيئ���ة وخا�س���ة تفاع���ل �لآباء، ويتط���ور لدى �لأطف���ال قبل مرحلة �لرو�س���ة 
م�س���طلح �لوع���ي �لعددي و�لذي ي�س���ري �إىل �ل�س���يولة و�ل�سال�س���ة، و�ملرون���ة يف تعامل 
�لطف���ل م���ع �لأع���د�د، و�إدر�ك م���ا تعني���ه تل���ك �لأع���د�د، و�لق���درة عل���ى �لأد�ء �لعقل���ي 
للريا�س���يات، و�لنظ���ر �إىل �لع���امل و�إج���ر�ء �ملقارن���ات �ملختلفة، وي���وؤدي �لوعي �لعددي 
�إىل �ملزيد من �ل�سال�س���ة فيما يتعلق باملعلومات �لريا�س���ية، و�لقدرة على حل �مل�س���ائل 
�حل�س���ابية عندم���ا يلتحق �لطفل باملدر�س���ة، ويعد �لق�س���ور يف �لوع���ي �لعددي مبثابة 
نتيجة حتمية ل�سعوبات �لريا�سيات �لتي يخربها �لأطفال )هالهان و�آخرون، 2007(.

و�لأطفال ذوي �سعوبات �لريا�سيات يحتاجون �إىل �لرتكيز على نف�س �أ�ساليب 
�لت�س���خي�س، و�لع���الج �مل�س���تخدم م���ع �لأطفال ذوي �س���عوبات �لقر�ءة، وم���ع �أن هناك 
در��سات قليلة قد �أجريت على �لأطفال ذوي �ل�سعوبات �ل�سديدة يف �لريا�سيات مقارنة 
بالدر��س���ات �لتي �أجريت يف ميد�ن �لقر�ءة فاإن �ل�س���عوبات �خلا�سة بالريا�سيات كان 

ينظر �إليها تاريخًيا على �أنها نتيجة لتلف خمي )كريك وكالفنت، 1988(.

مه���ار�ت  يف  كب���ري  �س���عف  �لريا�س���يات  �س���عوبات  ذوي  �لتالمي���ذ  ويو�ج���ه 
�لريا�س���يات نظ���ًر� لأن �لريا�س���يات تت�س���من مكون���ات خمتلف���ة عل���ى �س���بيل �ملث���ال: 
�حل�س���اب، و�لهند�س���ة، و�جل���رب، وح���ل �مل�س���كالت، ومتطلبات ه���ذه �ملهام تختل���ف تبًعا 
لن���وع �ملك���ون، وق���د يظهر بع����س �لتالميذ �س���عفا يف �أحد �ملكونات على ح�س���اب �لآخر، 
ثانًي���ا �أن �لريا�س���يات تنط���وي عل���ى عملي���ات معرفي���ة حم���ددة مب���ا يف ذل���ك �لذ�ك���رة 
�ل�س���وتية، و�لذ�كرة �لعاملة، و�لقدر�ت �لب�س���رية �ملكانية، و�ل�سرت�تيجيات �ملعرفية

.(Dowker, 2005; Mariare, et al., 2014)
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�لطبع���ة  �لعقلي���ة  �لإح�س���ائي لال�س���طر�بات  �لت�سخي�س���ي  �لدلي���ل  ويع���رف 
�خلام�سة DSM –V (2013) �سعوبات �لريا�سيات باأنها “منط من �سعوبات �لتعلم 
تت�س���م مب�سكالت يف معاجلة �ملعلومات �لعددية، وتعلم �حلقائق �حل�سابية، وم�سكالت 
�حل�س���ابية  �حلقائ���ق  و��س���رتجاع  وتذك���ر  وبطالق���ة،  دقيق���ة  عملي���ات ح�س���ابية  �أد�ء 
 (American Psychiatric Association,لدقي���ق� �لريا�س���ي  و�ل�س���تنتاج 
 Dyscalculia and Maths2013. كما تعرف جلنة �س���عوبات تعلم �لريا�س���يات)
Learning Diffculties Committee (2018) �لتابع���ة للموؤ�س�س���ة �لربيطانية 
لع�س���ر �لق���ر�ءة British Dyslexia Association �س���عوبات �لريا�س���يات باأنه���ا 
�س���عوبة نوعية وم�س���تمرة يف فهم �حل�ساب، و�لإح�سا�س بالرقم، ويوؤثر على ��سرتجاع 
حقائق �لأرقام و�لإجر�ء�ت �لرئي�سية، و�حل�ساب بطالقة، وتف�سري �ملعلومات �لعددية، 
كما �أنها حتدث يف جميع �لأعمار و�لقدر�ت، وهى �سعوبة غري متوقعة يف �لريا�سيات 
ول ميكن تف�س���ريها بعو�مل خارجية. وي�س���ري Kaufman (2008) �إىل �أن �سعوبات 
�لريا�س���يات تظه���ر كق�س���ور �أ�سا�س���ي يف �لإح�س���ا�س بالرق���م، ويعتقد �أن هذ� �لق�س���ور 

يرتبط بخلل وظيفي يف مناطق د�خل �لدماغ وقد ترتكز على ثالثة جو�نب؛
1( ق�س���ور يف �لتمثي���الت �لرمزي���ة �للفظي���ة )تعرب عن نف�س���ها يف �س���عوبة ��س���رتجاع 
�ملعق���د(،  )�حل�س���اب  �لتنفيذي���ة  �لوظائ���ف  يف  ق�س���ور   )2 �لعملي���ة(،  �حلقائ���ق 

3( ق�سور يف �لنتباه �ملكاين )يوؤدي �إىل �سعف �لتعرف على �لأعد�د �ل�سغرية(.

وي�س���تخدم �لأطف���ال ذوي �س���عوبات �لريا�س���يات ��س���رت�تيجيات غري نا�س���جة 
كالع���د عل���ى �لأ�س���ابع حت���ى �س���نو�ت لحق���ة، و�لعدي���د منه���م لدي���ه فه���م غري نا�س���ج 
لبع�س مبادئ �لعد،وغالًبا ما ي�س���تخدمون �إجر�ء�ت حل �مل�سكالت يف �حل�ساب �لأكرث 
��س���تخد�ًما م���ن قب���ل �لأطفال �لأ�س���غر �س���نا �أكادمييا، ولديهم �س���عوبة يف ��س���رتجاع 
�حلقائ���ق �لأ�سا�س���ية م���ن �لذ�ك���رة طويلة �مل���دى، ويختلف���ون عن �لعادي���ني يف �لقدرة 
عل���ى ��س���تخد�م �لعملي���ات �مل�س���تندة �إىل �ل�س���رتجاع حل���ل م�س���كلة ح�س���ابية ب�س���يطة، 
ويوجد م�س���در�ن حمتمالن ل�سعوبة �ل�سرتجاع وهى؛ ق�سور يف �لقدرة على متثيل 
�ملعلومات �ل�س���وتية، و�ملعلومات �لدللية يف �لذ�كرة طويلة �ملدى، وق�س���ور يف �لقدرة 
عل���ى من���ع �لرو�بط غري ذ�ت �ل�س���لة من دخول �لذ�كرة �لعاملة خالل حل �مل�س���كالت 

.(Geary & Hoard, 2005)
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Geary, 2004( �خل�س���ائ�س �لنوعي���ة  ويلخ����س كل م���ن )�لزي���ات، 2007؛ 
�لت���ي متي���ز ذوي �س���عوبات �لريا�س���يات و�لتي تتناول �س���عوبات يف مفاهي���م وعمليات 
�لريا�س���يات حي���ث يع���اين �لتالمي���ذ م���ن �س���عوبات يف ��س���تيعاب �ملفاهيم �لريا�س���ية، 
و�لع���د، وفه���م �للغة �لرمزية للريا�س���يات، و�إجر�ء مقارنات �حلج���م و�لكمية، و�إدر�ك 
�لعالق���ات، و�إج���ر�ء �لعملي���ات �حل�س���ابية �لأ�سا�س���ية، وحتدي���د �لقي���م �ملكاني���ة، وح���ل 
�مل�س���ائل �للفظي���ة، و�لتعام���ل م���ع �لك�س���ور و�لعالم���ات �لع�س���رية، وحفظ و��س���رتجاع 
�حلقائق �لريا�س���ية، ويتميزون ب�س���عوبة �لقدرة على حل �مل�س���كالت �لريا�سية ومنها 
�س���عوبات �لتميي���ز و�لتكامل بني �ملعرفة �لإجر�ئي���ة و�لقدرة على تطبيق هذه �ملعرفة 

يف حل �مل�سكالت، وينق�سهم �لوعي باملهار�ت و�ل�سرت�تيجيات �ملطلوبة لأد�ء �ملهام.

وخلف����س م���دى �س���عوبات �لريا�س���يات يجب �لتدخ���ل مبكًر�، ويجب ت�س���ميم 
بر�م���ج تدري����س عالجي���ة ته���دف �إىل تطوي���ق نقاط �ل�س���عف لديهم، كم���ا يجب على 
�ملعلم���ني م�س���اعدة �لط���الب عل���ى �كت�س���اب وتعمي���م �ملفاهيم، ومه���ار�ت �لريا�س���يات، 
وزيادة �سعوبة �مل�سكالت �لريا�سية تدريجًيا مل�ساعدة �لطالب على �لتقدم للم�ستويات 
�ملج���ردة من �لريا�س���يات بالت�سل�س���ل من �ملح�س���و�س �إىل �ملجرد، و�لعمل على حت�س���ني 
�مله���ار�ت �حل�س���ابية �لأ�سا�س���ية لديه���م، وتعزي���ز مه���ار�ت حل �مل�س���كالت وخا�س���ة �لتي 
ت�ستثري �لن�ساط �لعقلي، و�لقدرة على �لتعميم، ومن ��سرت�تيجيات �لتدخل لدى ذوي 
�سعوبات �لريا�سيات ��سرت�تيجيات �لتدريب �ملعريف، وحتليل �ملهام، و�لتدري�س �ملبا�سر 
 .)Mariare, et al., 2014و�لتعلم �لفردي، و��س���تخد�م �لكمبيوتر )�لزيات، 2007؛

ا: طريقة كومون ثانياً
تع���د طريقة كومون �أحد بر�مج �لريا�س���يات، وهى طريقة ب�س���يطة ومنهجية 
للتعل���م، ته���دف �إىل توف���ري و�س���يلة فعال���ة لتطوير �لق���در�ت غري �مل�س���تغلة لكل طفل 
عل���ى ح���ده، ون�س���اأت ه���ذه �لطريقة على ي���د معلم �لريا�س���يات �لياباين ت���ورو كومون                
يف  منخف�س���ة  درج���ات  عل���ى  �إبن���ه  ح�س���ل  عندم���ا   )1954( ع���ام   Toru Kumon
�لريا�س���يات بال�س���ف �لث���اين �لبتد�ئ���ي، وو�س���ع �أول خط���و�ت �لربنام���ج لإبن���ه وهى 
جمموع���ة م���ن �مل�س���كالت �لريا�س���ية مل���دة 30 دقيق���ة يومًي���ا حت���ى و�س���ل �إىل �ملرحل���ة 
�لثانوي���ة بنج���اح، ث���م طورت ه���ذه �لطريق���ة يف �ليابان وم���ن ثم �نت�س���رت يف عدد من 
بلد�ن �لعامل ومت �إن�س���اء معاهد خا�س���ة لتدري�س �لريا�س���يات �س���ميت مبعاهد كومون

 .(Fuller, 1991; Mendaje, 2018)
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وتتكون طريقة كومون من �سبع مكونات كالتايل:

التعلي�م الفردي: حيث يعم���ل �لطالب ويتقدمون بوترية متليها قدر�تهم ويكون أ 1
�له���دف �لأ�سا�س���ي للمعل���م ه���و متابع���ة وم�س���اعدة �لط���الب عل���ى حتقيق �أق�س���ى 

�إمكاناتهم.
التعلم امل�ستقل: وفيه يتطور م�ستوى �ل�سعوبة تدريجًيا بحيث يتقدم �لطالب أ 2

ب�سال�س���ة و��س���تقاللية، ونتيج���ة لذل���ك يتط���ور ل���دى �لطال���ب �حلاف���ز �لذ�ت���ي، 
و�لعتماد على �لنف�س.

نقطة انطالق مريحة: وفيه يتم حتديد نقطة �لنطالق من خالل �ختبار حتديد أ 3
�مل�ستوى وهذ� يعزز لدى �لطالب �لثقة بالنف�س.

املنه�ج الدرا�سي:وفي���ه يتم تنظيم �ملو�د �لدر��س���ية بحيث تتطور �ملهار�ت ب�س���كل أ 4
تدريجي ومنطقي، ويتم تق�سيم م�ستويات برنامج �لريا�سيات �إىل خطو�ت �أ�سغر.

املمار�س�ة املتك�ررة: وتت�س���من طريق���ة كوم���ون �لفه���م و�لحتف���اظ مبه���ار�ت أ 5
�لريا�س���يات من خالل �ملمار�س���ة �ليومية، ويتم حتديد �ملمار�س���ة لكل ورقة عمل 

لكل م�ستوى على ح�سب �حتياجات �لطالب و�أد�ئه.
اإتقان طريقة كومون: وفيه يقيم �ل�س���رعة، و�لدقة لتحديد �لإتقان لكل م�س���توى أ 6

وذل���ك عندم���ا يحقق���ون درجة دقة بن�س���بة 100% ل���كل مهمة خالل ف���رتة زمنية 
حمددة.

امل�ستوى املتقدم: ويهدف كومون �إىل �أن يحظى جميع �لطالب بو�سع �لطالب أ 7
.(Fuller, 1991; Would, 2010) ملتميز يف �أقرب وقت ممكن�

و�أ�س���ار Kumon (2018)  �إىل �أن �لربنام���ج يحت���وي على )23( م�س���توى من 
مرحل���ة م���ا قبل �ملدر�س���ة حتى �ملرحل���ة �جلامعية، ويحت���وي كل م�س���توى على )200( 
ورق���ة عم���ل، حي���ث تتك���ون مرحل���ة ما قبل �ملدر�س���ة من �س���ت م�س���تويات ت�س���تمل على 
�أرقام �لعد، و�لفرز، ور�س���م �خلطوط، وكتابة �لأرقام ومقدمة يف �جلمع، كما ت�س���تمل 
م�س���تويات �لتعلي���م �لبتد�ئ���ي عل���ى �لعملي���ات �حل�س���ابية �لأرب���ع )�جلم���ع، و�لط���رح، 
و�ل�س���رب، و�لق�س���مة( حتى ترتيب �لعمليات، وتبد�أ �ملو�س���وعات يف �مل�س���توى �لثانوي 
و�جلامع���ي م���ن �جل���رب �لأ�سا�س���ي �إىل �ملتق���دم، وح�س���اب �لتفا�س���ل و�لتكام���ل، وعل���م 

�ملثلثات، و�لهند�سة، و�جلرب �خلطي و�لإح�ساء.
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وي�سر برنامج كومون وفق هذه اخلطوات:

يبد�أ كل م�س���توى باختبار ت�سخي�س���ي لتحديد �مل�س���توى �أو نقطة �لدخول، ثم 1 ))
يبد�أ �لطالب مب�س���توى مهارة �أقل من قدر�تهم �حلالية حتى يكت�س���بو� �لثقة 

يف �أنف�سهم.
ل يلتزم �لطالب ب�سفه �لدر��سي و�إمنا بقدر�ته، وُيعطى �لطالب �أور�ق �لعمل 1 ))

�خلا�س���ة بامل�س���توى، و�لتي تتم يف خطو�ت �س���غرية، ويقوم �ملعلم ب�س���رح مثال 
تو�س���يحي للمه���ارة �أو �ملفهوم، ثم �إعط���اء مثال �آخر بعد �ملث���ال �لأول، ويرتك 

�لطالب حلل باقي �لأ�سئلة مبفرده، حيث تزد�د �مل�سكالت تعقيد� تدريجًيا.
ل ينتق���ل �لطال���ب �إىل �لأور�ق �لتالية قبل �إتقان �لأوىل يف �لوقت �ملحدد وهو 1 ))

يرت�وح من 10- 20 دقيقة، ويتم ت�سحيح �لأور�ق و�إذ� كان بها خطاأ يتم �إر�سالها 
م���رة �أخرى للطالب لإعادة ت�س���حيح �أخطاءه حتى يتم �إتقانها بن�س���بة %100.

يتدخل �ملعلم عند �حلاجة حيث ي�ساعد �لطالب على �كت�ساف �لإجابة بنف�سه، 1 ))
وُيعطى �لطالب و�جبات ق�سرية حللها باملنزل.

ينتقل �لطالب �إىل �مل�س���توى �لتايل عند �إتقانه للم�ستوى �حلايل بعد �جتيازه 1 5)
لختب���ار حت�س���يل، ويف حالة عدم �جتي���از �لطالب لختبار �مل�س���توى يتم �إعادة 
�لطال���ب �إىل ج���زء من م�س���توى �أق���ل �أو �إعادته �إىل نف�س �مل�س���توى حتى يجتاز 

�ختبار �مل�ستوى.

ويلخ�س Oakley, et al. (2003) مميز�ت طريقة كومون كالتايل:
يوف���ر كومون �ملمار�س���ة و�لتعليم ل���كل طالب على وجه �لتحديد م�س���توى هذ� 	- 

�لطالب، وهذ� يفيد جميع �ملتعلمني، �سو�ء كانو� متفوقني �أو لديهم �سعوبات.
يوفر كومون �لت�سل�س���ل، وفيه ي�س���بح �لطالب بارعني مع حقائق �لريا�س���يات 	- 

�لأ�سا�سية.
يج���رب كوم���ون �لطالب على �لبدء يف �لتفكري و�لعمل ب�س���كل م�س���تقل، ويقوم 	- 

�لط���الب بالتق���اط �أور�ق �لعم���ل �خلا�س���ة به���م و�لب���دء يف �لعم���ل م���ن تلق���اء 
�أنف�سهم يف �لوقت �ملحدد.

كلم���ا كان �لط���الب �أ�س���غر �س���ًنا، كلم���ا ز�د تفوقه���م يف �لربنام���ج، حي���ث �أظهر 	- 
�أطفال �لرو�س���ة وطالب �ل�س���ف �لأول ب�س���كل خا�س حت�س���ن ملحوظ يف فهم 
حقائ���ق �لريا�س���يات �لأ�سا�س���ية مقارن���ة بط���الب �ل�س���نو�ت �ل�س���ابقة �لذين مل 

ي�ساركو� يف كومون.
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كم���ا �أ�س���ار �إىل �س���لبيات طريق���ة كوم���ون كالتايل:�أنه يجب �أن يت���درج عمل كل 
طف���ل يومًي���ا، ويجب تدري���ب �ملعلمني على منهجي���ة طريقة كومون، كما �أن �ملكا�س���ب 

ثابتة، ولكنها لي�ست فورية.

وتق���وم فل�س���فة كومون عل���ى �أن كل طفل لديه �لقدرة عل���ى �لنمو لذلك يجب 
توجي���ه كل طف���ل للو�س���ول �إىل �أق�س���ى �إمكاناته م���ع �لعمل على تطوي���ر نقاط �لقوة 
ل���دى �لأطف���ال �لعادي���ني عند تعليمهم؛ ب���ل و�لأكرث �أهمية عند تعلي���م �لأطفال ذوي 
�لحتياجات �خلا�س���ة فهو يعمل على حت�س���ني وتطوير قدرة �لطفل على �لتعلم، كما 
جتع���ل نق���اط �لقوة �إعاق���ات �لطف���ل �أقل و�س���وًحا مقارن���ة بقدر�ته �جلدي���دة، وتقوم 
ا على مبد�أ �أن �لطالب يجب �أن يتعلمو� بال�سرعة �لتي تنا�سبهم  طريقة كومون �أي�سً
وهذه �ملرونة مهمة للطالب ذوي �سعوبات �لتعلم حيث �أنهم غالًبا ما يتعلمون مبعدل 
�أبط���اأ بكث���ري من �لأطفال �لعاديني، وهناك تفاوت يف معدل تعلم كل طفل د�خل نف�س 
�لت�سخي�س، وعلى �لرغم من �أن كومون مت ت�سميمه لالأطفال ذوي �مل�ستوى �ملتو�سط 
 .(Would, 2010) ا��� �إل �أن���ه ميك���ن ��س���تخد�مه م���ع ذوي �لحتياجات �خلا�س���ة �أي�سً
وقام Haslam (2007)بالتحقق من فعالية طريقة كومون يف حت�سيل �لريا�سيات 
لطالب لديه متالزمة د�ون، وتو�س���ل �إىل فعالية �لطريقة حيث حقق �لطالب جناح 

يف �ملدر�سة من خالل تقييم �لريا�سيات لديه.

كم���ا �أ�س���ار Thijsse (2003)�أن طريق���ة كوم���ون تتمي���ز باأن له���ا تاأثري كبري 
كربنام���ج للتدخ���ل عل���ى قل���ق وحت�س���يل �لريا�س���يات وذلك من خ���الل �لنتائ���ج �لتي 
تو�س���ل �إليها يف در��س���ته للعالقة بني قلق �لريا�س���يات وحت�سيل �لريا�سيات وطريقة 
���ا  ���ا �إىل �أن �ملتعلم���ني يف برنامج �لتدخل كومون �أظهرو� �نخفا�سً كوم���ون، و�أ�س���ار �أي�سً
يف قلق �لريا�س���يات وزيادة يف �لتح�س���يل على عك�س �ملجموعة �ل�س���ابطة �لتي در�س���ت 

بالطريقة �لتقليدية.

 Mckenna, Hollingsworth & Barnes (2005) در��س���ة  وهدف���ت 
�إىل �لتحق���ق م���ن تاأث���ري برنام���ج كوم���ون للريا�س���يات عل���ى �أد�ء �لتالميذ �مل�س���اركني 
�ملحرومني �قت�سادًيا من �ل�سف �لأول �إىل �ل�سف �خلام�س �لبتد�ئي، ومت تق�سيمهم 
�إىل جمموعت���ني جتريبي���ة تدر����س يف برنام���ج كوم���ون، و�س���ابطة تدر����س بالطريق���ة 
�لتقليدية، وتو�سلت �لنتائج �إىل فعالية كومون يف حت�سني مهار�ت �لريا�سيات للطالب 
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�ملحروم���ني �قت�س���ادًيا، وجناح���ه يف تعزيز م�س���توى �لحتفاظ بهذه �مله���ار�ت لديهم. 
و�خت���رب Sawada, Mahmud, Seki, Le &Kawarazaki (2017) فعالي���ة 
طريق���ة كوم���ون يف حت�س���ني �لقدر�ت �ملعرفي���ة وغري �ملعرفية للتالمي���ذ ببنجالدي�س 
م���ن �ل�س���ف �لثالث و�لر�بع �لبتد�ئي، وتو�س���ال �إىل �أن �لتالمي���ذ �مللتحقني بكومون 

�سجلو� حت�سًنا جوهرًيا وهاًما يف قدر�تهم �لإدر�كية.

طريقة كومون وذوي �سعوبات التعلم:
تع���د �أ�س���اليب �لتعلم �لذ�تي من �أ�س���اليب �لتدريب �ملعريف وه���ى مبثابة تدخل 
فع���ال يف تعليم �حل�س���اب و�لريا�س���يات، وته���دف �إىل زيادة وع���ي �لطالب مبر�حل حل 
�مل�سكالت، وتو�سلت �لدر��سات �إىل �أن بر�مج �لتعلم �لذ�تي قد حققت جناًحا وفعالية 
م���ع �لتالمي���ذ ذوي �س���عوبات �لتعلم، و�أن �لتدريب على �لتنظيم �لذ�تي من �س���اأنه �أن 
يوؤدي �إىل �آثار �إيجابية على �أد�ء �لتالميذ يف �حل�س���اب، وي�س���اعد على �إكمال �أكرب قدر 
من �لو�جبات �ملنزلية �خلا�س���ة بالريا�س���يات، ومن �جلدي���ر بالذكر �أن �لتدريب على 
�لتعل���م �لذ�ت���ي غالًبا ما يتطل���ب �أن يتعلم �لتالميذ ��س���رت�تيجية معين���ة حيث يقوم 
�ملعل���م مث���اًل بتعلي���م �لتالميذ كي���ف يقومون بتوجيه �أنف�س���هم )�لتعل���م �لذ�تي( عرب 
�سل�س���لة م���ن �خلطو�ت كي يتمكنو� من حل م�س���األة ذ�ت منط مع���ني ويعترب ذلك نوع 
م���ن �لتدري���ب على ��س���رت�تيجية تقوم على حتلي���ل �ملهمة )هاله���ان و�آخرون، 2007؛ 

عبد �هلل وعو�د، 2013(.

كم���ا �أو�س���ت كث���ري م���ن �لدر��س���ات با�س���تخد�م بر�م���ج تدخ���ل لتنمي���ة مهار�ت 
�لريا�س���يات لذوي �س���عوبات �لتعلم م�س���توحاه م���ن �لنماذج �لقائمة عل���ى عمليات ما 
ور�ء �ملعرف���ة لذل���ك هدف���ت در��س���ة Mariare, et al. (2014) �إىل �لتحق���ق م���ن 
طبيع���ة وتركي���ز �لتدريب �لريا�س���ي �لفعال مل�س���اعدة طالب �ملد�ر����س �لبتد�ئية ذوي 
�س���عوبات �لريا�س���يات ومقارن���ة نوع���ني من �لتدري���ب )�لتدري���ب �لف���ردي و�لذ�تي- 
و�لتدري���ب �ملدر�س���ي(. تكون���ت �لعين���ة م���ن جمموعت���ني مت تق�س���يمهم �إىل جمموع���ة 
جتريبيةوجمموع���ة �س���ابطة حي���ث تكون���ت �ملجموع���ة �لتجريبي���ة م���ن 17 تلمي���ذ�، 
و�ملجموع���ة �ل�س���ابطة م���ن 18 تلمي���ذ�، جميعه���م م���ن �ل�س���ف �لثاين حت���ى �خلام�س 
�لبتد�ئي، كما مت �لتحقق من �لتكافوؤ بينهم يف �لعمر �لزمني و�لذكاء. مت ��س���تخد�م 
�ختب���ار وك�س���لر لل���ذكاء، وبطاري���ة AC-MT لتقييم مه���ار�ت �لريا�س���يات للتالميذ 
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م���ن عم���ر 6- 11 ع���ام، وه���و �ختب���ار ذ�ت �س���دق وثبات مرتف���ع، و�ختبار ت�س���نيف ذوي 
�لإعاقة �لريا�س���ية حيث مت ت�س���نيف �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لريا�سيات من �لذين 
ح�س���لو� على ما ل يقل عن 1.5 �نحر�ف معياري باأقل من �ملتو�س���ط. ��س���تغرق تطبيق 
�لتدريب �أربعة �أ�سهر وتر�وح زمن �جلل�سة )75( دقيقة يتخللها ر�حة كل )15( دقيقة 
مع �لتقييم �مل�ستمر. تو�سلت �لنتائج �أن �ملجموعة �لتجريبية كانت �أف�سل بكثري من 
�ملجموعة �ل�سابطة يف مهار�ت �لريا�سيات، و�أن �ملجموعة �ل�سابطة كان �أد�ءهم �أ�سو�أ 

يف �حل�ساب �لذهني و�لوقت �مل�ستغرق.

وجدي���ر بالذكر �أن طريقة كوم���ون كربنامج للتعلم �لذ�تي تركز على مهار�ت 
�لريا�سيات �لأ�سا�سية �ملعرفة بو�سوح، �لتى تغطي �ملادة �لتعليمية من مرحلة ما قبل 
�ملدر�سة حتى �ملرحلة �جلامعية، وهى تر�عي �لفروق �لفردية بني �لطالب لذلك قام 
عدد من �لباحثني من �لتحقق من فعاليتها مع فئات ذوي قدر�ت حت�س���يل خمتلفة. 
حي���ث ق���ام Hughes (1994) بتحدي���د �لتاأثري�ت �لن�س���بية للتدري����س �لتقليدي مع 
طريقة كومون يف حت�سيل �لريا�سيات لتالميذ �ل�سف �لر�بع �لبتد�ئي ذوي قدر�ت 
حت�س���يل خمتلف���ة )منخف�س- متو�س���ط- مرتف���ع(. تكونت �لعينة م���ن )123( تلميذ 
مقيدي���ن بال�س���ف �لر�ب���ع �لبتد�ئ���ي بولي���ة �آلبام���ا، مت تق�س���يمهم �إىل جمموعت���ني 
جتريبي���ة و�س���ابطة بحي���ث تك���ون �ملجموعت���ني مت�س���اويتني يف �لفئ���ات �لث���الث ويف 
�جلن����س، مت ��س���تخد�م �ختب���ار �س���تانفورد للتح�س���يل يف �لريا�س���يات وي�س���تمل عل���ى 
�أرب���ع مه���ار�ت )جمم���وع �لريا�س���يات- مه���ار�ت �حل�س���اب- معرف���ة �ملفه���وم- مه���ار�ت 
�لتطبيق���ات(، ��س���تغرق تطبي���ق �لربنامج )8( �أ�س���ابيع. تو�س���لت �لنتائ���ج �إىل �أنه عند 
جمع �لثالث م�س���تويات )منخف�س- متو�س���ط- مرتفع( ف���اإن طريقة كومون مل يكن 
لها تاأثري كبري على �لأربع مهار�ت، وعند �لنظر يف كل م�س���توى ب�س���كل منف�س���ل فاإن 
كوم���ون مل يك���ن لها تاأث���ري كبري على جمموعة �لقدرة �ملتو�س���طة و�ملرتفعة يف �لأربع 
مهار�ت، بينما كان لها �أثر على �ملجموعة �ملنخف�س���ة يف جمموع �لريا�سيات، ومعرفة 

�ملفهوم، ومهار�ت �لتطبيقات، ولي�س لها �أثر كبري على مهار�ت �حل�ساب.

وهدف���ت در��س���ة Would (2010) �إىل �لتحق���ق من �لعالقة بني �مل�س���اركة يف 
برنامج كومون للريا�س���يات وحت�س���يل �لتالميذ يف �لريا�سيات وما �إذ� كانت �لعالقة 
خمتلف���ة بالن�س���بة لتالمي���ذ ذوي قدر�ت �أكادميي���ة خمتلفة. تكون���ت �لعينة من )22( 
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تلمي���ذ� م���ن �ل�س���ف �لر�بع حتى �ل�س���اد�س �لبتد�ئ���ي 11 من �لذك���ور و11 من �لإناث، 
وت�س���تمل عل���ى 6 تالمي���ذ ذوي �س���عوبات تعل���م، و10 تالمي���ذ يف �مل�س���توى �ملتو�س���ط،             
و5 تالمي���ذ �أعل���ى م���ن �ملتو�س���ط، وو�ح���د موه���وب. مت ��س���تخد�م �ختب���ار �لتح�س���يل 
 )CCAT( و�ختبار �لقدر�ت �ملعرفي���ة �لكندية ،(CAT-3) لكن���دي �لطبع���ة �لثالث���ة�
وبعد �س���تة �أ�س���هر من �لربنامج �أعيد �ختبار �لتح�س���يل مرة �أخرى، تو�س���لت �لنتائج 
�إىل وجود عالقة ذ�ت دللة �إح�سائية بني �مل�ساركة يف برنامج كومون وتنمية مهار�ت 
�لريا�س���يات ولك���ن لي�س يف تنمية مهار�ت �لتفكري �لريا�س���ي، وع���دم وجود فروق بني 
�لذك���ور و�لإناث يف �لتح�س���يل �لريا�س���ي، كم���ا �أن �لتالميذ �ملتو�س���طني حققو� �إجناز 
�أف�س���ل م���ن �لتالمي���ذ ف���وق �ملتو�س���ط ومع ذل���ك مل تظهر م���ن �لناحية �لإح�س���ائية، 
ويعت���رب �لتح�س���يل يف مه���ار�ت �لريا�س���يات �أق���وى بالن�س���بة للتالميذ ذوي �س���عوبات 
�لتعلم، و��ستخل�ست �لنتائج �أن كومون قد يكون �أكرث فعالية كربنامج عالج و�إ�سالح 

�أكرث من كونه برنامج �إثر�ء.

فرو�س البحث:
توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطات رتب درجات تالميذ �ملجموعتني 1 ))

�لتجريبية و�ل�سابطة يف مهار�ت �لريا�سيات ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية.
توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طات رتب درجات تالميذ �ملجموعة 1 ))

�لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لقبلي و�لبعدي يف مهار�ت �لريا�س���يات ل�سالح �لقيا�س 
�لبعدي.

ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطات رتب درجات تالميذ �ملجموعة 1 ))
�لتجريبية يف �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي يف مهار�ت �لريا�سيات.

منهج واإجراءات البحث:
: منهج البحث اأولاً

يق���وم �لبح���ث �حلايل على �ملنهج �س���به �لتجريبي للتحقق م���ن فعالية برنامج 
تدريب���ي قائ���م على طريق���ة كومون )متغ���ري م�س���تقل( يف تنمية مهار�ت �لريا�س���يات 
)�ملتغ���ري �لتاب���ع( وذلك على عينة من تالمي���ذ �ملرحلة �لبتد�ئية من ذوي �س���عوبات 
تعلم �لريا�سيات، مت تق�سيمهم �إىل  جمموعتني �أحدهما جتريبية و�لأخرى �سابطة.
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ا: عينة البحث: ثانياً
تكونت �لعينة �لنهائية للبحث من )10( تالميذ من �ل�سف �لر�بع و�خلام�س 
�لبتد�ئ���ي و�مللتحق���ني مبدر�س���ة جم���ال �لدي���ن �لأفغ���اين ومدر�س���ة دوح���ة �لزم���ان 
�لبتد�ئية مبحافظة �لإ�س���ماعيلية ومتو�س���ط �لعمر �لزمني للعينة �لنهائية )49‚9( 
و�لنح���ر�ف �ملعي���اري )166‚0(، كم���ا مت تق�س���يم �لعين���ة �إىل جمموعت���ني، جمموع���ة 
جتريبي���ة وعدده���م 5 تالمي���ذ )3 ذك���ور، و2 �إن���اث( ، وجمموع���ة �س���ابطة وعدده���م 5 

تالميذ )3 ذكور، و2 �إناث(.
 ومت اختيار عينة البحث من خالل عدة خطوات:

بل���غ �إجم���ايل ع���دد �لعين���ة �لأولي���ة )497( تلمي���ذ� وتلمي���ذة ب���كال �ملدر�س���تني، 1 ))
و�مللتحق���ني بال�س���ف �لر�ب���ع و�خلام����س �لبتد�ئ���ي، وقام���ت �لباحث���ة مبقابلة 
معلم���ي �لتالمي���ذ لرت�س���يح �لتالمي���ذ �لذي���ن لديه���م �س���عوبات �س���ديدة يف 
�حل�س���اب ودرجاته���م متدني���ة يف تقييماته���م، وبل���غ ع���دد �لتالمي���ذ �لذي���ن مت 

تر�سيحهم )46( تلميذ�.
كم���ا مت تطبي���ق �ختبار �لتح�س���يل يف مهار�ت �لريا�س���يات من �إع���د�د �لباحثة، 1 ))

ومت ��س���تبعاد �لتالمي���ذ �لذي���ن تقل درجاتهم عن �ملتو�س���ط وبلغ عددهم )11( 
تلميذ�.

مت تطبيق �ختبار �لقدرة �لعقلية �لعامة م�ستوى 9-11 �سنة �إعد�د فاروق عبد 1 ))
�لفتاح مو�س���ى )1984( على �لتالميذ، ومت ��س���تبعاد �لتالميذ �لذين ح�س���لو� 
عل���ى معام���ل ذكاء �أق���ل م���ن )90( باعتب���اره �أقل م���ن �ملتو�س���ط ، وذلك كمحك 
تباع���د بني �لتح�س���يل و�لذكاء وبل���غ عددهم )7( تالميذ، وبذلك �أ�س���بح عدد 

�لتالميذ )28( تلميذ�.
مت تطبيق حمك �ل�ستبعاد وذلك للتاأكد من خلو �لتالميذ من �أي �إعاقات، �أو 1 ))

حرمان بيئي، وذلك بعد �سوؤ�ل �لأخ�سائية �لجتماعية باملدر�سة، ومل ي�ستبعد 
�أي تلميذ.

 قامت �لباحثة بتطبيق �ختبار �لفرز �لع�س���بي �ل�س���ريع لفرز حالت �سعوبات 1 5)
�لتعل���م �إع���د�د م�س���طفى كام���ل )1989( ومت ��س���تبعاد �لتالمي���ذ �لذي���ن قل���ت 
درجاتهم عن)26( و�لتالميذ �لذين تغيبو� عن تطبيق �لختبار، وبالتايل بلغ 
ع���دد �لعين���ة �لنهائية )20( تلمي���ذ� مت �ختيار 10 تالميذ منه���م كعينة نهائية 
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للبح���ث �حل���ايل، وه���م )6( ذك���ور و)4( �إن���اث، ومت تطبي���ق مقيا����س �لتقدي���ر 
�لت�سخي�س���ي ل�س���عوبات �لريا�س���يات من �إعد�د فتحي �لزيات )2009(، وقامت 
�لباحث���ة بالتحق���ق م���ن تكاف���وؤ �أف���ر�د �ملجموعت���ني �لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة يف 
�لعمر �لزمني، و�لقدرة �لعقلية �لعامة، و�لفرز �لع�س���بي �ل�س���ريع، و�س���عوبات 
�لريا�س���يات، ومه���ار�ت �لريا�س���يات ومت ذل���ك م���ن خ���الل �ختب���ار م���ان وتن���ى 

للمجموعات �مل�ستقلة وجدول )1( يو�سح ذلك كالتايل:
جدول )1( 

دللة الفروق بني متو�سطات رتب درجات اأفراد املجموعتني التجريبية وال�سابطة على متغريات 
العمر الزمني والقدرة العقلية العامة والفرز الع�سبي و�سعوبات الريا�سيات ومهارات الريا�سيات 

يف القيا�س القبلي ودللتها الإح�سائية )ن=5(.

�ملتغري

 �ملجموعة �ل�سابطة �ملجموعة �لتجريبية
 قيمة
)Z(لدللة�

 متو�سط
�لرتب

 جمموع
�لرتب

 متو�سط
�لرتب

 جمموع
�لرتب

916‚1060‚000‚6028‚005‚4027‚5�لعمر �لزمني
209‚250‚501‚7033‚506‚3021‚4�لقدرة �لعقلية
916‚050‚001‚4027‚005‚6028‚5�لفرز �لع�سبي

396‚8490‚500‚7023‚504‚3031‚6�سعوبات �لريا�سيات
381‚8760‚500‚7023‚504‚3031‚6مهارة �جلمع
669‚4270‚500‚9029‚505‚1025‚5مهارة �لطرح
399‚8430‚500‚7023‚504‚3031‚6مهارة �ل�سرب
309‚010‚001‚4032‚006‚6023‚4مهارة �لق�سمة
 �لدرجة �لكلية

745‚3250‚000‚2026‚005‚8029‚5ملهار�ت �لريا�سيات

ويت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق عدم وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�سطات 
رت���ب درجات �أف���ر�د �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�س���ابطة يف متغري�ت )�لعمر �لزمني- 
�لقدرة �لعقلية- �لفرز �لع�سبي �ل�سريع- �سعوبات �لريا�سيات- مهارة �جلمع- مهارة 
�لطرح- مهارة �ل�س���رب- مهارة �لق�س���مة- �لدرجة �لكلي���ة( حيث كانت قيم )Z( على 
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�لت���و�يل )106‚0، 25‚1، 05‚1، 849‚0، 876‚0، 427‚0، 843‚0، 01‚1، 325‚0( وه���ى قيم 
غري د�لة عند م�ستوى دللة 05‚0 مما ي�سري �إىل �لتكافوؤ بني �ملجموعتني �لتجريبية 

و�ل�سابطة ذوي �سعوبات �لريا�سيات.

ا: اأدوات البحث: ثالثاً
��س���تخدمت �لباحث���ة �ختبار �لق���درة �لعقلية �لعامة، �إعد�د ف���اروق عبد �لفتاح 
)1984(، و�ختب���ار �لفرز �لع�س���بي �ل�س���ريع �قتبا����س و�إعد�د م�س���طفى كامل )1989(، 
ومقيا�س �لتقدير �لت�سخي�س���ي ل�س���عوبات �لريا�س���يات �إعد�د فتحي �لزيات )2007(، 
و�ختب���ار �لتح�س���يل يف مه���ار�ت �لريا�س���يات، �إع���د�د �لباحث���ة، و�لربنام���ج �لتدريب���ى 

�لقائم على طريقة كومون من �إعد�د �لباحثة، وفيما يلى و�سف لهذه �لأدو�ت.

• اختبار القدرة العقلية  العامة م�ستوى 	9-11أ، �إعد�د فاروق عبد �لفتاح )1984(.	
�س���مم ه���ذ� �لختب���ار لقيا����س �لق���درة �لعقلي���ة �لعام���ة، وت�س���ري �لدرج���ة �لتى 
يح�س���ل عليه���ا �لف���رد يف �لختبار على �أنها �مل�س���توى �حلايل لقدرت���ه �لعقلية �لعامة، 
كما يحتوى هذ� �لختبار على �سل�سلة متدرجة يف �ل�سعوبة، ويتكون من )90( �سوؤ�ل 
مرتبة ت�ساعدًيا ح�سب درجة �ل�سعوبة، وقد ��ستخدمت �أ�سئلة متنوعة لختبار �لأد�ء 
�لعقلي يف �سوره �ملختلفة، وهى من �لختبار�ت �سهلة �لتطبيق حيث ي�ستغرق ثالثون 

دقيقة بعد �إلقاء �لتعليمات وحل �لأمثلة ومناق�ستها.

ق���ام مع���د �لختبار بح�س���اب �لثب���ات عن طري���ق ح�س���اب معامل ثبات �لأ�س���ئلة 
�ملفردة للم�ستوى �لعمري، وبلغ متو�سط معامل ثبات �لأ�سئلة )59‚0(، كما مت ح�ساب 
�لثب���ات بطريق���ة �لتجزئة �لن�س���فية حي���ث بلغ معامل �لثب���ات )884‚0(، �أما بالن�س���بة 
حل�س���اب �ل�س���دق فق���د مت ح�س���اب معام���ل �لرتب���اط ب���ني درج���ات عين���ة �لتقنني على 
�ختبار �لذكاء �مل�س���ور و�ختبار �لقدر�ت �لعقلية �لأولية وح�س���ل على معامل �رتباط 

قدره )74‚0، 83‚0( على �لرتتيب، مما يدل على �سدق �لختبار وثباته.

• اختبار الفرز الع�سبي ال�سريع، �قتبا�س و�إعد�د م�سطفى كامل )1989(.	
�س���مم ه���ذ� �لختبار للفح����س �ملبدئي �ل�س���ريع للتكامل �لع�س���بي يف �رتباطه 
بالتعلم، وهو �ختبار فردي خمت�سر ي�ستغرق تطبيقه حو�يل ع�سرين دقيقة، ويتكون 
م���ن �سل�س���لة م���ن �ملهام �مل�س���تقة من �لفحو����س �لطبية و�لع�س���بية �لت���ي �أجريت على 
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�لأطفال، ويحتوي �لختبار على )15( �ختبار� فرعيا ميكن مالحظة �ملفحو�س �أثناء 
�أد�ئها بهدف �لتعرف على �لأفر�د ذوي �سعوبات �لتعلم، وحتتوي �لختبار�ت �لفرعية 
على مهارة �ليد، و�لتعرف على �ل�سكل ون�سخه، و�لتعرف على �ل�سكل حني ير�سم على 
ر�حة �ليد، ومتابعة �س���ئ متحرك بالعني، وحماكاة �لأ�س���و�ت، ومل�س �لأنف بال�س���بابة، 
وعم���ل د�ئ���رة باإ�س���بع �لإبه���ام وببقي���ة �لأ�س���ابع، ومل����س �لي���د و�خل���د يف نف����س �لوقت، 
و�حلرك���ة �ل�س���ريعة �ملتك���ررة و�لعك�س���ية لليدي���ن، وف���رد �لذر�عني و�لرجلني، و�مل�س���ي 
�لتباديل، و�لوقوف على رجل و�حدة، و�لوثب على رجل و�حدة، و�لتمييز بني �لي�سار 
و�ليمني، و�أمناط �ل�سلوك �ل�ساذ، يتم �حل�سول على �لدرجة �لكلية على �لختبار عن 
طري���ق جم���ع �لدرجات على �لختب���ار�ت �لفرعية وت�س���نف �لدرجة �إىل ثالث �أق�س���ام 
ل���كل منه���ا دللت���ه، حيث ت���دل �لدرج���ة �ملرتفعة على �لختب���ار و�لتي تزي���د عن )50( 
درجة �إىل �أن �لطفل يعاين من م�سكالت يف �لتعلم، بينما ت�سري �لدرجة من )26- 50( 
�إىل �حتمالية تعر�س �لطفل لعر�س���ا ع�سبيا وفقا لعمر �لطفل ودرجة �سدة �لعر�س، 
كم���ا ت���دل �لدرج���ات �أقل من )25( على �أن �لطفل ل يعاين من �أي خلل وظيفي يف �ملخ 
ولي�س لديهم �س���عوبات تعلم.ويتمتع هذ� �لختبار مبعدل �س���دق وثبات مقبول حيث 
ت���ر�وح معامل �س���دق �ملحكمني )45‚0- 82‚0(، وبلغ معام���ل �لثبات )52‚0( وهي قيم 

د�لة �إح�سائيا وبالتايل فان �لختبار �سادق وثابت.

• مقيا�س التقدير الت�سخي�سي ل�سعوبات الريا�سيات �إعد�د فتحي �لزيات )2007(.	
يه���دف �ملقيا����س �إىل �لتع���رف على �لتالميذ ذوي �س���عوبات تعلم �لريا�س���يات، 
و�لذي���ن يظه���ر لديه���م بع����س �أو كل �خل�س���ائ�س �ل�س���لوكية �ملتعلق���ة ب�س���عوبات تعلم 
�لريا�سيات �لتي تعرب عنها عبار�ت �ملقيا�س، حيث يجيب على �ملقيا�س �ملعلم �أو �لآباء، 
يتك���ون �ملقيا����س من ع�س���رين عب���ارة، ويتم تقدير �ل�س���لوك على مقيا�س خما�س���ي بني 
د�ئم���ا، وغالب���ا، و�أحيان���ا، ون���ادر�، ول تنطبق، وت�س���تغرق �ل�س���تجابة عل���ى فقر�ت هذ� 
�ملقيا�س من خم�سة ع�سر �إىل ع�سرين دقيقة يف �ملتو�سط لكل تلميذ، ول�سمان �سالمة 
�لتقدير يف�س���ل عدم �ل�س���تمر�ر يف �ل�س���تجابة على �ملقيا�س لأكرث من �س���تة تالميذ 
يف �جلل�س���ة �لو�حدة، ويتمتع �ملقيا�س مبعامالت �س���دق وثبات مقبولة حيث تر�وحت 
معامالت �س���دق �ملحك من )622‚0- 641‚0(، وبلغ معامل �لثبات )946‚0( وهي قيم 

د�لة �إح�سائيا عند )001‚0( وبالتايل فان �ملقيا�س �سادق وثابت.
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اختبار حت�سيل مهارات الريا�سيات من �إعد�د �لباحثة.	•
يه���دف �لختب���ار �إىل قيا����س حت�س���يل �لتالميذ ملهار�ت �حل�س���اب �لأ�سا�س���ية 
)�جلمع- �لطرح- �ل�س���رب- �لق�س���مة( و�لتي يتوقع �أن يكون �لتالميذ قد �أتقنوها يف 
�ل�س���نو�ت �ل�س���ابقة، ومت بناء �لختبار بحيث تقي�س كل مفردة من مفرد�ته مهارة من 

مهار�ت �حل�ساب �لأ�سا�سية، بحيث تتدرج هذه �ملفرد�ت يف �ل�سعوبة.
يتك���ون �لختب���ار يف �س���ورته �لأولي���ة م���ن �أرب���ع �أ�س���ئلة بو�ق���ع )31( مف���ردة، 
وحتتوي على مهار�ت �حل�ساب �لأربع )�جلمع- �لطرح- �ل�سرب- �لق�سمة( كالتايل:

مه���ارة �جلمع: 7 �أ�س���ئلة )وت�س���تمل عل���ى �جلمع �لأفقي و�لر�أ�س���ي با�س���تخد�م 1 ))
�حلمل وبدونه(.

مه���ارة �لطرح: 7 �أ�س���ئلة )وت�س���تمل عل���ى �لطرح �لأفقي و�لر�أ�س���ي با�س���تخد�م 1 ))
�ل�ستالف وبدونه(.

مهارة �ل�س���رب: 9 �أ�س���ئلة )وت�س���تمل على �أ�س���ئلة لل�س���رب فقط و�ل�س���رب مع 1 ))
�لق�سمة و�لطرح و�جلمع(.

مهارة �لق�سمة: 8 �أ�سئلة )وت�ستمل على �أ�سئلة للق�سمة �لأفقية و�لطولية ومع 1 ))
�ل�سرب و�لطرح و�جلمع(.

تعليمات الختبار:
ي�س���ار �إىل �لتالميذ �أن �لهدف من هذ� �لختبار هو قيا�س حت�س���يلهم يف مهار�ت - 

�حل�ساب �لأ�سا�سية، للعمل على حت�سينها لديهم.
ُيطل���ب م���ن كل تلمي���ذ ق���ر�ءة �لأ�س���ئلة جيًد�، وع���دم كتاب���ة �أكرث م���ن �إجابة على - 

�ل�سوؤ�ل.
ي�سار �إليهم يف حالة عدم معرفة �إجابة �سوؤ�ل �لنتقال لل�سوؤ�ل �لتايل.- 
ت�سرح �لباحثة للتالميذ �ملطلوب من كل �سوؤ�ل لت�سهيل فهمهم له.- 

اخل�سائ�س ال�سيكومرتية لختبار التح�سيل:
للتحق���ق م���ن �س���دق وثب���ات �لختب���ار مت تطبيق���ه عل���ى عينة قو�مه���ا )20( 
تلمي���ذ� م���ن ذوي �س���عوبات تعل���م �لريا�س���يات من مدر�س���تي جم���ال �لدي���ن �لأفغانى 

ودوحة �لزمان �لبتد�ئية مبحافظة �ل�سماعيلية.
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�سدق اختبار التح�سل: اأأ 

�سدق املحتوى الظاهري )�ملحكمني(:- 1
مت عر����س �ملقيا����س يف �س���ورته �لأولي���ة على جمموعة من �ل�س���ادة �ملحكمني 
م���ن �أع�س���اء هيئة �لتدري�س بق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة وعلم �لنف����س �لرتبوي و�ملناهج 
وط���رق تدري�س �لريا�س���يات ل�س���تطالع ر�أيهم يف مفرد�ت �لختب���ار من حيث حتديد 
مدى منا�س���بة �س���ياغة �ل�س���وؤ�ل و�رتباطها بالهدف �لذي و�س���ع لأجله، ومدى و�سوح 
�لتعليمات، ومدى منا�س���بة مفرد�ت �لختبار لذوي �س���عوبات �لريا�سيات، وقد �أ�سفر 

�آر�ء �ل�سادة �ملحكمني على تعديل بع�س �ل�سياغات �للغوية لبع�س �ملفرد�ت.

• الت�ساق الداخلى:	
     ومت ذل���ك م���ن خ���الل �إيج���اد معام���ل �لرتب���اط بني كل مف���ردة ودرج���ة �لبعد �لتي 
تنتم���ي �إلي���ه للتاأكد من مدى جتان�س ومتا�س���ك �لعبار�ت فيما بينها، كما هو مو�س���ح 

بجدول )2(.
جدول )2( 

معامالت الرتباط بني كل مفردة من مفردات الختبار ودرجة البعد الذي تنتمي اإليه املفردة
 رقم

املفردة

 معامل

االرتباط

 رقم

املفردة

 معامل

االرتباط

 رقم

املفردة

 معامل

االرتباط

 رقم

املفردة

 معامل

االرتباط

10.25*90.05*710.05*520.68**

20.26**010.86**810.45*620.47**

30.47**110.15*910.15*720.15*
40.74*210.16**020.11820.88**

50.25*310.75**120.26**920.75**

60.84*410.15*220.18**030.19**

70.85**510.35*320.86**130.74*
80.55*610.15*420.47**

** د�لة عند 0.01 و* د�لة عند 0.05   

ويت�س���ح م���ن �جل���دول )2( �أن قي���م معام���الت �لرتباط ب���ني كل مفردة من 
مف���رد�ت �لختب���ار ودرجة �لبعد �لذي تنتمي �إليه �ملفردة هى قيم د�لة �إح�س���ائًيا عند 
م�س���توى دللة )0.05(، ماعد� مفردة رقم )20( غري د�لة ومت ��س���تبعادها، وبناًء على 

ذلك يت�سح �سالمة �لتما�سك �لد�خلي ملفرد�ت �لختبار.
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كما مت �إيجاد معامل �لرتباط بني درجة كل بعد من �أبعاد �لختبار و�لدرجة 
�لكلية كما هو مو�سح يف جدول )3(:

جدول)3( 
معامالت الرتباط بني درجة كل بعد من اأبعاد الختبار والدرجة الكلية

البعد الرابعالبعد الثالثالبعد الثانىالبعد األولرقم البعد

**0.96**0.67*0.15**0.95معامل االرتباط

** د�لة عند 0.01 و* د�لة عند 0.05   

ويت�س���ح من �جلدول )3( �أن قيم معامالت �لرتباط بني درجة كل بعد من 
�أبع���اد �لختب���ار و�لدرج���ة �لكلية هى قي���م د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى دللة )0.05( 
وبناء على ذلك يت�س���ح �س���المة �لتما�س���ك �لد�خلي لالختبار مما يدل على �أنه يتمتع 

بدرجة مقبولة من �ل�سدق مبا ي�سمح با�ستخد�مه يف �لبحث �حلايل.

	بأ ثبات اختبار التح�سيل:
مت ح�ساب �لثبات عن طريق تقدير معامالت �ألفا كرونباخ لالأبعاد و�لدرجة 

�لكلية لالختبار وجدول )4( يو�سح ذلك: 
جدول )4( 

معامالت ثبات �ختبار حت�سيل مهار�ت �لريا�سيات باأبعاده و�لدرجة �لكلية لالختبار

املقياس ككلالبعد الرابعالبعد الثالثالبعد الثانىالبعد األولأبعاد االختبار

0.570.860.070.28  0.37معامالت الثبات

م���ن                                 تر�وح���ت  �لثب���ات  معام���الت  قي���م  �أن   )4( �جل���دول  م���ن  يت�س���ح 
)0.68�إىل 0.75( بينم���ا ثب���ات �لختب���ار ككل كان���ت )0.82(وه���ى قي���م ثب���ات مقبول���ة. 
ويت�س���ح من �لنتائج �ل�س���ابقة �أن �لختبار يتمتع بدرجة مقبولة من �ل�س���دق و�لثبات 

مبا ي�سمح با�ستخد�مه يف �لبحث �حلايل.
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حتديد زمن الختبار:
مت تطبيق �لختبار على عينة قو�مها )20( تلميذ�، ومت ح�س���اب متو�س���ط �لزمن 
�لذي ��ستغرقه �لتالميذ عند �لإجابة على �أ�سئلة �لختبار، وكان �ملتو�سط مدته )40( 

دقيقة �ساملة قر�ءة �لتعليمات و�لإجابة على �لختبار.

ال�سورة النهائية لالختبار وكيفية ت�سحيحه:
��س���تمل �ملقيا����س يف �س���ورته �لنهائي���ة عل���ى )30( مف���ردة بو�ق���ع 7 مف���رد�ت 
ملهارت���ي �جلم���ع و�لط���رح، و8 مف���رد�ت ملهارت���ي �ل�س���رب و�لق�س���مة، وتاأخ���ذ كل �إجابة 

�سحيحة درجتان حيث ت�سبح �لنهاية �لعظمى لالختبار )60( درجة.

• برنامج تدريبي قائم على طريقة كومون من �إعد�د �لباحثة.	

هدف الربنامج:
يه���دف �لربنام���ج �حل���ايل �إىل ��س���تخد�م طريق���ة كوم���ون يف تنمي���ة مهار�ت 
�لريا�س���يات �لأ�سا�س���ية )�جلم���ع- �لط���رح- �ل�س���رب- �لق�س���مة( ل���دى �لتالميذ ذوي 

�سعوبات �لتعلم.

الأهداف الإجرائية: 
�أن يتعرف �لتلميذ على مدلول عالمة �جلمع )+(.1 ))
�أن يجم���ع عددي���ن كل منهم مكون م���ن رقمني �أو �أكرث ب���دون حمل بالطريقة 1 ))

�لأفقية.
�أن يجم���ع عددي���ن كل منه���م مك���ون م���ن رقم���ني �أو �أك���رث با�س���تخد�م �حلم���ل 1 ))

بالطريقة �لأفقية.
�أن يجم���ع عددي���ن كل منهم مكون م���ن رقمني �أو �أكرث ب���دون حمل بالطريقة 1 ))

�لر�أ�سية.
�أن يجم���ع عددي���ن كل منه���م مك���ون م���ن رقم���ني �أو �أك���رث با�س���تخد�م �حلم���ل 1 5)

بالطريقة �لر�أ�سية.
 �أن يتعرف على مدلول عالمة �لطرح )-(.1 6)
�أن يطرح عددين كل منهم مكون من رقمني �أو �أكرث بدون ��ستالف بالطريقة 1 7)

�لأفقية.
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�أن يط���رح عددي���ن كل منه���م مكون من رقمني �أو �أكرث با�س���تخد�م �لإ�س���تالف 1 8)
بالطريقة �لأفقية.

�أن يطرح عددين كل منهم مكون من رقمني �أو �أكرث بدون ��ستالف بالطريقة 1 9)
�لر�أ�سية.

�أن يط���رح عددي���ن كل منه���م مكون من رقمني �أو �أكرث با�س���تخد�م �لإ�س���تالف 1 0))
بالطريقة �لر�أ�سية.

�أن يتعرف على مدلول عالمة �ل�سرب )×(.1 )))
�أن يتعرف على �لعالقة بني �جلمع و�ل�سرب.1 )))
�أن يتعرف على حقائق �ل�سرب �لأ�سا�سية من )1×2( حتى )9×9(.1 )))
�أن يتعرف على خا�سية �لإبد�ل يف �ل�سرب. 1 )))
�أن يحل م�سائل على عملية �ل�سرب.1 5))
�أن يتعرف على مدلول عالمة �لق�سمة )÷(.1 6))
�أن يتعرف على �لعالقة بني عملية �ل�سرب وعملية �لق�سمة.1 7))
�أن يحل م�سائل على عملية �لق�سمة بالطريقة �لأفقية.1 8))
�أن يحل م�سائل على عملية �لق�سمة بالطريقة �ملطولة.1 9))

الفني�ات التي اعتم�د عليها الربنامج:�عتم���د �لربنامج �حلايل عل���ى جمموعة من 
�لفنيات وطرق و��سرت�تيجيات �لتدري�س ومنها: 

�لتدري���ب با�س���تخد�م �لبي���ان �لعمل���ي لالأمثلة �لتو�س���يحية �ملوج���ودة بالربنامج، كما 
مت ��س���تخد�م ��س���رت�تيجية �لتعل���م �لذ�تي �أثناء حل �أور�ق �لعم���ل و�لو�جبات �ملنزلية، 
و��س���تخد�م كل من �ملناق�س���ة و�لأ�سئلة و��س���رت�تيجية �لتكر�ر. ومت ��س���تخد�م �لتعزيز 

كاأحد �لفنيات يف �لربنامج من خالل ��ستخد�م �ملعزز�ت �ملادية و�ملعنوية.

الو�سائل التعليمية امل�ستخدمة: ��ستخدمت �لباحثة بع�س �ل�سور و�لر�سوم �مللونة 
و�لألعاب �لتعليمية.

خطوات اإعداد وتنفيذ الربنامج: 
مت مر�جع���ة �لأدبي���ات و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة �ملتعلق���ة با�س���تخد�م طريق���ة كومون 	- 

لتالميذ �ملرحلة �لبتد�ئية ب�س���فة عامة و�لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم ب�سفة 
خا�سة، و�لتي تناولت تنمية مهار�ت �لريا�سيات لديهم، وكيفية تطبيقها ومنها 
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 Hughes, 1994; Thijsse,2003; Mckenna, Hollingsworthدر��س���ة
 & Barnes, 2005; Haslam, 2007; Bell, 2010; Would, 2010;

.Mendaje, 2018
مت حتدي���د ع���دد �جلل�س���ات يف �لربنام���ج �حل���ايل من خ���الل مر�جعة �لدر��س���ات 	- 

�ل�سابقة و�لتي �قرتحت مدة �لتدريب ترت�وح من �أربعة �أ�سهر �إىل �ستة �أ�سهر.
مت �إع���د�د �أور�ق �لعم���ل �خلا�س���ة بالربنامج من خالل موقع كومون على �س���بكة 	- 

�لإنرتن���ت، حيث مت �حل�س���ول على عدد منها وقام���ت �لباحثة باإعد�د باقي �أور�ق 
�لعمل بنف�س �لطريقة.

مت �لتاأك���د م���ن مالئم���ة �لربنام���ج لفئ���ة �س���عوبات تعل���م �لريا�س���يات و�أعمارهم 	- 
�لزمنية و�لأدو�ت و�لو�س���ائل �مل�س���تخدمة من خالل عر�س���ه عل���ى �ملحكمني، ومت 

�إجر�ء �لتعديالت �لالزمة.
مت تق�س���يم حمتوى �لربنامج �إىل ثالثة مر�ح���ل وهم مرحلة �لتمهيد، ومرحلة 	- 

�لتدريب، ومرحلة �إعادة �لتدريب باإجمايل عدد جل�س���ات )47( جل�س���ة بالإ�س���افة 
�إىل جل�سة ختامية، وميكن و�سفهم كالتاىل:

مرحلة �لتمهيد: وهى ت�س���م )5( جل�س���ات جماعية وتت�س���من �لتع���ارف و�لتاآلف 1 ))
ب���ني �لباحثة و�لتالميذ وتهيئتهم للربنامج، وتو�س���يح هدف و�أهمية �لربنامج، 
كما ت�ستمل على فكرة عن �خلطو�ت �ملتبعة وكيفية �ل�سري يف �لربنامج، ومر�جعة 

ت�سل�سل �لأعد�د وعك�سها، وقر�ءة وكتابة �لأرقام باحلروف و�لرموز.
 مرحل���ة �لتدري���ب: وه���ى ت�س���م )8( جل�س���ات تدريبي���ة جماعية بو�قع جل�س���تني 1 ))

�حل�س���ابية                                مه���ار�ت  �لأرب���ع  عل���ى  موزع���ة  فردي���ة  جل�س���ة  و)30(  مه���ارة،  ل���كل 
)�جلم���ع- �لط���رح- �ل�س���رب- �لق�س���مة( بو�قع )6( جل�س���ات ملهارة �جلم���ع، و)6( 
جل�سات ملهارة �لطرح، و)10( جل�سات ملهارة �ل�سرب، و)8( جل�سات ملهارة �لق�سمة.

مرحلة �إعادة �لتدريب: وت�سم )4( جل�سات جماعية، بو�قع جل�سة بعد كل مهارة 1 ))
للتاأكد من �إتقانها قبل �لنتقال �إىل �ملهارة �لتالية.

تق�ومي الربنامج: مت ��س���تخد�م �لتق���ومي �لبنائي �أثناء تطبي���ق �لربنامج يف نهاية كل 
جل�سة، وبعد �لنتهاء من كل مهارة للتاأكد من �كت�سابها، وتقومي نهائي بعد �لنتهاء 

من تطبيق �لربنامج وذلك عن طريق تطبيق �ختبار حت�سيل مهار�ت �لريا�سيات.
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تطبيق الربنامج: مت تطبيق �جلل�س���ات �جلماعية جل�س���ة و�ح���دة يف �ليوم ملدة يومني 
�إ�سبوعًيا، وبالن�سبة للجل�سات �لفردية مت تطبيقها بو�قع جل�ستني يف �ليوم ملدة يومني 

�إ�سبوعًيا، حيث بلغ عدد �جلل�سات )48( جل�سة، زمن �جلل�سة 30 دقيقة.

�ا: اإج�راءات البح�ث: قامت �لباحث���ة باإتب���اع �خلطو�ت �لتالي���ة بعد �إع���د�د �أدو�ت  رابعاً
�لبحث �ملتمثلة يف �ختبار �لتح�سيل يف مهار�ت �لريا�سيات، و�لربنامج �لتدريبي:

مت �ختي���ار عين���ة �لبح���ث �لنهائي���ة م���ن )10( تالمي���ذ م���ن ذوي �س���عوبات تعل���م 1 ))
�لريا�سيات، و�لذين ترت�وح �أعمارهم من )9 – 11( عام، وقد ��ستقت هذه �لعينة 
من تالميذ �لعينة �لأولية و�لتى يبلغ عددها )497( تلميذ� و�مللتحقني بال�س���ف 
�لر�ب���ع و�خلام����س �لبتد�ئ���ي بعد قي���ام �لباحث���ة بتطبيق جمموعة م���ن �ملحكات 
وه���ى تر�س���يح �ملعلم���ني للتالمي���ذ ذوي �س���عوبات �لريا�س���يات- و�ختب���ار �لق���درة 
�لعقلية �لعامة- و�ختبار �لفرز �لع�سبي �ل�سريع- ومقيا�س �لتقدير �لت�سخي�سي 

ل�سعوبات �لريا�سيات- و�ختبار �لتح�سيل يف مهار�ت �لريا�سيات.
(( 1 )5( وعدده���م  جتريبي���ة  �أحدهم���ا  �إىلجمموعت���ني  �لبح���ث  عين���ة  تق�س���يم  مت 

تالميذ،وجمموعة �سابطة وعددهم )5( تالميذ.
مت �لتحق���ق م���ن تكاف���وؤ جمموعت���ي �لبح���ث )�لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة( يف �لعمر 1 ))

�لزمن���ي ، و�لق���درة �لعقلي���ة، ومه���ار�ت �لريا�س���يات، و�لف���رز �لع�س���بي �ل�س���ريع، 
و�سعوبات �لريا�سيات.

مت �إج���ر�ء �لقيا����س �لقبلى على جمموعتي �لبحث )�لتجريبية و�ل�س���ابطة( عن 1 ))
طريق تطبيق �ختبار �لتح�سيل يف مهار�ت �لريا�سيات.

مت تطبي���ق �لربنام���ج �لتدريب���ي �لقائ���م عل���ى طريق���ة كوم���ون بو�ق���ع جل�س���تني 1 5)
�إ�س���بوعًيا للجل�س���ات �جلماعية و�أربع جل�س���ات �إ�سبوعًيا للجل�س���ات �لفردية، حيث 

بلغ عدد �جلل�سات )48( جل�سة، زمن �جلل�سة 30 دقيقة.
بع���د �لنته���اء من تطبي���ق �لربنامج مت �إج���ر�ء �لقيا�س �لبع���دي على جمموعتي 1 6)

�لبحث عن طريق تطبيق �ختبار �لتح�سيل يف مهار�ت �لريا�سيات.
مت �إج���ر�ء �لقيا����س �لتتبعي عل���ى �ملجموعة �لتجريبية وذلك بعد مرور �س���هرين 1 7)

من �نتهاء �لتطبيق وذلك للتحقق من مدى ��ستمر�رية فعالية �لربنامج.
قام���ت �لباحث���ة بر�س���د �لدرج���ات ومعاجل���ة �لبيان���ات �إح�س���ائًيا، و��س���تخال�س 1 8)

�لنتائج ومناق�ستها.
مت و�سع �لتو�سيات و�لبحوث �ملقرتحة يف �سوء ما �أ�سفرت عنه نتائج �لبحث.1 9)
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ا: الأ�ساليب الإح�سائية: خام�ساً
              )SPSS( �لنف�س���ية  للعل���وم  �لإح�س���ائية  �لرب�م���ج  حزم���ة  ��س���تخد�م  مت   
�إ�سد�ر 16 يف حتليل �لبيانات، كما مت ��ستخد�م �ملتو�سطات و�لنحر�فات �ملعيارية، ومت 
��س���تخد�م �ختبار�ت لبار�مرتية للتحقق من دللة �لفروق بني �ملجموعة �لتجريبية 
و�ل�س���ابطة،حيث ��س���تخدم �ختبار مان ويتني Mann- Whitneyللعينات �مل�ستقلة 
 Wilcoxon لدلل���ة �لف���روق ب���ني �ملتو�س���طات، كم���ا ��س���تخدم �ختب���ار ويلكوك�س���ون

للعينات �ملرتبطة.

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

ن����س �لفر����س �لأول عل���ى �أن���ه: »توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني 
متو�س���طات رت���ب درج���ات تالمي���ذ �ملجموعت���ني �لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة يف مه���ار�ت 
�لريا�س���يات ل�س���الح �ملجموع���ة �لتجريبي���ة«، وللتحق���ق م���ن �س���حة ه���ذ� �لفر����س مت 
��س���تخد�م �ختبار مان وتنيMann- Whitney �لالبار�مرتي �لذي يخترب �لفروق 

بني متو�سطات �ملجموعات �مل�ستقلة، ويو�سح جدول )5( ذلك كما يلي:
جدول )5(

دللة الفروق بني متو�سطات رتب درجات املجموعة التجريبية وال�سابطة يف القيا�س البعدي 
على اختبار حت�سيل مهارات الريا�سيات باأبعاده ودللتها الإح�سائية )ن= 5(.

املتغير

اجملموعة الضابطةاجملموعة التجريبية
 قيمة
)Z(

الداللة
 متوسط

الرتب
 مجموع
الرتب

 متوسط
الرتب

 مجموع
الرتب

**006‚730‚002‚0015‚003‚0040‚8مهارة اجلمع

*011‚550‚502‚1015‚503‚9039‚7مهارة الطرح

**008‚660‚002‚0015‚003‚0040‚8مهارة الضرب

*020‚310‚502‚3016‚503‚7038‚7مهارة القسمة

**009‚610‚002‚0015‚003‚0040‚8الدرجة الكلية

** د�لة عند 0.01 و* د�لة عند 0.05   
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يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�سطي رتب 
درجات �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�س���ابطة يف �لقيا�س �لبعدي يف مهار�ت �لريا�سيات 
)�جلمع- �لطرح- �ل�س���رب- �لق�س���مة( و�لدرجة �لكلية ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية، 
حي���ث بلغ���ت قي���م )Z( عل���ى �لت���و�ىل )73‚2، 55‚2، 66‚2، 31‚2، 61‚2( وه���ى قيم د�لة 
�إح�س���ائًيا عند م�س���توى دللة )05‚0( ويت�س���ح م���ن �لنتيجة �ل�س���ابقة حتقق �لفر�س 
�لأول و�لذي ي�سري �إىل فعالية �لربنامج �لتدريبي �لقائم على طريقة كومون يف تنمية 

مهار�ت �لريا�سيات للتالميذ ذوي �سعوبات �لريا�سيات )�ملجموعة �لتجريبية(.

ح�ساب حجم التاأثر:
مت ح�س���اب حج���م �لتاأث���ري Effect Size من خالل موؤ�س���ر �لدللة �لعملية  
)η2(وهى حتديد ن�س���بة �لتباين يف �ملتغري �لتابع �لتي ميكن تف�س���ريها، و�لتي ترجع 

�إىل تاأثري �ملتغري �مل�ستقل،ويو�سح جدول )6( ذلك كما يلي: 
جدول )6( 

نتائج ح�ساب الدللة العملية ملهارات الريا�سيات واأبعادها
مستوى حجم التأثير)η2( قيمةاملتغير

كبير783‚0مهارة اجلمع

كبير701‚0مهارة الطرح

كبير800‚0مهارة الضرب

كبير634‚0مهارة القسمة

كبير920‚0الدرجة الكلية

يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق �أن قي���م مرب���ع �إيت���ا كب���رية بالن�س���بة مله���ار�ت 
�لريا�سيات )�جلمع- �لطرح- �ل�سرب- �لق�سمة( و�لدرجة �لكلية، وذلك بعد �لرجوع 
�إىل �جل���دول �ملرجع���ي �ملوج���ود يف ف���ام )1997( لتحدي���د م�س���توى حج���م �لتاأثري مما 
ي�س���ري �إىل فعالي���ة �لربنام���ج �لتدريب���ي �لقائم على طريقة كوم���ون يف تنمية مهار�ت 

�لريا�سيات لدى تالميذ �ملجموعة �لتجريبية ذوي �سعوبات �لريا�سيات.

وتت�س���ح م���ن �لنتائ���ج �ل�س���ابقة حتقق �لفر����س �لأول مما ي�س���ري �إىل فعالية 
�لربنام���ج �لتدريب���ي �لقائ���م عل���ى طريق���ة كوم���ون يف تنمي���ة مه���ار�ت �لريا�س���يات 
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)�جلم���ع- �لط���رح- �ل�س���رب- �لق�س���مة( و�لدرج���ة �لكلي���ة ل���دى تالمي���ذ �ملجموع���ة 
�لتجريبية ذوي �س���عوبات �لريا�س���يات، وتتفق هذه �لنتائج مع نتائج در��س���ة كال من 
(Hughes, 1994; Would, 2010)�لت���ى تو�س���لت �إىل فعالي���ة طريقة كومون يف 
تنمي���ة مه���ار�ت �حل�س���اب ل���دى �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم و�أنها م���ن �أحد بر�مج 
�لتدخ���ل يف �لريا�س���يات لذل���ك يع���د برنام���ج عالج���ي فع���ال لديه���م. وتعم���ل طريقة 
كومون على ��س���رت�تيجية حتليل �ملهام حيث يتم تق�س���يم �ملهام �إىل وحد�ت �أ�سغر، مع 
��س���تخد�م تقنيات �لذ�كرة و�لتي ت�س���تمل على ��س���رت�تيجية �لتكر�ر، و�لتمثيل �ملرئي 
لالأرقام، وتعد هذه �ل�س���رت�تيجيات من �أف�س���ل �لتدخالت �لعالجية لذوي �سعوبات 

.Doyle (2010) لريا�سيات كما �أ�سارت �إىل ذلك در��سة�

كم���ا �أتاح �لربنام���ج �حلايل للتالميذ �لبدء من م�س���توى �أقل من مهار�تهم 
مم���ا �س���اهم يف �إك�س���ابهم �لثق���ة بقدر�ته���م وباأنف�س���هم ل�س���تكمال �لقي���ام بالأن�س���طة 
�ملختلف���ة، و�عتم���اد �لربنام���ج �حل���ايل على ع���دم �لنتق���ال �إىل �ملهارة �لتالي���ة �إل عند 
�إتق���ان �ملهارة �حلالي���ة بدرجة دقة عالية حيث كانت تعاد ورقة �لعمل �لتي بها �أخطاء 
لإع���ادة ت�س���حيحها �أك���رث م���ن م���رة �إذ� لزم �لأم���ر حتى يتقنه���ا متاًما وهذ� �س���اهم يف 
حت�س���ن �أد�ء �لتالميذ وقدرتهم على حل �مل�س���كالت �حل�س���ابية، وكان لقيام �لربنامج 
عل���ى �لتعل���م �لف���ردي �لأث���ر �لب���ارز يف مر�ع���اة �لف���روق �لفردي���ة ب���ني �لتالميذ حيث 
ي�سري كل تلميذ فيه على ح�سب �سرعته �خلا�سة من خالل �لإجابة على �أور�ق �لعمل 
 Dowker (2005); خلا�س���ة ب���ه، و�تفقت ه���ذه �لنتائج مع ما تو�س���لت �إليه در��س���ة�
Mariare, et al. (2014) �لت���ي ت�س���ري �إىل فعالي���ة ��س���تخد�م �لتعلم �لفردي لذوي 

�سعوبات �لريا�سيات يف تنمية مهار�ت �لريا�سيات لديهم.

���ا �إىل �عتم���اد �لربنام���ج �حلايل عل���ى �لتعلم  وترج���ع �لنتائ���ج �ل�س���ابقة �أي�سً
�لذ�تي و�لذي يعد من ��س���رت�تيجيات �لتدريب �ملعريف �مل�س���تخدمة مع ذوي �سعوبات 
�لتعل���م، حي���ث يه���دف �إىل زي���ادة وع���ي �لطال���ب مبر�حل ح���ل �مل�س���كالت �أثن���اء قيامه 
باملهم���ات �لت���ي تتطل���ب حل �مل�س���كالت، وحثهم على �لتعب���ري عن هذه �ملر�ح���ل لفظًيا 
حيث يهم�س �لطالب لنف�سه �أثناء قيامه باحلل، ولحًقا يقوم با�ستخد�م حل �مل�سكالت 

مبفرده دون �إ�سد�ر �أي �سوت )عبد�هلل وعو�د، 2013(.
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���ا لع���دم تعر����س �أف���ر�د �ملجموع���ة  وميك���ن تف�س���ري �لنتيج���ة �ل�س���ابقة �أي�سً
�ل�س���ابطة للربنامج �لتدريبي فهم يدر�س���ون د�خل ف�س���ولهم �لعادي���ة بنف�س �لطرق 
�مل�س���تخدمة مع �لعاديني دون ح�س���ولهم على تعليم خا�س لذلك مل يطر�أ �أي حت�س���ن 
على مهار�ت �لريا�سيات لديهم مقارنة باملجموعة �لتجريبية �لتي حدث لها حت�سن، 

وظهر ذلك و��سًحا يف درجاتهم على �لختبار.

• نتائج الفر�س الثاين ومناق�ستها:	
ين�س �لفر�س �لثاين على »توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طات 
رت���ب درج���ات تالميذ �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبعدي يف مهار�ت 
�لريا�س���يات ل�س���الح �لقيا�س �لبعدي«، وللتحقق من �سحة هذ� �لفر�س مت ��ستخد�م 
�ختبار ويلكك�سون Wilcoxon �لالبار�مرتي للعينات �ملرتبطة، ويو�سح جدول )7( 

ذلك كما يلي:
جدول )7(

دللة الفروق بني متو�سطات رتب درجات املجموعة التجريبية يف القيا�سني القبلي والبعدي على 
اختبار حت�سيل مهارات الريا�سيات باأبعاده ودللتها الإح�سائية.

املتغير
اجملموعة التجريبية ن = 5

الداللةZ  قيمة
مجموع الرتبمتوسط الرتباشارة الرتب

مهارة اجلمع
*041‚040‚002‚000‚0سالبة

00‚0015‚3موجبة

مهارة الطرح
* 039‚060‚002‚000‚0سالبة

00‚0015‚3موجبة

*043‚020‚002‚000‚0سالبةمهارة الضرب

00‚0015‚3موجبة

مهارة القسمة
*041‚040‚002‚000‚0سالبة

00‚0015‚3موجبة

*041‚040‚002‚000‚0سالبةالدرجة الكلية

00‚0015‚3موجبة

* د�لة عند 0.05   
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يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�سطي رتب 
درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبعدي يف مهار�ت �لريا�س���يات 
)�جلم���ع- �لط���رح- �ل�س���رب- �لق�س���مة( و�لدرج���ة �لكلي���ة ل�س���الح �لقيا����س �لبعدي، 
حي���ث بلغ���ت قي���م )Z( عل���ى �لت���و�ىل )04‚2، 06‚2، 02‚2، 04‚2، 04‚2( وه���ى قيم د�لة 
�إح�س���ائًيا عند م�س���توى دللة )05‚0( ويت�س���ح م���ن �لنتيجة �ل�س���ابقة حتقق �لفر�س 
�لثاين و�لذي ي�سري �إىل فعالية �لربنامج يف تنمية مهار�ت �لريا�سيات للتالميذ ذوي 

�سعوبات تعلم �لريا�سيات.

�أ�س���ارت �لنتائ���ج �ل�س���ابقة �إىل فعالية �لربنام���ج �لتدريب���ي يف تنمية مهار�ت 
�لريا�س���يات لدى �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لريا�س���يات بعد �لتطبيق، حيث �س���اهمت 
طريقة كومون يف حت�س���ن �ملهار�ت �حل�س���ابية )�جلمع- �لطرح- �ل�س���رب- �لق�س���مة( 
و�لدرجة �لكلية لدى �لتالميذ ذوي �سعوبات �لريا�سيات، وتتفق هذه �لنتيجة مع ما 
تو�س���لت �إليه در��س���ة Hughes (1994) باأن طريقة كومون كان لها تاأثري جيد على 
معرفة �ملفهوم، ومهار�ت �لتطبيقات و�ملجموع �لكلي للريا�سيات، بينما �ختلفت معها 
فيم���ا تو�س���لت �إليه م���ن �أن طريقة كومون له���ا تاأثري �أقل على مهار�ت �حل�س���اب، كما 
�أ�سارت در��سة Mariare, et al. (2014) �إىل �أن �لأطفال ذوي �سعوبات �لريا�سيات 
قد ي�س���لو� �إىل م�س���تويات من �لإجناز منا�س���بة للعمر بعد فرتة من �لتدريب �ملحدد 

يف �لريا�سيات.

كم���ا �أ�س���هم ��س���تخد�م نقط���ة �لنط���الق �ملريح���ة يف �لربنامج و�لت���ي تعتمد 
عل���ى ب���دء �لتالميذ من مهارة �أقل من قدر�تهم على �كت�س���اب �لثقة يف �أنف�س���هم ومن 
ث���م �ل�س���تمر�ر يف �لربنامج بد�فعي���ة مرتفعة، كما لحظت �لباحثة �س���عادة �لتالميذ 
عندم���ا مت �لب���دء من �أور�ق عمل �س���هلة وب�س���يطة ميكنهم حلها ب�س���هولة ما �أ�س���هم يف 
���ا على ��س���رت�تيجية حتليل �ملهام  خف�س �لقلق لديهم، كما تقوم طريقة كومون �أي�سً
و�لت���ي يت���م فيه���ا تق�س���يم �ملهام �إىل م�س���كالت �س���غرية ت���زد�د تدريجيا حيث �س���اعدت 

�لتالميذ على �لتقدم �ملنطقي و�ملنظم يف �ملهار�ت، و�ملرونة �أثناء حل �أور�ق �لعمل.

كم���ا لحظ���ت �لباحث���ة �أثن���اء تطبي���ق �لربنام���ج �أن بع����س �لتالمي���ذ كان���و� 
يقوم���ون بعك����س �لأرق���ام با�س���تمر�ر وخا�س���ًة رق���م )9( ورق���م )4( �أثن���اء كتابتها،كم���ا 
يقوم���ون بعك����س �لأرقام يف حتديد قيمتها �ملكانية مث���ل )23( تكتب )32(، وهم كثري� 
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م���ا يفق���دو� �ملعلوم���ات ب�س���رعة، وق���د يرج���ع ذل���ك نتيج���ة لق�س���ور يف معاجل���ة �لعدد 
�لأ�سا�س���ي �أو �لإح�س���ا�س بالرقم يرجع لق�س���ور يف متثيل ومعاجلة �ملعلومات �لعددية 
باملخ، (Price & Ansari, 2013; Zerafa, 2015) وكان ل�ستخد�م ��سرت�تيجية 
�لتك���ر�ر يف �لربنام���ج �حل���ايل دور و��س���ح يف حت�س���ن �أد�ء بع����س �لتالميذ،وجدي���ر 
بالذك���ر �أن طريق���ة كومون تقوم على ��س���تخد�م ��س���رت�تيجية �لتك���ر�ر و�لتي كان لها 
�لأثر �لو��س���ح يف تطوير �لذ�كرة، وتخزين �ملعلومات �حل�س���ابية ب�س���هولة، ويف تنمية 
ق���درة �لتالمي���ذ عل���ى �لحتفاظ باملعلوم���ات و�ملفاهيم �حل�س���ابية �لت���ي مت تناولها يف 
�لربنام���ج، كم���ا �أ�س���ارت در��س���ة  Oakley et al. (2003) �إىل �أهمي���ة ��س���رت�تيجية 

�لتكر�ر �مل�ستخدمة يف طريقة كومون لذوي �سعوبات �لتعلم.

ومما �س���اهم يف �لتو�س���ل �إىل �لنتائج �ل�س���ابقة �عتماد �لربنامج �حلايل على 
�لتعل���م �لذ�ت���ي �ل���ذي يعد من �ملد�خ���ل �لفعالة يف تعلم �حل�س���اب و�لريا�س���يات و�لتي 
حققت جناحا للتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم )هالهان و�آخرون، 2007(، حيث �ساعد 
�لتعل���م �لذ�ت���ي �لتالمي���ذ عل���ى �ل�س���تقاللية يف �لتعلم، و�لتق���دم ب�سال�س���ة �أثناء حل 
�مل�س���كالت �حل�س���ابية، ونتيجة لذلك يتطور لدى �لتالميذ �حلافز �لذ�تي و�لعتماد 

على �لنف�س، و�إكمال �أكرب قدر من �لو�جبات �ملنزلية ب�سهولة. 

  Dowker (2005); در��س���ة  نتائ���ج  م���ع  �ل�س���ابقة  �لنتائ���ج  �تفق���ت  كم���ا 
Mariare, et al., (2014) �لتى تو�سلت �إىل �أن ��ستخد�م �لتعلم �لفردي للتالميذ 
ذوي �سعوبات �لريا�سيات ي�سهم يف تنمية مهار�ت �لريا�سيات لديهم، حيث �أنه يتالءم 
مع �لو�س���ع �ملعريف لكل تلميذ، وفيه ي�س���ري كل تلميذ على ح�سب �سرعته �خلا�سة مبا 

ير�عي �لفروق �لفردية بينهم.

• نتائج الفر�س الثالث ومناق�ستها:	
وين����س �لفر����س �لثال���ث عل���ى »ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني 
متو�س���طات رتب درجات تالميذ �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لبعدي و�لتتبعي 
يف مه���ار�ت �لريا�س���يات«، وللتحق���ق م���ن �س���حة ه���ذ� �لفر����س مت ��س���تخد�م �ختب���ار 
ويلكك�س���ون Wilcoxon �لالبار�م���رتي للعينات �ملرتبطة، ويو�س���ح جدول )8( ذلك 

كما يلي:
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جدول )8(
دللة الفروق بني متو�سطات رتب درجات املجموعة التجريبية يف القيا�سني البعدي والتتبعي 

على اختبار حت�سيل مهارات الريا�سيات باأبعاده ودللتها الإح�سائية

املتغير
اجملموعة التجريبية ن = 5

الداللةZ  قيمة
مجموع الرتبمتوسط الرتباشارة الرتب

مهارة اجلمع
317‚0-00‚001‚000‚0سالبة

00‚001‚1موجبة

مهارة الطرح
157‚0-41‚001‚000‚0سالبة

00‚503‚1موجبة

157‚0-41‚001‚503‚1سالبةمهارة الضرب

00‚000‚0موجبة

مهارة القسمة
414‚0-816‚500‚501‚1سالبة

50‚254‚2موجبة

414‚0-816‚500‚501‚1سالبةالدرجة الكلية

50‚254‚2موجبة

يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق عدم وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�سطي 
رتب درجات �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي يف مهار�ت �لريا�سيات 
)�جلم���ع- �لط���رح- �ل�س���رب- �لق�س���مة( و�لدرجة �لكلي���ة، حيث بلغت قي���م )Z( على 
�لت���و�ىل )00‚1، -41‚1، -41‚1، -816‚0، -816‚0( وه���ى قي���م غري د�لة �إح�س���ائًيا عند 
م�س���توى دلل���ة )05‚0( ويت�س���ح من �لنتيجة �ل�س���ابقة حتقق �لفر����س �لثالث و�لذي 
ي�س���ري �إىل ��س���تمر�رية فعالي���ة �لربنام���ج �لتدريب���ي يف تنمي���ة مه���ار�ت �لريا�س���يات 

للتالميذ ذوي �سعوبات �لريا�سيات بعد مرور �سهرين من تطبيق �لربنامج.

�لقائ���م  �لتدريب���ي  �لربنام���ج  بفعالي���ة  �ل�س���ابقة  �لنتائ���ج  تف�س���ري  وميك���ن 
عل���ى طريق���ة كوم���ون يف �لبح���ث �حل���ايل، و��س���تمر�ر تل���ك �لفعالية حتى بع���د توقف 
�لربنام���ج ب�س���هرين حي���ث كان للربنام���ج تاأث���ري جي���د يف تنمي���ة مهار�ت �لريا�س���يات 
)�جلمع- �لطرح- �ل�سرب- �لق�سمة( و�لدرجة �لكلية لتالميذ �ملجموعة �لتجريبية 
ذوي �س���عوبات �لريا�س���يات، وق���د يرج���ع ذل���ك �إىل �ل�س���رت�تيجيات �ملختلف���ة �لت���ي 
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تعتم���د عليه���ا طريقة كومون ومنها ��س���رت�تيجية حتليل �ملهام وتق�س���يمها �إىل �أجز�ء 
�س���غرية مت�سل�س���لة ومتدرجة يف �ل�س���عوبة ت�س���هل ��س���تيعاب �ملعلومات ب�س���كل تلقائي، 
و��سرت�تيجية �لتكر�ر �لتي تعمل على تن�سيط �لذ�كرة، وزيادة �لحتفاظ باملعلومات، 
و��سرت�تيجية �لتعلم �لذ�تي �لتي تعمل على حتمل �لتلميذ للم�سئولية، ومتكينه من 
�ل�س���تقاللية يف �لعم���ل وزي���ادة �لتعزي���ز �لعقل���ي، كل ما �س���بق كان ل���ه دور يف بقاء �أثر 

�لربنامج بعد �نتهاوؤه.

وتع���د طريق���ة كوم���ون ه���ى طريق���ة ب�س���يطة ومنهجي���ة ته���دف �إىل تطوير 
�لق���در�ت غري �مل�س���تغلة ل���كل طفل على حده، وه���ى طريقة فردية ومرنة ومت�سل�س���لة 
جتعل م�س���ئولية �لتعلم تقع على عاتق �لتلميذ، وتهدف �إىل تزويد كل تلميذ مب�س���ار 
تعليم���ي يلبي �حتياجاته �لفردية ب�س���كل �أف�س���ل (Mendaje, 2018). ومما �س���اعد 
�إىل �لتو�س���ل للنتيجة �ل�س���ابقة ��س���تمر�رية �لتق���ومي �أثناء �جلل�س���ات، و�حلر�س على 
�لو�سول �إىل �أعلى درجة من �لإتقان و�لدقة، ويف متابعة �لو�جبات �ملنزلية و�لتكليفات 
�ملطلوبة منهم، مع ��ستمر�ر �لتعزيز �ملعنوي و�ملادي للتالميذ و�لت�سجيع �مل�ستمر لهم 

كان له دور يف بقاء �أثر �لربنامج.

 Mckenna, در��س���ة  �إلي���ه   تو�س���لت  م���ا  م���ع  �ل�س���ابقة  �لنتائ���ج  وتتف���ق 
Hollingsworth & Barnes (2005) �إىل �أن طريق���ة كوم���ون فعالة يف حت�س���ني 
مه���ار�ت �لريا�س���يات للط���الب، وجناحها يف تعزيز م�س���توى �لحتفاظ به���ذه �ملهار�ت 

�لتي �كت�سبوها.
وم���ن خ���الل �لعر����س �ل�س���ابق للنتائ���ج تت�س���ح فعالي���ة �لربنام���ج �لتدريبي 
�لقائ���م عل���ى طريق���ة كومون يف تنمي���ة مهار�ت �لريا�س���يات للتالميذ ذوي �س���عوبات 

�لريا�سيات.
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التو�سيات:
من خالل �لنتائج �ل�سابقة ميكن �لتو�سل للتو�سيات �لتالية:

�أهمي���ة ت�س���ميم بر�م���ج نوعي���ة قائم���ة عل���ى ط���رق و��س���رت�تيجيات حديث���ة 1 ))
للتالمي���ذ ذوي �س���عوبات �لريا�س���يات مث���ل طريق���ة كوم���ون و�لتي قد ت�س���هم 
يف تنمي���ة مه���ار�ت �لريا�س���يات، وتعمل على خف�س �ل�س���عوبات لديهم وتقليل 

�لفجوة بينهم وبني �لعاديني.
�أهمي���ة �لتدخل �ملبكر للتالميذ ذوي �س���عوبات �لريا�س���يات لكي تكون �لنتائج 1 ))

�أكرث فعالية وخا�سة عند �لتحاقهم بربنامج كومون.
�أهمي���ة تدري���ب �ملعلمني على طريقة كومون ل�س���تخد�مها م���ع �لتالميذ ذوي 1 ))

�سعوبات �لريا�سيات للعمل على تنمية مهار�ت �لريا�سيات لدى تالميذهم.

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

�لتحق���ق م���ن فعالي���ة برنام���ج كوم���ون يف تنمية مهار�ت �لهند�س���ة ل���دى ذوي 1 ))
�سعوبات �لتعلم.

�لتحق���ق م���ن فعالي���ة برنام���ج كوم���ون للتالميذ �ملعر�س���ني خلطر �س���عوبات 1 ))
�حل�ساب.

�لتحق���ق م���ن فعالي���ة برنام���ج كوم���ون يف تنمية مه���ار�ت �لريا�س���يات لطالب 1 ))
�ملرحلة �لإعد�دية ذوي �سعوبات �لتعلم.

�لتحق���ق م���ن فعالي���ة برنام���ج كوم���ون م���ع فئات �أخ���رى مث���ل �ملعاق���ني فكرًيا 1 ))
و�ملوهوبني.
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م�ستخل�س البحث
يه���دف �لبحث �حلايل �لتحقق من فعالية برنام���ج قائم على �ليقظة �لعقلية 
يف تنمي���ة �لتميي���ز �لنفع���ايل لدي �ملر�هقني �ل�س���م وذلك عن طريق �إع���د�د وتطبيق 
جمموع���ة م���ن �لأدو�ت ه���ى: مقيا����س �ليقظ���ة �لعقلي���ة، ومقيا�س �لتميي���ز �لنفعايل 
و�لربنام���ج �لقائ���م على �ليقظة �لعقلي���ة وجميعها من �إعد�د �لباحث���ني، وبعد �لتاأكد 
م���ن �لكف���اءة �ل�س���يكومرتية للمقيا�س���ني مت تطبيقهما عل���ى �لعينة �لأ�سا�س���ية �لبالغ 
عدده���ا 50 مر�هًق���ا )20 ذك���ور و30 �إن���اث( لختب���ار �س���حة �لفرو����س �ل�س���يكومرتية 
حي���ث �أ�س���فرت �لنتائ���ج عن وجود عالقة ذ�ت دللة �إح�س���ائية عند م�س���توى 0.01 بني 
�ليقظة �لعقلية باأبعادها و�لتمييز �لنفعايل، كما �أ�س���فرت �لنتائج عن �إمكانية �لتنبوؤ 
بالتميي���ز �لنفع���ايل بدللة �ليقظة �لعقلية بن�س���بة و�س���لت �إىل 64%، بينما مل توجد 
فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني �لذكور و�لإناث يف �أي من �ليقظة �لعقلية ول �لتمييز 
�لنفعايل، ويف �سوء ذلك مت �ختبار �سحة �لفر�س �لتجريبي بتطبيق �أدو�ت �لدر��سة 
عل���ى �ملجموع���ة �لتجريبي���ة �لبال���غ عدده���ا 10 م���ن �ملر�هق���ني �ل�س���م؛ حيث �أ�س���فرت 
نتائ���ج �لدر��س���ة عن فعالي���ة �لربنامج �لقائم عل���ى �ليقظة �لعقلي���ة يف تنمية �لتمييز 
�لنفع���ايل ل���دي �ملر�هقني �ل�س���م بحج���م تاأثري كبري، كما مت يف �س���وء تف�س���ري نتائج 

�لدر��سة تقدمي بع�س �لتو�سيات و�ملقرتحات.

الكلمات املفتاحية: �ليقظة �لعقلية، �لتمييز �لنفعايل، �ملر�هقني �ل�سم.
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Abstract
The present study aims at verifying the Effectiveness of a Mindfulness 
Based Program on Emotion Recognition in Deaf Adolescents 
through developing and applying some of tools: Mindfulness scale, 
emotion Recognition scale and a Mindfulness Based Program 
which are all prepared by the authors. After Scales Psychometric 
prosperities proceed, Tools applied on 50 deaf adolescent (20 males 
and 30 females) to examine psychometric hypotheses. The results 
revealed a statistically significant relationship at level 0.01 between 
mindfulness with its dimensions and emotion recognition. The 
results revealed the possibility of predicting emotion recognition 
by mindfulness as a predictor in value of 64%, while there were 
no statistically significant differences between males and females 
in both variables. In the light of this, the experimental hypothesis 
was examined by applying the study tools to the experimental 
group of 10 deaf adolescents. The results showed Effectiveness of 
a Mindfulness Based Program on Emotion Recognition in Deaf 
Adolescents. In light of the interpretation of the results of the study,  
some recommendations and suggestions were presented.

Key Words: Mindfulness, Emotion Recognition & Deaf Adolescents.
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مقدمة وخلفية نظرية للبحث:
��س���تحوذت �لإعاقة على تفكري �لكثري م���ن �ملهتمني و�لعلماء منذ �لقدم حيث 
كانت �لنظرة �إليهم على �أنهم نذور �سر، ويف �سوء هذه �لنظرة كانت بع�س �ملجتمعات 
�لقدمية حتكم عليهم �أحكاًما قا�سية، �أو بالنفي �أو بالنبذ بعيًد� عن �ملجتمع وذلك نظًر� 
ملا يف لوجودهم من �آثار �سلبية على �لأفر�د �لعاديني، ومع �لتقدم �لعلمي تغريت �لنظرة 
وحظ���ى ذوو �لإعاقة باهتمام بالغ على كافة �مل�س���تويات �لدولي���ة و�لإقليمية و�ملحلية، 
فلق���د تز�ي���د �لهتم���ام يف �لآون���ة �لأخ���رية به���ذه �لفئ���ات ورعايتهم وحت�س���ني ظروف 
معي�س���تهم حيث �أ�س���بح ذلك �لهتمام موؤ�س���ًر� �أ�سا�س���ًيا لتحقيق �لعد�ل���ة �لجتماعية 
وتكاف���وؤ �لفر����س �لتعليمية و�إقر�ر حقوق �لإن�س���ان وتوفري �حلي���اة �لكرمية للجميع. 
ويهت���م �لبح���ث �حل���ايل باملر�هق���ني �ل�س���م دون �لفئ���ات �لأخ���رى وب�س���كل عام 
فاملر�هق���ني �ل�س���م مييل���ون للعزل���ة نتيجة ل�س���عورهم بع���دم �مل�س���اركة �أو �لنتماء �إىل 
�ملر�هقني �لآخرين، ومييلون �إىل �لألعاب �لفردية �لتي ل تتطلب م�س���اركة جمموعة 
م���ن �ملر�هق���ني �أو �لت���ي تتطلب م�س���اركة عدد حمدود. وب�س���بب �ملي���ل �إىل �لعزلة فاإن 
�لدر��سات ت�سري �إىل �أن �لن�سج �لجتماعي لالأ�سخا�س �ل�سم ي�سري مبعدل �أبطاأ منه 
لدى �ل�س���امعني، وت�س���ري بع�س �لدر��س���ات �أن �ملر�هقني �ل�سم �أكرث عر�سة لل�سغوط 
�لنف�س���ية و�لقل���ق و�نخفا����س مفه���وم �ل���ذ�ت، و�أك���رث عر�س���ة لنوبات �لغ�س���ب ب�س���بب 
�ل�سعوبات �لتي يو�جهونها يف �لتعبري عن م�ساعرهم، ولهذ� �ل�سبب جندهم يعربون 

عن غ�سبهم و�إحباطهم بع�سبية ويظهرون ميال �أكرب للعدو�ن �جل�سدي.
وبالرغم من ذلك ل تخلو تلك �لفئة من تعر�سهم ل�سغوط متعددة و�إحباطات 
خمتلف���ة، �لتي تعود �إىل طبيعة �لإعاقة، �لتي تفر�س���ها عليه���م مطالب �حلياة، حيث 
تنعك����س �س���لًبا على �س���حتهم �لنف�س���ية. لذل���ك فاإنه م���ن �ل�س���روري �أن يتمتع �لطفل 
�لأ�س���م باليقظة �لعقلية Mindfulness �لتي متكنه من �لت�س���دي لهذه �ل�س���غوط 

وتلك �لإحباطات، حتى يتحقق له �لتكيف �جليد مع متغري�ت �حلياة. 
وق���د �أف���رز �لتق���دم �لكب���ري يف جم���ال �لبح���وث و�لدر��س���ات �ملتعلق���ة بالعق���ل 
زي���ادة �هتمام �لباحث���ني و�لعلماء باليقظة �لعقلية، باعتبار �نها تت�س���من �لعديد من 
�لكف���اء�ت �أو �لق���در�ت �لت���ي بالإم���كان تعلمها، وظه���ر �لعديد من �لباحث���ني و�لعلماء 
�لذي���ن �أخذو� على عاتقهم مهمة �س���ياغة �ملفاهيم �ملتع���ددة لليقظة �لعقلية وبلورتها 

.(Alter,2012,56)
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حي���ث تعم���ل �ليقظ���ة �لعقلي���ة عل���ى تو�س���يع �لروؤي���ة وزي���ادة �لفر�س، ويت�س���م 
�ل�سخ�س �لذي يتمتع باليقظة �لعقلية باملرونة وبالقدرة على �لتعامل مع كل ما هو 
جديد يف �لبيئة، ويتنبه �إىل ما فيه من �لإمكانات على �إظهار �ملعلومات �لتي تفر�سها 
�لروؤية �ل�سيقة، �لتي تفر�س �لروتني و�جلمود وتغلق باب �لروؤية �جلديدة و�ملغايرة 
يف �لت�س���رفات �لذي يذهب �إليها �لفكر �جلامد �لذي يت�س���م بالثبات و�ل�س���لوك �لآىل، 
فاليقظة �لعقلية تق�سى على مثل هذ� �لنوع من �ل�سلوك �لذي يدور يف حلقة مفرغة 
حاجًبا حيوية �لتحولت �لتي حت�سل يف �لعامل، وممار�سة �لعاد�ت �لذهنية �لتي متيل 

.(Masten & Reed, 2002, 220) إىل �لرتابة و�لتكر�ر�

وي�س���اعد �نتب���اه �لأف���ر�د على �نتق���اء �ملثري�ت �ملالئم���ة من �لبيئ���ة �خلارجية، 
فغالًبا ما يوجه �لفرد �نتباهه ب�س���كل مبا�س���ر للمثري�ت �جلديدة وغري �لعادية و�لتي 
هي من خ�س���ائ�س �لأفر�د �لذين ميتازون بيقظة عقلية، ويكونو� و�عني ب�س���كل كامل 
بالبيئ���ة �لت���ي يعمل���ون فيه���ا، و�أنهم يعلم���ون ما ي���دور حولهم حلظة بلحظ���ة وبدون 
�س���رود ذهن���ى، فق���د �أو�س���ت در��س���ة عب���د �هلل )2013( ب�س���رورة �لك�س���ف ع���ن �ليقظ���ة 
�لعقلي���ة و�لعم���ل على تعزيزه���ا وتنميتها، و�لعم���ل على توجيه �ملر�س���دين �لرتبويني 

غلى �سرورة �إعد�د �لرب�مج �لالزمة لتنميتها.

ومتث���ل �ليقظ���ة �لعقلية هدًفا �أ�سا�س���ًيا للتاأم���ل، �إذ ميكن تنمي���ة �لقدر�ت على 
ممار�س���ة �لأن�س���طة �ليومي���ة، فالتاأم���ل لي�س جمرد طريق���ة للتخل�س من �ل�س���غوط 
للو�س���ول �إىل حالة �ل�س���رتخاء وحت�س���ني �ل�س���حة؛ بل هو يف �لأ�س���ا�س طريقة ذهنية 
نح���و �لتح���رر م���ن �لقي���ود، على �لرغم من �أن �ل�س���رتخاء وحت�س���ن �ل�س���حة هما من 
�لنتائ���ج �لإيجابية  للتاأمل و�لنتباه �لذي يكون باأ�س���لوب معني لتحقيق هدف حمدد 
حالًيا، وي�سمل �لنتباه �ملنفتح و�ملتقبل ملعرفة ما يح�سل ويحدث يف �للحظة �حلالية، 
وين�س���اأ �لوع���ي من خالل �لنتب���اه �ملتعمد بطريقة منفتحة، ويتك���ون من بعدين هما 
ح���ب �ل�س���تطالع �أو �لف�س���ول وعدم �لتمركز. وت�س���اعد �ليقظة �لعقلي���ة على حتويل 
�لنف�س من حالة ردة �لفعل �مل�س���تمرة �إىل حالة �لوعي لالأفعال ومتكن من �لتخل�س 
من �لعاد�ت �ل�سيئة ب�سكل تدريجي وتفتح �لأفق لروؤية �لعامل و�لآخرين ب�سكل �أف�سل 

.(Lau, Bish , Segal & Buis,2006, 1452)
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وتو�س���ف �ليقظ���ة �لعقلي���ة باأنها ذل���ك �لأ�س���لوب �أو �لطريق���ة يف �لتفكري �لتي 
توؤكد على �أهمية �لنتباه �إىل �لبيئة �لتي يعمل فيها �لفرد و�أحا�سي�س���ه �لد�خلية من 
غ���ري �إ�س���د�ر �أحكام �لإيجابية �أو �س���لبية، كذلك فاإن �لفرد عندم���ا يقوم بالمتناع عن 
�إ�س���د�ر �حلكم على خربة ما باأنها �إيجابية �أو �س���لبية، فاإنه ي�س���تطيع �لقيام بعر�س���ها 

.(kettler,2013,25) ب�سكل �أكرث و�قعية وحتقيق ��ستجابة متكيفة

فقد �أ�سارMace (2008)  �إىل �أن �لتدخالت �لقائمة على �ليقظة �لعقلية يتم 
�عتمادها وتوظيفها يف تطبيقات عديدة منها �لقلق و�ل�سغط و�لجتاهات و�لتعاطف 
وم�س���كالت �ل���ذ�ت مثل: �لوع���ي بالذ�ت، وكر�هية �لذ�ت. �إذ ت�س���هم �ليقظة �لعقلية يف 
تخفي�س �أعر��س �ل�س���غوط �لنف�س���ية وحت�سني جودة �حلياة وتعديل �حلالة �ملز�جية 
يف �س���ياق عالج���ي خمتل���ف ل���دى عين���ات خمت���ارة م���ن ذوى �لأمر�����س �ملزمن���ة وذوى 
�ل�سطر�بات �لنف�سية مثل ��سطر�ب �لقلق. و�أن لليقظة �لعقلية �لعديد من �لفو�ئد 

�لتي ميكن حتديدها مبا ياأتى:
متنح �ليقظة �لعقلية مزيًد� من �لرتكيز، فعند تركيز �لنتباه يكت�س���ب �لفرد 1 ))

�لكث���ري م���ن �لق���وة و�لثق���ة و�ل�س���يطرة يف جمي���ع جو�ن���ب �حلي���اة، وجمالتها 
فالرتكي���ز �ل���ذي ياأت���ى م���ن �ليقظ���ة �لعقلية يح�س���ن م���ن م�س���تويات �لأد�ء يف 

�لعمل.
تع���زز �ليقظة �لعقلية من �س���عور �لفرد بالق���درة على �إد�رة �لبيئة �ملحيطة من 1 ))

خالل تعزيز �ل�ستجابات �لكيفية ملو�جهة �ل�سغوط.
حت�سن �ليقظة �لعقلية من �سعور �لفرد بالتما�سك، لأن �لوعي حلظة بلحظة 1 ))

رمبا ي�سهل �لنفتاح على �خلرب�ت و�ل�سعور بها.
تعزز �ليقظة �لعقلية من �سعور �لفرد مبعنى �حلياة و��ستك�ساف معناها.1 ))
تعمل �ليقظة �لعقلية على �نفتاح �لذ�ت جتاه �لأبعاد �لروحية، ف�س���عور �لفرد 1 5)

�ملتز�يد بحرية د�خلية ووعى يربطه هذ� �ل�سعور ب�سكل �أكرث بال�سعور بالغاية 
�لت���ي تتج���اوز �لأ�س���خا�س وتفت���ح �لطريق مبا�س���رة لختيار �حلي���اة باأبعد من 

بعدها �ملادى وفتح �لذ�ت نحو �لبعد �لروحى.
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وق���د �أو�س���حت در��س���ة Deurr (2008) �أن���ه ميكن ��س���تخد�م �ليقظة �لعقلية 
لتنمي���ة �لوع���ي يف ما ور�ء �ملعرفة �ىل يتم تعلمها من خالل �إدر�ك �لأفكار �أو �مل�س���اعر 
مث���ل �لتفك���ري و�لعاطفة، وت�س���جيع �لفرد عل���ى تطوير منظور ع���دم �لتمركز، كما �أن 
لليقظ���ة �لعقلي���ة فو�ئ���د نف�س���ية وف�س���يولوجية وتتمث���ل �لفو�ئ���د �لنف�س���ية يف خف�س 
�ل�س���غوط و�لقلق و�ملخاوف �ملر�س���ية وتعمل على حت�س���ني �لذ�كرة �لعاملة وعمليات 
�لنتب���اه و�لت�س���امح، �أما �لفو�ئ���د �لف�س���يولوجية فتتمثل يف �لتغري�ت �لف�س���يولوجية 

�لتي ت�سيب �لفرد مثل خف�س �لأمل �ملزمن.

وهناك �لعديد من وجهات �لنظر �لتي قدمها �لباحثون حول مكونات �ليقظة 
 Kabat –Zinn.(1990) لعقلي���ة وفًق���ا للتوجه���ات �لنظري���ة نحوه���ا فق���د و�س���ع�
منوذًج���ا لليقظ���ة �لعقلي���ة م�س���تنًد� �إىل ث���الث حقائ���ق مهم���ة تع���د مكون���ات �ليقظ���ة 
�لعقلية هى: �لق�س���د و�لنتباه و�لجتاه وهذه �حلقائق �ملتد�خلة مع بع�س���ها �لبع�س 
يف عملية و�حدة حتدث يف وقت و�حد ول يوجد بينها �نف�س���ال عن بع�س���ها وهى على 

�لنحو �لآتى:
�لق�سد: هو �لعملية �لأوىل �لتي متهد �لطريق ملا هو ممكن ويذكر �ل�سخ�س 1 ))

مل���اذ� ميار�س���ها �أوًل، وتظه���ر ه���ذه �ملرحل���ة يف كونه���ا تعمل على حتوي���ل عملية 
�لق�س���د ل���دى �لفرد �إىل �سل�س���لة مت�س���لة من �لتنظي���م �لذ�تي �إىل ��ستك�س���اف 

�لذ�ت.
�لنتب���اه: وي�س���ري �إىل �لحتفاظ بالنتب���اه �لذي يت�س���من مالحظة �لعمليات 1 ))

�لت���ي حت�س���ل ل���دى �لف���رد ب���ني حلظ���ة و�أخ���رى وف���ى �خل���رب�ت �خلارجي���ة 
و�لد�خلي���ة، كذلك فاإن �لتنظيم �لذ�تي لالأ�س���ياء يك���ون مبثابة �ملنبئ بالنتائج 

يف تطوير وتنمية �ملهار�ت �لثالث مًعا وتنميتها.
�لجتاه: وي�سري �لجتاه �إىل نوعية �ليقظة �لعقلية �لتي تعك�س توجيه �خلربة 1 ))

�لتي تت�سكل من �لتقبل و�لف�سول.

�أم���ا در��س���ة Asheur & Sigman (2011) فقد هدف���ت �إىل معرفة فاعلية 
كل م���ن �ليقظة �لعقلية وممار�س���ات �ل�س���رتخاء ومه���ار�ت �لتعل���م وتاأثريهما يف �أد�ء 
�لمتح���ان عن���د طلبة �جلامعة، حيث مت �ختيار عينة �لدر��س���ة بالطريقة �لع�س���و�ئية 
وبل���غ ع���دد �أفر�ده���ا )56( طالًب���ا وطالب���ة وت�س���منت طلبة من تخ�س�س���ات �لإح�س���اء 
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و�لأحي���اء، و�أجري���ت �لدر��س���ة يف ولي���ة كاليفورني���ا يف �لولي���ات �ملتح���دة �لأمريكية، 
وخل�ست �إىل �أن هناك تاأثرًي� لكل من �ليقظة �لعقلية وممار�سات �ل�سرتخاء ومهار�ت 
�لتعلم يف �أد�ء �لطلبة يف �لمتحان، وتبني �أن طلبة �جلامعة كانو� �أكرث يقظة ون�ساًطا 

و�أظهرو� �أد�ء �أف�سل يف �لقدر�ت �ملعرفية.

بينم���ا هدف���ت در��س���ة �ل�س���بع، وطل���ب )2013( �لتع���رف على طبيع���ة �لعالقة 
�لرتباطي���ة ب���ني �ليقظ���ة �لعقلي���ة وب���ني �لأعر�����س �لناجمة ع���ن �لكتئاب �لنف�س���ي، 
وبيان مدى �لفاعلية لهذ� �لنوع من �ليقظة يف خف�س �أعر��س �لكتئاب �لنف�سي عند 
عين���ة خمتارة من طلبة �جلامعة ، وقد ت�س���منت �لدر��س���ة عين���ة مكونة من 24 طالًبا 
جامعًي���ا مت تق�س���يمهم �إىل جمموعت���ني �إحد�هم���ا جتريبي���ة و�لأخ���رى �س���ابطة وقد 
مت ��س���تخد�م ��س���تبانة لقيا�س م�س���توى �ليقظ���ة �لعقلية، وكذلك مت ��س���تخد�م قائمة 
بيك �لثانية لالكتئاب، وقد تو�س���لت �لدر��س���ة �إىل وجود عالقة �رتباطية �س���لبية ذ�ت 
دلل���ة �إح�س���ائية بني �لدرجات �لتي ح�س���ل عليها �أفر�د �لعينة عل���ى �ملقيا�س �خلا�س 
باليقظ���ة �لعقلي���ة و�لدرجات �لتي ح�س���لو� عليها على قائمة بي���ك �لثانية لالكتئاب، 
وبينت �لدر��س���ة �إمكانية �لقيام بتنبوؤ�ت عن �لأعر��س �لناجمة عن �لكتئاب �لنف�س���ي 
ل���دى �لعينة م���ن خالل �ليقظة �لعقلية، وقد كان �أكرث �لأبع���اد �لذي تنباأ بالأعر��س 

�لناجمة عن �لكتئاب �لنف�سي بعد �لوعي يليه بعد �لتقبل.

و�أجري���ت در��س���ة حمم���د )2015( حول مدى تاأث���ري �ليقظة �لعقلي���ة يف �لأد�ء 
�لع���ر�ق،  يف  و�لكوف���ة  �لنج���ف  معه���دي  يف  �لتدري�س���ية  �لهيئ���ات  لأع�س���اء  �لري���ادي 
و��ستخدمت �ل�ستبانة و�سيلة جلمع �ملعلومات من عينة �لدر��سة �لتي تكونت من 424 
طالب���ا وطالب���ة يف �ملعهدين �ملذكورين، و�أظهرت �لنتائج وج���ود �أثر د�ل معنويا لأبعاد 
�ليقظة �لذهنية يف �لأد�ء �لريادي، وعدم وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا يف �أبعاد �ليقظة 
�لعقلية و�لأد�ء �لريادي بني �أفر�د عينة �لدر��سة تبًعا لختالف �ملتغري�ت �ل�سخ�سية، 
و�أن �ليقظ���ة �لعقلي���ة ت���وؤدي دوًر� حمورًيا يف �إجناز �لأد�ء �لريادي من خالل حت�س���ني 

درجة �لهتمام بالأبعاد و�ملتغري�ت �لتي �عتمدتها �لدر��سة.

 Gonzalez, Amutio, Oriol, & Bisquerra (2016) و�أ�س���ارت در��س���ة
�إىل �لعالق���ة ب���ني �ليقظة �لعقلية وب���ني �لعاد�ت �ملتعلقة بال�س���رتخاء ومعرفة �أثرها 
على مناخ �لف�سول �لدر��سية و�لأد�ء �لأكادميي يف مد�ر�س �لتعليم �لثانوي يف مدينة 
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مونتيفيديو يف �أوروغو�ي. كما هدفت �إىل �لتحقق فيما �إذ� كان مناخ �لف�سل �لدر��سي 
له دور و�سيط يف هذه �لعالقة تبعا ملتغري �جلن�س و�ل�سخ�سية و�لأ�سرة، ومت ��ستخد�م 
��س���تبانة مت ت�س���ميمها لكل من متغري �ليقظة �لعقلية ومتغري �لأد�ء �لأكادميي، وقد 
�أجري���ت �لدر��س���ة على عينة قو�مه���ا 420 طالبا يف مد�ر�س �لتعلي���م �لثانوي و�أظهرت 
�لنتائج �أن هناك عالقة بني �ليقظة �لعقلية وبني �لأد�ء �لأكادميي يف مد�ر�س �لتعليم 
�لثانوي حمل �لدر��سة ، ومل تكن هناك فروق ذ�ت دللة �إح�سائية تبعا ملتغري �جلن�س 

و�ل�سخ�سية و�لأ�سرة.

�لعقلي���ة  �ليقظ���ة  ب���ني  �لعالق���ة   Rodriquez (2016) در��س���ة  و�أو�س���حت 
و�ملمار�سات �لإد�رية ملديري �ملد�ر�س يف �سوء �لقيادة �لتعليمية �ليقظة عقلًيا. وطبقت 
ه���ذه �لدر��س���ة عل���ى عين���ة تكون���ت من 505 مدي���ر يف ولي���ة و��س���نطن �لأمريكية ومت 
��س���تخدم �ل�ستبانة كو�س���يلة جلمع �لبيانات، و�أظهرت �لنتائج وجود عالقة �رتباطية 
�إيجابي���ة د�لة �إح�س���ائًيا ب���ني �ليقظة �لعقلية �لت���ي يتمتع بها �ملديرون وممار�س���اتهم 

�لإد�رية �مل�ستندة �إىل �لقيادة �لتعليمية �لتي يتبنونها يف قيادتهم ملد�ر�سهم.

�أم���ا در��س���ة Tilahun (2017)  فق���د هدف���ت �إىل �لتع���رف على �أث���ر �لتدريب 
يف جم���ال �ليقظ���ة �لعقلي���ة  يف �حل���د من �لإجهاد �لنف�س���ي لدى �لطلب���ة. وقد تكونت 
�لعينة من )28( طالًبا وطالبة يف جامعة كاليفورنيا مت �إ�سر�كهم يف برنامج �لتدريب 
يف �ليقظة �لعقلية. و��س���تخدمت �ل�س���تبانة و�س���يلة جلمع �لبيانات، وتو�سلت �لنتائج 
���ا لالإجه���اد بعد ح�س���ولهم عل���ى �لتدريب.  �إىل �ن �لطلب���ة �أظه���رو� م�س���توى منخف�سً
و�أن 95%م���ن �لطلب���ة �مل�س���اركني �عتقدو� بتاأثري �ليقظة �لعقلية يف خف�س���ها مل�س���توى               

�لتوتر لديهم

وبالرغ���م م���ن �لهتم���ام �ملتز�ي���د بالبح���ث يف �ليقظ���ة �لعقلي���ة– خا�س���ة يف 
�لدر��سات �لأجنبية- ب�سفة عامة؛ �إل �أنها مل تلق �لقدر �لكايف من �لهتمام يف �ل�سياق 
 Shapiro, et al. (2008) لأكادميي، وخا�سة على �مل�ستوى �لعربي، وي�سري كل من�
Parto, & Beshant (2011) �إىل �رتب���اط �ليقظ���ة �لعقلي���ة بال�س���عور بال�س���عادة 
  Jha، et al. (2010) و�ل�ستقاللية و�لتنظيم �لذ�تي، ومن جانب �آخر ي�سري كل من
�إىل �ل���دور �ل���ذي تق���وم ب���ه �ليقظ���ة �لعقلي���ة يف حت�س���ني �س���عة �لذ�كرة �لعامل���ة، ومن 
 Brown, &  ودر��س���ة .Caldwell, et al. (2010) جان���ب ثال���ث ي�س���ري كل م���ن
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Ryan,. (2003)  �إىل �رتباط �ليقظة �لعقلية بالقدرة على حت�سني �لتنظيم �لذ�تي 
و�ل�س���لوك �ملنظم ذ�تًيا، و�حلالة �لنفعالية �ملوجبة، ومن جانب ر�بع ت�س���ري در��سة كل 
م���ن Dubert, et al. (2016) �إىل �ل���دور �ل���ذي تقوم ب���ه �ليقظة �لعقلية يف �لتاأثري 

على نحو موجب ومبا�سر ود�ل �إح�سائًيا يف تنظيم �لنفعال.

ويف ه���ذ� �ل�س���ياق فاإن فالن�س���ج �لنفعايل لدى �لتلميذ �لأ�س���م ي�س���اعده على 
تقبل ذ�ته و�إعاقته �ل�س���معية، وحتقيق �أكرب قدر من �لتو�فق مع نف�س���ه ميهد �ل�سبيل 
لتنمية طاقاته وقدر�ته، وي�س���من له �ل�ستفادة من �خلرب�ت �لتعليمية �لتي تقدمها 
له �ملدر�سة )عبد �لرحمن �سيد �سليمان، 113:2001(. لذلك تعد �لقدرة علي �لتمييز 
�لنفع���ايل Emotion Recognition �أم���ر حيوي و�س���روري من �أجل جناح وتطور 
�لعالق���ات، و�لأد�ء �لنف�س���ي �ل�س���حي، حي���ث تختل���ف �ل�س���حة �لنف�س���ية للفرد ح�س���ب 
 (Porter et al., 2009; ا توؤثر علي �س���لوك �لفرد��� �متالكه لهذه �لقدرة، وهي �أي�سً

.Beelee, et al. 2014,105)

وُيعد متييز �لنفعالت  من خالل �لتعبري�ت �لوجهية �أمر حيوي يف حياة �لفرد، 
حيث ت�س���اعدهم علي جتنب �ملخاطر، وعلي متييز �لتز�م �سركاء �لرومان�سية بع�سهم 
لبع����س(Heerey, Keltner & capps, 2000) ، و�لأطف���ال و�ملر�هق���ني �لعاديني 
�لذي���ن لديه���م �لقدرة علي متييز �لتعبري�ت �لوجهي���ة و�لنفعالت يكون لديهم ذكاء 
�نفعايل جيد، حيث �إن �لذكاء �لنفعايل يعني " �لقدرة علي حتديد و��ستخد�م وفهم 

 .(Hughes,2012)" لنفعالت حيث ي�ساعده علي بناء عالقات قوية�

�أما "Kohler (2005) فيعرف �لقدرة علي �لتمييز �لنفعايل باأنها" �لقدرة 
عل���ى �لتع���رف عل���ي م�س���اعر �لآخري���ن" (Barbato et al.,2015:134) .و منه���م 
من يعرفها باأنها" �لقدرة علي متييز �لنفعالت  من خالل تعبري�ت �لوجه �ملتنوعة 
Thirion- " ولق���د �أك���د كال م���ن. (Porter et al., 2009( " و�لألف���اظ �لظاه���رة
Marissiaux & Nader-Grosbois« عل���ي �أهمي���ة �لعالق���ة ب���ني نظري���ة �لعق���ل 
و�لنفع���الت تزي���د تل���ك �لنظرية من ق���درة �لطفل عل���ي �لتمييز �لنفع���ايل �لتي مت 
تعريفه���ا باأنه���ا" �لقدرة عل���ي فهم �حلال���ة �لنفعالية لالآخرين و�لتنب���وؤ بالنفعالت 
���ا �لتنبوؤ بال�س���لوك �ملقب���ول �عتماًد� علي  �عتم���اًد� علي �ملو�قف �لتي حتدث فيها،و�أي�سً

. (Matson & Sturmey,2011, 128)"لنفعال�
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يت���م  �لآخري���ن  �نفع���الت وم�س���اعر  فه���م   وي���ري Buitelaar (1999)” �أن 
م���ن خ���الل �خلطاب���ات �للفظي���ة وم���ن �لإمي���اء�ت �أو �لإ�س���ار�ت �لوجهي���ة و�جل�س���دية 
وتوج���د �نفع���الت ب�س���يطة مثل �ل�س���عادة و�نفعالت معق���دة ومركبة مثل �لده�س���ة". 
وي���ري �لبع����س �أن �جلو�ن���ب �لأ�سا�س���ية للمعرف���ة �لجتماعية هي �لتميي���ز �لنفعايل 
وهي تعني"�لقدرة علي �لفهم و�لتمييز �ل�سحيح لالنفعالت �ل�سادرة عن �لآخرين" 

.(Habota et al.,2015, 2)

حي���ث �أن �لق���درة علي معرفة �حلالة �لنفعالية لالآخرين تتطلب �لقدرة علي 
تف�س���يل �أو تركيز �لنتباه علي �ملعلومات ذ�ت �ل�س���لة باملو�قف، ومعظم هذه �لعمليات 
تك���ون ل �س���عورية ، حي���ث ل يوج���د �نفعال كله �س���عوري يف �أ�س���ا�س �لنفع���الت . ولقد 
ذك���ر Kohler (2005) �أن هن���اك بع�س �لدر��س���ات �لتي تري �أن تعبري�ت )�ل�س���عادة، 
�حل���زن، �خل���وف، �لغ�س���ب ،�لده�س���ة و�ل�س���مئز�ز ه���ي �لأ�س���هل يف �لتع���رف عليها من 
خالل تعبري�ت �لوجه ، ويف در��س���ات �أخري تري �أن �ل�س���عادة و�ل�س���مئز�ز هما �لأ�سهل 
يف �لتع���رف عليه���ا ع���ن �نفع���ال �خل���وف �ل���ذي يع���د م���ن �أك���رث �لنفعالت �س���عوبة يف 
�لتعرف عليه، وبالتايل فاإن �لدر��سات �ل�سابقة �أكدت �أن �لأطفال و�ملر�هقني �لعاديني 
يك���ون �أد�وؤه���م �أف�س���ل يف �لتعرف علي �لنفع���الت �لإيجابية عن �لنفعالت �ل�س���لبية 

.(Lorindo, 2008,18; & Kuusikko et al.,2009, 938)

وتب���دو �أهمي���ة �لقدرة علي �لتمييز �لنفع���ايل تقريًبا يف كل جانب من جو�نب 
�حلي���اة بدًء� م���ن �لوظيفة �لتي ي�س���غلها �لفرد ومروًر� بالعالقات �حلميمة وو�س���وًل 
�إيل �ل�س���حة �لنف�س���ية، وفيم���ا يتعل���ق بالوظيفة فهن���اك بع�س �ملهن �لت���ي تعتمد علي 
مه���ار�ت متيي���ز �لنفع���الت و�مل�س���اعر �لقوي���ة، حيث �إن �لعم���ل فيها يت�س���من مو�قف 
ل يتمك���ن فيه���ا �لآخرون من �لت�س���ريح مب�س���اعرهم لفظًيا �أو �لتعب���ري عنه بالكلمات 
مثل �لعالج �لنف�سي، �لتمري�س د�خل �مل�ست�سفيات، �لإ�سعاف، �ل�سرطة وكذلك جميع 
�لعاملني يف جمال رعاية �لأطفال و�ملر�هقني وغريها من �ملهن )�سعبان، 2010، 28(. 
وبذل���ك فاإن �لأطف���ال و�ملر�هقني �لذين لديهم �لقدرة علي معرفة هذه �لنماذج غري 
�للفظية لالآخرين �ستكون لديهم �لقدرة علي �ل�ستجابة و�لتفاعل مع �أقر�نهم، بينما 
�لأطف���ال و�ملر�هق���ون �لذي���ن ل ي�س���تطيعون ترجمة و متييز �ملعلوم���ات غري �للفظية 
بدقة، تنتج عنهم ��ستجابات و�أفعال �سلبية مما يجعلهم عر�سة لالإ�سابة بال�سعوبات 

.(Nowicki and Duke,1994,10) و�مل�سكالت �ل�سخ�سية و�لت�سخي�سية
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ويب���دو �لأم���ر �أخط���ر من ذلك فق���د يتطور �لأمر �إيل �إ�س���ابة ه���وؤلء �لأطفال 
و�ملر�هقني بالأمر��س و�ل�س���طر�بات �لنف�س���ية، فقد �أ�سار �لبع�س �أن هوؤلء �لأطفال 
و�ملر�هق���ني �لذي���ن يعان���ون م���ن نق����س �لقدرة عل���ي �لتميي���ز �لنفعايل قد ي�س���ابون 
با�س���طر�ب �لبار�نوي���ا، وذل���ك نتيجة لعدم فهمه���م لأفعال �لآخري���ن ونو�ياهم ،وهذ� 
ل ي���وؤدي فق���ط �إيل �ل�س���ك و�لرتي���اب ولكن���ه  ق���د ي���وؤدي �إيل �ل�س���اللت و�خل���د�ع                       

)�سعبان، 2010،29(.

و�أثن���اء تتاب���ع �ل�س���هور ينتج �لفرد �لعدي���د من �لتعب���ري�ت �لنفعالية �ملختلفة 
و�ملنف�س���لة مث���ل �لإث���ارة، و�ل�س���مئز�ز، و�لبهجة، و�حلزن، و�لغ�س���ب و�خل���وف و�لتي 
يك���ون م���ن �ل�س���هل �لتع���رف عليه���ا من خ���الل �ملحي���ط �لجتماع���ي ،ويف نهاي���ة �لعام 
�لأول يك���ون �لأفر�د قد �أ�س���بح لديهم �لقدرة علي �إعط���اء معني للتعبري�ت �لوجهية، 
وذلك وفًقا ل�س���عورهم ومتييزهم ملختل���ف �لنفعالت من خالل �لتعبري�ت �لوجهية، 
وبالتدري���ج يب���د�أ �لف���رد بفه���م �لر�س���ائل �ملنقول���ة م���ن خ���الل �لتعب���ري�ت �لنفعالي���ة 
لالآخري���ن، و�أثن���اء ه���ذه �لف���رتة �س���و�ء يف �ملو�ق���ف �لو��س���حة �أو �لغام�س���ة فالأطفال 
�ل�س���غار يبحث���ون بن�س���اط ع���ن �ملعلومات �لنفعالي���ة من خالل حميطه���م وذلك من 
�أجل تكييف �أنف�س���هم مع �ملو�قف �ملختلفة، فالأطفال ي�س���تجيبون تلقائًيا لالنفعالت 
وي�س���تخدمون هذه �ل�س���تجابات يف �لتفاعل مع �لآخرين، وبالتايل فاإن �أد�ء �لأطفال 
ومتييزه���م للتعب���ري�ت �لنفعالي���ة �لوجهي���ة و�إظه���ار تكيفه���م يعتم���د عل���ي مالم���ح 

.(Matson & Sturmey, opcit., 128-140) لنفعال�

وعلي �لرغم من تز�يد �لنمو ب�سرعة كبرية يف �لقدرة علي �لتمييز �لنفعايل 
ل���دي �لف���رد ما قبل �ملدر�س���ة �إل �أنه بزيادة �لعمر وبدخول �لأطفال �إيل عمر �ملدر�س���ة 
ي�س���بحون ذوي ب�س���رية �أك���رث بحياته���م �لنفعالي���ة ولديه���م فه���م �أك���رث لنفع���الت 
�لآخرين وكيفية حدوثها و�ملو�قف �لعديدة �لتي حتدث فيها،حيث �أن قدرة �لأطفال 
عل���ي متيي���ز خمتلف �لنفعالت تظهر يف خمتلف �لأوقات مثل �نفعال �ل�س���عادة �لذي 
يتعرف عليه �لطفل مبكًر� قبل �لنفعالت �لأخرى مثل �لغ�س���ب و�خلوف و�لده�س���ة 

.(Johnston,et al., 2011, 2)
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يري �لبع�س �أنه عند عمر �س���بع �س���نو�ت ي�ستطيع �لأفر�د �أن مييزو� ويكت�سبو� 
دق���ة  يف  �لخت���الف  �أن   Herba وت���ري   ،  )2010،32 )�س���عبان،  �ملعق���دة  �لنفع���الت 
�لتميي���ز ملختل���ف �لنفعالت تظهر بو�س���وح خالل مرحلة �لطفولة �ملتو�س���طة، ولقد 
�أ�س���ارت �لعدي���د من �لدر��س���ات �إيل �أن �ل�س���رعة يف متييز �لتعب���ري�ت �لنفعالية تزد�د 
عند عمر �س���بعة �إيل ع�س���رة �س���نو�ت وتتح�س���ن خا�س���ة بالن�س���بة لالنفعالت �ل�س���لبية

.(Johnston, et al., 2011, 3) 

كم���ا ي���ري �لبع����س �أن���ه ل ميك���ن �إج���ادة �لقدرة عل���ي �لتميي���ز �لنفع���ايل قبل 
ع�س���رة �أع���و�م، حي���ث ي���رون �أن  بع����س �لأطف���ال ل ي�س���تخدمون �ملعلوم���ات �ملعرفي���ة 
حت���ي ي�س���لو� �إيل �س���ن ع�س���رة �أع���و�م ،و�لأطفال �لذين يق���ل عمرهم عن ع�س���رة �أعو�م 
مييلون �إيل �أن تكون �أحكامهم علي �أ�سا�س �ملعلومات �ملحلية مثل مالمح �لوجه فقط

.(Durand, et al., 2011:1) 

وي���ري Bruce (2005) �أن معظ���م �لبح���وث تق���رتح �أن �لق���درة عل���ي متيي���ز 
معظ���م �لتعب���ري�ت �لنفعالية ت�س���ل �إيل م�س���توي �لكب���ار عندما يبلغ �لأطفال ع�س���رة 
�أع���و�م ،ولك���ن ت���ري Herba (2005) �أن يف هذ� �لعمر ي�س���تطيع �لأطفال �أن يحددو� 
�أو يتعرف���و� عل���ي �لتعب���ري�ت �لنفعالي���ة �لنموذجي���ة يف م�س���تويات مماثل���ة للبالغ���ني
(Rump, et al., 2009:1435)، حي���ث �إن �لق���درة عل���ي فه���م م�س���اعر �لآخري���ن 
تتح�س���ن م���ع تق���دم �لعم���ر ويت���م �كتمالها عن���د م�س���توي �لبلوغ م���ن عمر ع�س���رة �إىل 
�أحد ع�س���ر عاًما ، حيث ي�س���بح �لأطفال �أكرث ن�س���ًجا وتيقنًنا من قدرتهم علي ك�س���ف 

.(Lorindo ,op cit., 11; & Kuusikko et al., op cit., 938) لنفعالت�

وعندما يبلغ �لأطفال عمر �أحد ع�س���ر �أو �ثنا ع�س���ر عاًما ي�س���تطيعون ب�سهولة 
فه���م �لنفع���الت �لجتماعي���ة �ملختلف���ة ويتعلمون بدرج���ة �أك���رب �لإدر�ك �لجتماعي 
 ،(Matson and Sturmey, op cit.:128) لغ���ري غ���ري �مللح���وظ وكذل���ك �ملعق���د�
ويق���رتح Cohen (2005) �أن متيي���ز �لنفعالت �ملعقدة و�حلالة �لعقلية يعتمد علي 

.(Golan,et al.,2006:1098) لقدرة �لفكرية�

وت�س���ري �لدر��س���ات �إيل �أن���ه حت���ى يف بع����س �ملر�هق���ني، قد ل يز�ل ل���دي بع�س 
�لأفر�د �س���عوبة يف �لتعرف علي �لنفعالت �لأقل �س���دة �أو قوة، بينما يري �آخرون �أن 
�لتمييز �لنفعايل ي�سري جنًبا �إيل جنب مع �ل�سرعة �لتي يعالج بها �لفرد �لنفعالت، 
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يب���دو �أنه���ا تتط���ور خالل �س���ن �ملر�هق���ة قبل �أن ت�س���ل ذروتها يف �س���ن �لبل���وغ ويف هذ� 
�ل�س���ن يكون �لأفر�د لي�س���و� فقط ذوى كفاءة عالية و�س���ريعة جًد� يف �إدر�ك �لتعبري�ت 
���ا عل���ي حتدي���د �لتعب���ري�ت �لنفعالي���ة  �لنفعالي���ة لالآخري���ن، ولك���ن ه���ي ق���ادرة �أي�سً
�لدقيق���ة ج���ًد� منه���ا، وتظه���ر يف �لنفعالت �ل�س���لبية �أكرث من �لنفع���الت �لإيجابية 

.(Rump,et al., op cit., 1435)

ويب���دو �أن ه���ذه �ملرحل���ة فعاًل ه���ي �ملرحلة �لت���ي يكتمل فيها من���و �لقدرة علي 
�لتمييز �لنفعايل وبو�س���ول �لأفر�د �إيل عمر �ثني ع�س���رة �س���نة ت�س���بح قدرتهم علي 
�لتميي���ز �لنفع���ايل قد �كتملت، وبذلك فاإن �أي ق�س���ور �أو نق�س يف مدي قدرة �لطفل 
عل���ي �لتميي���ز �لنفعايل عن���د هذ� �لعمر يحت���اج �إيل �لتدخل �لعالج���ي تالفًيا لكثري 
م���ن �ل�س���طر�بات �لنف�س���ية �لت���ي قد تنج���م عن ه���ذ� �لنق����س �أو �لق�س���ور. وبالتاىل 
ن���رى �أن �لق���درة عل���ي �لتمييز �لنفعايل ت���وؤدى دوًر� مهًما يف حياتن���ا جميًعا، وعندما 
يحدث نق�س �أو ق�س���ور ما لهذه �لقدرة فقد يتعر�س �لأطفال و�ملر�هقون لكثري من 
�ل�س���عوبات و�مل�س���كالت �لنف�س���ية �أو قد ي�س���ل بهم �لأمر �إيل حد �لإ�س���ابة بالأمر��س 

�لنف�سية ، لذ� لبد من �لهتمام بها على فرت�ت خمتلفة بد�ية من �لطفولة. 

وف���ى �س���وء �ط���الع �لباحثني عل���ى كثري من �لدر��س���ات �لعربي���ة مل يقع حتت 
�أيديهما �أية در��سة تطرقت �إىل متغري�ت �لدر��سة �ليقظة �لعقلية و�لتمييز �لنفعايل 
ل���دى �ملر�هقني �ل�س���م مًع���ا، ومن هنا �نطلقت فكرة هذه �لدر��س���ة لدى �لباحثني، يف 
حماول���ة �لتع���رف عل���ى طبيعة �لعالقة ب���ني �ليقظة �لعقلية و�لتميي���ز �لنفعايل �إىل 
جانب بناء برنامج تدريبى قائم على مهار�ت �ليقظة �لعقلية ودوره يف تنمية �لتمييز 

�لنفعايل لدى �ملر�هقني �ل�سم.

م�سكلة البحث:
لح���ظ �لباحث���ان من خالل در��س���ة ��س���تطالعية قام���ا بها مع فئ���ة �ملر�هقني 
�ل�س���م يف �ملد�ر�س وغريها من �ملر�كز �ملتخ�س�س���ة، �أن �ملر�هق �لأ�سم ينق�سه �لتمييز 
�لنفع���ايل ب�س���كل ملحوظ بن�س���ب تخط���ت �ل 50%، فقد ل مييز ب���ني تعبري�ت �لوجه 
و�مل�س���اعر �ملختلف���ة، مم���ا يزي���د م���ن معانات���ه و يعم���ل عل���ى زي���ادة �حل���دة يف �لتعام���ل 
باملقارن���ة باملر�ه���ق �لع���ادي، كما �أنه توج���د فجوة معرفية يف �لبحوث و�لدر��س���ات- يف 
حدود علم �لباحثني – رغم �رتباط �ليقظة �لعقلية بالعديد من �ملتغري�ت �ملهمة كما 
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 (Shapiro, et al. (2008) Parto, & Beshant (2011) يت�سح من �لدر��سات
 , Jha, Stanley, Kiyonaga, Wang, & Gelfand, (2010) Caldwell,
(et al. (2010) Brown, & Ryan, (2003)  Dubert, et al. (2016)؛ �إل 
�أنه ل توجد در��سات عربية حاولت تنمية �لتمييز �لنفعايل لفئة �ملر�هقني �ل�سم يف 

�سوء �ليقظة �لعقلية.

لذل���ك �جت���ه �لباحث���ان �إىل حماولة �لبحث يف ه���ذه �لظاه���رة و�إيجاد �حللول 
�ملتاح���ة ملحاول���ة تنمية �لتمييز �لنفعايل عند �ملر�هق �لأ�س���م، ��س���تناد� �إىل �مل�س���مون 
�ل�س���يكولوجي لليقظ���ة �لعقلي���ة، مم���ا يوؤدي يف نهاية �لأمر على ح�س���ن �س���ري �لعملية 
�لتعليمية د�خل �لف�سل، من خالل �إحد�ث تناغم نف�سي بني �لطفل و�أقر�نه، و�لبيئة. 

لذلك ترتكز م�سكلة �لبحث حول �لإجابة عن �ل�سوؤ�ل �لرئي�س �لتايل: 

م���ا فعالي���ة �لربنامج �لقائ���م على �ليقظ���ة �لعقلية لتنمي���ة �لتمييز �لنفعايل 
لدى �ملر�هقني �ل�سم؟

ولكن قبل �سياغة �لأ�سئلة �لتجريبية لبد من �لتحقق من مالءمة �ملجموعة 
�لتجريبي���ة ومالءم���ة �مل�س���مون �ل�س���يكولوجي )�ليقظة �لعقلي���ة( للربنامج كمتغري 
م�س���تقل يوؤث���ر يف �ملتغ���ري �لتاب���ع )�لتميي���ز �لنفع���ايل( ويف�س���ره؛ لذل���ك مت �إ�س���افة 

�لأ�سئلة �لتالية: 
ه���ل توج���د عالقة ب���ني �ليقظة �لعقلي���ة و�لتميي���ز �لنفعايل ل���دى �ملر�هقني 1 ))

�ل�سم؟
ما مدى �إمكانية �لتنبوؤ بالتمييز �لنفعايل بدللة �ليقظة �لعقلية لديهم؟1 ))
هل توجد فروق بني �جلن�س���ني يف كل من �ليقظة �لعقلية و�لتمييز �لنفعايل 1 ))

لديهم؟
وعلى ذلك فاإن �أ�سئلة �لدر��سة �لتجريبية �لرئي�سة هي كالتايل:1 ))
م���ا فعالي���ة �لربنامج �لقائم على �ليقظة �لعقلي���ة يف تنمية �لتمييز �لنفعايل 1 5)

لدى �ملر�هقني �ل�سم؟
م���ا مدى ��س���تمر�رية فعالية �لربنام���ج �لقائم على �ليقظ���ة �لعقلية يف تنمية 1 6)

�لتمييز �لنفعايل لدى �ملر�هقني �ل�سم بعد فرتة �ملتابعة؟
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اأهداف البحث:
يف �س���وء عنو�ن وم�س���كلة �لدر��س���ة وقبل �س���ياغة �لأهد�ف �لرئي�س���ة لبد من 
�لتحقق من مالءمة �ملجموعة �لتجريبية ومالءمة �مل�س���مون �ل�س���يكولوجي لليقظة 
�لعقلي���ة يف �لربنام���ج كمتغ���ري م�س���تقل يوؤث���ر يف �ملتغري �لتاب���ع )�لتميي���ز �لنفعايل( 

ويف�سره  لذلك مت �إ�سافة �لأهد�ف �لتالية:
�لتع���رف على طبيع���ة �لعالقة بني �ليقظ���ة �لعقلية و�لتميي���ز �لنفعايل لدى 1 ))

عينة من �ملر�هقني �ل�سم.
�لتع���رف عل���ى �إمكاني���ة �لتنب���وؤ بالتميي���ز �لنفع���ايل بدلل���ة �ليقظ���ة �لعقلي���ة 1 ))

لديهم.
�لتع���رف عل���ى �لف���روق ب���ني �جلن�س���ني يف كل م���ن �ليقظ���ة �لعقلي���ة و�لتميي���ز 1 ))

�لنفعايل لديهم.
وعلى ذلك فاإن �أهد�ف �لدر��سة �لرئي�سة كالتايل:1 ))
�لتع���رف عل���ى فعالية �لربنام���ج �لقائم عل���ى �ليقظة �لعقلي���ة لتنمية �لتمييز 1 5)

�لنفعايل لدى �ملر�هقني �ل�سم.
�لتعرف على ��ستمر�رية فعالية �لربنامج �لقائم على �ليقظة �لعقلية لتنمية 1 6)

�لتمييز �لنفعايل لدى �ملر�هقني �ل�سم بعد فرتة �ملتابعة.

اأهمية البحث:
تربز �أهمية �لبحث �حلايل يف: 

�أنه���ا تعد �إ�س���افة نظرية للدر��س���ات تظه���ر من �أهمية �ملجال نف�س���ه؛ فاليقظة 1 ))
�لعقلي���ة �س���و�ء كمفه���وم نف�س���ي �أو تدخ���ل تدريبي تع���د من �ملفاهي���م �حلديثة 

ن�سبًيا يف �لدر��سات �لنف�سية.
تقدمي �أدو�ت �لدر��س���ة خا�س���ة �ملقايي�س �مل�س���تخدمة يف قيا�س كل من �ليقظة 1 ))

�لعقلي���ة ل���دى �ملر�هقني، ومقيا����س �لتمييز �لنفعايل من �إع���د�د �لباحثني يف 
عمليات �لفرز و�لتقومي لدي �ملخت�سني و�لقائمني بالرعاية.

���ا يف �لربنام���ج �لتدريبي �ملق���دم يف �لبحث 1 )) تكم���ن �أهمي���ة �لبحث �حل���ايل �أي�سً
�حل���ايل يف حال ثبوت فاعليته �س���يوؤدي �إىل تنمية �ليقظ���ة �لعقلية لدى �أفر�د 
�لعينة �لتجريبية، وبالتايل تنمية �لتمييز �لنفعايل لديهم، �لأمر قد ينعك�س 
ب�سكل �إيجابي على كافة �لأن�سطة و�ل�سلوكيات وعمليات �لتعلم لديهم، ويوؤدي 

�إىل زيادة معدلت تو�فقهم �لدر��سي و�لنف�سي و�لجتماعي.
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�ل�س���تفادة م���ن ذ�ت �لربنام���ج م���ن خ���الل تعمي���م ه���ذ� �لربنامج عل���ى عينات 1 ))
�أخرى من �ل�سم.

�ل�س���تفادة م���ن �لربنام���ج �حلايل م���ن خالل جتربت���ه على عين���ات �أخرى من 1 5)
ذوى �لحتياجات �خلا�س���ة، و��س���تغالل �لتدريب على مهار�ت �ليقظة �لعقلية 

بت�سمينها يف �لرب�مج و�لأن�سطة �لرتبوية.
 �لعناية بذوى �حتياجات ذوى �لحتياجات �خلا�سة، و��ستغالل �لتدريب على 1 6)

مهار�ت �ليقظة �لعقلية يف كثري من �لرب�مج و�لأن�سطة �لرتبوية.
�لقيمة �لنظرية و�لتطبيقية لنتائج �لبحث �حلايل وتف�سريها ب�سكل عام.1 7)

م�سطلحات الدرا�سة
 :Mindfulness 1- اليقظة العقلية

يعرفه���ا �لباحث���ان باأنها: "�لوعي �لن�س���ط و�لتقبل �مل�س���تمر للخرب�ت �حلالية 
�حلا�سرة  بغر�س �ملو�جهة �لإيجابية �ملرنة لالأحد�ث و�لأ�سخا�س كما هى يف �لو�قع 

وبدون �إ�سد�ر �أحكام تقييميه م�سبقة عليها".
وتعرف �ليقظة �لعقلية �إجر�ئًيا يف �لبحث �حلايل باأنها "�لدرجة �لتي يح�سل 

عليها �ملر�هق على مقيا�س �ليقظة �لعقلية �مل�ستخدم يف �لدر��سة".

:Mindfulness Based Program 2- الربنامج القائم على اليقظة العقلية
يعرف���ه �لباحث���ان �إجر�ئًي���ا باأن���ه: "ه���و خط���ة حم���ددة ودقيق���ة ت�س���تمل على   
جمموعة من �لفنيات و�لأن�سطة مبنية على كل من: �لوعي �لن�سط، و�لتقبل �مل�ستمر 
للخرب�ت �حلا�س���رة؛ من خالل جل�س���ات حمددة تهدف �إىل تنمية �لتمييز �لنفعايل 

لدى �ملر�هق �لأ�سم خالل وقت حمدد".

:Emotion Recognition 3- التمييز النفعايل
يعرفه �لباحثان باأنه: "هو قدرة �لفرد على حتديد �مل�س���اعر و�لنفعالت ور�ء 

�ملو�قف  �ملختلفة و�لتعبري�ت �لوجهية �ملختلفة ب�سكل �سليم".
ويع���رف �إجر�ئًي���ا باأن���ه: "�لدرج���ة �لت���ي يح�س���ل عليه���ا �ملر�ه���ق �لأ�س���م عل���ي 
مقيا����س �لتميي���ز �لنفع���ايل وت�س���ف قدرت���ه على حتدي���د �مل�س���اعر و�لنفع���الت ور�ء 

�ملو�قف و�لتعبري�ت �لوجهية �ملختلفة ب�سكل �سليم".
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فرو�س البحث:
يف �س���وء �خللفية �لنظرية و�لدر��سات �لو�ردة وبالرجوع �إىل �أهد�ف �لبحث   

�حلايل ميكن �سياغة فرو�س �لبحث كما يلي:
: الفرو�س ال�سيكومرتية: اأولاً

توج���د عالق���ة موجب���ة ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني �ليقظ���ة �لعقلي���ة و�لتمييز 1 ))
�لنفعايل لدى �ملر�هقني �ل�سم.

ميكن �لتنبوؤ بالتمييز �لنفعايل بدللة �ليقظة �لعقلية لديهم.1 ))
ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني �جلن�س���ني يف كل من �ليقظة �لعقلية 1 ))

و�لتمييز �لنفعايل لدى �ملر�هقني �ل�سم.
ثانًيا: �لفرو�س �لتجريبية:

توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي رتب �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي 1 ))
يف كل م���ن �ليقظ���ة �لعقلية و�لتمييز �لنفعايل ل�س���الح �لقيا�س �لبعدي لدى 

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

و�لتتبع���ي يف كل م���ن �ليقظ���ة �لعقلي���ة و�لتميي���ز �لنفع���ايل ل���دى �ملجموع���ة 
�لتجريبية.

اإجراءات البحث
: منهج البحث: اأولاً

تعتم���د �لبح���ث �حل���ايل على �ملنهج �س���به �لتجريبي لأنها ت�س���تخدم �لت�س���ميم 
�لتجريب���ي ذي �ملجموع���ة �لو�ح���دة؛ حي���ث ته���دف �لبحث �حلايل ب�س���كل ��سا�س���ي �إىل 
�لتعرف على فعالية �لربنامج �لقائم على �ليقظة �لعقلية )متغري م�ستقل( يف تنمية 

�لتمييز �لنفعايل لدى �ملر�هقني �ل�سم )متغري تابع(.

ا: عينة البحث: ثانياً
عينة �لبحث �ل�س���تطالعية: نظًر� للحاجة �إىل تاأكيد �لكفاءة �ل�س���يكومرتية 1 ))

للمقايي�س �جلديدة يف �لبحث �حلايل فقد تكونت عينة �لدر��سة �ل�ستطالعية 
من 180 مر�هًقا مبتو�سط عمري 15.56 و�نحر�ف معياري 1.86 بهدف �لتحقق 
م���ن �ل�س���روط �ل�س���يكومرتية ملقيا����س �ليقظة �لعقلي���ة؛ حيث ي�س���تلزم تقيمه 
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عين���ة معياري���ة من �ملر�هقني �لعاديني، �أما �لعينة �ل�س���تطالعية �لثانية فقد 
تكونت من 50 مر�هًقا من �ل�سم مبتو�سط عمري 17.5 و�نحر�ف معياري 1.8 
- نظًر� لأن �لتمييز �لنفعايل لدى �ملر�هقني �ل�س���م هو �مل�ستهدف بالربنامج 
يف �لبحث �حلايل - وذلك بهدف �لتحقق من �ل�س���روط �ل�سيكومرتية ملقيا�س 

�لتمييز �لنفعايل لدى �ملر�هقني �ل�سم.
عينة �لبحث �لأ�سا�سية: بعد �لتحقق من كفاءة �أدو�ت �لدر��سة �ل�سيكومرتية، 1 ))

قام �لباحثان بتطبيقها على عينة �لدر��س���ة �لأ�سا�س���ية �لتي ��س���تملت على  50 
مر�هًقا �أ�س���م من عمر 14 �س���نة �إىل عمر 19 �س���نة مبتو�س���ط عمر زمني قدره 

17.5 �سنة؛ وذلك بغر�س �ختبار �لفرو�س �ل�سيكومرتية للدر��سة.
عين���ة �لبح���ث �لتجريبي���ة: مت �ختيار جمموع���ة �لدر��س���ة �لتجريبية من بني 1 ))

�لأف���ر�د ذوي �لدرجات �ملنخف�س���ة يف �لتمييز �لنفعايل حتت �لإرباعي �لأدين 
طبًق���ا للدرج���ات �مل�س���تخرجة م���ن �لعينة �لأ�سا�س���ية؛ حيث بل���غ عددها 10 من 

�ملر�هقني من �ل�سم.

اأدوات البحث:

 :Mindfulness Scale مقيا�س اليقظة العقلية  : اأوالاً
 و�سف املقيا�س يف �سورته الأجنبية:- 1

�أعده Cardaciotto et al., (2008)، ويتكون من )20( عبارة، موزعة على 
بعدين، وهما: �لوعي Awareness، ويت�س���من �لعبار�ت �أرقام )1، 3، 5، 7، 9، 11، 
13، 15، 17، 19(. وتعك�س �ملر�قبة على �خلرب�ت مع �لرتكيز على �خلرب�ت �حلا�س���رة 
�أكرث من �ملا�س���ية �أو �مل�س���تقبلية. و�لتقب���ل Acceptance، ويت�س���من �لعبار�ت �أرقام 
)2، 4، 6، 8، 10، 12، 14، 16، 18، 20(، وتعك����س قب���ول �خل���رب�ت و�لت�س���امح نحوه���ا، 
ومو�جهة �لأحد�ث بالكامل كما هي. وت�سري كل �لعبار�ت يف �لجتاه �ملوجب، وت�سحح 
يف �سوء مقيا�س تدرج خما�سي، يرت�وح بني )تنطبق متاًما- ل تنطبق متاًما(، وتقدر 
�لدرج���ات ب )5 4 3 2 1( عل���ى �لرتتي���ب. ويرت�وح مدى �لدرج���ات للمقيا�س ككل بني 

)20 – 100( درجة، وت�سري �لدرجة �ملرتفعة �إىل �ليقظة �لعقلية.
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 كفاءة املقيا�س يف �سورته الأجنبية:- 2
للتحق���ق من �س���دق وثبات �ملقيا�س، ق���ام معدو �ملقيا����س بالتطبيق على عينات 
خمتلف���ة �س���ملت �لأوىل عين���ة غ���ري �إكلينيكي���ة قو�مه���ا 559 ف���رًد� بو�ق���ع 270 ذك���ًر�،                          
و 283 �أنث���ى، و6 �أف���ر�د غ���ري حمددي���ن جلن�س���هم، مبتو�س���ط عم���ري ق���دره 20 �س���نة، 
و�نحر�ف معياري قدره 3.5 تقريًبا، و�سملت �لثانية عينة �إكلينيكية قو�مها 52 فرًد�، 
بو�ق���ع 23 ذك���ًر�، 29 �أنث���ى، مبتو�س���ط عم���ري قدره 40 �س���نة، و�نحر�ف معي���اري قدره

12 تقريًب���ا، ومت �ختياره���م م���ن �ملرتددي���ن على �لعياد�ت �لنف�س���ية ولديهم م�س���كالت 
نف�س���ية خمتلف���ة، �أم���ا �لعين���ة �لثالثة فقد �س���ملت عينة تع���اين من ��س���طر�بات �لأكل 
قو�مه���ا 30 ف���رًد� بو�ق���ع 3 ذك���ور، 27 �أنثى، مبتو�س���ط عمري قدره 30 �س���نة، و�نحر�ف 
معياري قدره 10.60، بينما �س���ملت �لعينة �لأخرية 78 فرًد� من طالب مركز �لإر�س���اد 
�لنف�سي باجلامعة، بو�قع 9 ذكور، 69 �أنثى، مبتو�سط عمري قدره 25.5 �سنة، و�نحر�ف 

معياري قدره 7.77.

و�إجم���اًل فقد �أ�س���فرت نتائج �لدر��س���ة من خالل ��س���تخد�م �لتحلي���ل �لعاملي 
�ل�ستك�س���ايف ث���م �لتحلي���ل �لعامل���ي �لتوكيدي لبن���ود �ملقيا�س ع���ن �أن �لبن���اء �لعاملي 
للمقيا�س يتكون من عاملني، وت�سبع على كل عامل منهما 10 بنود، وتر�وحت ت�سبعات 
�لبنود على �لعامل �لأول بني 0.47 – 0.64، وي�سمى �لوعي، وتر�وحت ت�سبعات �لبنود 

على �لعامل �لثاين بني 0.50-0.71، وي�سمى �لتقبل.

كم���ا مت ��س���تخد�م �س���دق �ملحك، وبلغ معام���ل �رتباط درج���ات �ملقيا�س �حلايل 
مع مقيا�س كينتاكي لليقظة �لعقلية 0.83، كما مت ��س���تخد�م �ل�س���دق �لبنائي، وذلك 
بح�س���اب معام���الت �لرتباط ب���ني درجات �ليقظ���ة �لعقلية ودرج���ات مقايي�س �أخرى، 
و�أ�س���فرت �لنتائ���ج ع���ن �أن �ليقظة �لعقلية ترتبط �س���لبًيا بالكتئ���اب، و�لياأ�س، و�لقلق، 

و�لأفكار �لقمعية و�لجرت�رية، وترتبط �إيجابًيا بال�سعادة وجودة �حلياة.

كم���ا �أظه���رت نتائ���ج ح�س���اب �ل�س���دق �أن للمقيا����س ق���درة على �لتميي���ز؛ حيث 
وج���دت ف���روق يف �ليقظة �لعقلية ب���ني �لعين���ات �لإكلينيكية وغ���ري �لإكلينيكية وذوي 
��س���طر�بات �لأكل، وذل���ك ل�س���الح �لعين���ات غري �لإكلينيكية. ومت ��س���تخد�م �لت�س���اق 
�لد�خلي بح�س���اب معامالت �لرتباط بني درجة �لبند و�لدرجة �لكلية للبعد �ملنتمية 
�إلي���ه، وتر�وحت معامالت �رتباط �لبن���ود بالبعد �لأول بني 0.38، 0.61، كما تر�وحت 
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معامالت �رتباط �لبنود بالبعد �لثاين بني 0.48، 0.72، وجميعها د�لة �إح�سائًيا عند 
م�س���توى دلل���ة 0.01، كما مت ح�س���اب ثب���ات �ملقيا�س با�س���تخد�م معامل �ألف���ا كرونباخ، 
وبلغ���ت قيمت���ه 0.85 للوعي، 0.87 للتقبل؛ ومل يقم موؤلف �ملقيا�س �لأ�س���لى بح�س���ابه 

للدرجة �لكلية.

اإجراءات تعريب املقيا�س:- 3
مت �إع���د�د �ملقيا����س يف �س���ورته �لعربي���ة م���ن خالل ترجم���ة �ملقيا����س �إىل �للغة 
�لعربي���ة، وُعر�س���ت �لرتجمة عل���ى متخ�س�س���ني يف �للغة �لإجنليزي���ة لتحديد مدى 
دق���ة �لرتجم���ة �إىل �للغ���ة �لعربي���ة، ويف �س���وء �آر�ئه���م، �أُِعي���دت �ل�س���ياغة، ث���م ُعِر�َس 
�ملقيا����س على متخ�س�س���ني يف �للغة �لعربية لتحديد �س���المة �ملعن���ى �للغوي لعبار�ت 
�ملقيا�س، بحيث تقدم معنى و��س���ح يفهمه �ملفحو�س���ون، ومت عر�س �ملقيا�س على عدد 
من �ملتخ�س�س���ني يف �ل�س���حة �لنف�س���ية وعل���م �لنف�س، وذلك به���دف �حلكم على مدى 
�س���الحية �ملقيا�س للتطبي���ق يف �لبيئة �لعربية، ومدى مالءم���ة �لعبار�ت للهدف من 
�ملقيا�س، ويف �س���وء هذ� �لإجر�ء تو�س���ل �لباحثان �إىل �ل�س���ورة �لتجريبية للمقيا�س؛ 
حي���ث مت تطبي���ق �ملقيا����س يف �س���ورته �لتجريبية على عينة �لدر��س���ة �ل�س���تطالعية، 

و�لتاأكد من �سالحيته و�سدقه وثباته.

كفاءة املقيا�س يف البحث احلايل:- 4

الثبات بطريقة معامل األفا:	- 
         مت ح�س���اب معام���الت ثب���ات �أبع���اد مقيا����س �ليقظ���ة �لعقلي���ة ع���ن طري���ق 
ح�س���اب معامالت �لت�س���اق �لد�خلي با�س���تخد�م معادل���ة �ألفا- كرونب���اخ، وجدول )1( 

يو�سح معامالت ثبات �لأبعاد �لفرعية للمقيا�س 
جدول )1( 

 α معامالت ثبات الأبعاد الفرعية والدرجة الكلية ملقيا�س اليقظة العقلية  با�ستخدام معامل
معامل الثباتاألبعاد الفرعية

**0.884الوعي

**0.890التقبل

**0.935 الدرجة الكلية

 ** د�ل عند م�ستوى 0.01 )ن = 180(
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يت�س���ح م���ن جدول )1( �أن جمي���ع معامالت �ألفا– كرونباخ )α( مرتفعة وت�س���ري �إىل 
متتع �ملقيا�س بالثبات.

الثبات بطريقة التجزئة الن�سفية: ب- 
مت ح�س���اب ثبات �ملقيا�س بني درجات �لعبار�ت �لفردية و�لعبار�ت �لزوجية عن طريق 
معادل���ة �س���يربمان ب���رو�ن، وذل���ك على جمموع���ة م���ن �لط���الب  )ن=180( و�جلدول 
�لتايل يو�س���ح قي���م معامالت �لثبات عن طريق �لتجزئة �لن�س���فية �لتي تو�س���ل �إليه 

�لباحثان. كما هي مو�سحة يف جدول )2(.
جدول )2( 

قيم معامالت الرتباط بني درجات العبارات الفردية والعبارات الزوجية با�ستخدام معادلة 
»�سبريمان بروان«

معامل الثبات بعد التصحيحمعامل الثبات قبل التصحيحاألبعاد

**0.4880.656الوعي

**0.4410.612التقبل

**0.6830.795الدرجة الكلية

** د�ل عند م�ستوى 0.01 )ن = 180(

ج- ال�سدق العاملي:
وللتحقق من �س���دق �ملقيا�س، مت ��ستخد�م �لتحليل �لعاملي �لتوكيدي لبنود �ملقيا�س 
به���دف �لتحق���ق من �س���دق �ملقيا�س و�لتاأكد من ت�س���بع فق���ر�ت �ملقيا����س على عاملني 
هما: �لوعي و�لتقبل. وقد ��س���تخدم �لباحثان طريقة �ملكونات �لأ�سا�س���ية، ومت تدوير 
�ملح���اور تدوي���ًر� متعام���ًد� بطريقة »�لفارمياك����س« وطبًقا ملحك »كايزر«، و�س���عًيا نحو 
مزي���د م���ن �لنقاء و�لو�س���وح يف �ملعنى �ل�س���يكولوجي لت�س���بعات �لبنود عل���ى �لعاملني 
�عت���رب �لت�س���بع �ملالئم �لذي يبل���غ 0.3 فاأكرث وفًقا ملحك »جيلفورد«. ويو�س���ح جدول 
)3( م�سفوفة �لعو�مل لفقر�ت مقيا�س �ليقظة �لعقلية بعد �لتدوير �ملتعامد وحذف 

�لت�سبعات �لأقل من 0.3.
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جدول )3(
 م�سفوفة العوامل لت�سبعات فقرات مقيا�س اليقظة العقلية بعد التدوير املتعامد 

وحذف الت�سبعات الأقل من 0.3
التقبلالوعيرقم الفقرةالتقبلالوعيرقم الفقرة

10.755110.664

20.815120.690

30.736130.857

40.720140.696

50.792150.691

60.768160.676

70.825170.690

80.704180.842

90.707190.811

100.736200.646

يت�س���ح م���ن جدول )3( �أن كل �لفقر�ت ت�س���بعت على �أح���د �لعاملني �أو كليهما، 
ول توجد فقرة و�حدة لي�س لها ت�سبع على �أحد �لعاملني على �لأقل. و�أن قيمة �جلذر 
�لكامن للعامل �لأول: »�لوعي«؛ 7.553 ويف�س���ر 12.80 من �لتباين �لرتباطي �لكلى، 
بينما بلغ �جلذر �لكامن للعامل �لثاين: »�لتقبل«؛ 6.678 ويف�س���ر 11.32 من �لتباين 
�لرتباط���ي �لكل���ى. وتتف���ق هذه �لنتائج ب�س���كل كبري م���ع مثيالتها �لتي تو�س���ل �إليها 

مقيا�س �ليقظة �لعقلية« �لذي تعتمد عليه �لدر��سة �حلالية. 

:Emotion Recognition Deaf Scale  ا: مقيا�س التمييز النفعايل لدى ال�سم ثانياً

و�سف املقيا�س:- 1
         بن���ود ه���ذ� �ملقيا����س – خا�س���ة �جل���زء �لب�س���ري منه���ا - تتمي���ز بال���رث�ء 
و�ملرون���ة و�لتن���وع يف �ل�س���تخد�م؛ ولك���ن مل ي�س���بق للباحث���ني �أو �أحدهم���ا تقنني هذه 
�لبنود من خالل مقيا�س يقي�س »�لتمييز �لنفعايل« على �ل�س���م من �ملر�هقني؛ حيث 
يتكون �ملقيا�س من جز�أين ��سا�س���يني بنيا علي خرب�ت ونتائج در��س���ات �س���ابقة يف هذ� 

�ملجال هما: 
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بنود الق�س�س الجتماعية:	- 
وهي جمموعة من �لق�س����س و�لتي بلغ عددها 12 ق�س���ة و�لتي تتمحور ب�سكل 
�أ�سا�س���ي يف �إجاب���ات �أ�س���ئلتها حول »�لتمييز �لنفعايل« مل�س���اعر �سخ�س���يات �لق�س����س، 
وتتمركز هذه �لق�س�س حول جمموعة من �لنفعالت هي: �لكذب. و�ملجاملة. و�سوء 
�لفه���م. و�لتهك���م. و�لقناع. و�مل�س���اعر �ملتناق�س���ة. وروح �لفكاهه. و�لنكته. و�لت�س���بيه 

و�ل�ستعاره. و�خلد�ع �ملزدوج. و�لظاهر و�لباطن. و�لن�سيان.

 بنود املهام الب�سرية:	- 
وهي جمموعة من �ل�سور �لفوتوغر�فية بلغ عددها 24 �سورة بغر�س »�لتمييز 
ا؛ حيث تت�سمن هذه �ملهام مهار�ت �لتمييز �لنفعايل من خالل �سعور  �لنفعايل« �أي�سً

�ملفحو�س بامل�ساعر �ملوجوده يف �ل�سور؛ حيث تنق�سم �إىل نوعني �أ�سا�سيني:
• �نفع���الت �أ�سا�س���ية  ه���ي: �ل�س���عادة. و�ملفاج���اأة و�خلوف. و�لغ�س���ب. و�ل�س���مئز�ز. 	

و�حلزن. و�لأمل. 
وذلك من خالل ثالث جمموعات من �ل�س���ور تو�س���ح �مل�ساعر و�لتعبري�ت علي: 

كامل �لوجه – منطقة �لعينني فقط – منطقة �لفم فقط.
• �نفعالت غري �أ�سا�س���ية �أكرث تعقيًد� هي: �ل�س���عور بالذنب. و�لتكرب. و�ل�سرحان. 	

���ا تو�س���ح  و�ملك���ر. و�ل�س���عادة. وذل���ك من خالل ثالث جمموعات من �ل�س���ور �أي�سً
�مل�س���اعر و�لتعب���ري�ت عل���ي: كام���ل �لوج���ه – منطق���ة �لعين���ني فق���ط – منطق���ة 
�لف���م فق���ط، حي���ث يت���م �لختيار ب���ني �ثنني م���ن �لختي���ار�ت )�لنفع���الت( كما                       

ير�ها �ملفحو�س.
وبعد �س���ياغة �لبنود؛ مت �إجر�ء جتربة �س���ياغة حمدودة للبنود علي عدد من 
�ملر�هقني �ل�سم �لذين مياثلون �أفر�د عينة �لتقنني، كما مت تق�سيم �ل�ستجابات علي 
بن���ود �لق�س����س �لجتماعي���ة »ثالثي )0 – 1 – 2(« يف �ملقيا�س وتق�س���يم �ل�س���تجابات 
علي بنود �ملهام �لب�س���رية »ثنائي« )0 – 1(، ثم مت تطبيق بنود �لختبار علي �ملرحلة 

�لعمرية �مل�ستهدفة للعينة �لأ�سا�سية ب�سكل فردي؛ حيث ح�سبت كفاءة �ملقيا�س.
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كفاءة املقيا�س:- 2

ثبات »الفا« للمقيا�س:	- 
�ملقيا����س �لثاب���ت كم���ا ه���و معلوم ه���و �لذي تاأت���ي نتائجه مت�س���قة ع���رب �لزمن 
بحي���ث تكون حول نف����س �ملعدل باختالف �لفرت�ت �لزمنية �أو باختالف �لفاح�س���ني، 
و�خلطاأ �لذي ينتج عن حمتوي �لعينة ميكن قيا�س���ه من خالل در��س���ة ثبات �لت�ساق 
�لد�خلي خا�س���ة مع عينة �س���عبة كاملر�هقني �ل�سم يف عينة �لتقنني، لذلك مت ح�ساب 
ثبات �لت�ساق �لد�خلي يف هذ� �ملقيا�س با�ستخد�م »�لفا كرونباخ« وذلك علي عينة بلغ 
عددها 50 مر�هق �أ�سم من عمر 14 �سنة �إىل عمر 19 �سنة مبتو�سط عمر زمني قدره 
17.5 �سنة وعدد �لبنود بلغت 36 بند�، مق�سمة علي جز�أي �لختبار: �لق�س�س �لفردية 

وعددها 12 بنًد�، و�ل�سور وعددها 24 بنًد�.

 حي���ث بلغت قيم���ة معامل »�ألفا« للج���زء �لأول 0.83، بينما بلغت قيمة معامل 
»�ألف���ا« للج���زء �لث���اين 0.80 ، كم���ا بلغت قيم���ة  معامل �لفا لالختب���ار ككل 0.87، وهي 

ن�سب عالية توؤكد �لثبات.

ال�سدق التالزمي للمقيا�س:	- 
مت ح�ساب �ل�سدق �لتالزمي مع مقيا�س »�ستانفورد بينية« �ل�سورة »ل م« حيث 
مت ح�س���اب معام���ل �لرتب���اط بني �لدرج���ات �لكلية للمقيا����س، وقيم �لأعم���ار �لعقلية 
�لت���ي و�س���ل �إليها �ل�س���م يف عينة من �ملر�هق���ني عددها 50 مر�هًقا ومتو�س���ط عمرها 
�لزمني 17.5 �س���نة، وقد بلغت قيمة معامل �لرتباط لبري�س���ون 0.88 وهي قيمة د�لة 

�إح�سائًيا عند م�ستوي 0.01 .

ا: الربنامج التدريبي القائم على اليقظة العقلية: ثالثاً
يع���رف �لربنام���ج يف �لبحث �حل���ايل باأنه : »هو خطة حمددة ودقيقة ت�س���تمل 
عل���ى جمموع���ة من �لفنيات و�لأن�س���طة مبنية على كل من: �لوعي �لن�س���ط، و�لتقبل 
�مل�س���تمر للخرب�ت �حلا�سرة؛ من خالل جل�س���ات تهدف �إىل تنمية �لتمييز �لنفعايل 
ل���دى �ملر�ه���ق �لأ�س���م«؛ ويع���د �لربنامج �حل���ايل �لقائم عل���ى فنيات �ليقظ���ة �لعقلية 
يف تنمي���ة �لتميي���ز �لنفع���ايل لدى �ملر�هقني �ل�س���م من �لرب�مج �لهام���ة �لتي تهدف 
�إىل تنمي���ة �لتميي���ز �لنفع���ايل �لت���ي يعان���ى بع�س �ملر�هقني �ل�س���م – وفًقا للدر��س���ة 
�ل�س���تطالعية - م���ن �نخفا����س فيه���ا؛ حي���ث متكنه���م م���ن �لتعام���ل مع م�س���كالتهم 
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�حلياتي���ة و�لت�س���دي له���ا وقد مر �إع���د�د �لربنامج بع���دة مر�حل؛ بد�ية من م�س���ادر 
�إع���د�د �لربنام���ج، ومروًر� بخطو�ت بنائه وو�س���ول �إىل �س���ورته �لنهائي���ة، وذلك على 

�لنحو �لتايل:

اأ�س�س الربنامج:- 1
• �لأ�سا�س �لأول: �لربنامج �لناجح ي�ستهدف ما هو كائن �لآن لي�سل بالفرد �إىل ما 	

ينبغي �أن يكون عليه من كفاءة وفعالية وتاأثري مل�سلحته وتعامله مع �لآخرين.
• �لأ�سا�س �لثاين: يتمثل يف �أن �خلرب�ت �لإيجابية يجب �أن ُتعّلم وُتْكت�سب.	
• �أم���ا �لأ�س���ا�س �لثال���ث: فيتمثل يف �ملو�س���وعات �لعلمية �جلديدة �لت���ي دعت �إليها 	

�لأديان وعلوم �لأخالق وعلم �لنف�س �لإن�س���اين، و�لتي بلورها علماء علم �لنف�س 
�لإيجابي ويرون �سرورة �لرتكيز عليها ودر��ستها علمًيا ومبناهج بحث متقدمة، 

وهذه �ملو�سوعات هى:
�حلكمة و�ملعرفة.    )	1 
�ل�سجاعة.    )	1 
�حلب و�لإن�سانية.  )	1 
�لعد�لة.)	1 
�ل�سيطرة على �لنف�س. )	1 
�لروحانية و�ل�سمو.)	1 

وق���د ر�ع���ى �لباحثان �أثناء ت�س���ميم وبناء �لربنامج بع�س �لعتبار�ت ل�س���مان 
فعالية �لربنامج: 

�لعمر �لزمني �ملنا�سب  يف �لربنامج و�خل�سائ�س �لنمائية للمرحلة.1 ))
خ�سائ�س �لفئة �مل�ستهدفة.1 ))
نوع وطبيعة �مل�سكلة �لتي يعانى منها �مل�ساركني يف �لربنامج.1 ))
�أن يكون �لربنامج و�قعًيا وفى حدود �لإمكانات �ملتاحة و�ملمكنة.1 ))
�خل�سائ�س �لبيئية و�لثقافية للم�ساركني.1 5)
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م�سادر اإعداد الربنامج:- 2
قب���ل �ل�س���روع يف �س���ياغة مقرتح���ة للربنام���ج ق���ام �لباحث���ان بالط���الع عل���ى 
بع����س �ملح���اولت �ل�س���ابقة يف هذ� �ملجال مث���ل: Asheur, & Sligman (2011) و
 ،Davis, & Hayes )2011) و Dubert, et al. )2016) و Tilahun )2017)
بال�س���افة �إىل بع�س �لدر��س���ات �لعربي���ة مثل: هدي �س���عبان )2010(، و�أحالم مهدي 
)2013(، وفتح���ي �ل�س���بع، و�أحم���د طل���ب )2013(، ودجل���ة جا�س���م )2015(؛ حي���ث مت 
عر����س �لربنام���ج يف �س���ورته �لأولي���ة عل���ى ع���دد م���ن �أ�س���اتذة عل���م �لنف�س و�ل�س���حة 
�لنف�س���ية يف �جلامعات �مل�س���رية، وذلك بهدف �لتحقق من مالءم���ة �لربنامج لأفر�د 

�ملجموعة �لتجريبية، و�سحة �لإجر�ء�ت �لتطبيقية للربنامج.

خطوات بناء الربنامج:  - 3

اأهداف الربنامج:أ- 
• �له���دف �لعام: يه���دف �لربنامج �حلاىل من خ���الل فنياته و�إجر�ء�ته و�أن�س���طته 	

�إىل تنمية �لتمييز �لنفعايل لدى �ملر�هقني �ل�سم.
• �لأهد�ف �لإجر�ئية:	
�لتعريف باليقظة �لعقلية.             1 ))
�لتدريب على �لوعي �حل�سي.1 ))
�لوعي �لنفعايل للذ�ت.              1 ))
قبول �لذ�ت وتقييمها.1 ))
تروي�س �لعقل.                      1 5)
�لتدريب على �لثقة بالنف�س.1 6)
�لتقبل و�لت�سامح. �ليجابية و�ملرونة.  1 7)
�ليجابية و�ل�ستب�سار.1 8)
�لتخطيط.                           1 9)
�تخاذ �لقر�ر.1 0))
�لإبد�ع وحل �مل�سكالت و�ل�ستمر�رية.1 )))

الفئ�ة امل�ستهدفة: طبق �لربنامج على عينة من �ملر�هقني �ل�س���م بلغ عددها 10 	- 
مر�هقني.
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التعليمات العامة للربنامج:ج- 
يتم تنفيذ �لربنامج يف جو يت�س���م بالتنظيم و�لإ�س���اءة �جليدة. - ي�سود �جلل�سات - 

جو من �لر�حة و�لود.
�للتز�م كلما �أمكن بالوقت �ملحدد للجل�سة.- 
تو�س���يح �ملهام �لتي �س���يقوم بها �أفر�د عينة �لربنامج وكذلك تنظيم �ملهام �مللقاة - 

على عاتقه.
كتابة وقائع �جلل�سات بعد �لنتهاء منها مبا�سرة.- 

الو�سائل املتاحة لتنفيذ الربنامج:د- 
�أجهزة عر�س )كمبيوتر، د�تا �سو، فيديو(. - 
لوحات �إر�سادية.- 
�أور�ق و�أقالم و�سحف للم�سابقات و�لتعبري عن �لذ�ت.   - 
معزز�ت متنوعة ح�سب رغبات �مل�ساركني.- 

احلدود املكانية للربنامج:ه- 
تختل���ف �حل���دود �ملكاني���ة لتنفي���ذ �لربنام���ج تبًع���ا لالأه���د�ف �ملرج���وة من كل 
جل�سة من جل�سات �لربنامج، فجل�سات �ملناق�سة و�ملحا�سرة تتم يف �لقاعات و�لغرف �أو 
�ملكتبة، �أما جل�س���ات �مل�س���ى �لتاأملى تتم يف ملعب �ملدر�س���ة �أو �أى مكان منا�سب، وبع�س 

�جلل�سات تتم يف �لأماكن �ملفتوحة مثل حديقة عامة .. �لخ.

حلدود الزمانية للربنامج:و- 
ي�س���تغرق �لتنفي���ذ و�لإنه���اء )15 جل�س���ة( للربنام���ج حم���ل �لدر��س���ة، بو�ق���ع 
جل�ستني �إ�سبوعًيا، و��ستغرق تنفيذ �لربنامج ثمانية �أ�سابيع باإ�ستثناء �لأ�سبوع �لأخري 
مت خالل���ه تطبيق جل�س���ة و�ح���دة فقط؛ �أما �ملدة �لزمنية لكل جلل�س���ة ترت�وح ما بني 
)45 �إىل 60 دقيق���ة(؛ و�جلل�س���ات �لت���ي ت�س���تغرق مدته���ا �لزمني���ة 60 دقيق���ة تتخلله���ا 

�أن�سطة ترفيهية.

املخطط العام للربنامج:- 4
يو�س���ح جدول )4( بيان باملخطط �لعام للربنامج؛ حيث ��س���تمل على �لفنيات 

�لتالية: 
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)ب( فنية �لتنف�س �ملتعقل.)	1  فنية �لوعي باخلرب�ت �حل�سية.        
)د( فنية �مل�سى �لتاأملى. )ج( فنية �لفح�س �جل�سدى.               

)و( �ملحا�سرة. )ه( فنية �ملناق�سات �جلماعية.           
)ح( �لو�جبات �ملنزلية. )ز( �لنمذجة.                              

جدول )4( 
حمتوى جل�سات الربنامج القائم على اليقظة العقلية

�سة
جلل

م �
رق

�ن 
عنو

�سة
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�

ف 
هد

�سة
جلل

�

ت 
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دو�

�لأ
مة
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�مل

يم 
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�ل
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لإن
و�

ب 
�ج

�لو
ىل

ملنز
�

�سة
جلل

دة �
م

�لرتحيب 1
و�لتعارف

�لتعارف وتكوين جو من 
�لألفة و�لتقبل و�لتعاون 

و�لتمهيد للربنامج

�لتنف�س 
�ملتعقل، 
�ملناق�سة 

�جلماعية، 
�ملحا�سرة

كميوتر – 
جهاز عر�س 

LCD

�سف 
�سعورك 

نحوهذه 
�جلل�سة؟

ممار�سة �لتنف�س 
�ملتعقل يومًيا 

ملدة �ستة �أيام يف 
�لأ�سبوع ما بني 

5- 15 دقيقة

45

2
�لتعريف 
باليقظة 

�لعقلية

�لتعريف باليقظة �لعقلية
عر�س مناذج حياتية لليقظة 

�لعقلية.
حتديد �سمات �لأفر�د ذوى 

�ليقظة �لعقلية �ملرتفعة 
�ملرتفعة.

�لتعرف على �لعو�مل �لتي 
توؤدى �إىل �ليقظة �لعقلية.

�لوعي 
باخلرب�ت 

�حل�سية، 
�لتاأمل، 
�ملناق�سة 

�جلماعية، 
�ملحا�سرة.

جهاز 
حا�سوب  – 

جهاز عر�س 
LCD -  متر

طبق ما 
تعلمته 

على خربة 
حياتية 
�أخرى 
)�سرب 

�لع�سري 
�لذي 

�أمامك 
مثاًل(

�أكل وجبة خالل 
�لأ�سبوع بالطريقة 

�لتعقلية
45

�لوعي 3
�حل�سي

�لتدريب على �ليقظة �لعقلية 
من خالل �للم�س.

�لتدريب على �ليقظة �لعقلية 
من خالل �لب�سر.

�لتدريب على �ليقظة �لعقلية 
من خالل �لتنف�س.

�لتدريب على �ليقظة �لعقلية 
من خالل �ل�سغط على �أجز�ء 

�جل�سم �ملختلفة.

�لوعي 
باخلرب�ت 

�حل�سية 
- �لتنف�س 

�ملتعقل- 
�ملناق�سة 

�جلماعية- 
�ملحا�سرة

جهاز 
حا�سوب – 

جهاز عر�س  
 -LCD

عرو�س بور 
بوينت- 
عرو�س 

فيديو

��ستبدل 
�إنفعالتك 

�ل�سلبية 
باإنفعالت 

�إيجابية

�أكل وجبة خالل 
�لأ�سبوع بطريقة 

تعقلية وتوجيه 
�لإنتباه بالنهج 
�لتعقلى يومًيا 

�إىل �أحد �لأن�سطة 
�لروتينية كرتتيب 

�لغرفة مثال

60



املجلد الثامن - العدد )28( يوليو 2019 جملة الرتبية اخلا�صة 

 254 

�سة
جلل

م �
رق

�ن 
عنو

�سة
جلل

�

ف 
هد

�سة
جلل

�

ت 
نيا

�لف
مة

خد
�ست

�مل

ت 
دو�

�لأ
مة

خد
�ست

�مل

يم 
تقي

�ل
هاء

لإن
و�

ب 
�ج

�لو
ىل

ملنز
�

�سة
جلل

دة �
م

4

�لوعي 
�لنفعايل 

للذ�ت

حتويل �لإنفعالت �ل�سلبية 
�ملدمرة للذ�ت �إىل �نفعالت 

�إيجابية وتوجيه �لنتباه 
للخربة حيث يعطى �سعور 

جديد لالنفعالت وهنا 
يت�سح تاأثري �لعقل على 

�لنفعال و�ل�سعور وتنمية 
�ل�سعور بالرتياح �لنف�سي 

و�لوعي �لنفعايل لدى 
�مل�ساركني.

�لتاأمل – 
�ملناق�سة 

�جلماعية- 
�لتنف�س 
�ملتعقل- 

�ملحا�سرة

جهاز 
حا�سوب – 

جهاز عر�س 
 -LCD

عرو�س بور 
بوينت- 
عرو�س 
فيديو- 

�أقالم ملونة 
A 4 – ورق 

حدد �أهم 
ثالث نقاط 
قوة، وثالث 
نقاط �سعف 

لديِك؟

�أعد خطة تو�سح 
من خاللها كيف 

ميكنك �ل�ستفادة 
من نقاط قوتك، 

وتتغلب على نقاط 
�سعفك

45

5
قبول �لذ�ت 

وتقييمها

�لتعرف على مفهوم قبول 
�لذ�ت مع ذكر �لأمثلة.

حتديد نقاط �لقوة وتنميتها.
حتديد نقاط �ل�سعف للتغلب 

عليها.

�لفح�س 
�جل�سدى 
- �لتاأمل 

– �ملناق�سة 
�جلماعية- 

�لتنف�س 
�ملتعقل

جهاز 
حا�سوب – 

جهاز عر�س  
LCD

ما �لتقدم 
�لذي �سعرت 

�أنه حتقق؟

تدريب �لفح�س 
�جل�سدى يومًيا 

ملدة 20 دقيقة 
وممار�سة تدريب 

�لتنف�س �ملتعقل 
يومًيا

45

تروي�س 6
�لعقل

�لتعرف على �أ�ساليب تطوير 
�لذ�ت.

��ست�سعار �لختالف بني 
�لأفكار �لنمطية وبني �لوعي 

�ملتعقل.

�لتاأمل 
�لتعقلى – 

�ملناق�سة 
�جلماعية 

– �ملحا�سرة 
– منوذج 
بالفيديو

جهاز 
حا�سوب– 

جهاز عر�س 
 -LCD
عرو�س 
فيديو- 

�ملحا�سرة– 
�ملناق�سة 

�جلماعية

هل لحظ 
�لآخرون 

�لتغيري يف 
تعامالتك 

معهم؟

ممار�سة تدريب 
�لتنف�س �ملتعقل 

ب�سكل منتظم 
)ثالث مر�ت 

يومًيا(
و�سح موقف �سلبى 

�أو )�سعور �سلبى( 
مر بك وكان 

للم�ساندة �لعقلية 
دور يف حتويله �إىل 

موقف �إيجابى.

60

�لثقة يف 7
�لنف�س

�إك�ساب �مل�ساركني يف �لربنامج 
�لقدرة على �كت�ساف �لذ�ت 

من جديد.
�لتنفي�س �لنفعايل 

للم�ساركني ي�ساعد �ملدرب 
على معرفة م�ستوى 

�مل�ساركني ودرجة ثقة كل 
منهم بنف�سها.

تنمية �لثقة بالنف�س لدى 
�مل�ساركني.

�مل�سي �لتاأملى 
– �ملحا�سرة 

– منوذج 
بالفيديو

جهاز 
حا�سوب – 

جهاز عر�س  
 -LCD
عرو�س 

فيديو

ما �أكرث 
ن�ساط 

كان ممتًعا 
�أو مفيًد� 
بالن�سبة 

لِك؟

توجيه �لإنتباه 
بالنهج �لتعقلى 
يومًيا �إىل �أحد 

�لأن�سطة �لروتينية 
كرتتيب �لغرفة 

مثال

60
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�

�سة
جلل
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م

�لتقبل 8
و�لت�سامح

تنمية �جتاهات جديدة نحو 
�لتقبل، و�إدر�ك �ملتاعب 

و�ملعاناة �لتي ي�سببها جتنب 
�خلربة و�لهروب منها، 
وتعزيز ثقافة �لت�سامح

�لتاأمل- 
�لتنف�س 

�ملتعقل – 
�ملحا�سرة 

– �ملناق�سة 
�جلماعية

جهاز 
حا�سوب – 

جهاز عر�س  
 -LCD
عرو�س 
فيديو- 
علبتني 

من �لهد�يا 
– قلم

ما مدى 
�أهمية 

مو�سوع 
�لتقبل 

و�لت�سامح 
بالن�سبة 

لك؟

ممار�سة تدريب 
�لتاأمل حيث 
�لرتكيز على 

�لتنف�س ثم �جل�سم 
ككل ملدة ثالث 

مر�ت يف �لأ�سبوع

60

9

�لتفكري 
�لإيجابى 

ومرونة 
�لأفكار

تدريب �مل�ساركات على �لتفكري 
بطرق �سليمة و�لتعامل مع 
كافة مناحى �حلياة بطرق 

مرنة ومتعددة

�مل�سى 
�لتاأملى- 

�لتاأمل 
)حيث �لوعي 

بالتنف�س، 
و�جل�سم، 
و�لأفكار، 

و�لوعي غري 
�ملوجه(

جهاز 
حا�سوب – 

جهاز عر�س  
 -LCD
عرو�س 

فيديو

كيف 
متار�س 
�ملرونة 

كاأ�سلوب 
حياة؟

ممار�سة تدريب 
�مل�سى �لتاأملى ملدة 

ثالث مر�ت يف 
�لأ�سبوع

45

�لإيجابية 10
و�لإ�ستب�سار

تدعيم �سمة �لإ�ستب�سار لدى 
�مل�سارين

�لتاأمل 
�لتعقلى – 

�ملناق�سة 
�جلماعية 

– �لتنف�س 
�ملتعقل – 
�ملحا�سرة

جهاز 
حا�سوب – 

جهاز عر�س  
LCD

هل 
��ستمتعت 

بجل�سة 
�ليوم؟ 

وما �لذي 
�أ�سافته 

لِك؟

ممار�سة تدريب 
�لتنف�س �ملتعقل 

ب�سكل منتظم 
)ثالث مر�ت 

يومًيا(.

45

�إك�ساب �مل�ساركني مهار�ت �لتخطيط11
�لتخطيط للم�ستقبل

�لتاأمل 
�لتعقلى – 

�ملناق�سة 
�جلماعية – 

�ملحا�سرة

جهاز 
حا�سوب – 

جهاز عر�س  
 -LCD

عرو�س بور 
بوينت

كيف كانت 
جل�سة 
�ليوم؟

جل�سة تاأمل ثالث 
مر�ت �أ�سبوعًيا؛ 

خالل �أحدى 
جل�سات �لتاأمل 

حدد �أهد�فك 
�ل�سخ�سية.

45
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�إتخاذ 12
�لقر�ر

�إك�ساب �مل�ساركات مهارة �إتخاذ 
�لقر�ر و�لتعرف على ماهية 

تنفيذه

�ملناق�سة 
�جلماعية – 

�ملحا�سرة.

جهاز 
حا�سوب – 

جهاز عر�س  
 -LCD

عرو�س بور 
بوينت- ورق 

 –A 4
�أقالم.

ماقر�رك 
�إذ �أنهيت 
در��ستك 
بتقدير 

ممتاز 
ومل جتد 

فر�سة عمل 
منا�سبة يف 

جمالك،

�ذكر ق�سية �تخذت 
فيها قر�ًر� بدون 
�أى �سغط عليِك 
من �أى �أحد وما 

تقييمك لهذ� 
�لقر�ر؟

60

تطوير �لقدرة على �خللق �لإبد�ع13
و�لإبد�ع لدى �مل�ساركات

�لتاأمل 
�لتعقلى – 

�ملناق�سة 
�جلماعية – 
حل �مل�سكالت 

– �ملحا�سرة

قطعة 
حجر- �أقالم 
�لو�ن – ورق 

مقوى 
– ق�س 
ول�سق- 
طبا�سري 

ملون- 
مق�س – 

�سل�سال

ما �لتقدم 
�لذي �سعرت 

�أنه حتقق 
يف هذه 

�جلل�سة؟

�لتنف�س �ملتعقل 
ب�سكل منتظم خللق 

�لإبد�ع
45

حل 14
�مل�سكالت

تطوير مهار�ت حل �مل�سكالت 
لدى �مل�ساركات

�لتاأمل 
�لتعقلى – 

جل�سة تاأمل 
�ليوم �لكامل 

– �ملناق�سة 
�جلماعية

جهاز 
حا�سوب – 

جهاز عر�س  
LCD

كيف 
نتعامل 

بنجاح مع 
�مل�سكالت 

و�لتحديات 
و�لهموم؟

�لتنف�س �ملتعقل 
ب�سكل منتظم 

ملو�جهة �مل�سكالت.
60

�ل�ستمر�رية15
�لتقييم �خلتامى للربنامج، 

و�حل�سول على نتائج 
�لتطبيق �لبعدى

جل�سة تاأمل 
�ليوم �لكامل 

– �ملناق�سة 
�جلماعية

جهاز 
حا�سوب – 

جهاز عر�س  
 -.LCD

عرو�س بور 
بوينت- 

هد�يا رمزية

هذ� 
�لربنامج 

منى �ليقظة 
و�لتمييز 

لدي بدرجة   
........

و�سع جدول 
لتدريبات تعقلية 
متار�س ملدة �سهر 

)وير�عى عمل هذ� 
�لتكليف من �أجل 
مناق�سته يف فرتة 

�ملتابعة(

60
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تقومي الربنامج:ز- 
• تقومي قبلى: 	

ومت ذل���ك بتطبي���ق �أد�ت���ي �لدر��س���ة �ملتمثلت���ني يف مقيا����س �ليقظ���ة �لعقلي���ة و 
�لتمييز �لنفعايل على �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية قبل �لبدء يف تنفيذ �لربنامج.

• تقومي بعدى: 	
�س���يتم ذل���ك بتطبي���ق �أد�تي �لدر��س���ة �ملتمثلت���ني يف مقيا�س �ليقظ���ة �لعقلية و 
�لتميي���ز �لنفعايل على �أفر�د �ملجموع���ة �لتجريبية بعد �نتهاء �لربنامج؛ للتاأكد من 

�أن �لربنامج �لإر�سادى حقق �أهد�فه �ملرجوة. 
• تقومي تتبعى: 	

بعد �لإنتهاء من تطبيق �لربنامج مبدة مالئمة �س���يتم تطبيق �أد�تي �لدر��سة 
�ملتمثلت���ني يف مقيا����س �ليقظ���ة �لعقلي���ة و �لتميي���ز �لنفع���ايل عل���ى �أف���ر�د �ملجموع���ة 
الية  �لتجريبي���ة به���دف متابع���ة ��س���تمر�رية �أث���ر �لربنام���ج، و�س���يتم �لتعرف عل���ى فعَّ
�لربنام���ج عل���ى �أف���ر�د عين���ة �لدر��س���ة بع���د �لتطبي���ق، وبعد ف���رتة �ملتابع���ة من خالل 
مقارن���ة درجاته���م عل���ى مقيا����س �ملرونة �لإيجابي���ة قبل تطبي���ق �لربنام���ج، ومقارنة 

درجاتهم بعد �لتطبيق وبعد فرتة �ملتابعة.

ا: الأ�ساليب الإح�سائية امل�ستخدمة يف الدرا�سة رابعاً
با�س���تخد�م برنامج �حلزمة �لإح�س���ائية للعلوم �لجتماعية SPSS �لإ�س���د�ر 
�ل�س���اد�س ع�س���ر Version 16 مت ��س���تخد�م �لأ�س���اليب �لإح�س���ائية �لأك���رث مالئم���ة 

كالتايل:
( -.Pearson معامل �لرتباط لبري�سون
( -.Enter حتليل �لنحد�ر �لب�سيط بطريقة
( -.Independent t test إختبار “ت” للعينات �مل�ستقلة�
�إختبار “ويلكوك�سون” Wilcoxon �لالبارمرتي Nonparametric للعينات - )

�ملرتبطة.
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نتائج البحث وتف�سريها
: نتائج الفر�س الأول وتف�سرها: اأولاً

و�لذى ين�س على �أنه »توجد عالقة موجبة ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني �ليقظة 
�لعقلي���ة و�لتميي���ز �لنفع���ايل لدى �ملر�هقني �ل�س���م«. ولختبار �س���حة ه���ذ� �لفر�س 
مت تطبيق مقيا�س���ي »�ليقظة �لعقلية«، و«�لتمييز �لنفعايل« لدى �ل�س���م من �إعد�د: 
�لباحثني على عينة من �ملر�هقني �ل�س���م �مل�س���تهدفني بالبحث �حلايل بلغ عددها 50 
مر�هًقا؛ حيث مت ح�ساب قيمة معامل �إرتباط »بري�سون« بني درجات �ليقظة �لعقلية 
ببعديه���ا: �لوع���ي، و�لتقب���ل، و�لدرج���ة �لكلي���ة م���ن ناحي���ة، و�لدرجة �لكلي���ة للتمييز 
�لنفع���ايل م���ن ناحية �أخ���رى؛ حيث �أ�س���فرت �لنتائج عن حتقق �س���حة �لفر�س �لأول 

من خالل �لقيم �ملو�سحة يف جدول )5(.
جدول )5(

يو�سح العالقة بني كل من اليقظة العقلية باأبعادها والتمييز النفعايل
التمييز االنفعالياليقظة العقليةالتقبلالوعياملتغيرات

**0.73**0.92**10.81الوعي

**0.66**10.69**0.81التقبل

**10.64**0.69**0.92اليقظة العقلية

1**0.64**0.66**0.73التمييز االنفعالي

**  �لقيم د�لة �إح�سائًيا عند 0.01

يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق وجود عالقة موجبة ذ�ت دللة �إح�سائية بني كل 
من �ليقظة �لعقلية و�لتمييز �لنفعايل عند م�س���توى 0.01، كما توجد عالقة موجبة 
���ا و�ملتمثلة يف كل م���ن: �لوعي  ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني �أبع���اد �ليقظ���ة �لعقلي���ة �أي�سً

و�لتقبل من ناحية و�لتمييز �لنفعايل لدى �ملر�هقني �ل�سم من ناحية �أخرى.

وقد �أفادت هذه �لنتيجة �لباحثني على �مل�س���توي �لتجريبي للدر��س���ة �حلالية 
حي���ث بع���د ثبوت وجود عالقة موجبة وقوية بني م�س���مون �ليقظ���ة �لعقلية و�لقدرة 
عل���ى �لتميي���ز �لنفع���ايل لدى �ملر�هقني �ل�س���م، فقد تاأكدت وجهة نظ���ر �لباحثني يف 
�إمكاني���ة ت�س���ميم �لربنام���ج �حل���ايل معتمدين عل���ى �ليقظ���ة �لعقلية لغر����س تنمية 

�لتمييز �لنفعايل لديهم.
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ويرجع �لباحثان هذه �لعالقة �لقوية لليقظة �لعقلية بالتمييز �لنفعايل �إىل 
ق���درة �ليقظ���ة �لعقلي���ة على تغيري عالق���ة �لفرد باأف���كاره فيما يعرف بع���دم �لتمركز 
Decentering وعدم �لندماج Diffusion (Thompson, 2011, 6) مما يتيح 
�لفر�س���ة خ���الل �ملو�قف �ملختلفة ملالحظة �لأفكار و�لنفع���الت دون �عتبار لأي و�قع 
�آخ���ر (Hasker, 2010, 15)، وبذل���ك ي�س���هم �لوع���ي �لز�ئ���د و�لتقب���ل للو�ق���ع دون 
�إ�س���د�ر �أح���كام م�س���بقة – كبعدين لليقظة �لعقلي���ة – يف �إدر�ك �لنفعالت ومتييزها 
�س���و�ء كان���ت من خالل مو�قف �جتماعية �أو من خالل �س���ور تعب���ري�ت وجهية كما يف 

�لدر��سة �حلالية.

���ا �أن �س���مة �لتقبل يف �ملو�قف �ملختلفة و�لتي متيز �ليقظة  ويرى �لباحثان �أي�سً
�لعقلي���ة تفر����س عل���ى �لف���رد درج���ة كب���رية م���ن �ملرون���ة �لنف�س���ية يف ه���ذه �ملو�ق���ف؛ 
مم���ا يتي���ح �لفر�س���ة ل���الدر�ك �لو�ع���ي لالنفع���الت ومتييزه���ا؛ حي���ث ت�س���ري در��س���ة

Masuda & Tully (2012) بالفعل �إيل وجود عالقة ذ�ت دللة �إح�سائية موجبة 
ب���ني �ليقظ���ة �لعقلي���ة و�ملرونة �لنف�س���ية؛ �لتي تتيح للفرد �س���عة معرفية ت�س���اعده يف 
��س���تيعاب �مل�س���اعر و�لنفعالت �أوًل باأول وب�س���كل �س���ليم، مع مالحظة �أن هذه �لقدرة 
عل���ى �لتميي���ز �لنفع���ايل ل ت�س���كل عبًئ���ا نف�س���يا على �لف���رد �ليق���ظ عقلًي���ا – �إذ� جاز 
�لتعب���ري – نظ���ًر� لأنه���ا )�أي �ليقظ���ة �لعقلي���ة( ترتب���ط �إيجابي���اُ مبكون���ات �سخ�س���ية 
�إيجابي���ة معت���ربة مث���ل تقدي���ر �ل���ذ�ت و�ل�س���عادة و�لر�س���ا ع���ن �حلي���اة  .. وغ���ري ذلك

 .(Christopher & Gilbert, 2010)

وعل���ى كل حال؛ فاإن �إمكانية ��س���تخد�م �لرب�م���ج �لقائمة على �ليقظة �لعقلية 
يف تنمي���ة �لوعي م���ا ور�ء �ملع���ريف Meta Cognitive Awareness مبا فيه �لوعي 
�لنفعايل مب�ساعر �لآخرين (Hasker, 2010) و�رتباطها �لإيجابي مبجموعة من 
�ملتغ���ري�ت �لإيجابي���ة و�لت���ي كان على ر�أ�س���ها �لتمييز �لنفع���ايل يف �لبحث �حلايل قد 
�س���جع �لباحث���ني على بن���اء �لربنامج �مل�س���تخدم يف �لبحث �حلايل بحي���ث يعتمد علي 
�مل�س���مون �ل�س���يكولوجي لليقظ���ة �لعقلي���ة م���ن خ���الل �لفني���ات و�لأ�س���اليب و�لأدو�ت 

و�لأن�سطة �ملختلفة ب�سكل مالئم.
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ا: نتائج الفر�س الثاين وتف�سرها: ثانياً
بدلل���ة  �لنفع���ايل  بالتميي���ز  �لتنب���وؤ  »ميك���ن  �أن���ه  عل���ى  ين����س  و�ل���ذى   
�ليقظ���ة �لعقلي���ة لديه���م«. ولختب���ار �س���حة �لفر����س �لث���اين بع���د تطبي���ق مقيا�س���ي                                        
»�ليقظة �لعقلية«، و»�لتمييز �لنفعايل« لدى �ل�س���م على عينة من �ملر�هقني �ل�س���م 
�مل�س���تهدفني بالبح���ث �حل���ايل بل���غ عدده���ا 50 مر�هًق���ا مت ح�س���اب حتلي���ل �لنح���د�ر 
�لب�س���يط بطريق���ة Enter حي���ث ج���اءت قي���م معامل �لإرتب���اط “ر” و قيم���ة معامل 
�لتحدي���د “ر2” د�ل���ة كم���ا يف ج���دول )5(؛ حي���ث كانت قيم���ة معامل �لرتب���اط 0.64 

وهي د�لة �إح�سائًيا عند م�ستوى 0.01 مما يوؤكد �سحة �لفر�س �لثاين جزئًيا.

وللتاأكد من عدم وجود �أخطاء يف �لتنبوؤ؛ يتم ح�س���اب حتليل �لتباين �لب�س���يط 
���ا؛ حي���ث تظه���ر نتائج حتلي���ل �لتباين �لب�س���يط  كم���ا ه���و مو�س���ح يف ج���دول )6( �أي�سً
�إح�س���ائًيا عن���د م�س���توى 0.01 ؛ حي���ث توج���د عالق���ة خطي���ة                              �أن قيم���ة “ف” د�ل���ة 
مقد�رها 0.64 ت�س���هم ب�س���كل مبا�س���ر بن�س���بة تزيد ع���ن 40% يف تباين درج���ات �لتمييز 
�لنفع���ايل )�لتباي���ن �ملف�س���ر(؛ حيث كان���ت قيمة معام���ل �لتحدي���د “ر2” 0.404 مما 

ا. يوؤكد �سحة �لفر�س �لثاين �أي�سً
جدول )6(

يو�سح نتائج حتليل �لنحد�ر للتنبوؤ بالتمييز �لنفعايل بدللة �ليقظة �لعقلية
 مصدر

التباين

 مجموع

املربعات

 درجات

احلرية

 متوسط

املربعات
رالداللةف

 معامل

التحديد ر2

االنحدار

البواقي

اجملموع

215.469

318.531

534.000

1

48

49

215.469

17.696
12.180.010.640.404

ويت�سح من �جلدول �ل�سابق �أنه ميكن �لتنبوؤ بالتمييز �لنفعايل بدللة �ليقظة 
�لعقلية يف �س���وء قيمة معامل �لتحديد بن�س���بة تزيد عن 40% مما يوؤكد – بال�س���افة 
لنتائ���ج �لفر����س �لأول – مالءم���ة �مل�س���مون �ل�س���يكولوجي لليقظ���ة �لعقلي���ة لإعد�د 
�لربنامج كمتغري م�ستقل يوؤثر يف �ملتغري �لتابع �ملتمثل يف �لتمييز �لنفعايل ويف�سره، 
كما �أكدت �لقدرة �لتنبوؤية للمتغري �مل�ستقل وجهة نظر �لباحثني يف �إمكانية ��ستخد�م  
برنام���ج قائم عل���ى �ليقظة �لعقلية لتنمية �لتمييز �لنفعايل لدى �ملر�هقني �ل�س���م.
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ويرى �لباحثان �أن هذه �لنتيجة تعد منطقية �إح�سائًيا، فنظًر� لقوة �لرتباط 
�لد�ل بني �ليقظة �لعقلية و�لتمييز �لنفعايل ب�س���كل موجب عند م�س���توى 0.01 كما 
ظهر من نتائج �لفر�س �لأول؛ فاإنه من �ملنطقي �أن تتمكن �ليقظة �لعقلية �إح�سائًيا من 
�لتنبوؤ بالتمييز �لنفعايل ب�سكل مبا�سر بن�سبة ز�دت عن 40%، لذلك فاإنه عند ح�ساب 
حتلي���ل �مل�س���ار ومبعلومية قيمة معام���ل �لتحدي���د “ر2” = 0.40 تقريًبا ومبعلومية 
قيم���ة معام���ل »بيت���ا« β = 0.64 تقريًب���ا؛ ف���اإن حتلي���ل �مل�س���ار يوؤكد وجود ن�س���بة غري 
���ا ت�س���ل �إىل 24%، مما يعني �أن �ليقظة �لعقلية ميكنها  مبا�س���رة �إ�س���افية للتنبوؤ �أي�سً
�أن توؤثر ب�س���كل مبا�س���ر وغري مبا�س���ر يف �لتمييز �لنفعايل بن�س���بة ت�س���ل �إىل %0.64.

ورغ���م ع���دم وج���ود �أي در��س���ات – يف ح���دود عل���م �لباحث���ني - تتنب���اأ بالتميي���ز 
�لنفع���ايل بدلل���ة �ليقظ���ة �لعقلي���ة �إل �أن �لطبيع���ة �لت���ي تتميز بها �ليقظ���ة �لعقلية 
ميك���ن �أن تف�س���ر ذل���ك، فاليقظ���ة �لعقلية تعد مو�س���وًعا �أ�سا�س���ًيا يف �لتعل���م �لإيجابي 
نظ���ًر� لرتباطه���ا بتعزي���ز �لنمو �ملع���ريف و�لنفعايل و�ل�س���عادة و�لثق���ة وفاعلية �لذ�ت 
 Shapiro, Brown, & Astin, 2011; Hanley, et al., 2015 &(
(Rosenstreich & Margalit, 2015 ، كما �أن عملية متييز �لنفعالت �ملختلفة 
و�لتع���رف عل���ى م�س���اعر �لآخري���ن ه���ي يف حد ذ�ته���ا عملية عقلي���ة، ول �س���ك �أن �لثقة 
و�س���المة �لنمو �لنفعايل و�ملعريف �أ�سا�س���يان يف قدر�ت �لتمييز بكل �أنو�عها مما �سجع 
�لباحثني على ��ستخد�م برنامج قائم على �ليقظة �لعقلية يف تنمية �لتمييز �لنفعايل 

لدي �ملر�هقني �ل�سم لأهميته لهذه �لفئة.

ا: نتائج الفر�س الثالث وتف�سرها: ثالثاً
و�ل���ذى ين����س على �أنه »ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني �جلن�س���ني يف 
كل من �ليقظة �لعقلية و�لتمييز �لنفعايل لدى �ملر�هقني �ل�س���م«. ولختبار �س���حة 
�لفر����س �لثال���ث مت تطبيق مقيا�س���ي »�ليقظة �لعقلي���ة«، و»�لتميي���ز �لنفعايل« لدى 
�ل�س���م م���ن �ع���د�د: �لباحث���ني على عين���ة م���ن �ملر�هقني �ل�س���م �مل�س���تهدفني بالبحث 
�حل���ايل بل���غ عدده���ا 50 مر�هًقا حيث كان عدد �لذكور منه���م 30 مر�هًقا وعدد �لإناث 
20 مر�هقًة؛ حيث مت ح�ساب قيمة »ت« با�ستخد�م �ختبار »ت« للعينات �مل�ستقلة؛ حيث 
�أ�سفرت �لنتائج عن �سحة �لفر�س �لثالث كما هو مو�سح يف جدول )7( حيث �أ�سفرت 
�لنتائ���ج ع���ن ع���دم وجود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية بني متو�س���طي درج���ات �لذكور 
و�لإناث يف كال �ملتغريين �ليقظة �لعقلية و�لتمييز �لنفعايل لدي �ملر�هقني �ل�سم.
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جدول )7(
يو�سح دللة الفروق بني متو�سطات درجات الذكور والإناث يف اليقظة العقلية والتمييز النفعايل

الداللةتعمناجملموعاتاملتغيرات

 اليقظة

العقلية

2049.517.80الذكور
غير دالة0.31

3047.545.06اإلناث

 التمييز

االنفعالي

2035.418.12الذكور
غير دالة0.28

3036.015.26اإلناث

ويت�س���ح م���ن �جلدول �ل�س���ابق �أن قيم���ة »ت« للفروق بني �جلن�س���ني يف �ليقظة 
�لعقلية مل تكن د�لة، وكذلك �لأمر بالن�س���بة للتمييز �لنفعايل، مما يحد من �أهمية 
�أي دور للجن����س عن���د �ختي���ار �ملجموع���ة �لتجريبي���ة للدر��س���ة، لذل���ك ل���ن يت���م �أخذه                   

يف �لعتبار.

ورغ���م وج���ود بع����س �لدر��س���ات �لت���ي مل حت�س���م �لف���روق ب���ني �جلن�س���ني يف 
 Lilija et al, 2013;لدر��س���ات� بع����س  نتائ���ج  �أ�س���ارت  حي���ث  �لعقلي���ة  �ليقظ���ة 
�لإن���اث، بينم���ا  �لعقلي���ة ل�س���الح  �ليقظ���ة  �لف���روق يف  �أن  �إىل   )Sturgess, 2012)
(Bervoets, 2013)؛  �لذك���ور  ل�س���الح  �لف���روق  �أن  �إىل  �أخ���رى  در��س���ات  �أ�س���ارت 
�إل �أن نتائ���ج �لبح���ث �حل���ايل تتف���ق م���ع نتائ���ج بع����س �لدر��س���ات مث���ل در��س���ة كل من

 Palmer (2009); Weinstein, Brown & Ryan (2009); Yeung (2013)
يف عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني �لذكور و�لإناث.

وي���رى �لباحث���ان �أن تباي���ن نتائ���ج ه���ذه �لدر��س���ات و�ختالفه���ا ق���د يرجع �إىل 
�خت���الف �لأدو�ت �مل�س���تخدمة لقيا����س �ليقظ���ة �لعقلي���ة يف كل منه���ا، فف���ي در��س���ة           
Lilija et al (2013)  ��س���تخدمت ن�س���خة �س���ويدية من مقيا�س �ليقظة �لعقلية �أما 
يف در��س���ة  Sturgess (2012) فق���د ��س���تخدم مقيا�س �ليقظ���ة �لعقلية ذي �لعو�مل 
 Brown &فقد ��س���تخدمت مقيا����سPalmer (2009)  خلم�س���ة، �أم���ا در��س���ة م���ن�
 Weinstein, Brown & Ryan (2009) در��س���ة   وكذل���ك   Ryan (2006)
ودر��س���ة  Yeung (2013)و  Gonzalez et al. (2016)؛ مم���ا يرج���ح تف�س���ري 
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ونتائ���ج �لبح���ث �حل���ايل ويوؤكد وجهة نظ���ر �لباحثني حول هذه �لنتائج، وقد ��س���تفاد 
�لباحث���ان م���ن نتائ���ج �لبحث �حلايل - ع���دم وجود فروق بني �جلن�س���ني - عند �ختيار 
�ملجموعة �لتجريبية للدر��سة لختبار �سحة �لفرو�س �لتجريبية �لأ�سا�سية �لتالية. 

ا: نتائج الفر�س الرابع وتف�سرها: رابعاً
و�ل���ذى ين����س على �أنه »توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طي رتب 
�لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبع���دي يف كل م���ن �ليقظة �لعقلي���ة و�لتمييز �لنفعايل ل�س���الح 
�لقيا����س �لبع���دي ل���دى �لعين���ة �لتجريبي���ة«. وللتحق���ق م���ن �س���حة ه���ذ� �لفر�س مت 
��س���تخد�م �ختبار »ويلكك�س���ون« Wilcoxon  للعينات �ملرتبطة حل�ساب دللة �لفروق 
بني �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي يف كل من �ليقظة �لعقلية باأبعادها و�لتمييز �لنفعايل 
ل���دي عين���ة �لدر��س���ة �لتجريبية؛ حيث ج���اءت نتائج هذه �خلطوة كما هو مو�س���ح يف 

جدول )8(.
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جدول )8( 
دللة الفروق بني متو�سطات رتب درجات اأفراد املجموعة التجريبية يف القيا�سيني القبلي و 

البعدى على متغريات الدرا�سة

 متو�سط�لعدد�لرتب�ملتغري�ت
�لرتب

 جمموع
�لرتب

 قيمة
»Z«

 م�ستوى
�لدللة

�لوعى

0.00.00�لرتب �ل�سالبة

2.816**0.005
105.555.00�لرتب �ملوجبة

  0�لرتب �ملت�ساوية

  10�لكل

�لتقبل

23.6711.00�لرتب �ل�سالبة

1.982*0.049
86.2944.00�لرتب �ملوجبة

0�لرتب �ملت�ساوية

10�لكل

 �ليقظة
 �لعقلية

ككل

00.000.00�لرتب �ل�سالبة

2.805**0.005
105.5055.00�لرتب �ملوجبة

0�لرتب �ملت�ساوية

10�لكل

 �لبنود غري
�لب�سرية

00.000.00�لرتب �ل�سالبة

2.827**0.005
105.5055.00�لرتب �ملوجبة

0�لرتب �ملت�ساوية

10�لكل

 �لبنود
�لب�سرية

00.000.00�لرتب �ل�سالبة

2.53**0.010
84.5036.00�لرتب �ملوجبة

2�لرتب �ملت�ساوية

10�لكل

 �لتمييز
 �لنفعاىل

ككل

00.000.00�لرتب �ل�سالبة

2.832**0.005
105.5055.00�لرتب �ملوجبة

1�لرتب �ملت�ساوية

10�لكل
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يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق جدول )8( �أن هناك  فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية 
عند م�س���توي 0.01 بني متو�س���ط رتب درجات �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�سني 
�لقبل���ي و �لبعدي علي متغري�ت �لدر��س���ة )�لوعي، �ليقظ���ة �لعقلية ككل، �لبنود غري 
�لب�س���رية، �لبنود �لب�س���رية، �لتمييز �لنفعايل ككل( ل�سالح �لقيا�س �لبعدى يف حني 
توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية عند م�س���توي 0.05 بني متو�س���ط رتب درجات �أفر�د 
�ملجموع���ة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لقبل���ي و �لبعدي علي متغري �لدر��س���ة )�لتقبل( 
ل�س���الح �لقيا�س �لبعدى، ويو�س���ح �س���كل )1( �لفروق ما بني متو�س���طات رتب درجات 

�أفر�د �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�سيني �لقبلي و �لبعدى على متغري�ت �لدر��سة.

�سكل )1(
متو�سطات املجموعة التجريبية يف القيا�سيني القبلي والبعدى على متغريات الدرا�سة
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وحل�س���اب حج���م �لتاأث���ري للفروق بني متو�س���طات �لرتب يف �لقيا�س���ني �لقبلي 
و�لبعدي يف �ليقظة �لعقلية فقد مت ��ستخد�م �ملعادل )1(.

)1( ................................ = ES
حيث ES هو حجم �لتاأثري

Wilcoxon هي �لقيمة �ملح�سوبة من �ختبار Z و
و N عدد �لأزو�ج �ملرتبطة.

وعلى �لرغم من وجود N يف �ملعادلة �إل �أن قيمة حجم �لتاأثري تبقى م�ستقلة 
عن حجم �لعينة، وذلك لأن Z تكون ح�سا�س���ة بالن�س���بة حلجم �لعينة وبالق�س���مة على  
يت���م �إز�ل���ة تاأث���ري حج���م �لعين���ة من حم�س���لة حجم �لتاأث���ري حيث ت���رت�وح قيم حجم 
�لتاأثري من حيث �لقوة و�ل�سعف ما بني 0.10 و0.29 للتاأثري �ل�سعيف، و0.30 و0.49 
 (Corder & Foreman, 2009;للتاأثري �ملتو�سط، و�أكرث من 0.50 للتاأثري �لكبري

.،& Fritz et al., 2012)

وعند ح�ساب  حجم �لتاأثري للفروق بني متو�سطات �لرتب يف �لقيا�سني �لقبلي 
و�لبع���دي يف �ليقظ���ة �لعقلية با�س���تخد�م �ملعادل )1(، كان حج���م تاأثري �لربنامج علي 

�ليقظة �لعقلية ES = 0.887 وهي قيمة تدل على حجم كبري للتاأثري.

�أم���ا بالن�س���بة للتميي���ز �لنفع���ايل فقد مت ح�س���اب حج���م �لتاأث���ري للفروق بني 
متو�س���طات �لرت���ب يف �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبع���دي يف �لتميي���ز �لنفعايل  با�س���تخد�م 
�ملع���ادل )1(، حي���ث �أ�س���فرت �لنتيج���ة ع���ن قيم���ة حجم تاأث���ري للربنامج عل���ى �لتمييز 
���ا، مما يوؤكد  �لنفع���ايل ES = 0.896 وه���ي قيم���ة ت���دل على حجم كب���ري للتاأثري �أي�سً

فعالية �لربنامج.

وميك���ن تف�س���ري ه���ذه �لنتيج���ة على �أ�س���ا�س م���ا قدم���ه �لربنامج �مل�س���تخدم يف 
�لبحث �حلايل يف �سوء �لآتي:

�تف���اق �لعدي���د من �لباحث���ني عل���ى �أن �لتدخالت �لقائم���ة على �ليقظ���ة �لعقلية - 
يت���م �عتماده���ا وتوظيفها يف تطبيقات عديدة منها �لقلق و�ل�س���غط و�لجتاهات 
و�لتعاط���ف وم�س���كالت �ل���ذ�ت مث���ل �لوع���ي بال���ذ�ت، و�لثق���ة ومعن���ى �حلي���اة .. 
.(Mace, 2008)  وغ���ري ذل���ك ؛ وبالت���ايل �لتقب���ل و�لوعي مب�س���اعر �لآخري���ن
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�أن �أبعاد �ليقظة �لعقلية نف�سها – كما هو و��سح يف �لبحث �حلايل -  هي معرفية - 
يف طبيعته���ا، وه���ذه �لطبيع���ة �ملعرفي���ة تزيد من ق���درة �لفرد علي �لو�س���ول �إىل 
�حل���الت �لعقلي���ة لالآخري���ن؛ مث���ل معتق���د�ت ونو�ي���ا �لف���رد ح���ول �س���يء معني، 
.(Levy, 2007) �لعقلي���ة لالآخري���ن  للح���الت  �إع���ز�ًء  ت�س���ميته  فيم���ا ميك���ن 

ومن ثم �إفرت�س �لباحثان �أن تدريب �ملر�هقني �ل�سم على بع�س �ملهار�ت و�لأن�سطة - 
�ملعتمدة على �ليقظة �لعقلية و�لتي ت�سمنها �لربنامج �حلايل ميكن �أن ت�سهم يف 
تنمية كل من �لوعي و�لتقبل وحم�سلتهما �ملتمثلة يف �ليقظة �لعقلية، كما ت�سهم 
ا يف تنمية �لتمييز �لنفعايل لديهم، وهو ما حتقق بالفعل يف �لدر��سة �حلالية. �أي�سً

�أن زيادة �لوعي كبعد من بعدي �ليقظة �لعقلية لدى �ملر�هقني �ل�سم يف �سوء عدم - 
�لتمركز وعدم �لندماج ،وفًقا ل  Thompson, (2011)قد �أتاح �لفر�سة خالل 
�ملو�ق���ف �ملختلف���ة ملالحظة �لأفكار و�لنفع���الت دون �عتب���ار لأي عو�مل �أخرى.

ا من بعدي �ليقظة �لعقلية قد �أ�سهم يف -  كما �أن زيادة �لتقبل غري �مل�سروط كبعد �أي�سً
�إز�لة �حل�سا�سية �لناجمة عن �إ�سد�ر �لأحكام �مل�سبقة �سو�ء يف �ملو�قف �لجتماعية 
�أو �لتعب���ري�ت �لوجهي���ة؛ وبالتايل و�س���وح �لتف�س���ري لالإنفع���الت ودقة متييزها.

�أن طبيع���ة �لأن�س���طة نف�س���ها �مل�س���تخدمة يف �لربنام���ج �حل���ايل قد وف���رت مناًخا - 
مريًحا وم�سجًعا يف حد ذ�ته على �لرتكيز و�لتاأمل و�ل�ستمتاع بعمليتي �لرتكيز 
و�لتاأمل دون �أي �س���غوط �إ�س���افية؛ حيث �أن �ملناخ �لآمن و�لهادئ للجل�س���ات كان 
ل���ه – م���ن وجهة نظر �لباحثني – دور كبري يف حت�س���ني قدر�تهم مبرور �لوقت.

�إىل �لفني���ات -  – م���ن وجه���ة نظ���ر �لباحث���ني -  كم���ا ترج���ع فعالي���ة �لربنام���ج 
و�لأن�س���طة �مل�س���تخدمة، فالبن�س���بة للفني���ات �مل�س���تخدمة؛ كان لفني���ة “�لتنف����س 
�ملتعق���ل” دور مه���م؛ حي���ث تعتم���د تدريب���ات �لتعق���ل عل���ى �لرتكي���ز �ملتعمد على 
خ���ربة حم���ددة ملمو�س���ة د�خ���ل �جل�س���د، وه���ي ع���ادة م���ا تك���ون حرك���ة �لتنف����س 
�س���هيًقا وزف���رًي�، �لأم���ر �لذي ي�س���هل حت���رر �لفرد م���ن عملية �لتفك���ري �لتحليلي 
للخ���ربة �ملعا�س���ة، ب���ل ينتق���ل بالنتب���اه م���ن عملي���ة �ملقارن���ة باخل���رب�ت �ملا�س���ية 
�إىل �لرتكي���ز عل���ى �حل����س �جل�س���دي ليوج���ه �لف���رد وعي���ه �إىل ع���امل خمتل���ف 
م���ن �خل���ربة، وتتمث���ل �خلط���وة �لثاني���ة يف حماول���ة �إعطاء ج���زء م���ن �لنتباه ملا 
يح���دث م���ن خ���ربة حالي���ة ب�س���كل مت���و�ز م���ع توجي���ه �لنتب���اه للح�س �جل�س���دي 
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 (Lehrhaupt, L. & Meibert, P., 2010) �لتنف����س  عملي���ة  يف  �ملتمث���ل 
مم���ا ي���وؤدي �إىل تكوي���ن �رتب���اط بني �لف���رد وبني عقل���ه مبا يحوي م���ن �جتاهات 
و�نفع���الت ير�ه���ا �أو يفهمه���ا مما يزيد قدرت���ه على �لتمييز �لنفع���ايل و�لوعي.

ث���م ج���اءت فنيتا �ملناق�س���ة �جلماعية و�ملحا�س���رة حيث �أ�س���همتا  يف �س���د �لفجو�ت - 
�لت���ي ق���د تظهر ب���ني �لفق���ر�ت �أو �لأن�س���طة �لتعقلي���ة �ملختلفة وكذل���ك لالإجابة 
عن �لت�س���اوؤلت وما ي�س���فيه هذ� من �سعور باحلرية و�لر�حة، عالوة على �ل�سرح 
�مل�س���تمر نظًر� جلدة بع�س هذه �لأ�س���اليب وطر�فتها بالن�س���بة للمتدربني �ل�سم 
على وجه �خل�س���و�س، لذلك فقد مت �إ�س���افة ور�س �لعمل و�لفيديو لإ�س���باع حب 
���ا. �ل�س���تطالع و�لد�ف���ع �ملعريف و�ل���ذي يعد من خ�س���ائ�س مرحلة �ملر�هقة �أي�سً

�أم���ا فنيت���ا �لوع���ي باخلرب�ت �حل�س���ية و�لفح�س �جل�س���دي؛ فمن خ���الل �لتدرب - 
عل���ى فني���ة �لوعي باخلرب�ت �حل�س���ية �كت�س���ب �ملتدربون مهار�ت مثل: ��ست�س���عار 
تاأث���ري  ومالحظ���ة  �ملتعق���ل،  �لوع���ي  وب���ني  �لنمطي���ة  �لأف���كار  ب���ني  �لخت���الف 
�لنتب���اه عل���ى �ل�س���عور باخل���ربة، ومالحظ���ة �لرتباط���ات �لت���ي يكونه���ا �لعق���ل 
متفاع���اًل م���ع �خل���ربة؛ له���ذ� كان له���ذ� �لتدري���ب دوٌر و��س���ٌح يف �إظه���ار �لعالقة 
�لت���ي يكونه���ا �لعق���ل مع هذه �خلربة �حل�س���ية،  �خلارجية و�أث���ر ذلك على متييز 
�لنفع���الت؛ �لأم���ر �ل���ذي يظه���ر �لتفاع���ل ب���ني �أن�س���طة �لعق���ل وب���ني �مل�س���اعر                                                                         
(Crane, 2009, 101-103)، وكذلك �لأمر بالن�سبة لفنية �لفح�س �جل�سدي.

وكذلك بالن�س���بة لفنية �مل�س���ي �لتاأملي فقد �أ�س���همت من خالل �لتدرب على فنية - 
�مل�سي �لتاأملي يف  �كت�ساب �ملتدربني ملهار�ت �لقدرة على �حل�سور وتوجيه �لنتباه 
�إىل �خل���رب�ت �جل�س���دية �لآِنَي���ة، و�لق���درة عل���ى توجي���ه �لوعي �إىل �جل�س���د �أثناء 
�حلرك���ة، و�لتفاعل مع �لأحد�ث و�خلرب�ت من خالل �حلركات و�لوقفات؛ حيث 
�أن �لنتق���ال بني �لأو�س���اع �ملختلفة �أثناء �لتدريب يتيح �لفر�س���ة للفرد للتفاعل 
 (Heidenreich, & Michalak, 2003, لأمث���ل م���ع �للحظ���ة  �حلا�س���رة�
 (Kabat-Zinn, 268، كما �أن �مل�سي �لتاأملي ي�سهم يف �كت�ساف طاقات جديدة)
(94 ,2001؛ وبالتايل �ملزيد من �ليقظة وبالتايل �ملزيد من �لقدرة على �لتمييز.

���ا – م���ن وجه���ة نظر �لباحث���ني – �إىل �لأن�س���طة �لتي -  كم���ا ترج���ع �لفاعلي���ة �أي�سً
�أن�س���طة �لتاأم���ل �لفتتاح���ي و�خلتام���ي،  مت �ل�س���تعانة به���ا يف �لربنام���ج مث���ل 
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و�أن�س���طة “ر�س���م �لنف����س” و“�لإن���اء �مل�س���روخ” و“قي���م ذ�ت���ك” و�لت���ي ت�س���اعد 
عل���ى زي���ادة �لثق���ة بالنف����س ومر�جع���ة نق���اط �لق���وة و�ل�س���عف، ون�س���اط ثالث���ة 
 ، ذل���ك  وغ���ري   .. �لبوربوين���ت  وعرو����س  �لتخي���ل  و�أن�س���طة  وم�س���اعفاتها، 
وبالت���ايل  �س���حيح  ب�س���كل  �لفني���ات  تطبي���ق  عل���ى  �س���اعدت  �لأن�س���طة  ه���ذه  كل 
�جلل�س���ات. وفعالي���ة  جاذبي���ة  وزي���ادة  �ملرج���وة  �لفائ���دة  زي���ادة  عل���ى  �س���اعدت 

عالوة على ما �سبق فاإن ترتيب �جلل�سات ح�سب منطقية �أهد�فها و�أن�سطتها وفنياتها - 
بحيث تخدم كل جل�سة �سابقة �أغر��س �جلل�سات �لالحقة، قد �أ�سهم يف جناح �جلل�سات 
يف حتقيق �أهد�فها دون �سعور �مل�ستهدفني بالتدريب )�ملجموعة �لتجريبية( باأي 
�أعباء �إ�سافية �أثناء �لتدريب، ودون فقد�ن جاذبية �لتدريب �أو د�فعية �ملتدربني.

ا: نتائج الفر�س اخلام�س وتف�سرها: خام�ساً
و�ل���ذى ين����س عل���ى �أن���ه »ل توجد ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طي 
رت���ب �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبع���ي يف كل م���ن �ليقظ���ة �لعقلي���ة و�لتميي���ز �لنفعايل 
ل���دى �لعين���ة �لتجريبي���ة«. وللتحق���ق م���ن �س���حة ه���ذ� �لفر����س مت ��س���تخد�م �ختبار 
»ويلكك�س���ون« Wilcoxon  للعين���ات �ملرتبط���ة حل�س���اب دللة �لفروق بني �لقيا�س���ني 
�لبع���دي و�لتتبعي يف كل من �ليقظة �لعقلي���ة باأبعادها و�لتمييز �لنفعايل لدي عينة 

�لدر��سة �لتجريبية؛ حيث جاءت نتائج هذه �خلطوة كما هو مو�سح يف جدول )9(.
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جدول )9(
دللة الفروق بني متو�سطات رتب درجات اأفراد املجموعة التجريبية

فى القيا�سيني البعدى والتتبعى على متغريات الدرا�سة

العددالرتباملتغيرات
 متوسط

الرتب

 مجموع

الرتب

قيمة 

»Z«

 مستوى

الداللة

الوعى

00.000.00الرتب السالبة

1.3420.180
21.503.00الرتب املوجبة

8الرتب املتساوية

10الكل

التقبل

00.000.00الرتب السالبة

1.4250.186
21.503.00الرتبة املوجبة

8الرتب املتساوية

10الكل

 اليقظة العقلية

ككل

00.000.00الرتب السالبة

1.3920.183
21.503.00الرتبة املوجبة

8الرتب املتساوية

10الكل

 البنود غير

البصرية

11.001.00الرتب السالبة

1.4610.144
33.009.00الرتبة املوجبة

6الرتب املتساوية

10الكل

البنود البصرية

12.002.00الرتب السالبة

1.4900.136
43.2513.00الرتبة املوجبة

5الرتب املتساوية

10الكل

 التمييز

االنفعالى ككل

12.502.50الرتب السالبة

1.3550.176
43.1312.50الرتبة املوجبة

5الرتب املتساوية

10الكل
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يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق عدم وجود  فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�سط رتب 
درج���ات �أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لبع���دى و�لتتبعى عل���ي متغري�ت 
�لدر��سة )�لوعي، و�لتقبل ومن ثم �ليقظة �لعقلية ككل، �لبنود غري �لب�سرية، �لبنود 
�لب�س���رية ومن ث���م �لتمييز �لنفعايل ككل(. وهذه �لنتيجة تعنى �أن هناك ��س���تمر�ًر� 
لفاعلية �لربنامج �لقائم على �ليقظة �لعقلية يف تنمية �لتمييز �لنفعايل  �مل�ستخدم 

يف هذه �لدر��سة كما هو مو�سح يف �سكل )2( وميكن تف�سريه كالتايل:

�سكل )2(
متو�سطات املجموعة التجريبية يف القيا�سيني البعدى والتتبعى على متغريات الدرا�سة

يالح���ظ م���ن ج���دول )9( �أنه رغم ع���دم وجود دللة �إح�س���ائية عند �أي م�س���توي - 
د�ل؛ �إل �أن �لفروق لتز�ل م�س���تمرة و�إن كانت �س���ئيلة ولكنها كانت ب�سكل �أ�سا�سي 
يف �لقيا�سات �لتتبعية ولي�س �لبعدية، مما يدل على بقاء مكت�سبات �لربنامج �إىل 
م���ا بع���د ف���رتة �لتدريب بحيث �أ�س���بحت ذ�تية �لكت�س���اب د�ئمة �لتط���ور، وهو ما 
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يعتربه �لباحثان من �أهم مميز�ت �لرب�مج �لقائمة على �مل�س���مون �ل�سيكولوجي 
لليقظة �لعقلية حيث �أكدت در��سة Fredrickson, et al. (2008) �أن ممار�سة 
�لتاأمل – باعتبارها �لفنية �لغالبة على هذ� �لنوع من �لرب�مج - قد �أنتجت زيادة 
�إ�س���افية يف �خل���رب�ت �ليومي���ة من �لنفع���الت �لإيجابية، و�لت���ي بدورها �أنتجت 
زيادة يف مدى و��س���ع مل�س���ادر �ل�سخ�س���ية مثل تز�يد �ليقظة �لعقلية وبالتايل – 

كما ظهر من �لنتائج – ��ستمر�ر حت�سن �لتمييز �لنفعايل.
ا نتائج مقارنة �ملتو�سطات �حل�سابية كما هو و��سح من �لفح�س -  ويوؤكد ذلك �أي�سً

�لب�سري ل�سكل )2(؛ حيث يالحظ وجود فروق بني �لقيا�سات �لتتبعية و�لبعدية 
�أنه���ا بينت بالفعل ق���درة �لربنامج �حلاىل وفعاليته  – �إل  – و�إن كان���ت �س���ئيلة 
بحي���ث ��س���تمر �لتح�س���ن يف �لزي���ادة حت���ى بع���د توقف �لربنام���ج؛ حيث �أ�س���همت 
�لو�جبات �ملنزلية �أثناء تطبيق �لربنامج يف نقل �لأثر �لإيجابي للربنامج �لذي 
تعلم���ه �أف���ر�د �ملجموع���ة �لتدريبية �إىل �ملو�ق���ف �حلياتية وبالت���ايل حتقيق مبد�أ 

��ستمر�رية �لعملية �لإر�سادية. 

م���ن جمي���ع م���ا �س���بق تتاأكد فعالي���ة �لربنام���ج �لتدريب���ي �لقائم عل���ى �ليقظة 
�لعقلية يف تنمية �لتمييز �لنفعايل لدى �ملر�هقني �ل�سم، لذك فقد تو�سل �لباحثان 

�إىل بع�س �ملقرتحات و�لتو�سيات.

مقرتحات وتو�سيات البحث:
توف���ري �خلدم���ات �لتدريبية و�لر�س���ادية �لقائمة على �ليقظ���ة �لعقلية لفئات 1 ))

�ل�سم من ذوي �لإعاقة.
توفري �لأدو�ت �لالزمة من بر�مج و�ختبار�ت ومقايي�س لهذ� �لغر�س.1 ))
تو�سيع جمال هذه �خلدمات على فئات �أخرى من ذوي �لإعاقة.1 ))
حتقيق مبد�أ ��ستمر�ر �لعملية �لإر�سادية.1 ))
�ملزيد من �لدر��س���ات و�لبحوث عن فعالية هذه �لرب�مج على فئات �أخرى من 1 5)

�ملر�هقني.
�ملزيد من �لدر��س���ات و�لبحوث عن فعالية �أنو�ع �أخرى من �لرب�مج يف تنمية 1 6)

�لتمييز �لنفعايل.
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م�ستخل�س البحث
يهدف �لبحث �حلايل �إىل تركيز �ل�س���وء على فئة �لأطفال �ملعر�س���ني خلطر 
�لإ�س���ابة ب�س���عوبات �لتعل���م من خ���الل حتديد مهار�ت �حل�س���اب ما قب���ل �لأكادميية، 
وتع���رف م���دى حت�س���ن مه���ار�ت �حل�س���اب م���ا قب���ل �لأكادميية  ل���دى �أطفال �لرو�س���ة 
�ملعر�س���ني خلطر �سعوبات �لتعلم بعد خ�س���وعهم لربنامج �لتكامل �حل�سي، وت�ستند 
�لدر��س���ة �إىل مدخل �لتكامل �حل�س���ي �لذي يعتمد على �لتدريب �لب�س���ري و�ل�سمعي 
و�للم�س���ي و�لتذوق���ي وذل���ك عن طريق جمموعة م���ن �لتدريبات و�لأن�س���طة �ملنظمة، 
ويطبق �لربنامج على عينة من �لأطفال �ملعر�سني خلطر �سعوبات �لتعلم، مل�ساعدتهم 
علي تخطي  �أوجه �لق�سور �لتي يعانون منها.  و��ستخدمت �لباحثة يف �لبحث �حلايل 
جمموعة من �لأدو�ت تتمثل يف: �ختبار �مل�سفوفات �ملتتابعة �مللونة، ومقيا�س مهار�ت 
�حل�س���اب قبل �لأكادميية، وبرنامج قائم على ��سرت�تيجية �لتكامل �حل�سي، ويحتوي 
�لربنامج �ملقرتح على )36( جل�سة يتم تطبيقها ب�سكل جماعي على �أطفال �ملجموعة 
�لتجريبي���ة على مد�ر ثالثة �أيام، بو�قع جل�س���تني يومًيا غري متتاليتني ومن �ملتوقع 
�أن ي�ستغرق تطبيق �لربنامج �سهر ون�سف على �لأقل وت�ستغرق �جلل�سة �لو�حدة زمنا 
ق���دره )20( دقيقة تقريبا.  وقد ��س���تخدمت �لباحث���ة �ملنهج �لتجريبي لتحقيق هدف 
�لبح���ث، وق���د مت �لتو�س���ل �إىل بع����س �لنتائج منه���ا: �أن �أطفال �ملجموع���ة �لتجريبية 
حققو� تقدًما ملحوًظا ود�ًل �إح�س���ائيا ما يبني �أنهم ��س���تفادو� من جل�س���ات �لربنامج 
�ملق���رتح  مم���ا يبني فعالية ��س���رت�تيجية �لتكامل �حل�س���ي يف حت�س���ن �أطفال �لرو�س���ة 

�ملعر�سني خلطر �سعوبات �لتعلم من مهار�ت �حل�ساب قبل �لأكادميية  . 

الكلمات املفتاحية: ��س���رت�تيجية �لتكامل �حل�س���ي، مهار�ت �حل�س���اب قبل �لأكادميية، 
�أطفال �لرو�سة �ملعر�سني خلطر �سعوبات �لتعلم
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Abstract:
 The current research aims to focus the light on the category of 

children at risk of learning disabilities by identifying pre-academic 
math skills, And to know the extent of improvement in pre-academic 
math skills kindergarten children at risk of learning disabilities after 
their submission to the program of sensory integration.   The study 
is based on the entrance to the sensory integration, which depends 
on the visual and auditory training, stereotactic and gastronomic, 
through a series of exercises and organized activities, The program 
applies to a sample of children at risk of learning disabilities, to 
help them overcome the shortcomings that suffer. The researcher 
has used a number of tools in the current research: Test Coloured 
Progressive Matrices (CPM), The pre-academic math skills scale, A 
program based on the strategy of sensory integration.  The proposed 
program includes (36) sessions that will be applied collectively to the 
children of the experimental group over three days, With two non-
consecutive daily sessions,  The implementation of the program is 
expected to take at least one and a half months and the session takes 
about 20 minutes. The researcher used the experimental approach 
to achieve the research goal. It has been reached some conclusions, 
including: That the children of the experimental group have made 
significant progress and statistically significant indicating that they 
benefited from the sessions of the proposed program, showing the 
effectiveness of the strategy of sensory integration in improving 
preschool children at risk of learning difficulties from pre-academic 
math skills.
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مقدمة البحث: 
 مت���ر حي���اة �لف���رد عامة مبر�ح���ل عمرية متع���ددة بدء�ً من مرحلة �لر�س���اعة 
و�نته���اًء مبرحل���ة �ل�س���يخوخة، ويتخلل هات���ني �ملرحلتني مرحل���ة �لطفولة مبختلف 
م�س���توياتها ثم مرحلة �ملر�هقة ثم مرحلة �لر�س���د، ولكل مرحلة من هذه �ملر�حل ما 
مييزه���ا، وتع���د مرحل���ة �لطفولة �ملبكرة  من �أه���م �ملر�حل �لعمرية يف حياة �لإن�س���ان، 
فه���ي مرحل���ة �لتعل���م و�خل���رب�ت وتكوين �ملفاهي���م وت�س���كيل �ل�سخ�س���ية و�لكثري من 
�جلو�نب �ملعرفية و�لعقلية و�لجتماعية و�لنف�سية، كما تعد مرحلة �لطفولة �ملبكرة 
���ا �لأ�سا�س �لذي ي�سكل �سخ�سيته �لالحقة، و�لأ�سا�س �لذي تعتمد عليه �إنتاجيته  �أي�سُ

وعطاوؤه �مل�ستقبلي.

 كما �أن �لفروق �لفردية بني بني �لب�س���ر جزء �أ�سا�س���ي من �لطبيعة �لإن�س���انية 
له���وؤلء �لب�س���ر، وه���ي �لطبيعة �لتي تفر�س عليه���م �أن يختلفو� يف نظرتهم للق�س���ايا 
�لت���ي حتي���ط به���م، ويف �ملعرفة �لتي ميتلكونها ع���ن هذه �لق�س���ايا، ويف �آليات معاجلة 
�ملعلوم���ات �لتي تت�س���منها ه���ذه �ملعرفة، وبالت���ايل تظهر �لفروق �لفردية و��س���حة يف 
حم���اولت �لأف���ر�د ح���ل م�س���كالتهم �أو �تخاذ قر�ر�ته���م �أو يف �ل�س���تجابة �إىل �ملثري�ت 
�لتي ي�س���عرون بها، وتظهر �لفروق ب�س���ورة جلية بني �لأطفال عامة و�أطفال �لرو�سة 

�ملعر�سني خلطر �لإ�سابة ب�سعوبات �لتعلم خا�سة 

   فاخل���رب�ت �ملبك���رة ل���دى �لطفل لها تاأث���ري قوي على �إبر�ز �لف���روق �لفردية 
���ا على جو�ن���ب من���وه �ملختلفة، وهنا ت���ربز �أهمية  بين���ه وب���ني �أقر�ن���ه وله���ا تاأثري �أي�سً
مرحل���ة م���ا قب���ل �ملدر�س���ة )مرحل���ة �لرو�س���ة( يف تعزي���ز خمتل���ف جو�ن���ب �لنمو عند 
�لطفل، ولتحقيق ذلك ل بد من وجود درجة من �ل�س���تعد�د عند طفل هذه �ملرحلة، 
تتمث���ل بنم���و �جتماع���ي و�نفع���ايل ومعريف جي���د، ووجود �جت���اه �إيجابي نح���و �لتعلم، 

وقدرة منا�سبة على �لتو��سل.

 وق���د تو�س���ل علم���اء �لنف����س �إىل �أن �لنم���و نتيجة طبيعية للن�س���ج من ناحية، 
وللتمري���ن و�خل���رب�ت �لتعليمية من ناحية �أخ���رى، وعلى �لرغم من �أهمية كل عامل 
�إل �أنه ل يحقق وحده �لنمو، فعلى �سبيل �ملثال لو �أردنا تدريب �لطفل على �مل�سي فاإنه 
لن يتمكن من �لتعلم ما مل ي�س���ل �إىل مرحلة معينة من �لن�س���ج �جل�س���مي و�لعقلي 
متكنه من ذلك، كما �أن �لن�سج وحده لي�س كافيا �إذ� مل ي�ساحبه �لتعلم و�ملر�ن،  ومن 
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هن���ا ميك���ن �لقول �إن تعل���م �أي مهارة يتطلب تو�فر عدة عو�مل جتعل �لفرد م�س���تعد� 
لتعلم هذه �ملهارة )�لنا�سف،1999(.

وقد يو�جه بع�س �لأطفال يف هذه �ملرحلة م�سكالت تعرقل درجة ��ستعد�دهم 
�ملدر�سي، فيكون م�ستوى �ل�ستعد�د �ملدر�سي لديهم دون �ملطلوب، ومن هوؤلء �لأطفال 

من يطلق عليهم ذوو �سعوبات �لتعلم �لنمائية

  وتع���د عملي���ة �لتع���رف �ملبك���ر لالأطف���ال �ملعر�س���ني للخط���ر مهم���ة معق���دة، 
فالختالفات يف �لنمو و�لن�س���ج �س���يء طبيعي بالن�س���بة لالأطفال �لعاديني يف �س���ن ما 
قبل �ملدر�سة، ومثل هذه �لتغري�ت �سيء عام، �أما بالن�سبة لتحديد �لفو�رق فيما يتعلق 
مب�سكلة �لتعلم فاإنها موؤ�سر علي �أن �لطفل يف حالة خطر، ونظر�ً لن �ملوؤ�سر�ت �ملبكرة  
لل�س���عوبة �لتعليمية غالباً ما تكون غري و��س���حة، جند �أن م�سكلة �لتعرف �ملبكر على 

�لأطفال هي م�سكلة غاية يف �ل�سعوبة.

 وتع���رف �س���عوبات �لتعل���م �لنمائي���ة باأنه���ا �لت���ي تتن���اول �لعملي���ات م���ا قب���ل 
�لدر��س���ية، �لت���ي تتمث���ل بالعملي���ات �ملعرفي���ة �ملتعلق���ة بالنتب���اه، و�لإدر�ك و�لذ�كرة، 
و�لتفك���ري، و�للغ���ة �ل�س���فهية، وه���ذه �لعملي���ات ت�س���كل �أه���م �لأ�س����س �لتي يق���وم عليها 
�لن�س���اط �لعقل���ي �ملع���ريف للف���رد، وم���ن ث���م ف���اإن �أي ��س���طر�ب �أو خلل ي�س���يب و�حدة 
�أو �أك���رث م���ن ه���ذه �لعملي���ات يف���رز بال�س���رورة �لعدي���د م���ن �ل�س���عوبات �لالحق���ة، 
�ملدر�س���ة  دخ���ول  مرحل���ة  يف  �لطف���ل  ل���دى  �ل�س���عوبات  ه���ذه  تظه���ر  �أن  وميك���ن 

)�أبو �لديار، و�لبحريي، و حمفوظي،2012( .

 وتتعل���ق �ل�س���عوبات �لنمائية بوظائف �لدماغ، وبالعملي���ات �لعقلية و�ملعرفية 
�لتي يحتاجها �لتلميذ يف �أد�ء �ملهام �لأكادميية، كالنتباه و�لإدر�ك �حل�سي و�لذ�كرة، 
و�للغ���ة، و�لتفك���ري، فمث���اًل حت���ى يتعلم �لطف���ل كتابة ��س���مه لبد �أن يط���ور كثري�ً من 
�لعملي���ات �أو �مله���ار�ت �ل�س���رورية يف �لإدر�ك، و�لتنا�س���ب �حلرك���ي، وتنا�س���ق ح���ركات 
�لعني و�ليد، و�لتتابع، و�لذ�كرة �لب�سرية، وغريها، �أما حني ت�سطرب تلك �لعمليات 
و�لوظائ���ف ويعج���ز �لطفل عن تعوي�س���ها من خ���الل وظائف �أخ���رى؛ فحينئذ تكون 
لدي���ه �س���عوبة و��س���حة يف تعلم �لكتاب���ة �أو �لتهجي �أو �إج���ر�ء �لعمليات �حل�س���ابية، �أو 
�لعج���ز يف تركي���ب وجمع �لأ�س���و�ت، وقد ترجع �ل�س���عوبات �لنمائية �إىل ��س���طر�بات 

   (Mayes ,et al., 2000) .وظيفية تخ�س �جلهاز �لع�سبي �ملركزي
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 من ناحية �أخرى ؛ يعد �حل�س �لعددي من �ملو�سوعات �لتي ترتبط بالأ�ساليب 
�أو �لجتاهات �ملعرفية �لتي حتاول تف�سري �ل�سلوك �لإن�ساين، وخ�سو�ساً عند �لأطفال 
؛ حيث يعرف �حل�س �لعددي باعتباره �أحد �ملعايري �لرئي�سة ملنهج �لريا�سيات و�لذي 
يقي����س ق���در�ت �لط���الب على متيي���ز �لعالق���ات �لعددية �لتي توؤ�س����س لفه���م �لطالب 
للمفاهي���م �لعددي���ة؛ فاحل�س �لعددي ه���و حجر �لز�وية يف �لريا�س���يات و�لذي ميكن 
م���ن تف�س���ري ومتثيل �لع���امل �ل���ذي نعي�س في���ه )ب���دوي،2003(، و�لأطفال �ملعر�س���ون 
خلطر �س���عوبات �لتعلم ميرون مبر�حل منو كالتي مير بها لأقر�نهم �لعاديني ولكن 
ب�سكل �أبطاأ؛ فالطفل �ملعاق عقلًيا بدرجة ب�سيطة ينتقل من مرحلة ما قبل �لعمليات 
مثال –حيث يكون باإمكانه �لتمييز �حل�س���ي- �إىل مرحلة �لعمليات �ملح�سو�س���ة -حيث 

يكون باإمكانه ببطء �إدر�ك �ملفاهيم �ملجردة.

ورمب���ا يع���ود �ل�س���بب يف �أن ه���ذه �لفئ���ة يعج���زون ع���ن �لتعلم؛ ه���و نق�س طرق 
�لتعليم �ل�سحيحة، ولأنهم يعانون من م�سكالت يف عملية �لتذكر و��ستقبال �ملعلومة 
و�لرتكي���ز، فه���م بحاج���ة �إىل تطويره���م معرفًيا من حي���ث �لتوجي���ه و�لحتفاظ مبا 

تعلموه و�إتباع خطو�ت مت�سل�سلة لالنتقال من مرحلة لأخرى.

كما تعد مفاهيم ما قبل �حل�س���اب من �ملفاهيم �لأ�سا�س���ية يف حياة كل �لأطفال 
�س���و�ء �لعادي���ني �أو ذوي �لحتياج���ات �خلا�س���ة،  رغ���م �خت���الف حاج���ة كال منهم �إىل 
كمي���ة ونوعي���ة تل���ك �ملفاهيم، وتبدو �أهمي���ة تعليم مفاهيم ومهار�ت ما قبل �حل�س���اب 
لالأطفال �لعاديني �أو لذوي �لحتياجات �خلا�سة عامة يف �أنها �لو�سيلة �لرئي�سة �لتي 
تنمي ��س���تقاللية �لفرد يف �لتعامل مع جمتمعه و�عتماده على ذ�ته يف حل م�س���كالت 

�حلياة �ليومية.

  �إذ يع���د �له���دف �لنهائي لتدري�س مفاهيم ما قبل �حل�س���اب لأطفال �لرو�س���ة 
عامة و�ملعر�س���ني خلطر �س���عوبات �لتعلم خا�س���ة ؛ هو م�س���اعدة �لطفل على توظيف 
مفاهيم ما قبل �حل�س���اب يف مو�جهة �حلياة �ليومية �لتي تهيئة فيما بعد ل�س���تخد�م 

�ملفاهيم �لأ�سا�سية يف �لريا�سيات كاجلمع و�لطرح )دياب، 2001(.

 وق���د ترج���ع �س���عوبات �لعل���م �إىل �لق�س���ور �حل�س���ي ل���دي �لفرد؛ حي���ث يعاين 
بع�س �لأطفال ذوي �س���عوبات �لتعلم من م�س���كالت متعددة بالتكامل �حل�س���ي، و�لتي 
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ل تكون عادة و��سحة بالن�سبة لآباء و�لأمهات، و�إذ� مل يتم �لتعامل مع هذه �مل�سكالت 
ب�س���كل �سحيح �س���توؤثر بدورها علي �لقدر�ت �حلركية و�حل�س���ية و�لإدر�كية لالأطفال  

)�ل�سامن، 2008،22(.

  ومدخ���الت �لتكام���ل �حل�س���ي عب���ارة ع���ن �أن�س���طة حركي���ة وح�س���ية ت�س���اعد 
�لأطف���ال عل���ى تنظي���م �ملعلوم���ات �حل�س���ية �لت���ي يتلقوه���ا، و�أي ��س���طر�ب يف �لعملية 
�حل�س���ية �لتي تت�س���من �لدم���ج، و�لتعدي���ل و�لتن�س���يق، �أو �لتنظيم وترتي���ب �لأحد�ث 
؛ ي���وؤدي �إىل �س���عوبات يف �لتعل���م وتنمي���ة �ل�س���لوك �ملنا�س���ب للعم���ر �لزمن���ي للطف���ل                                 

 .(Sharon ,2010, 20)

 كما ت�س���تخدم نظرية �لتكامل �حل�س���ي لتو�س���يح �لعالقة بني �ملخ و�ل�س���لوك، 
وبيان ملاذ� ي�س���تجيب �لأفر�د للمدخالت �حل�س���ية، وكيف توؤثر �حلو��س على �ل�سلوك، 
ويوجد خم�س حو��س �أ�سا�س���ية ؛ هي حا�س���ة �ل�س���مع، وحا�س���ة �لب�س���ر، وحا�سة �للم�س، 

وحا�سة �لتذوق، وحا�سة �ل�سم، بالإ�سافة �إىل �ثنتني من �حلو��س �لقوية وهما : 
حا�س���ة �لت���و�زن و�حلركة و�مل�س���ئول عنها �جلهاز �لدهلي���زي Vestibular و�لتي 	. 

تزودنا بو�سع �لر�أ�س و�جل�سم يف �لفر�غ وعالقته ب�سطح �لأر�س.
حا�س���ة �لأوت���ار و�لع�س���الت و�ملفا�س���ل و�مل�س���ئول عنه���ا �جله���از �لتقبل���ي �لذ�ت���ي 	. 

Proprioception وه���ي �لت���ي تزودن���ا �أي���ن تك���ون �أج���ز�ء �جل�س���م وم���اذ� تفع���ل 
 (DiMatties,E.& Jennifer H .,2003, 3)

 ( American Academy وق���د �أكدت �لأكادميية �لأمريكية لطب �لأطفال
(of Pediatics,2012 على �أن ��ستخد�م �لتكامل �حل�سي كمدخل عالجي �ساعد يف 

عالج �مل�سكات �حل�سية لدى �لأطفال بالإ�سافة �إىل حت�سني �سلوكياتهم.

وتذكر (Giess,2004) �أن ��ستخد�م �أ�سلوب �أورتون جلنجهام متعدد �حلو��س 
يع���د م���ن �أك���رث �أ�س���اليب �لتدري����س فاعلي���ة، ويوؤك���د (Roberts, et. Al,2007) �أن 
��س���تخد�م �لتكامل �حل�س���ي كمدخل عالجي ي�ساعد �لأطفال علي مو�جهة �ل�سعوبات 
�لأكادميي���ة �لت���ي يعانون منها، بالإ�س���افة �إىل حت�س���ني �س���لوكياتهم و�لتي قد ت�س���مل 
�لعن���ف و�لع���دو�ن، وتنظي���م �لذ�ت و�لنفعالت �ل�س���لوكية و�جل�س���مية و�ل�س���تقاللية 

د�خل حجرة �لدر��سة.
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 ونظر� لندرة �لبحوث و�لدر��س���ات �لعربية �لتي تناولت دور �لتكامل �حل�س���ي 
مع ذوي �س���عوبات �لتعلم عامة و�لأطفال �ملعر�سني خلطر �لإ�سابة ب�سعوبات �لتعلم 
ب�س���فة خا�س���ة، �س���عت �لباحث���ة م���ن خالل ه���ذ� �لبح���ث �إىل تق���دمي برنام���ج تدريبي 
مقرتح مل�س���اعدة �لأطفال �ملعر�س���ني خلطر �سعوبات تعلم �حل�س���اب لتحقيق �لتو�زن 
ب���ني �لع���امل �خلارجي من جهة وعامل���ه �لد�خلي �خلا�س من جهة �أخ���ري، حيث تنمو 
حو��س���هم لتعم���ل بكف���اءة ل�س���تخال�س �ملعلوم���ات، ويق���وم �مل���خ بدجمه���ا وتنظيمه���ا، 
ويتط���ور �لإدر�ك وترت�كم �خلرب�ت وتتح�س���ن مهار�ت �ل�س���لوك �لتكيفي �لذي يجعل 
�لطف���ل يت�س���رف ب�س���كل مقب���ول �جتماعيا، وذل���ك لأن �لتكامل �حل�س���ي هو �لأ�س���ا�س 

�جلوهري لعملية �لتعلم.

م���ن هن���ا ولالأ�س���باب �ل�س���ابقة جميعها ت���رى �لباحث���ة �أنه م���ن �لأهمية مبكان 
در��س���ة تعلم مهار�ت ما قبل �حل�س���اب من خالل نظرة ت�سخي�س���ية عالجية، وت�س���عى 
�لباحث���ة م���ن خ���الل �لبح���ث �حل���ايل �إىل تركي���ز �ل�س���وء على م���دى فعالي���ة برنامج 
عالج���ي يف ح���الت �لأطف���ال �ملعر�س���ني خلطر �س���عوبات �حل�س���اب و�لذين �أ�س���بحو� 

ي�سكلون �سريحة كبرية من ذوي �لحتياجات �خلا�سة .

  و�لبح���ث هن���ا يع���د وقاي���ة م���ن خط���ر �لإ�س���ابة ب�س���عوبات تعل���م �حل�س���اب، 
و�لباحثة �إذ تاأخذ با�س���رت�تيجية تكامل �حلو��س يف عالج موؤ�س���ر�ت منبئة ب�س���عوبات 
�حل�س���اب فاإن ذلك يربر تبنبيها لهذه �ل�س���رت�تيجية كمنحى عالجي نظًر� لطبيعة 
مه���ارة �حل�س���اب و�لتي تت�س���من مهار�ت ح�س���ية متع���ددة تعتمد عل���ى �حلو��س وحتى 
ي�ستطيع �لطفل �أن يتقن مهار�ت �حل�ساب فاإنه يجب عليه �أن يطور تنا�سقه �حلركي، 
و�لتنا�س���ق �حلرك���ي – �لب�س���ري، و�لتوج���ه �مل���كاين – �لب�س���ري و�لتميي���ز �لب�س���ري، 
و�لذ�كرة �لب�س���رية، وو�س���ع �جل�سم و�س���بطه مبا يخدم �لكتابة، ومفهوم �لكتابة من 
�ليم���ني، وحتدي���د �ليد �مل�س���يطرة كل ذلك للتغل���ب على �أعر��س ومنبئات �ل�س���عوبات 
�لنمائية “ ما قبل �حل�ساب” �لتي توؤثر وتت�سبب يف �سعوبات تعلم �حل�ساب فيما بعد

 يف �ملرحلة �لبتد�ئية.
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م�سكلة البحث :
�لعلم���ي  مبفهومه���ا  �لتعل���م  �س���عوبات  ح���الت  �أن  بالذك���ر  �جلدي���ر   
�خلا�س���ة �لرتبي���ة  جم���ال  يف  �ملع���روف   Learning Disabilities،وم�س���طلحها
Development  قائم���ة عل���ى وج���ود �س���عوبات �لتعل���م �لنمائي���ة  بالدرج���ة �لأوىل، 
�لنمائي���ة  �لتعل���م    Learning Disabilities Academic �س���عوبات  لرتب���اط 
ب�سعوبات �لتعلم �لأكادميية، وهذه �لعالقة باتت و��سحة لدى جميع �لعاملني يف هذ� 
�ملجال، و�أ�سبح ذلك من �أدبيات �سعوبات �لتعلم، وقد مت �لتاأكيد على عالقة �سعوبات 
�لتعلم �لنمائية ب�س���عوبات �لتعلم �لأكادميية يف �لعديد من �لدر��س���ات ؛ و�مل�س���ادر يف 
هذ� �ملجال )�لظفريي و�آخرون،2015( ؛ و)�لزيات،1998( ؛ و)كريك وكالفنت،1988( 
؛ و�لذين �أ�س���ارو� �إىل �أن م�س���كالت �لتكامل �حل�س���ي توؤدي �إىل �ل�س���عوبات �لأكادميية 
و�لجتماعي���ة و�لنفعالي���ة لالأطف���ال، كم���ا �أن ��ستك�س���اف �ل�س���رت�تيجيات �ملالئم���ة 
للم�ساعدة يف �لتغلب على تلك �مل�سكالت قد تفيد بدرجة كبرية لعالج هذه �ل�سعوبات 

.(Diane & West, 2004 , 96)

 من خالل ما �سبق تبلورت م�سكلة �لبحث �حلايل يف حماولة للتنبوؤ ب�سعوبات 
�لتعلم �لنمائية لدى �أطفال �لرو�سة، وبالتايل �إمكانية حتديد �سعوبات �لتعلم �لتي 
ميك���ن �أن تو�جهه���م �أو تعيقهم يف �مل�س���تقبل، وحماولة �لتدخل بربنامج عالجي قائم 
على �لتكامل �حل�س���ي لتنمية مهار�ت �حل�س���اب ما قبل �لأكادميية  وذلك للوقاية من 
�لتعر�س خلطر �سعوبات �لتعلم �حل�سابية يف �ملرحلة �لبتد�ئية، وعليه ميكن �سياغة 
م�سكلة �لبحث يف �ل�سوؤ�ل �لرئي�س �لتايل : ما فعالية ��سرت�تيجية �لتكامل �حل�سي يف 
حت�س���ني مهار�ت �حل�س���اب ما قبل �لأكادميية  لدى �أطفال �لرو�س���ة �ملعر�سني خلطر 

�سعوبات �لتعلم؟. وقد تفرع عن هذ� �ل�سوؤ�ل �لأ�سئلة �لفرعية �لتالية :
ه���ل يوج���د �ختالف ب���ني درجات �أطف���ال �ملجموعت���ني �لتجريبية و�ل�س���ابطة يف 1 ))

�لقيا�س �لقلبي على قائمة مهار�ت �حل�ساب قبل �لأكادميية؟
هل يوجد �ختالف بني درجات �أطفال �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لقبلي 1 ))

و�لبعدي على قائمة مهار�ت �حل�ساب قبل �لأكادميية؟. 
هل يوجد �ختالف بني درجات �أطفال �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�سني �لبعدي 1 ))

و�لتتبعي على قائمة مهار�ت �حل�ساب قبل �لأكادميية؟. 
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اأهداف البحث :
 يهدف �لبحث �حلايل �إىل :

تع���رف م���دى فعالية برنام���ج قائم على ��س���رت�تيجية �لتكامل �حل�س���ي يف تنمية 1 ))
مهار�ت �حل�ساب قبل �لأكادميية لدى �أطفال �لرو�سة �ملعر�سني خلطر �سعوبات 

�لتعلم.
�لتحقق من ��س���تمر�رية فعالية برنامج قائم على ��س���رت�تيجية �لتكامل �حل�سي 1 ))

يف تنمية مهار�ت �حل�ساب قبل �لأكادميية لدى �أطفال �لرو�سة �ملعر�سني خلطر 
�سعوبات �لتعلم.

اأهمية البحث :
 ميكن �إجمال �أهمية �لبحث  �حلايل يف عدة جو�نب على �لنحو �لتايل:

يتعل���ق مب���ا ق���د يقدم���ه �لبح���ث �حلايل م���ن خالل �إط���اره �لنظ���ري و�لدر��س���ات 1 ))
�ل�س���ابقة من فائدة للعاملني بحقل �س���عوبات �لتعلم  وبخا�س���ة �س���عوبات �لتعلم 
�لنمائية بريا�س �لأطفال، وذلك لتعرف طبيعة م�سكلة �سعوبات �لتعلم �لنمائية 
عامة و�لق�سور يف مهار�ت �حل�ساب ما قبل �لأكادميية  خا�سة وكيفية ت�سخي�سها 

ومن ثم �أ�ساليب وطرق تنميتها وعالجها تبًعا لهذ� �لت�سخي�س.
ي�س���هم �لبحث �حلايل �أكادميًيا يف �إ�س���افة بع�س �لأدو�ت �لت�سخي�س���ية ل�سعوبات 1 ))

ما قبل �حل�س���اب، و�لتي ميكن �أن تعني �لباحثني يف جمال ت�س���خي�س �ل�س���عوبات 
�لنمائية " ق�سور مهار�ت �حل�ساب ما قبل �لأكادميية "، و�إ�سافة بع�س �لأ�ساليب 
�لعالجية لتنمية مهار�ت ما قبل �حل�س���اب و�لتي ميكن ��س���تخد�كها للوقاية من 

خطر �لإ�سابة ب�سعوبات تعلم �حل�ساب باملرحلة �لبتد�ئية .

املفاهيم االإجرائية للبحث:

    Sensory integration: 1- التكامل احل�سي 
م���ن  �ل���و�ردة  �ملعلوم���ات  دم���ج  عل���ى  �لق���درة  باأن���ه  �إجر�ئًي���ا  �لباحث���ة  تعرف���ه 
خمتل���ف �حلو�����س وتنظيمها ب�س���كل يعط���ي معنى و��س���ًحا وبالتايل تكوي���ن �ملفاهيم، 
عل���ى �أ�س���ا�س رب���ط �جله���از �لع�س���بي جلميع �لأحا�س���ي�س �ل�س���ادرة من �جل�س���م مثل : 

) �ل�سم، �ل�سمع، �لب�سر، �للم�س، �لتو�زن، �لتذوق ( .



برنامج قائم على ا�صرتاتيجية التكامل احل�صي يف تنمية مهارات احل�صاب د. ن�صوه �صمري علي �صليمان

 290 

2- مه�ارات ما قبل احل�ساب : تعرفها �لباحثة �إجر�ئًيا باأنها تلك �ملهار�ت �لأ�سا�س���ية 
�لالزم���ة للقي���ام بالعمليات �حل�س���ابية وتعلمها مث���ل : )تعرف �أجز�ء �جل�س���م، تعرف 
�لأل���و�ن، تع���رف �لأ�س���كال �لهند�س���ية، تع���رف �لجتاه���ات، تع���رف �لأحج���ام، تع���رف 
�لأط���و�ل، تع���رف مفه���وم �لتناظ���ر ) و�ح���د لو�ح���د (، تعرف �لت�سل�س���ل، تع���رف �لفرز 

و�لت�سنيف، تعرف �لرتتيب(.

3- الأطفال املعر�سون خلطر �سعوبات التعلم : تعرفهم �لباحثة �إجر�ئًيا » �لأطفال 
�لذي���ن يعان���ون م���ن �لق�س���ور يف �ملهار�ت قب���ل �لأكادميي���ة �أثناء �لتحاقهم بالرو�س���ة، 
مم���ا ي���وؤدي فيم���ا بع���د �إىل �أن يعاين �لطفل من �س���عوبات تعل���م يف �لق���ر�ءة �أو �لكتابة 
�أو �حل�س���اب، ويتم حتديدهم يف �لبحث �حلايل يف �س���وء م�س���توى �أد�ئهم على �ختبار 

»�مل�سفوفات �ملتتابعة �مللون« للذكاء ومقيا�س مهار�ت �حل�ساب ما قبل �لأكادميية«.

حمددات البحث :

املحددات الزمنية: مت تطبيق هذ� �لبحث خالل �لعام �لدر��سي 2018 / 2019 .

                         ، Smart Kids املح�ددات املكاني�ة : مت تطبي���ق �أدو�ت ه���ذ� �لبح���ث برو�س���تي
وSmart Kids club مبحافظة �لقاهرة.

املحددات الب�سرية: �أطفال �لرو�سة �ملعر�سون خلطر �سعوبات �لتعلم و�لذين �أثبتو� 
ق�سور� على مقيا�س مهار�ت ما قبل �حل�ساب .

االإطار النظري :
املحور الأول: اأ- مرحلة ريا�س الأطفال

  تع���د م���ن �أه���م �ملر�ح���ل يف من���و �لطف���ل �للغ���وي و�لعقل���ي و�لجتماع���ي وهي 
مرحلة ت�س���كيل �لبناء �لنف�س���ي �لذي تقوم علية �أ�سا�سيات �ل�س���حة �لنف�سية �خللقية، 
ولع���ل �أه���م ما مييز مرحلة �لطفولة �ملبكرة ما يطر�أ فيها على �لطفل من تغري�ت يف 
جمي���ع �أنو�ع �لنمو �جل�س���مية و�لعقلي���ة و�لجتماعية و�لعاطفي���ة و�لنمو �للغوي وما 
و�س���ل �إليه من ن�س���ج يف كل منها وتزد�د فيه قابيلة �لطفل للتاأثر بالعو�مل �ملختلفة 
�ملحيط���ة به، وتو�س���ل �لعامل �لنف�س���ي )Bloom( يف در��س���ته حول �لق���در�ت �لعقلية 
للطف���ل باأن �أكرث من ن�س���ف �لقدر�ت �لعقلية للطف���ل تتكامل قبل �أن يتجاوز �لر�بعة 



املجلد الثامن - العدد )28( يوليو 2019 جملة الرتبية اخلا�صة

 291 

من عمره حيث �أن 20% من �لنمو �لعقلي و�لإدر�كي يتم يف �ل�س���نة �لر�بعة، ومن هذ� 
�ملنطل���ق ر�أى �س���رورة �إث���ر�ء و�إغناء حياة �لطف���ل �لتعليمية وتنويع حميطه �س���و�ء يف 
�لبيت �أو يف ريا�س �لأطفال وتهيئة �لفر�س �لكافية له لتزويده باخلرب�ت و�ملمار�سات 
�لتي تقوده �إىل �لن�ساط �لذ�تي و�للعب �حلر و�لتعلم �ل�ستك�سايف )�حلريري، 2015(.

  كم���ا تفي���د �لدر��س���ات �أن معظ���م من���و �لذكاء ل���دى �لأطفال يحدث قبل �س���ن 
�ل�س���ابعة، ولأن �لأطف���ال ه���م �مل�س���تقبل فه���م يخلدون قي���م �لثقاف���ة ويحافظون على 
�لقي���م �لجتماعي���ة و�ملعنوي���ة ويج���ب �لب���دء بالأطف���ال وميك���ن تعزيزه���ا م���ن خالل 

�لرب�مج �لرثية يف �لطفولة �ملبكرة )�حلو�مدة،2014( .

:)At risk( ب- الأطفال العر�سون خلطر الإ�سابة ب�سعوبات التعلم
  �إن جن���اح بر�م���ج �لرتبي���ة �خلا�س���ة يب���دو و��س���حاً فيم���ا تقدم���ه م���ن بر�م���ج 
خا�س���ة لالأطف���ال �ل�س���غار م���ن ذوي �لحتياج���ات �خلا�س���ة، مب���ا يف ذل���ك �لأطف���ال 
�ملعر�س���ني للخط���ر At-Risk م���ن ذوي �ل�س���عوبات �لنمائي���ة، �إذ �أن بر�م���ج �لتع���رف 
و�لتدخل �ملبكر لالأطفال يف مرحلة ما قبل �ملدر�س���ة توؤدي �إىل نتائج �إيجابية وفروق 
د�ل���ة �إح�س���ائياً يف مظاهر �لنم���و لديهم ؛ فعندما يتم �لتعرف على م�س���كالت �لطفل 
مبك���ر� فاإن �لف�س���ل �ملدر�س���ي �ملتوق���ع �أن يزد�د ميك���ن منعه �أو خف�س���ه، وتعتمد بر�مج 
�لتدخل �ملبكر لالأطفال �ملعر�س���ني للخطر من ذوي �ل�سعوبات �لنمائية على �لك�سف 
و�لتع���رف عليه���م منذ �مليالد وحتى �س���ن �خلام�س���ة و�لت���ي من �ملحتم���ل �أن توؤدي �إىل 
 �س���عوبات تعلم �أكادميية يف �ملدر�س���ة �لبتد�ئية �إذ� مل يت���م مو�جهتها و�لتغلب عليها.

�إن عملي���ة �لتع���رف �ملبك���ر لالأطف���ال �ملعر�س���ني للخط���ر تع���د مهم���ة معق���دة، 
يف  �لعادي���ني  لالأطف���ال  بالن�س���بة  طبيع���ي  �س���يء  و�لن�س���ج  �لنم���و  يف  فالختالف���ات 
�أم���ا بالن�س���بة لتحدي���د  �س���ن م���ا قب���ل �ملدر�س���ة، ومث���ل ه���ذه �لتغ���ري�ت �س���يء ع���ام، 
�لف���و�رق فيم���ا يتعل���ق مب�س���كلة �لتعل���م فاإنه���ا موؤ�س���ر عل���ي �أن �لطفل يف حال���ة خطر، 
ونظ���ر�ً لن �ملوؤ�س���ر�ت �ملبك���رة لل�س���عوبة �لتعليمي���ة غالب���اً م���ا تك���ون غ���ري و��س���حة، 
�ل�س���عوبة. ه���ي م�س���كلة غاي���ة يف  �لأطف���ال  عل���ى  �ملبك���ر  �لتع���رف  �أن م�س���كلة   جن���د 
 وت�سري �لعديد من �لدر��سات �إىل �أن �لطفل يف مرحلة �لطفولة �ملبكرة تن�سط حو��سه 
ن�ساطا كبري� وتتاأثر �ملدركات �حل�سية فيدرك �لفو�رق بني �لأ�سياء �ملادية من �أ�سكالها 
و�ألو�نها و�أو�س���اعها و�أ�س���و�تها ورو�ئحها، ويتعرف على �لظو�هر �لطبيعية ويتاأملها 
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ويفكر فيها، كما يزد�د دقة ون�س���ج �س���معه وتتح�س���ن ب�سكل ملحوظ حا�سة �ل�سم لديه 
؛ فيكت�س���ب �لكثري من �خلرب�ت �لعقلية �ملعرفية �لتي تزوده بح�س���يلة من �ملعلومات 
في�سبح قادر� على �لربط بني �لعنا�سر على �أ�سا�س �لعلة و�ملعلول وحتديد �لجتاهات 

و�ملوقع و�لتمييز بني �ملت�سابهات من �لأ�سياء و�حلروف.  

و�إنن���ا ح���ني ل نعم���ل على �لهتم���ام بالتعرف �ملبك���ر عن ذوي �س���عوبات �لتعلم 
�إمن���ا نهي���ئ �لأ�س���باب لنمو ه���وؤلء �لأطفال حتت �س���غط �لحباطات �مل�س���تمرة و�لآثار 
�ملدم���رة لل�سخ�س���ية، و�إبعاده���م ع���ن �للحاق باأقر�نه���م وجعلهم يعي�س���ون على هام�س 
�ملجتم���ع، و�لو�ق���ع �أن �لتع���رف �ملبك���ر عل���ى ذوي �س���عوبات �لتعلم ميثل حتدي���اً كبري� 
لالأخ�س���ائيني و�ملعلمني ويجب �أن يتم بالن�س���بة لالأطفال يف مرحلة ما قبل �ملدر�س���ة 
�لبتد�ئي���ة �أو خ���الل �س���فوف �ملدر�س���ة �لبتد�ئي���ة عل���ى �لأك���رث؛ حي���ث يلع���ب �ل�س���ن 
�ل���ذي يت���م عن���ده حتدي���د �ل�س���عوبة دور�ً  ب���ارز� يف حتدي���د ن���وع �ل�س���عوبة، و�س���دتها، 
و�مل�س���اكل �لطبية �مل�س���احبة لها، وذكاء �لطفل، و�هتمام �لو�لدين، وكلما كان �لك�سف 
و�لتع���رف مبك���ر� ع���ن �س���عوبات �لتعلم قبل دخ���ول �لطفل �ملدر�س���ة �لبتد�ئي���ة، كلما 
 كان �لتغل���ب عل���ي �ل�س���عوبة �أف�س���ل و�أي�س���ر، و�لتقلي���ل من ح���دة ظهورها م�س���تقباًل.
 وت�سري نتائج �لدر��سات �لتي �أجريت يف جمال �لتعرف �ملبكر علي �سعوبات �لتعلم، �أن 
�لأعر��س �لأ�سا�س���ية لل�س���عوبات �لتعليمية تت�س���ح من �سنو�ت ما قبل �ملدر�سة، وتبدو 
ه���ذه �لأعر�����س يف تاأخ���ر �لنمو �للغ���وي و�ملعريف، و�لنتباه، وقد ي�س���احبها �س���عف يف 
�لتفاع���الت �لجتماعي���ة و�لتو��س���ل، و�مله���ار�ت �حلركية،  و�س���عوبات �لتعلم �لنمائية 
ق���د توج���د يف ثالث���ة جمالت �أ�سا�س���ية : �لنمو �للغ���وي، و�لنمو �ملعريف ومن���و �ملهار�ت 
�لب�سرية – �حلركية، وقد يظهر �لأطفال يف �سن ما قبل �ملدر�سة ممن لديهم �سعوبات 
تعلم تبايناً يف �لنمو بني هذه �ملجالت �لثالثة ؛ فعلى �س���بيل �ملثال قد يتاأخر �لطفل 
يف �لنم���و �للغ���وي ولك���ن �أد�ءه ينمو ب�س���كل ع���ادي يف �ملج���الت �ملعرفية و�لب�س���رية – 
�حلركية وكذلك قد جند لدى �أحد �لأطفال تباعد� د�خل �أحد هذه �ملجالت �لثالثة، 
ويتمثل �أحد �ملوؤ�س���ر�ت �لأ�سا�س���ية ل�س���عوبة �لتعلم �لنمائية يف �لك�سف عن �لتباين يف 
 �أد�ء �لطف���ل �س���و�ء كان �لتباي���ن ب���ني �ملجالت �لثالث���ة �أو د�خل كل جم���ال على حده.

�لرو�س���ة  مرحل���ة  من���ذ  توج���د  �أن���ه  ي�س���هد  �لو�ق���ع  �أن  �هلل،2005(  )عب���د  وي�س���ري    
تعل���م  �س���عوبات  �ىل  �لطف���ل  تعر����س  باحتم���ال  تنب���ىء  �لت���ي  �ل�س���لوكيات  بع����س 
تل���ك  باأنه���ا  وتع���رف  عليه���ا،  �لد�ل���ة  باملوؤ�س���ر�ت  يع���رف  م���ا  وه���ي  م�س���تقباًل، 
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�س���رورية  تع���د  و�لت���ي  �ملختلف���ة  �لأكادميي���ة  �مله���ار�ت  ت�س���بق  �لت���ي  �ل�س���لوكيات 
مقدمته���ا. يف  �لفونولوج���ي  �لإدر�ك  �أو  �لوع���ي  وياأت���ي  له���ا،  �لطف���ل   لكت�س���اب 

  ويف در��سة )عو�د، 1994(، و�لتي �أجريت بهدف �لتعرف على �سعوبات �لتعلم �لنمائية 
ل���دى �لأطف���ال يف مرحلة ما قبل �ملدر�س���ة وذلك لدى عينة م���ن �لأطفال بلغ قو�مها 
)478( طف���ال وطفل���ة تر�وح���ت �أعمارهم ما بني 5 �إىل 6 �س���نة، مبتو�س���ط قدره )5.2( 
�سنة، �أ�سفرت �لنتائج �أن )5.86%( من �أفر�د �لعينة يعانون من �سعوبات تعلم منائية، 
وكان���ت �ل�س���عوبات �ملعرفي���ة �أك���رث �أمن���اط �ل�س���عوبات �س���يوعا ل���دى �لأطف���ال وكانت 
ن�س���بتها ) 12.34%(، ث���م �ل�س���عوبات �للغوي���ة ون�س���بتها )8.37%(، و�أخري�ً �ل�س���عوبات 
�لب�سرية – �حلركية ون�سبتها )7.95%(، كما كانت ن�سبة �لذكور ذوي �سعوبات �لتعلم 

)6.2%( �أعلى من ن�سبة �لإناث )5.45%( يف جميع �أمناط �ل�سعوبات �لنمائية.

  ويف �لدر��س���ة �لت���ي �أجرته���ا )خال���د، 1999( �أمكن ��س���تخد�م بطارية للك�س���ف 
�ملبك���ر ع���ن �لأطف���ال �ملعر�س���ني للخط���ر At- Riskيف مرحلة �لرو�س���ة، و�لذين من 
�ملحتمل �أن يعانو� من �س���عوبات تعلم يف �ملدر�س���ة �لبتد�ئية، و�أظهرت نتائج �لدر��س���ة 
�أن���ه ميك���ن �لعتم���اد عل���ي �لأد�ة يف �لتع���رف علي ذوي �س���عوبات �لتعلم قب���ل دخولهم 
�ملدر�س���ة، كم���ا وجدت فروق د�لة �إح�س���ائيا بني �أفر�د �ملجموع���ات �لعمرية �ملختلفة يف 
جو�ن���ب: �لنم���و �ملع���ريف/ �للغ���وي، و�لنم���و �حلركي، وم�س���ح �ل�س���لوك، و�لعتماد علي 
�لنف�س/�لجتماعي.وق���د كان���ت �لف���روق يف معظ���م جو�ن���ب �لنم���و مب���ا فيه���ا �لنط���ق 
ل�سالح �أطفال �مل�ستوي �لثاين يف �لرو�سة، بينما مل تظهر فروق بني �لذكور و�لإناث 

يف جو�نب �لنمو.

  كما ت�سري لرينر(Lerner ,1993)  باأنه علي �مل�ستوي �لدويل فاإن 3.5% من 
�أطفال �ل�س���عوب �لذين ترت�وح �أعمارهم ما بني 3: 5 �س���نو�ت يتلقون خدمات �لرتبية 
�خلا�س���ة �ملبك���رة يف �ملد�ر����س، وي���رت�وح �ملع���دل م���ا ب���ني 1 . 4   % : 6 . 4 % من منطقة 
�إىل منطقة �أخرى، وميثل �لأطفال يف �سن خم�س �سنو�ت �أكرث من ن�سف من يتلقون 
خدم���ات ما قبل �ملدر�س���ة، وت�س���ري �إىل �أن �أع���د�د �لأطفال �ملعر�س���ني للخطر ويتلقون 

خدمات �لرتبية �خلا�سة يف زيادة م�ستمرة تدريجيا. 

 The National وق���د �هتم���ت �للجنة �لوطنية �مل�س���رتكة ل�س���عوبات �لتعل���م
Joint Committee on Learning Disabilities , 1986  مبناق�س���ة �لو�س���ع 
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�حلايل للطفولة �ملبكرة وذلك يف �لقانون �لعام 102-119 ل�س���نة1986، من �أجل و�س���ع 
تعري���ف لتحدي���د �لأطف���ال �لذي���ن يعانون م���ن �س���عوبات يف مرحلة ما قبل �ملدر�س���ة، 
وميك���ن للولي���ات �لعتم���اد علي���ه يف �لتع���رف، و�لتخطي���ط، و�لتدخ���ل لالأطف���ال يف 
مرحلة ما قبل �ملدر�س���ة، وقد و�فق علي هذ� �لتعريف �لكوجنر�س �لأمريكي يف 1991 
من �أجل تدعيم خدمات �لأطفال �ل�س���غار ذوي �ل�س���عوبات.و يت�س���من �لقانون و�سفاً 
لأمناط �لق�س���ور �أو �لتاأخر لدي �أطفال ما قبل �ملدر�س���ة و�لتي ميكن �عتبارها دلئل 

مبكرة علي �سعوبات �لتعلم يف �ملرحلة �لبتد�ئية، وذلك يف �لأبعاد �لتالية:
 1-    �لأد�ء �لوظيفي)�حل�سي(، وي�سمل: �لأنظمة �ل�سمعية، و�لب�سرية، و�للم�سية.

 2-    �لأد�ء �حلركي، وي�سمل: �لقدر�ت �حلركية �لكبرية و�لدقيقة.
 3-    �لقدر�ت �ملعرفية، وت�سمل: �لتنظيم �لإدر�كي، وت�سكيل �ملفهوم، وحل �مل�سكالت

 4-    �لتو��سل، وي�سمل : �إدر�ك �للغة، و�لفهم �للغوي، و��ستخد�م �للغة.
5-    �ل�سلوك، وي�سمل: �ملز�ج )�حل�سا�سية �لبالغة( temperament، و�لنتباه، 

و�سبط �لذ�ت، و�أمناط �لتفاعل �لجتماعى. 

موؤ�س�رات �سعوب�ات التعلم يف ريا�س الأطفال يتم حتدي�د وجود �سعوباٍت يف التعلم 
لدى طفٍل ما من خالل مالحظة املوؤ�سرات التالية:

�أيجاد �سعوبة يف �لنتباه لفرتٍة كافيٍة لإمتام مهمٍة �أو ن�ساٍط ما. . )
�سعوبة تكوين �سد�قاٍت جديدٍة مع �لأطفال �لآخرين. . )
نق�س �لثقة بالذ�ت عند �لتعر�س للنقد �أو �لإحباط.. )
رمي �لأ�سياء ب�سكٍل متكرٍر على �لأر�س وكاأنه ل يعرف �أين ج�سده. . )
�سعوبة يف �لتعامل مع �ل�سحابات و�لأزر�ر وربط �لأحذية.. 5
�سعوبة يف ��ستخد�م �لقلم و�لتلوين بال�سكل �ل�سحيح )د�خل �خلط(.. 6
وجتنب �لكتابة و�عتبارها مهمًة �ساقة عليه. . 7
�لتحدث ب�سوٍت عاٍل �أو منخف�س على �لدو�م. . 8
عندما يتحدث يبدو عليه عدم �لقدرة على �لثبات على مو�سوع ما . . 9

 ��ستخد�م جمٍل ناق�سٍة �أثناء �حلديث، وعدم �لقدرة على ت�سمية �لأ�سياء.. 0)
عدم �لقدرة على مزج �لكلمات ولفظها بال�سكل �ل�سحيح كجمٍل كاملة. . ))
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ع���دم �لق���درة عل���ى �تب���اع �لتوجيهات �أو تكر�ر �س���يٍء ما ق���د قيل له، �س���و�ء حرفياً . ))
�أو باأ�س���لوبه �خلا�س. عدم �لقدرة على معرفة �أ�س���ماء �حلروف �أو تركيبها �س���وياً 

لكوين كلمٍة جديدة.
ع���دم �لق���درة عل���ى �تباع �لتوجيهات �أو تكر�ر �س���ئ م���ا قد قيل له �س���و�ء حرفيا �أو . ))

 (Amanda Morin,2018).باأ�سلوبه �خلا�س

 هذ� وقد قامتت معظم �لدر��سات �لتي �هتمت بفهم �لأطفال للريا�سيات على 
�أعم���ال بياجيه �لتي �هتم���ت بكيفيه تكوين �لأطفال للمفاهي���م وتطورها من �ملرحلة 
�حل����س حركي���ة �إىل مرحل���ة م���ا قب���ل �لعملي���ات - �ملمثل���ة يف مرحل���ة ما قب���ل �ملفاهيم 
ومرحل���ة )46-  ( �س���نو�ت �لتفك���ري �حلد�س���ي - �لت���ي تقاب���ل مرحلة ما قبل �ملدر�س���ة، 
وي���ري بياجي���ه �أن �ملفاهي���م تتكون عند �لطفل على �أ�س���ا�س مب���د�أ �لحتفاظ فريي �أن 
�لطفل ينمو نتيجة �ل�ستك�س���افات �لتي يقوم بها عند تفاعله مع �لبيئة وقدرته على 
�لتكيي���ف معها، ويعتم���د �لتكييف على �لتنظيم �لد�خلي �ل���ذى يقوم به �لطفل ويعد 
�لتنظيم نزعة �لطفل �إىل ترتيب وتن�سيق �ملفاهيم �لريا�سية يف ذهنه وي�ستفيد منها 

يف حل �مل�سكالت �لريا�سية �لتي تو�جهه.

فالطف���ل �ل���ذي ل ينظ���م معلومات���ه يك���ون �أق���ل ق���درة عل���ى �ل�س���تفادة منه���ا                
)ب���در �لدي���ن،2009(، وتري) �لبوفال�س���ة، 2111( �أن���ه ميكن ��س���تخد�م �لأدو�ت و�ملو�د 

�ملنا�سبة �لتي تعمل على حتقيق �حل�س للمفاهيم �لريا�سية.

Sensory Integration : املحور الثاين : التكامل احل�سي
 Process « ع���رف �لتكام���ل �حل�س���ي باأنه عملي���ة ع�س���بية بيولوجية د�خلي���ة 
Neurobiological Innate » تتمث���ل يف �لتفاع���ل و�لتد�خل بني �ملثري�ت �حل�س���ية 
�ل���و�ردة م���ن �لبيئ���ة �إىل �مل���خ، و�إذ� مل يح���دث هذ� �لتد�خ���ل �أو �لتنظيم �ل�س���ليم لتلك 
�ملثري�ت يف �ملخ تكون �لنتيجة ق�سور �لتكامل �حل�سي، وقد يرتتب على ذلك م�سكالت 
يف �لنمو وفى معاجلة �ملعلومات ف�سال عن �مل�سكالت �ل�سلوكية )فر�ج، 2007 : 20 (.

ويعد �لتكامل �حل�سي وم�سكالته من �أهم �مل�سكالت يف �لتعليم و�لتدريب لدى 
�لأفر�د ؛ وعادة ما يعد �لبع�س �أننا منتلك خم�س حو��س وهي �للم�س و�لتذوق و�ل�سم 
و�ل�س���مع و�لإب�سار، ويعدونها �حلو��س �لأ�سا�سية �أو �لبعيدة �لتي ت�ستجيب للمثري�ت 
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�خلارجي���ة �لقادم���ة �إلينا من �لبيئة، ولكن �حلقيقة �أنن���ا منتلك �أكرث بكثري من هذه 
�حلو�����س، وميك���ن �أن نق�س���م ه���ذه �حلو�����س �إىل حو�����س د�خلي���ة وحو�����س خارجي���ة ؛ 
ا، لكنه �إح�سا�س د�خلي ؛ كذلك �ل�ستقر�ر  فالإح�سا�س بح�سن �حلال هو �إح�سا�س �أي�سً
�لد�خل���ي �أو �لإح�س���ا�س بالرج���وع �إىل �إىل حال���ة �له���دوء و�ل�س���تقر�ر ه���و �إح�س���ا�س 
���ا، وهو �أمر �أ�سا�س���ي لتنظيم درجة حر�رة �جل�سم ومعدلت نب�سات �لقلب  د�خلي �أي�سً
و�لتنف�س ؛ فنحن جميًعا ناألف �أجهزة �حلو��س �خلم�س���ة �لأ�سا�س���ية، �ل�س���مع و�لب�س���ر 
و�لتذوق و�ل�س���م و�للم�س وت�س���مى هذه �حلو��س باحلو��س �لأ�سا�س���ية �أو �لبعيدة حيث 
ت�س���تجيب للمثري �خلارجي �لقادم من �لبيئة، غري �أنه هناك �أجهزة ح�س���ية �أقل �ألفة 
تتو�جد خالل �أج�س���ادنا، هذه �لأجهزة �حل�س���ية ت�سمى باحلو��س �لقريبة وهي تتكون 
 ”Vestibular “ و�لدهليزي ،” Interceptive “ من �جلهاز �ل�ستنباهي �لباطني
�ملتمركزة  �لأجهزة �حل�س���ية  و�لتقبل���ي �لذ�ت���ي “ Proprioceptive ” وتعمل هذه 
 ( Nelson Sandra ,2004 ) باجل�سم بدون وعي مدرك ول ن�ستطيع �أن نالحظها

 وم���ن �أج���ل ذل���ك �عترب �لتكامل �حل�س���ي �آلية للتنظيم �حل�س���ي لالإح�سا�س���ات 
�لو�ردة �إىل �لدماغ من خالل �مل�س���تقبالت �حل�س���ية �ملختلفة، ويقوم �لدماغ بت�س���نيف 
وترتي���ب وتنظي���م �ملعلومات و�إ�س���فاء معنى عليها ل�س���تخد�مها ؛ ولذلك فمن خالل 
�لتدريب نزود �لأطفال بقدر عاٍل من �ملثري�ت �حل�سية �ملنظمة �لهادفة لتطوير ردود 
�أفعال و��س���تجابات هادفة توؤيده يف �لتعلم و�لتكيف بدون �أن يبذل �لطفل �أي جمهود 

للح�سول على هذه �ملثري�ت.

ال�سكل الإجرائي لنظرية التكامل احل�سي :
 م���ن خ���الل ��س���تخد�م عو�م���ل �مل���كان و�لزم���ان للمعلوم���ات �حل�س���ية للف���رد 
�لت���ي يح�س���ل عليه���ا ع���ن طري���ق حو��س���ه وبيئت���ه ليق���وم بعمليات ) ت�س���ور وتف�س���ري 
ودم���ج للمعلومات ( بهدف تنظيم وت�س���كيل �ل�س���لوك، ولكي يتم �إجن���از وظيفي �أمثل، 
يج���ب �أن يك���ون �جل�س���م و�مل���خ قادري���ن عل���ى �أن يتكام���ال ويتو��س���ال ويج���ب �أن تكون 
�ملعلوم���ات ق���ادرة عل���ى �أن تتدفق من �جل�س���م �إىل �مل���خ و�لعودة مرة ثاني���ة من �ملخ �إىل 
�جل�س���م، وم���ن �أح���د �أج���ز�ء �مل���خ �إىل ج���زء �آخر بامل���خ وهك���ذ� .. ويعد �جلهاز �لع�س���بي 

�ملركزي هو جهاز �لتو��سل بني �ملخ و�جل�سم.
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فل�سفة نظرية التكامل احل�سي :
  تعتم���د فل�س���فة �لنظرية على �أن �جلهاز �لع�س���بي يق���وم بربط وتكامل جميع 
�لأحا�سي�س �ل�سادرة من �جل�سم وتعمل �لأحا�سي�س مع بع�سها لت�سكيل �سورة مركبة 
ع���ن وجودن���ا يف �لك���ون ويح���دث �لتكامل ب�س���ورة �آلية ل �س���عورية وبالت���ايل فاإن خلل 
يف ه���ذ� �لتجان����س يوؤدي �إىل �أعر��س وم�س���كالت وحني ت�س���طرب ه���ذه �لعملية يكون 
�لعالج عن طريق �لعمل على تو�زن تلك �لأحا�سي�س وتكييفها ويعد تكيفها هو �لرمز 

�لأكرث �أهمية للتكامل �حل�سي و��ستجابة �لتكيف هي حتقيق �لهدف.

 ولي�س من �ل�س���عب ت�س���ور كيف �س���تبدو �حلياة لو مت ق�س���ف ب�س���كل م�س���تمر 
بع�س���ر�ت �لآلف من �ملحالت �حل�س���ية �لتي حتيط بنا من غري �أن نكون قادرين على 
تنظيمه���ا �أو �لتحك���م فيه���ا، ي�س���بح كل م���ن �لتفاعل و�لتعل���م �أمًر� م�س���تحياًل و�لأمر 
�لأ�س���و�أ من ذلك �أن �ملخ يفقد �أحد �مل�س���ادر �لرئي�س���ة للطاقة �لتي يحتاجها ملو��س���لة 

   ( Madaule Paul,2003) لعمل، �أل وهي �لتنبيه �حل�سي�

 و�أ�س���ارت Nelson (2009) ،  �إىل �أن هن���اك ع���دد� م���ن �ملعلوم���ات �حل�س���ية 
�لت���ي ل ح�س���ر لها تدخل �إىل �ملخ يف كل حلظ���ة، لي�س فقط عن طريق عيوننا و�آذ�ننا، 
ولك���ن �أي�س���ا م���ن كل مكان يف ج�س���دنا، وعل���ي �ملخ �أن ينظ���م ويكامل ب���ني كل من هذه 
�لأحا�سي�س �لتي تتدفق عليه ب�سكل ثابت ومبعدل �سريع جد�، وتكون يف حاجة �إىل �أن 
تفع���ل وتنظم وتن�س���ق وذلك �إذ� �أر�د �ل�س���خ�س �أن يتحرك ويتعل���م بفاعلية، و�إذ� �أمكن 
تدبر �أمر هذه �لأحا�س���ي�س فاإن �ملخ ي�س���تطيع �أن يكون �ملدركات، ثم �ملفاهيم وي�س���تقي 

�ملعاين، وعندها ميكن �أن يتعلم.

وق���د �أو�س���حت نتائ���ج عدي���د م���ن �لدر��س���ات �لتاأث���ري �لإيجاب���ي ل�س���تخد�م 
�لتكام���ل �حل�س���ي كمدخ���ل يف ع���الج  �س���عوبات �لق���ر�ءة، ومن هذه �لدر��س���ات در��س���ة
Giess (2012) ،  ودر��س���ة Campbell et al (2002) ، �لتي �أ�س���ارت نتائجها �إىل 
حت�سن �أد�ء �لأطفال بعد تطبيق برنامج �لتدخل �ملعتمد علي �لتكامل �حل�سي مما �ساعد 
يف حت�سن م�ستوي طالقة �لقر�ءة وحت�سن �مل�ستوي �لقر�ئي لديهم، كما �أ�سارت �أي�سا 
 )ِِِِAmerican Acdemy of Pediatrics,2012(  لأكادميي���ة �لأمريكي���ة لط���ب�

�إىل �أن ��ستخد�م �لتكامل �حل�سي ي�ساعد �لأطفال علي حت�سني �سلوكياتهم.
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فرو�س البحث :
 ��ستهدف �لبحث �حلايل �ختبار �سحة �لفرو�س �لتالية :

توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية )0.05( بني متو�س���طي رتب درجات �أطفال 1 ))
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبع���دي عل���ى قائم���ة مه���ار�ت 

�حل�ساب قبل �لأكادميية  ل�سالح �لقيا�س �لبعدي. 
ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���طي رت���ب درج���ات �أطف���ال 1 ))

�ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبع���ي عل���ى قائم���ة مه���ار�ت 
�حل�ساب قبل �لأكادميية. 

اإجراءات البحث :
منه�ج البح�ث : �عتمدت �لباحثة على �ملنهج �لتجريب���ي ؛ حيث �أنها تعمد �إىل �ختبار 
�أثر برنامج تدخل مبكر قائم على فل�س���فة نظرية �لتكامل �حل�س���ي) متغري م�ستقل ( 
يف تنمية �ملهار�ت قبل �حل�سابية )متغري تابع( لدى �أطفال �لرو�سة �ملعر�سني خلطر 

�سعوبات �لتعلم.
عين�ة البح�ث : تتمث���ل يف )14( طف���اًل وطفل���ة م���ن �أطفال �لرو�س���ة �مل�س���توى �لثاين                     
)5 – 6 �سنو�ت( وقد قامتت �لباحثة بتق�سيم عينة �لبحث �إىل جمموعتني مت�ساويتني 
ومتجان�س���تني �إحد�هم���ا مت تعري�س���ها للمتغ���ري �مل�س���تقل )برنامج �لتكامل �حل�س���ي( 
وت�سمى �ملجموعة �لتجريبية، و�لأخرى �سابطة مل تتعر�س للربنامج، عدد �لأطفال 

�ملعر�سني خلطر �سعوبات �لتعلم )14( طفال وطفلة، كما يلي:
مت تطبيق �لدر��س���ة �ل�س���تطالعية على �أطفال رو�س���ة Smart Kids �مل�س���توى 	. 

�لثاين.
�أما �لعينة �لأ�سا�سية فقد مت �ختيارها بالطريقة �لق�سدية، و�سملت �لعينة )14( 	. 

طف���ل وطفل���ة من �مل�س���توى �لث���اين برو�س���ة Smart Kids Club ، وقد قامتت 
�لباحث���ة بتق�س���يم عين���ة �لبحث �إىل جمموعت���ني : �إحد�هما جتريبي���ة و�لأخرى 
�س���ابطة، وذل���ك متهيد� لتطبيق �لربنامج �لتدريب���ي �ملقرتح �لقائم على نظرية 
�لتكامل �حل�سي على �ملجموعة �لتجريبية دون �ل�سابطة لتنمية مهار�ت �حل�ساب 
قبل �لأكادميية، كما قامتت �لباحثة بالتاأكد من �لتكافوؤ بني جمموعتي �لدر��سة 
�لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة ق���در �لإم���كان يف بع����س �ملتغ���ري�ت، و�لتي ق���د توؤثر على 
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نتائج �لدر��س���ة مثل ) �لعمر �لزمني، و�لذكاء، مهار�ت �حل�س���اب قبل �لأكادميية 
متغري�ت �لبحث �حلايل( وذلك من خالل ح�س���اب �لفروق بني متو�س���طات رتب 
  Man – Whitney درجات �ملجموعتني، وذلك با�ستخد�م �ختبار مان – ويتني

و�جلد�ول �لتالية تو�سح مدى تكافوؤ �ملجموعتني :
جدول )1( 

يو�سح دللة الفروق بني متو�سطات رتب درجات املجموعتني التجريبية وال�سابطة يف العمر 
الزمني والذكاء ) ن = 14(

ناجملموعةاملتغيرات
متوسط 

الرتب

مجموع 

الرتب

قيمة              

)U(
)W(Z

مستوى 

الداللة

العمر 

الزمني

77.3055.00جتريبية

42.000

55.00
غير دال0.80 

59.00  77.70ضابطة

الذكاء
7.2050.00 7جتريبية

40.000
غير دال0.114 50.00

77.8060.00ضابطة

جدول )2(
يو�سح دللة الفروق بني متو�سطات رتب اأطفال املجموعني التجريبية وال�سابطة قبل تطبيق 

الربنامج على مقيا�س مهارات احل�ساب قبل الأكادميية .

ناجملموعةالبعد
متوسط 

الرتب
قيمة zمجموع الرتب

مستوى 

الداللة

أجزاء اجلسم
76.2573.40الضابطة

غير دال1.59
78.43115.45التجريبية

األلوان
79.49100.00الضابطة

غير دال0.7
77.5975.00التجريبية

األشكال 

الهندسية

79.90102.00الضابطة
غير دال1.26

77.1081.00التجريبية

االجتاهات
76.3671.40الضابطة

غير دال0.22
78.34105.45التجريبية
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ناجملموعةالبعد
متوسط 

الرتب
قيمة zمجموع الرتب

مستوى 

الداللة

األحجام
79.38102.00الضابطة

غير دال1.48
77.4874.00التجريبية

األطوال
79.80109.00الضابطة

غير دال1.7
77.2083.00التجريبية

مفهوم التناظر
76.1671.40الضابطة

غير دال.7
78.34105.45التجريبية

التسلسل والنمط
79.28102.00الضابطة

غير دال0.24
77.4873.00التجريبية

الفرز والتصنيف
79.80104.00الضابطة

غير دال.79
77.3584.00التجريبية

الترتيب
76.1874.40الضابطة

غير دال1.7
78.23105.45التجريبية

الدرجة الكلية
77.80110.00الضابطة

غير دال.26
77.20104.00التجريبية

   يت�س���ح م���ن �جل���دول )1( �أنه ل توجد فروق د�لة �إح�س���ائيا بني متو�س���طات 
رتب �لأعمار و�لذكاء للمجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة، كما يت�سح من جدول )2( 
عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى بني �أطفال �ملجموعتني �لتجريبية 
و�ل�س���ابطة على جميع حم���اور �ملقيا�س و�لدرجة �لكلية، وم���ن خالل نتائج �جلد�ول 
)1( و)2( يت�سح تكافوؤ �ملجموعتني من حيث �لعمر �لزمني و�لذكاء، وم�ستوى �لأد�ء 

على مقيا�س مهار�ت �حل�ساب قبل �لأكادميية .

اأدوات البحث : 

من �أجل حتقيق �أهد�ف �لبحث مت �لعتماد على ثالث �أدو�ت وهم :
�ختبار �مل�سفوفات �ملتتابعة �مللون، �إعد�د / عماد �أحمد ح�سن . •
مقيا�س مهار�ت �حل�ساب قبل �لأكادميية، �إعد�د �لباحثة  •
برنامج قائم على نظرية �لتكامل �حل�سي، �إعد�د �لباحثة. •
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وتقن���ني(                                                   )تعدي���ل  �إع���د�د  �ملل���ون  �ملتتابع���ة  �مل�س���فوفات  �ختب���ار   : الأوىل  الأداة 
عماد �حمد ح�سن 2014 

و�سف املقيا�س :
 يع���د من مقايي����س �لذكاء �لأد�ئية �أي غري �للفظية، وق���د جلاأت �إليه �لباحثة 
نظًر� لأن �أد�ء �لأفر�د عليه جماعًيا مما يوفر �لوقت، يتكون �ملقيا�س من ثالثة �أق�سام 
ه���ي )�أ(، و)�أب(، و)ب( وي�س���مل كل منه���ا )12( بن���ًد� و�لق�س���مان )�أ(، و)ب( هم���ا نف�س 
�لق�سمني يف �ختبار �مل�سفوفات �ملتتابعة �لعادية ) PSM( م�ساًفا �إليها ق�سًما جديًد� 
هو )�أب( يتو�س���طهما يف �ل�س���عوبة، وقد �أعدت لكي تقي�س ب�س���كل تف�س���يلي �لعمليات 
�لعقلي���ة لالأطف���ال من عمر )5( �س���نو�ت ون�س���ف �إىل )11( عام���ا، ويتكون كل بند من 
�مل�سفوفات من �سكل �أو منط �أ�سا�سي �قتطع منه جزء معني، وحتته �ستة �أجز�ء يختار 
من بينها �ملفحو�س �جلزء �لذي يكمل �لفر�غ يف �ل�سكل �لأ�سا�سي، و��ستخدمت �لألو�ن 

كخلفية للم�سكالت لكي جتعل �لختبار �أكرث ت�سويًقا وو�سوًحا و�إثارة لالأطفال.
الأداة الثانية : مقيا�س مهار�ت �حل�ساب قبل �لأكادميية ) �إعد�د �لباحثة (: 

الأ�س�س العلمية لبناء القائمة :

 و�سف املقيا�س :
 تكون من ع�س���ر مقايي�س فرعية هي: ) تعرف �أجز�ء �جل�س���م، تعرف �لألو�ن، 
تعرف �لأ�سكال �لهند�سية، تعرف �لجتاهات، تعرف �لأحجام، تعرف �لأطو�ل، تعرف 
مفه���وم �لتناظ���ر ) و�حد لو�حد (، �لت�سل�س���ل، �لفرز و�لت�س���نيف، �لرتتيب (، ويتكون 
�ملقيا����س ككل م���ن ح���و�يل م���ن 68 عب���ارة فرعي���ة تعك����س م���ا ي�س���در ع���ن �لطف���ل من 
�سلوكيات �أو مظاهر �سلوكية تعد مبثابة موؤ�سر�ت ل�سعوبات تعلم �حل�ساب فيما بعد؛ 
���ا  فالطف���ل �ل���ذي يح�س���ل على درجة �أق���ل من 34 درج���ة يف �ملقيا�س ككل يكون معر�سً
خلطر �لإ�س���ابة ب�س���عوبات �لتعلم ومبثابة موؤ�س���ر �أو منبئ ب�س���عوبات تعلم ح�س���ابية 

لحقة ميكن �أن يتعر�س لها �لطفل باملرحلة �لبتد�ئية .

اخل�سائ�س ال�سيكومرتية للمقيا�س:
ال�سدق الظاهري للمقيا�س :

قامتت �لباحثة با�ستخد�م �ل�سدق �لظاهري للتاأكد من �سدق �ملقيا�س، وذلك 
بعر�س���ه عل���ى جمموع���ة م���ن �خل���رب�ء و�لذين �أق���رو� ب�س���الحيته بعد تعدي���ل بع�س 

�لعبار�ت .   
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ال�سدق التميزي :
ترو�ح���ت قي���م )ت( �لد�ل���ة عل���ى �ل�س���دق �لتميي���زي عن���د مقارن���ة �لأطف���ال 
�ملعر�س���ني خلطر �س���عوبات �لتعلم بالرو�سة و�أقر�نهم �لعاديني حيث كانت) ن= 14 ( 
لكل جمموعة لالختبار بني)9.09(– )11.97( وهي قيم د�لة عند م�ستوي )0.05( .

ثبات املقيا�س:
قامت���ت �لباحث���ة با�س���تخر�ج �لثبات بطريقة �إع���ادة �ملقيا�س بعد مرور خم�س���ة 
ع�س���ر يوًم���ا وق���د �عتمدت �لباحث���ة تطبي���ق �ملقيا�س عل���ى �لعينة �ل�س���تطالعية وبلغ 

معامل �لثبات )0.889( وهو موؤ�سر جيد لثبات �ملقيا�س .

الت�سميم التجريبي امل�ستخدم :
 ��س���تخدمت �لباحثة ت�س���ميم �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة ذ�ت �لقيا�س 
�لقبلي و�لبعدي وقد طبق �لربنامج �مل�ستخدم يف �لبحث على �ملجموعة �لتجريبية ؛ 

وقد �سمل �لربنامج تنمية �ملهار�ت �لتالية :
 مهارة �لوعي باأجز�ء �جل�سم . •
 مهارة �لوعي �ملكاين. •
 مهارة �لتغذية �حل�سية . •
 مهارة �لتحكم و�لن�سباط. •

�أما �ملجموعة �لتجريبية فقد �عتمدت برنامج �لرو�سة �لتقليدي �لعادي .

الأ�سالي�ب الح�سائية : مت ��س���تخد�م ��أ�س���اليب �لح�س���ائية �لتالية وم���ن خالل �حلزم 
: SPSS لإح�سائية�

�ملتو�س���ط �حل�س���ابي – �لنح���ر�ف �ملعي���اري – �ختب���ار م���ان ويتن���ي للعين���ات 
�ل�سغرية- �ختبار ويلكك�سون.

الأداة الثالث�ة : برنام���ج تدخ���ل مبك���ر مق���رتح م�س���تند �إىل �لتكام���ل �حل�س���ي لتنمية 
مهار�ت �حل�ساب قبل �لأكادميية لأطفال �لرو�سة �ملعر�سني خلطر �سعوبات �لتعلم.
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اأ�س�س الربنامج :
 �عتمد ت�س���ميم �لربنامج علي توفري بيئة ح�س���ية و�أن�س���طة منا�س���بة ملمار�س���ة 
�لطف���ل ملجموع���ة متنوع���ة م���ن �لعملي���ات و�مله���ار�ت �حل�س���ابية بطريق���ة حتث���ه عل���ى 
�لكت�س���اف و�ملحاول���ة يف جو ممتع وم�س���وق لأن �حل�س �لعددي يتط���ور لدى �لأطفال 
من خالل �لتفاعل �لجتماعي مع بع�س���هم �لبع�س من خالل �للعب ؛ فالألعاب من 

�لأن�سطة �لهادفة �لتي ت�ساعد على تنمية �حل�س �لعددي .

مت بناء الربنامج يف �سوء الأ�س�س الآتية :
��س���تعانت �لباحث���ة خ���الل �إع���د�د حمت���وى �لربنامج ببع�س �لدر��س���ات �ل�س���ابقة . )

و�لإط���ار �لنظ���ري ، كما �س���عت �لباحثة للح�س���ول عل���ى دورة تدريبي���ة يف برنامج 
�لتكامل �حل�س���ي مدتها ثالثة �أ�س���هر، كذلك ��ستفادت �لباحثة من �لإطالع على 
بع����س �لرب�م���ج �لت���ي �عتمدت عل���ى ) �ملعاجل���ة �حل�س���ية( �لتكامل �حل�س���ي مثل 
در��سة: )�ل�ساعر، وعي�سى، 2012 (، و ) �لعنزي، 2013( على �سبيل �ملثال ل �حل�سر .

مت و�سع ت�سور مبدئي لالإطار �لعام للربنامج �مل�ستخدم بحيث يت�سمن �لأهد�ف . )
و�لفئة �مل�س���تهدفة بالإ�س���افة �إىل حمتوى �لأن�س���طة �لتدريبي���ة و�ملهام �ملقرتحة 
و�لأه���د�ف �لفرعي���ة ل���كل ن�س���اط وقامتت �لباحثة  بعر�س���ها عل���ى جمموعة من 
�ملحكمني �ملتخ�س�س���ني يف جمال �لرتبية �خلا�س���ة وعلم �لنف�س و�ملناهج وطرق 
�لتدري�س وذلك لال�س���تفادة من توجيهاته���م ومالحظاتهم يف �إجر�ء �لتعديالت 

�لالزمة، وبعد �إمتام �لتعديالت �أ�سبح �لربنامج معد للتطبيق.

اأهداف الربنامج:  
 يه���دف �لربنامج �حلايل �إىل عالج ق�س���ور مهار�ت �حل�س���اب قب���ل �لأكادميية  
لدي عينة من �أطفال �لرو�س���ة �ملعر�س���ني خلطر �س���عوبات �لتعلم، و�إك�سابهم �لقدرة 
عل���ي تخطي بع�س �أوجه �لق�س���ور �لتي يعانون منه���ا، وذلك عن طريق جمموعة من 
�لتدريبات و�لأن�سطة �لعالجية �لقائمة على نظرية �لتكامل �حل�سي �لتي تقدم لهم، 

وميكن تق�سيم �أهد�ف �لربنامج �إىل �أهد�ف عامة و�أهد�ف خا�سة كما يلي:

اأول: الأهداف العامة:
ي�س���عي �لربنامج �حلايل بوجه عام �إىل عالج بع�س �أوجه �لق�س���ور يف مهار�ت 

�حل�ساب قبل �لأكادميي لدى �أطفال �لرو�سة �ملعر�سني خلطر �سعوبات �لتعلم.
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ثانيا: الأهداف اخلا�سة:
ميكن �إجمال �لأهد�ف �خلا�سة �لتي ي�سعي لربنامج �حلايل �إىل حتقيقها ميا يلي :

�أن يتعرف �لأطفال علي �لباحثة و�إقامتة عالقة �إيجابية وطيبة معها.. )
�أن يتعرف �لأطفال علي �أهد�ف �لربنامج وفائدته.. )
�أن تهيئ �لباحثة جو� من �لألفة و�لود بني �لأطفال.. )
�أن يرغب �لأطفال يف ح�سور جل�سات �لربنامج.. )
�أن يذكر كل طفل يف �ملجموعة �لتجريبية ��سمه.. 5
�أن ياألف �لطفل �لتعامل مع �لباحثة.. 6
�أن يتعرف �لطفل على �أجز�ء ج�سمه .. 7
�أن مييز �لطفل بني �لألو�ن .. 8
�أن يتعرف �لطفل �لأ�سكال �لهند�سية.. 9

�أن يتعرف �لطفل �لجتاهات .. 0)
�أن مييز �لأحجام �ملختلفة .. ))
�أن يتعرف �لطفل �لأطو�ل �ملختلفة.. ))
�أن يقبل �لأطفال على ح�سور جل�سات �لربنامج.. ))
�أن مييز �لطفل مفهوم �لتناظر ) و�حد لو�حد (.. ))
�أن ي�سعر �لطفل بال�سعادة مل�ساركته يف �جلل�سة.. 5)
�أن يقلد �لطفل ت�سل�سل حمدد من �لأ�سياء. . 6)
�أن يقلد �لطفل ت�سل�سل �لألو�ن على �لر�سم .. 7)
�أن يفرز �لطفل جمموعة ) فو�كه �أو حيو�نات �أو ...( من جمموعة �سور �أمامه.. 8)
�أن ي�س���نف �لطف���ل جمموعت���ني م���ن جمموع���ة �س���ور مو�س���وعه �أمام���ه ب�س���كل . 9)

ع�سو�ئي.
�أن يختار �لطفل �لأول و�لأخري يف �سف �لأ�سياء .. 0)
�أن يختار �لطفل �لأول و�لثاين و�لثالث وغريها.. ))

اأ�س�س بناء الربنامج:
 يق���وم �لربنام���ج �حل���ايل عل���ي �لعديد من �لأ�س����س �لت���ي مت �إتباعه���ا يف تعليم 

خمتلف �ملهار�ت �لتي �سملها �لربنامج ومن هذه �لأ�س�س ما يلي:
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1- الأ�س�س العامة: -
تق���وم �لباحث���ة بالرتكيز علي �ملهار�ت �ل�س���وتية و�ملهار�ت �لب�س���رية و�ملهار�ت 
ح�س-حركي���ة �لت���ي يج���ب �أن يكت�س���بها �لطف���ل حت���ى يتمك���ن م���ن �لتغلب عل���ي �أوجه 
�لق�س���ور �لت���ي يو�جهها يف مه���ار�ت ما قبل �حل�س���اب، مما يرتتب عليه���ا �لتقليل من 

خطر �لتعر�س ل�سعوبات �لتعلم.

2- الأ�س�س النف�سية والرتبوية:
مت���ت مر�عاة �خل�س���ائ�س و�ل�س���مات �لتي متيز  مرحلة ريا����س �لأطفال عامة 
و�لأطف���ال �ملعر�س���ني خلط���ر �س���عوبات �لتعل���م خا�س���ة، وتهيئ���ة �لظ���روف �لتعليمية 
�ملنا�س���بة يف �س���وء فه���م هذه �خل�س���ائ�س و�ل�س���مات مبا ي�س���اعد ه���وؤلء �لأطفال علي 
توظيف قدر�تهم، ويتم ذلك يف �سوء تقييم مهار�ت وقدر�ت هوؤلء �لأطفال لتحديد 

�حتياجاتهم ونو�حي �لقوة لديهم.

الو�سائل الالزمة للربنامج:
�س���بورة  -�سا�س���ة �لعر�س -جهاز د�تا �سو -�أقالم ر�سا�س -�أور�ق بي�ساء-�أور�ق 
عمل -مكعبات علي �س���كل �أرقامت  -بازلز �أ�س���كال هند�س���ية – بازلز �أرقامت و�أ�س���كال 
– كي����س �ملالم����س – ) قف���از�ت طبية حم�س���وة : قطن، فيرب، رم���ل، خرز، بلي، فول، 
لوبي���ا، عد����س، دقي���ق، جل ( – �ألعاب �س���وئية – نظار�ت �س���وئية خمتلفة – ما�س���كات 
ملونة – �س���ندوق �لرو�ئح، لوح �تز�ن – �ألعاب �س���وتية – �أ�س���و�ت حيو�نات خمتلفة 

�لرتدد – �أ�سو�ت من �لبيئة خمتلفة �لرتدد�ت .

الفرتة الزمنية لتنفيذ الربنامج :
  يحتوى �لربنامج �ملقرتح على )36( جل�سة بو�قع 6 جل�سات يف �لأ�سبوع  خالل 
ثالثة �أيام جل�ستني باليوم غري متتاليتني )بينهما فا�سل زمني جل�سة يف بد�ية �ليوم 
وجل�س���ة يف و�س���ط �لي���وم ( عل���ى �أن يت���م تنفيذ �لربنامج باأكمله خالل �س���هر ون�س���ف، 
خالل �لف�س���ل �لدر��س���ي �لثاين للعام �لدر��س���ي )2018-2019( بحيث ي�س���تغرق زمن 

�جلل�سة )20( دقيقة.
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خطوات البحث :
اأول : نتائج اختبار	 رافنأ امل�سفوفات املتتابعة امللون : 

  مت تطبي���ق �ختبار ر�فن للم�س���فوفات �ملتتابعة �مللون���ة بطريقة جماعية على 
�لأطفال ) 55 طفال وطفلة ( بامل�س���توى �لثاين من �لرو�س���ة ل�س���تبعاد حالت �لتاأخر 
�لعقل���ي، ومت ��س���تبعاد ع���دد 9 �أطف���ال لأنه���م ح�س���و� عل���ى درج���ات �أقل من �ملتو�س���ط، 

فاأ�سبح عدد �أفر�د �لعينة 46 طفاًل وطفلة . 

اأ : نتائج  مقيا�س مهارات احل�ساب قبل الأكادميية :  ثانياً
ثم قامتت �لباحثة بتحديد �لأطفال �ملعر�سني خلطر �سعوبات تعلم  �حل�ساب 
م���ن خ���الل تطبيق مقيا�س مه���ار�ت � قبل �حل�س���اب �لذي مت �إع���د�ده لتحقيق �أهد�ف 
�لدر��س���ة عل���ى ع���دد 46 طف���اًل وطفل���ة، وم���ن خ���الل �لتطبي���ق مت �لتو�س���ل �إىل ع���دد 
14 طف���ال وطفل���ة ) 10 ذك���ور (، و) 4 �إن���اث(، ومت تق�س���يم ع���دد �لأطف���ال �إىل ن�س���فني                       

)7 �أطفال جمموعة جتريبية( و) 7 �أطفال جمموعة �سابطة (

ا : تطبيق الربنامج املقرت	 :  ثالثاً
 قامت���ت �لباحث���ة بتطبيق �أن�س���طة �لربنامج �ملقرتح �لقائم على ��س���رت�تيجية 
�لتكام���ل �حل�س���ي عل���ى عين���ة �لبح���ث ملدة �س���هر ون�س���ف مبعدل ث���الث �أيام �أ�س���بوعًيا 

جل�ستني يف �ليوم �لو�حد 6 جل�سات �أ�سبوعيا مبا يعادل 36 جل�سة .

نتائج البحث : 

الفر�س الأول : للتحقق من �س���حة �لفر�س �لأول و�لذي ين�س على �أنه » توجد فروق 
ذ�ت دللة �إح�س���ائية )0.05( بني متو�س���طي رتب درجات �أطفال �ملجموعة �لتجريبية 
يف �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي على قائمة مهار�ت �حل�ساب ما قبل �لأكادميية  ل�سالح 
�لقيا����س �لبعدي، وللتحقق من �س���حة هذ� �لفر�س قامت �لباحث با�س���تخد�م �ختبار 
ويلكوك�س���ون  Wilcoxon  test للك�س���ف عن دللة �لفروق بني �لقيا�س���ني، ويو�س���ح 

�جلدول �لتايل ما تو�سلت �إليه �لباحثة من نتائج يف هذ� �ل�سدد:
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جدول )3(
يو�سح دللة الفروق بني متو�سطات رتب اأطفال املجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق الربنامج, 

وذلك على مقيا�س مهارات احل�ساب قبل الأكادميي .

نتائج القياس قبلي / بعديالبعد
متوسط 

الرتب

مجموع 

الرتب
z قيمة

مستوى 

الداللة

األول

الرتب السالبة         0

الرتب املوجبة        7

الرتب املتعادلة       0 

اإلجمالي             7

0

4.50

0

452.00
دال 

الثاني

الرتب السالبة         0

الرتب املوجبة        7

الرتب املتعادلة       0 

اإلجمالي             7

0

4.50

0

452.004
دال

الثالث

الرتب السالبة         0

الرتب املوجبة        7

الرتب املتعادلة       0 

اإلجمالي             7

0

4.50

0

452.004
دال

الرابع

الرتب السالبة         0

الرتب املوجبة        7

الرتب املتعادلة       0 

اإلجمالي             7

0

4.50

0

452.002
دال

اخلامس

الرتب السالبة         0

الرتب املوجبة        7

الرتب املتعادلة       0 

اإلجمالي             7

0

4.50

0

452.00
دال

السادس

الرتب السالبة         0

الرتب املوجبة        7

الرتب املتعادلة       0 

اإلجمالي             7

0

4.50

0

452.004

دال

السابع

الرتب السالبة         0

الرتب املوجبة        7

الرتب املتعادلة       0 

اإلجمالي             7

0

4.50

0

452.004
دال
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نتائج القياس قبلي / بعديالبعد
متوسط 

الرتب

مجموع 

الرتب
z قيمة

مستوى 

الداللة

الثامن

الرتب السالبة         0

الرتب املوجبة        7

الرتب املتعادلة       0 

اإلجمالي             7

0

4.50

0

452.002
دال

التاسع

الرتب السالبة         0

الرتب املوجبة        7

الرتب املتعادلة       0 

اإلجمالي             7

0

4.50

0

452.00
دال

العاشر

الرتب السالبة         0

الرتب املوجبة        7

الرتب املتعادلة       0 

اإلجمالي             7

0

4.50

0

452.004
دال

الدرجة 

الكلية

الرتب السالبة         0

الرتب املوجبة        7

الرتب املتعادلة       0 

اإلجمالي             7

0

4.50

0

452.002

دال

  يت�س���ح من جدول )3( وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�سطى رتب �أطفال 
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة قبل وبعد تطبيق �لربنامج عل���ى �لبعد �لأول حيث كانت قيمة            
)2.00( = Z ، وهي د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى) 0.05(  ل�سالح �لقيا�س �لبعدي، كما 
توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطى رتب �أطفال �ملجموعة �لتجريبية قبل وبعد 
تطبيق �لربنامج على �لبعد �لثاين حيث كانت قيمة)Z = )2.004  وهي د�لة �إح�سائًيا 
عن���د م�س���توى)0.05( ل�س���الح �لقيا����س �لبعدي، كما توج���د فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني 
متو�س���طى رت���ب �أطفال �ملجموع���ة �لتجريبية قبل وبعد تطبي���ق �لربنامج على �لبعد 
�لثالث حيث كانت قيمة= Z  )2.004(، وهي د�لة �إح�سائًيا عند م�ستوى)0.05  ( ل�سالح 
�لقيا����س �لبعدي، وتوجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طى رت���ب �أطفال �ملجموعة 
 ، Z = )2.002(لتجريبية قبل وبعد تطبيق �لربنامج على �لبعد �لر�بع حيث كانت قيمة�
وه���ي د�ل���ة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى) 0.05 ( ل�س���الح �لقيا����س �لبع���دي، وتوجد فروق 
د�ل���ة �إح�س���ائًيا ب���ني متو�س���طى رتب �أطف���ال �ملجموع���ة �لتجريبية قبل وبع���د تطبيق 
�لربنامج على �لبعد �خلام�س حيث كانت قيمة )Z = )2.00، وهي د�لة �إح�سائًيا عند                                   
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م�س���توى )0.05( ل�س���الح �لقيا�س �لبعدي، وتوجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطى 
رتب �أطفال �ملجموعة �لتجريبية قبل وبعد تطبيق �لربنامج على �لبعد �ل�ساد�س حيث 
كان���ت قيم���ة)2.004( = Z، وهي د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى)0.05( ل�س���الح �لقيا�س 
�لبعدي، وتوجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطى رتب �أطفال �ملجموعة �لتجريبية 
 ، Z = )2.004(قب���ل وبع���د تطبي���ق �لربنام���ج عل���ى �لبع���د �ل�س���ابع حي���ث كان���ت قيم���ة
وه���ي د�ل���ة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى) 0.05 ( ل�س���الح �لقيا����س �لبع���دي، وتوجد فروق 
د�ل���ة �إح�س���ائًيا ب���ني متو�س���طى رتب �أطف���ال �ملجموع���ة �لتجريبية قبل وبع���د تطبيق 
�لربنامج على �لبعد �لثامن حيث كانت قيمة)Z = )2.002 ، وهي د�لة �إح�سائًيا عند 
م�ستوى) 0.05 ( ل�سالح �لقيا�س �لبعدي، وتوجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطى 
رتب �أطفال �ملجموعة �لتجريبية قبل وبعد تطبيق �لربنامج على �لبعد �لتا�سع حيث 
كان���ت قيم���ة)2.00( = Z ، وهي د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى) 0.05 ( ل�س���الح �لقيا�س 
�لبعدي، وتوجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطى رتب �أطفال �ملجموعة �لتجريبية 
قب���ل وبع���د تطبيق �لربنامج على �لبعد �لعا�س���ر حيث كانت قيمة)Z = )2.004 ، وهي 
د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى) 0.05 ( ل�س���الح �لقيا�س �لبعدي،  كما توجد فروق د�لة 
�إح�سائًيا بني متو�سطى رتب �أطفال �ملجموعة �لتجريبية قبل وبعد تطبيق �لربنامج 
على �لدرجة �لكلية حيث كانت قيمة)Z = )2.002 ، وهي د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى 

)0.05( ل�سالح �لقيا�س �لبعدي. 

 الفر�س الثاين : للتحقق من �س���حة �لفر�س �لثاين و�لذي ين�س على �أنه " ل توجد 
فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طي رت���ب درجات �أطف���ال �ملجموعة �لتجريبية 
يف �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبع���ي عل���ى قائمة مه���ار�ت �حل�س���اب ما قب���ل �لأكادميية"، 
وللتحق���ق م���ن �س���حة ه���ذ� �لفر����س قام���ت �لباحث���ة با�س���تخد�م �ختبار ويلكوك�س���ون  
Wilcoxon testللك�س���ف عن دللة �لفروق بني �لقيا�س���ني، ويو�سح �جلدول �لتايل 

ما تو�سلت �إليه �لباحثة من نتائج يف هذ� �ل�سدد 
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جدول ) 4 (
يو�سح الفروق بني متو�سطات رتب درحات اأفراد املجموعة التجريبية يف القيا�سني البعدي 

والتتبعي على مقيا�س مهارات احل�ساب قبل الأكادميية ) ن = 7(  

البعد
مجموع الرتبمتوسط الرتب

z قيمة
مستوى 

الداللة املوجبةالسالبةاملوجبةالسالبة

دال غير- 0.001.500.003.001.401األول

غير دال- 0.001.000.001.001.000الثاني

غير دال2.502.505.005.000.000الثالث

غير دال- 06.001.732 .0.002.0000الرابع

غير دال11.500.000 . 1.501.5050اخلامس

غير دال- 24.000.577 . 2.002.0000السادس

غير دال- 21.000.447. 2.001.0000السابع

غير دال11.500.000 . 1.501.5050الثامن

غير دال- 69.000.447 . 3.003.5000التاسع

غير دال- 2016.000.279 . 5.004.0000العاشر

الدرجة 

الكلية
غير دال- 4.005.5012.0033.001.310

يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق)4( ع���دم وج���ود ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائيا ب���ني   
متو�س���طات رتب �لدرجات �لتي ح�س���ل عليها �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�سني 
�لبع���دي و�لتتبع���ي عل���ى مقيا����س مه���ار�ت �حل�س���اب قب���ل �لأكادميي���ة مم���ا ي���دل على 
��س���تمر�ر فعالي���ة �لربنام���ج �لتدريب���ي �ملق���رتح �لقائم عل���ى نظرية �لتكامل �حل�س���ي 

لتنمية مهار�ت �حل�ساب قبل �لأكادميية وهذ� يثبت �سحة �لفر�س �لثالث .

مناق�سة نتائج البحث:
 ه���دف �لبح���ث �حل���ايل �إىل تنمي���ة مه���ار�ت �حل�س���اب قب���ل �لأكادميي���ة ل���دى 
�أطفال �لرو�س���ة �ملعر�س���ني خلطر �س���عوبات تعلم �حل�س���اب، ومتثل���ت فرو�س �لبحث 
يف فر�س���ني، وفيما يلي �س���يتم مناق�س���ة تلك �لنتائج يف �س���وء فرو�س �لبحث، ونتائج 

�لدر��سات �ل�سابقة :
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مناق�س�ة نتيجة الفر�س الأول: �أظهرت نتائج �لبحث حتقق �لفر�س �لثاين �لذي ن�س 
عل���ى: "توج�د فروق ذات دللة اإح�سائي�ة عند م�ستوى 	0.05أ ب�ني متو�سطات رتب اأطفال 
املجموع�ة التجريبي�ة يف القيا�س�ني القبلي والبعدي عل�ى مقيا�س مه�ارات احل�ساب قبل 

الأكادميية ل�سالح القيا�س البعدي".

 وت�س���ري ه���ذه �لنتيج���ة �إىل �أن �أطف���ال �ملجموع���ة �لتجريبي���ة حقق���و� تقدًم���ا 
ملحوًظ���ا ود�ل �إح�س���ائيا مم���ا يب���ني �أنه���م  ��س���تفادو� م���ن جل�س���ات �لربنام���ج �ملقرتح 
�مل�س���تند �إىل نظري���ة �لتكامل �حل�س���ي و�لذي ��س���تمر على مد�ر �س���هر ون�س���ف تقريًبا 
مبعدل 36 جل�س���ة، وظهرت تلك �ل�س���تفادة من خالل حت�س���ن درجاتهم على مقيا�س 
مهار�ت �حل�ساب قبل �لأكادميية و�لذي مت ت�سميمه بهدف قيا�س مدى متكن �أطفال 
�لرو�سة �ملعر�سني خلطر �سعوبات �لتعلم من تلك �ملهار�ت يف مو�قف ومهام حياتية 
خا�س���ة به���م لأنها كما �أو�س���ح ) �أب���و زينة 1997( �أنه ل ي�س���تغنى عنه���ا يف �حلياة لأنها 
�س���هلت �حلياة يف كثري من جو�نبها كما �أن تلك �ملهار�ت لها �أهمية يف �حلياة �ليومية 
وت�سريف وتنظيم �أمور معا�سهم وحل ما يقع بينهم من �أمور حتتاج للح�ساب وحتديد 
ما لهم وما عليهم، كما �أنها مهمة يف معرفة �مل�ساحات و�حلجوم و�لأبعاد و�لجتاهات 
وغري ذلك، وتتفق هذه �لنتائج مع نتائج در��سات �سابقة تو�سلت �إىل فعالية ��ستخد�م 
��س���رت�تيجية �لتكام���ل �حل�س���ي كتدخ���ل عالج���ي لذوي �س���عوبات �لتعلم و�ملعر�س���ني 
خلط���ر �س���عوبات �لتعل���م، ومن ب���ني ه���ذه �لدر��س���ات در��س���ة  (Giess,2004)و�لتي 
ذكرت �أن ��س���تخد�م �أ�س���لوب �أورتون جلنجهام متعدد �حلو��س يعد و�سيلة فعالة لعالج 
�سعوبات �لقر�ءة وهو من �أكرث �أ�ساليب �لتدري�س فاعلية يف �كت�ساب �ملهار�ت �لأكادميية 
،(Roberts, et. Al,2007)، و )Din,S., &Lodato , M,2001) �أك���د  كم���ا 

كمدخ���ل عالج���ي  �حل�س���ي  �لتكام���ل  ��س���تخد�م  �أن  عل���ى   ( Franchi,D.,1998)و
ي�س���اعد �لأطف���ال علي مو�جهة �ل�س���عوبات �لأكادميي���ة �لتي يعانون منها، بالإ�س���افة 
�إىل حت�س���ني �س���لوكياتهم، ومن هنا تربز �أهمية توظيف �لتكامل �حل�س���ي يف حت�س���ني 
ق���در�ت �ملتعل���م؛ من خ���الل �لتدري���ب �حل�س���ي �لتكاملي �ل���ذي ي�س���اعد �لأطفال على 
�لتق���دم نح���و توظي���ف �أعل���ى للق���در�ت �لعقلي���ة وحتفي���ز �ل�س���لوك �لتكيف���ي لديه���م، 
 ، (Obaid,2013( ل�س���ابقة كدر��س���ة� �لدر��س���ات  م���ن  �لعدي���د  نتائ���ج  �أك���دت  وق���د 
 (Roberts, et. Al,2007) كم���ا �أ�س���ارت در��س���ة ،(Perez et. Al,2012) ودر��س���ة
�إىل فاعلي���ة �لتكام���ل �حل�س���ى يف ع���الج وحت�س���ني �س���لوكيات �لأطف���ال د�خ���ل حج���رة 
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���ا �لأكادميي���ة �لأمريكي���ة لط���ب �لأطف���ال �لدر��س���ة �لعادي���ة، و�أك���دت عل���ى ذل���ك �أي�سً
( American Acdemy of Pediatics,2012 )

 وتع���زى �لباحث���ة تل���ك �لف���روق لتاأث���ري برنام���ج �ملعاجل���ة �حل�س���ية ) �لتكامل 
�حل�س���ي( �إذ �أن �أطف���ال �ملجموع���ة �لتجريبي���ة ق���د ��س���تفادو� م���ن �أن�س���طة �لربنام���ج 
وظه���رت تل���ك �ل�س���تجابة يف �رتف���اع متو�س���ط رت���ب درجاته���ا عل���ى مقيا����س مه���ار�ت 
�حل�ساب قبل �لأكادميية يف �لقيا�س �لبعدي، ورمبا ترجع فعالية �لربنامج �لتدريبي 
�إىل طريق���ة �لتدري���ب �جلماع���ي �لتي �عتمدت عليه���ا �لباحثة وروح �مل���رح �لتي غلبت 
عليها وجعلها يف �س���ياق �ألعاب تناف�س���ية بني �لأطفال، كذلك �لألغاز �مل�سلية و�لأغاين 
و�لق�س����س و�لكتب �مللونة، و�لألعاب �حل�س���ية مما ز�د �نتباههم وحما�س���تهم و�إقبالهم 

على �مل�ساركة ب�سغف وحب . 

مناق�س�ة نتيج�ة الفر�س الث�اين: �أظهرت نتائج �لبح���ث حتقق �لفر����س �لثاين �لذي 
ن����س عل���ى: "ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ست�وى 	0.05أ بني متو�سطات رتب 
اأطفال املجموعة التجريبية يف القيا�سني البعدي والتتبعي على مقيا�س مهارات احل�ساب 
قبل الأكادميية". وي�س���ري ذلك �إىل ��س���تمر�ر �أثر وفعالية �أن�سطة �لربنامج �لقائم على 
�لتكام���ل �حل�س���ي، وتع���زي �لباحث���ة ��س���تمر�ر فعالية �لربنام���ج �لتدريب���ي �إىل تركيز 
�لباحث���ة عل���ى �مل�س���اركة �لإيجابية لالأطفال وتق���دمي �لتعزيز �لفوري لهم �س���و�ء كان 
مادي���ا �أو معنوي���ا عق���ب كل حماول���ة �أثناء فرتة تطبي���ق �لربنامج مما من���ح �لأطفال 
�سعور� بالثقة بالنف�س ومتعة �لتعلم، كما خلق م�ساحة من �لثقة بني �لباحثة و�لأطفال 
مم���ا جعلهم ي�س���رون �إليها مبا خفي لديهم من م�س���كالت �س���و�ء بينه���م وبني �أقر�نهم 
�أو بينه���م وب���ني معلماته���م �أو حتى بينهم وبني �أ�س���رهم، كما يت�س���ح ذل���ك من طريقة 
��س���تقبال �لأطفال للباحثة عندما عادت للرو�سة لتطبيق �لقيا�س �لتتبعي على نف�س 
�لأطف���ال بع���د غي���اب د�م �س���هور فقد تهلل���ت وجوههم و�أ�س���رعو� لحت�س���ان �لباحثة .   

  م���ن خالل عر����س �لنتائ���ج وحتليها ومناق�س���تهاميكن ��س���تنتاج �أن �لربنامج 
�ملقرتح قد حقق جناًحا لأطفال �لرو�سة �ملعر�سني خلطر �سعوبات �لتعلم �حل�سابية 
ا على �إك�ساب �لطفل  من خالل بع�س �أن�سطة �لتكامل �حل�سي، كما �ساعد �لبحث �أي�سً
�لثق���ة يف قدر�ت���ه و�إتاح���ة تكوين �س���ورة �إيجابية عن ذ�ته من خ���الل برنامج �لتكامل 
�حل�س���ي �ملقرتح ؛ ذلك لأن �لرتبية �حل�س���ية بالطفولة �ملبكرة لها دور فعال يف تنمية 
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�ملهار�ت قبل �لأكادميية �ملنخف�سة لدى �لأطفال مما يوؤثر ب�سورة �إيجابية يف عملية 
�لتعل���م، كما �أنه ي�س���هم يف حت�س���ني م�س���توى �للياق���ة �لبدنية و�مله���ار�ت �حل�س حركية 
و�أخ���ري�ً يوج���ه �لبح���ث �حل���ايل ن���د�ء �إىل �لقائم���ني على بر�م���ج ريا����س �لأطفال �إىل 
�س���رورة �لهتم���ام بالتع���رف و�لكت�س���اف �ملبكر لالأطفال �ملعر�س���ني خلطر �س���عوبات 
�لتعلم كذلك �لهتمام بوجود بر�مج تكامل ح�سي متخ�س�سة لأطفال �لرو�سة عامة 
و�ملعر�سني خلطر �سعوبات �لتعلم بوجه خا�س، ح�سب قدر�ت وم�ستوى كل طفل .   

تو�سيات البحث:
من خالل �إجر�ء�ت �لبحث وما تو�سل �إليه من نتائج، ميكن تقدمي �لتو�سيات 

�لتالية:
�أهمي���ة وج���ود م�س���رفة متخ�س�س���ة حل���ث �لأطف���ال عل���ى �لتفك���ري و�لإبد�ع و 1 ))

�لتهيئة للعمليات �حل�سابية و�لتعامل مع �لأعد�د.
�لهتم���ام بالكت�س���اف �ملبك���ر للم�س���كالت قب���ل �لأكادميي���ة وتنمي���ة �مله���ار�ت 1 ))

�حل�س���ابية منذ مرحلة �لرو�س���ة جلميع �لأطفال وخا�س���ة �ملعر�س���ني خلطر 
�س���عوبات �لتعل���م وجعله���ا حمور� �أ�سا�س���يا يف بر�م���ج مرحلة ريا����س �لأطفال 

ومناهج �ل�سنو�ت �لأوىل من �ملرحلة �لبتد�ئية.
ت�س���مني بر�م���ج تنمي���ة مه���ار�ت ما قب���ل �لأكادمي���ي يف بر�مج �إع���د�د معلمات 1 ))

طفل �لرو�سة.
ت�سمني بر�مج م�ستندة على نظرية �ملعاجلة �حل�سية يف بر�مج �إعد�د معلمات 1 ))

طفل �لرو�سة.
تدريب معلمات ريا�س �لأطفال على �لأن�س���طة �لتي ت�س���اعد يف تنمية مهار�ت 1 5)

ما قبل �لأكادميي وتدريبهن على �أن�سطة �ملعاجلة �حل�سية.
تطوي���ر و�إع���د�د �أدو�ت قيا�س �أخرى ميكن �أن ت�س���هم يف تقيي���م جو�نب �حل�س 1 6)

�لعددي ومهار�ت ما قبل �حل�ساب �ملختلفة يف مرحلة �لرو�سة.
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اأطفال طيف التوحد والو�سائط االإلكرتونية
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ملخ�س البحث:
�س���وف نتطرق يف در��س���تنا هذه �إىل �لعالقة بني �أطفال طيف �لتوحد وعما �إذ� 
كان ��س���تخد�م �لو�س���ائط �لإلكرتونية من تلفاز و�أجهزة لوحية وهو�تف  ذكية و�ألعاب 
فيدي���و ذ� نف���ٍع �أطف���ال طيف �لتوح���د �أمال، بالإ�س���ارة �إىل �لأبحاث �حلديثة �خلا�س���ة 
مبو�س���وع �أطف���ال طي���ف �لتوحد و�لو�س���ائط �لإلكرتوني���ة �لتي قام بها �ملخت�س���ني يف 
جم���ال ط���ب �لتخاط���ب وطب �لأطف���ال وغريها م���ن �لتخ�س�س���ات ذ�ت �لعالقة فيما 
يتعل���ق باأثره���ا �ل�س���لبي و�لإيجاب���ي عل���ى �أطف���ال طي���ف �لتوح���د وفو�ئده���ا �ملحتملة 

وقيمتها �لتعليمية و�لتو�سيات �لعلمية.

Abstract
In this study, we will look at the relationship between children with 
autism and whether the use of electronic media such as TVs, tablets, 
smartphones and video games have a benefit to the children with 
autism spectrum, by referring to recent research on the topic of 
children with autism and electronic media conducted by specialists 
in Speech and language pathology medicine, pediatrics and other 
related disciplines.Regard to its negative and positive impact on 
children with autism spectrum and its potential benefits, educational 
value and scientific recommendations.
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مقدمة:
�س���وف نتطرق يف در��س���تنا هذه �إىل �لعالقة بني �أطفال طيف �لتوحد وعما �إذ� 
كان ��س���تخد�م �لو�س���ائط �لإلكرتونية من تلفاز و�أجهزة لوحية وهو�تف ذكية و�ألعاب 
فيدي���و ذ� نف���ٍع �أطف���ال طيف �لتوح���د �أم ل، بالإ�س���ارة �إىل �لأبحاث �حلديثة �خلا�س���ة 
مبو�س���وع �أطف���ال طي���ف �لتوحد و�لو�س���ائط �لإلكرتوني���ة �لتي قام بها �ملخت�س���ني يف 
جم���ال ط���ب �لتخاط���ب وطب �لأطف���ال وغريها م���ن �لتخ�س�س���ات ذ�ت �لعالقة فيما 
يتعل���ق باأثره���ا �ل�س���لبي و�لإيجاب���ي عل���ى �أطف���ال طي���ف �لتوح���د وفو�ئده���ا �ملحتملة 

وقيمتها �لتعليمية و�لتو�سيات �لعلمية.

التعريف:
يع�رف ا�سط�راب طي�ف التوحد:باأنه جمموعة من ��س���طر�بات �لنمو �لع�س���بية �لتي 
 (Rosti, Sadek, Vaux, & توؤث���ر عل���ى �لتفاع���ل �لجتماع���ي ومه���ار�ت �لتو��س���ل

Gleeson, 2013)

اأ�سباب ال�سطراب:
 Centers يف در��س���ة علمي���ة قام بن�س���رها مركز مكافح���ة �لأمر��س و�لوقاي���ة
for Disease Control and Prevention، و�لت���ي مت���ت مر�جعته���ا ع���ام 2018م، 
فاإن �أ�س���باب ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد بالتحديد غ���ري معلوم���ة؛ �إل �أن �أنو�ًعا متعددة 
منه���ا بات���ت معلوم���ة �ل�س���بب، فهنال���ك ع���دة �أ�س���باب جتعل �لطفل عر�س���ة لالإ�س���ابة 
بالتوحد و�لتي تت�سمن �أ�سباًبا بيئية �أو حيوية �أو جينية، وميكن تلخي�سها يف �لآتي:

�جلينات:�لتي تعد �أحد �أهم �مل�سببات ح�سب ما �تفق عليه معظم �لعلماء.. )
وج���ود �س���قيق م�س���اب با�س���طر�ب طيف �لتوح���د يجعل �لطفل �ل�س���قيق عر�س���ة . )

لالإ�سابة.
متيل �لإ�س���ابة با�س���طر�ب طيف �لتوحد للحدوث ب�س���كل �أكرب عند �لأ�س���خا�س . )

�لذي���ن يعان���ون م���ن ن���وع مع���ني م���ن �حل���الت �جليني���ة �أو �ل�س���بغية، كمتالزمة 
�حلدب���ي:   �لت�س���لب  �أو   (Fragile X Syndrome) �له����س  �إك����س  �ل�س���بغي 

.(Tuberous sclerosis)
( . (thalidomide) و�لثاليدوميد (Valproic acid) تناول حم�س �لڤالپرويك

�أثناء �حلمل يوؤدي �إىل �زدياد خطورة �لإ�سابة با�سطر�ب طيف �لتوحد.
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قد يظهر ��سطر�ب طيف �لتوحد قبل �أو �أثناء �أو بعد �لولدة مبا�سرًة.. 5
عندم���ا يك���ون �لو�لدي���ن متقدم���ني يف �لعم���ر يزي���د م���ن فر����س �إ�س���ابة �ملول���ود . 6

با�سطر�ب طيف �لتوحد.
يتمي���ز �لأطفال �مل�س���ابني با�س���طر�ب طيف �لتوح���د باأنهم يق�س���ون وقًتا �أقل يف . 7

��س���تخد�م مو�ق���ع �لتو��س���ل �لجتماع���ي �أو �ألع���اب �لڤيدي���و �لتي تطل���ب تفاعاًل 
.(Mazurek & Wenstrup, 2012) جتماعًيا من �لأطفال �لأ�سوياء�

تاأثر ال�ستخدام ال�سلبي للو�سائط الإلكرتونية على الطفل الطبيعي:
�إن ق�ساء وقٍت طويل �أمام �ل�سا�سة يزيد من �حتمالية �أن يو�جه �لطفل �ل�سوي 
جموعة من �ل�سعوبات و�لأعر��س �لعاطفية و�مل�ساكل �ل�سلوكية وم�ساكل مع �لأقر�ن 
ً عن ظهور بع����س من  �لأعر��س �ل�س���لوكية  وم�س���اكل م���ع �ل�س���لوك �لإيجابي، ف�س��
 (Wu, Tao, Rutayisire, Chen, Huang, خلا�س���ة با�س���طر�ب طيف �لتوح���د�

& Tao, 2017)

لق���د �رتبط���ت م�س���اهدة �لتلف���از لوقت طوي���ل �أثن���اء �لطفولة )عل���ى �لعموم( 
�حلي���اة                 ونوعي���ة   (wellbeing) �ل�س���وي  �لنم���و  موؤ�س���ر�ت  بع����س  بانخفا����س 
(Hinkley) (quality of life) وقد ميتد �لتاأثري �ل�سلبي لي�سمل �لتطور �للغوي 
ل���دى �لأطفال، ففي در��س���ة حديث���ة تهدف �إىل �لتعرف على �أثر ق�س���اء �لوقت طويل 
�أم���ام �ل�سا�س���ة على تط���ور �للغة وظهور �ل�س���لوكيات �مل�س���ابهة للتوحد، وخل�س���ت تلك 
�لدر��س���ة �إىل �أن ق�س���اء وقت طويل �أمام �ل�سا�س���ة قد يحدث �أعر��س تت�س���من �لتاأخر 
�للغوي و�نخفا�س �لنتباه )�لت�س���تت( وفرط �حلركة، بالإ�س���افة �إىل �فتقار �لأطفال 

من هذه �لفئة للتفاعل مع �لآباء و�لأمهات �أثناء م�ساهدة �لتلفاز.

لق���د �أ�س���ارت بع����س �لدر��س���ات �إىل �أن جلو����س �لأطف���ال �أم���ام �ل�سا�س���ة لف���رتة 
طويل���ة مرتب���ط بالتاأث���ري على �لنو�قل �لع�س���بية ب�س���ورة تن�س���اأ عنها �س���لوكيات غري 
�س���وية و�نخفا����س يف �لإدر�ك وتاأخ���ر �لتط���ور �للغ���وي، غ���ري �أن ذلك مل يكن حا�س���ًما 

(Hermawati, Rahmadi, Sumekar,  & Winarni, 2018)
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و�إ�سارة در��سة �أخرى ن�سرت مبوقع عيادة كليڤالند �إىل �إن ق�ساء �لطفل �لوقت 
�لطويل �أمام �ل�سا�س���ة يوؤثر �س���لًبا على �أد�ئه �لتعليمي، ويجعله يعاين من �س���عوبة يف 
�لتفاع���ل مع �أقر�نه، وبالتايل �س���عوبة يف تطوير مهار�ته �لجتماعية، كما �أن �لطفل 
قد ي�س���بح غري قادر على فهم م�س���اعر �لآخرين، مما قد يجعله يك�س���ب �أ�س���دقاء قلة 
وعالقات �س���يئة و�سعف يف �لثقة بالنف�س، بالإ�سافة �إىل �مل�ساكل �لعاطفية و�لعائلية، 
وقد قد تظهر لدى �لطفل �أعر��س م�سابهة ل�سطر�ب فرط �حلركة وت�ستت �لنتباه. 

الو�سائ�ط الإلكرتوني�ة وقيمتها التعليمي�ة بالتحديد امل�ساب�ني با�سطراب طيف 
التوحد:

�إذ جتع���ل  �لو�س���ائط �لإلكرتوني���ة عموًم���ا ذ�ت قيم���ة تعليمي���ة عالي���ة،  تع���د 
م���ن عملي���ة �لتعلي���م �أ�س���هل، وبخا�س���ة �لذي���ن يعان���ون م���ن �س���عوبات يف تعل���م �للغة، 
كم���ا �أن �لو�س���ائط تع���زز عملي���ة �لتعلي���م لديه���م م���ع تقلي���ل �ل�س���غط عل���ى �لذ�ك���رة                                       
(Working Memory)، و�أن �ألعاب �لفيديو ت�س���اعد على تطوير �ملهار�ت �حلركية 

وتنا�سقها، بالإ�سافة �إىل �إمكانية �لتو��سل �لجتماعي عرب �ألعاب �لفيديو.

لق���د �أتاحت �لو�س���ائط �ملتع���ددة من �سا�س���ات و�أجهزة لوحية وغريها؛ فر�س���ة 
جديدة للتدخل �ملبكر لدى �لأطفال �مل�سابني با�سطر�ب طيف �لتوحد، فبالإمكان �أن 
يحملها �لطفل معه �أثناء تنقله، وبالإمكان حتمل تكلفتها �ملعتدلة، مما يتيح للطفل 
���ا له، د�خل وخارج �لف�سل �لدر��سي،  �حل�س���ول على بر�مج تعليمية م�س���ممة خ�سي�سً
م���ع زي���ادة �هتم���ام �لطفل و�إقبال���ه على تعلم �لكلم���ات وبناء وتركيب �جلم���ل، و�أن كل 
طفل م�ساب با�سطر�ب طيف �لتوحد هو حالة خمتلفة عن غريه من �مل�سابني تكمن 
�أهمي���ة �ملرون���ة �لت���ي متنحنا �إياه���ا �لأجهزة �للوحي���ة يف �إتاحة �لفر�س���ة لعمل بر�مج 

.(Cabielles-Hernandez et al., 2017):خم�س�سة لكل طفل

�أن ��س���تعمال �ل�سا�س���ات �للم�س���ية ي�س���اعد عملًي���ا يف تطوير �ملهار�ت �لدر��س���ية 
للطلبة �مل�س���ابني با�س���طر�ب طيف �لتوحد، مع �لأخذ بعني �لعتبار �همية ��ستخد�م 

تعليمات مبنية على و�سائل �لتعليم �لفعالة و�ملثبتة علمًيا من قبل �ملعلمني:
.(Ledbetter-Cho et al., 2018)
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اأثر الو�سائط الإلكرتونية على الطفل امل�ساب با�سطراب طيف التوحد:
علمي���ة                      در��س���ات  م���ن  مقتطف���ات  بن�س���ر  و�س���تباي  كارول  �لدكت���ورة  قام���ت 
عام 2018م بعنو�ن: )ملاذ� �لأطفال �مل�س���ابون بالتوحد عر�س���ة ب�س���كل �أكرب للتاأثري�ت 
�ل�س���لبية لق�س���اء وق���ت �أط���ول �أم���ام �ل�سا�س���ة: (Westby, 2018)، فبال�س���تناد على 
�لأبح���اث �مل�س���ار �إليه���ا يف ه���ذه �ملقال���ة �لعلمي���ة، فاإن �حتم���ال ميل �لأطفال �مل�س���ابني 
با�س���طر�ب طيف �لتوحد �إىل �ل�سا�س���ات يعد �أكرث من �أقر�نهم �لأ�س���وياء، وبالتحديد 
تل���ك �لو�س���ائط �لتي ت�س���تخدم فردًي���ا وبتفاعل �جتماع���ي �أقل، وبالتايل ي���زد�د �لقلق 
ب�س���اأن فر�س���هم يف �لتو��س���ل �لجتماع���ي و�لتعلي���م، وميك���ن �أن يع���زى �لأثر �ل�س���لبي 

لق�ساء �لوقت �لطويل �أمام �ل�سا�سة على �لطفل �مل�ساب بالتوحد �إىل ما يلي:
�نخفا�س م�ستويات �مليالتونني لدى �لأطفال �مل�سابني با�سطر�ب طيف �لتوحد . )

مع وجود ��سطر�بات يف �لنوم لديهم، و�أ�سارت �لأبحاث �إىل �أن ق�ساء �لوقت �أمام 
�ل�سا�س���ة لياًل يوؤخر �إفر�ز �مليالتونني لعدة �س���اعات مع تثبيط ما يعرف بحركة 

�لعني �ل�سريعة، وهي �لفرتة �لتي يقوم فيها �لدماغ ب�سيانة نف�سه.
�لأطف���ال �مل�س���ابون با�س���طر�ب طي���ف �لتوح���د مييل���ون �إىل �س���عف �ملق���درة على . )

�س���بط �لنف�س؛ ب�س���بب �أن ��س���تجابتهم للتوتر يكون مبالغ بها، ولأنهم يو�جهون 
�س���عوبة يف �لتحك���م يف م�س���اعرهم، فه���م مييل���ون �إىل كونهم �إما مثاري���ن جًد� �أو 
مثاري���ن بق���در غري كايف، وق�س���اء �لوقت �لطويل �أمام �ل�سا�س���ة يزيد من �لتوتر، 

كما قد يوؤدي �إىل �ل�ستثارة �لز�ئدة، مع �لختالل بالتز�ن �لعاطفي.
عقل �لطفل �مل�س���اب با�س���طر�ب طيف �لتوحد ميل �إىل كونه �أقل �ت�س���ال و�أكرث . )

ت�س���نيًفا �أو جتزئ���ًة، وت�س���ري �لأبح���اث �إىل �أن �زدي���اد ق�س���اء �لوقت �أمام �ل�سا�س���ة 
يعي���ق تكامل وتط���ور �لف�س �لأمامي من �لدماغ، مع �نخفا�س يف �لتو��س���ل بني 
�أجز�ء �لدماغ عرب خف�س �ملادة �لبي�ساء، و�أخرًي� �سمور �ملادة �لرمادية يف �لف�س 

�لأمامي من �لدماغ.
م���ن �ملع���روف �أن ل���دى �لأطف���ال �مل�س���ابني با�س���طر�ب طي���ف �لتوح���د نق����س يف . )

�ملهار�ت �لجتماعية و�لتو��س���ل، و�زدياد �لوقت �لذي يق�س���ى �أمام �ل�سا�سة يعيق 
عملية تطور هذه �ملهار�ت حتى لدى �أقر�نهم �لأ�سوياء.
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�لأطف���ال �مل�س���ابون با�س���طر�ب طيف �لتوحد عر�س���ه للقلق، وقد �رتبط ق�س���اء . 5
�لوقت �لطويل �أمام �ل�سا�سة بزيادة خطورة ��سطر�ب �لو�سو��س �لقهري و�لقلق 
�لجتماعي مع �لإ�سهام يف �إ�سعاف مهار�ت �لتكيف، و�أن �لتاأثري ميتد �إىل �إحد�ث 
��سطر�بات معينة يف وظائف �لدماغ، وهي بالأ�سا�س �إحدى �مل�سكالت �لتي و�جهة 

وظائف �لدماغ لدي �مل�ساب با�سطر�ب طيف �لتوحد.
�لأطف���ال �مل�س���ابني با�س���طر�ب طيف �لتوحد عر�س���ة للعديد من �ل�س���طر�بات . 6

�لنف�س���ية، وباملث���ل �أقر�نه���م ممكن يق�س���ون وقًت���ا طوياًل �أم���ام �ل�سا�س���ة، فعندما 
يتعل���ق �لأم���ر بالأطف���ال �مل�س���ابني با�س���طر�ب طي���ف �لتوح���د، فق���د يعانون من 
�لهلو�س���ة و�لرتي���اب و�لتف���ارق  )dissociation(، وع���دم �لق���درة عل���ى جترب���ة 
�لو�قع، وهذه �لأعر��س تتال�سى وت�سمحل عندما يتم �أخذ �جلهاز من �لأطفال.

غالًب���ا م���ا يع���اين �لأطف���ال �مل�س���ابني با�س���طر�ب طي���ف �لتوح���د من �س���عوبة يف . 7
�لتكام���ل �لع�س���بي �حلركي، وق�س���اء �لوق���ت �ملطول �أم���ام �ل�سا�س���ة �رتبط بجعل 

�لعمليات �حل�سية �أ�سو�أ.

تاأثر م�ساهدة الو�سائط قبل النوم على الأطفال امل�سابني با�سطراب طيف التوحد:
،Mazurek, Engelhardt, Hilgard, & Sohl, (2016) أظهرت در��سة قام بها�
 �أن م�ساهدة �لو�سائط قبل �لنوم �أدت �إىل تاأخري �لوقت �لذي ي�ستغرقه �لطفل �مل�ساب 
با�س���طر�ب طيف �لتوحد بالنوم، �أما من تعر�س���و� مل�ساهدة حمتوى عنيف قبل �لنوم 
بثالثني دقيقة، فبالإ�سافة للتاأخر يف بد�ية �لنوم فقد نامو� لفرتة �أقل، وكانت جودة 
نومهم منخف�س���ة، و�أن تعري�س �لطفل قبل �لنوم لو�س���ائط ذ�ت حمتوى عنيف قبل 

موعد �لنوم �رتبط ِبقلته. 

الوقت املو�سى به واملثايل مل�ساهدة الو�سائط:
�أو�س���ت �لأكادميي���ة �لأمريكي���ة لط���ب �لأطف���ال Aap.org. (2016) ب�س���اأن 

��ستخد�م �لو�سائط لدى �لأطفال ب�سكل عام مبا يلي:
م���ن 0 – 18 �س���هر: جتن���ب ��س���تخد�م �لطف���ل للو�س���ائط �لإلكرتوني���ة با�س���تثناء . )

حمادثات �لفيديو.
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من 18 – 24 �س���هًر�: ميكن �لبدء تقدمي �لو�س���ائط �لإلكرتونية للطفل ب�س���رط . )
�نتق���اء بر�م���ج ذ�ت قيم���ة عالي���ة م���ع �حلر����س عل���ى �لتو�ج���د م���ع �لطف���ل �أثن���اء 

م�ساهدته وم�ساعدته فهم ما ي�ساهده.
من 2 – 5 �سنو�ت: بالإ�سافة �إىل �لتو�سية �ل�سابقة فيما يخ�س �ملحتوى وتو�جد . )

�لفعال للو�لدين، يجب حتديد وقت م�ساهدة �لو�سائط �لإلكرتونية باأن ل تزيد 
عن �ساعة و�حدة يومًيا.

من عمر 6 �سنو�ت و�أكرب: حدد وقًتا يومًيا فيما يتعلق بالوقت �ملم�سى ل�ستخد�م . )
�لو�س���ائط �لإلكرتوني���ة، وح���دد نوعية هذه �لو�س���ائط، مع �حلر�س �أن ل ت�س���لب 
تلك �لو�سائط �لإلكرتونية من �لطفل �أخذه ق�سطا كافيا من �لنوم ، �أو �أن ت�سلب 
منه ممار�سة بع�س �لأن�سطة �لبدنية و�لريا�سات �ملهمة، �أو تعيق منو �ل�سلوكيات 
�لأخ���رى �ملتعلقة بال�س���حة �لنف�س���ية �لعامة، و�أن تخ�س���ي�س وقًت���ا لكليكما يكون 
خالًي���ا م���ن �لو�س���ائط؛ كاأوقات تن���اول �لطعام �أو �أثن���اء �لقيادة، �إ�س���افة ملناطق ل 
ي�س���مح فيه���ا با�س���تخد�م �لو�س���ائط مث���ل غ���رف �لن���وم، و�حلر�س على �لتو��س���ل 
ب�س���كل م�س���تمر مع طفلك لالطمئنان على �ل�س���تخد�م  �ل�سوية و�لآمنة لل�سبكة 
�لعنكبوتي���ة، م���ع حثهم على �حرت�م �لغري �س���و�ًء كانو� على �ل�س���بكة �أو يف �حلياة 

�لو�قعية.
�أو�ست عيادة كليفالند فيما يخ�س �وقات �لنوم؛ يف مقال مت ن�سره مبوقعها باأن . 5

يتم �إغالق �لأجهزة قبل موعد نوم �لطفل ب�ساعة على �لأقل.

اخلامتة:
اأن دور الوالدين وم�ساهدة ال�سا�سات ميكن اإجمالها مبا يلي:

�لقدوة:فيما يخ�س ما ميكنك عمله كو�لٍد من �أجل طفلك فقد �أ�سارت مقالة 
ن�س���رت مبوق���ع عيادة كليڤالن���د �أن مبقدورك �أن تكون قدوة لطفل���ك وذلك باأن تريه 
كيف تق�سي وقتك بعيًد� عن �ل�سا�سات، كما بينت �أهمية �جللو�س كعائلة على وجبات 
�لطع���ام، مم���ا ينعك�س ب�س���كل �إيجابي عل���ى �لتط���ور �لجتماعي و�لعاطفي و�لأ�س���ري، 
م���ع �حلر�س على ت���رك �لهو�تف �ملحمولة جانًبا �أثناء �لأن�س���طة �لتي تخ�س �لعائلة، 

وبذلك ُينمى لدى �لطفل �ل�سلوك �ل�سائب يف �لتعامل مع �ل�سا�سات.
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عمليت���ي  م���ن  �للكرتوني���ة  �لو�س���ائط  �س���هلت  �لإلكرتونية:لق���د  �لو�س���ائط 
�لتعلي���م و�لتو��س���ل، بخا�س���ًة ل���دى ذوي �لقدر�ت �خلا�س���ة، فالأجه���زة �للوحية مثل 
�لآيباد )iPad( وغريه فتحت �س���باًل جديدة لو�س���ائل �لتو��س���ل �لبديلة �ملعززة، غري 
�أن ه���ذه �لأجه���زة يج���ب �أن ت�س���تخدم بحكم���ة من قبل �لأ�س���خا�س وذويه���م، مع �تباع 
ن�سائح �ملخت�سني فيما يتعلق بالوقت و�ملكان وطريقة �ل�ستخد�م من �أجل �ل�ستفادة 

�لق�سوى من هذه �لأجهزة و�حلد من �أ�سر�رها �ملحتملة.

ن�س���األ �هلل �أن نكون قد قدمنا يف در��س���تنا هذه ما يفيد ذوي �لقدر�ت �خلا�س���ة 
ومن �هلل �لتوفيق.
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