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كيفية تخفيف اضطراب االنتباه وفرط النشاط لدى  أطفال   يللمعلمات ف يفاعلية برنامج تعليم
 الروضة واالتجاه نحوهم

 عصام جمعة نصار
 يمدرس علم النفس الرتبو 

 جامعة مدينة السادات -كلية الرتبية 
 هـ22/7/2341  وقبل بتاريخ -هـ 12/1/2341 قدم للنشر

 
اضطراب  ذويهتم على التعامل مع األطفال امقرتح ملعلمات الروضة هبدف تنمية قدر  تعليميهدفت الدراسة إعداد برنامج است  لخص:ستالم

ختفيف حدة االضطراب لدى أطفال الروضة، وتعديل اجتاه  يفتنمية مهارهتن  يفاالنتباه املصحوب بفرط النشاط، والتحقق من مدى فاعليته 
معلمة من معلمات الروضة، ومت  43اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط . وتكونت العينة  من  ذويمن املعلمات حنو أطفال الروضة 

درسن الربنامج، وأعد يمعلمة( مل 21املقرتح، والثانية: ضابطة ) تعليمي( درسن الربنامج المعلمة21تقسيمهن إىل جمموعتني: األوىل: جتريبية )
، واختبار املعرفة املرتبطة باالضطراب )اختيار من متعدد(، وبطاقة ورة مويوالت بأسلوب التعلم الذايتص يف املقرتح تعليميالباحث الربنامج ال

اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط. وبعد التأكد من اخلصائص السيكومرتية  ذوياجتاه املعلمات حنو أطفال الروضة  استبانةمالحظة، و 
ار "ت" ومان ويتىن. وقد أشارت النتائج إىل وجود بباستخدام اخت SPSSا باستخدام احلزمة اإلحصائية لألدوات مت مجع البيانات وحتليله

اختبار االختيار من متعدد وبطاقة  يففروق دالة إحصائيًا بني متوسطات درجات اجملموعة التجريبية ومتوسطات درجات اجملموعة الضابطة 
 ذويالتعامل مع األطفال  يفتنمية مهارة املعلمات  يفاملقرتح  تعليميشري إىل فاعلية الربنامج الاملالحظة لصاحل اجملموعة التجريبية، مما ي  

 يفوجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات درجات كل من اجملموعتني التجريبية والضابطة و اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط. 
 تعديل اجتاه املعلمات حنو هذه الفئة من أطفال الروضة. يفاملقرتح  تعليميإىل فاعلية الربنامج اللصاحل اجملموعة التجريبية، مما ي شري  ستبانةاال
 

 .تعليمياضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط، معلمات الروضة، أطفال الروضة، برنامج  الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة:
 إذلفرد، ان مرحلة الطفولة من أهم املراحل الىت مير هبا إ      

على تؤثر  ،هبا الطفل خالل هذه املرحلة مير اليتإن اخلربات 
وهذا التشكيل خيضع دد مالم  شخصيته، تشكيله وحت  

العوامل اجلينية  يف: مثلتتالعتبارات قد تتصل بالطفل ذاته، 
باإلضافة . حاجاته، وقدراته، واستجاباته للمثرياتو  )الوراثية(،

وأساليب  يتعرض هلا الطفل، اليتة به و احمليطاملؤثرات البيئية  إىل
حيظى هبم الطفل خالل تلك  اليتالتنشئة والرعاية واالهتمام 

 املرحلة.
شىت  يفمرحلة الطفولة باهتمام الباحثني لذلك حتظى      

أحناء العامل، هبدف التعرف على املشكالت لدى األطفال، 
 من ميكن من خالهلا جتنب الكثري اليتوأساليب وطرق العالج 

 ،واالجتماعية ،واملشكالت النفسية ،واألمراض ،األعراض
ها مبكراً، وعالج هامن أجل تشخيص ،لدى الطفل والرتبوية

 لىعاملدربة والقادرة وتوفري الكوادر املهنية واألكادميية 
الالزم لألطفال  الرتبويو  النفسيتشخيص وتقدمي الدعم 

 خالل املراحل املبكرة لظهور تلك املشكالت.
 يفمنهـــــا األطفـــــال  يعـــــاي الـــــيتومـــــن أهـــــم املشـــــكالت       

وضـــة ر المرحلـــة  يفو  ،عامـــةصـــفة باملراحـــل التعليميـــة املختلفـــة 
مشــــكلة اضــــطراب االنتبــــاه املصــــحوب  هــــي، خاصــــةصــــفة ب

 يفتعـــد مـــن أكثـــر املشـــكالت انتشـــاراً  الـــيتبفـــرط النشـــاط، و 
      (الروضـــــــــة واملرحلــــــــــة االبتدائيــــــــــةالتعليميــــــــــة األوىل )حـــــــــل ار امل
 ,Kaplan and Adesman؛ 13ص، 1332، العــا ي)

2011, p.685) ،  عوبة تشـخيص صـواجلدير بالذكر أن هنـا
املصــحوب بفــرط النشــاط  وحتديــد األطفــال مضــطرب االنتبــاه

تشخيصـــهم والتعـــرف  يفســـهولة حـــني هنـــا   يفالروضـــة،  يف
. ومتتــــد  ثــــار هــــذه املشــــكلة إىل بتدائيــــةاملرحلــــة اال يفعلــــيهم 
ـــؤثر علـــى التعليميـــة التاليـــة املراحـــل  تكـــيفهم األســـري، وقـــد ت

املشـكالت التعليميـة علمهم، وقد يتعرضون إىل العديد من تو 
،  بســبب مشــكلة اضــطراب االنتبــاه املصــحوب بفــرط النشــاط

خــوة أو أصــدقاء أو معلمــني هبــم مــن إ نكمــا ي صــاب احمليطــو 
بالضــــيق والتــــوتر وعـــــدم  كثــــري مــــن األحيــــان  يفأو الوالــــدين  

جتاهـات سـالبة واالنزعـاج ممـا يكـون لـدى الـبعا مـن اة الراح
  .ينعكس سلباً على شخصية الطفلف حنوهم
أن السمات  *(422، 1333،زكرياو  يوسف)أشار  فقد      

لسلو  الفرد ترجع بالدرجة األساسية إىل املرحلة  األساسية
 قرانهوعالقته بأفراد أسرته ومعلميه وأاألوىل من حياته 

مما حيدد مناط سلوكهم حنوه وتفاعلهم معه جتاهاهتم وأوا
 اجتاهات تكوين الذات لديه وي صبغ شخصيته وي شكلها.

أن  النفسيوقد حددت الرابطة األمريكية للطب      
 (Attention اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط

Deficit/Hyperactivity Disorder(AD/HD)  من اضطرابات
مرحلة  يفت شخص عادة  ليتاالطفولة، أو االضطرابات 

 املمتالزمة من املع يفهذا االضطراب  الطفولة، ويبدو
وجود منط مستدمي من  يفتظهر  اليتو املميزة له األساسية 

واالندفاعية، ميكن مالحظة  ،والنشاط الزائد ،قصور االنتباه
 يفشدة ذلك ومدى تكراره من خالل مقارنة الطفل بأقرانه 

 يفدالئل الواضحة مثل: القصور المن مستوى عمره، وهنا  
 يفجماالت أساسية  يفأداء الطفل لبعا الوظائف املهمة 

 غريها من اجملاالت يفاالجتماعية أو األكادميية  و حياته 
(DSM-IV-TR,2000, P. 85)   .   

، 1331، )املطريي الدراساتوت شري نتائج العديد من       
وب بفرط ح( إىل أن اضطراب االنتباه املص27-21ص

الصفوف  يفبني األطفال  النشاط ينتشر بشكل أساسي
، ويكون الذكور أكثر عرضة األوىل من املرحلة االبتدائية

، وينتشر بني األطفال العاديني وغري للمعاناة منه من اإلناث
 العاديني.

                                                           

ية ت : تقدم البيانات اآليتجيرى التوثيق يف هذا البحث على النحو اآل *
للمرجع يف البحث بني قوسني : اسم املؤلف ، سنة النشر ، الطبعة أو اجلزء 

ا أل اء املؤلفني يف إن وجد ، رقم الصفحة ، مث تقدم قائمة ألف بائية وفقً 
 هناية البحث.
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ىل ( إ 237ص،  2991، حممدو )كامل  ه قد أشارأن غري    
مفرط النشاط من أكثر أن  مشكلة الطفل مضطرب االنتباه 

الحظتها يف سنوات ما قبل ميكن م إذ، ااملشكالت انتشارً 
الون ا من األطفال ال حي  ، على الرغم من أن كثريً املدرسة

، ولذا جيب االكتشاف للعالج إال يف سنوات متأخرة
ألنه كلما طالت ؛ شخيص املبكران ملثل هذه املشكالتوالت

ثل هذه املشكالت كان فيها الطفل من م املدة اليت يعاي
 عالجها أكثر صعوبة ، وحتول دون النمو السوي للطفل. 

 ,Dreyer,2006, P. 8-10; Kaplan)كل من وي شري       

Adesman,2011, P. 686)  إىل أنه ميكن تشخيص حاالت
اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط لدى أطفال ما قبل 

نوع من االضطرابات ذلك فإن هذا العلى الرغم من و املدرسة. 
، يظهر جلياً لدى أطفال الصفوف األوىل من املرحلة االبتدائية

قد  اليترياض األطفال  ةمرحل فهو بذلك ليس مبعزل عن
 ،تظهر فيه أعراض اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط

وجند أن هؤالء   .نتبه إليه معلمات الروضةت ولكن غالبًا ما
فة إىل اضطراب االنتباه املصحوب باإلضا -األطفال يعانون 
من واالجتاهات السالبة من سوء املعاملة  -بفرط النشاط

إىل ظهور  يؤديم مما قد هنجانب الوالدين واملعلمني وأقرا
رتفاع ا :يفقد تتمثل  اليتالعديد من املشكالت النفسية 

 مستوى القلق، والشعور بالذنب، واملخاوف املرضية احلادة،
كل ذلك يرجع إىل   .، والتبول الالإرادياعيةوالعزلة االجتم

  منه. يعايعدم فهم احمليطني به إىل طبيعة ما 
 هي، فحياة الطفل يف امهمً  اوتلعب معلمة الروضة دورً     

، وما وأفراد األسرة املباشرين حتتل املرتبة الثانية بعد األبوين
 هي تـ َعد  تقوم به معلمة الروضة ليس عمالً تعليمياً فحسب بل 

طفيًا واجتماعياً منو الطفل منوًا متوازنًا جسديًا وعامسؤلة عن 
جتعله أقدر  اليتمن املعلومات  ر، مع تزويده بقدوعقلياً وخلقياً 

ويتأثر الطفل بقيم ، املرحلة االبتدائية يفعلى متابعة التعلم 

ينعكس كل ذلك  إذومعتقدات وميول واجتاهات املعلمة، 
 .يفواملعر  العقلي على شخصية الطفل ومنوه

تمام هاال( إىل 211-213ص، 2991شري )قناوى، وت      
إن  إذ، بإعداد معلمات الروضة وتنمية مهاراهتن أثناء اخلدمة

معظمهن ال حيصلن على اإلعداد املناسب فضاًل عن عدم 
معلمات  عايورغم ذلك ت .واملهين الرتبويمتابعتهن للتطوير 

أثناء  يل والتطوير املهينهالتأ يفمن نقص بعامة الروضة 
كيفية التعامل مع األطفال الذين يعانون من   يف، و اخلدمة

  صعوبات وخاصة اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط.
إىل  ( ,Guerra&Brown,2012) دراسةنتائج كما أشارت     

 يفأن املعلمني على الرغم من طول خربة البعا منهم 
اضطراب االنتباه  ذويمن  التدريس والتعامل مع األطفال

املصحوب بفرط النشاط، إال أنه ينقصهم العديد من املعارف 
هذا االضطراب وكيفية التعامل معه داخل حجرات  عن

  الدراسة.
 مشكلة الدراسة وأهميتها:

اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط  إن الطفل ذا      
ز، ومتهور االنتباه والرتكي القدرة على يفمن قصور  يعاي

وي صدر سلوكيات يصعب التنبؤ ، وعدوايومندفع،  وعصيب
 اجالسً البقاء  يفصعوبة  ، وجيداتهسلوكي يفهبا، وال يتحكم 

ء مزعجة مثل السقوط من عمل أشيا يفوينشغل  مكانه، يف
، وإحداث ضوضاء على الكرسي، والتحدث بصوت عال  

دبيس ) نفعالياً حجرات الدراسة، ويسهل استثارته ا داخل
 ؛139ص، 1339،شليبو  ؛93ص، 2992،السمادويو 

Bonazza, et al. 2011, P. 7.)  
ي قابل  هنا  حتديًاعل كل هذه األعراض وغريها جت      

ا ومعلمات الروضة خصوصًا عند تعاملهم مع املعلمني عمومً 
نفسه الوقت  يفم، و هنهذه الفئة وكيفية ضبط سلوكهم بني أقرا

ه داخل حجرات الدراسة، إعطاء كل طفل حقصعوبة 
تنعكس على الطفل جراء  اليتباإلضافة إىل اآلثار السلبية 

  .سوء معاملته من ِقبل املعلمة وأقرانهاالجتاهات السالبة حنوه و 
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يعد من األسباب اضطراب االنتباه وفرط النشاط ن كما إ
 يفالعديد من املشكالت احلقيقية سواء  إىل تؤدي اليتالرئيسة 

، 1332، )العا ي ليالتعلم أو التحص يفأو  اسياألداء الدر 
  .(19-12ص
عبد ، و 421ص، 1333زكريا،و  يوسفيشري كل من ) إذ     

 .Donaher, Richelsb, 2012,P ،222ص، 1334 ،احلميد

اضطراب االنتباه املصحوب بفرط  ذويإىل أن األطفال  (2
اطات زائدة يكون هلا األثر تظهر لديهم أعراض ونشالنشاط 

 إذاخلطري على الطفل ذاته واملتعاملني معه واحمليطني به،  سليبال
ا متكررًا ومتواصاًل من السلو  الشاذ منطً  الطفلهذا  يبدي
سلو  التالميذ  يفينتج عنه إشاعة الفوضى واالضطراب  الذي

إىل إعاقة األنظمة التعليمية  بدوره يؤدي الذياآلخرين 
بينه وبني زمالئه، مما افق والتو  هترويض يفوصعوبة واالجتماعية، 
  مبشاعر من الضجر والضيق واالجتاهات السالبة. جيعله يواجه

مشكلة اضطراب االنتباه وفرط النشاط من  تعد  لذلك      
حظيت باهتمام الباحثني، وتركزت اهتماماهتم  اليتاملشكالت 

تساعد الطفل على التغلب  اليتإعداد العديد من الربامج  يف
، أو التعرف على أسباب ظهور هذا شكلةعلى هذه امل

، كما تركز االضطراب، والعوامل املرتبطة به، ودور األسرة
اهتمام الباحثني على دراسة هذا االضطراب خالل املرحلة 

حلة رياض جند أن اهتمام الباحثني مبر  يف حني. االبتدائية
األطفال قليل مقارنة باملراحل التعليمية األخرى، هذا باإلضافة 

راض ختفيف حدة أع يفدور معلمة الروضة ىل قلة االهتمام بإ
 هذا االضطراب خالل مرحلة التعليم املبكرة. 

 اضطراب  ذويمما سبق يتض  ضرورة االهتمام باألطفال       
ة مبكرة من ظهور األعراض مرحل يفاالنتباه وفرط النشاط 

 م املشكلة لديهم والعمل على ختفيفال تتفاق عليهم كي
الروضة  ا، وال يتسىن ذلك إال من خالل إعداد معلمةحدهت

القدرة على تشخيص هذه احلاالت  وتدريبها مبا جيعل لديها
تعامل معهم، والعمل على بالروضة، وعلى دراية بكيفية ال

جتاهات موجبة حنو هذه الفئة من األطفال مما إكساهبم ا
عكس ذلك على ن التعامل معهم حىت ال ينئو ال يسيجيعلهم 

 خصيتهم وقدراهتم املعرفية . ش
 ;Garcia,2009)ات كل من دراس نتائج أشارتفقد      

Funk,2011;  Al-Sharbati, et al., 2012, P. 277)   إىل أن
أو  يفاالستعداد الكاو  الوعي غري مدربني وليس لديهم نياملعلم

عالج أو التدخل ملساعدة األطفال التشخيص و الالقدرة على 
 ب االنتباه املصحوب بفرط النشاط.ن اضطراالذين يعانون م

 ،مير هبا الطفل اليتمرحلة الروضة من أهم املراحل  تعد        
 مجيع يفوجيب أن تتوفر الفرصة للطفل للنمو املتكامل 

 إذاجلوانب العقلية والنفسية والعاطفية واالجتماعية واجلسمية، 
ى منو مهال أحد هذه اجلوانب قد يؤثر سلبًا على مستو إن إ

مكانة مهمة الروضة معلمة وحتتل اجلوانب األخرى،  يفالطفل 
يتوقف  اليتأحد العناصر الرئيسة  هيف املنظومة التعليمية يف

حتقيق أهدافها، وقد  يفعليها جناح أو فشل العملية التعليمية 
  املراحل التعليمية التالية. يفيؤثر هذا النجاح أو الفشل 

هتتم بتنمية قدرات  إىل دراسةبقة تفتقر الدراسات السا     
التعامل مع أطفال الروضة الذين  كيفية  يفمعلمات الروضة 

رط النشاط، وتعديل يعانون من اضطراب االنتباه املصحوب بف
يف التدخل تركزت معظم الدراسات  إذاالجتاه حنوهم. 

، للطفل نفسه الرتبوي، أو ،  أو السلوكيالنفسي، أو العالجي
الطفل مضطرب لدين على كيفية التعامل مع أو تدريب الوا

-Purdie, et al. 2002, P. 66)االنتباه املصحوب بفرط النشاط

مات الروضة لاملمارسات التقليدية ملع يفن املدقق إكما  . (69
وخاصة فيما يتعلق  ،نمثة حاجة لتحسني أدائه نأ يلحظ

اضطراب  ذوي التعامل مع األطفالكيفية  يف نبتنمية مهاراهت
 .نشاط الاالنتباه املصحوب بفرط 

 هااأجر  اليتواتض  ذلك جليًا من خالل الزيارات      
باهليئة  رجياخالباحث إىل الروضة من خالل عمله كمراجع 

الحظ عدم قدرة  إذالقومية لضمان جودة التعليم واالعتماد، 
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 اضطراب االنتباه ذوياملعلمات على تشخيص األطفال 
 ساليباألحتديد عدم قدرهتن على و املصحوب بفرط النشاط 

معظم األحيان على  يفتقتصر  اليتلتعامل معهم، و املناسبة ل
لمات الروضة غلظة نظرًا لالجتاهات السالبة لدى معالتعامل ب

نتيجة لسلوكياهتم داخل وخارج  طفالحنو هذه الفئة من األ
حباجة  ، مما جعل الباحث يشعرحجرات الدراسة والنشاط

 نتنمية مهاراهت يفيسهم  تعليمي إىل برنامج معلمات الروضة
مبا وكيفية التعامل معهم،  هؤالء األطفال التعرف على  يف

خيفف من حدة أعراض اضطراب االنتباه املصحوب بفرط 
تتحدد  إذ النشاط، وهذا ما تسعى إليه الدراسة احلالية.

 كن تنميةهل مي  " :يتالتساؤل اآل يفمشكلة الدراسة احلالية 
 ذويالتعرف على أطفال الروضة من  يفت املعلمات مهارا

ختفيف اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط وكيفية 
 خالل من، وتعديل اجتاه املعلمات حنوهم،  يهملد تهحد

 ؟هلذا الغرض مقرتح تعليميبرنامج  إعداد
 أهداف الدراسة:

 :إىل ما يأيتتسعى الدراسة احلالية 
 يف نمعلمات لتنمية مهاراهتلل تعليمياد برنامج ( إعد2

اضطراب االنتباه  ذويالتعرف على أطفال الروضة 
  هم.معالتعامل املصحوب بفرط النشاط وكيفية 

تنمية  يفاملقرتح  تعليمي( التحقق من فاعلية الربنامج ال1
 ذويالتعرف على أطفال الروضة  يفمهارات املعلمات 

التعامل  اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط وكيفية
 معهم.

جتاه اتعديل  يفاملقرتح  تعليمي( التحقق من فاعلية الربنامج ال4
نتباه املصحوب اضطراب اال ذويطفال األحنو املعلمات 

 بفرط النشاط.
 أهمية الدراسة:

يعد اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط من أكثر     
 قبل سنوات ما يفميكن مالحظتها  إذ، املشكالت انتشاراً 

، على الرغم من أن معظم هؤالء األطفال )الروضة( املدرسة
االكتشاف ولذا جيب  سن متأخرة، يفالحياولون العالج إال 

 اليت دةألنه كلما طالت امل ،والتدخل املبكر ملثل هذه احلاالت
، 1334)كامل، فيها الطفل كان العالج أكثر صعوبة يعاي
وات . مما جعل األص(4ص، 1324،والطيباي ؛237ص

االهتمام بتشخيص وعالج اضطراب االنتباه تتعاىل بضرورة 
املراحل  يفاملصحوب بفرط النشاط لدى التالميذ وخباصة 

وتقع هذه املهمة على عاتق أولياء األمور التعليمية املبكرة، 
 :يف أهناوتنبع أمهية الدراسة احلالية  ،واملعلمني

، فبالرغم من على درجة كبرية من األمهية اموضوعً اول تتن (2
اضطراب االنتباه املصحوب تناولت  اليتتعدد الدراسات 

حني  يفبفرط النشاط إال أن معظمها يرتكز على املتعلم 
 نساعدهت امج تعليميةأن معلمات الروضة حيتجن إىل بر 

وختفيف التعرف على أطفال هذه الفئة على تعلم كيفية 
ا بعد ال تتفاقم فيم كي  ضطراباتحدة هذا النوع من اال

املراحل  يف رىشكالت التعليمية األخاملبعا سبب وت  
 التعليمية التالية.

 يساعدا تعليمًا مقرتحًا للمعلمات توفر هذه الدراسة برناجمً ( 1
 التعرف على األطفال مضطرب يف نعلى تنمية قدراهت

 إذ، تهختفيف حدكيفية و االنتباه املصحوب بفرط النشاط 
اعلها مع األطفال يومياً وتفعملها إن املعلمة حبكم 

التغلب على مثل  يفن تساعدهم أميكن بشكل متصل 
عدد من سلوكيات تطلع على  هي، فضطراباتهذه اال
 يف مستوى منوه وتعلمه يفقد تؤثر  اليت املختلفة الطفل

 املراحل التعليمية الالحقة.
إطار االهتمام املتزايد مبرحلة الطفولة،  يفهذه الدراسة  تأيت (4

إن السنوات األوىل من عمر الطفل هلا أمهيتها وتؤثر  إذ
ظهور بعا  يفمرحلة الروضة على املراحل التالية سواء 

 الصعوبات النمائية أو التخفيف من حدهتا. 
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عاملة املام املعلمات و من حق طفل الروضة أن حيظى باهتم( 3
ال أن منها،  يعاي اليتتتناسب واملشكلة  اليت طيبةال
واجتاهات سالبة غالبًا ما يكون هلا  ،ريقة سيئةل بطامَ عَ يـ  

، فالدراسة قد تنعكس على شخصيته اليت ثارها السلبية 
احلالية حتاول مساعدة املعلمات على حتقيق مستوى من 

من  يعاي الذيمع طفل الروضة والتعامل التفاعل 
من خالل  اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط

 د من أعراض هذا االضطراب.تعلم التشخيص وكيفية احل
تلقى املشكالت السلوكية املرتتبة على اضطراب ما عادة ( 1

بظالهلا على بيئة تعلم  االنتباه املصحوب بفرط النشاط
من اضطراب االنتباه  يعاي الذيالطفل عامة والطفل 

خاصة، مما يتطلب أساليب  املصحوب بفرط النشاط
، ا االضطرابوهذواسرتاتيجيات تعليمية خمتلفة تتناسب 

ذلك من خالل تدريب املعلمات على وميكن جتنب 
كتشاف )تشخيص( وختفيف حدة هذا االضطراب ا 

وتكييف املواقف الصفية والتعليمية وفقًا حلاجات هذا 
 اليتلدى املعلمات الطفل، واحلد من االجتاهات السالبة 

 منها الطفل. يعاي
دد سلو  املعلمات هنا حت  إ إذ( االجتاهات ذات أمهية كبرية 1

ينبغي و  ،تستحق الدراسة هي، لذلك فحنو أطفال الروضة
قد تكون سالبة حنو األطفال  اليتتعديل االجتاهات 

االنتباه املصحوب بفرط  الذين يعانون من اضطراب
  ال تؤثر سلباً على منو شخصية الطفل.  النشاط كي

 اليت ( تقدم هذه الدراسة إىل املكتبة العربية بعا األدوات7
مقرتح  تعليميبرنامج : يفتتمثل  اليتقد يندر وجودها و 
اضطراب  لتشخيص واحلد من أعراضملعلمات الروضة ل

ختبار االختيار من االنتباه املصحوب بفرط النشاط، وا
متعدد للمعارف املرتبطة بتشخيص وطرق التخفيف من 

شاط لدى معلمات اضطراب االنتباه املصحوب بفرط الن

 ذويجتاه معلمات الروضة حنو األطفال بانة االروضة، است
 اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط. 

 مصطلحات الدراسة:
 اليتتتناول الدراسة احلالية جمموعة من املفاهيم واملصطلحات 
ته. تتطلب تعريفًا إجرائيًا حمددًا يلتزم به الباحث خالل دراس

 :ومن أهم هذه املصطلحات ما يأيت
 :  Instructional Programعليميتالبرنامج ال

جمموعة من بأنه  تعليمييعرف الباحث الربنامج ال    
 اً املعلومات واملعارف واألنشطة واخلربات املنظمة واملخططة وفق

تتفاعل وتتداخل  اليتألسلوب معني هبدف التعليم والتدريب و 
وهو عبارة عن  .معًا للوصول إىل نتائج مرجوة وحمددة مسبقاً 

التعليمية واألنشطة واإلجراءات املصممة من اجللسات  جمموعة
التعرف على طفل الروضة  يفهبدف تنمية مهارات املعلمات 

وكيفية التخفيف ضطرب االنتباه املصحوب بفرط النشاط م
 .من حدته لديهم

 Attentionاضطراب االنتباه المصحوب بفرط النشاط

Deficit Hyperactivity Disorder(AD/HD)  : 

ضطرب االنتباه املصحوب بفرط الطفل م يعرف الباحث      
: يفبأنه يتميز بوجود ثالثة أعراض أساسية تتمثل النشاط 

الطفل للتشتت، ي شري إىل قابلية  الذي :نقص االنتباه)أ(
مناسبة عند  تركيز انتباهه ملدة يفومواجهة صعوبات كبرية 

اسة أو اليومية واملعتادة داخل حجرة الدر ممارسة األنشطة 
النشاط أو خارجها، وحيتاج إىل جهد كبري من املعلمة لفهم 
التعليمات، ومعاناته من شرود الذهن وكثرة انشغالة بأموره 

 .أوقات تتطلب االهتمام والرتكيز يفالشخصية 
القدرة على ضبط النفس  يفقصور  هيو  :واالندفاعية )ب(

مع أقرانه  القدرة على إقامة عالقات طيبة وتدي ،()االندفاعية
 ووالديه واملعلمني.
مستوى  رتفاعمن ا يعايلطفل اأن  هيو  :)ج(فرط النشاط
جتماعياً، وعدم القدرة على مقبولة ا بصورة غري النشاط احلركي

 .تركيز االنتباه ملدة طويلة
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   Kindergarten teachers الروضة: معلمات
ال رياض األطف بكليات الرتبية أومعلمة مت إعدادها  هي    

هبدف رعاية منو الطفل منواً متوازناً جسديًا وعاطفياً واجتماعياً 
 اليتمن املعلومات  رتزويده بقد، باإلضافة إىل قياً وعقليًا وخل

 هي، و املرحلة االبتدائية يف هتعلممنوه و جتعله أقدر على متابعة 
ممكنة داخل املؤسسة الرتبوية  تقضي مع الطفل أطول مدة

العديد من األنشطة التعليمية والرتفيهية وتشجعه على ممارسة 
 . والتقوميية لسلوكه

 الدراسات السابقة:
حرص الباحث عند عرضه للدراسات السابقة أن يهتم     

 اليتو  ،ترتبط بشكل مباشر بالدراسة احلالية اليتبالدراسات 
استطاع أن يوظفها بطريقة جيدة عند تصميم وبناء أدوات 

تناول عرض  إذ، املقرتح هلا تعليميمج الالدراسة احلالية والربنا
 ذوياهتمت باجتاه املعلمني حنو املتعلمني من  اليتالدراسات 

. كما اهتم بعرض طاضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشا
تناولت إعداد برامج تعليمية للمعلمني هبدف  اليتالدراسات 

زيادة معرفتهم حول اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط 
رض هذه الدراسات على النحو . وميكن عكيفية التعامل معهو 

 :اآليت
 ذويأواًل دراسات تناولت اتجاه المعلمين نحو المتعلمين 

 اضطراب االنتباه المصحوب بفرط النشاط:
املقارنة بني استهدفت  اليت (Bruna,2004) دراسة     

املعلمني الذين ميارسون املهنة والطالب املعلمني الذين مل 
مقدار املعرفة حول اضطراب االنتباه  يفتخرجوا بعد ي

أشارت ، وقد  واالجتاه حنو هذه الفئةاملصحوب بفرط النشاط 
 حنو األطفال مضطرباجتاهات سالبة  الدراسة إىل وجودنتائج 

 معرفة يفقصور ط النشاط نتيجة لر االنتباه املصحوب بف
حول  واملعلمني املمارسني على السواء ،الطالب املعلمني

، وأنه يوجد مفاهيم تباه املصحوب بفرط النشاطناضطراب اال

وتطوير ، وحاجتهم إىل التدريب خاطئة لديهم حول هذه الفئة
   األوساط األكادميية والرتبوية. يفاملناهج الدراسية 

بدراسة للتعرف  (Ghanizadeh, et al.,2006) كما قام     
اضطراب االنتباه  لحو  رانيبإ نيعلماملجتاه على مقدار معرفة وا

نظرًا ألن هذا االضطراب األكثر  املصحوب بفرط النشاط
إىل الدراسة ، وقد أشارت نتائج ا بني األطفال واملراهقني شيوعً 
 اليتمن املعارف  يفليس لديهم القدر الكا يرانبإني علماملأن 

التغلب على هذا  يفتساعدهم على مساعدة هؤالء األطفال 
الغالب على األساليب التأديبية  يفون ويعتمد ،االضطراب
ن لديهم اجتاهات سالبة حنو هؤالء األطفال،  ، كما إالعقابية

املعلمني لديهم % من 13نسبة أن  إىل الدراسة كما أشارت
تصور أن سلوكيات هؤالء األطفال ترجع إىل فساد أساليب 

 يعاي لديه هلم وليس نتيجة الضطراب مرضيالرتبية الوا
 فسهم منه. األطفال أن

دراسة  (Sandra and Simpson,2008) وأجرى كل من     
هدفت للتعرف على اجتاهات األفراد الذين يتعاملون مع 

اضطراب االنتباه املصحوب بفرط  ذويمن واملراهقني األطفال 
 أحد مراكز تقدمي اخلدمات الصحية هلذه الفئة يف النشاط
اخلدمات  مقدمي ارت النتائج إىل أن األفراد، وقد أشبلندن

هلذه الفئة يتمتعون بقدر مناسب من التدريب والتنمية املهنية 
جتعلهم يتواصلون مع األبوين واملتعلمني بطريقة جيدة،  اليت

ولديهم اجتاهات موجبة حنو هذه الفئة من األطفال واملراهقني 
فهم مدربون على كيفية تشخيص مثل هذه احلاالت والتعامل 

حيددها املتخصصون  اليتيري واالشرتاطات معها وفق بعا املعا
  هذا اجملال. يف
 بدراسة هدفت للمقارنة (Anderson, et al.,2012) وقام    

)معلمني قبل  سرتالينيئات من املعلمني االبني ثالث ف
التخرج، ومعلمني بعد التخرج ومل ميارسوا مهنة التدريس، 

تهم معرف يف ومعلمني ميارسون مهنة التدريس بالفعل(،
نتباه اضطراب اال ذويواجتاههم حول التدريس لألطفال من 
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 يفشارت النتائج أهنم مجيعًا املصحوب بفرط النشاط، وقد أ
حاجة إىل زيادة معرفتهم حول اضطراب االنتباه املصحوب 

اخلدمة لديهم  حني تبني أن املعلمني قبل يفبفرط النشاط، 
مني قبل التخرج هذه الفئة أفضل من املعل اجتاهات موجبة حنو
خرية لديها  ملهنة التدريس، كما تبني أن األواملعلمني املمارسني

    هذه الفئة.أطفال اجتاهات سالبة أكثر من غريهم حنو 
لمعلمين إعداد برامج تعليمية لدراسات تناولت  ثانيًا:

اضطراب االنتباه المصحوب بهدف زيادة معرفتهم حول 
 :وكيفية التعامل معه بفرط النشاط

إعداد برنامج دراسة استهدفت  (Niznik, 2004) أجرى     
 ،حول اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط تعليمي

ساس بالواليات بتكاملدارس  يهبدف تنمية قدرات معلم
إىل  الربنامجهدف ، وقد أثناء اخلدمة املتحدة األمريكية

 عن حيتاجوهنا اليترف واخلربات كساب املعلمني بعا املعاإ
، وعن كيفية اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط

داخل الذين يعانون من هذا االضطراب  تشخيص األطفال
، وحتديد الدرجات يقومون بالتدريس هبا اليتحجرات الدراسة 

. كما استهدفت املختلفة من شدة اإلصابة هبذا االضطراب
مج حنو الربنا يفتعديل اجتاه هؤالء املعلمني املشاركني  الدراسة

الذين يعانون من اضطراب االنتباه املصحوب بفرط طفال األ
 3) معلمًا ومعلمة 37هذه الدراسة  يف. وقد شار  النشاط
 عاماً، 33-42تراوحت أعمارهم بني  ،إناث( 34ذكور، 

فري بعا املواد التعليمية عرب قد اعتمد الربنامج على تو و 
األوقات  يفنرتنت حىت يسهل على املعلمني استخدامها اإل
ميكن  اليت، كما مت حتديد بعا األوقات تتناسب معهم اليت

عبارة عن ثالث  هي)الباحث(، و  التواصل فيها مع املدرب
للمعرفة املرتبطة  ، وقد أعدت الدراسة اختبار حتصيليجلسات

وكيفية تشخيصه  النشاط رطباضطراب االنتباه املصحوب بف
 استبانة، باإلضافة إىل الذين يعانون منهوالتعامل مع األطفال 

للتعرف على اجتاه املعلمني حنو املصابني باضطراب االنتباه 

. وقد طبقت الدراسة األدوات قبلياً املصحوب بفرط النشاط
لنتائج إىل وعقب االنتهاء من دراسة الربنامج، وقد أسفرت ا

لصاحل  بني التطبيق القبلي والبعدي اً وجود فروق دالة إحصائي
زيادة معرفة  يف، مما ي شري إىل فاعلية الربنامج ديالتطبيق البع

اضطراب  ذوياألطفال املعلمني وتعديل اجتاهاهتم حول 
   االنتباه املصحوب بفرط النشاط. 

تدريب إىل هدفت دراسة ( (Jones, 2006 وأجرى     
وزيادة معرفتهم حول اضطراب االنتباه املعلمني أثناء اخلدمة 

تضمن التدريب معرفة كيفية ،  املصحوب بفرط النشاط
األطفال الذين يعانون من هذا االضطراب وكيف التعرف على 

أو التخفيف من حدته، وتكونت عينة  ميتدخلون لعالجه
الواليات املتحدة  يفواشنطن مبدارس  امعلمً  231الدراسة من 
 قسمت إىل جمموعتني األوىل جتريبة تلقت التدريب ،األمريكية
معلماً، والثانية ضابطة مل تتدرب 73 وتكونت من ملدة شهر

اعتمدت الدراسة ، و معلماً مل تدرس الربنامج 12وتكونت من 
وبطاقة مالحظة، وأسفرت  استبانةمجع البيانات على  يف

تبنوا  إذ ،اجملموعة التجريبية أداء معلمي يفالنتائج عن حتسن 
تعديل سلو   يفاليب املفيدة بعا االسرتاتيجيات واألس

  اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط. ذويمن  األطفال
عرف على دراسة هدفت للت (Jones, 2008)  وقد أجرى     

 ذوين مع األطفال من واقع معلمات الروضة الاليت يتعامل
اضطراب االنتباه من خالل إجراء مقابالت مع عشرين  

هبدف التعرف على  معلمة بالواليات املتحدة األمريكية
ن معها، يعانني منها وكيف يتعامل اليتملشكالت وا خرباهتن
 من عدم الدراسة إىل أن املعلمات يعاننينتائج وانتهت 

ن ة من األطفال، ويشعر اإلعداد اجليد للتعامل مع هذه الفئ
بالعزلة وعدم املساعدة من املتخصصني لكيفية التعامل مع 

 يناقشن إىل مساعدة زمالئهن كي ن، وحيتجألطفالهؤالء ا
رتاتيجيات التعامل معهم،  شكالت السلوكية لألطفال واسامل

االنتباه  مضطرب أن أولياء أمور األطفال كما أهنن أوضحن
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حلل  غري مهتمني بالتعاون معهن املصحوب بفرط النشاط
 وجود أدى إىل. مما منها مع أطفاهلم نيعانو  اليتاملشكالت 

مور اهتمام اإلدارة املدرسية وأولياء األضرورة بقرتاح ا
تتحقق  ني واالجتماعيني بالتعاون معًا كيواألخصائيني النفسي

 .النتائج املرغوبة
 تعقيب عام على الدراسات السابقة: 
 :الدراسات السابقة ما يأيتيتض  من استعراض     
سالبة لدى الدراسات السابقة أن هنا  اجتاهات أوضحت  -

وب بفرط اضطراب االنتباه املصح ذوي حنو األطفالاملعلمني 
 هؤالء املعلمني ملفاهيم وتصورات خاطئة ، نظرًا لتبينالنشاط

حول هذه الفئة، مما ي شري إىل حاجاهتم إىل تدريب وتنمية 
التعامل مع األطفال، وتعديل اجتاهاهتم  يفمعارفهم ومهاراهتم 

 حنو الطفل مضطرب االنتباه املصحوب بفرط النشاط.
املراحل  يفت الدراسات السابقة بعا الفئامشلت  -

اكتشاف سواء ب مرحلة الروضة هامن  تتناول أيالتعليمية، ومل
 الضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط. تدخل مبكر مأ
 السابقةاعتمدت عليها الدراسات  اليتتنوعت األساليب  -
بزيادة املعرفة حرصت على االهتمام كما تدريب املعلمني،   يف

، وكيفية بفرط النشاطحول اضطراب االنتباه املصحوب 
املناسبة خلفا حدة هذا  تشخيصه، وطرق التدخل

التعرف على االضطراب، غري أن هنا  دراسات اقتصرت على 
لألطفال الذين يعانون من  معاملة معلمات الروضةواقع 

، وأشارت مثل هذه بفرط النشاطاضطراب االنتباه املصحوب 
 يتم لكي االهتمام وتضافر اجلهودالدراسات إىل ضرورة 

عن سوء معاملة تنتج  اليتالعديد من املشكالت التغلب على 
 .معلمات الروضة هلذه الفئة

 فروض الدراسة:
هذا  يفمن الدراسات السابقة مت عرضه على ما  بناءً     

ميكن صياغة احلالية لإلجابة على تساؤالت الدراسة ، و اجملال
 ية: حصائية اآلتالصورة اإل يفالدراسة فروض 

ال توجد فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات درجات ( 2
معلمات اجملموعة التجريبية ومتوسطات درجات معلمات 

اختبار االختيار من متعدد للمعارف  يفاجملموعة الضابطة 
املرتبطة بتشخيص وختفيف حدة اضطراب االنتباه املصحوب 

 بفرط النشاط.
ت ( ال توجد فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات درجا1

 يفاجملموعة التجريبية ومتوسطات درجات اجملموعة الضابطة 
بطاقة مالحظة معلمات الروضة لكيفية التعامل مع األطفال 

 اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط. ذوي
( ال توجد فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات درجات 4

معلمات  اجملموعة التجريبية ومتوسطات درجات معلمات 
جتاه معلمات الروضة حنو ا استبانة يفالضابطة اجملموعة 
 اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط. ذوياألطفال 

 إجراءات الدراسة:
خطوات بدأت بتحديد  ةمرت إجراءات الدراسة بعد    

تصميم مشلت:  اليتإعداد أدوات الدراسة و ومراحل ، املشاركني
صحوب بفرط باضطراب االنتباه املاختبار املعرفة املرتبطة 

االنتباه االجتاه حنو طفل الروضة املضطرب النشاط، واستبانة 
أثناء ، وبطاقة مالحظة املعلمات املصحوب بفرط النشاط

املصحوب بفرط التعامل مع طفل الروضة املضطرب االنتباه 
االنتباه، وإجراءات التحقق من اخلصائص السيكومرتية 

الت ث موديو تضمن: ثال تعليمي، وإعداد برنامج لألدوات
، وانتهت إجراءات الدراسة تعليمية بأسلوب التعلم الذايت

بتطبيق الربنامج ومجع البيانات وحتليلها إحصائيًا وتفسري 
جراءات ومناقشة النتائج. وميكن تناول عرض هذه اإل

  :بالتفصيل على النحو اآليت
 :الدراسة فيالمشاركون أواًل: 
معلمة من  (43)اسة من در ال يف شاركنيكونت عينة املت     

ملحقة مبدارس روضات  ستمعلمات الروضة )مشلت العينة 
 (بإدارة أمشون التعليمية رحلة االبتدائية والتعليم األساسيامل
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 وقسم.(422) واحنراف معياري ،سنة (1127) مبتوسط عمري
 معلمة (21) ضمت :: األوىل جتريبيةإىل جمموعتني املشاركون

: ، والثانية ضابطةاملقرتح تعليميج الموديوالت الربنام ندرس
من من موديوالت  أيًا ندرسمل ي معلمة (21) ضمت

. وحرص الباحث على التحقق من تكافؤ اجملموعتني الربنامج
تبار واستبانة االجتاه قبل بدء التجربة بق كل من االخفط

 :اآليت( 2كما يوضحها جدول )وكانت النتائج  

  (1جدول )
الطفل  ، واستبانة االتجاه نحوالتطبيق القبلي لكل من االختبار التشخيصي في ةللمجموعتين التجريبية والضابطة التائية نتائج اختبار النسب

 مضطرب االنتباه المصحوب بفرط النشاط
 50,5مستوى الداللة  قيمة"ت" االنجراف المعياري المتوسط عدد األفراد المجموعات  األداة

صي
شخي

 الت
تبار

الخ
ا

 

املكون 
 ألولا

 غري دالة 32319 2232 1211 21 التجريبية

 2231 1214 21 الضابطة

املكون 
 الثاي

 غري دالة 32131 2293 4211 21 التجريبية

 1231 4274 21 الضابطة

املكون 
 الثالث

 غري دالة 32231 3291 1274 21 التجريبية

 3271 1233 21 الضابطة

الدرجة 
 الكلية

 غري دالة 22111 1212 21211 21 التجريبية

 1221 21217 21 الضابطة

جاه
االت

انة 
ستب

ا
 

احملور 
 األول

 غري دالة 32113 4214 21274 21 التجريبية

 1221 21233 21 الضابطة

احملور 
 الثاي

 غري دالة 32122 1242 11233 21 التجريبية

 2299 11221 21 الضابطة

الدرجة 
 الكلية

 غري دالة 32222 3221 49224 21 يةالتجريب

 4211 42221 21 الضابطة

عدم وجود فروق دالة إىل ( 2جبدول )وقد أشارت النتائج      
  ختباراال يفإحصائياً بني املعلمات سواء 

االنتباه املصحوب  اضطراباملرتبطة بلمعرفة ل التشخيصي
   .بفرط النشاط، أو االجتاه حنو أطفال هذه الفئة

 أدوات الدراسة: ثانياً:
يتطلب إن قياس أثر املتغري املستقل على املتغري التابع     

أدوات قياس تتسم بالصدق وتتميز درجاهتا بالثبات، حبيث 
التحقق من صحة فروض  يفميكن االستناد إىل نتائجها 

ميكن عرضها  اليتالدراسة. لذلك أعد الباحث أدوات الدراسة 

نها، واخلصائص السيكومرتية لكل ممن حيث مراحل إعدادها 
 ية:وتشمل الدراسة األدوات اآلت

لمعرفة املرتبطة باضطراب االنتباه ل تشخيصي اختبار (2)
 املصحوب بفرط النشاط )إعداد الباحث(.

استبانة االجتاه حنو طفل الروضة املضطرب االنتباه  (1)
 )إعداد الباحث(. املصحوب بفرط النشاط

داخل قاعات الروضة )إعداد علمات بطاقة مالحظة امل (4)
 الباحث(.

 :بشيء من التفصيل على النحو اآليت وميكن أن نتناوله     
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لمعرفة المرتبطة باضطراب االنتباه ل تشخيصياختبار  (1) 
 (:)إعداد الباحث المصحوب بفرط النشاط:

 إعداد االختبار: -أ
 عدم وتبني اجملال يف على الدراسات السابقةالباحث ع اطل    

للمعرفة املرتبطة باضطراب ي منها الختبارات استخدام أ
، وقد االنتباه املصحوب بفرط النشاط لدى معلمات الروضة

 ية:مر تصميم االختبار باخلطوات اآلت
 تحديد الهدف من االختبار: -
باضطراب االنتباه يهدف االختبار إىل قياس املعرفة املرتبطة     

بإدارة أمشون  معلمات الروضةاملصحوب بفرط النشاط لدى 
ولدراسة ، الدراسة احلالية يف ارئيسً  ا، لكونه متطلبً التعليمية

 . ولتحديد فاعلية الربنامج الربنامج املقرتح من عدمه
  تحديد األهداف وتحليل المحتوى:  -

جيب أن  اليتقام الباحث بتحديد جمموعة من األهداف      
املرتبطة باضطراب االنتباه  جمال املعرفة يفيقيسها االختبار 

: هيثالثة جماالت  يفومت حتديدها  لدى معلمات الروضة،
املعرفة املرتبطة  املعرفة العامة باملفهوم وخصائص االضطراب،

بأساليب التشخيص، املعرفة املرتبطة بطرق العالج ومعاملة 
ومت حتليل  الطفل مضطرب االنتباه املصحوب بفرط النشاط.

وقد  ضوء اجملاالت الثالثة. يفط هبذه األهداف احملتوى املرتب
 : ( مفردة موزعة على النحو اآليت43تكون االختبار من )

املعرفة العامة باملفهوم وخصائص االضطراب،  المكون األول:
، 29، 21،  24، 23، 7، 3، 2وتقيسه املفردات رقم: 

11 ،11 ،12  
ص، وتقيسه املعرفة املرتبطة بأساليب التشخي :المكون الثاني
، 11، 14، 13، 27، 23، 22، 2، 1، 1املفردات رقم: 

19 
املعرفة املرتبطة بطرق العالج ومعاملة الطفل   :المكون الثالث

مضطرب االنتباه املصحوب بفرط النشاط، وتقيسه املفردات 
 .43، 17، 13، 12، 22، 21، 21 ،1،9، 4رقم: 

 

 :وتعليماته صياغة مفردات االختبار -
من نوع االختيار من الباحث مفردات االختبار  صاغ     
، وقد راعى شروط صياغة هذا النوع من املفردات متعدد

من التعليمات  اووضع عددً  ؛وخصائصها السيكومرتية
فيها  اإلجابة على االختبار، وروعي يفللمعلمات قبل البدء 

   لكيفية اإلجابة. مع إعطاء مثال توضيحي الوضوح والدقة
  السيكومترية لالختبار: الخصائص -ب

إنه من املسلم به أن قيمة أية دراسة علمية تتوقف على      
تتوقف بدورها  اليتاعتمدت عليها، و  اليتمدى جودة البيانات 

احلصول عليها  يفعلى مدى صدق األدوات املستخدمة 
املستمدة  ومدى ثبات درجاهتا وللتحقق من جودة البيانات

 :حث على ما يأيتاعتمد البا من االختبار
 : االختبارصدق 

عرض االختبار  إذاعتمد الباحث على صدق احملكمني،  -
 الرتبويصورته األولية على عدد من أساتذة علم النفس  يف

ممن هلم اهتمام باضطراب االنتباه  واملناهج وطرق التدريس،
، هبدف احلكم على مدى مشولية املصحوب بفرط النشاط

وى )اضطراب االنتباه املصحوب بفرط جلوانب احملتاالختبار 
، ومدى وضوح صياغة املفردات ومناسبتها ألفراد النشاط(

. ومت عرض االختبار أيضًا على الدراسة يفالعينة املشاركني 
وطالب شعبة رياضة األطفال بكلية عدد من معلمات الروضة 

هبدف التعرف على مدى وضوح صياغة املفردات الرتبية 
 ووضوح التعليمات وطريقة اإلجابة. تتاتومدى فاعلية املش

حساب معامالت التمييز والصعوبة للمفردات االختبارية:  -
ي عد معامل التمييز ومعامل الصعوبة من مؤشرات فاعلية 

مت حساب  ،ختبارية وحساسيتها لعملية التعلماملفردات اال
، وقد تبني أن معامل التمييز ومعامل الصعوبة ملفردات االختبار

؛  3221و  3233ييز ملفردات االختبار ترتاوح بني متمل المعا
و  3241كما تراوح معامل الصعوبة ملفردات االختبار بني 

نه إ إذوهذه القيم تعد مناسبة ألغراض الدراسة احلالية،  3271
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ة ساسيمجيع مفردات االختبار تتسم باحل ضوء ماسبق فإن يف
 تعلمني.مييز بني امللعملية التعلم والقدرة على الت

 ثبات درجات االختبار:
على حساب ثبات درجات االختبار  يفاعتمد الباحث     

اعتمدت  إذ ،والتجزئة النصفية إعادة االختبار تني مها:طريق
صورته النهائية على عينة  يفق االختبار تطبياألوىل على 

سبوعني مت إعادة وبعد مرور أ معلمة (13عية قوامها )الاستط
 بريسون  مرة ثانية، وحبساب معامل االرتباط تطبيق االختبار

أما الطريقة  ؛ 32731بني درجات التطبيقني وجد أن قيمته 
سيم االختبار فقد اعتمدت على تق )التجزئة النصفية( الثانية

، إىل نصفني متساويني باستخدام درجات العينة االستطالعية
 اجملاالتاالختبار  فيعند التقسيم أن يشمل نص وقد روعي

 في، وحبساب معامل االرتباط بني نصالثالثة املكونة لالختبار
. مما  322فقد بلغت قيمة معامل ارتباط بريسون  ،االختبار

ي شري إىل أن درجات االختبار تتسم بثبات مرتفع ومناسب 
 ألغراض الدراسة احلالية.

استبانة االتجاه نحو طفل الروضة المضطرب االنتباه  (2)
 :)إعداد الباحث( شاطالمصحوب بفرط الن

قام الباحث بإعداد استبانة للتعرف على اجتاه معلمات       
 حنو الطفل مضطرب االنتباه املصحوب بفرط النشاطالروضة 

لعدم وجود ونظرًا  ،هذا اجملال يفالدراسات السابقة ضوء  يف
صورهتا النهائية  يف ستبانةأداة هلذا الغرض فقد اعتمدت اال

تتطلب من املستجيب حتديد مدى  اليت تبعا الفقراعلى 
)دائماً، أحياناً، نادراً(، وقد  وفقًا ملقياس متدرج انطباقها عليه
 ( فقرة موزعة على حمورين مها:13) ستبانةتضمنت اال

وي قصد به حب املعلمة لقضاء  تقُبل الطفل بالقاعة: -أ
الوقت داخل القاعة مع الطفل املضطرب االنتباه املصحوب 

اجده أو مشاغبته شاط ، وعدم شعورها بالضيق من تو بفرط الن
لتزام الطفل األوامر والطاعة من عدم ا مرهاوكثرة حركته، وتذ

للمعلمة، ومدى اهتمام املعلمة هبذه الفئة من األطفال 

. وي قاس ن عدمه مقارنة بأقراهنم العادينيوتوقعها بنجاحهم م
 :اآليتقرات موجبة وسالبة على النحو هذا احملور بعدة ف
 23، 9،21، 2، 1، 3، 4  العبارات املوجبة:
 22 ،1العبارات السالبة: 

وي قصد به ميل املعلمة  أساليب التعامل مع الطفل: -ب
االنتباه،  مضطرباحلركة  لعقاب األطفال كثرييوتفضيلها 

اجلدوى من حماوالت جذب انتباه الشعور باليأس وعدم و 
لتزام الطفل عدم اة لطفال دون فائدة واالنفعال بسهولاأل

جيب أن جيلس فيه الطفل   الذيوحتديد املكان بالتعليمات، 
فيه، والشعور باحلاجة إىل مزيد من  كثري احلركة أو يتعلم

التدريب على كيفية التعامل مع هذه الفئة من األطفال. 
ات موجبة وسالبة على النحو وي قاس هذا احملور بعدة فقر 

 :اآليت
 27، 21، 24، 22، 23، 7، 1العبارات املوجبة:  

  29،13، 21، 2العبارات السالبة: 
 وصف االستبانة وطريقة تصحيحها:

 ثالثةوي قابل كل منها ( فقرة 13تتكون االستبانة من )     
يقرأ  يب أن وعلى املسج : دائماً، أحياناً، نادراً؛هيت ااختيار 

ت عرب عن مدى انطباق  اليتاخلانة  يف ع عالمةضيو كل فقرة 
حالة الفقرات  يف. وتعتمد طريقة تصحي  االستبانة الفقرة عليه
درجات، وأحيانًا درجتان،  ثالثدائمًا  على إعطاءاملوجبة 

يكون فحالة الفقرات السالبة  يفأما و ؛ ونادرًا درجة واحدة
درجتان، أحياناً توزيع الدرجات معكوساً )دائماً درجة واحدة، 

درجة،  (13والدرجة الكلية لالستبانة ) .درجات(نادرًا ثالث 
االجتاه املوجب حنو الطفل مضطرب االنتباه وت عرب عن 

( 13) حني أن الدرجة الصغرى يفالنشاط، املصحوب بفرط 
فت عرب ( 43الدرجة ) وأماوت عرب عن االجتاه السالب،  ،درجة

عن االجتاه احملايد حنو الطفل مضطرب االنتباه املصحوب 
  .بفرط النشاط
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 دق االستبانة:ص
 صدق المحتوى:

األولية على عدد من أساتذة  اصورهت يفت االستبانة ع رض    
حول مدى صالحية  الستطالع  رائهم ،الرتبويعلم النفس 

 يفالفقرات ووضوح صياغتها ومناسبتها ألفراد العينة املشاركني 
الدراسة، وحتديد مدى كفايتها لقياس كل حمور من حماورها؛ 

تض  وجود مستوى مناسب من االتفاق حول صياغة وقد ا
الفقرات ودرجة كفايتها لقياس كل حمور، وقد راعى الباحث 

تعديل بعا الصياغات. ومت أيضًا عرض  يفاقرتاحاهتم 

االستبانة على عدد من معلمات الروضة وطالب شعبة رياضة 
األطفال بكلية الرتبية هبدف التعرف على مدى وضوح صياغة 

ضوء  يفهلم، وقد مت تعديل صياغة بعا الفقرات الفقرات 
  رائهم ومقرتحاهتم.

 :صدق التجانس الداخلي
 من التجانس الداخلي رأى الباحث ضرورة التحقق     

من خالل حساب معامالت االرتباط بني درجة كل لالستبانة 
، وارتباط احملورين بالدرجة الكلية إليه تنتمي الذيفقرة واحملور 
 (:1) دولما هو موض  باجلك لالستبانة

 (2جدول)
 (25)ن= إليها، وبين درجات المحاور والدرجة الكلية لالستبانة تنتمي التيمعامالت االرتباط بين درجات الفقرات والمحاور  

 رقم الفقرات
 للمحور األول

 رقم الفقرات معامل االرتباط
 للمحور األول

معامل 
 االرتباط

 رقم الفقرات
 الثانيللمحور 

مالت معا
 االرتباط

 رقم الفقرات
 الثانيللمحور 

معامالت 
 االرتباط

2 32721** 21 32232** 2 32112* 21 5.777** 
3 32719** 23 32111** 1 32717** 21 5.393** 
7 32222** 22 32772** 7 32721** 27 5.359** 
3 32137*  23 32191** 29 5.737* 
8 32197* 22 32711** 13 5.733** 
9  24 32731**  

 معامل االرتباط المحور 
 **5.827 األول

 **5.873 الثاني
 3232دالة عند و **   3231* دالة عند 

يتض  من اجلدول أن مجيع قيم معامالت االرتباط سواء     
ارتباط  تنتمي إليها، مما يعين اليتدرجات الفقرات واحملاور  بني

إحصائيًا عند مستوى  إهنا دالة إذفقرات االستبانة مبحاورها، 
ن معامالت ارتباط احملورين بالدرجة ؛ كما إ3232أو  3231

، مما يؤكد متتع مجيع 3232الكلية دالة إحصائيًا عند مستوى 
 بدرجة مرتفعة من التجانس فقرات االستبانة وحماورها

 .الداخلي
 :ثبات درجات االستبانة

لى عاالستبانة حساب ثبات درجات  يفاعتمد الباحث     
اعتمدت  فقد ؛والتجزئة النصفيةالتطبيق  طريقتني مها: إعادة

النهائية على  اصورهت يفستبانة ق االيبطتوىل على طريقة األال
سبوعني مت وبعد مرور أ ،( معلمة13عينة استطالعية قوامها )

مرة ثانية، وحبساب معامل االرتباط بريسون بني  هاإعادة تطبيق
؛  أما الطريقة الثانية 32211ته درجات التطبيقني وجد أن قيم

إىل االستبانة فقد اعتمدت على تقسيم  :)التجزئة النصفية(
نصفني متساويني باستخدام درجات العينة االستطالعية، وقد 

احملورين  فينص ستبانةاال فيعند التقسيم أن يشمل نص روعي
 فينصدرجات ، وحبساب معامل االرتباط بني األساسيني هبا

. مما ي شري 3272بلغت قيمة معامل ارتباط بريسون ، ستبانةاال
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ستبانة مما جيعلها مقبولة وميكن درجات االارتفاع ثبات إىل 
 ألغراض الدراسة احلالية.مجع البيانات  يفاالعتماد عليها 

بطاقة مالحظة المعلمات داخل قاعات الروضة )إعداد  (3)
 الباحث(.

تنمية مهارات املعلمة إىل ملا كانت الدراسة احلالية هتدف      
االنتباه املصحوب بفرط  مضطربالتعامل مع األطفال  يف

، فقد تطلبت الدراسة إعداد بطاقة مالحظة النشاط
داخل القاعات  للمعلمات أثناء تعاملهم مع األطفال

مدى اكتساهبم هلذه املهارات نتيجة مرورهم بالروضة، لتحديد 
منها الربنامج. وقد يتض اليتاألنشطة التعليمية و باخلربات 

تصميمه للبطاقة على أسلوب القوائم سابقة  يفاعتمد الباحث 
يقوم  اليتتقوم على تقومي اإلجراءات والعمليات  اليتاإلعداد و 

 ية:؛ وقد مرت البطاقة باخلطوات اآلتهبا الفرد أثناء أداء املهام
لتقومي ممارسة هتدف البطاقة  إذ :تحديد الهدف من البطاقة -

الروضة ملهارات التشخيص والتعامل مع الطفل  معلمة
من خالل مضطرب االنتباه املصحوب بفرط النشاط 

 مالحظتها أثناء أدائها ملهام عملها داخل قاعات الروضة.
مت حتديد عبارات البطاقة  صياغة عبارات البطاقة وتعليماهتا: -
، ودون أمامها مقياسًا متدرجًا حيدد صورة نواتج تعلم يف
: وفقاً للتقدير اآليت داءلألالتقدير املناسب  ظ من خاللحاملال

، 2، حقق اهلدف إىل حد ما =1حقق اهلدف بدرجة عالية =
قق اهلدف =صفر؛  وحدد الباحث تعليمات استخدام مل حي 

 املناسب.البطاقة واهلدف منها وطريقة تدوين التقدير 
 مت عرض البطاقة على عدد :التحقق من صدق وثبات البطاقة -

من أساتذة علم النفس هبدف التأكد من وضوح تعليماهتا 
عت من ضو  الذيودقة صياغة عباراهتا ومالءمتها للهدف 

أجله، وقد أفاد الباحث من مالحظاهتم، وتبني اتفاقهم بدرجة 
 مناسبة حول مناسبة البطاقة ووضوح ودقة صياغاهتا.

أوجد الباحث تقديرات املالحظني وللتحقق من ثبات      
وقد بلغت  ،ثالثة من املالحظنيتقديرات االتفاق بني  بةنس

ت شري إىل متتع البطاقة بدرجة  هي% ، و 3223هذه النسبة 
  ثبات مناسبة ألغراض الدراسة احلالية.

 :تعليميثالثاً: البرنامج ال
املقرتح على بعا األسس  تعليمييعتمد الربنامج ال     

 يفتتمثل  اليتعليمية و العلمية املتبعة عند تصميم الربامج الت
، واختيار احملتوى أو العام للربنامج حتديد اهلدف األساسي

يتناسب مع حتقيق األهداف املرجوة، واالعتماد  الذي تعليميال
من خالل استخدام الوحدات  على أسلوب التعلم الذايت
، نظراً لصعوبة خروج (Modulesالتعليمية النسقية )املوديوالت 

 مارسةلروضة، وإتاحة الفرصة هلم ملعات بااملعلمات من القا
 وفقًا لسرعتهم الذاتية وظروفهم االجتماعية. التعلم الذايت

مرت هبا عملية إعداد الربنامج  اليتوميكن تلخيص املراحل 
 :اآليتعلى النحو  الذايتوفقاً ألسلوب التعلم  تعليميال
 يفيساعد حتديد األهداف  :تحديد األهداف التعليمية -
وقد حدد ، ميكن قياسها اليترف على نواتج التعلم التع

أن تتعرف  :يفللربنامج تتمثل الباحث ثالثة أهداف رئيسة 
املعلمة املعارف العامة واحلقائق املرتبطة مبفهوم اضطراب 
أن االنتباه املصحوب بفرط النشاط وخصائص املرض؛ 

تكتسب املعلمة املعارف واملهارات املرتبطة بأساليب وطرق 
أن خيص اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط؛ تش

االنتباه املصحوب بفرط  مضطربمع األطفال املعلمة تتعامل 
 يفتسهم  اليتالعلمية املناسبة طرق الساليب و النشاط وفقًا لأل

. هذه الفئةعالج أو ختفيف حدة االضطراب لدى أطفال 
رج تند اليت هداف السلوكيةاألجمموعة من وقد صاغ الباحث 

 حتت كل هدف من األهداف العامة للربنامج.
إن التعرف على خصائص  :تحديد خصائص المتعلمات -

 املتعلمني يعد من األمور املهمة عند تصميم الربامج التعليمية؛
وقد تأكد الباحث من وجود جمموعة من اخلصائص املشرتكة 

مثل اخللفية املعرفية هلن، فكلهن خرجيات رياض للمتعلمني 
، ومجيعهن من عام 42و 11، وترتاوح أعمارهن بني فالاألط
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الفروق الفردية املناطق الريفية، كما راعى الباحث  ساكين
ختتار  اليتعن طريق تنوع األنشطة التعليمية والبدائل بينهن 

ما يتناسب واستعداداهتن وميوهلن،  املتعلمات من بينها
الستعدادهن قاً أثناء دراسة الربنامج وفالتقدم باإلضافة إىل أن 

 بزمن أو زميل.وقدراهتن وسرعتهن الذاتية دون التقيد 
يعتمد حتقيق األهداف التعليمية  :تعليميتحديد المحتوى ال -
ضوء  يفلى حمتوى يتناسب ومتطلبات كل هدف عام ع

وقد حدد الباحث احملتوى  ،جمموعة األهداف اإلجرائية
موعة إطار جم يف( Moduleلكل وحدة )موديول تعليميال

 تندرج حتت كل هدف عام. اليتائية األهداف اإلجر 
داخل تعددت مراحل القياس والتقومي  :القياس والتقويم -

دد مدى توفر املعرفة  فاالختبار القبلي، تعليميالربنامج ال حي 
تطبق عقب  اليتلدراسة الربنامج، واالختبارات املسبقة 

منه،  املرجوةتقيس مدى حتقق األهداف االنتهاء من الربنامج 
يول( هناية كل وحدة نسقية )مود يفتوجد  اليتواالختبارات 

 املعلمات من  وحدة ومتكنتقيس مدى حتقق األهداف بكل 
 للموديول. تعليميتوى الاحمل
حث ثالث أعد البا )الموديوالت(: إعداد الوحدات النسقية -

األوىل منها باملعرفة العامة ملفهوم وحدات )موديوالت( تتعلق 
وخصائص اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط، وتتعلق 
الثانية بأساليب تشخيص اضطراب االنتباه املصحوب بفرط 

أما الوحدة الثالثة فتتعلق  النشاط وحتديد أعراضه ومظاهره،
معاملة الطفل مضطرب االنتباه أساليب بطرق العالج و 

وقد مشلت كل وحدة على بعا . املصحوب بفرط النشاط
الوحدة،  يفاصر منها صفحة العنوان، وخمطط سري التعلم العن

مث مفتاح  البعديواملقدمة واألهداف، واحملتوى، واالختبار 
كما تضمنت الوحدة عدة بدائل ليختار املتعلم ما   التصحي .

توى املطبوع، احملتوى املسموع يناسبه منها مثل: احمل
( Power Point )برنامجعرض تقدميي تسجيالت مسموعة(، )

 .وب بتعليق صويتمصح

ملا كان  :إعداد دليل المتعلم )مستخدم البرنامج ووحداته( -
، فقد حرص الذايتيعتمد على أسلوب التعلم  الربنامج احلايل

الباحث على إعداد دليل ملستخدم الربنامج من معلمات 
الروضة هبدف توجيههن أثناء دراستهن للوحدات التعليمية 

 .  أثناء دراسة الربنامجموضحاً فيه كيفية السري
 إجراءات تنفيذ الدراسة التجريبية:رابعاً: 
ن واطمأ ،الدراسة يفحدد الباحث املشاركني بعد أن      

 هىوانت وحساب اخلصائص السيكومرتية هلا، ألدوات الدراسة
 ؛الدراسة احلالية يفاملستخدم  تعليميمن إعداد الربنامج ال

 ة:اآلتية وفقاً للخطوات تنفيذ الدراسة امليداني يفشرع 
الضطراب  تشخيصياالختبار التطبيق أدوات الدراسة ) (2

املعلمة حنو اجتاه ، استبانة االنتباه املصحوب بفرط النشاط
على  قبلياً ( الطفل مضطرب االنتباه املصحوب بفرط النشاط

 عتني التجريبية والضابطة.و أفراد اجملم
املقرتح  تعليميالاجملموعة التجريبية الربنامج  تدرس (1

 إذ، ، واستغرقت دراسته ثالثة أسابيعالذايتبأسلوب التعلم 
أهداف الربنامج، مث تعتمد دراسة الربنامج على اإلطالع على 

االنتقال إىل املوديول األول والتعرف على املقدمة وأهداف 
أسئلة االختبار  مث اإلجابة عن يول )الوحدة النسقية(داملو 

تصحيحه ذاتيًا وحتديد مدى إتقان املعلمة للوحدة، مث  القبلي
حملتوى الوحدة لتحديد هل ستدرسها أم تنتقل إىل املوديول 

خالل أحد البدائل، مث اإلجابة ، مث دراسة الوحدة من الثاي
مدى إتقان حمتوى الوحدة لتحديد  عن أسئلة التقومي النهائي

 % وإال على املعلمة23جيب أال يقل مستوى اإلتقان عن  إذ
إعادة دراسة الوحدة مرة أخرى حىت حتقق املستوى املطلوب. 

 وهكذا. ة بنفس األسلوب .اآلتيمث تنتقل إىل دراسة الوحدة 
 بعد االنتهاء من دراسة الوحدات الثالث مت تطبيق أدوات (4

الضطراب االنتباه املصحوب  تشخيصي)االختبار ال الدراسة
الطفل مضطرب بفرط النشاط، استبانة اجتاه املعلمة حنو 
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االنتباه املصحوب بفرط النشاط، باإلضافة إىل بطاقة 
 .على اجملموعتني التجريبية والضابطةبعدياً  املالحظة(

 القبلين التطبيق استخدم الباحث البيانات الناجتة ع( 3
اإلحصائية فروض الألدوات الدراسة للتحقق من  البعديو 
 : ةاآلتي لدراسة مستخدماً األساليب اإلحصائيةل

 .اختبار النسبة التائية)أ(
-مان بارتاخالباحث  موقد استخد: تىنيو -اختبار مان )ب(
تىن نظرًا ألن الربنامج يهتم بوصول أفراد العينة ملستوى وي

بدرجة واضحة، ومن العينة التباين بني أفراد مما يقلل  اإلتقان
 .ةاآلتيقد يؤثر على قيمة النسبة  مث

 .حلساب حجم األثر املتسلسل ياالرتباط الثنائ معامل)ج( 
 نتائج الدراسة ومناقشتها:

 نتائج الفرض األول:

ال توجد فروق دالة إحصائيًا بني وينص على أنه "     
متوسطات درجات معلمات اجملموعة التجريبية ومتوسطات 

 تشخيصيال ختباراال يفدرجات معلمات اجملموعة الضابطة 
اضطراب االنتباه  املرتبطة بتشخيص وختفيف حدةللمعرفة 

". وللتحقق من هذا الفرض أجرى املصحوب بفرط النشاط
استخدام اختبار بطريقتني األوىل ب اإلحصائي تحليلالالباحث 

النسبة التائية، وحساب حجم التأثري من خالل إجياد قيمة 
تناظر قيمة النسبة التائية  اليتاملتسلسل  الثنائيمعامل االرتباط 
 .(131ص، 1331"ت" )عالم، 

ويتىن، وحساب حجم  -والطريقة الثانية باستخدام اختبار مان
 جياد قيمة معامل االرتباط املتسلسل للرتب،األثر من خالل إ
على  (3، 4كما يوضحها كل من جدول )وكانت النتائج  

 :اآليتالنحو 
 (3جدول )

لمعرفة اضطراب االنتباه المصحوب بفرط النشاط  تشخيصيختبار الدرجات اال فينتائج اختبار النسبة التائية للمجوعتين التجريبية والضابطة  
 للمكونات الثالثة والدرجة الكلية

 حجم التأثير قيمة"ت" االنجراف المعيارى المتوسط عدد األفراد المجموعات 
 3214 **3241 32194 2211 21 التجريبية المكون األول

 2219 1211 21 الضابطة

 3224 **2232 32134 2233 21 يةالتجريب الثانيالمكون 

 2273 3213 21 الضابطة

 3222 **9294 32127 2244 21 التجريبية المكون الثالث

 32734 1294 21 الضابطة

 3291 **24241 32212 13213 21 التجريبية الدرجة الكلية

 1222 21223 21 الضابطة

  3232**دالة عند         3231*دالة عند           
بني دالة إحصائيًا وجود فروق  (4) يتض  من اجلدول    

املكونات  يفاجملموعتني التجريبية والضابطة متوسطات درجات 
 إذ، لصاحل اجملموعة التجريبية الثالثة لالختبار والدرجة الكلية

ومجيعها قيم دالة  24241و 3241تراوحت قيمة "ت" بني 
تفوق اجملموعة  ا يعينوهذ ،3،32إحصائيًا عند مستوى داللة 

ن حجم األثر تراوح بني كما إ  .التجريبية على اجملموعة الضابطة

ة كبرية نسبمما ي شري إىل أن قيم مرتفعة،  هيو  3291و  3214
 اليتمن تباين درجات مكونات االختبار والدرجة الكلية و 

 تأثري الربنامج. إىل تعزى% 91% و14ترتاوح بني 
من خالل حساب قيمة معامل  مت حساب حجم التأثري    

تناظر قيمة النسبة التائية "ت"  اليتاملتسلسل  الثنائياالرتباط 
 (.131، ص1331)عالم،  2-2من خالل املعادلة 
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 ( 7جدول )
 مكونات االختبار والدرجة الكلية في المجموعتين التجريبية والضابطةدرجات ويتنى للفروق بين –نتائج اختبار مان 

متوسط  العدد وعاتالمجم العوامل
 الرتب

مجموع 
 الرتب

u w z  حجم
 األثر

 3212 **4241 21121 41213 43921 13214 21 التجريبية المكون األول

 21121 23247 21 الضابطة

 3227 **3212 23423 23233 44223 11237 21 التجريبية الثانيالمكون 

 24323 2294 21 الضابطة

المكون 
 الثالث

 3292 **3271 21221 2213 43421 11293 21 بيةالتجري

 21221 2223 21 الضابطة

 2233 **3272 21323 3233 43123 14233 21 التجريبية الدرجة الكلية

 21323 2233 21 الضابطة

 3232**دالة عند         3231*دالة عند 
فروق دالة إحصائيًا بني وجود  (3) يتض  من جدول    

 يفلمجموعتني التجريبية والضابطة ت الرتب لمتوسطا
لصاحل اجملموعة  املكونات الثالثة لالختبار والدرجة الكلية

ومجيعها  3271و 4241بني  "zترتاوح قيمة " إذ، التجريبية
 وهذا يعين،  3232قيم دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 

 كما تراوحتفوق اجملموعة التجريبية على اجملموعة الضابطة.  
  نسبة ، مما يشري إىل أن 2233و  3212حجم األثر بني 

مكونات االختبار والدرجة الكلية  كبرية من تباين درجات
 % تعزى إىل تأثري الربنامج.233% و 12ترتاوح بني  اليتو 

تفوق اجملموعة التجريبية على اجملموعة يتض  مما سبق     
له تأثري  (ميتعلي)الربنامج ال ن املتغري املستقل، أي إالضابطة

كيفية  يفمهارة املعلمات ) على املتغري التابع دال إحصائياً 
ختفيف اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط لدى أطفال 

وقبول األول وميكن رفضه الفرض  وبذلك ال يتحقق  .الروضة(
ي شري إىل وجود فروق دالة إحصائيًا بني  الذيالفرض البديل 

 اجملموعتني التجريبية والضابطة يفمتوسطات درجات املعلمات 
لصاحل معلمات اجملموعة التجريبية. وتعزى هذه الفروق لدراسة 

املقرتح، ومما  تعليمياللتجريبية للربنامج معلمات اجملموعة ا
  حيدثه دراسة الربنامج الذييدعم ذلك حجم األثر الكبري 

 
بأن ذلك . وميكن تفسري اجملموعة التجريبية معلماتلدى 
)التعلم  يعتمد على بعا األساليب الفعالة تعليمينامج الالرب 

كيفية ختفيف اضطراب   يفتنمية مهارات املعلمات  يف( الذايت
، ونظرًا ملا يتمتع به هذا النشاطاالنتباه املصحوب بفرط 
تتي  لكل متعلم  اليتواخلصائص األسلوب من املميزات 

له العديد من  ويوفرتعلمه وفق سرعته الذاتية  يفالفرصة للسري 
. هذا ل إىل مستوى اإلتقانو تساعده للوص اليتالبدائل 

من املعارف العديد باإلضافة إىل احتياج معلمات الروضة إىل 
واملهارات حول اضطراب االنتباه املصحوب بفرط  واخلربات
. داخل حجرات الدراسة والنشاطوكيفية التعامل معه  النشاط

 ;Jones,2008) سات مثل:العديد من الدرا وهذا ما أوضحته

Garcia,2009; Funk,2011; Al-Sharbati, et al.(2012); 

Guerra and Brown,2012) . 

 :الثانينتائج الفرض 
ال توجد فروق دالة إحصائيًا بني وينص على أنه "     

متوسطات درجات اجملموعة التجريبية ومتوسطات درجات 
الروضة لكيفية بطاقة مالحظة معلمات  يفاجملموعة الضابطة 

اضطراب االنتباه املصحوب بفرط  ذويالتعامل مع األطفال 
فرض أجرى الباحث التحليل ". وللتحقق من هذا الالنشاط

باستخدام اختبار النسبة التائية،  :بطريقتني األوىل اإلحصائي
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وحساب حجم التأثري من خالل إجياد قيمة معامل االرتباط 
 مة النسبة التائية "ت" تناظر قي اليتاملتسلسل  الثنائي

ويتىن، وحساب  -باستخدام اختبار مان :والطريقة الثانية
جياد قيمة معامل االرتباط املتسلسل حجم األثر من خالل إ

 (1، 1النتائج كما يوضحها كل من جدول )للرتب، وكانت 
 :اآليتعلى النحو 

 

 (0جدول )
 درجات بطاقة المالحظة فيالضابطة ين التجريبية و نتائج اختبار النسبة التائية للمجوعت 

 حجم التأثير قيمة"ت" المعيارىاالنجراف  المتوسط عدد األفراد المجموعات
 3292 **43229 32921 27231 21 التجريبية

 2211 1294 21 الضابطة

 3232**دالة عند         3231*دالة عند 
وجود فروق دالة إحصائيًا بني  (1) يتض  من اجلدول    
لمجموعتني التجريبية بطاقة املالحظة ل وسطات درجاتمت

قيمة إن  إذوالضابطة الكلية لصاحل اجملموعة التجريبية، 
دالة إحصائيًا عند  ةقيم هيو  43229 تساوى"ت" 

 هيو 3292كان ن حجم األثر  ، كما إ3232مستوى داللة 
ة كبرية من تباين درجات مما ي شري إىل أن نسبقيمة مرتفعة، 
تعزى إىل تأثري الربنامج.الحظة بطاقة امل

 (3جدول )
 طاقة المالحظةب فيويتنى للفروق بين درجات المجموعتين التجريبية والضابطة  –نتائج اختبار مان  

 حجم األثر u w z مجموع الرتب متوسط الرتب العدد المجموعات
323 43123 14233 21 التجريبية

3 
21323 3272** 2233 

 21323 2233 21 الضابطة

 3232 **دالة عند  

( وجود فروق دالة إحصائيًا بني 1) يتض  من جدول    
بطاقة  يفمتوسطات الرتب للمجموعتني التجريبية والضابطة 

 z "3272قيمة " إن إذاملالحظة لصاحل اجملموعة التجريبية، 
، وهذا  3232دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  ةقيم هيو 

ن إتجريبية على اجملموعة الضابطة. كما تفوق اجملموعة ال يعين
من جداً ، مما يشري إىل أن نسبة كبرية  2233كان حجم األثر  

% تعزى 233تصل إىل  اليتبطاقة املالحظة و تباين درجات 
 .تعليميال إىل تأثري الربنامج

تجريبية على اجملموعة يتض  مما سبق تفوق اجملموعة الو     
له تأثري دال إحصائياً كان  ليميتعن الربنامج الالضابطة، أي إ

كيفية ختفيف اضطراب االنتباه   يفعلى مهارة املعلمات 
املصحوب بفرط النشاط لدى أطفال الروضة. وبذلك ال 

 الذيوميكن رفضه وقبول الفرض البديل  الثاييتحقق الفرض 
ي شري إىل وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات درجات 

اجملموعتني التجريبية والضابطة  يفت لمعلمابطاقة املالحظة ل
معلمات اجملموعة التجريبية. وتعزى هذه درجات لصاحل 
 تعليميمعلمات اجملموعة التجريبية للربنامج التعرض الفروق ل

حدثه دراسة أ الذيحجم األثر ارتفاع املقرتح، ومما يدعم ذلك 
ية مما ي شري إىل فاعل الربنامج لدى معلمات اجملموعة التجريبية.

وتتفق هذه النتائج مع الدراسات  . تعليميوحدات الربنامج ال
  .(Niznik,2004; Jones,2006)أمثال دراسة  السابقة

 نتائج الفرض الثالث:
ال توجد فروق دالة إحصائيًا بني " وينص على أنه    

متوسطات درجات معلمات  اجملموعة التجريبية ومتوسطات 
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جتاه معلمات ا استبانة يفدرجات معلمات اجملموعة الضابطة 
اضطراب االنتباه املصحوب بفرط  ذويالروضة حنو األطفال 

فرض أجرى الباحث التحليل وللتحقق من هذا ال ."النشاط
باستخدام اختبار النسبة التائية،  :بطريقتني األوىل اإلحصائي

وحساب حجم التأثري من خالل إجياد قيمة معامل االرتباط 
 تناظر قيمة النسبة التائية "ت" . اليتاملتسلسل  الثنائي

ويتىن، وحساب  -باستخدام اختبار مان :والطريقة الثانية
جياد قيمة معامل االرتباط املتسلسل حجم األثر من خالل إ

 (2،  7النتائج كما يوضحها كل من جدول )للرتب، وكانت 
 :آليتعلى النحو ا

 (7جدول )
ب االنتباه المصحوب بفرط النشاط ضطر استبانة االتجاه نحو الطفل مدرجات  فيالتجريبية والضابطة نتائج اختبار النسبة التائية للمجوعتين  

 والدرجة الكلية ينللمكون
 حجم التأثير قيمة"ت" االنجراف المعيارى المتوسط عدد األفراد المجموعات 

 3224 **2224 1291 14244 21 التجريبية المحور األول

 2291 21221 21 الضابطة

 3212 **1231 2219 11233 21 التجريبية الثانيالمحور 

 2221 11274 21 الضابطة

 3221 **2274 4222 39244 21 التجريبية الدرجة الكلية

 1223 42213 21 الضابطة

  3232**دالة عند         3231*دالة عند          

وجود فروق دالة إحصائيًا بني إىل ( 7) جدولي شري 
ورين احمل يفسطات درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة متو 

 إذلصاحل اجملموعة التجريبية،  ستبانةلال والدرجة الكلية
ومجيعها قيم دالة  2274و 1231تراوحت قيمة "ت" بني 

، وهذا يعىن تفوق  3232إحصائيًا عند مستوى داللة 
وجب االجتاه امل يف اجملموعة التجريبية على اجملموعة الضابطة

. كما أن حنو الطفل مضطرب االنتباه املصحوب بفرط النشاط
قيم مرتفعة، مما  هيو  3221و  3212حجم األثر تراوح بني 

 ستبانةاال وريي شري إىل أن نسبة كبرية من تباين درجات حم
% تعزى إىل 21% و 12ترتاوح بني  اليتوالدرجة الكلية و 

 . عة التجريبيةلدى معلمات اجملمو  تعليميال تأثري الربنامج

 (8جدول )
 والدرجة الكليةاالستبانة  مكوني فيوالضابطة   ويتنى للفروق بين درجات المجموعتين التجريبية–نتائج اختبار مان  

 حجم األثر u w z مجموع الرتب متوسط الرتب العدد المجموعات العوامل
المكون 

 األول
 3299 **3213 21223 2233 43323 11294 21 التجريبية

 21223 2237 21 الضابطة

المكون 
 الثاني

 3279 **4271 23423 14233 41123 12237 21 التجريبية

 23423 9214 21 الضابطة

الدرجة 
 الكلية

 3299 **3213 21223 2233 43323 11294 21 التجريبية

 21223 2237 21 الضابطة

 3232**دالة عند 
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دالة إحصائيًا بني روق وجود فيوض  ( 2) جدول     
احملورين  يفمتوسطات الرتب للمجموعتني التجريبية والضابطة 

ترتاوح  إذ، لصاحل اجملموعة التجريبية ستبانةوالدرجة الكلية لال
ومجيعها قيم دالة إحصائيًا عند  3213و 4271" بني zقيمة "

تفوق اجملموعة التجريبية  ، وهذا يعين 3232مستوى داللة 
 3279عة الضابطة. كما تراوح حجم األثر بني على اجملمو 

 حموري، مما يشري إىل أن نسبة كبرية من تباين درجات 3299و
% 99% و 79ترتاوح بني  اليتوالدرجة الكلية و  ستبانةاال

 تعزى إىل تأثري الربنامج.
يتض  مما سبق تفوق اجملموعة التجريبية على اجملموعة      

مضطرب االنتباه املصحوب  االجتاه حنو الطفل يف الضابطة
وميكن رفضه  الثالث. وبذلك ال يتحقق الفرض بفرط النشاط

ي شري إىل وجود فروق دالة إحصائياً  الذيوقبول الفرض البديل 
اجملموعتني  يفاملعلمات  اجتاه  استبانة بني متوسطات درجات

عزى يالتجريبية والضابطة لصاحل معلمات اجملموعة التجريبية. و 
اه املعلمات حنو الطفل مضطرب االنتباه املصحوب تعديل اجت

املقرتح، ومما يدعم  تعليميلربنامج اللدراسة ا بفرط النشاط
حدثه دراسة الربنامج لدى أ الذيحجم األثر الكبري أن ذلك 

 معلمات اجملموعة التجريبية. 
قد ساهم  تعليميوميكن تفسري ذلك بأن الربنامج ال     
 كساب معلمات رياض األطفالإ يف شكل له داللة إحصائيةب

حول اضطراب  ،من املعارف واملعلومات واحلقائق امناسبً  اقدرً 
ثالثة أجزاء  يفمتثلت  اليت، و االنتباه املصحوب بفرط النشاط

: املعرفة العامة باملفهوم وخصائص اضطراب االنتباه هي
واملعرفة املرتبطة بأساليب تشخيص  ؛املصحوب بفرط النشاط

باإلضافة إىل  ؛النتباه املصحوب بفرط النشاطاضطراب ا
بطرق العالج ومعاملة الطفل مضطرب االنتباه املعرفة املرتبطة 

 يف. وهذه األجزاء الثالثة سامهت املصحوب بفرط النشاط
البنية املعرفية لدى معلمات  يفإحداث نوع من التغيري 

، مما ساعدهم على فهم هذا النوع من االضطرابات، الروضة

كثرياً   اليتتصدر عن أطفال هذه الفئة  اليتفهم السلوكيات وت
ما يعانون من اجتاه املعلمة السالب حنوهم. وهذا ما أوضحته 

 ,Bruna,2004; Niznik)العديد من الدراسات مثل دراسة

2004;  Ghanizadeh, et al., 2006; Sandra and Simpson, 

2008; Jones,2008; Anderson, et al., 2012)     
 خالصة النتائج:

املقرتح  تعليميأظهرت نتائج الدراسة احلالية أن الربنامج ال     
 تنمية مهارات معلمات الروضة يفقد أسهم بطريقة فعالة 

التعرف على األطفال الذين يعانون من  يف )أفراد العينة(
ومتييزهم من بني  اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط

، وحتديد ل حجرات النشاط والدراسة األطفال العاديني داخ
كيفية التعامل مع هؤالء األطفال مبا يتناسب واحتياجاهتم 

وجيعلهم  ،اخلاصة مما يقلل أو خيفف من وطأة هذا االضطراب
تتبعها  اليتيستفيدون من بعا األنشطة واملمارسات الرتبوية 

كيفية توظيف طاقاهتم وحتفيف حدة   يفاملعلمة معهم 
باه، مما ي قلل من شعورهم بعدم الرغبة فيهم أو اضطراب االنت

. واجلدير أقراهنم دوانية جتاههم سواء من املعلمة أم منالع
قد أبدوا )أفراد اجملموعة التجريبية(  بالذكر أن معلمات الروضة

قدمت هلم  اليتارتياحًا وسعادة من كمية املعارف واملعلومات 
، وطريقة طحول اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشا

شكل موديوالت تعليمية تعتمد على  يفتنظيم هذا احملتوى 
. مما ساعدهم على املوازنة بني متطلبات الذايتأسلوب التعلم 

 مهنتهم الرتبوية وظروف معيشتهم احلياتية. 
معلمات الروضة )أفراد إىل أن كما أشارت نتائج الدراسة      

اه موجب حنو األطفال ن لديهم اجتاجملموعة التجريبية( قد تكو  
 الذين يعانون من اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط

تغريت  إذ، الذايتبعد دراسة املوديوالت الثالثة بأسلوب التعلم 
االنتباه  مضطربطريقة تعامل املعلمات مع األطفال 

، وقد يرجع ذلك إىل تيقن املعلمات طااملصحوب بفرط النش
وأن  ،ة عن سيطرة الطفلخارج هيمن أن هذه احلالة 

، إراديإليها بشكل ال يقوم هبا هو مدفوع اليتالسلوكيات 



 ......عصام مجعة نصار: فاعلية برنامج تعليمي للمعلمات يف كيفية ختفيف اضطراب االنتباه وفرط النشاط لدى  

 

21 

ميكن  اليتبعا الطرق واألساليب بومن خالل معرفة املعلمة 
ختفيف حدة هذا  يفأن يكون هلا نتائج فعالة وملموسة 

. مما جعل املعلمات يتعاطفون مع أطفال هذه الفئة االضطراب
ة مما موجب بة حنوهم إىل اجتاهاتاهتم السالاجتاهعدلون وي

  .انعكس على األطفال بشكل ملموس
 أهم التوصيات والمقترحات:

علمات رياض األطفال تقدمي برامج تعليمية ملباالهتمام      
التعامل مع األطفال وكيفية  تشخيص يف نرفع كفاءهتهبدف 
على أسس علمية  االنتباه املصحوب بفرط النشاط مضطرب

حتديد طريقة التعامل ومع  يفتركهن لالجتهاد  سليمة، وعدم
إىل نتائج تستمر  ثارها إىل مراحل  يؤديهذه الفئة ، مما قد 

 تعليمية أخرى.
 مضطربضرورة االهتمام بالتشخيص املبكر لألطفال      

، من خالل إعداد منظومة االنتباه املصحوب بفرط النشاط
 علمةوامل سيالنف يشرت  فيها الطبيب واألخصائيمتكاملة 

وضع برنامج ، هبدف )الروضة( وأولياء األمور واإلدارة املدرسية
للوصول  املتخصصني واألطراف املعنية مجيع يشار متكامل 

 .إىل أفضل نتائج
اجتاهات كساب معلمات رياض األطفال إل  ضرورة العمل     

االنتباه املصحوب بفرط النشاط  مضطربمناسبة حنو األطفال 
، مما ي قلل من احلدة والعنف الدراسة والنشاط داخل حجرات

يواجهه أطفال هذه الفئة من معلماهتم وأقراهنم  الذيوالقهر 
  وقد يكون من جمتمع الروضة ككل.

أساليب مناسبة لتدريب معلمات  االهتمام بضرورة تبين     
يصعب على معلمة  إذالروضة مبا يتناسب ومهامهم التعليمية، 

مما يقلل من فاعلية ، قاعات طوال اليومالروضة مغادرة ال
 تقدم هلم. اليتالربامج التدريبية التقليدية 

 :المراجع
 من كل فاعلية(. 1324) زكى حممد مها ،الطيباي ؛يزك حممد عالء ،الطيباي

 – االنتباه نقص اضطراب عالج يف يالسلوك والتدخل الطيب التدخل

 الثالث الملتقى ملدرسة،ا ماقبل مرحلة يف األطفال لدى احلركة فرط
 . 11-2. ص البحرين، املنامة، ،لإلعاقة الخليجية للجمعية عشر

 بالنشاط املصاحب هاالنتبا نقص اضطراب(. م1332) نايل رياض ،يالعا 
 احللقة ،ياألساس التعليم من والرابع الثالث الصفني تالميذ لدى الزائد
 العدد ،13 لداجمل ،دمشق جامعة مجلة. تشخيصية دراسة – األوىل
 .234-14 ص ، األول

 وفرط االنتباه قصور اضطراب دراسة(. م1331) سهيل معصومة ،ياملطري 
 املرحلة طلبة من عينة لدى السلوكية باملشكالت عالقته يف النشاط
 اإلرشاد مركز ،النفسي رااداإل مجلة. الكوييت دولة يف االبتدائية
 . 242-22. ص عشر،، التاسع العدد ،النفسي

 الضبط على التدريب فاعلية(. م2992)السيد ، السمادوي سعيد؛ دبيس،
 ياحلرك بالنشاط املصحوب االنتباه عجز اضطراب عالج يف الذايت
 اهليئة ،النفس علم مجلة. اعقليً  املتخلفني األطفال لدى الزائد
 . 222-22. ص ،(31)العدد للكتاب، العامة املصرية

 مقرتح يفرد يتربو  برنامج فاعلية أثر(. م1339) إبراهيم أمينة ،شليب
 تالميذ لدى احلركة فرط مع االنتباه صعوبات أعراض من للتخفيف
 جامعة ،التربية كلية مجلة. االبتدائية املرحلة من الثانية احللقة
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Abstract: This study is aimed to prepare a Proposed instructional program for the kindergarten teachers; in order to develop 

their skills of teaching for attention deficit/ Hyperactivity disorder(AD/HD) children. Also, to verify its effectiveness in the 

development of their skills to reduce  the disorder severity of kindergarten children; in addition to modify the attitude of the 

teachers towards them. The sample consisted of 30 kindergarten female teachers, they have divided into two groups: the first: 

experimental group (15 teachers) who have studied the program. The second: control group (15 teachers) who have not 

studied the program.  The program was prepared by using self-learning style modules, disorder knowledge test (multiple 

choice), note card, and teacher attitude questionnaire towards AD/HA kindergarten children. After testing the psychometric 

techniques for the tools, data has collected and analyzed using SPSS Statistics and choose "T-test", Man-Whitney. The results 

showed that there are significant statistical differences between the average marks of the experimental group and the average 

marks of the second group regarding to the multiple choice test and the note card for the experimental group. This result is 

referred to the effectiveness of the Proposed Instructional program to develop the skills of the kindergarten teachers for 

teaching AD/HA children. In addition; there are significant statistical differences between the average marks of the 

experimental group and control group regarding to questionnaire test for the experimental group that is referred to the 

effectiveness of this program to modify the teachers' attitude towards this kind of kindergarten.   

 

Key Words: Attention Deficit/Hyperactivity Disorder(AD/HD), Kindergarten teachers, , Kindergartners, Instructional 

Program     
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 لدى طلبة كلية العلوم واآلداب  ا وعالقته بالتخصص والجنس والتحصيل الدراسيالتعلم المنظم ذاتي  
 جامعة الجوف –بالقريات 

 العنزيسليم  عبد الهادين عبد اهلل ب
 علم النفس الرتبوي املساعد  كلية الرتبية أستاذ

 جامعة اجلوف
 هـ3/8/0345  وقبل بتاريخ -هـ 01/5/0345 قدم للنشر

 
 

ا بالتحصيل الدراسي  ومدى اختالفه باختالف اجلنس والتخصص لدى هدفت الدراسة احلالية إىل الكشف عن عالقة التعلم املنظم ذاتيً : المستخلص
 & Schwartz)، ولتحقيق هذا اهلدف استخدام الباحث  مقياس شوارتز وجريدلر  هـ0344/0343لقريات للعام الدراسيطلبة كلية العلوم واآلداب با

Gregler, 1997)   ًا بعد التحقق من اخلصائص السيكومرتية للمقياس.السرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتي 
 4104هـ  0344/0343( طالب وطالبة من طلبة كلية العلوم واآلداب  بالقريات للعام الدراسي 304تكونت عينة الدراسة احلالية من )      

 :يةتاآل لصت الدراسة إىل النتائجوخ ،م 4104/
 ا ولصاحل مستوى التعلم املرتفع.هناك فروق ذات داللة  إحصائية يف حتصيل الطلبة تعزى الختالف مستوى التعلم املنظم ذاتيً  -أ

احل الطالبات يف متغري ا تعزى للجنس والتخصص وذلك  لصيف أداء الطلبة على مقياس التعلم املنظم ذاتيً  هناك فروق ذات داللة  إحصائية - ب
 العلمي يف متغري التخصص .التخصص صاحل لو  ،نساجل
 

 .املنظم الذايت ،التعلم الكلمات المفتاحية:
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 مقدمـــــــــة:
نظـرة علـم الـنفس  يفالسنوات األخرية حـد  تغيـري  يف       
متلقيني  باعتبارهم ليهم إومل تعد النظرة  ،املتعلمني إىل الرتبوي

تنظــيم  إعــادة يفبــل هــم نشــيطو   ،ســلبيني للمعلومــات فقــ 
وربطهــا  ،وإعــادة بنــاء املعــارف املتيــمنة فيهــا ،التعليميــةاملــادة 

  ،ثباتاً ورسوخاً  أكثرمما جيعل بنيتهم املعرفية  ،مبعارفهم السابقة
بإنشـــــاء األنشـــــطة   -ذايت وبشـــــكل  -كمـــــا يقومـــــو  أييـــــاً 

ت والتحسينا، الذايتوالتقومي  ،املصممة حلث املالحظة الذاتية
ـــــر  ،الذاتيـــــة ـــــتعلم املـــــنظم ذاتيـــــاً مـــــن أكث ومـــــن هنـــــا أمـــــب   ال

جمـا  الـتعلم  يف األخـريةاملوضوعات اليت تلقـى قبـواًل يف اآلونـة 
وبـــــدأ البــــاحثو  يهتمـــــو  مبوضــــو  كيـــــف يصـــــب   ،األكــــاد ي

وأمبحت فعالية الـتعلم يننظـر  ،الطالب متمكنني من تعلمهم
 ،إىل املـتعلم ذاتــه  -بالدرجـة األوىل  -ترجــع   باعتبارهـا إليهـا

مـــــــن خالهلـــــــا ينشـــــــ   الـــــــيتوانصـــــــب الرتكيـــــــز علـــــــى الكيفيـــــــة 
عمليــــــة تعلمهــــــم   يفويعــــــدلو  ، يــــــدعمو وكيــــــف  ،املتعلمــــــو 

(Zimmerman 1995:3،) أ  غيـــاب  (4114)ويــرى كامـــل
التنظــــيم الـــــذايت للـــــتعلم واعتمــــاد غالبيـــــة التالميـــــذ يف املراحـــــل 

يف تنظـــــيم  العمريـــــة املختلفـــــة علـــــى تلقـــــي الـــــدعم مـــــن اخلـــــار 
أعماهلم قد أدي بصورة واضحة إىل اخنفاض األداء األكاد ي 

، بـــل ويـــرو  أنـــه  كـــن مواجهـــة لدراســـية املختلفـــةيف املراحـــل ا
ـــذايت  ذلـــك مـــن خـــال  إكســـاب التالميـــذ مهـــارات التنظـــيم ال

 (.3: 4114،للتعلم )كامل
للــــــتعلم إىل  الـــــذايتبـــــالتنظيم  االهتمـــــام يفويعـــــود الفيـــــل    

ــــرب  ــــه أعمــــا  أل  املعــــريفالــــتعلم  يفت بانــــدورا مــــن خــــال  نظريت
تفســـر   الـــيتوضـــعت العديـــد مـــن الفـــروض  والـــيت ،االجتمـــاعي

بدرجـة   –ومـن بينهـا أ  األفـراد  كـنهم  ،كيف حيد  الـتعلم
ســـــلوكهم مـــــن خـــــال  معتقـــــدا م عـــــن  يفالـــــتحكم  –كبـــــرية 

 ،(1 ،5: 4111السلوكيات)رشـوا   النتائج املرتتبة عن تلـك
م املــنظم ذاتيــاً ينقــل البحــو  الرتبويــة مــن النظــر ومنظــور الــتعل

 fixedهويات ثابتة  باعتبارهاإىل قدرات التعلم وبيئات التعلم 

 – واســـــتجاباتإىل الرتكيـــــز علـــــى مـــــا لـــــديهم مـــــن عمليـــــات  

 ،ســـني قـــدرات الطـــالبوهادفـــة إىل حت – ذايتمنشـــبة بشـــكل 
 .(Zimmerman 2002: 13855) وبيئات تعلمهم
 ــــــة:مشكلة الدراســـ

من   -وبالذات يف املرحلة اجلامعية  -يعاين بعض الطلبة   
 ،عدم قدر م على مواملة دراستهم األكاد ية بشكل جيد

ويستخدمو  ، أهداف لدراستهم وضعباإلضافة إىل عدم 
اسرتاتيجيات تعلم حمدودة ال متكنهم من تذكر املواد الدراسية 

استهم. لذا م ختطيطهم لوقت در كذلك عد  أفيلبطريقة 
ا املعلومات يف أذهاهنم سريعً  حشو إىلقبل االختبار  يلجؤو 

اخنفاض مستوى  إىلمما يؤدي  االمتحا لكي جيتازوا 
حصوهلم على  إىلحتصيلهم العلمي  والذي يؤدي بدوره 
 . معدالت منخفية وتسرهبم من الدراسة

 اسرتاتيجيات أمهيةالعديد من الباحثني على  يؤكدلذا    
توجد  إذودورها يف العملية  التعليمية  ذاتًيااملنظم  التعلم

جناز اإلأ  اجلوهرية اليت تؤكد على  األدلةالعديد من 
بشكل مباشر على  يعتمدا وجودة النتائج  األكاد ي

االستعداد والقدرة على التنظيم الذايت للسلوك والعمليات 
 إذ ليميةالتعمبا يتناسب مع مطالب املواقف   املعرفية والدافعية

بني كل من العوامل املعرفية  ذاتًياجيمع التعلم املنظم 
 (3 :4101 ،ا  ينااحلس.)والدافعية

إىل "أ  التعلم املنظم ذاتياً يننظر  ((Schunck,2005 ويشري    
 الدراسيالتحصيل  يفميكانيزمًا لتفسري الفروق  باعتبارهإليه 

وسيلة لتحسني التحصيل"  وباعتباره ،بني الطالب
(Schunck,2005:85,)،  يذكر و  (Hong & Park,2012)  أ"

التعلم املنظم ذاتيًا تظهر أ  التعلم الفعا   يفاألدبيات 
وأ  املتعلمني  ،يتطلب من املتعلمني أ  يكونوا منظمني ذاتياً 

  يكو  ،جيات التعلم املنظم ذاتياً سرتاتياالذين يستخدمو  
دليل ومت استكشاف ال ،مرتفع دراسيلديهم حتصيل 

من عدة  ذاتًياجيابية للتعلم املنظم ات اإلعلى التبثري  يمربيقاإل
 ،واملالحظات النظامية ،مصادر مثل الدراسات التجريبية

تستحث الطالب على التفكري بصوت  اليتوالدراسات 
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 & Hong)مرتفع حو  وعيهم وتنظيمهم لعملية تعلمهم" 

Park,2012:115)، ويشري (Ocak & Yamac,2013) أ   إىل"
تفسري الفروق  يفالتعلم املنظم ذاتيًا يعترب ميكانيزمًا يساعد 

و ثل مؤشرًا على  ،لدى الطالب الدراسيالتحصيل  يف
 & Ocak)الدراسي"التحصيل  يفالتحسن 

Yamac,2013:381)،  كما أ  مهارات وقدرات املتعلمني ال "
  عوامل أخرى إبل  ،الدراسيتفسر بشكل كامل التحصيل 

ذلك  يفتلعب دورًا مهمًا قد  يم الذاتمثل تنظ
Schunk,2005:85)) " ويدعم الباحثو  فكرة أ  مهارات

فإهنا تكو   ،املا يتم اكتساهباطو  ،تنظيم الذات  كن تعلمها
 & Farajollahi)" الدراسيمنبئة بالتحصيل والنجاح 

Moenikia,2010:3688) " ًكما تؤثر األنشطة املنظمة ذاتيا
 &Rakes) "الدراسيى مستوى حتصيلهم وعل ،على الطالب

Dunn,2010:80)  كن أ  حيسن من رضا  الذايت"والتنظيم 
وحيسن من  ،ويزيد من دافعيتهم ،الطالب عن ذا م

 أيياً "  ،(Peng 2012:1446)" الدراسيحتصيلهم 
السنوات القليلة املاضية أمب  مفهوم التعلم  ويف

التطبيقات الرتبوية حمل تركيز األحبا  و  :املنظم ذاتيًا هو
 ،الدراسيمتغريًا يؤثر على األداء والنجاح  باعتبارهوذلك 

ضوء كوهنم نشطني معرفياً  يفوجناح الطالب  كن تفسريه 
 Tansriseven & Dilmac)تعلمهم"  يف ودافعيًا وسلوكياً 

ضوء العالقة احملتملة بني التعلم املنظم ذاتياً  يفو  ،(39 :2013
 ،Tavakolizadeh & Qauamيشري  ،الدراسيوالتحصيل 

املزيد من األحبا   إىلإىل أنه "توجد حاجة   (2011)
 إىلكيف  كن أ  يؤدى التعلم املنظم ذاتيًا   الستكشاف

وكيف ييسر التعلم  ؟ الدراسيمستويات أعلى من التحصيل 
  ،(Tavakalizadeh & Qavam 2013 :381)لدى الطالب" 

"بسبب أمهية تبثري  أنه Sadi & Uyar 2013 ويرى    
فإ  األحبا   ،الدراسيسرتاتيجيات التعلم على التحصيل ا

 الدراسيجيب أ  تركز أييًا على العالقات بني التحصيل 
 & Sadiسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيًا الدى الطالب و 

Uyar 2013:22)"). يف  ةاحلالي دراسةوبذلك تتحدد مشكلة ال
وعالقتها بكل من ، اظم ذاتيً التعلم املن سرتاتيجيةادراسة 

والتخصص لدى طلبة املرحلة  ،التحصيل الدراسي واجلنس
 اجلامعية  يف جامعة اجلوف. 

 :أسئلة الدراسة
 :اآلتيةيف األسئلة احلالية مشكلة الدراسة  تتحدد

ية يف حتصيل الطلبة هل هناك فروق ذات داللة إحصائ -
 ؟ذاتًيا تعزى إىل اختالف مستوى التعلم املنظم

يف أداء الطلبة على  هل هناك فروق ذات داللة إحصائية  -
 طالبات(  ،طالب) لجنسلتعزى  ذاتًيامقياس التعلم املنظم 

 التخصص والتفاعل بينهما؟و 
  : أهداف الدراسة 

  : إلى الحالية تهدف الدراسة
لدى  ذاتًياالكشف عن الفروق بني مستويات التعلم املنظم -

 .لتحصيل األكاد يتعزى إىل ا الطلبة اليت
الكشف عن الفروق بني أداء الطلبة على مقياس التعلم  -

 باختالف اجلنس  ذاتًيااملنظم 
الكشـــف عـــن الفـــروق بـــني أداء الطلبـــة علـــى مقيـــاس الـــتعلم -

ـــااملـــنظم  اجلـــنس )التفاعـــل بينهمـــا و  بـــاختالف التخصـــص. ذاتًي
 والتخصص(.

  :أهمية الدراسة
 :اآلتيةيف النقاط احلالية  أمهية الدراسة تي ت  

الدراسات اليت تناولت متغريات الدراسة احلالية  قلة .0
 السعودية.  السيما يف البيئة

 ذاتًياهذه الدراسة معلومات عن التعلم املنظم  مقدت .4
اليت تنتهي هلا يف وضع آلية  والنتائج ،واسرتاتيجياته

 .ونظرياً  تطبيقياً  ذاتًياتشجع على التعلم املنظم 
يف عملية  ذاتًياات التعلم املنظم دور مهار   توض .4

 ،تشجيع الطالب على تنظيم  تعلمهم من مثو ، التعلم
جيايب يف مجع إوهذا يساعدهم على القيام بدور 

وتقييمها ، ومتابعتها، وتكاملها ،وتنظيمها ،املعلومات
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يساعدهم   كن أ أثناء متابعتهم بعملية التعلم وهذا 
 الدراسي. من التحصيل أفيلعلى حتقيق مستوى 

توجيه الرتبويني إىل ضرورة األخذ باسرتاتيجيات التعلم  .3
 املفاهيم أهمحد أ لدى الطلبة باعتباره  ذاتًيانظم امل

الرتبوية احلالية اليت تساعدهم على امتالك مهارات التعلم 
 مدى احلياة.

 مصطلحات الدراسة:
          Self-regulated learningالتعلم المنظم ذاتيا   -0
على  ذاتًياالتعلم املنظم ( Pintrich,2000:453س )تف بينرت يعر 
 أهدافهمييع املتعلمو   إذ ،عملية هادفة ونشطة" نهأ

مث حياولو  املراقبة والتنظيم والتحكم يف خصائصهم  التعليمية
 أهدافهموتقيدهم  ،وتوجههم ،املعرفية والدافعية والسلوكية

 وخصائص السياق يف البيئة التعليمية"
الدرجة اليت حيصل  :ببنه ذاتًيايعرف التعلم املنظم  اإجرائيً     

على الصورة املعدلة  بالقريات واآلدابطلبة كلية العلوم عليها 
 ((Schwartz & Gregler,1997 ملقياس شوارتز وجريدلر

 )المعدل التراكمي(: التحصيل الدراسي-2
جناز يف مادة أو اإل"ببنه يعرف التحصيل الدراسي      
ا لنتائج بالدرجات طبقً  و  املواد الدراسية مقدراً جمم

وهو يعكس مدى استيعاب الطالب ملا تعلموه  ،االختبارات
 .(011 :0995فرير .)من خربات يف مادة دراسية أو أكثر 

بة يكتسبه الطل ما :ببنه يعرف التحصيل الدراسي إجرائياً      
، ركيوالنفسح، والوجداين، من سلوكيات يف اجملا  املعريف

 ويقاس يف هذه الدراسة من خال  املعد  الرتاكمي للطلبة.
 التخصص الدراسي: -3
الطالب خال  دراسته من  التعليم الذي يلتحق به    

 نوعني مها:  إىلوتقسم هذه التخصصات ، باجلامعة
 .العلميةوالتخصصات  ،التخصصات النظرية

 :حدود الدراسة
 :بيتفيما ي احلالية تتحدد الدراسة حدود الدراسة:

اقتصرت الدراسة على طلبة كلية   الحدود البشرية: -0
  بالقريات يف جامعة اجلوف. واآلدابالعلوم 

وإنا (  ،جامعة اجلوف )ذكور الحدود المكانية: -4 
 مشا  اململكة العربية السعودية. الواقعة يف منطقة اجلوف يف

: الفصل الدراسي األو  من العام الحدود الزمنية -4
 م.4104/4104هـ ـــــــ 0344/0343دراسي ال

 النظري والدراسات السابقة: اإلطار
 :تعريف التعلم المنظم ذاتيا  

لــتعلم املــنظم ذاتيــاً إىل العديــد مــن لتعــود األمــو  النظريــة     
 ،جمــــــا  علــــــم الــــــنفس يفظهــــــرت  الــــــيتوالنظريــــــات ، النمــــــاذ 

 املعــــــــريفكنظريــــــــة الــــــــتعلم : وخامــــــــة تلــــــــك املتصــــــــلة بــــــــالتعلم
والنظريـــــة البنائيـــــة املعرفيـــــة جلـــــا   ،بانـــــدوراللـــــربت  الجتمـــــاعيا

لفيجوتســـــكى  االجتمـــــاعي البنـــــائيالـــــتعلم  ومنـــــاحي ،بياجيـــــه
Vygotesky،  إذ ،لســــــكنر وغريهــــــا اإلجرائــــــيونظريــــــة الــــــتعلم 

ىل بعـــض اآلراء واملبـــاد  إهـــذه النمـــاذ  والنظريـــات  تومـــلت
م املـــنظم الـــتعل يفمتثـــل مفـــاهيم عامـــة  والـــيت ،اخلامـــة بـــالتعلم

وقـد البـاحثو   ،(Tansriseven & Dilmac 2013: 31)  ذاتيـاً 
 ألـربتىل إويرجع الفيـل تعريفات متعددة للتعلم املنظم ذاتياً 

مـــن خـــال   الـــذايتم يالتبكيـــد علـــى عمليـــات التنظـــ يف انـــدوراب
ـــــــيت ،االجتمـــــــاعي املعـــــــريفالـــــــتعلم  يفنظريتـــــــه  ـــــــى تر  وال كـــــــز عل

 Ocak)ج معينــة تــائقيــق نقدراتــه علــى حت يفمعتقــدات الفــرد 

&Yamac,2013:380)  قـــــــدمها  الــــــيتومــــــن أمثلــــــة التعريفــــــات
بنيــــة متعــــددة " البــــاحثو  للــــتعلم املــــنظم ذاتيــــاً: أنــــه يشــــري إىل

 ،األوجــــه تشــــمل مكونــــات معرفيــــة ومــــا وراء معرفيــــة ودافعيــــة
واملتعلم املـنظم ذاتيـاً  ،جوانب سلوكية يفوتبدو بعض مالحمها 
الـــتعلم ســـواء مــــن ناحيـــة مــــا وراء  يفليــــة يتميـــز باملشـــاركة بفعا

" ن الناحيـــــــــــــة الدافعيـــــــــــــة أو الســـــــــــــلوكية أو مـــــــــــــ ،املعلومـــــــــــــات
إليها يكـو   اليتكما أنه "الدرجة   ،(411:  0991،إبراهيم)

 ،ودافعــي ،معــريفالطــالب مشــاركني نشــيطني بشــكل مــا وراء 
 ,Duckworth et al.,2009:49)عمليـة تعلمهـم"  يف وسـلوكي
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Zimmerman ,1990)، Akerman، Macgrego، Salter، & 
Vorhaus  

وتنظــيمهم لشنشــطة املعرفيــة  ،وحتكــم الطــالب ،ختطــي " وهــو
وهــو كــذلك  (Acar & Aktamis,2010)والســلوكية الفعليــة" 

"نشـــاط يؤديـــه الطـــالب ببنفســـهم ببســـلوب نـــابع مـــن الـــذات 
ممـــا  ،instruction بـــداًل مـــن كونـــه نتيجـــة غـــري مباشـــرة للتعلـــيم

 ,Zimmerman)"مـــــن عمليـــــات تعلمهـــــم   كـــــن الطـــــالب

فيهـا ييـع  والـيتنشـيطة بنائيـة  وهو عملية"  ، (2002:13856
تنظـــــــيم الراقبـــــــة و املمث حيـــــــاولو   ،املتعلمـــــــو  أهـــــــدافاً لـــــــتعلمهم

 يفينوجهـــــو   ،وســــلوكهم ،ودافعيـــــتهم ،معــــرفتهم يفوالــــتحكم 
 البيئــــــة" يفواملالمــــــ  الســــــياقية  ،ذلــــــك مــــــن خــــــال  أهــــــدافهم

(Schunk,2005:85,Cao,2012:42,Pakes  & Dunn, 2010 

فيها يرتجم )حيو (  واليت ،نه "عملية موجهة ذاتياً إكما   ، (80:
 & Hong)املواضع األكاد ية"  يفاألفراد قدرا م إىل مهارات 

Park 2012 :115)، مصـطل  ينسـتخدم لومـف الـتعلم " وهـو
 يفتفكـــري الفـــرد  أيينوجـــه مـــن خـــال  مـــا وراء املعرفـــة ) الـــذي

ختطــــي  ومراقبــــة وتقــــومي  أي) ســــرتاتيجياالوالفعــــل  ،كــــريه(تف
 Farajollahi & Moenikia) ضوء معيار ما("  يفالفرد لتقدمه 

األفكـــــــار واملشـــــــاعر واألفعـــــــا  " وهـــــــو كـــــــذلك ،(2010:3688 
عـــدة لتحقيـــق األهـــداف تعتـــرب ةططـــة وم والـــيت ،املتولـــدة ذاتيـــاً 

 Duckworth،Akerman،(Macgregorد  الشخصــــية للفـــــر 
Salter & Vorhaus 2009،3 Peng،2012:1446، 

Dibenedetto & Bembenutty,2011:2)،  الســـيد )ويعرفـــه 
يقـــــوم بـــــه مـــــتعلم  دافعـــــي ســـــلوكي معـــــريفأداء " بنـــــهب (4104

ويبــذ  جهــداً مناســباً  ،نشــي  حيــدد أهدافــه األكاد يــة مســبقاً 
 ،ويــــــــنظم جهـــــــــده املبـــــــــذو  ،فللومــــــــو  إىل هـــــــــذه األهـــــــــدا

 ،ت حمـددة تسـاعده للومـو  إىل أهدافـهسـرتاتيجيااويستخدم 
 ،السـيد)جهه إلكما  املهـام األكاد يـة "ولديه دافعية ذاتية تو 

 يفالقـــدرة علـــى املشـــاركة النشـــيطة نـــه "إكمـــا   ،(19: 4104
"  وســــلوكي ،دافعــــيو  ،معــــريفوراء  عمليــــة الــــتعلم بشــــكل مــــا

(TaVakolizadeh & Qavam,2011:1087)  الــتعلم إكمــا  
عمليــة الــتعلم  يف" املشــاركة الواعيــة للمــتعلم يعــي املــنظم ذاتيــاً 

 ،واملعتقـــدات ،تواالنفعـــاال ،األفكـــار يفمــن خـــال  الـــتحكم 
وتنظيمهـــا مبـــا حيقـــق أهـــداف  ،ســـرتاتيجياتواال ،والســـلوكيات

 وهــــو ،a ، (Nikolaki & Koutsoub2013: 114)الــــتعلم 
مثـــــــــــــل  :يســـــــــــــتخدمها الطـــــــــــــالب  الـــــــــــــيتســـــــــــــرتاتيجيات اال"

سرتاتيجيات إدارة او  ،عرفيةاملوراء  ماو  ،املعرفية االسرتاتيجيات 
ـــــــــتهم وتعلمهـــــــــم وإدارة ،لتنظـــــــــيم معـــــــــرفتهم –املصـــــــــادر   ،بيئ

وهو أيياً "عملية  ،(Sadi & Uyar 2013:22)والتحكم فيهم" 
ويراقبــو   ،نشـيطة بنائيـة ييـع مــن خالهلـا املتعلمـو  األهـداف

ومــــــا وراء  ،معــــــريفتعلمهــــــم بشــــــكل  يفويشــــــاركو   ،تعلمهــــــم
دوافعهــــم ومعــــارفهم  يفمــــن خــــال  الــــتحكم  ودافعــــي ،ريفمعــــ

"(Ocak &Yamac,2013 :380) 

 ،درجة ما إىلتتباين  ذاتياً م املنظ التعلم أ  تعريفات ومع    
إمتام  يففإهنا تتيمن مالم  أساسية مثل: إجيابية املتعلم 

ت سرتاتيجيااالستخدام املنتظم لال يفواملتمثل ، عملية التعلم
 يسهلوالسلوكية مما  ،والدافعية ،وراء املعرفيةما و  ،املعرفية

حتقيق  من مثو  ،وتنظيم الدافعية ،تيسري اكتساب املعلومات
 ،باإلضافة إىل وجود عمليات موجهة ذاتياً  ،األهداف

 واليت حتسن التعلم وتيسر حتقيق األهداف.، ومعتقدات ذاتية
 :ئص المميزة للتعلم المنظم ذاتيا  الخصا 

ومنها  ،عض اخلصائص املميزة للتعلم املنظم ذاتياً توجد ب      
 أ  التعلم املنظم ذاتياً:

فيها حيو   واليت  self-directive ذاتياً  موجهة عملية  .1
 وهو ،األكاد ية اجملاالت يف مهارات إىلالطالب قدرا م 

 ذاتياً  متولدة تعترب اليت والسلوكيات واملشاعر األفكار
  autonomy االستقالليةى ويؤكد عل ،"األهداف لتحقيق

السيطرة( من جانب الطالب الذين يراقبو  (والتحكم
ويوجهو  وينظمو  أفعاهلم املوجهة حنو حتقيق أهدافهم 

 ،وتوسيع اخلربات ،اكتساب املعلومات يفاملتمثلة 
 .(Hong & Park 2012 :115)وحتسني الذات 

 ،وسياقية ،التنظيم الذايت للتعلم يتيمن عوامل معرفية .2
كما   ،للتعلم ويقرتح تعريفًا أكثر ثراءً  ،انيةووجد ،دافعيةو 
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واليت فيها حيو  الطالب قدرا م  ،نه عملية إدارة للذاتإ
الذهنية إىل مهارات مرتبطة باألداء يف العديد من 

 ،واملوسيقية ،والرياضية ،األكاد يةاجملاالت مثل اجملاالت 
 ,Ocak   & Yamac, 2013 : 380-381)والصحية

Zemmerman ,2002). 

إىل التعلم باعتباره نشاطًا يؤديه الطالب  النظر .3
ببنفسهم بشكل ذايت بداًل من اعتباره نتيجة خلربات 

 ((Zimmerman ,2002: 13856 التدريس

 كن أ  يطبقها  اليتهو أحد االسرتاتيجيات املتعددة  .4
ومن  ،عملية تعلمهم يفوتلعب دورًا نشيطًا  ،املتعلمو 

يكو   ،اسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتياً  خال  استخدام
 ،األفراد قادرين على التغلب على البيئات غري املناسبة

 & Farajollahi).والتكيف معها  ،وغري املبلوفة
Moenikia , 2010 :3688)   

مسات شخصية  د  ات التعلم املنظم ذاتيًا ال تعمهار  .5
بل  كن اكتساهبا من خال  اخلربة والتبمل  ،أميلة
 (Farajollahi & Moenikia, 2010 :3688) الذايت

منظماً  ومفهبحتديد التعلم  يفالقيية األساسية  د  تعال  .6
االجتماعية ولكنها  النواحي  منفصاًل عن اك  إذاما  هيذاتياً 
ومهارات  ،ومثابرة ،كا  املتعلم يظهر مبادأة شخصية  إذاما 

 (Zimmerman, 2002:13856) التعلم يف تكيفيه
فق  متعلقاً مبهارات التفكري باملعىن  د  عين ال  الذايتظيم التن .7

 ،والدافعية ،تلالنفعاالبل يتيمن أييًا أدوارًا  ،الييق
وهو يتيمن مكونات وجدانية  ،التعلم يفومفهوم الذات 

 ،ومكونات معرفية ،)مرتبطة باحلالة املزاجية واالنفعاالت(
وما هو  وجداينفصل خاد  بني ما هو  أييتجنب  من مثو 

 يفمفهومًا كليًا يسم  بالوضع  د  عين ومن مث فهو  ،معريف
 ،العالقات البينية بني مفاهيم رئيسة مثل املعرفة االعتبار

والدافعية بداًل من استكشاف هذه  ،وفعالية الذات
 (Duckworth  et al,2009:4-6)اجملاالت بشكل منفصل 

وليس  ،موقفيةوحالة  ،مفهومًا دينامياً  د  عي الذايتالتنظيم  .8
يندمج فيها  اليتمبعىن أ  عمليات التفكري  ،مسة عامة

قابلة للتغيري بداًل من كوهنا مسات ثابتة إما  د  تعاملتعلم 
ع ذلك توجد بعض عمليات م ،يفتقدها الفرد أو تلكها 
ووضع  ، كن ومفها بالعمومية كالتخطي  الذايتالتنظيم 
 Duckworth  et al,2009:7, Zimmerman).األهداف

,2002: 13856) 

توجد عدة مصطلحات تصف هذا النم  من التعلم  .9
والتعلم  ،Independent Learningمنها التعلم املستقل 

وتنشري هذه  ،Strategic Learning سرتاتيجياال
أولئك املتعلمني الذين يستطيعو  القيام  إىلاملصطلحات 

 ببربعة مهام هي:
 النوعية التعليمية فاملواق متطلبات معرفة على القدرة 

  وسليم دقيق بشكل
  تعلم مناسبة ملعاجلة مشكلة التعلم  اسرتاتيجيةاختيار

 املطروحة.
 املستخدمة يف التجهيز سرتاتيجيةمراقبة فاعلية اال 

 واملعاجلة.
 حتقيق  ىتلديهم الدافعية لالندما  يف موقف التعلم ح

 . (01: 4111 ،رشوا ) اهلدف
 ا  :التعلم المنظم ذاتي أهمية

 :اآلتيةالنقاط  يف كن تلخيص أمهية التعلم املنظم ذاتياً 
 وذلك، احلياة مدى التعلم مهارات تنمية على يساعد .1

 وفعااًل  انشطً  امشاركً  بومفه املتعلم شخصية على لرتكيزه
 .التعلم عملية يف
 مت اليت املادة بني التمييز الدقيق على املتعلمني يساعد .2

 أقل بشكل تعلمها مت اليت ةواملاد ،جيد بشكل تعلمها

 .(09-08: 4101)احلسينا   جودة
 التعليمية واملهارات املشكالت إىل جيعل املتعلم ينظر .3

بالتعلم  واالستمتا  مواجهتها يف يرغب حتديات على أهنا
 من خالهلا.

 ومثابرة واستقاللية دافعية لديه الطالب جعل يف يسهم .4

 استخدام طيعيست أنه يف نفسه يف وثقة، ذايت وانيباط
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وضعها  اليتاسرتاتيجيات ةتلفة لتحقيق أهداف التعلم 
 لنفسه.

 يقوم خالله فمن ،التعلم عملية يف املتعلم حتكم يسهم يف .5

 أ   كن اليت االسرتاجتيات أهدافه وخيتار بتحديد الطالب

ينفذ تلك  مث ،األهداف تلك حتقيق يف تسهم
األهداف  تلك حتقيق حنو تقدمه  ويراقب االسرتاتيجيات

 .(080: 4111 عطية،،)حافظ
 مكونات التعلم المنظم ذاتيا  :

للتعلم إىل  الذايتالتنظيم   Schraw & Brooks,(2000)قسم 
 ومها: ،مكونني رئيسني

ميل الفرد للمحافظة على تركيزه : يوه Willاإلرادة  (1)
وجهده من أجل حتقيق أهدافه مهما كانت املعوقات 

  motivationن خال  الدافعية وتتي  اإلرادة م .احملتملة
زز اجلهد املوجه عوين  ،بواسطتها ينستهل اليتالعملية  ي"وه

وتتيمن الدافعية ثالثة مكونات متصلة  ،حنو اهلدف
 ،يواملكو  القيم ،مكو  التوقعهي: للتعلم  الذايتبالتنظيم 

  ةتلفة من املعتقدات وتوجد أنوا  ،نفعايلواملكو  اال
والتوجه حنو  ،والعزو ،فعالية الذات تتيمن كل منالدافعية 
 واألمل. ،اهلدف

القدرة على توظيف : هيو  ،Skillالمهارة  (2)
مما يساعد املتعلمني على حتسني  ،سرتاتيجيات املناسبةاال

 املا الوعيوتتي  املهارة من خال   جتاه التعلم . إراد م
 ،معلومات الفرد عن عملياته املعرفية معريف: أيوراء 

وراء  وما ،املعرفية االسرتاتيجياتو  ،تلك العملياوتنظيمه لت
:  4111جاموس يف )والقاعدة )البنية( املعرفية.  ،عرفيةامل

 (18: 4104 ،السيد ،01-43
متثل هذه املكونات حمددات عامة لقدرة الفرد على 

مكو  منها  أي يفوضعف مستوى الفرد  ،الذايتالتنظيم 
وحتاو   ،تيًا لديهضعف مستوى التعلم املنظم ذا إىل ييؤد

نو  من التكامل بني هذه  إحدا مناذ  التعلم املنظم ذاتيًا 
 . األكاد ي واألداءاملكونات مبا ييسر فهم التعلم 

 ستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا :ا
 ،املكو  الرئيس الثاين للتعلم املنظم ذاتيًا هو املهارة     

وتنعرف  ،تياً ويعرب عنها باسرتاتيجيات التعلم املنظم ذا
العمليات أو األفعا  "اسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيًا ببهنا 

يكتسبوا املعلومات واملهارات اليت  لكياليت  ارسها املتعلمو  
 (Tanriseven & Dilmac,2013:31).يعتقدو  أهنا مفيدة"

التكتيكات اليت تنستخدم هبدف إمتام هدف أو " أيياً  هيو 
وتفيد هذه  ،(43: 4111جاموس ) غرض معني"

متكينهم من توظيف مصادرهم  يفاالسرتاتيجيات املتعلمني 
ومتكينهم من حبث املشكالت  ،املعرفية بشكل أكثر فعالية

 ن معتقدا م الدافعية اإلجيابية.وتزيد م ،تنظيماً  بشكل أكثر
 & Ocak & Yamack 2013، (Ocak)ويتفق الباحثو  مثل 

Yamack 2013, Sadi & Ugar2013, Nikolaki 
&Koutsoube,2012 , Cao,2012, Duckworth et 

al.,2009، ، على أ  التعلم املنظم ذاتياً 4111رشوا  و )
 :يتبلف من عدة مكونات

 Cognitive Learningستراتيجيات التعلم المعرفية ا .1

Strategies :ومن أمثلتها: 
: ويتيـمن اسـرتاتيجيات  Rehearsalالتسميع أو السـرد -

ووضــــع  ،بصــــوت مرتفــــع والقــــراءة ،Recitation مثــــل الــــتالوة
ــــــــــل هــــــــــذه  ،اخلطــــــــــوط حتــــــــــت الفقــــــــــرات املهمــــــــــة وتفيــــــــــد مث

وانتقـــــــــاء  ،للـــــــــدروس االنتبـــــــــاه يفالطـــــــــالب  االســـــــــرتاتيجيات
الـذاكرة لفـرتات  يفباملعلومـات  واالحتفـا  ،املعلومات املهمة

  أطو .
توليد  : ويتيمنElaboration أو اإلسهاب التفصيل

 وتوجيه ،وتفسري األفكار ،الحظاتوأخذ امل ،التماثالت
 األسئلة. عنواإلجابة  ،األسئلة  
الفكـرة  انتقاءويتيمن : Organization تنظيم المعلومات -

ـــــات اواســـــتخد ،الرئيســـــة  النتقـــــاءم جمموعـــــة واســـــعة مـــــن الفني
باإلضـــافة إىل  (Sadi & Ugar2013:22)وتنظـــيم األفكـــار  

وهــــــــذه  ، واالســــــــتنتا  ،أخــــــــرى مثــــــــل التشــــــــفري اســــــــرتاتيجيات
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جتهيـــز املعلومــات نشـــيطاً  الطالـــب أثنــاء جتعــل ســرتاتيجياتاال
  ونظامياً 

 Yamac,2013:381) Ocak&، 4111:40 جيها  قرىن) 
 هي: ما وراء املعرفة  معرفيةالما وراء  االستراتيجيات .2

وحتكمه  ،الفرد يوع" هي أو ،"األحكام حو  األحكام"
املاهر  لشداءأحد املكونات اجلوهرية  هيو  ،أفكاره" يف

 ،والتعلم ،تؤثر على كل من وظائف الذاكرة واليت
تتبلف من  هيو  ،وحل املشكالت ،املهارات واكتساب

 مكونني مها:
معارف الفرد العامة  هي: و  معرفيةالوراء ما المعارف  .أ

 كن اكتساهبا من خال   واليت ،حو  عملياته املعرفية
أو  بشكل آيل و كن تنشي  تلك املعارف ،اخلربات
 :هيأنوا  من املعارف  ثالثةوتتيمن  ،إرادي

  املعارف التقريريةdeclarative  التعلم  اسرتاتيجيات)مثل
 .(وأخذ املالحظات ،كالتسميع

  اإلجرائيةاملعارف  procedural( مثل كيفية تنفيذ هذه
 (.سرتاتيجياتاال

 املعارف الشرطية   conditional مثل معرفة مىت وملاذا(
املختلفة  اتيجياتاالسرت تستخدم 

(Schunk,2005:26,Ocak& Yamac,2013:381)  
 ،: وتتيمن عمليات تقوميمعرفيةالوراء  مابرات الخ .ب

 وتنظيم معرفة الفرد.
 يفوراء املعرفية  ما االسرتاتيجياتتفيد  ،وبصفة عامة     

ومراقبتها أثناء  ،ه املعرفيةاسرتاتيجيات يفمعرفة الفرد وحتكمه 
أمثلة  ومن ((Nikolaki & Koutsoube,2012:226تنفيذها 

 عرفية:املوراء ما  االسرتاتيجيات
   goal setting and planning وضع األهداف والتخطيط -
وضع املتعلم لشهداف الرتبوية الرئيسة أو الفرعية مبا : أي

املتعلقة  األنشطةويسم  بإمتام  ،يتناسب مع الوقت املتاح
 باألهداف املوضوعة.

قيام املتعلم بالتقييم : أي  self- evaluation الذاتي التقويم -
ملعرفة مدى تقدمه فيه  بهيقوم  الذياملقصود لنوعية العمل 

 (.41: 4111)جاموس 
االهتمام  :وتعي  self – monitoring المراقبة الذاتية -

حمددة من سلوكه  لنواحيمبالحظة املتعلم  واملتبيناملتعمد 
 الشخصي.

 (.03: 4111جاموس ) يالذاتالتحكم  -
من و  ،السلوكية( االستراتيجياتإدارة المصادر ) استراتيجيات -3

 :أمثلتها
قدرة الفرد على  :وهو Effort Regulationتنظيم الجهد  -

بالرتكيز واجلهد بالرغم  االحتفا وعلى  ،التعامل مع الفشل
ويعكس  ،وهو نو  من إدارة الذات ،من وجود مشتتات

حىت مع وجود  االستذكار يفأهداف الفرد  بتحقيق االلتزام
 يفمعوبات أو مشتتات من خال  توجيه وحتكم الفرد 

 ،Rakes & Dunn)املتصلة هبذه األهداف  وإمكاناتهطاقته 
2010: 80). 

 هيو : seeking informationالبحث عن المعلومات  -
يبذهلا املتعلم للحصو  على أكرب قدر من  اليتاجلهود الذاتية 

 .اجتماعيةومات املهمة من مصادر غري املعل
 اليتاجلهود الذاتية  هيو : االجتماعيةالبحث عن المساعدة  -

من  االجتماعيةعلى املساعدة  يبذهلا املتعلم للحصو 
 الراشدين واملدرسني واألقرا .

 & Acar).مثل إدارة الوقت اسرتاتيجياتباإلضافة إىل    
Aktamis,2010 : 5539, Ocak & Yamac, 2013 : 381) 

 ،: وتتيــــمن  فعاليــــة الـــــذاتالدافعيــــة ســــتراتيجياتاال -4
 ،وقيمــــــــة املهمــــــــة ،وتوجهــــــــات اهلــــــــدف الداخليــــــــة واخلارجيــــــــة

 Ocak & Yamac 2013)وقلق االختبار  ،ومعتقدات التحكم
  381, Nikolaki & 
Koutsoube,2012:226,cao,2012:43,Sadi & Uyar,2013 

: 22, Peng,2012:1447  
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 -: لمتعلم المنظم ذاتيا  خصائص ا
يصف و  ،يشرتك الطالب املنظمو  ذاتياً يف بعض اخلصائص 

Zimmerman,1995 كونهالتعلم املنظم ذاتيًا ب االطالب ذ 
 ،"مشاركًا نشيطًا يف عملية تعلمه بشكل ما وراء معريف

 :يتعلى النحو اآل ،و سلوكي" ،ودافعي
 وراء معرفي : بشكل ما

 نفسه.التخطي  ووضع األهداف ل .1
املراحل  يفوالتقومي الذايت لتعلمه  ،واملراقبة ،التنظيم .2

 . االكتساباملتعددة من عملية 
ضوئها  يف اليتووضع املعايري  ،التحديد الواض  ملهامه .3

 تعلمه.  اسرتاتيجياتيراقب فعالية 
حيقق  لكيتعلمه  يف – معريفبشكل ما وراء  –التحكم  .4

 أهدافه األكاد ية. 
 بنقاط ضعفه. بقدراته و  الوعي .5
 ،معرفية ةتلفة مثل التكرار اسرتاتيجياتاستخدام  .6

حتسني و  ،والتنظيم لتحقيق فهم أفيل ،والتفصيل ،والتسميع
 ,Tavakolizadeh & Qavam, 2011:1090)الذاكرة. 

Nikolaki & Koutsoube,2012:226, Peng,2012:1447 )   

 :دافعيبشكل  .7
أداء  يفابرة واملث ،وبذ  اجلهد ،القدرة على التفصيل .1

 العمل املدرسي. 
 واالســـــــــــــــــــــتقاللية ،والقــــــــــــــــــــوة ،اإلحســــــــــــــــــــاس باجلـــــــــــــــــــــدارة .2

Tavakolizadeh & Qavam,2011:1090) ). 

معوقات سواء املتصلة بظروف الدراسة  أيعندما يواجه  .3
أو املعلمني أو الكتب الدراسية فإنه جيد طريقًا للنجاح 
(Farajollahi&Moenikia,2010:3688,Zimmerman,1990:

5)  

  اإلحساس بالكفاءة وفعالية الذات. .4
 & Nikolaki).مهمة بثقة ومرونة  أيمن  االقرتاب .5

Koutsoube،2012:226)  

باملهام  الداخلي واالهتمام ،ذاتيةالاملبادأة  .6
Zimmerman,1990:5).) 

 

 :سلوكيبشكل 
 تزيد تعلمه. اليتوتوليد البيئات  ،وبناء ،انتقاء .1
من  اليتألماكن وا ،واملعلومات ،البحث عن النصيحة .2

 احملتمل أ  تزيد تعلمه. 
 واألداءأثناء التعلم  ذايتتعزيز نفسه بشكل  .3

(Zimmerman,1990:5, Tanriseven & Dilmac,2013:31)  
بشــكل فعــا  مــن أجــل حتقيــق  املصــادر املختلفــة اســتخدام-3

   ( (Nikolaki & Koutsoube,2012:227التعلم األفيل 
 .إدارة الوقت بكفاءة-5

أهم مسـات املـتعلم املـنظم ذاتيـاً فيمـا  (4111) ،خليفة وحتدد
 :بيتي
 الثقة بالنفس. .1
 العمل. وإتقا  االجتهاد .2
 الرباعة وسعة احليلة. .3
  تلك أهداف وغايات حمددة. .4
 التخطي . يفاملثابرة والرباعة  .5
ييـــعها  الـــيتضـــوء األهـــداف  يفالقـــدرة علـــى تقـــومي أدائـــه  .6

 لنفسه.
 تقو اته لذاته. ضوء يفالقدرة على تعديل سلوكه  .7
املواقــف  يفم كوالقــدرة علــى الــتح ،ك املبــادأة الذاتيــةمــتالا .8

 (.05: 4111 ،خليفة) التعليمية
أهم مسات املتعلم املنظم ذاتياً فيما  (4104) ،السيدوحيدد  
 :بيتي
 حتديد األهداف األكاد ية مسبقاً. .1
 بذ  اجلهد املناسب للومو  إىل األهداف. .2
 تنظيم اجلهد املبذو . .3
الومو  إىل  يفحمددة تساعده  اسرتاتيجيات استخدام .4

 أهدافه.
 الدافعية الذاتية حنو إكما  املهام األكاد ية. .5
 بيئة التعلم وحسن استغال  املصادر التعليمية. تنظيم .6
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 19: 4104 ،السيد) أثناء التعلم باستمرار الذايتالتقومي  .7
- 11.) 
على   و   املبتدئو يعتمد املتعلم ،من ناحية أخرى    

 األشكا  البدائية من العمليات املنظمة ذاتياً مثل:
  .وضع أهداف بعيدة األمد غري حمددة .1
واألشكا  غري  ،سرتاتيجيةاالاستخدام األساليب غري  .2

 الدقيقة من املراقبة الذاتية .
مصادر ال  كن التحكم )السببية  واتالعز استخدام  .3

  (فيها
 (Zimmerman,2002:13856)ردود الفعل الدفاعية  .4

 الدراسات السابقة:
التعرف على العالقة  إىل سعت ،(0991) إبراهيمدراسة    

ز رما  وكل  ضوء منوذ   يفبني مكونات التعلم املنظم ذاتيًا 
وحتمل الفشل  الدراسيمن تقدير الذات والتحصيل 

 ،اذكورً  10وطالبة ) اطالبً  041. وتيمنت العينة األكاد ي
 اليتومن بني النتائج  ،سنة(03=  عمريمبتوس   ،اإناثً  51

مكونات التعلم املنظم  يفكشفت عنها الدراسة: وجود فروق 
عدم وجود عالقة ، و ذاتيًا بني الذكور واإلنا  لصاحل اإلنا 

دالة إحصائيًا بني مكونات التعلم املنظم ذاتيًا والتحصيل 
 .الدراسي

 إىل كشف عالقة (4113) القيسيدراسة وهدفت     
التحصيل ومدى اختالفه باختالف  يفملنظم ذاتيًا التعلم ا
. ومشلت مؤتةوالكلية لدى طالب جامعة  االجتماعيالنو  
وكشفت نتائج  ،مؤتةطالبًا وطالبة من جامعة  311العينة 

التحصيل  يف اإحصائيً وجود فروق دالة  :الدراسة عن
اختالف مستوى التعلم املنظم  إىلللطالب تعزى  الدراسي
عدم وجود فروق بني و  ،حل مستوى التعلم املرتفعذاتيًا لصا
  .التعلم املنظم ذاتياً  يفاجلنسني 

 ،(4111) عاشورو حسانني  دراسةواستهدفت      
 ،الكشف عن طبيعة العالقة بني كل من فعالية الذات اللغوية

التعلم املنظم ذاتياً  اسرتاتيجياتو   ،وأبعاد ما وراء الفهم

والبحث عن  ،والتفصيل ،يموالتنظ ،)متيمنة: التسميع
 ،والبحث عن املساعدة من املادة املكتوبة ،مساعدة اآلخرين

وضب  الدافعية( لدى عينة  ،لفهماومراقبة  ،االنفعايلواليب  
وحبث الفروق القائمة بني طالب  ،من طالب اجلامعة

التخصصات العلمية وطالب التخصصات األدبية من جهة 
من جهة أخرى  الدراسي التحصيل ومنخفيي مرتفعيوبني 

( طالباً 498ومشلت عينة الدراسة ) ،متغريات البحث يف
( من 083وطالبة من طالب كلية الرتبية جامعة بنها منهم )

ومن بني  ،( من الشعب العلمية003الشعب األدبية و)
كشفت عنها الدراسة: وجود فروق دالة إحصائياً   اليتالنتائج 

 يفالشعب األدبية بني طالب الشعب العلمية وطالب 
)ضب   اسرتاتيجيةالتعلم املنظم ذاتيًا عدا  اسرتاتيجيات

كانت الفروق دالة لصاحل طالب الشعب   إذ( االنفعا 
 ومنخفيي مرتفعيووجود فروق دالة إحصائيًا بني  ،العلمية

عدا  -التعلم املنظم ذاتياً  اسرتاتيجيات يف الدراسيالتحصيل 
 االنفعايلاآلخرين واليب  البحث عن مساعدة  سرتاتيجييتا
   .التحصيل مرتفعيلصاحل  –
إىل الكشف عن  (4101دراسة احلسينا  )وهدفت     

ضوء  يفالتعلم املنظم ذاتيًا  اسرتاتيجياتطبيعة العالقة بني 
واألسلوب  الدراسي،منوذ  بينرتيش وكل من التحصيل 

( لدى طالب الصفني يفرد ،تنافسي ،تعاوين) املفيل للتعلم
وكذلك  ،الرياض والقصيم منطقيت يف الثانويوالثالث  ثاينال

 يفالتعلم املنظم ذاتيًا  اسرتاتيجيات يفالكشف عن الفروق 
 ،نظري) الدراسيضوء التخصص  يفضوء منوذ  بينرتيش 

، (ثانويثالث  ،ثاين) الدراسيضوء املستوى  يفو  ،(علمي
طالبًا من طالب الصفني  509عينة الدراسة من  كونتتو 
 408الرياض والقصيم ) منطقيت يف الثانويوالثالث  لثاينا

طالبًا من  410 ،طالبًا من طالب التخصصات النظرية
طالبًا من طالب الصف  433 ،طالب التخصصات العلمية

طالبًا من طالب الصف الثالث  415 ،الثانوي الثاين
: عدم ةالدراسكشفت عنها   اليتومن بني النتائج  ،(الثانوي
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التعلم املنظم ذاتياً  اسرتاتيجياتات موجبة  بني وجود عالق
املا  الذايتالتنظيم  اسرتاتيجياتفيما عدا  الدراسيوالتحصيل 

وتنظيم  ،اخلارجياملوجه لشداء  الذايتواحلديث  ،معريفوراء 
التعلم املنظم  اسرتاتيجياتبعض  يفوجود فروق و ، اجلهد

صصات ذاتيًا بني طالب التخصصات النظرية وطالب التخ
عدم وجود و  ،العلمية لصاحل طالب التخصصات العلمية

التعلم املنظم ذاتيًا بني طالب الصفني  اسرتاتيجيات يففروق 
املا  الذايتالتنظيم  اسرتاتيجيةفيما عدا  الثانويوالثالث  الثاين
كانت الفروق دالة لصاحل طالب الصف   إذ معريفوراء 

  .الثانويالثالث 
الكشف عن  إىل( 4101)اح اجلر  دراسة وهدفت    

 ،مستوى امتالك طلبة اجلامعة ملكونات التعلم املنظم ذاتياً 
 ،تلك املكونات يفوالفروق بني اجلنسني واملستويات الدراسية 

 ،األكاد يوالقدرة التنبؤية لتلك املكونات بالتحصيل 
جامعة  يفمن طالب البكالوريوس  440العينة من  كونتوت

الطلبة ملكو   امتالكج الدراسة عن وكشفت نتائ ،الريموك
املكونات بدرجة  ولباقي ،التسميع واحلفظ بدرجة مرتفعة

مكو   يفكما تفوق الطالب الذكور على اإلنا    ،متوسطة
وتفوق طلبة الفرقة الرابعة على  ،وضع اهلدف والتخطي 

 االحتفا  مكوين يفطالب الفرقتني الثانية والثالثة 
   .املساعدة االجتماعية بوطل ،بالسجالت واملراقبة

 ،.Xu et al. 2010   . Bensonدراســة وســعت      

Mudrey-Camino. & Steiner    شاف العالقة بني إىل استك
 ،القـراءة يفوالتحصـيل  ،والتعلم املنظم ذاتيـاً  ياالندما  الوالد

ومــن  ،االبتــدائيالعينــة مــن تالميــذ الصــف اخلــامس  كونــتوت
كشـفت عنهـا الدراسـة أ  الـتعلم املـنظم ذاتيــاً   الـيتبـني النتـائج 

   .القراءة يفبالتحصيل  –دا   إجيايببشكل  –ارتب  
التعرف على إىل    Acar &Atkins 2010دراسة  هدفتو     

 الدراسيوالتحصيل  ،تنظيم الذات اسرتاتيجياتالعالقة بني 
 ،مقرر طرق تدريس الرياضيات لدى الطالب املعلمني يف

. سرتاتيجياتاستخدام تلك اال يف اجلنسني والفروق بني

 ،اذكورً  41من الطالب املعلمني ) 049وتبلفت العينة من 
وكشفت النتائج عن: عدم وجود عالقة بني ، (اإناثً  94

، مقرر طرق تدريس الرياضيات يف الدراسيمستوى التحصيل 
 ،الدافعية) التعلم املنظم ذاتياً  اسرتاتيجياتواستخدام 

 لالهتمامهذه النتيجة املثرية  ؛ وتعي(وتنظيم الذات ،واملعرفية
ولكن فق  من  ،الطالب ال يعملو  من أجل التعلم أ  

وبسبب ذلك ال  ،أجل احلصو  على تقديرات جيدة
 ،والدافعية ،املعرفية االسرتاتيجياتحيتاجو  إىل استخدام 

استخدام  إىلومالت اإلنا   ،تنظيم الذات اسرتاتيجياتو 
املنظمة ذاتيًا بدرجة أكرب من الطالب  ياتسرتاتيجاال

 .الذكور
يف دراسته بفحص دور كل من Yusuf, 2011 قام و     

والدافعية  ،وفعالية الذات ،التعلم املنظم ذاتياً  اسرتاتيجيات
من طالب  411العينة من  وتكونت الدراسي،للتحصيل 

وتبثريات  ،وجود تبثري مباشر: النتائج عن وأظهرت ،اجلامعة
التعلم املنظم  سرتاتيجيات مباشرة للدافعية للتحصيل والغري

  .ذاتياً على التحصيل
 ,Dibenedetts & Bembenuttyدراسة  هدفت يف حني    

فحص العالقات بني التعلم املنظم ذاتياً : إىل 2011
كانت   إذاوما  ،املقررات العلمية يف الدراسيوالتحصيل 

 ،يمنة فعالية الذاتمت – األكاد يمتغريات تنظيم الذات 
تنبب بالتحصيل  –والبحث عن املساعدة  ،اإلشبا  وإرجاء
والفروق بني  ،املقررات املتصلة بتخصص العلوم يف الدراسي

من  51العينة من  كونتمتغريات الدراسة. وت يفاجلنسيني 
وكشفت النتائج عما  ،(اإناثً  44 ،اذكورً  43طالب اجلامعة )

 : بيتي
 دالة بني التعلم املنظم ذاتياً  د عالقة  موجبة و وج ،

 .والتحصيل الدراسي
 د عالقات موجبة دالة بني متغريات الدراسة )التنظيم و وج

( األكاد ي اإلشبا وتبجيل  ،وفعالية الذات ،للتعلم الذايت
 املقررات. يفوالتقديرات النهائية 
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 بني  - اإحصائيً   كانت غري دالة إو  -د فروق و وج
لصاحل  ينخر اآلطة طلب املساعدة من تكرار أنش يفاجلنسني 
 . اإلنا 

هــدفت   .Ahmad & Hussain Ayeem (2012)ودراســة     
وفعاليــة الــذات  ،كشــف العالقــات بــني الــتعلم املــنظم ذاتيــاً   إىل

والتحصـيل  ،وقلـق االختبـار ،والتوحد مع املدرسة  ،األكاد ية
مـــن طـــالب الصـــف  (341) العينـــة مـــن كونـــتوت ،الدراســـي
وجـود  :اآلتيـة(  إىل النتـائج إناثًـا 440 ،ذكـورًا 415العاشر )

والتحصـــيل الدراســـي  ،عالقـــة موجبـــة بـــني الـــتعلم املـــنظم ذاتيـــاً 
نا  أفيل من لدى الذكور، وأ  التحصيل الدراسي لدى اإل

الــــذكور، وأ  الـــــذكور أفيــــل مـــــن  ىالتحصــــيل الدراســــي لـــــد
     ًيا.اإلنا  على مقاييس التعلم املنظم ذات

العالقة بني سلوك التعلم  بدراسة   Peng (2012) قامو     
مادة العلوم لدى طالب  يفاملنظم ذاتياً والتحصيل الدراسي 

    من طالب اجلامعة (010) العينة من كونتاجلامعة . وت
 ،(إناثًا%  31 ،ذكورًا% 53 ،سنة 41متوس  العمر = )

أ   :كشفت عنها الدراسة  اليتومن بني النتائج 
 د  وقلق االختبار تع ،وتنظيم الذات ،املعرفية تاالسرتاتيجيا

 . العلوم  يفمنبئات مهمة للتحصيل الدراسي 

إىل فحص   Ocak & Yamac (2013)دراسة هدفت و     
واملعتقدات  ،التعلم املنظم ذاتياً  اسرتاتيجياتالعالقات بني 

واالجتاهات حنو الرياضيات والتحصيل الدراسي يف  ،الدافعية
من طالب الصف  413وتبلفت العينة من  الرياضيات. 

وكشفت نتائج الدراسة عن: أ  فعالية  ،دائياالبتاخلامس 
 ،الدراسيبالتحصيل  –دا   جيايبإ بشكل –الذات تنببت 

يف  ،بالتحصيل –دا   سليببشكل  –وتنبب قلق االختبار 
التعلم املنظم ذاتياً تبثري دا  على  سرتاتيجياتمل يكن ال حني

  .. الرياضيات يف دراسيالالتحصيل 

هدفت من خال  منذجة   Sadi & Uyar (2013)ودراسة     
فحص العالقات املباشرة وغري املباشرة  –املعادلة البنائية إىل 
التعلم املنظم ذاتياً )متيمنة  اسرتاتيجياتو  ،بني فعالية الذات

 ،املا وراء معرفية االسرتاتيجياتو  ،املعرفية االسرتاتيجيات
 ،وإدارة بيئة الدراسة ،إدارة الوقت تيجياتاسرتاو 
مادة  يفتنظيم اجلهد( والتحصيل الدراسي  اسرتاتيجياتو 

من طالب املدرسة  348العينة من  كونتوت ،البيولوجي
( امتدت أعمارهم من ذكورًا 014 ،إناثًا  441العليا برتكيا )

 ،سنة 05.49مبتوس  عمري = ) عاماً  08 إىل 03
  اليتومن بني النتائج  ،(سنة 1.11=  معياريواحنراف 

كشفت عنها الدراسة: وجود عالقة إجيابية دالة بني 
إدارة  اسرتاتيجياتو  ،(MSR)املا وراء معرفية  سرتاتيجياتاال

تنظيم  اسرتاتيجياتو  ،(TSEM)وإدارة بيئة الدراسة  ،الوقت
  .البيولوجيمادة  يف الدراسيوالتحصيل  ،اجلهد
 :لسابقةاق علي الدراسات التعلي

ندرة الدراسات اليت تناولت التعلم املنظم ذاتيًا يف البيئة  -0
 -يف حدود ما أطلع عليه الباحث  -فال توجد  ، السعودية

عينة من  ى( عل4101دراسة أجراها احلسينا  ) ىسو 
لثانوي يف منطقيت الرياض طالب الصفني الثاين والثالث ا

بني  جبةعدم وجود عالقات مو : ىلإ، وتوملت والقصيم
التعلم املنظم ذاتياً والتحصيل الدراسي فيما عدا  اسرتاتيجيات

التنظيم الذايت، وعدم وجود فروق يف  اسرتاتيجياتبعض 
التعلم املنظم ذاتيًا بني طالب الصفني الثاين  اسرتاتيجيات

التنظيم الذايت املا وراء  اسرتاتيجيةوالثالث الثانوي فيما عدا 
الة لصاحل طالب الصف الثالث كانت الفروق د  إذمعريف 

 الثانوي. 
، فهي عينة اختارها الباحث للدراسة احلالية أما العينة اليت    

وف الواقعة يف عشوائية من طالب وطالبات جامعة اجل
 . مل حتظ من قبل بالبحث والدراسة، واليتاملنطقة الشمالية

تناقيت نتائج الدراسات اليت حبثت العالقة بني التعلم  -4
توملت دراسات كل  إذ. والتحصيل الدراسي ،نظم ذاتياً ملا

 Xu et al.(2010)، Dibenedetts  (، و4101احلسينا  ) من
& Bembeneetty، (2011)،   وAhmad et al.،(2012)، و 

Peng، (2012)، و Sadi & Uyar 2013 وجود عالقة  ىلإ
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 يف حني، التعلم املنظم ذاتياً، والتحصيل الدراسي موجبة بني
 Acar و (0991) إبراهيمتوملت دراسات كل من 

&Atkins (2010)، وOcak & Yamac،(2013) عدم  إىل
 . والتحصيل الدراسي ،ملنظم ذاتياً التعلم اوجود عالقة بني 

اجلنسني تباينت نتائج الدراسات اليت حبثت الفروق بني  -4
 إبراهيمتوملت دراسات كل من  إذ. يف التعلم املنظم ذاتياً 

 ،Acar &Atkins (2010) و  ،(4101اجلراح )و (، 0991)

وجود فروق  ىلإ  Peng، (2012) و ،Ahmad et al.،(2012)و
 يف حني. اإلنا يف مكونات التعلم املنظم ذاتيًا لصاحل 

عدم وجود فروق بني ىل إ (4113) القيسيدراسة توملت 
  اجلنسني يف التعلم املنظم ذاتياً .

وق دالة وجود فر  إىل (4113) القيسيتوملت دراسة  -3
التعلم  ىاختالف مستو  إىل ىإحصائيًا يف التحصيل تعز 

 ، وتوملت دراسةحل التعلم املنظم ذاتياً املرتفعاملنظم ذاتياً لصا
وجود فروق دالة إحصائياً  إىل (4111) عاشورو  ،حسانني

بني مرتفعي ومنخفيي التحصيل يف التعلم املنظم ذاتياً 
وهذا يوض  وجود عالقة  ،الدراسيلصاحل مرتفعي التحصيل 

 . التعلم املنظم ذاتياً، والتحصيل الدراسي بني
 ،حسانني ، و(4113) القيسي من اتفقت دراسة كل   -5
بني  اصائيً دالة إحوجود فروق  ىعل (4111) عاشورو 

، طالب التخصصات العلمية، وطالب التخصصات األدبية
 .الفروق لصاحل  التخصصات العلمية وكانت

دراسات يف البيئة العربية تناولت موضو   علىالعثور  -1
 : دراسة كل منطالب اجلامعة مثل ىنظم ذاتيًا لدالتعلم امل
اجلراح  (، و4111) و عاشور ،وحسانني ،(4113) القيسي

الفئة  علىمع ندرة وجود دراسات يف هذا اجملا   ،(4101)
جراء هذه إ إىل، وهذا ما دفع الباحث ذا ا يف البيئة السعودية

 .ما ذكر يف مشكلة الدراسة ىلإافة الدراسة باإلض
 :الدراسة وإجراءاتمنهج 

مجيـع طلبـة كليـة  منالدراسة  عتكو  جمتم  :الدراسة مجتمع
العلـــوم واآلداب بالقريـــات املســـجلني بالفصـــل الدراســـي األو  

 ا( طالبًـ5441) هـ  والبـال  عـددهم0344/0343من العام 
ـــــة ـــــ0141لبـــــة و )( طا3411)مـــــنهم  وطالب وذلـــــك  ا،( طالًب

 اجلوف . حسب إحصائية عمادة القبو  والتسجيل جبامعة
 ا( طالًبــ304)الدراســة مــن  ت عينــةتكونــو  : :عينــة الدراســة

 همبـــا نســـبت مـــن طلبـــة كليـــة العلـــوم واآلداب بالقريـــات  بـــةوطال
 مــــابنيي مبــــدى عمــــري % مــــن جممــــو  اجملتمــــع األمــــل04،1
احنراف معيــــــــــــاري  ســـــــــــنة  وبـــــــــــ (09) ( ومبتوســـــــــــ 08-40)
 .ة الطبقية عشوائيالطريقة المت اختيارها ب  (1.81.)1

 (1) جدول
 طالبة( والتخصص ،طالب)توزيع أفراد العينة حسب الجنس 

 .(أدبي ،علمي)
 العدد الصنف المتغير
 اجلنس

 
 213 ذكر

نثىأ  199 
 التخصص

 
 175 علمي

ديبأ  237 
  :  أدوات الدراسة

، اتساؤال  عناف الدراسة واإلجابة لغرض حتقيق أهد       
الذي يقيس  ،وارتز وجريدلرشقياس مالباحث م استخد

( 4113ترمجة القيسي ) ،ذاتًياالتعلم املنظم  اسرتاتيجيات
ليكرت تتدر   ( فقرة من مقياس 41) املقياس  ويتيمن

 نادرًا ،نادرًا ،اأحيانً  ،اغالبً  ،دائما)على قائم تدر  مخاسي 
 ،(5-0ح مدى درجات كل فقرة بني )يرتاو  إذ. (جدا

رئيسة مفصلة  اسرتاتيجياتواشتمل املقياس على مخس 
 :يتاآلعلى النحو 

 (2جدول ) 
المستخدمة في المقياس وعدد  ذاتي اعلم المنظم تال استراتيجيات 

 فقراتها ومدى الدرجات
 مدى الدرجات عدد فقراتها ستراتيجيةاال م
 (41-1) 1 التخطي  والتنظيم 0
 (41-1) 1 حتيري الواجب 4
 (41-3) 3 عادة تركيب البيئةإ 4
 (41-3) 3 القدرة على التذكر 3
 (41-5) 5 الدراسة املثالية 5
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إىل مستويات  ذاتًياومت تقسيم مستويات التعلم املنظم     
 :اآليتعلى النحو   ثالثة

( 019 -93متوس  ) (فبعلى 001) مرتفع 
 (بقلف -94)..منخفض

 :سيكومترية للمقياسالخصائص ال
  صدق أداة الدراسة:

ز رمـــــــــــــــــــــا  وبـــــــــــــــــــــونز   إىل أ( 4113تشــــــــــــــــــــري القيســـــــــــــــــــــي )   
(Zimmerman&Pons,1988) بدراسة للتحقق من مدق  اقام

 اطالًبـــ( 81علـــى عينـــة تكونـــت مـــن ) هطبقـــ إذالبنـــاء للمقيـــاس 
علـــــــى  األداء% مـــــــن التبـــــــاين يف 84فســـــــرت نتـــــــائج  ،وطالبــــــة
% مـــن التبـــاين والعامـــل 19,4م العـــا العامـــل وفســـر ،املقـــاييس
مفـــــردات الـــــتعلم  أ % ودلـــــت النتـــــائج علـــــى 04,4الثـــــانوي  
عـــام عنـــد  ذاتيًـــاعكســـت خصـــائص تعلـــم مـــنظم  ذاتيًـــااملـــنظم 
 (.48 -41  ،4113 ،يف القيسي)الطلبة.

( مــــن الصــــدق الظــــاهري 4113وللبيئـــة العربيــــة حتققــــت القيســــي )
 يف علــم بعــرض ملقيــاس علــى عشــرة حمكمــني متخصصــنيللمقيــاس 

التعـــــديالت  وأجـــــرتمبالحظـــــات احملكمـــــني  أخـــــذتالـــــنفس وقـــــد 
 املطلوبة.

حتقــق الباحــث مــن مــدق البنــاء للمقيــاس  ويف الدراســة احلاليــة    
مـــــن غـــــري العينـــــة الـــــيت خيـــــعت اســـــتطالعية  بتطبيقـــــه علـــــى عينـــــة 

بــة كليــة العلــوم واآلداب مــن طلطالبــاً ( 51للدراســة احلاليــة بلغــت )
ســاب معامــل االرتبــاط بــني درجــات كــل فقــرة ، وذلــك حببالقريــات

ـــــه ـــــاس والدرجـــــة الكليـــــة ل عـــــامالت موتراوحـــــت  ،مـــــن فقـــــرات املقي
كـــذلك  حســـاب معامـــل االرتبـــاط    .(،67-. 23) االرتبـــاط مـــا بـــني

.ويوضـــ   إليـــهمـــي الـــذي تنت بـــني درجـــات كـــل فقـــرة ودرجـــة البعـــد
   .( ذلك4اجلدو  رقم )

 (3) جدول
نتمـي توالدرجـة الكليـة للبعـد الـذي فقـرة اط بـين درجـات كـل معامل االرتب

 إليه الفقرة
 (للفقرات واألعلى األدنى)االرتباط عدد فقراتها األبعاد

 73–37. 1 التخطي  والتنظيم

71-40 1 حتيري الواجب

74-34. 3 تركيب البيئة إعادة

84.-54. 3 القدرة على التذكر

75-54. 5 الدراسة املثالية

عنـــد مســـتوى  الداللـــة  ا،هـــذه املعـــامالت دالـــة إحصـــائيً ومجيـــع 
دق البناء، واالتساق صأ  املقياس يتمتع ب وض وهذا ي (0.05)

 الداخلي.
 ثبات المقياس:

(  0991) شوارتز وجريدلر  أ  إىل( 4113تشري القيسي )    
لفــــا  لالتســــاق ن ثبــــات املقيــــاس عــــن طريــــق كرونبــــا  أمــــ احتققــــ

ــــداخلي وذلــــك علــــى عينــــة مــــ ن طلبــــة جامعــــة جنــــوب شــــرق ال
ــــات املتحــــدة بلغــــت ) ــــ411الوالي ــــة( طالًب وقــــد كانــــت  ،ا وطالب

 : اآليتعلى النحو  سرتاتيجياتاللمعامالت الثبات 
إعادة  14,1 حتيري الواجب ،83,1  ،التخطي  والتنظيم

الدراسة املثالية  . و ,11 القدرة على التذكر ،19,1 ،تركيب البيئة
 ثبات.الئم الاً على موعد ذلك مؤشر 14,1

( من ثبات املقياس بتطبيق املقياس 4113وحتققت القيسي )
ا وطالبة يف جامعة ( طالبً 31على عينة استطالعية  عددها )

ومت حساب معامالت الثبات عن طريق  اآلدابمؤتة كلية 
من  اسرتاتيجيةاستخرا  معامالت االتساق الداخلي  لكل 

نت معامالت الثبات على وكا  ذاتًياالتعلم املنظم  اسرتاتيجيات
 النحو اآليت: 

إعادة  11,1 حتيري الواجب ،13,1  ،التخطي  والتنظيم
الدراسة املثالية  و  ,84 القدرة على التذكر،15،1 ،تركيب البيئة

 1,80واملقياس ككل  بل    ،84,1
وذلك ، ثبات األداة الباحث من ققحت وفي الدراسة الحالية

 على عينة (لفاأ كرونبا لي )استخدام طريقة االتساق الداخب
من خار  عينة ا وطالبة طالبً ( 51مكونة من ) استطالعية

يف (، 1.89الدراسة، وبل  معامل الثبات للمقياس الكلي )
 يت:حو اآلبعاد الفرعية على النكا  معامل الثبات لش  حني
 18,1                   التخطي  والتنظيم     -0
 15,1                حتيري الواجب           -4
 19,1تركيب البيئة                        إعادة -4
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 14,1  على التذكر                     القدرة  -3
 11,1   الدراسة املثالية                          -5
وكلهـا معـامالت ثبـات ذات معـدالت مرتفعـة، ومؤشـرات     

بــذلك يطمــئن الباحــث و  ،الدراســة احلاليــةأداء مقبولــة لثبــات 
    على اخلصائص السكيومتريية للمقياس.

 التطبيق : إجراءات
ية للمقيــاس  قــام اخلصــائص الســيكومرت بعــد التحقــق مــن      

ـــــى  وفريقـــــه الباحـــــث ـــــاس عل ـــــع املقي ـــــيت مت  أفـــــرادبتوزي ـــــة ال العين
احلصــــــو  علــــــى بيانا ــــــا مــــــن عمــــــادة القبــــــو   اختيارهــــــا بعــــــد

قيـاه  در معد  الـزمن الـذيوالتسجيل جبامعة اجلوف  وقد ق
 أعطـىوقـد  ،( دقيقـة01)ملقيـاس  الطلبة يف االستجابة على ا

 اإلجابــةوتعليمــات  وأهــدافهاالطلبــة فكــرة عــن طبيعــة الدراســة 
مجيـــع فقـــرات املقيـــاس مـــع  ضـــرورة اإلجابـــة عـــنوطلـــب مـــنهم 

ـــــــة ـــــــة واجلديـــــــة يف اإلجاب ـــــــوخي الدق ـــــــد علـــــــى أ   متو  ،ت التبكي

تســــتخدم و معهــــا بســــرية تامــــة  تعامــــليــــتم الإجابــــا م ســــوف 
استفسـارات الطلبـة  عن اإلجابةومت  .ألغراض البحث العلمي

 الباحث نهاية قدم الويف  شروعهم باإلجابة على املقياس قبل 
 على تعاوهنم.للطلبة الشكر 

 نتائج الدراسة: 
 يةحصائإهل هناك فروق ذات داللة  :السؤال األول -1

تعزى إىل يل الطلبة يف حتصᾳ =0،05))عند مستوى داللة 
 ؟ذاتًيااختالف مستوى التعلم املنظم 

استخدم الباحث املتوسطات التساؤ  هذا  عن لإلجابة    
ة ملعرفوحتليل التباين األحادي ، واالحنرافات املعيارية، احلسابية
( يوض  املتوسطات واالحنرافات 4واجلدو  رقم )، الفروق
مستوى التعلم  بمبعدالت الطلبة الرتاكمية حس املعيارية
 .ذاتًيااملنظم 

 (4جدول )
 ذاتي االتعلم المنظم   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعدالت الطلبة حسب مستوى

ظاهرية بني  اً   هناك فروقب( ب3من اجلدو  رقم ) تي وي
وملعرفة مصدر هذه ، ذاتًياطات مستويات التعلم املنظم متوس

 الفروق مت استخدام حتليل التباين األحادي، واجلدو  رقم
 . ( يوض  ذلك5)

  (5جدول )
 ولمعرفة مصدر هذه الفروق ،ذاتي اظم األحادي لمتوسطات مستويات التعلم المنتحليل التباين 

 الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

موعاتبني اجمل  17.990 2 8.995 11.93 .000 

   754. 409 308.300 داخل اجملموعة

    411 326.291 اجملمو 

لة ببنه توجد فروق ذات دال (5يتي  من اجلدو  رقم )    
ات ( بني متوسط110،1إحصائية عند مستوى داللة )

لصاحل من هذه الفروق  وملعرفة، ذاتًيامستويات التعلم املنظم 

واجلدو   ،إلجياد املقارنات البعدية LSDمت استخدام اختبار 
 .( يوض  ذلك1)  رقم

ذاتي امستويات التعلم المنظم    االنحراف المعياري المتوسط العدد 
 684. 2.98 63 منخفض

 758. 3.29 138 متوس 

 977. 3.56 211 مرتفع

مو اجمل  412 3.38 .891 
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 (6جدول )
 المقارنات البعدية إليجاد  LSDاختبار 

(I)  اذاتي  مستوى التعلم المنظم  (J)  ذاتي امستوى التعلم المنظم  الداللة الفرق بين المتوسطين 
 منخفض

 
 020. (*)31.- متوس 

 000. (*)58.- مرتفع

 متوس 
 

 020. (*)31. منخفض

 005. (*)27.- مرتفع

 مرتفع
 

 000. (*)58. منخفض

 005. (*)27. متوس 

ببنه توجد فروق ذات  (1)يتي  من اجلدو  رقم         
على النحو   ذاتًيالة إحصائية بني مستويات التعلم املنظم دال
املرتفع   التعلم مستوىو املنخفض  التعلم مستوى : بني اآليت

وبني املستوى املرتفع واملستوى  ،لصاحل املستوى املرتفع
وبني املستوى  ،املرتفع التعلم املتوس  لصاحل مستوى
  .س املتو  تعلمال مستوى املنخفض واملتوس  لصاحل 

نه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف حتصيل إأي     
لصاحل املستوى  ذاتًيامستوى التعلم املنظم  إىلعزى تالطلبة 

كذلك بينت   ،فضاملرتفع مقابل املستوى املتوس  واملنخ
ستوى التعلم املنظم مبني  ادالة إحصائيً  النتائج وجود فروق

   املتوس   واملنخفض لصاحل املستوى املتوس .
القيسي دراسة وتتفق هذه النتائج مع دراسات كل من: )    

 ;  Xu et al. 2010 ؛4111عاشور  ،حسانني  ؛4113
Yusuf, 2011; Dibenedetts & Bembenutty, 2011   

Ahmad et al.,2012 ؛ Peng , 2012  ; Sadi & Uyar 2013) 
:  احلسينا  0991 براهيم إ)وختتلف مع دراسة كل من:     

4101 :Ocak & Yamac,2013 ) 
و كن تفسري هذه النتيجة  من خال  اخلصائص اليت         

 ((Pintrich & De Groot,1996ذكرها برينتش ودجيروت 
تعلمهم فهم خيططو  ويراقبو   أثناءيف  ذاتًياللطلبة املنتظمني 

الصفية  األكاد يةويعدلو  من عملية تعلمهم ويديرو  املهام 
املهمة ويعزلو  املشتتات  أداءيثابرو  على ف بكفاءة واقتدار

حصوهلم على مستويات عالية يف التحصيل  إىلمما يؤدي 
 .(433 ،4101،يف اجلراح) الدراسي
الطلبـــــة  أ  ذكرفيـــــ (Zimmerman,1990)مـــــا ز رمـــــا  أ      

املعرفيـة  سـرتاتيجياتلديهم ةـزو  واسـع مـن اال ذاتًيااملنظمني 
م القـــدرة علـــى إعـــادة ترتيـــب وتنظـــيم ومـــا وراء املعرفيـــة ولـــديه

 ،إليهـاأنفسهم وحيددو  أهدافهم التعليميـة ويثـابرو  للومـو  
للمشـــاركة كـــرب لـــديهم اســـتعداد أ  وهـــم ذوو دافعيـــة عاليـــة أل

يبـذلو  جهـد و ،،عند املهـام التعليمية أطو لفرتة زمنية  ةواملثابر 
 لئك الذين ليس لديهم تنظيم ذايت للتعلم.من أو  كربأ

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية   :سؤال الثانيال -2
يف أداء الطلبة على مقياس التعلم  (ᾳ  =0،05عند مستوى )

 تعزى إىل اجلنس و التخصص والتفاعل بينهما؟ ذاتًيااملنظم 
الباحث م استخد التساؤل هذا عنولإلجابة       

الحنرافات املعيارية لدرجات التعلم ااملتوسطات احلسابية و 
 واجلدو ، حسب متغريات اجلنس والتخصص ذاتًياظم املن

 ( يوض  ذلك.1رقم )
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 (7جدول )
 حسب متغيرات الجنس والتخصص ذاتي االمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات التعلم المنظم  

 العدد االنحراف المعياري المتوسط التخصص الجنس
 79 15.889 109.97 علمي ذكر

 134 20.164 103.11 أديب 
 213 18.947 105.66 اجملمو  

 96 13.350 111.27 علمي أنثى

 103 13.120 110.02 أديب 
 199 13.213 110.62 اجملمو  

 175 14.522 110.69 علمي المجموع

 237 17.757 106.11 أديب 

 412 16.597 108.06 اجملمو  

يف أداء ظاهرية  وجود فروق (1  من اجلدو  رقم )ويتي      
والتخصـــص  (طالبـــة ،طالـــب)الطلبـــة تعـــزى إىل متغـــري اجلـــنس 

ــــــك الفــــــروق  اســــــتخدم  (،أديب ،علمــــــي) ــــــة مصــــــادر تل وملعرف

كمــــا يوضــــحه اجلــــدو  رقــــم  ،الباحــــث حتليــــل التبــــاين الثنــــائي
(8) . 

 ( 8جدول )
 اتي اذوالتفاعل بينهما في درجات التعلم المنظم  الجنس  والتخصص ألثرتحليل التباين الثنائي  

 الداللة مستوى قيمة  F متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المصدر
 012. 6.302 1672.190 1 1672.190 اجلنس

 013. 6.165 1635.916 1 1635.916 التخصص
التفاعل بني اجلنس 
 والتخصص

782.357 1 782.357 2.949 .087 

   265.334 408 108256.190 اخلطب
       411 113211.716 اجملمو 

ا  نه توجد فروق دالة إحصائيً أ( 8يتي  من اجلدو  رقم )   
دالة  وعدم وجود فروق ،ترجع إىل اجلنس والتخصص

وبالرجو  إىل ، ا ألثر التفاعل بني اجلنس والتخصصإحصائيً 
 أ حظ يال( اخلاص باملتوسطات احلسابية  1اجلدو  رقم )

 خصص العلمي.ولصاحل الت ،الفروق لصاحل الطالبات
يف أداء الطلبة ذات داللة إحصائية   اهناك فروقً   إأي     

تعزى إىل اجلنس لصاحل  ذاتًياعلى مقياس التعلم املنظم 
يف أداء  هناك فروق ذات داللة إحصائيةكذلك و  ،الطالبات

تعزى إىل التخصص  ذاتًياالطلبة على مقياس التعلم املنظم 

غريي الدراسة )اجلنس وعدم وجود تفاعل بني مت، العلمي
 والتخصص(.

 ،4101احلسينا  ) هذه النتيجة مع دراسات وتتفق    
(Acar &Atkins 2010 ،Dibenedetts & Bembenutty, 

2011 ،Ahmad et al.,2012 ) 

اليت توملت  (4111عاشور  ،حسانني) وتختلف مع دراسات
عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بني طالب الشعب  إىل

التعلم املنظم  اسرتاتيجيات يفالب الشعب األدبية العلمية وط
 .ذاتًيا
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ا على ويعزو الباحث فيما يتعلق بوجود فروق دالة إحصائيً    
إىل اجلنس لصاحل الطالبات تعزى   ذاتًيامقياس التعلم املنظم 
ا من ا إىل كو  الطالبات أكثر التزامً قد يكو  ذلك عائدً 

ات وحيور ا على أداء الواجبالطالب وأكثر حرمً 
دافعية عالية لديهن و  يف اجملتمع نا و ثبات ذإ، و احملاضرات

ا حملدودة الفرص الوظيفية هلن مقارنة نظرً  األكاد يجناز لإل
   مع الطالب يف اجملتمع السعودي.

ا على مقياس إحصائيً  ةوجود فروق دالو كن تفسري      
 ميالعل تعزى للتخصص لصاحل التخصص ذاتًياالتعلم املنظم 

دافعيـــة الطـــالب للمقـــررات ب  بــ ذكـــره احلســـينا  يف ضــوء مـــا 
ةتلفــــــة  اســــــرتاتيجياتيســــــتخدمو  كمــــــا  ،املختلفــــــة متباينــــــة

 الــيتوعــادة مــا حتتــا  املقــررات الدراســية  ،للمقــررات املختلفــة
اســـــــتخدام  إىلالتخصصـــــــات العلميـــــــة  يفيدرســـــــها الطـــــــالب 

الكثري  إتقا  من الطالب يوتقتي ،تعلم متنوعة اسرتاتيجيات
ويفهـــم تلـــك  ،يـــتعلم ويتـــذكر لكـــي ســـرتاتيجياتمـــن هـــذه اال

)احلســينا    واالســتنتا  ،والرتكيــب ،ويقــوم بالتحليــل ،رراتاملقــ
4101  :414). 

إىل اختالف احملتوى الدراسي كذلك  كن تفسري ذلك     
كذلك   لكل من التخصصات العلمية والتخصصات النظرية 

وقد  ها ومدى معوبتها .ؤ وب أداطبيعة املهام املطل  إىل
يكو  إدراك طالب التخصصات العلمية حملتوى املواد اليت 
يدرسوهنا جتعلهم يف حالة  الرتكيز املستمر الذي يستهدف 
إتقا  التعلم واحلصو  على درجات مرتفعة ويدعمو  

 . أنفسهم من خال  مقارنة أدائهم  ببداء زمالئهم
التخصصـات العلميـة إىل أ   اأيًيـا وقد يكو  ذلك عائدً     

 فهــــي ،وجتــــارب وتطبيقــــات عمليــــة ،تتيــــمن دراســــات نظريــــة
الـتعلم  اسـرتاتيجياتيـتقن العديـد مـن  أ تتطلب من الطالب 

ومن هنا  تلك الطالب  ،تتسق مع تلك اجلوانب اليتاملتنوعة 
 يفمـــن الطالـــب  أكثـــر اســـرتاتيجياتالتخصصـــات العلميـــة  يف

 .التخصصات األدبية"
 ت:التوصيا

لدراســة مــن نتــائج يومــي الباحــث ا إليــها ملــا تومــلت نظــرً     
 يت:آلبا
الـتعلم املـنظم  اسـرتاتيجياتزيادة االهتمام بالتـدريب علـى -0

ا لتفـــــوق ا لطـــــالب التخصصـــــات األدبيـــــة نظـــــرً خصوًمـــــ ذاتيًــــا
 .سرتاتيجياتطالب التخصصات العلمية عليهم يف هذه اال

 يــــاء هيئـــة التــــدريسألعقامـــة بــــرامج تدريبيـــة إاالهتمـــام ب -4
نظم ملـــالـــتعلم ا اســـرتاتيجيات اســـتخدام علـــى لتنميـــه مهـــارا م 

 .تدريب طالهبم عليهامن حىت  كنهم  ذاتًيا
منذ املراحل  ذاتًياالتبكيد على تنمية مفهوم التعلم املنظم  -4

 .التعليمية املبكرة
الباحث من  إليهيف ضوء ما تومل  الدراسات المقترحة: 

 :اآلتيةبالدراسات احث البنتائج يومي 
دراســــــات حــــــو  فاعليــــــة برنــــــامج تــــــدرييب لتنميــــــة  إجــــــراء -0

ـــات الـــتعلم املـــنظم مهـــارا التخصـــص األديب  بلـــدى طـــال ذاتًي
 لمرحلة اجلامعية.ل
 اســرتاتيجيات يفاملزيــد مــن الدراســات عــن الفــروق  إجــراء-4

الدراســــــة  يفغــــــري تلــــــك املســــــتخدمة  – ذاتًيــــــاالــــــتعلم املــــــنظم 
بــــــني الشــــــعب العلميــــــة  أو ،واإلنــــــا الــــــذكور بــــــني  -احلاليــــــة
بـني الطـالب  أو ،والفـيبني طالب التعليم العام  أو ،واألدبية

 .ا"املتفوقني واملتبخرين دراسيً 
 

 :المراجع 
عالقتها  يف ذاتًيامكونات التعلم املنظم  .(0991عبدالباس  ) فيلط ،إبراهيم

ة مركز مجل. يت والتحصيل وحتمل الفشل األكاد بتقدير الذا
ص ص  ،(5السنة ) ،(01عدد)ال ،البحوث التربوية بجامعة قطر

099 – 448. 
 التنظيم الذايت اسرتاتيجياتأثر استخدام  .(4111)موفيا ياسني  ،جاموس

 يشكالت احلسابية لدى التالميذ ذو على تنمية مهارات حل امل
. ياألوىل من مرحلة التعليم األساس احللقة يفمعوبات تعلم احلساب 

 ،معهد الدراسات والبحو  الرتبوية ،سالة ماجستير غير منشورةر 
 جامعة القاهرة .
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املنظم ذاتيًا والتحصيل العالقة بني التعلم . (4101)عبد النامر  ،اجلراح
 فيردنية المجلة األن طلبة جامعة الريموك. ملدى عينة  ياألكاد 

 .438 – 444ص ص  ،(3العدد ) ،(1اجمللد ) ،العلوم التربوية
 على برنامج قائم فعالية. (4111) سليما  مجا   عطية ،السيد وحيد  حافظ

طالب  لدى اإلبداعية الكتابة مهارات تنمية يفاملنظم ذاتيًا   التعلم
 ،(01اجمللد) ،بنه جامعة التربية كلية . مجلةالثانوية املرحلة
 .414 – 015ص ص  ،(18العدد)
ة الذات اللغوية وما وراء الفهم فعالي .(4111عاشور أمحد ) ،حسانني حممد

ضوء التخصص والتحصيل  يفالتعلم املنظم ذاتيًا  اسرتاتيجياتو 
 ،بية / جامعة بنها. جملة الرتبيةلدى عينة من طالب كلية الرت  يالدراس

 .449 – 084ص ص  ،(4اجلزء ) ،(049العدد ) ،جامعة األزهر
ضوء  يفعلم املنظم ذاتياً الت اسرتاتيجيات .(4101براهيم عبداهلل )إ ،احلسينا 

 يالتحصيل والتخصص واملستوى الدراسمنوذ  بينرتيش وعالقتها ب
كلية العلوم   ،منشورةواألسلوب املفيل للتعلم. رسالة دكتوراه غري 

 الرياض. –جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  ،جتماعيةاال
للتعلم  ذايتالتنظيم ال اسرتاتيجياتعالقة  .(4111)جيها  قرىن  ،خليفة

وتصورات التعلم لدى طالب املرحلة اجلامعية )دراسة  ،بفعالية الذات
معهد الدراسات والبحو   ،رسالة ماجستير غير منشورةمقارنة(. 

 جامعة القاهرة . ،الرتبوية
المنظم ذاتيا  وتوجهات أهداف  التعلم (.4111)ربيع عبده  ،رشوا 

 .امل الكتب: ع. القاهرةنماذج ودراسات معاصرة ،نجازاإل
مقرتحة قائمة على  اسرتاتيجية .(4104)حممود مصطفى حممود  ،السيد

لدى  يمهارات الفهم القرائ يفالتعلم املنظم ذاتيًا لعال  اليعف 
رسالة ماجستير . عداديةعوبات التعلم باملرحلة اإلم يالتالميذ ذو 

 جامعة القاهرة . ،الدراسات والبحو  الرتبوية معهد ،غير منشورة
تطبيقات التعلم الذايت املفاهيم وال. (4114عبدالوهاب حممد ) ،كامل

وحتديات املستقبل،   التعلم الذايت –الثامن  العملية . املؤمتر العلمي
 .49-0كلية الرتبية، جامعة طنطا، ص ص

التنظيم الذايت للتعلم وعالقتها  اسرتاتيجيات .(0995فاطمة حلمي ) ،فريز
الصف الثاين  الذكاء لدى طالببالتحصيل الذايت ومستوى 

ص ص  ،(44العدد ) ،جامعة الزقازيق ،ة كلية الرتبيةعدادي. جملاإل
059-094. 

التحصيل  يفعالقة التعلم املنظم ذاتيًا  .(4113ماجد موسى ) ر ا ،يالقيس
والكلية لدى طالب  ياختالفه باختالف النو  االجتماع ومدى
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Abstract: The present study attempts to reveal the relationship  between self-organized learning and  academic achievement 

and  how self-organized  study  differs according to sex  and specialization among the students  in the  Faculty of Sciences  

and Arts Al- Qurayat for the academic year 1433/1434(2012-2013 AD).، To achieve this goal، the researcher uses  the  scale 

of  Schwartz and Jeridler (Schwartz & Gregler، 1997) for learning strategies  of self-organized after the verification of the  

psychometric properties of the scale.  

       The present study sample consists of 412 students in the  collage  of  Sciences and Arts in Al- Qurayat for the academic 

year 1433/1434  H (2011/2012 AD)، The study has arrived at the following results: A - There are statistically significant 

differences in student achievement which are to be attributed to  variation in  self-organized  learning which goes in favor of 

the high level of learning. B -There  are  statistically significant variations  in the performance of students on a scale of self-

organized learning  attributed to sex، and   specialization and  This goes in favor of the students in the variable  of 

specialization ..  

 

key woeds: learning، Self-regulated            
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 أبناء الجالية المسلمة في فرنسا بينالتربية اإلسالمية  ربية للدراسات اإلسالمية في تأصيلدور الكلية األو 
 (من وجهة نظر طالب وطالبات الكلية)

 
 عبداهلل بن محمد السهلي

 أستاذ الرتبية املساعد بقسم أصول الرتبية
 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 هـ53/7/1155  وقبل بتاريخ -هـ 11/5/1155 قدم للنشر
 

اجلالية املسلمة يف فرنسا  ءهدفت الدراسة إىل التعرف على دور الكلية األوربية للدراسات اإلسالمية يف تأصيل الرتبية اإلسالمية بني أبنا المستخلص:
راسة من ينة الدع تتكون، و قد هداف الدراسةأل قيقا  حت حيم املنهج الوصفي املسوقد استخد، ية واألخالقية والفكريةعبدالتو يف جوانبها العقدية 

وقد استخدم ، من الطلبة املنتظمني يف الدراسة %(81( طالبا  وطالبة وهو ما يعادل نسبة ) 185ة من جمتمع الدراسة البالغ )( طالبا  وطالب155)
المية بني أبناء اجلالية الرتبية اإلس تأصيليف  اجيد   ا: أن للكلية دور  لة من النتاجج أهمها مجسفرت الدراسة عن أوقد ، الباحث االستبانة أداة للدراسة 

رس املفاهيم العقدية أوجه القصور يف غحتتاج إىل معاجلة  فهيوالفكرية  واألخالقيةدورها يف اجلوانب العقدية أما  ،ديتعبالسيما يف اجلانب ال ةاملسلم
  .األخالقدوات اإلسالمية يف جمال قبإجياد ال االهتمامو الصحيحة وتفعيل دور املساجد واملراكز اإلسالمية 

 
 ، فرنسااجلالية املسلمة اإلسالمية، اإلسالمية، الرتبية للدراسات األوروبية الكلية  الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة
ا ا مضطرد  تشهد القارة األوربية خاصة والغرب عامة تنامي      

 قـــال  ليـــة املســلمة تشـــكل  وأصــبحت اجلا، ني ألعــداد املســـلم
 –موضــــع دراســــتنا  –فرنســــا  ففــــي أوربــــا، . يف(1) ادميوغرافي ــــ

 13سـكان فرنسـا البـالغ إىل أن مـن بـني  تشري اإلحصاءات 
أي  ( 75، 5315)الســيد،  ماليــني مســلم 1هنــا   مليــون

تكونـــت هـــ    ، وقـــدالســـكان  مـــن إمجـــاي %13مـــا يعـــادل 
  إذلشــــمال األفريقــــي اجلاليــــة يف فرنســــا يف غالبهــــا مــــن دول ا

كانت ه   الدول مستعمرة من قبـل فرنسـا وللقـرب اجلغـرايف 
 .ربا مما يسهل حركة السفر واهلجرةبني الشمال األفريقي وأو 

 إذدخل اإلسالم فرنسا يف مطلع القرن الثاين اهلجري،       
ــــال )البري  ــــايت جيــــو  املســــلمني جب يــــه( الفاصــــلة بــــني يناجت

موا مشاال  إىل أن وصلوا إىل مدينة األندلس وبني فرنسا، وتقد
)بواتييـه( الفرنســية، والـت جــرت علــى مشـارفها معركــة )بــال  

م(، وقـــــد ايـــــزم جـــــي  755هــــــ  111الشـــــهداء( يف عـــــام )
املسلمني يف ه   املعركة ، وهب   املعركة توقف املّد اإلسالمي 

 (51، 1998، خليل ألوربية من ه   اجلهة. ) أبوللقارة ا
ل كبــري بشــك إىل فرنســا دأت هجــرات املســلمنيبــوقــد       

للحاجـــة لييـــدي العاملـــة إذ بلـــغ  بعـــد احلـــرب العامليـــة األوىل
عـــد وب الم  مســـ( 153.333( )1951عـــدد املســـلمني عـــام )

 صــل عــدداجلزاجــر و  ال ســيماتعمرات الفرنســية املســ اســتقالل
  مليــوين نســمة ليصــب  اإلســالم  ــاين( إىل1975) املهــاجرين

( 55، 1991، ينســــا بعــــد الكا وليكيــــة )الكتــــايف فرنديانــــة 
ــــري وأغلــــب املســــلمني تــــأ   ــــل الربوتســــتنانية واليهوديــــة بكث قب
%( 55لطبقة العاملة من اجلزاجر )ا من أبناء أو أحفاد احالي  

وجنســــيات أخــــر   %( 13%( مث تــــونس )55 املغــــرب )مث
 ( .75، 5315)السيد،  %(53)

 تـــــ ويبدمـــــاج و إوقـــــد كـــــان الرهـــــان الفرنســـــي علـــــى         
يف الثقافــــــة الفرنســـــــية ليصــــــب  بعــــــد ذلـــــــ  اجلاليــــــة املســــــلمة 

                                                 

الدراســـات الســـكانية أو علـــم الســـكان مـــن حيـــث العـــدد  : غرافيا( الـــدميوا1)
 ( .53، 5315واخلصاجص والتوييع والكثافة )عثمان ، 

، 1991ا )الكتــــاين، ا أو منعــــدم  هم اإلســــالمي  انويـ ـــؤ انتمــــا
يف وضـــع اجلاليــة املســـلمة يف فرنســا يـــر  أيـــا (  واملتأمــل 58

ا للنســ  وهتديــد   ،يف هويتهــا اإلســالميةتواجــه حتــديات كبــرية 
ـــــي للمســـــلمني  ـــــ"القيمـــــي واألخالق األملـــــاين  ستشـــــرقامل  كري

ا خلــــوف جرينــــوت روتــــر يف كتابــــه )اإلســــالم والغــــرب( أســــباب  
سلمني إىل منها هجرة أعداد كبرية من املالغرب من اإلسالم 
 .(13، 1151ي، بالد الغرب )السدير 

إن احملافظـــة علـــى اهلويـــة أبـــري التحـــديات الـــت تواجـــه         
ملســـلمة وســـ  اجلاليـــة املســـلمة يف فرنســـا "إذ تعـــي  اجلاليـــة ا

تهــــــا ا وبــــــرغم تشــــــبثها بثقافا وقيمي ــــــ قافي ــــــ جمتمعــــــات  تلفــــــة
تواجه الواقع األوريب من ناحية والسياسات وج ورها إال أيا 
 .(538، 5335ناحية أخر " )األصور، والتشريعات من 

األمـــــر الـــــ ي يتطلـــــب العمـــــل علـــــى الرتبيـــــة والتعلـــــيم         
 ليــة املســلمة يف فرنســاأبنــاء اجلاوتأهيــل العلمــاء والــدعاة مــن 

 ،باإلضــــافة إىل معرفــــة الواقــــعبعلــــوم الشــــريعة وفقههــــا ليلمــــوا 
ا طويــل املــد  يســهم اتيجي  ا اســرت وذلــ  باعتبــار التعلــيم خيــار  

 .رتبية اإلسالمية للجالية املسلمةال تأصيليف 
 مشكلة الدراسة: 

فكرة ت جاءاستجابة حلاجة اجلالية املسلمة يف فرنسا        
سسة تعليمية شرعية ألبناء املسلمني يف أوروبا وهل ا إنشاء مؤ 

عام  (5)احتاد املنظمات اإلسالمية بأورباكانت مبادرة 
م وال ي أخ  على عاتقه فكرة توطيد اإلسالم يف 1993
كانت مبادرته بتأسيس املعهد األوريب للعلوم   –أوروبا 

( مبشاركة علماء ومفكرين من أوروبا IESHاإلنسانية )
يضم بني جنباته الكلية األوربية  إذاإلسالمي  والعامل

للدراسات اإلسالمية الت تسعى إىل تكوين األطر الدينية 
                                                 

وجامعــــة إســــالمية تنـــتظم فيهــــا م ــــات مــــن  االحتـــاد هــــو منظمــــة  قافيـــة( 1)
ا، جيمعهــا اإلميــان مبــنهج الوســطية ا أوربي ــقطــر   58تتــويع علــى املنظمــات، 

  1989االحتـاد عـام  ة اإلسالم. وقد تأسسواالعتدال، ال ي ميثل مساح
كنتيجــة طبيعيــة لتطــور العمــل اإلســالمي يف أوربــا، بغيــة تنظيمــه و ايتــه 

 (http://www.fioe.org) من التشرذم.
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الستيعاب االت جتمع بني الفهم الشرعي الصحي  لإلسالم و 
متن  الطالب شهادة و ، و الكلية تؤهل الدقي  للواقع الغريب

ة ، وقد خّرجت الكليكالوريس يف الشريعة و أصول الدينالب
ا للعمل يف هلني شرعي  أكثر من مخس دفعات من الطلبة املؤ 

  .املصلني يف املساجد واملراكز اإلسالمية إمامةالدعوة و 
دور الكلية يف  تعّرفاألمر ال ي دفع الباحث حملاولة       

 الرتبية اإلسالمية بني أبناء اجلالية املسلمة يف فرنسا أصيلت
ين األجمة واملربني ال ين تكو السيما وأن أبري أهداف الكلية 

جيمعون بني التكوين الشرعي واملعرفة بواقع اجملتمعات 
 الرتبية اإلسالمية. تأصيلاألوروبية وبعبارة أدق 

 أسئلة الدراسة: 
لكلية األوربية دور اللوقوف على ا من الباحث سعي         

الرتبية اإلسالمية بني أبناء اجلالية  تأصيلللدراسات يف 
من خالل  عقدها الثالثسيما والكلية يف   فرنسايفاملسلمة 

 :اآل السؤال الرجيس 
 اإلسالمية يفلدراسات لور الكلية األوربية دما         
  أبناء اجلالية املسلمة يف فرنسانيالرتبية اإلسالمية ب تأصيل

  ؟من وجهة نظر طالب وطالبات الكلية
 :ةياآلتالرئيس األسئلة الفرعية ويتفرع من السؤال 

يل صالتأ بية للدراسات اإلسالمية يفالكلية األور  دورما  -1
 ؟يف فرنسا  العقدي للرتبية اإلسالمية

 التأصيلالكلية األوربية للدراسات اإلسالمية يف  دورما  -5
 ؟يف فرنسا  للرتبية اإلسالمية عبديالت
 التأصيلالكلية األوربية للدراسات اإلسالمية يف  دورما  -5

 ؟يف فرنسا  رتبية اإلسالميةاألخالقي لل
 تأصيلربية للدراسات اإلسالمية يف الكلية األو  دورما  -1

 ؟يف فرنسا  الفكر الرتبوي اإلسالمي
عند مستو  جية داللة إحصاهل هنا  فروق ذات  -5
استجابات طالب وطالبات الكلية  متوس  بني( 3.35)

 ؟(طالبات، طالب ملتغري اجلنس ) اتبع  
 أهداف الدراسة:

ربية هتدف ه   الدراسة إىل الوقوف على دور الكلية األو 
أبناء  بنيالرتبية اإلسالمية  تأصيلللدراسات اإلسالمية يف 

يف  هاتأ ري و ها دور لية املسلمة يف فرنسا ومد  قوة اجلا
، دية، األخالقيةبوانب الرتبية اإلسالمية )العقدية، التعج
 . فكرية(ال

 :أهمية الدراسة
التعرف على أ ر املمارسات الرتبوية  يفاسة تكمن أهمية الدر 

على واقع  الكلية األوربية للدراسات اإلسالمية والتعليمية يف
اجلالية املسلمة يف فرنسا يف تأصيل الرتبية اإلسالمية بني 

مما يسهم يف معاجلة أوجه الضعف  أبناء اجلالية املسلمة
لعمل الرتبوي تلمس ذل  يف جوانب اوالقصور من خالل 

 ، املخرجات( التعليم )املدخالت، العملياتو 
  حدود الدراسة: 

 :الحدود المكانية
 ية يف مدينة شاتوالكلية األوربية للدراسات اإلسالم      

 .()طالب وطالبات شينون يف فرنسا
 : الحدود الزمانية

مت تطبي  أداة الدراسة )استبانة( على عينة الدراسة يف       
 .5311ن عام الفصل الدراسي األول م

 : الحدود الموضوعية
 تأصيلسات اإلسالمية يف دور الكلية األوربية للدرا      

 .املسلمة الرتبية اإلسالمية من أبناء اجلالية
 مصطلحات الدراسة: 

 :الكلية األوربية للدراسات اإلسالمية
إحد  مؤسسات املعهد األوريب للعلوم اإلنسانية أنش ت 

 1البكالوريوس )ة تؤهل ملرحلة م وهي كلية شرعي1995عام 
 الفرنسية.ات دراسية( تقع يف مدينة شاتو شينون سنو 

مشت  من الفعل أصل، وأصَّل الشيء تأصيال  أي  :تأصيل
جعلت له أصال   ابتا  ينبين عليه، و)أصل( الشيء أساسه 
ال ي يقوم عليه وهو مبعىن أسفل الشيء وأساسه، وتأصيل 

 (5335،1/18ور ،الشيء إ بات أصله، )ابن منظ
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م و ( التأصيل: "إقامة ه   العل5331ويعرف جنا  )     
على أساس التصور اإلسالمي وعلى أساس مبادئ اإلسالم 

ويعين الباحث  (55وحقاج  الشريعة اإلسالمية".  )ص
ة ملهي إكساهبا ألبناء اجلالية املسبتأصيل الرتبية اإلسالمية 

 . ت الشريعةيف ضوء قواعد اإلسالم وكليا فرنسا يف
 الجالية المسلمة في فرنسا:

 مكانوا املهاجرين أأسلمون املقيمون يف فرنسا سواء امل
 و. ال ين دخلوا يف اإلسالم الفرنسينيهم )املولدين( أو ءأبنا

م أي ما يعادل ( مليون مسل1اإلحصاءات عددهم )تقدر 
 .% من سكان فرنسا13

 التربية اإلسالمية:
شخصية اإلسالمية الفكرية هي تنمية مجيع جوانب ال

والعاطفية واجلسدية واالجتماعية وتنظيم سلوكها على أساس 
مبادئ اإلسالم وتعاليمه بغرض حتقي  أهداف اإلسالم يف 

  .شىت جماالت احلياة
 :اإلطار النظري

 الكلية األوروبية للدراسات اإلسالمية:
إحد  مؤسسات "املعهد األورويب للعلوم اإلنسانية"       
(IESH)ة، وهو مؤسسة خاصة للتعليم العاي متخصص 

، وتعليم اللغة العربية و حتفيظ القرآن يف الشريعة اإلسالمية
 الكرمي. 

قام هب ا املشروع الطموح احتاد املنظمات اإلسالمية يف     
أوروبا، وأقيم مشروع الكلية يف مدينة شاتو شنون يف فرنسا، 

لعلوم العصرية، وافتتحت وتتبىن الكلية العلوم اإلسالمية، وا
م، وتضم 13/13/1995 -هـ 11/1/1115الكلية يوم 

الكلية قسم أصول الدين، وقسم الشريعة اإلسالمية، 
 15 حيويهكتارات، وتضم مبىن  13ومساحة الكلية 

قاعات للفصول،  9غرفة: مكتبة، وقاعتني للمطالعة، و
 ومبىن لإلدارة وسكن داخلي للطالب وآخر للطالبات.

 :باإلضافة إىل الكلية املعهد يضم كما
 .معهد القرآن الكرمي / مدة الدراسة سنتان -

معهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا / مدة  -
 .الدراسة سنتان

األوريب للعلوم  فت  أول فرع للمعهد 1997يف  سنة       
بإنكلرتا مبدينة ويلز ويف نفس اإلطار مت يف سنة  اإلنسانية
 .فرع جديد يف باريستأسيس  1999

 : أهداف املعهد 
تكوين أجمة ومربني جيمعون بني تكوين شرعي عمي   -

 ومعرفة بواقع اجملتمعات األوروبية. 
 من مثتأهيل مربني ملمني بالثقافة واملعرفة اإلسالمية، و  -

جييدون الكالم والكتابة  هنفسمتقنني اللغة العربية ويف الوقت 
 لى األقل. بواحدة من اللغات األوروبية ع

،  املتخصصني يف العلوم اإلسالميةتدريب الباحثني -
الثقايف  -ذوي إحاطة معرفية دقيقة بالواقع االجتماعي 

 األورويب. 
تنظيم دورات تدريبية للمشتغلني بالوعظ الراغبني يف  -

تعزيز معارفهم يف الشريعة اإلسالمية ألجل حتسني أداجهم 
 ومهاراهتم. 

تناول اإلسالم يف مترات تتنظيم مواجد مستديرة ومؤ  -
، وذل  هبدف تقدمي معلومات صحيحة الوس  األورويب

 عن اإلسالم ليوروبيني. 
نشر الدراسات والبحوث اإلسالمية ذات الصلة بوجود  -

املسلمني يف أوروبا. ويتم ذل  مبساهمة أسات ة املعهد من 
خالل اإلشراف على املشاريع البحثية للطالب وتوجيهها 

 اهلدف. لتحقي  ه ا 
التعاون مع اجلامعات واملؤسسات التعليمية املما لة  -

يف العامل اإلسالمي.  أمكانت يف  أوروبا أسواء 
(http://www.iesh.org) 

 الدراسات السابقة:
ظهر للباحث أن من خالل مراجعة أدبيات الدراسة 

ألخر  الدراسات الت تناولت األقلية املسلمة يف فرنسا هي ا
 . سات والبحوثة يف الدرالقلي
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 دمن الدراسات الت هلا عالقة بدراستنا دراسة املقدا       
( بعنوان تاريخ الدراسات العربية يف فرنسا ، وهي م1995)

دراسة و اجقية تارخيية تناول فيها الباحث الصالت بني 
الشرق والغرب وتاريخ تعليم العربية يف فرنسا وأنواع 

   الدراسات العربية يف فرنسا. 
املسلمون يف )( م1991تناولت نزهة الكتايب )كما     

بدراسة و اجقية حتد ت فيها عن الوجود اإلسالمي يف  (فرنسا
الية املسلمة سا من  فت  األندلس وتناولت أوضاع اجلنفر 

  .وحماوالت تنظيمها 
املوضوع دراسة ومن الدراسات الت تناولت ه ا        

عوة إىل اإلسالم ( حول مشكالت الدهـ1151السديري )
. وهي و سبل عالجها باو يف جمتمع األقليات املسلمة يف أور 

وتشخيصه وقد دراسة مسحية هدفت إىل وصف الواقع 
املشكالت إىل ) منهجية،  قافية، صنف الباحث 
    .(اجتماعية، سياسية

( املوضوع هـ1155إبراهيم )و كما تناول سعد       
لدراسية باجلامعات املفتوحة بدراسة تقوميية حملتو  الربامج ا

د املستخلصة من جهو للعلوم اإلسالمية يف ضوء األسس 
 ، وقد أوصت الدراسةاإلسالمي املعاصر جتديد الفكر

ا يتواءم وحاجة العصر التجديد يف الفكر اإلسالمي مب ضرورة
 .ومتغرياته

( وضع اجلاليات املسلمة يف م5337كما تناول الصاجغ )
الباحث  فيها وهي دراسة و اجقية أظهر، اجملتمعات األوربية 

أن مشكالت اجلالية املسلمة  قافية حضارية سياسية كما 
أشار إىل مصطل  االندماج أو ما يسمى الدمج االجتماعي 

 وخطورته على اهلوية اإلسالمية.
ومن الدراسات الت تناولت شأن اجلالية املسلمة دراسة  

ناء اجلاليات يف ( حول تعليم العربية ألبم5338طعيمة )
وقد هدفت الدراسة إىل رصد واقع تعليم اللغة  ،دول املهجر

 الباحث بعض الرؤ  وطرح ،العربية ألبناء اجلالية املسلمة
  مشكالته، ر ه ا الواقع وحل الت قد تسهم يف تطوي

( الدور الرتبوي م5313كما تناولت حليمة أبو ريق )
لمة يف كندا وقد لبعض مساجد تورنتو للجالية املس يالدعو 

الصعوبات الت تواجه املسلمني  تعّرفهدفت الدراسة إىل 
الدور الرتبوي للمسجد يف تورتنو وقد  و تعّرفيف كندا 

خرجت الباحثة جبملة من النتاجج أهمها سعي اجلاليات 
إلجياد أوقاف للمساجد والت هلا دور كبري يف احلفاظ على 

وقد أوصت ، بناء اجلالية اهلوية اإلسالمية واللغة العربية أل
الباحثة مبساعدة اجلالية املسلمة القاجمة على املساجد يف 

 تورنتو. 
ومن الدراسات الت تناولت املوضوع دراسة عبد التواب 

( حول األقليات املسلمة يف اجملتمعات غري م5315)
اإلسالمية وهي دراسة و اجقية حاول الباحث فيها استقصاء 

لمة من حيث العدد وأبري املشكالت أوضاع األقليات املس
 الت تواجهها.

 التعليق على الدراسات:
يف  عموم اجلالية املسلمة تناول تنوعت الدراسات من حيث

وختصيص اجلالية املسلمة يف فرنسا بالبحث  ،أوروبا والغرب
( وعبد التواب هـ1151إذ تناولت دراسة السديري ). 
ريق ( وحليمة أبو م5337( والصاجغ )م5315)
يف أوروبا اجلالية املسلمة  (م5338( وطعيمة )م5313)

وربية والغربية ة باعتبار تقارب الثقافة األوالغرب بصورة عام
ول ا جند أن مشكالت اهلوية اإلسالمية والتعليم اإلسالمي 

يف الغرب بصورة  املسلمة تعانيها اجلاليات التهي ذاهتا 
( اجلالية م1991)يف حني تناولت نزهة الكتاين  ،عامة

وجه التحديد كما تناول املقداد  يف فرنسا علىاملسلمة 
ذات صلة  ي( الدراسات العربية يف فرنسا وهم1995)

الية باعتبار اللغة العربية الوعاء ال ي حيفظ بالدراسة احل
( هـ1155، يف حني تناول سعد وإبراهيم )يةالرتبية اإلسالم

باجلامعات املفتوحة  دراسة تقوميية حملتو  الربامج الدراسية
اإلسالمية وهي ذات صلة مبوضوع دراستنا احلالية للعلوم 
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الكلية األوربية للدراسات باعتبار أن نظام التدريس يف 
 .والدراسة عن بعدام سالمية يقوم على الدراسة باالنتظاإل

أهمية احملافظة على اهلوية  تؤكد علىوالدراسات يف جمملها 
ت متعددة أهمها الرتبية اإلسالمية من خالل مسارا

وختتلف ه   ه الدراسة احلالية تاإلسالمية وهو ما تناول
أيا تتناول الرتبية  عن الدراسات األخر  يف الدراسة

واألخالقية والفكرية(  عبديةجبوانبها )العقدية والتاإلسالمية 
جوانب القوة والضعف يف دور الكلية يف ه    تعرف علىلت
وقد . الكلية وطالبات طالبجملاالت من وجهة نظر ا

املفهومي و يف الدراسة يف اإلطار  استفاد الباحث من ه  
 .بناء أداة الدراسة
 إجراءات الدراسة:الفصل الثالث 
 :منهج الدراسة

م إلجابة عن أس لتها استخدلا ألهداف الدراسة و حتقيق   
يعتمد ه ا املنهج على رصد  إذالباحث املنهج الوصفي 

لة منه هبدف وصف الدراسة أو عينة ممثتجابات جمتمع اس
 .(191، 1111، ة املدروسة )العسافالظاهر 

 مجتمع الدراسة:
يتكون جمتمع الدراسة من مجيع طالب وطالبات الكلية 

ية للدراسات اإلسالمية يف شاتو شينون والبالغ األورب
العام  يف ( من الطالب والطالبات املنتظمني185عددهم )
هـ( وقد طب  الباحث الدراسة 1155 -1151الدراسي )

، وقد حرص الباحث على تطبي  (151على عينة عددها )
 إل أن تغيب بعض الطلبة األداة على جمتمع الدراسة كامال  

واجلدول رقم ونسبة من فاقد االستبانات حال دون ذل  
 .لنوع( يوضع عينة الدراسة حسب ا1)

 (1جدول )
 توزيع عينة الدراسة وفق النوع

 النسبة العدد نةنوع العي
 13.9 15 طالبات
 59.1 91 طالب
 133.3 151 اجملموع
 أداة الدراسة:

 بتصـــميمقـــام  إذاســـتبانة جلمـــع املعلومـــات  اســتخدم الباحـــث
داة بعــد الرجــوع إىل أدبيــات املوضــوع والدراســات الســابقة ألا

النظـري وقـد تكونـت االسـتبانة مـن أربعـة حمـاور كمـا  واإلطار
 ( 5رقم )اجلدول يف 

 (2جدول )
 محاور و بنود االستبانة 

 بنود المحور المحاور
 1 اجملال العقدي تأصيل
 5 اجملال التعبدي تأصيل
 1 اجملال األخالقي تأصيل
 5 الفكر الرتبوي تأصيل

 صدق األداة وثباتها: 
 : صدق األداة
يف الرتبيـــة  ا(  تص ــ15) علــىاالســـتبانة  بعــرض قــام الباحــث

مـــون اتفـــ  احملكّ  ، وقـــدلـــيداة لظـــاهريمـــن الصـــدق ا للتأكـــد
ظـات كمـا مت التأكـد على مناسـبتها بعـد تعـديل بعـض امللحو 

الــداخلي لالســتبانة مــن خــالل تطبيقهــا مــن صــدق االتســاق 
 اناآلتيـواجلـدوالن ا ( طالب  53على عينة استطالعية عددها )

 .صدق االتساق الداخلي ليداة يوضحان
 

 (3جدول )
 (33)العينة االستطالعية: ن= الستبانة بالدرجة الكلية للمجال المنتمية إليهمعامالت ارتباط بنود ا

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م المجال
 **3.8178 1 **3.8178 1 اجملال العقدي تأصيل

5 3.8759** 5 3.8119** 
5 3.8199** 1 3.8117** 
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 معامل االرتباط م معامل االرتباط م المجال
 **3.5155 13 **3.8159 7 اجملال التعبدي تأصيل

8 3.8911** 11 3.8851** 
9 3.9399**   

 **3.8815 11 **3.8517 15 اجملال األخالقي تأصيل
15 3.8815** 15 3.8871** 

 **3.9117 19 **3.7811 11 الفكر الرتبوي تأصيل
17 3.9315** 53 3.7557** 
18 3.8853**   

 3.31** دالة عند مستو  
 (4جدول )

 بالدرجة الكلية معامالت ارتباط بنود االستبانة
 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م
1 3.7159** 1 3.7951** 11 3.8855** 11 3.1979** 
5 3.8511** 7 3.7715** 15 3.8138** 17 3.8511** 
5 3.7551** 8 3.7119** 15 3.7578** 18 3.7571** 
1 3.9315** 9 3.7133** 11 3.7911** 19 3.8555** 
5 3.7595** 13 3.1573* 15 3.1511** 53 3.8151** 

  3.31** دالة عند مستو         3.35* دالة عند مستو  
 ثبات األداة: -

 داة مــن خــالل معادلــة ألفــا كرونبــا مت حســاب  بــات األ    
 :اآل جملاالت الدراسة والثبات الكلي ليداة وف  اجلدول 

 (5جدول )
 ثبات ألفا كرونباخ لمجاالت الدراسةمعامالت 

 معامل ثبات ألفا كرونباخ عدد البنود المجال
 3.91 1 اجملال العقدي تأصيل
 3.93 5 اجملال التعبدي تأصيل
 3.95 1 اجملال األخالقي تأصيل
 3.93 5 الفكر الرتبوي تأصيل

 3.97 53 الثبات الكلي لالستبانة
 األساليب اإلحصائية: 

تـب النسب امل وية واملتوسطات احلسابية والر و التكرارات  -
  .لتحديد استجابات أفراد العينة و اختبار )ت(

لتســـــهيل تفســـــري النتـــــاجج اســـــتخدم الباحـــــث األســـــلوب  -
ــــــى بنــــــود األداة.  اآل  ــــــة عل ــــــد مســــــتو  اإلجاب مت  إذلتحدي

، ال 1، موافــــــ  5إعطــــــاء وين للبــــــداجل: )موافــــــ  بشــــــدة 
(، مث مت 1، غـــــري موافـــــ  بشـــــدة 5، غـــــري موافـــــ  5أدري 

تصـــــنيف تلـــــ  اإلجابـــــات إىل مخســـــة مســـــتويات متســـــاوية 
 ة:اآلتياملد  من خالل املعادلة 
عووودد بووودائل ÷ أ ووول  يموووة(  -طوووول الفئوووة = )أكبووور  يموووة

 38.3=  5( ÷ 1-5األداة = )
 :اآل صنيف لنحصل على الت

 (6جدول )
 توزيع للفئات وفق التدرج المستخدم في أداة البحث

 مدى المتوسطات الوصف
 33,5 – 53,1أكثر من  مواف  بشدة

 1.53-5.13أكثر من  مواف 
 5.13-5.13أكثر من  ال أدري
 5.13-1.83أكثر من  غري مواف 
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 1.83-1.33كثر من  غري مواف  بشدة
 تفسيرها: ا: عرض النتائج و رابع  
 ؤال األول: ائج السنت

ما دور الكلية األوربية للدراسات اإلسالمية يف التأصيل       
 ؟يف فرنسا العقدي للرتبية اإلسالمية بني أبناء اجلالية املسلمة

هــ ا الســؤال قــام الباحــث كســاب التكــرارات  عــنولإلجابــة 
والنســــب امل ويــــة واملتوســــطات احلســــابية واال ــــراف املعيــــاري 

يل العقـدي للرتبيـة نة الدراسة جتا  حمور التأصـستجابات عيال
 .( يوض  ذل 7اإلسالمية واجلدول رقم )

 (7جدول )
دور الكلية األوروبية للدراسات اإلسالمية  عن إلجابات عينة الدراسة واالنحرافات المعياريةالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية 

 في فرنسا ةاإلسالمي للتربية تأصيل العقديالفي 
المتوسط  التحققمدى  العبارة م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
موافق 
 بشدة

غير  ال أدري موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

غـــرس معـــاين التعـــاي  الســـلمي يف ديـــار  6
 غري املسلمني

 1 3.91 1.39 5 8 57 55 15 ت
% 13.8 51.9 17.8 5.5 1.5 

نميـــة أواصـــر اإلميـــان بـــني اجلاليـــة بنـــاء وت 4
 املسلمة

 2 3.91 5.99 5 5 57 51 51 ت
% 51.3 51.3 51.7 5.5 5.3 

غــــرس معــــاين احملبــــة والــــوالء بــــني اجلاليــــة  5
 املسلمة

 3 3.98 5.95 5 11 55 51 55 ت
% 55.8 55.1 55.7 7.1 1.5 

غـــرس العقيـــدة اإلســـالمية الصـــحيحة يف  1
 سلمةنفوس اجلالية امل

 4 3.91 5.85 5 13 13 51 15 ت
% 58.5 57.1 51.5 1.1 1.5 

نشـــــر عقيـــــدة أهـــــل الســـــنة واجلماعـــــة يف  3
 اجلالية املسلمة

 5 3.98 5.78 5 11 17 53 15 ت
% 57.1 55.9 53.9 7.5 1.5 

بنـــــــاء املفـــــــاهيم العقديـــــــة الصـــــــحيحة يف  2
 اجلالية املسلمة

 6 3.97 5.71 5 15 19 51 57 ت
% 51.5 55.1 55.5 8.1 1.5 

 38.3 المتوسط* العام للمجال
 درجات 5* املتوس  احلسايب من 

يل ول الســــــاب  أن دور الكليــــــة يف التأصــــــيتضــــــ  مــــــن اجلــــــد
اإلسالمية بـني أبنـاء اجلاليـة املسـلمة يف فرنسـا العقدي للرتبية 

كلية كان مبتوس  حسايب من وجهة نظر طالب وطالبات ال
ملوافقـــة إال أيـــا دون الـــدور مـــا يقابـــل درجــة اوهــو  ( 5.89)

ة الصــحيحة" والــت ديــعقالســيما يف "بنــاء املفــاهيم ال املــأمول
شـــر يف "ن ( وكـــ ل  احلـــال5.71جـــاءت مبتوســـ  حســـايب )

ت جـــاء إذنة واجلماعـــة يف اجلاليـــة املســـلمة الســـعقيـــدة أهـــل 
ــــة إدارة  5.78مبتوســــ  حســــايب )  ( وهــــ ا يتطلــــب مــــن الكلي

لتــدريس االهتمــام هبــ ا اجلانــب والرتكيــز عليــه وأعضــاء هي ــة ا

مـــــن خـــــالل االهتمـــــام مبقـــــررات العقيـــــدة واختيـــــار األســـــات ة 
ا وتــدريب وتأهيــل األســات ة مــن خــالل  عالي ــاملــؤهلني تــأهيال  

يف حـــــــني جـــــــاءت ، تقـــــــدمي دورات متخصصـــــــة يف العقيـــــــدة 
"غـــــرس معـــــاين التعـــــاي  الســـــلمي يف ديـــــار غـــــري املســـــلمني" 

هــــــام جــــــاءت بــــــه  معــــــىنوهــــــ ا ( 1.39مبتوســــــ  حســــــايب )
  .ةالنصوص كما أنه باب من أبواب الدعوة اإلسالمي
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 تأصـــــيلمـــــا دور الكليـــــة األوربيـــــة للدراســـــات اإلســـــالمية يف  نتائج السؤال الثاني: 
 ســالمية مــن أبنــاء اجلاليــة املســلمةللرتبيــة اإل ياجلانــب التعبــد

  ؟يف فرنسا
 (.جدول )

دور الكلية األوروبية للدراسات اإلسالمية  عن إلجابات عينة الدراسة واالنحرافات المعياريةتوسطات الحسابية التكرارات والنسب المئوية والم
 في فرنسا التأصيل التعبدي للتربية اإلسالميةفي 

المتوسط  التحققمدى  العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
موافق 
 بشدة

غير  ال أدري موافق
 موافق

فق غير موا
 بشدة

غــــــــرس حــــــــب القــــــــرآن والتعبــــــــد كفظــــــــه  13
 وتالوته يف نفوس اجلالية املسلمة

 1 3.81 1.55   5 51 51 88 ت
% 57.5 55.5 15.7 5.5   

تعلـــــيم اجلاليـــــة املســـــلمة أركـــــان اإلســـــالم  .
 على الوجه الصحي 

 2 3.93 1.15 1 1 55 18 15 ت
% 15.5 51.1 55.9 5.1 3.7 

م الشرعي املؤصـل مـن الكتـاب نشر العل 7
 والسنة بني اجلالية املسلمة

 3 3.95 1.31 5 8 59 57 57 ت
% 57.5 57.5 19.3 5.5 1.5 

 4 3.95 1.31 5 7 53 13 51 ت التوعية بأهمية العبادة يف حياة املسلم 3
% 51.3 13.3 53.3 1.7 1.5 

 5 1.31 5.75 5 11 15 18 15 ت تفعيل دور املساجد واملراكز اإلسالمية 13
% 57.8 51.8 59.8 9.5 1.5 

 4835 المتوسط* العام للمجال
درجات 5* املتوس  احلسايب من 

التأصــيل   دور الكليــة يفيتضــ  مــن اجلــدول الســاب  أن     
لجاليــــة جــــاء مبتوســــ  حســــايب اإلســــالمية ل ي للرتبيــــةالتعبــــد

ــــات ا35,1) ــــة ( وهــــي تشــــري إىل موافقــــة طــــالب وطالب لكلي
بدرجــة جيــدة  ــو دور الكليــة يف هــ ا اجلانــب وقــد تراوحــت 

ـــــــني ) رمتوســـــــطات هـــــــ ا احملـــــــو  ــــــــ"( 5.75مـــــــا ب تفعيل دور ل
ـ ( لـ1.55إىل )كـأد  متوسـ  "املساجد واملراكـز اإلسـالمية 

"   كفظه وتالوته يف نفوس اجلالية عبدتغرس حب القرآن وال"
فعيـــل ورمبـــا رأ  الطـــالب والطالبـــات أن ت ،كـــأعلى متوســـ 

يقـــــع حتـــــت مهـــــام وأدوار دور املســـــاجد واملراكـــــز اإلســـــالمية 
االحتـــاد اإلســـالمي يف فرنســـا أكثـــر مـــن الكليـــة، كمـــا  منظمـــة

غــــرس حــــب  " أن ارتفــــاع متوســــ  بنــــد ىل إ جتــــدر اإلشــــارة
"   املســـلمة كفظـــه وتالوتـــه يف نفـــوس اجلاليـــةوالتعبـــد  القـــرآن 

 إذرمي الكــــا مــــن خــــالل اهتمــــام الكليــــة بــــالقرآن يتضــــ  جلي ــــ

ــأنشــأت لــه معهــد   ملــدة  -تــالوة   وحفظــا  –ه ا لتدريســا خاص 
 . عامني كاملني

يـــر  الباحـــث ضـــرورة االهتمـــام مـــن قبـــل إدارة الكليـــة و       
واملراكــــز ها بالتواصــــل وبنــــاء اجلســــور مــــع املســــاجد ومنســــوبي

اإلســـالمية مـــن خـــالل عقـــد دورات شـــرعية ليجمـــة واملـــؤذنني 
ز اد قاعــدة بيانــات هلــ   املراكــســب إعــدورمبــا يكــون مــن املنا

تسهل عمليـة التواصـل، وقـد جـاءت هـ   النتيجـة اإلسالمية 
 . (5313ق )واجمة مع نتاجج دراسة حليمة أبو ري مت

 السؤال الثالث:  نتائج
التأصـيل اإلسـالمية يف األوربيـة للدراسـات ما دور الكلية     

ــــة اإلســــ ــــة املســــلماألخالقــــي للرتبي ــــاء اجلالي يف  ةالمية بــــني أبن
 ؟فرنسا

ه ا السؤال ( يوض  اإلجابة عن9واجلدول رقم )
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 (3) جدول
دور الكلية األوروبية للدراسات اإلسالمية  عن إلجابات عينة الدراسة واالنحرافات المعياريةالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية 

 في فرنسا ةاإلسالمي للتربيةالتأصيل األخال ي  في
المتوسط  التحققمدى  العبارة م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
موافق 
 بشدة

غير  ال أدري موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

تأصيل األخالق اإلسالمية من الكتـاب  11
 والسنة

 1 3.91 5.91 5 1 11 51 18 ت
% 51.1 55.5 57.3 5.9 5.3 

تأصــــــــــيل املفــــــــــاهيم اإلســــــــــالمية للقــــــــــيم  12
 واألخالق

 2 3.81 5.81 1 1 58 11 13 ت
% 57.1 51.5 59.7 3.7 3.7 

االهتمــام بالســلو  واملمارســة األخالقيـــة  13
 يف احلياة العملية

 3 1.11 5.71 7 15 15 17 15 ت
% 58.5 51.1 57.8 7.9 1.1 

االهتمــام بإجيــاد القــدوات اإلســالمية يف  14
 جمال األخالق

 4 1.15 5.11 7 15 15 11 15 ت
% 57.1 53.5 57.1 9.9 1.1 

 .387 المتوسط* العام للمجال
 درجات 5* املتوس  احلسايب من 

تــدين املتوســ  احلســايب   يتضــ  مــن اجلــدول الســاب  مــد   
( وهـــ ا املتوســـ  بـــالرغم مـــن أنـــه 5.78هلـــ ا احملـــور إذ بلـــغ )

. وقـــــد مـــــن ذلـــــ  أنـــــه يف احلـــــد األد  ة إاليشـــــري إىل املوافقـــــ
 جـــاء( وقـــد 5.91 – 5.11احملـــور مـــا بـــني )تراوحـــت بنـــود 
يف  االهتمــــام بالســــلو  واملمارســــة األخالقيــــة" كــــل  مــــن بنــــد
اإلســالمية االهتمـام بإجيــاد القـدوات بنــد " و " احليـاة العمليـة

حســايب مبتوســ   اإذ قــد جــاءمتــأخرين  "يف جمــال األخــالق 
( ممـــــــا يشـــــــري إىل وجـــــــود نقـــــــص يف هـــــــ ا 5.11)( و5.71)

كــون هــ   املتوســطات يف درجــة املوافقــة   اجلانــب بــالرغم مــن
وأعضــاء هي ــة تــدريس االهتمــام  وهلــ ا فــإن علــى الكليــة إدارة  
لـي بـاألخالق اإلسـالمية وإجيـاد هب ا اجلانب مـن خـالل التح

ويف اجلانـب النظـري جيــب  ،يف هـ ا اجلانـبدوات العاملـة القـ

االهتمــــام بتــــدريس النظريــــة األخالقيــــة اإلســــالمية واالهتمــــام 
وبنـــاء منظومـــة قيميـــة أخالقيـــة  ريسيل األخالقـــي بتـــدصـــبالتأ

، ورمبا ميكن تعليل ةبات الكليإسالمية يف نفوس طالب وطال
ا ي ـه ا النقص كون اجلالية تعي  يف وس  جمتمع  تلـف قيم

 ، وقــد توافقــت هــ   النتيجــةا عــن أخــالق املســلمنيوأخالقي ــ
 ين( ودراســــــــــة الكتـــــــــــاهـــــــــــ1151مــــــــــع دراســــــــــة الســـــــــــديري )

 . (1991م)
 السؤال الرابع:  نتائج

 تأصيل ما دور الكلية األوربية للدراسات اإلسالمية يف
 ؟يف فرنسا سالمي بني أبناء اجلالية املسلمةالفكر الرتبوي اإل

ه ا السؤال ( يوض  اإلجابة عن13اجلدول رقم )و 
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 (13جدول )
الفكر  تأصيلدور الكلية األوروبية للدراسات اإلسالمية في  عنالدراسة  زليا  إلجابات عينةالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنا

 في فرنسا التربوي اإلسالمي
المتوسط  مدى تحققه الدور م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الترتي
 غير موافق بشدة غير موافق ال أدري موافق موافق بشدة ب

أبنــــــاء  نشــــــر االعتــــــدال والوســــــطية بــــــني 23
 اجلالية املسلمة

 1 1.35 5.97 5 11 51 15 59 ت
% 58.1 59.1 55.5 7.5 1.5 

 2 3.81 5.95 1 5 58 15 15 ت بناء التصور اإلسالمي للمعرفة 17
% 58.7 15.3 55.5 5.5 3.7 

تصــور اإلســالمي لإلنســان ودور  البنــاء  16
 يف الوجود

 3 3.93 5.89 5 5 15 59 15 ت
% 57.8 59.1 58.5 5.5 1.5 

 4 3.95 5.85 5 8 11 58 13 ت بناء التصور اإلسالمي للقيم .1
% 51.7 58.7 57.5 5.5 5.3 

 5 3.95 5.19 5 9 51 51 51 ت بناء التصور اإلسالمي للكون والوجود 15
% 55.5 55.8 55.8 1.3 5.3 

 38.7 المتوسط* العام للمجال
 درجات 5من  * املتوس  احلسايب

اجلــــدول الســــاب  أن املتوســــ  احلســــايب هلــــ ا يتضــــ  مــــن     
يف درجــة املوافقــة إال ( وهــو يف العمــوم 5.87احملــور قــد بلــغ )

أنـــــه يف املـــــد  املتوســـــ  مـــــن املوافقـــــة ممـــــا يشـــــري إىل ضـــــرورة 
ــــــدال "االهتمــــــام هبــــــ ا احملــــــور ، وقــــــد جــــــاء بنــــــد  نشــــــر االعت

مبتوســــــ  حســـــــايب " ســــــطية بــــــني أبنــــــاء اجلاليـــــــة املســــــلمةوالو 
غــــــرس معــــــاين التعــــــاي  مــــــع بنــــــد "يتنــــــاغم ( وهــــــ ا 5.97)

يف حمــــور اجملـــــال العقـــــدي  "الســــلمي يف ديـــــار غــــري املســـــلمني
 ا مؤشـر صـدق وهـ ( .1.39وال ي جاء مبتوس  حسـايب )

 .و بات ألداة الدراسة

 "بنــاء التصــور اإلســالمي للكــون والوجــود"وقــد جــاء بنــد    
ممـا يتطلـب االهتمـام بنشـر ( 5.19مبتوس  حسايب ) متأخرا  

الصــحي  صــور اإلســالمي تاإلســالمي وبنــاء الالفكــر الرتبــوي 
 ( والتأكيد، املعرفةكرب   )الوجود، اإلنسان، القيمللقضايا ال

نتيجــــــــة للعقيــــــــدة اإلســــــــالمية أن هــــــــ ا الفكــــــــر  ــــــــرة و  علــــــــى
 . الصحيحة

 :اآل ل اجلدول وميكن مقارنة متوسطات احملاور من خال   

 (11)جدول 
التربية اإلسالمية تأصيل للدراسات اإلسالمية في فرنسا في  دور الكلية األوروبية عننازليا  إلجابات عينة الدراسة وترتيبها تللمحاور المتوسطات الحسابية 

 في فرنسابين أبناء الجالية المسلمة 
 الترتيب الحسابي المتوسط المحاور

 1 1.35 اجملال التعبديتأصيل 
 5 5.89 العقدياجملال  تأصيل
 5 5.87 الفكر الرتبوي تأصيل
 1 5.78 اجملال األخالقي تأصيل

 5.93  الدرجة الكلية 
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 درجات 5* املتوس  من 
ي التأصيل يف اجملال التعبديتض  من اجلدول الساب  أن     

 يل يف اجملـــــــالالتأصـــــــ جـــــــاء املرتبـــــــة األوىل يف حـــــــني جـــــــاء يف
جــــاء املتوســــ  احلســــايب ، وقــــد خــــريةاألخالقــــي يف املرتبــــة األ

ال أيا تشري درجة املوافقة إ ( وهي يف5.93الكلي للدراسة )
نتـــاجج   أ نـــاء احلـــديث عـــن تفســـري  إىل شـــيء مـــن الـــنقص مت

 . أس لة الدراسة
 

 السؤال الخامس: نتائج
عنـــد مســــتو   هـــل هنـــا  فــــروق ذات داللـــة إحصــــاجية      

ـــــــني إجابـــــــات عينـــــــة الدراســـــــة  (3.35) دور الكليـــــــة  عـــــــنب
األوروبيــــة للدراســــات اإلســــالمية يف فرنســــا يف تــــوطني الرتبيــــة 

 - ذكــــر) تبعــــا  ملتغــــري اجلــــنساإلســــالمية يف القــــارة األوروبيــــة 
 (؟أنثى

ه ا السؤال ( يوض  اإلجابة عن15واجلدول رقم )
 (12جدول )

التربية اإلسالمية  تأصيلاإلسالمية في فرنسا في  دور الكلية األوروبية للدراسات حولاختبار )ت( لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة 
 باختالف نوع العينة فرنسافي 

 التعليق مستوى الداللة  يمة ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد نوع العينة
دالة عند مستو   3.315 5.55 3.71 5.73 15 طالبات

 3861 3833 76 طالب 3.35
 

( أن قيمــة )ت( دالـة عنــد 15يتضـ  مـن اجلــدول رقـم )    
، ممـــــا يشـــــري إىل وجـــــود فـــــروق ذات داللـــــة 3.35مســـــتو  

إحصـــاجية بـــني اســـتجابات عينـــة الدراســـة حـــول دور الكليـــة 
األوروبيــــــة للدراســــــات اإلســــــالمية ، وكانــــــت تلــــــ  الفــــــروق 

وميكــــــن تفســــــري ذلــــــ  أن العمــــــل لصــــــا  عينــــــة الطــــــالب، 
لـد   يعو دما يـزال أقـل مـن العمـل الـ ءالنسا لد  يالدعو 

منها قلـة الكـوادر النسـاجية  رمبا يكون الرجال لعدة اعتبارات
 .اا ودعوي  تربوي  علما  شرعيا  و املؤهلة 
اإلسالمية لد  املرأة الرتبية  تأصيلضرورة االهتمام  مما يعين

ا شــقيقة الرجــل وهــي املســلمة واالهتمــام بقضــاياها باعتبارهــ
يوصي الباحـث  يف املؤسسة األم )األسرة( ول ا املربية األوىل

ليســرة املســلمة و عقـد دورات تربويــة مكثفـة للمــرأة املسـلمة ب
 . وللداعية املسلمة

 : النتائج
 : ةاآلتيأبريت الدراسة النتاجج 

تأصيل يف ربية للدراسات اإلسالمية دورا  أن للكلية األو  -
 .أبناء اجلالية املسلمة يف فرنسا لرتبية اإلسالمية بنيا

دراسات اإلسالمية دورا  متميزا  يف أن للكلية األوربية لل -
 .اإلسالمية والتأصيل العقدي للرتبية التأصيل التعبدي

أظهرت الدراسة أن التأصيل األخالقي للرتبية  -
اإلسالمية بني أبناء اجلالية املسلمة حيتاج إىل مزيد عناية 
واهتمام من قبل الكلية األوربية للدراسات اإلسالمية على 

 .اء هي ة التدريسمستو  اإلدارة وأعض
لتأصيل أظهرت الدراسة ضرورة االهتمام جبانب ا -

 .الفكري للرتبية اإلسالمية
 :التوصيات

 : أ الباحث مبا ي يالدراسة يوص من خالل نتاجج
تدريس املؤهلني تأهيال  ار أعضاء هي ة الياالهتمام باخت  -

لية األوربية للدراسات ( للتدريس يف الكعاليا  )دكتورا 
 . ةاإلسالمي

الكلية  يف أعضاء هي ة التدريساالهتمام بتدريب  -
 .ةاريوتطوير قدراهتم العلمية وامله

االهتمام جبانب العقيدة وتدرسيها وتكثيف مقرراهتا  -
 .ية ألسات ة الكلية يف ه ا اجلانبوعقد دورات تأهيل
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االهتمام بنشر الفكر الرتبوي اإلسالمي من خالل  -
فة اإلسالمية وإقرار مقررات مقررات الرتبية اإلسالمية والثقا

 .هلما
االهتمام بالتأصيل األخالقي للرتبية اإلسالمية  -
 سا يف أو  احلسنة رتبويةالقدوات الاستقطاب وتأهيل و 

 .اجلالية املسلمة
ضرورة االهتمام مبد جسور التواصل مع اجلالية املسلمة  -

 .واملساهمة يف حل مشكالهتا يف فرنسا وتلمس حاجاهتا
ريبية يف شىت جماالت الرتبية اإلسالمية عقد دورات تد -

  .ألبناء اجلالية املسلمة بشكل دوري
االهتمام باحملاضن الرتبوية ألبناء اجلالية املسلمة يف   -

 م يف الكليةصيفية هل مراكز إقامة ل الصيف من خاللفص
 .حتت إشراف خنبة من األسات ة املؤهلني

ظيم وتن للمرأة املسلمة وتربوية عقد دورات شرعية -
 .يف فرنسا هباخاصة  حماضرات ودروس

 : المراجع
. كتاب عامل تاريخ الدراسات العربية يف فرنسا .(م1995) حممود ،املقداد

  .املعرفة
 9. جملة احلكمة العدد املسلمون يف فرنسا .(م1991، نزهة )الكتاين

 .55-111ص
ث يف العلوم السلوكية. املدخل إىل البح .(هـ1111) صا  ،العساف
 الرياض  .لعبيكانا
 .مقدمة يف علم السكان وتطبيقاته .مركز بصرية. (5315) ماجد عثمان،
هجر. تعليم العربية ألبناء اجلاليات يف دول امل .(5338رشدي )، طعيمة

: جملة كلية الرتبية باملنصورة ص مشكالت واقعية وحلول مقرتحة
5-85  

. تمع األوربية القريبةلمة يف اجملوضع اجلاليات املس .(5337) أبان، الصاجغ
 5. عدد . جامعة املوصللة أكاث كلية الرتبية األساسيةجم

 .55-15ص
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مشكالت الدعوة اإلسالمية يف جمتمع  .(هـ1151) توفي ، السديري
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ت اإلسالمية يف أوروبا. املناف ، اجلاليا .(م5335) خالد ،األصور
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تورنتو  الدور الرتبوي الدعوي لبعض مساجد .(م5313حليمة ) ،أبو ريق
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  .115-15ص
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 .15 -51ص
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Abstract : The study aimed at knowing role of the European college of Islamic studies in establishing Islamic education 

among the descendants of the Muslim Community in France regarding its tent, devotional, moral and intellectual aspects. 

Descriptive survey approach was used to achieve the objectives of the study. The study sample was composed of 155 male 

and female students from 185 students making up the students community. The sample represents 84% of the regular 

students. The researcher has used the questionnaire tool for the study. The study has resulted in a set of outcomes, the most 

important of which are: the college plays a good role in setting Islamic community particularly in the devotional aspect 

besides the tent, moral and intellectual aspects, however, it needs addressing the deficiencies in order to instill the true tent 

and to activate the role of the mosques and Islamic centers and to care for finding Islamic models in the domain of morals. 
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 المشغولة المعدنية المعاصرة إثراء  فيواإلفادة منها  تصوير بيكاسو في الصياغات التشكيلية للوجه اآلدمي
 

 أميرة حسن فهمي
 قسم الرتبية الفنية –أستاذ مساعد 

 كلية الرتبية  -ختصص رسم وتصوير 
 و أستاذ مساعد  -جامعة امللك سعود 

 تصويرالرسم و القسم  -كلية الرتبية الفنية 
 جامعة حلوان

 مسعودة عالم قربان
 قسم الرتبية الفنية –أستاذ مساعد 

 ختصص أشغال معادن
 كلية الرتبية

 جامعة امللك سعود

 

 هـ14/7/1435  وقبل بتاريخ -هـ 10/4/1435 قدم للنشر
ملشــغولة املعدنيــة تصــوير بيكاســو إلثــراء ا يف اآلدمــييهــدا الب ــ  إس ااســتفادة مــا الصــياغات التشــكيلية للوجــه  المستتتصل  

 املعاصرة.

تنـاول  اليتللمدرسة التكعيبية ما خالل حتليل أعمال الفنان بابلو بيكاسو و  التشكيليولت قيق هذا اهلدا مت عرض األسلوب     
، والكشــع عـــا الصــياغات التشـــكيلية املتعــددة واملتنوعــة، حـــح اكــا مــا خالهلـــا اســت دا  مـــداخل اآلدمــيفيهــا بــالتعبري الوجـــه 

تصــميم املشــغولة املعدنيــة املعاصــرة، كمــا اكــا مــا خالهلــا التيكيــد علــة تلــك القــيم التشــكيلية املســتمدة مــا  يفدة ومبتكــرة جديــ
بصفة خاصة، وما خالل تلك الصياغات يتم تنفيذ بعـ  املشـغوات املعدنيـة، يـا يسـهم  اآلدميتصوير بيكاسو ومعاجلاته للوجه 

مــا خــالل  التشــكيلينــا بادــاد مــداخل جديــدة ومعاصــرة، وكــذلك إثــراء منــاهد مــادة التصــوير إثــراء منــاهد مــادة الصــياغة واملي يف
تصــوير بيكاســو والتعــرا علــة صــياغاته التشــكيلية، وااســتفادة منهــا ويعــد ذلــك ر يــة فنيــة  يف اآلدمــيالوقــوا علــة حتليــل الوجــه 

وكــذلك  ،الت ليلــي الوصــفييتبــا الب ــ  املــنهد و  ا املتتلفــة،رتبيــة الفنيــة ت اا ــخمتلفــة إلثــراء املعاجلــات التشــكيلية لــد   ــالب ال
( عنـد اآلدمـيتوضـ  خصـا ص تصـوير والوجـه  الـيتعدد ما النقـا   الذي يتناول دراسةو  ما خالل اإل ار النظري التطبيقياملنهد 

ملــا مت  وفًقــا، املعدنيــةشــغال جمــال األ يف ذايت تطبيقــيكمــا يــتم القيــام بنشــا    اآلدمــيتنــاول الوجــه  يفوتصــنيع ألســلوبه ،بيكاســو 
 تصوير بيكاسو. يف اآلدميدراسته ما خصا ص لصياغات الوجه 

 املشغولة املعدنية املعاصرة. – بيكاسو-اآلدميالوجه  –الصياغات التشكيلية الكلمات المفتاحية   

 
 

 

 

 

 

 العلمي، جامعة امللك سعود دعم هذا الب   ما قبل مركز حبو  الدراسات اجلامعية للبنات يف عليشة، عمادة الب  
 



 (م2015 سبتمرب /هـ1436الرياض وذو احل ة   – 50العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

62 

  مقدمة
ــــــيتمــــــا أهــــــم العناصــــــر  العنصــــــر البشــــــري د  يعــــــ   ال

تضـمنتها أعمــال الفنــانش التشــكيليش علــة مــر العصــور، وقــد  
كان الفنان بابلو بيكاسـو مـا أهـم الفنـانش املعاصـريا الـذيا 

مــــا خــــالل انشــــغاله  البشــــريوجهــــوا اهتمــــامهم إس العنصــــر 
هـــذا اعتمـــا،  يفنســـان مـــا قضـــايا ت تمعـــه ومـــا يواجهـــه اإل

حيــــ  صــــبغه تالمــــ   اآلدمــــيتناولــــه للشــــكل  يفوقــــد  يــــز 
شتصـــــيته املتميـــــزة واملتفـــــردة، وقـــــد تضـــــمن  أعمالـــــه الفنيـــــة 

 البشــريموضــوعات تناولــ  جوانــة احليــاة والــ  النشــا  
جمــــاات  يفلفئــــات الشــــعة املتنوعــــة، العاملــــة منهــــا  اليــــومي

بنـاء ذلـك النشـا   يفة تسـهم فـمتعددة والقا مة بينشطة خمتل
مراحــــل  ويلــــة مــــا حياتــــه  يففقــــد ســــتر موهبتــــه " البشــــري

ــــد احلاجــــة واملــــرض  للتعبــــري عــــا ميســــاة اإلنســــان حــــش يكاب
" وفـــــــــــــ اد،  هوالوحــــــــــــدة والشـــــــــــــقاء بكـــــــــــــل صـــــــــــــور  وألوانـــــــــــــ

 (.72،م1974
عنــد بيكاســو موضــوًعا حيويًــا  اآلدمــيويعــد الوجــه  

ية، واختــــذ  منطلًقــــا أعمالــــه التصــــوير  يفعليــــه الفنــــان  اعتمــــد
نـه إحيـ  " التكعيـيالشـكل مـا خـالل أسـلوبه  يفللت ريـة 

غاص إس داخل الشكل، باحثًـا عمـا هـو أكثـر صـدًقا وأكثـر 
بدايـــة التكعيبيـــة  يففلـــم يكـــا اللـــون  ،قربًـــا إس احلقيقـــة الفنيـــة

الشـــغل الشـــاغل، فرتـــا كانـــ  تظهـــر صـــور الوجـــه التكعيبيـــة 
 اهلندســياملعــادل  يفكانــ    وكلهــا بنيــات، ألن نقطــة الب ــ 

" يرتكـــة منهـــا الـــيتر  اهلندســـية حتويـــل الشـــكل إل عناصـــ يفو 
 (.47م،1983، بسيوينو

لوحاتــــــه  يف اآلدمــــــيبيكاســــــو الوجــــــه وقــــــد تنــــــاول  
بالت ريع واحلذا واإلضـافة والتعـديل والتغيـري، وجـاء الوجـه 

 كثـريًا مـا  الـيتأعماله حمماًل بالقيم التعبريية القويـة،  يف البشري
ومل يـزل بيكاسـو فه ما وراء تكويناته التشكيلية "أكدت أهدا

فقـــد  البشـــريأغلـــة األحيـــان ذلـــك املـــدمر الكبـــري للوجـــه  يف
  .هاجم هذا الوجه ه وًما مباشرًا

ــــذيا يرفضــــون بيكاســــو إ        ــــك دون إمنــــا ن ال ــــون ذل يفعل
،ولكــا  اإلنســانشــك ا ألنــه شــو  الطبيعــه واألشــياء ووجــه 

وبـووو،  علة مسخ وجه املـرأ  وتشـويهها"باألخص ألنه جر  
تــــــدمري وتشــــــويه  يف(، فهــــــو يل ــــــي إس املبالغــــــة 49،م1981

جبـــرأة متناهيـــة م كـــًدا ذلـــك بيســـلوبه  البشـــريوحتريـــع الوجـــه 
خالل مراحله الفنية املتتلفة، لي قق تعبريات مر يـة  التكعيي

خــا ر  مــا ثــورة انفعاليــة عارمــة، فهــو  يفتعكــس مــا يكمــا 
إس حــدود ا يتقبلهــا  اآلدمــيتنــاول الوجــه  يفاتــه غليصــل تبا

تقليديـة لر يـة الفـا مــا عقـل ومنطـق مـا يعيشـون بالفلســفة ال
   .منظور ضيق

يشـــهد  جمـــال الفـــا  الـــذيومـــا خـــالل التطـــور والتقـــدم      
شــح اعــاات  يف التشــكيلياملعاصــر أتــي  للفنــان  التشــكيلي

ة، وقـــد ديـــأن يســـعة إس الت ريـــة والتطـــوير وفـــت   فـــا  جد
التكنولوجي الواض  يا أد  إس تقدم ذلك التطور  يفأسهم 

ومل يقتصــر الب ــ   األخــرية.كبــري خــالل الســنوات   تقــو وفــو
الفـــا علـــة األســـالية التقنيـــة فقـــ ، بـــل ا ـــه  يفوالت ريـــة 

ــــان املعاصــــر إس الب ــــ   و ــــر  كــــل  ،جمــــال الشــــكل يفالفن
تتدم الشــكل املســ يفالســبل اســت دا  صــياغات جديــدة 

 تكويناته. يف
الفنـون التشـكيلية بصـفة  يفوقد أثـرت رو  العصـر  

أحـد جمـاات الفنـون بوصفه جمال األشغال املعدنية  يفعامة و 
تــــــرتب  تتغــــــريات العصــــــر ســــــواء املتغــــــريات الفكريــــــة أو  الــــــيت

تفهومهـــا الواســـا تســـتوعة تلـــك  هـــيالفلســـفية أو التقنيـــة، و 
ـــــــدة، ومـــــــا    تصـــــــوغها حســـــــة األفكـــــــار واملفـــــــاهيم اجلدي

 مناه ها وفكرها وفلسفتها اخلاصة.
يعتمــــد  فــــوعمــــل  واملشــــغولة الفنيــــة املعدنيــــة كــــيي 

مــــا علـــة التكــــويا، واملقصــــود بــــه الشـــكل أو التصــــميم وهــــو 
الفـرادة والتميـز عــا غـري  مـا التكوينــات،  فــوالعمـل ال يعطـي

وقـــد أتي ـــ  الفرصـــة للفنـــان ليضـــافة والت ديـــد ســـواء مـــا 
صــميم أو وئا فــه وتقنياتــه ويت ــه املصــمم حيــ  لاليــات الت

 يفإس الب ــ  عــا مــداخل خمتلفــة وجديــدة اكــا أن تســهم 
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ول جـريوم بناء أشكاله وتكويناته وحتقيق رغباته وأفكـار . ويقـ
ن اخلامات تكون تعبريًا عا املادة أو قوالة البنـاء ستولينز " إ

ا ، فلــو اســتطات ترتيبهــفــويرتكــة منهــا العمــل ال الــيتاحلســية 
حنـــو معـــش فيتكـــون وتنظيمهـــا ومعايشـــتها مـــا بعضـــها علـــة 

 (.93،م2008البواب، عند ذ الشكل " و
 يفانتشـــــار التنـــــافس  يفأثـــــر  التكعيـــــيوللمـــــذهة  

ة ُعـدتت تنزلـ اليتالشكل والصياغات التشكيلية املست دثة، و 
جمــــال الفــــا حلــــل مشــــكالت عديــــدة  يفاانطالقــــة الفكريــــة 

تكــــويا  يفا التميــــز والفــــرادة ا عــــمرتبطــــة بكــــل عصــــر، وحبثًــــ
 الـــــيتاملشــــغولة املعدنيـــــة املعاصـــــرة جــــاءت مشـــــكلة الب ـــــ  و 

 حياول هذا الب   الت قق منها.
   مشكلة البحث 

 يفبتكــارات الفنيــه احلديثــه ومــا قدمتــه مــا اتعــد املــذاهة    
ومــــــا قدمتـــــه مــــــا  ،الصـــــياغات التشـــــكيلية لعناصــــــر الطبيعـــــة

 التشـــكيليجمـــال الفـــا  يف التقنيـــات املســـتتدمة يفبتكـــارات ا
ا للعديــد ًمــمه ، مــدخاًل  بصــفة عامــة والتصــوير بصــفة خاصــة

ـــــة التشـــــكيليمـــــا جمـــــاات الفـــــا  ،ومنهـــــا األشـــــغال  التطبيقي
 اابتكـــاراتمـــا تلـــك  خـــالل ااســـتفادةوذلـــك مـــا  املعدنيـــة

 تقليديــــةثرا هــــا تــــداخل غــــري وإ املعدنيــــة املشــــغولةتصــــميم  يف
اثيــة بشــكل جديــد وخمتلــع الطبيعيــة والرت  تصــور هلــا العناصــر

 لتـــــزامواا ،بيعــــةطال وغــــري تقليـــــدي يبتعــــد فيـــــه عــــا مضـــــاهاة
 تقليديـــة مت تناوهلـــا مـــرات عديـــدة واقعيـــة بصـــياغات تشـــكيلية

تــروع عــا املــيلوا والبعــد عـــا لل ل دون حماولــةهــذا اعــا يف
ـــــة اقـــــا،الو  حماكـــــاة التطـــــر  لتلـــــك  سإ وهـــــذا مـــــا دعـــــا الباحث

فقـد  ،التشكيليجمال التصوير  يف املداخل التشكيلية اجلديدة
علــة البعــد عــا  الفنيــة احلديثــة معتمــدةئهــرت تلــك املــدار  

  ريديــــة والســــرييالية واملســــتقبليةومنهــــا الت  ثيــــل الواقــــا املر ــــي
ليها هذا الب   يتطر  إ اليتو  وكذلك التكعيبية ،.وغريها ..

يكاسو وما قدمه ما وهو الفنان بابلو ب ،اما خالل م سسه
وقــــــد رأت  ،تشــــــكيلية جديــــــدة لعناصــــــر الطبيعــــــة صــــــياغات

اكا ما خالهلا اسـت دا  ر   خمتلفـة لتصـميم  أنه الباحثة

اكــا مــا خــالل  كمــا ، هــاإثرا  يفشــغولة املعدنيــة تســهم امل
 يف اآلدمـــــيحتليـــــل وتصـــــنيع الصـــــياغات التشـــــكيلية للوجـــــه 

تصــــوير بيكاســــو، الوقــــوا علــــة مــــداخل جديــــدة ومبتكــــرة 
، اكـــا مـــا خالهلـــا اســـت دا  ر   ياآلدمـــلصـــياغة الوجـــه 

 .هاإثرا  يفخمتلفة لتصميم املشغولة املعدنية تسهم 
  تساؤالت البحث

اكــا مــا خــالل حتليــل أعمــال بيكاســو التصــويرية، هــل  -1
الكشــع عــا صــياغات  اآلدمــيتنــاول فيهــا الوجــه  الــيتو 

 متعددة؟تشكيلية 

 يفســــــت دا  مــــــداخل جديــــــدة ومبتكــــــرة اكــــــا اهــــــل  -2
مـــــا  بااســـــتفادةاملعدنيـــــة املعاصـــــرة، تصـــــميم املشـــــغولة 
 لوحات بيكاسو؟

 إثـــــــراء يف هـــــــل تســـــــهم تلـــــــك الصـــــــياغات اجلديـــــــدة-3
 ؟رةاملعاص املعدنية املشغولة

 أهداف البحث  
تنــاول فيهــا  الــيتااســتفادة مــا حتليــل أعمــال بيكاســو و  .1

 .اآلدميالوجه 

إثراء املشغولة املعدنية املعاصرة تداخل تشكيلية جديـدة  .2
 أعمال التصوير ومدارسه الفنية احلديثة. مستلهمة ما

القـــيم التشــــكيلية املســـتمدة مـــا تصــــوير مـــا  ااســـتفادة .3
ـــــه للوجـــــه   يف بصـــــفة خاصـــــة اآلدمـــــيبيكاســـــو ومعاجلات

 .املعدنية املشغولةتصميم 

 أهمية البحث 
إثـراء منـاهد مـادة أشـغال الصـياغة واملينـا بادـاد مـداخل  .1

 جديدة ومعاصرة.

ما خالل الوقـوا  التشكيليير إثراء مناهد مادة التصو  .2
تصــــوير بيكاســــو  يف اآلدمــــيعلــــة حتليــــل شــــكل الوجــــه 

 والتعرا علة صياغاته التشكيلية وااستفادة منها.

اســـــتلهام ر   فنيـــــة خمتلفـــــة ومتعـــــددة إلثـــــراء املعاجلـــــات  .3
 التشكيلية لد   الب الرتبية الفنية ت اا ا املتتلفة.
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 حدود البحث 

تنـاول  الـيتا تصوير بيكاسو و حدود حتليلية ملتتارات م .1
معتمـــًدا علــــة  اآلدمـــيفيهـــا صـــياغات تشـــكيلية للوجــــه 

 .التكعيي فوأسلوبه ال

 يفتتضــــما  الــــيتاألعمــــال املتتــــارة تقتصــــر علــــة تلــــك  .2
 .، وا تقوم علة تسلسل ومواآلدميتكوينها الوجه 

تنفيـــــــــذ بعـــــــــ  املشـــــــــغوات املعدنيـــــــــة مســـــــــتفيدة مـــــــــا  .3
تصـــــــــوير  يف مـــــــــياآلدالصـــــــــياغات التشـــــــــكيلية للوجـــــــــه 

 بيكاسو.

جمــال األشــغال املعدنيــة، غــري  يفاألعمــال الفنيــة املنفــذة  .4
حمــــــددة اخلامــــــة أو التقنيــــــة أو املســــــاحة أو الوئيفــــــة، إذ 
يرجا هذا األمر إس  بيعـة التكـويا املتتـار لتنفيـذ تلـك 

 املشغولة.

 منهجية البحث 

وكـــذلك املـــنهد  الت ليلـــي الوصـــفييتبـــا الب ـــ  املـــنهد  
 للتطوات اآلتية: وفًقاوذلك  ،التطبيقي

  أواًل  اإلطار النظري

 تتناول الدراسة النقا  اآلتية: 

 ( عند بيكاسو  اآلدميخصائ  تصوير ) الوجه 

 التيثر بالفنون القداة. .1

 تعدد ووايا الر ية. .2

 اابتعاد عا املظهر الطبيعة للوجه. .3

 حتليل الوجه إس عناصر  اهلندسية. .4

  اآلدميناول الوجه ت فيتصنيف ألسلوب بيكاسو 

 "غلة علة صياغتها "الطابا الن يتوجو  ي .1

ـــــة "التشـــــويه والتبســـــي   يف اعتمـــــدوجـــــو   .2 صـــــياغتها عل
 والت ريع".

 .صياغتها "مسات فنون األ فال" يفوجو  حتمل  .3

 ".وجو  مت صياغتها "بيسلوب هندسي .4

أســــــــلوب الوجــــــــه  اغتها علــــــــة"صــــــــي يف اعتمــــــــدوجــــــــو   .5
 ".املزدوع

 ".علة " أقنعة تراثية اتهصياغ يف اعتمدوجو   .6

  ثانًيا  اإلطار العملي
جمـــــال األشـــــغال  يف ذايت تطبيقـــــي يـــــتم القيـــــام بنشـــــا      

 :ملا يييت وفًقااملعدنية 
تكوينهــــــا علــــــة  يفتنفيــــــذ مشــــــغوات معدنيــــــة تســــــتند  .1

تصـــــــــوير  يف اآلدمـــــــــيالصـــــــــياغات التشـــــــــكيلية للوجـــــــــه 
 بيكاسو.

 :يييتحتليل ما مت إجناو  ما أعمال لتوضي  ما  .2

التوصل لتلك الصياغات التشكيلية للوجـه  د  إمكانم -
 تكويا تلك املشغوات. يف اآلدمي

توئيع تلـك الصـياغات التشـكيلية للوجـه  مد  إمكان -
 املشغولة املعدنية. يف اآلدمي

 مــــا إمكــــان فــــوالت قــــق مــــا خــــالل ذلــــك النشــــا  ال -
 يفاســــــــت دا  مشــــــــغوات معدنيــــــــة معاصــــــــرة تعتمــــــــد 

 يف اآلدمـــيكيلية للوجـــه تكوينهـــا علـــة الصـــياغات التشـــ
 تصوير بيكاسو.

حتليـــل مـــا توصـــل إليـــه الب ـــ  مـــا نتـــا د للت قـــق مـــا  .3
 فروض الب  .

ضـوء مـا مت  يفتقدمي ما هـو مناسـة مـا مقرتحـات وتوصـيات  .4
 التوصل إليه ما نتا د.
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 مصطلحات البحث 
 الصياغات التشكيلية 

علـة أاـا شـكل العمـل،  (Form)ا الصـيغة " تُعرت  
، أو بنـا  ، والكلمـة مقتبسـة مـا املصـطل  الالتيـ  أو تنظيمه
(Forma) اهليئــات التشــكيلية  ، فالصــياغات التشــكيلية تعــو

والصــيغة كهيئــة خارجيــة  ثــل ر يــة الفنــان للموضــوت وبــذلك 
 ريقـــــة  ميـــــا أو تشـــــكيل  هـــــيتكـــــون الصـــــيغة أو الشـــــكل 

ومــد  تــيثري كــل عنصــر علــة اآلخــر" ، فــوعناصــر العمــل ال
 (17م،2001الصياد،و

ـــة الفنـــان ملوضـــوت مـــا، وتنظـــيم عناصـــر   هـــيو "  ر ي
، وذلك عا  ريـق فوالفنية بواسطة تشكيلة خلامات عمله ال

ـــــات التشـــــكيلية املتتلفـــــة  ـــــاء مـــــا خـــــالل التقني التنظـــــيم والبن
مــــا خــــالل قــــدرة الفنــــان علــــة  فــــووتت ــــدد قيمــــة العمــــل ال

الصــياد، فكــرة تتفاعــل مــا خــربة املشــاهد" و إكســاب العمــل
 (. 17،م2001
  اآلدميالوجه 

 لغة أو اصطالًحا: اآلدميتعريع الوجه  
معــروا  خمتــار الصــ ا  معــ  يفاللغــة العربيــة، و  يفالوجــه   

 واجلما وجو .
 ويعرف الوجه اصطالًحا 

شــعر  عرفــه الشــافعية واحلنابلــة بينــه مــا بــش منبــ " 
املالكيـــة مـــا  هاألذن، وعرفـــ الـــرأ  إس الـــذقا، وإس شـــ ميت

ومـــا الصـــد  إس   ـــواً عر الـــرأ  إس  خـــر الــذقا قصــاص شـــ
 (. 1،هـ1429الب و  اإلسالمية، الصد  عرًضا " و

 Pablo Picasso(1181-1973) بيكاسو 
ـــد، فنـــان أســـباين "        بـــا ملعلـــم الرســـم"جوو  وهـــو ا املول

لوســــيان تســــمة ماريــــا بيكاســــو لــــوبز وأم أندارويــــز بالســــكو"
 يفولـــــد  .1898ســـــم روبـــــز حـــــح عـــــام يســـــتتدم ا ســـــتمروا

 السادســـة يفو  ا،ا ناضـــ ً كـــان فنانًـــ  ســـا العاشـــرة يفمااجـــا و 
 مهمــةقــام بزيــار  1900عــام  يفو  أقــام أول معــرض لــه، ةعشــر 

ـــاريس  ـــه الزرقـــاء  يفو  قـــرر البقـــاء. إذلب ـــاء مرحلت -1901وأثن

ـــــاء، اصـــــور أشتاًصـــــ (1904 ـــــيلوان ورق  غامضـــــش حمـــــرفش ب
 . ــوياًل  ومل تـدم (1906-1905محـراء و وأعقـة ذلـك فـرتة

ــــــون"1907عــــــام  يفو   اليتأمت لوحتــــــه الشــــــهري  "أنســــــات أفني
ومل يتبـــا منـــو    ريقهـــا مـــا خالهلـــا. احلركـــة التكعيبيـــة ختـــذتا

فقــــد خــــاض تعبــــريات  خــــ  مســــتقر بعــــد ذلــــك، الســــريا أي
 يـــةالكالســـيكيه والرومانتيكيـــه والتعبري  اكـــا أن  تمـــا حتـــ :

 (.99م، 2001،بسيوين.و"الطبيعيةوالت ريديه و 
 مشغولة المعدنية المعاصرة ال

 بـــار  عـــا عناصـــر أو مركبـــات كيميا يـــة ثابتـــة" املعـــادن ع    
 وهلا شـكل بلـوري ، مواد غري عضوية هيو  الطبيعة يفتتكون 
ــــــا ي ,معــــــش ــــــة كيمي ــــــة  ،وكــــــذلك هلــــــا تركي وصــــــفات فيزيا ي
 (.18م، 1998،العمري".وثابتة

تكونـــ  بفعـــل عوامـــل  " فاملعـــدن هـــو مـــادة صـــلبة مت انســـة
 يعية غري عضـوية، ولـه تركيـة كيميـا ي حمـدد ونظـام بلـوري ب
 (.12م،2008، حلميو ".ييز
 الـــيتاللغـــة  هـــيجمـــال أشـــغال املعـــادن  يفخامـــة املعـــدن      

إذ يسـتطيا التنقيـة داخلهـا تتي  للفنان فرصـة التعبـري حبريـة، 
تســاعد   يســتترع باحساســه وفطرتــه مــا اــا مــا منــابا لكــي

 اعي مــا خــالل ر يتــه، مــا إمكــانعلــة توجيــه نشــا ه اإلبــد
اجلمـــا بـــش أكثـــر مـــا خامـــة معدنيـــة لتوليـــع مـــا يـــتالءم مـــا 

  متطلباته الفنية.
هـذا الب ـ   يفويقصد باملشغولة املعدنية املعاصرة  

ــــــة وحمملــــــة بقــــــيم فنيــــــة  هــــــي املنفــــــذة يــــــدويًا  امــــــات معدني
 وبصياغات مبتكرة وهلا وئا ع معاصرة.

 ( عند بيكاسو دمياآلالوجه أواًل  خصائ  تصوير )
 يف البشـــــريلقــــد تعـــــددت أســـــالية تنـــــاول الوجـــــه  

تصـــوير بيكاســـو فقـــد يظهـــر يتلـــةء أحيانًـــا وكينـــه كتلـــة حنتيـــة 
يغلــــة عليهــــا الت ريــــع وأحيانًــــا نــــر  هــــذا الوجــــه وقــــد بــــدا 

د  حيمـل الصـياغات التشـكيلية جنـ يفحنيًفا، وما هـذا التعـدد 
يقدمــه بر يــة جعلــه  هنــا الوجــه الكثــري مــا القــيم التعبرييــة يــا
فنــــرا  حيلــــل الوجــــه  جديــــدة دون التقيــــد بــــيي منطــــق عقــــالين
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ويرمســــه بيســــلوب يتشــــابه فيــــه مــــا خصــــا ص فنــــون  البشــــري
 يفلأل فـال فريسـم مـا يعرفــه ا مـا يـرا ، إا أن الفـر  يكمــا 

الوجـــــه  يفأن بيكاســـــو حيـــــد  هـــــذ  التعريفـــــات واملبالغـــــات 
 عله.كامل وإدراك واسا تا يف  عا وعي اآلدمي

كثــري مــا صــور  أســلوبه   يفبيكاســو  اســتتدموقــد  
جانـة واحـد مـا  يفرسم الوجه وهو وضـا العينـش  يفاملميز 
مت تصــوير  مــا جنــة، وهــذ  اخلاصــية أصــب    الــذيالوجــه 

ــــــق إمكانيــــــة ااســــــتدال علــــــة  يفذات أمهيــــــة واضــــــ ة  حتقي
 .البشريصياغة الوجه  يفأسلوب بيكاسو املتميز 

 :اآلتيةالنقا   يفخلصا ص واكا حتديد تلك ا 
 التأثر بالفنون القديمة  – 1

الفنــون القداــة  يفا ــه بيكاســو إس الب ــ  الــدا م  
 إذ، التكعيـيميزت أسلوبه  اليتعد ذلك ما أهم السمات يو 

و صا صـه الفنيـة  تلك الفـرتة بـالفا الزجنـي يفتيثر مناغًما له 
مباد ـه الفنيـة يتميز به ما خصا ص باإلضـافة إس املميزة وما 

النـــاتد  والتطـــور العقلـــي يفاحلديثـــة القا مـــة علـــة التيمـــل الصـــو 
عــا النظريــات العلميــة احلديثــة باإلضــافة إس الت ريــة وتطــور 

واخــــــتالا األســــــلوب  التشــــــكيليالفــــــا  يفأســــــالية األداء 
مــا  األدا ــيواخــتالا األســلوب  التشــكيليالفــا  يف األدا ــي

عـــــاد بيكاســـــو أفقـــــد ومـــــا إس  خـــــر، ومـــــا فنـــــان إس غـــــري ، 
، فمــــــا خــــــالل حبثــــــه الــــــدا ة اكتشــــــاا  ثــــــار فــــــا املاضــــــي

، توصـل إس إنتـاع أعمـال فنيــة ذات الفـا الزجنـي يفواملسـتمر 
قــيم لاليــة حتمــل قــوة تعبرييــة مســتوحاة مــا ذلــك الفــا، فقــد 

أن ينـتد  الفـا الزجنـي يفاستطات بيكاسـو مـا خـالل الب ـ  
خلها صـــياغات فنيـــة تشـــكيلية مســـت دثة حتمـــل بـــدا أعمـــاًا 

إس جانـة  مستوحاة ما الفا الزجنـي اآلدميتشكيلية للوجه 
 رو  وتطور وحداثة القرن العشريا.

 تعدد زوايا الرؤية  – 2
أســـلوب تنـــاول الوجـــه مـــا ووايـــا متعـــددة مســـة  يعـــد   

أساســــــية وخاصــــــة تفــــــرد اــــــا بيكاســــــو مــــــا خــــــالل أســــــلوبه 
ا يفعـل ، فهو ينظر إس الوجه ما كـل اا اهـات كمـالتكعيي

 عــــا الفنــــان املصــــري اأيًضــــ رســــومه، وكمــــا عــــرا يفالطفــــل 
ف ــــش يبــــدو الوجــــه مــــثاًل منظــــورًا إليــــه مــــا أمــــام إذا القــــدمي "

بــاألنع يبــدو منظــور إليــه مــا جانــة أو تبــدو العــش منظــور 
وجــه منظــور إليــه مــا جانــة ويرجــا ذلــك  يفإليهــا مــا أمــام 

 ."إس ر ية بيكاسو الت ليلية لألشكال
برر إدخال جمموعة  التكعيي، و الت ليليا  " فاا  

صـــورة واحـــدة، كـــان ينظـــر الفنـــان مـــا اليمـــش ومـــا  يفصـــور 
وتـــر واحـــد، كمـــا يفعـــل  يفاليســـار، ومـــا فـــو  ومـــا أســـفل 

الطفـــل عـــادة، ولـــذلك فم موعـــة املســـط ات النا ـــة مـــا: 
 –ا دوا ــر مســتطيالت، ومثلثــات، ومربعــات، وأقــوا ، وأيًضــ

 الواحــد ءاكمــة عنــد النظــر للشــيلقطاعــات املرت ملتــص ا هــي
ـــــــا ، بســـــــيوينصـــــــورة واحـــــــدة " و يفولعهـــــــا  مـــــــا عـــــــدة وواي

 (.74،م2001
 للوجه  االبتعاد عن المظهر الطبيعي – 3

علـة  اآلدمـيصياغاته للوجـه  يفا يعتمد بيكاسو  
لــــه ر يــــة  التشــــكيليتناولــــه  يفالنقــــل أو التقليــــد إمنــــا يعكــــس 

ســخ واملوضــوت( أو خاصــة جديــدة ومتنوعــة فــان الفنــان ا ين
، بل هو يقـدم لنـا مـا خاللـه معـانة حسـية لـذلك املعـ  ينقله

عليــه هــذا املوضــوت بالنســبة  ينطــوي الــذي الوجــداين والعقلــي
 ثيــــــل  يفإليــــــه، ومعــــــ  هــــــذا أن مهمــــــة الفنــــــان ا تن صــــــر 

التعبـري  يفتن صـر أوًا وبالـذات  هـياملوضوت أو تقليد  وإمنا 
إبـــراهيم، ينكشـــع لـــه " واملوضـــوت علـــة حنـــو مـــا عـــا ذلـــك 

 (.35،م1977
 اآلدمـــيتناولـــه للوجـــه  يفوقـــد جـــاء  يـــز بيكاســـو  

لـه فيقدمـه بصـورة جمـردة  ا ما ابتعاد  عا الطابا التمثيلينابعً 
تناولـه  يفمنهـا عنصـر التمثيـل يـا أتـا  لـه التنـوت  فييكاد خيت

 هلذا الشكل.
فهــــــو ا يتقيــــــد تالمـــــــ  هــــــذا الوجــــــه و ا يهـــــــتم  
يـــة، فـــاملهم لديـــه هـــو الشـــكل وجـــه وهيئاتـــه الطبيعبتفاصـــيل ال

احملكم هلذا الوجه، فهـذا الوجـه يعـد  التشكيليوالبناء  النها ي
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لديه وسيطًا شكلًيا يف ر ما خالله  اقاته اإلبداعيـة ويقـدم 
 صياغة الشكل. يفما خالله ابتكاراته املتفردة 

شـــــكل الوجـــــه  يفإا أن ا ـــــا  بيكاســـــو للت ريـــــد  
مسـتمد  ولكنـه  ريـد موضـوعيا  ريـد صـدفة مل يك اآلدمي

 لوحاتـه. يف امـا  الطبيعة"فهو مل يغفل  .التكعييما أسلوبه 
عان مـا فسـر  . التكعيبيـةحد  لوحاته إ يففعندما يتعمق املرء 

العمـل يعـد مزدوع ألن  فوجناو يت سد املوضوت أمامه وهو إ
إبـــــــــــراهيم، " وذات الوقـــــــــــ  يفبـــــــــــذلك  بيعيًـــــــــــا و ريـــــــــــديًا 

 (.123،م1995
 تحليل الوجه إلى عناصره الهندسية  – 4

إس  التكعيــــــــيبدايــــــــة أســــــــلوبه  يفبيكاســــــــو ا ــــــــه  
سـيزان يقـول سيزان " ما أفكار فقد كـان اانشغال تا تركه "

، اهلندسـيالطبيعة اكا ترسيبه إس معادلـه  يفن كل جسم "إ
إس مربــا أو مســتطيل، أو دا ــرة، أو خمــرو ، أو منشــور،  أي

 زان إمنــــــا كــــــان ي كــــــد علــــــة مــــــنهد بنــــــا يأو مكعــــــة، وســــــي
يقــــوم  الــــيتأساســــه اهلندســــة  فــــولألعمــــال الفنيــــة، فالعمــــل ال

أســـــا   هـــــيحيتويهـــــا، و  الـــــيتعليهـــــا، أو العالقـــــات الرتكيبيـــــة 
وقـــــد ، (103،م2001، بســـــيوينو" التكـــــويا وجـــــوهر البنـــــاء

هـــذا اا ـــا  ااهتمـــام بـــالفنون  يفاملعـــ   يفاســـو بيك ســـاعد
توضــ  أن احلقيقــة الفنيــة أساًســا تركيبيــة  الــيتالبدا يــة وغريهــا و 

 .التكعيياملذهة  يفوبنا ية ومعمارية كما ئهر 
للشـــكل والوجـــه  اهلندســـيويرجـــا ااهتمـــام بالبنـــاء  

أعمال بيكاسو إس اهتمامه بت ليـل  يفبصفة خاصة  اآلدمي
ت ول الوجه إس جمموعة ما املكعبات ي لع بينهـا الشكل في

ـــاء جديـــد يقـــرتب  ، فهـــو مـــا الشـــكل األصـــليجمموعـــه  يفبن
ويعيـد بنـاء  مـرة أخـر  وهـو بـذلك حيـول  اآلدميحيلل الوجه 

وأشـــــكال هندســـــية يتـــــداخل  ويةتاملكعبـــــات إس ســـــطو  مســـــ
بعضــها مــا بعــ  فهــو يــرج  حقيقــة هــذا الوجــه إس حقيقــة 

 بنا ية تركيبية.
  اآلدميتناول الوجه  فيانًيا  تصنيف ألسلوب بيكاسو ث
 " يغلب على صياغتها " الطابع النحتيوجوه  – 1

ات مــــــا القــــــرن بدايــــــة الثالثينــــــ يفا ــــــه بيكاســــــو  
تعتمــد  الــيتإنتــاع جمموعــة مــا األعمــال الن تيــة و  يفالعشــريا 

والوجـــو  اآلدميـــة يـــا أثـــر  اآلدمـــيتشـــكيلها علـــة الشـــكل  يف
د أنــــه حتولــــ  وجوهــــه جمــــال التصــــوير، فن ــــ يفعلــــة إنتاجــــه 

ــــة  ــــل  يفاآلدمي ــــك الفــــرتة إس كت ــــدوتل ــــة مــــا  تب كياــــا من وت
جمـــال الن ـــ   يفالصـــتور أو الكتـــل اخلشـــبية، فبعـــد جناحـــه 
عضــوية وكــذلك  يفانعكــس ذلــك علــة إدراكــه للبعــد الثالــ  

 (.1وشكل  يفإحساسه بالكتلة كما 
فيــه  وقــد حتــول وجــه املــرأة إس شــكل جمســم، أعــاد 

تشكيل مكونات الوجه بصياغة مغايرة  اًمـا لفـروض الواقعيـة 
فقد أعاد صياغة وترتية مكونات الوجـه تـا يتناسـة عليها، 

جنـــد األنـــع وقـــد اختـــذ شـــكل كتلـــة  إذ التكعيـــيمـــا أســـلوبه 
تالمســـ   يف حـــشحنتيـــة جمســـمة علـــة جانـــة الوجـــه األاـــا 

انقســـم  الـــذيأعلـــة الوجـــه  ا ـــاهش أفقـــي ورأســـي يفالعينـــان 
ذن األعـــــش و الإس كتلتـــــش حنتيتـــــش أحـــــدمها تشـــــمل األنـــــع و 

واألخــر  تشــتمل علــة الفــم والعــش واألذن اليســر ، وقــد مت 
 يفتشـــــــكيلهما باســـــــتتدام خطـــــــو  حنتيـــــــة مبســـــــطة تبتعـــــــد 

 الـــذيللوجـــه وهـــو األســـلوب  يصـــياغتها عـــا املظهـــر الطبيعـــ
 آلدمـــياتتنـــاول فيهـــا الوجـــه  الـــيتأغلـــة أعمالـــه  يف  بيكاســـو اعتمــد

 تلك الصفات. يفما تنوعه 
"التشتتتتتتويه أو صتتتتتتياغتها علتتتتتتى  فتتتتتتي اعتمتتتتتتدوجتتتتتتوه  – 2

 " التبسيط أو التحريف
لـة تشـويه العديـد مـا أعمالـه ع يفبيكاسـو  اعتمد 

وترجــا تلــك األعمــال إس فــرتة احلــرب املليئــة  ،اآلدمــيالوجــه 
ل تلــك تســتنكرها البشــرية، وقــد محـتـ الــيتبالبشــاعة والفظائــة 

ترف  احلرب وبشاعتها وجرا مها  اليتشوهة رسالته الوجو  امل
تلـك الفـرتة إس  يفأعمالـه  يفحق البشرية فوصـل بيكاسـو  يف

لدرجـــة وصـــل  إس حـــد مســـخ لـــال  اآلدمـــيحتريـــع الوجـــه 
 هذا الوجه.
( يصــور فيــه وجــه إحــد  النســاء  2و شــكل  فــيف 
لباكيـــة، حيمـــل اســـم املـــرأة ا الـــذيعملـــه الشـــهري  يفالباكيـــات 
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د  قـــد حتـــول إس وجـــه قبـــي  ملـــا ما تتيمـــل هـــذا الوجـــه  ـــفعنـــد
ـــه الفنـــان مـــا قـــيم تعبرييـــة أراد أن يوصـــل اـــا كراهيتـــه  محلـــه ل

، فمــا خــالل هــذا الوجــه، ومــا اإلنســانلل ــرب ومــا تفعلــه ب
فاجعة املدمرة مـا حتريـع وتشـويه مالحمه ما  ثار ال يفحيمله 

 ادنســـيد متواصـــل والـــدموت تكـــ يفيت ـــرك نشـــعر كـــين الفـــم "
نفـــس  يفطـــر مـــا العينـــش وتبـــدو كياـــا قطـــا مـــا املســـامري تق

اختار  بيكاسـو علـة الوجـه..  الذينع عالوق ، واأللوان وال
املـرأة وحي ـة عـا  اـز  وجـه الـذيالبكاء نفسه  هيولكنها 

 (.79،م 1974ف اد، " وأعيننا مالحمها
تناولـــه  يفوكـــذلك فقـــد ا ـــه بيكاســـو إس التبســـي   

يصـــور فيـــه بورتريـــه  الـــذي( و 3وشـــكل  يفـــ، فاآلدمـــيللوجـــه 
علــــة اخلطــــو  املســــتقيمة واملن نيــــة  اعتمــــدامــــرأة جنــــد  قــــد 

علــــة شــــكل  اعتمــــدلصــــياغة الوجــــه بشــــكل مبســــ  حيــــ  
للوجــه  نــش وتبســي  الشــكل اخلــارجيالــدا رة للتعبــري عــا العي

ئهــر الفــم مفتوًحــا مــا  يف حــشخطــو  مســتوية ومن نيــة  يف
مـــا خـــالل مربعـــات مرتاصـــة اجلانـــة وقـــد عـــرب عـــا األســـنان 

نــه  طــش هندســيش، وكــذلك عــرب ع الــذيفــم ال فيعلــة صــ
ئهــر مــا خــالل الفــم املتفــو  هلــذا الوجــه وقــد  الــذياللســان 

 يفبســــ  الشــــعر وأوجــــز   يف حــــشعــــرب عنــــه بشــــكل مثلــــ  
أعلــة الــرأ  وجمموعــة أخــر   يفجمموعــة مــا اخلطــو  املا لــة 

 أسفل. يف
  فنون األطفال" صياغتها "سمات في وجوه تحمل –3

انعكســ  بعــ  مســات فنــون األ فــال التشــكيلية علــة       
 يف اآلدمــيأعمــال بيكاســو وبشــكل واضــ  وقــد محــل الوجــه 

ــــة وبســــا ة  ــــة وتلقا ي التشــــكيل،  يفصــــياغته التشــــكيلية  الق
لبعـد الثالـ  فنرا  قد ا ه إس التسطي  واابتعاد عـا تصـوير ا

السـمات  هـيو  اآلدمـيجـه صياغته للو  يف حماكاة الواقا املر ي
( نــــر  4شــــكل و فــــيرســــومه، ف يفل ــــي إليهــــا الطفــــل ي الــــيت

بيكاســو وقــد أ لــق لفطرتــه تلقا يــة العنــان، فنــرا  قــد عــرب عــا 
بســي ، وئهــرت حتمــل مســات  شــكل بيضــاوي يفوجــه املــرأة 

 يفبــــالتعبري عــــا الفــــم واألنــــع  ةفــــفنــــون األ فــــال، فقــــد اكت

دا ـــــرتش  شـــــكل يفئهـــــرت العينـــــان  يف حـــــششـــــكل خـــــ ، 
صــغريتش، أمــا الشــعر ف ــاء بشــكل  وجــات مبســطة عاكًســا 

ـــــــون األ فـــــــال  ـــــــذلك رو  فن ـــــــيتب ـــــــة  ال ـــــــة الطالق تعتمـــــــد عل
 والتلقا ية.

 " وجوه تم صياغتها " بأسلوب هندسي – 4
بنــــاء شــــكل الوجــــه علــــة تقســــيمه إس  يفبيكاســــو  اعتمــــد  

مساحات وأشكال هندسية وحتليل الوجه إس أوجه مسـط ة 
بـــش أشـــكال املســـتطيل واملربـــا واملثلـــ  والـــدا رة مـــا متنوعـــة 

ـــــيتتلـــــك األشـــــكال و  تنشـــــي مـــــا خـــــالل تقـــــا ا خطو ـــــه  ال
 املستقيمة ليصل اا إس بناء هذا الوجه.

( 5شكل " وواملاندولش تاةالفلشهرية "لوحته ا فيف 
ي كــــد فيــــه علــــة  الــــذينــــرا  وقــــد عــــرب عــــا الوجــــه بيســــلوبه 

 اعتمـــدلشـــكل، فقـــد يب ـــ  فيهـــا عـــا جـــوهر ا الـــيتفلســـفته 
هذا العمل إس مراحله  علة اجلانة البنا ي للشكل إذ ينتمي

ا ــه فيهــا إس حتليــل الوجــه إس أشــكال  الــيتالتكعيبيــة األوس 
هندســـية خمتلفـــة و كاملثلـــ  واملربـــا واملســـتطيل واملعـــش.... ( 
فت ول الوجه وشكل الفتاة وكذلك املاندولش وخلفية اللوحـة 

فيهـــــا بيكاســــــو علـــــة هــــــذا  اعتمــــــدة إس مســـــاحات هندســـــي
 .اهلندسيالت ليل 
صياغتها على " أسلوب الوجه  في اعتمدوجوه  – 5

 المزدوج " 
فيهـا بيكاسـو علـة  اعتمـد الـيتأبـرو األسـالية ما  

أعمالــه، هــو تنــاول  يفوأكثرهــا تكــرارًا  اآلدمــيصــياغة الوجــه 
خــــالل  اســــتتدمهاكتشــــفه و  الــــذيالوجــــه بيســــلوب مــــزدوع و 

كثــــري مـــــا   يفرابــــا واخلـــــامس   كــــرر  بعــــد ذلـــــك العقــــديا ال
 مراحل أخر . يفأعماله 

: و شــكل "دورا مــارلوحتيــه "مــار  ترييــز" و" فــيف 
صــــــــياغته التشــــــــكيلية للوجــــــــه أســــــــلوبه  يف اســــــــتتدم( 7، 6

 الــذياملعــروا باســم "الشتصــيات ذات الوجــو  املزدوجــة" و 
، التكعيـيجمـال الفـا  يفواحـًدا مـا اكتشـافاته وإبداعاتـه  يعد

ســـعيه لتصـــوير جـــوهر األشـــياء ولـــيس ئاهرهـــا، "فمـــا خـــالل



 إثراء املشغولة املعدنية املعاصرة يفتصوير بيكاسو واإلفادة منها  يف اآلدميالصياغات التشكيلية للوجه مسعودة قربان: مرية فهمي و أ

 

69 

يرف  منطق الر ية الواقعية املقيدة بزاوية ر يـة واحـدة، فصـور 
، حمــــاوًا بــــذلك ذاتــــه الوقــــ  يفاألشــــكال مــــا عــــدة وجــــو  

طــم تصــوير ديناميكيــة املوجــودات، وهــو مــا أوصــله إس أن حي
ذ عصـر كـان سـا ًدا منـ  الـذي وما اللوحـة، واملنظـور التقليـدي

 (.145،م 1993النهضة " و حممود، 
 اآلدمـــياـــذا األســـلوب املتميـــز لتنـــاول الوجـــه فهـــو  

ـــــدييواصـــــ لصـــــياغة  ل حتطيمـــــه لكـــــل منظـــــور وأســـــلوب تقلي
الشــكل فقــد اســتلهم بيكاســو ر يتــه هــذ  مــا خــالل دراســته 

 الفنون القداة. يفوحبثه 
، القــدمي ســتوحة هــذا األســلوب مــا الفــا املصــريفقــد ا     
 يفالقـــدمي كـــان لـــه الســـبق  ر بالـــذكر أن الفنـــان املصـــريوجـــدي

تســـــتيثر باهتمـــــام  الـــــيتمعاجلـــــة الكثـــــري مـــــا املشـــــاكل الفنيـــــة 
 يش الوضـــــا اجلـــــاناحلـــــدي  كـــــاجلما بـــــالعصـــــر  يفالفنـــــانش 

 (.146،م1993" وحممود، والوضا املواجه
ـــرا  قـــد صـــور   وجـــه " مـــار  ترييـــز " و" دورامـــار فن

، نفسـه الوقـ  يفللوجه  واجلاني جامًعا بش الوضا األمامي"
أغفــل  الــذي القــدمي املصــري مفــردات الفنــاننفــس  اســتتدمو 

س أفضـــل ســـبيل الوصـــول إ يف وعـــي،عـــا  املنظـــور التقليـــدي
 وقـــد كـــان اخليـــال هـــو اإلنســـاينتـــربو اجلمـــال  الـــيتاألوضـــات 

 .ون أن يهتم بقواعد املنظور البصريد حمركه الر يسي
أقنعتتة "التشتتكيلية علتتى  صتتياغتها فتتي اعتمتتدوجتتوه  – 6

 تراثية " 
أفريقيــا ومشــاهدته للفــا  يفات بيكاســو جــو  تعــد   

واملن وتات األفريقية وأقنعتها عاماًل م ثرًا علـة إنتاجـه  الزجني
  نســـاتلوحتـــه الشـــهرية "  يفتلـــك الفـــرتة ويت ســـد ذلـــك  يف

أوح  له تلك املن وتـات وأقنعتهـا  إذ(  8" و شكل  أفينون
بــدأ اــا مرحلــة ركــز فيهــا بيكاســو علــة  لــيتامالمــ  وجــوهها 

فكانــ  بدايـة جديــدة ونقطــة انطــال   ،اآلدمــيحتطـيم الوجــه 
األشكال   أعيـد  ميعـه  بًقـا لرتكيـة واويـة "ففيها قسم  

الوجو  فــ ،الفــا يف ل خيــالع كــل مبــادب املــذهة الطبيعــيما ــ
جـو  احلقيقيـة، رمـوو للو  هـيفيها ا تشبه الوجو  الطبيعيـة بـل 

األعـــراا الفنيـــة و " كـــل التقاليـــد "الفتيـــات يفبيكاســـو حطـــم 
القداة وخلـق صـورة ترمـز إس الفـا احلـدي ، كانـ  " فتيـات 

" عمـــاًل فنًيـــا ســـابق علـــة ومنـــه، تنبـــي فيـــه بيكاســـو تـــا  أفينـــون
 (9،م 1981" و بووو، املستقبل يفا سوا يكون عليه الف

 توصيف وتحليل تجربه البحث   
 (9شكل )
الوجــه  علــة صــياغة املعدنيــة املشــغولةيا هــذ  تكــو  اعتمــد    

صـياغته  يفبيسلوب يعد ما أشهر أسـالية بيكاسـو  اآلدمي
كثـــــري مـــــا أعمالـــــه وهـــــو   يفقـــــام بتكـــــرار   إذ اآلدمـــــيللوجـــــه 

يصـــور  املشـــغولةفنـــر  تكـــويا هـــذ   أســـلوب الوجـــه املـــزدوع،
يف مــا اجلنــة فقــد مت رســم الوجــه مــا اجلنــة  اآلدمــيالوجــه 
قواعــد بــذلك ا حمطًمــ ن مــا منظــور أمــامياصــورت العينــ حــش

ــــد  لصــــياغه ال بواألســــلو املنظــــور  وجــــه ويعتمــــد هــــذا التقلي
س األســــلوب علــــة فلســــفة الفــــا املصــــري القــــدمي للوصــــول إ

 أفضل األوضات.
 اآلدمــــــيالوجــــــه  فقــــــد مت صــــــياغة( 10شتتتتتتكل ) يفأمــــــا    

علــــــة األســــــلوب  صــــــياغته التشــــــكيلية يف اعتمــــــدبيســــــلوب 
أوجه  سحتليل الوجه إ سفيه بيكاسو إ ه ا الذيو  ، اهلندسي

 "املســـــتطيل واملربـــــا والـــــدا رة بـــــش أشـــــكال مســـــط ة متنوعـــــة
  وقــد  ــ املشــغولةتلــك  يف اآلدمــيواملعــش .."ونــر  الوجــه 

 سإ الشــعر حتــول يف حــشصــياغته علــة شــكل مســتطيل كبــري 
تطيل ومثلــــ  وشــــكل بــــش مســــ متنوعــــة مســــاحات هندســــية

مها علــة شــكل احــدصــياغة إ   ــ ن فقــدأمــا العينــا مخاســي،
نـــع مت دمـــد األ يف حـــش ةمربـــا واألخـــر  علـــة شـــكل دا ـــر 

 يف مســـاحات لونيـــة غـــري حمـــددة الشـــكل متـــيثرة سوحتويلهـــا إ
 .علة التبسي  اعتمد الذيا بيسلوب بيكاسو ذلك أيضً 

 وهــي وقــد نفــذت هاتــان املشــغولتان بالتقنيــة الكلووونيــة      
مت فصــــل  إذتطبيــــق املينــــا  يف مـــا أقــــدم األســــالية املســــتعملة

ســتتدام حــواجز مــا األلــوان عــا بعضــها الــبع  عــا  ريــق ا
مت اـا حتديـد  الـيت هيأسالك الن ا  ذات مقطا مستطيل و 

ـــــ إذمالمـــــ  الوجـــــه  ا شـــــكل  تلـــــك األســـــالك بالزراديـــــه  بًق
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ــــون الشــــفاا ســــ   بقــــات متتاليــــة للتصــــميم    إضــــافة الل
 ات الوجه.بعد حتديد مساح علة حدة وحر  كل  بقة

 (11شكل )
علــة  املشــغولةتلــك  يف دمــيتشــكيل الوجــه اآل اعتمــد       

ئهر تكويا الوجه مسـتوحة مـا  إذ ،مالم  الوجو  األفريقية
 الـذيهـذا األسـلوب  ،لـه ةاملميـز  واألقنعـةاملن وتات األفريقيه 

قيــــــــا ومشـــــــــاهدته أفري يفبيكاســــــــو مــــــــا جواتــــــــه  اســــــــتوحا 
ا  املشــغولةتلــك  يف اآلدمــيوالوجــه  ، للمن وتــات األفريقيــة

، وقـد مت يشبه الوجه الطبيعي بل حيمـل رمـوو الوجـو  احلقيقيـة
 مت  هيـــز إذ ،بيســـلوب املينـــا التصـــويرية املشـــغولةتنفيـــذ هـــذ  

األبــي    إضــافة األلــوان مــا اللــون  بيرضــية املعدنيــة القطعــة
 وحتديد مالم  الوجه بقلم املينا. الشفافة

هـــــذ   يفقـــــد مت تصـــــوير الوجـــــه ف (12شتتتتتكل ) يفأمـــــا      
س ترمــز إ الــيتعلــة اخلطــو  و  اعتمــدبشــكل مبســ   ةاملشــغول

س خطــش فن ــد األنــع وقــد حتــول إ ،دمــيمالمــ  الوجــه اآل
الفــم خــ  ما ــل علــة شــكل قــو  يت ــه  يف حــشمتــواويش، 

حــد  العينــش ئهــرت علــة شــكل قــو  إ يف حــشس أعلــة إ
املا ــل املمتــد مــا س أعلــة وقــد تالقــة مــا اخلــ  ما ــل إ اأيًضــ

س أسـفل مت ـه إ ايظهر علة شكل قـو  أيًضـ الذياألنع و 
 .ختفـــ  العـــش األخـــر ا يف حـــشليعـــرب عـــا أحـــد احلـــاجبش 

 يفس األعتماد علة أسلوب بيكاسـو هذا التكويا إ  هوقد ا
 بشكل مبس . اآلدميالوجه  صياغة

بيسـلوب املينـا علـة األسـط   املشـغولةومت تنفيذ هذ          
فيهــــا لــــون املينــــا الشــــفافة فــــو   اســــتتدمبالــــدفا، و  ملشــــكلةا

مـــ ثرات الضـــوء والظـــل  خلفيـــة مـــا الفضـــة    رقهـــا لتعطـــي

 ديــــد مالمــــ  الوجــــه و ــــ  فيهــــا عمليــــة البنــــاء بــــاأللوان لت
 لتيكيد درجات الظل والنور. الشفافة
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Abstract The research aimed to make use of the plastic formulations for Human Face in Picasso's paintings and 

Benefit from enriching Contemporary Metal work. 

To achieve this goal, the method of  Fine's School cubism has been explained through the analysis of the work of the artist 

Pablo Picasso, which dealt with the expression of the human face, and detection of the multiple and diverse formulations of 

the plastic, so that they create entrances to new and innovative design contemporary metal work, and from which an 

emphasis on those plastic values that derived from Picasso's paintings of human face in particular, and through these 

formulations, some metal crafts are made, which contributes to the enrichment of the curriculum hypertext crafted and 

enamel by finding fresh and contemporary entrances, as well as enriching the curriculum of painting by depending on the 

analysis of the human face in Picasso's paintings and identification of the plastic formulations, and taking advantage of them. 

This is considered as a different artistic vision to enrich the plastic processors among students in different fields of art 

education. The research followed the descriptive analytical method, as well as the curriculum applied through the theoretical 

framework, which dealt with the study of many points which describe the characteristics of  Picasso's paintings of human 

face, and the classification of his style in dealing with Human face. As I did apply in the field of metalworking, according to 

what has been studied of the properties of the formulations in the human face in Picasso's face. 

 

Key Words: The plastic Formulations – Human Face – Picasso- Contemporary Metal work. 
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سم , 97×  130مرأة تصفف شعرها , ( بيكاسو , ا1شكل )
زيت على توال , مجموعة مدام برترام , سميث نيويورك , 

 م1940

 

 

سم, زيت على  49×  60( بيكاسو, المرأة الباكية,  2) شكل 
 1937توال, جاليرى تات, 

 

 
 المرأة مع بورتريه خاص,  ( بيكاسو, النصف العلوي 3) شكل 

سم, زيت على توال, مقتنيات خاصة, باريس,  60.5×  71
 م1929
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×  100, ( بيكاسو, امرأة جالسة على كرسي 4) شكل 
 م    1963توال, مقتنيات خاصة, سم, زيت على 65

 
 

سم, زيت  73.6×  100.3( الفتاة والماندولين ",  5) شكل  
 م1910متحف الفن الحديث, نيويورك,  على توال,

 

 
سم,  81×  100( بيكاسو, بورتريه لمارى تريزوالتر,  6) شكل 

 زيت على توال,
 م1937متحف بيكاسو, باريس, 

  
سم,  65×  92دورامار الجالسة, له ( بيكاسو, بورتري 7) شكل 

 م1937متحف بيكاسو, باريس, زيت على توال, 
 

 
 

سم ,زيت 243×سم233أنسات أفينون,, بيكاسو ( 8) شكل 
1907, على توال ,متحف الفن الحديث,نيويورك
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صياغتها التشكيلية للوجه  في( مشغولة معدنية تعتمد  9) شكل 
ذلك على  فيجة " معتمدة على " أسلوب الوجوه المزدو  اآلدمي

 تصوير بيكاسو, منفذة بأسلوب الكلوزونية

 
صياغتها التشكيلية  في( مشغولة معدنية تعتمد  10) شكل 
" مستفادة من تصوير  الهندسيعلى " األسلوب  اآلدميللوجه 

 بيكاسو, منفذة بأسلوب الكلوزونية

 
صياغتها التشكيلية  في( مشغولة معدنية تعتمد  11) شكل  

على " مالمح الوجوه األفريقية " مستفادة من  اآلدميللوجه 
 تصوير بيكاسو بأسلوب المينا التصويرية

 

 
صياغتها التشكيلية  في( مشغولة معدنية تعتمد  12) شكل 
على " التبسيط " مستفادة من تصوير بيكاسو,  اآلدميللوجه 

 منفذة بأسلوب المينا على األسطح المشكلة بالدفع
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 المتتابعة المعياريمصفوفات لرافن لاختبار فاعلية القياس التكيفي في الكشف عن الموهوبين باستخدام 
 

 إسماعيل سالمة سليمان البرصان
ستاذ مشارك/ قسم علم النفس/ كلية الرتبية/ جامعة امللك سعودأ  

 صالح الدين فرح عطا اهلل بخيت
 أستاذ مشارك/ قسم الرتبية اخلاصة/ كلية الرتبية/ جامعة امللك سعود

 قسم الرتبية اخلاصة/ كلية الرتبية/ جامعة اخلرطوم
 هـ25/12/1435  وقبل بتاريخ -هـ 2/6/1435 قدم للنشر

 

، هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن فاعلية القياس التكيفي يف الكشف عن املوهوبني باستخدام اختبار رافن للمصفوفات املتتابعة املعياري: المستخلص 
، ومت تدريج ٍب من أربع مدارس، حتتوي طلبة عاديني وموهوبني، طُبِّق عليهم اختبار رافن للمصفوفات املتتابعة املعياريالط 404تألفت عينة التدريج من  إذ

% من املصنفني  22مفحوٍص كان من بينهم 100(، مث اختريت عينة للقياس التكيفي اليت بلغت RUMM 2020الفقرات واملفحوصني باستخدام برجمية )
الستطالعية األوىل، كموهوبني حسب وزارة الرتبية. وقد استخدمت  بيانات استجاباهتم يف القياس التكيفي الذي تكون من ثالث مــراحل، هي: املرحلة ا

ص يف وتألفت من مخس فقرات، واملرحلة الثانية من مخس فقرات، يف حني تكونت املرحلة الثالثة من مخس فقرات أيضاً، وقد حسبت القدرة لكل مفحو 
معامل ارتباط بني القدرة املقدرة من  املراحل الثالث، ومت مقارنتها بقدرة املفحوص املقدرة من االختبار اخلطي بفقراته التسع واخلمسني، وأظهرت النتائج

لوجيت، إضافة إىل فرق  0.553، ومتوسط فرق يف القدرة، مقداره 0.913االختبار التكيفي يف املرحلة الثانية،  والقدرة املقدرة من االختبار اخلطي، مقداره 
املصنفني كموهوبني باستخدام االختبار اخلطي ال ختتلف عن نسبتهم  ، كذلك أظهرت النتائج أن نسبة الطلبة 0.485يف اخلطأ املعياري مقداره يف املتوسط 

(، األمر الذي يفيد بفاعلية عالية للقياس التكيفي يف الكشف عن α=0.05باستخدام االختبار التكيفي باستخدام اختبار مربع كاي، ومستوى داللة )
 عياري قياساً باالختبار اخلطي.ملالطلبة املوهوبني باستخدام  اختبار رافن للمصفوفات املتتابعة ا

نظرية االستجابة للفقرة، القياس التكيفي، النظرية احلديثة يف االختبارات، مناذج االستجابة للفقرة، الكشف عن املوهوبني،  الكلمات المفتاحية:
 )رافن(. اختبار املصفوفات املتتابعة املعياري

 

 

الباحثان بالشكر اجلزيل إىل مركز حبوث كلية الرتبية وعمادة البحث العلمي يف جامعة امللك سعود لتمويل هذا البحثيتقدم 
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 مقدمة:
يتضمن تاريخ الكشف عن املوهوبني بالعديد من     

النظريات والنماذج واملداخل، وأقدمها منوذج الكشف 
( الذي Terman, 1925الكالسيكي الذي قدمه تريمان )

اعتمد على الكشف عن املوهوبني باختبارات الذكاء الفردية  
كمحك وحيد النتقاء املوهوبني، مث توالت بعد ذلك تقدمي 
مناذج متنوعة مثل: الكشف وفق مدخل احملكات املتعددة 

م يف والية جورجيا 1958والذي يعود تارخيه إىل عام 
(Williams, 2000)دة عقود ، ووجد اهتمامًا كبريًا طوال ع

 ;Coleman,2003لدى املمارسني والباحثني مثل  )
Homeratha, 1978; Jenkins-Friedman,1982 ;Roach, 

(، وشهد اجملال مناذج ومداخل أخرى مثل: منوذج 1986
(، وأسلوب Renzulli, Reis,&Smith, 1981الباب الدوار )

 ,Joyce & Wolkingتقييم املوهوبني القائم على املنهج 

واستخدام االستثارات الفائقة للتعرف على  (،(1988
(، وأسلوب التقييم Ackerman, 1993املوهوبني )

(، والكشف وفق منوذج  Johnsen, 1997الديناميكي )
(، والنماذج املتدرجة Kornhaber, 1997الذكاءات املتعددة )

 ENTER, Actitope( )2004للكشف عن املوهوبني مثل )
Stoeger, &  Ziegler Ziegler, 2005; ومنوذج البحث ،)

(، Assouline & Lupkowski,1992, 2012عن املوهبة )
ومنوذج العقل الثالثي للكشف عن املوهوبني يف الرياضيات 

(Sak, 2005 والكشف عن املوهوبني القائم على قياس ،)
(، ومدخل الكشف التكاملي Carman, 2011الشخصية )

، والكشف عن (Wellisch & Brown, 2012)عن املوهوبني 
 & ,VanTassel-Baska, Feng)املوهوبني وفق املهام األدائية 

Evans, 2007; VanTassel- Baska, Johnson, & Avery, 

. ولعل تعدد هذه املداخل والنماذج يعود التساع (2002
تتنوع من مث جوانب العقل البشري وتنوع ملكاته وقدراته، و 

قد أكد على أساليب ووسائل اكتشاف هذه اجلوانب، و 
ن ( قائلني إFeldhusen, Hoover,& Sayler, 1990ذلك  )

الطريقة املثالية يف الكشف عن املوهوبني مل تتطور بعد، 

( أن تقييم املوهوبني مل يكن Boolootian, 2005ويرى )
أكثر اضطرابًا و تشويشًا مما هو عليه اليوم. وتأيت الدراسة 

جمال القياس احلالية لالستفادة من أسلوب جديد يف 
النفسي املعاصر وتوظيفه يف ميدان الكشف عن املوهوبني، 

اليت من األساليب  بوصفهوهو أسلوب القياس التكيفي 
ميكن أن ختدم جمال تربية املوهوبني واملتفوقني وفق أساليب 

واليت يأيت يف مقدمتها  القياس والتقومي النفسي احلديثة
 . القياس التكيفي

 :الذكاء في الكشف عن الموهوبيناستخدام اختبارات 
يتضح من مراجعة األدب السيكومرتي يف ميدان تربية      

املوهوبني واملتفوقني وجود نوعني من اختبارات الذكاء 
يستخدمان يف جمال الكشف عن املوهوبني، مها: اختبارات 
الذكاء الفردية، واختبارات الذكاء اجلمعية، وأيد بعض 

ثالث يف جمال الكشف عن املوهوبني الباحثني استخدام نوع 
هو اختبارات الذكاء املختصرة املعدة من النوعني السابقني 

(Pierson, Kilmer, Rothlisberg, & McIntosh, 2012 ،)
ورغم أن األوىل هي األكثر دقة، إال أن اختبارات الذكاء 
اجلمعية تعد أداة مهمة يف الكشف عن املوهوبني. وقد 

اسات، أشارت لذلك عدة در 
( وعدة  (Shaunessy, Karnes, and Cobb, 2004مثل:

؛ السرور، 2007؛ الدمهشي، 2001مراجع، مثل: )باظة، 
؛ 2001؛ سليمان و غازي، 2000؛ سليمان، 2007

( أن اختبارات 2006(. وترى السليمان )1998عكاشة، 
الذكاء اجلمعية تستخدم كمصدر للمعلومات املوضوعية 

لعالية، وهي مفيدة يف إعطاء تصور لتصنيف ذوي القدرات ا
به الطلبة من قدرات؛ إذ عام وبشكل أويل سريع عما يتميز 

هنا تعد مؤشرًا مبدئًيا ال غىن عنه، وقد ثبت أهنا تؤدي إىل إ
%( من جمموع التالميذ املوهوبني 95الكشف عن حوايل )

الذين يتم التوصل إليهم عن طريق اختبارات الذكاء الفردية. 
( أن الدراسات أثبتت أن 2006سليمان )وتضيف ال

االختبارات غري اللفظية )الشكلية( أفضل وأكثر مالءمة 
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للتعرف على الطاقات العقلية الكامنة )مثل مصفوفات 
( أن اختبارات الذكاء اجلمعية 2006فن(. ويرى وهبة )ار 

يف جمال املوهبة تستخدم ألغراض املسح السريع واملبدئي 
الميذ، وأن أكثرها استخداًما اختبارات ألعداد كبرية من الت

 املصفوفات املتتابعة. 
( فيضيفان أنه على الرغم 2001أما ديفز ورمي )

من عيوب مقاييس الذكاء اجلمعية اليت تتلخص يف أهنا: أقل 
مصداقية، وأقل صالحية من االختبارات الفردية، وأن 
األطفال الذين ال يتم تشجيعهم وحثهم حيصلون على 

أقل، فإهنما يريان أن الذين حيصلون على درجات درجات 
عالية فيها يستحقون االنتظام يف صفوف املوهوبني، ويتفق 

؛ كار، 2006؛ ساوسا، 2002معهما يف ذلك )الزيات، 
( إذ يرون أن من 2008؛ هاالهان وكوفمان، 2001

وسائل الكشف عن املوهوبني املقبولة، هي نسبة الذكاء 
ارات ذكاء فردية أو مجاعية. ويرى سواء مت استخدام اختب

( أن التالميذ الذين حيصلون على نسب 1986بشاي )
( يف اختبار مجعي 120( و )115ذكاء تقع فيما بني )

للقدرة العقلية ميكن إحالتهم لقياس ذكائهم على أساس 
فردي، وأن النقد الذي ميكن أن يوجه إىل القياس اجلمعي 

 الذين يعانون صعوبات يف القراءة هو عدم كشفه لألطفال
أو الذين يعانون من اضطرابات انفعالية، أما فيما عدا ذلك 

 فهو ذو أمهية يف الكشف عن املوهوبني واملتفوقني. 
فن المتتابعة المعياري في امصفوفات ر اختبار استخدام 

  :الكشف عن الموهوبين
يعد اختبار املصفوفات املتتابعة املعياري من أهم اختبارات  

 Penroseالذكاء اجلمعية غري اللفظية، وقد أعده كل من 

and Raven  1938يف عام( مRaven & Court, 1998 ،)
ومنذ ذلك التاريخ احتل مكانة مرموقة يف قياس الذكاء 
والكشف عن املوهوبني وغريها من جماالت القياس العقلي،  

ما وجد اهتمامًا غري مسبوق من بني مجيع أدوات الفرز ك
ويعد اختبار املبدئي لدى الباحثني ألمهيته يف هذا اجملال، 

رافن  اختبارات الذكاء اجلمعية ذات االرتباط العايل مع 
اختبارات الذكاء الفردية، قنن منذ السبعينات يف الوطن 

غري لفظي  العريب، موجود عامليًا منذ الثالثينات، اختبار
والدراسات املعروضة تبني أمهيته متحرر من أثر الثقافة، 

أ واستخدامه الواسع يف جمال الكشف عن املوهوبني سواء 
 & Mills)وقد بينت دراسة  حملياً،كان أم عامليًا  

Ablard,1993)  أمهية استخدامه يف جمال الكشف عن
املوهوبني، كما أشار التقرير املسحي عن املوهوبني يف 
منطقة يورك بوالية أونتاريو  يف كندا والذي قدم نتائج 

( طفل من الصف الثالث 3400دراسات أجريت على )
 -أن اختبارات املصفوفات املتتابعة،  واختبار أوتيس 

بة، باإلضافة لتفوقهما يف ولينون أفضل منبئات عن املوه
التنبؤ باملوهبة على ترشيحات الوالدين، واملعلمني، واألقران 

Burnham,1987)) أشارت دراسة كما 
Shaunessy, Karnes, and Cobb, 2004) إىل أمهية )

استخدام اختبار املصفوفات املتتابعة املعياري يف عمليات 
الفرز والكشف عن املوهوبني؛ ألنه يتفوق على غريه من 
األدوات غري اللفظية يف هذا اجملال، باإلضافة إىل مقدرته 

ي يختلفني ثقافًيا وثنائعلى اكتشاف املوهوبني من بني امل
، (Baldwin, 2007)اللغة، متفقة يف ذلك مع دراسة 

 ,Lewis, DeCamp-Fritson, Ramage)وكشفت دراسة 

McFarland, & Archwamety, 2007)  عن فاعلية أعلى
الختبار املصفوفات املتتابعة املعياري مقارنة مع اختبار 

يف ناجلريي غري اللفظي يف الكشف عن املوهوبني. و 
 (Warne, 2009)مراجعته النقدية للدراسة السابقة توصل 

إىل أمهية اختبار املصفوفات املتتابعة املعياري يف الكشف 
عن املوهوبني مقارنة مع اختبار ناجلريي غري اللفظي، 
واختبارات إيوا للمهارات األساسية، وأشار لضرورة وجود 

ملتتابعة معايري خاصة مبن يطبق عليهم اختبار املصفوفات ا
املعياري، كما أشار إىل أن االختبار يتأثر بشكل كبري بتأثري 

 مر الذي يتطلباألتضخم درجات الذكاء عرب الزمن 

javascript:__doLinkPostBack('detail','ss%257E%257EAU%2520%252522Burnham%25252c%2520Brian%252522%257C%257Csl%257E%257Erl','');
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  & ,Lohman, Korb) مراجعة مستمرة ملعايريه. ويف دراسة 

Joni , 2008) أكادميًيا اليت قامت بالكشف عن املوهوبني 
رات غري لفظية، جنليزية باستخدام عدة اختبايف اللغة اإل

هي: اختبار املصفوفات املتتابعة املعياري، و اختبار 
، وبطارية القدرات املعرفية  NNATناجلريي غري اللفظي

CogAT وقد أشارت النتائج املتعلقة باختبار املصفوفات ،
املتتابعة املعياري إىل أنه يقدر جمموعة كبرية من املفحوصني  
كموهوبني، وقد عزا معدو الدراسة ذلك للخطأ يف معايري 
االختبار بالواليات املتحدة األمريكية، وبذا تتفق هذه 

يري بضرورة مراجعة معا (Warne, 2009)الدراسة مع دراسة 
 .يف الواليات املتحدة األمريكية االختبار

اليت هدفت ملعرفة فاعلية  (McBee, 2010)ويف دراسة     
بعض أدوات الكشف عن املوهوبني يف املدارس االبتدائية 
بوالية جورجيا، مت التوصل لنتائج مقاربة ملا سبق من 

( عن ارتباطه 2009دراسات. وكشفت دراسة خبيت )
قياس وكسلر لذكاء األطفال الطبعة مع م 0.533مبقدار

الثالثة لدى عينة من املوهوبني وكان هذا االرتباط دااًل عند 
( بلغ ارتباطه 2004(، ويف دراسة مراد )0.01مستوى )

( للكشف عن الطلبة املوهوبني Sages-2( مبقياس )0.73)
( سنة. واستخدم للكشف عن 15-9يف الفئة العمرية )

-Leikin, Paz) يف  دراسيت  املوهوبني يف الرياضيات
;Baruch,  &  Leikin,  2013).   Robinson, 1990 

 نيلت( ال;Bakhiet,2013 2012يت، دارسيت )خب ويف    
واقع البحث العاملي املعاصر يف جمال الكشف عن  اتناولت

 – 2004املوهوبني يف اجملالت العاملية احملكمة يف الفرتة )
 157دراسات من بني  10أن هناك  ام( وجدت 2009

دراسة مت حتليلها استخدمت اختبار املصفوفات املتتابعة 
املعياري للكشف عن املوهوبني، وهو بذلك حيتل املرتبة 

أداة  89الثانية من حيث عدد مرات االستخدام من بني 
داة اليت كانت األ إذاستخدمت يف الكشف عن املوهوبني، 

 14ترشيحات املعلمني بعدد  احتلت املرتبة األوىل هي
 استخداًما.

أيضاَ استخدم اختبار املصفوفات املتتابعة املعياري ضمن     
بطارية الكشف العامة للمداخل والنماذج املعاصرة يف جمال 
الكشف عن املوهوبني، كما استخدم كمحك رئيس 
للتحقق من فاعلية معظم تلك املداخل والنماذج يف 

ملتفوقني وذلك يف دراسات الكشف عن املوهوبني وا
(Carman, 2011; Sarouphim, 2009; Wellisch & 
Brown, 2012; Vaivre-Doure, 2011; Yakmaci-Guzel 

& Akarsu, 2006). 
 القياس التكيفي:

أحد أهم  (adaptive testing)يعد القياس التكيفي    
األساليب االختبارية املعتمدة يف جمال قياس القدرات 

نفسية والرتبوية، وأداته هي االختبارات التكيفية والسمات ال
 tailored)االختبارات املفصلة  -أحيانًا  -اليت يطلق عليها 

tests) ومل يصبح القياس التكيفي ممكنًا للتطبيق إال بعد ،
 item) (Lord,1980)ظهور نظرية االستجابة للفقرة 

response theory) ه  على الرغم من أن اإلرهاصات األوىل ل
 يف اختبارات بينية للذكاء. 1905كفكرة قد بدأت عام 

 ,Mills & Stocking)ويعرف كل من مايلز وستوكنغ    

االختبار التكيفي بأنه عملية تقييم يتم بواسطتها  (1991
 إذبناء اختبار يف أثناء قيام املفحوص باإلجابة عن الفقرة 

يتم اختيار الفقرات الالحقة من بنك األسئلة اعتماًدا على 
 الفقرات السابقة.  عنإجابات املفحوص 

 & Hambleton)ويعرف هامبيلتون وسواميناثان     

Swaminathan, 1985)  االختبار التكيفي بأنه اختبار يواءم
ال يتقدم  إذبني قدرة املفحوص وصعوبة الفقرات املقدمة له 

لنفس الفقرات بل جيري تعريض كل مفحوص املفحوصون 
لفقرات تناسب قدرته، األمر الذي جيعل احلصول على 
درجات متسقة لعدة مفحوصني أمراً متعذرًا يف حال اعتماد 
النظرية التقليدية يف االختبارات، أما يف نظرية االستجابة 
للفقرة فإن ذلك ممكن بسبب خاصية حترر قدرات 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160289613001116
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160289613001116
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قرات اليت يتعرض هلا املفحوص املفحوصني من خصائص الف
(item free) وكذلك بسبب حترر معامل الفقرات من ،

وحىت يتم استخدام  ( Person free)خصائص املفحوص 
تطبيق نظرية االستجابة للفقرة، ال بد من حتقق افرتاضاهتا، 

 وهي:
 (unidimensionality)/ أحادية البعد 1
ويعين هذا االفرتاض أن فقرات االختبار تقيس مسة    

إن خط االحندار يف منحىن خصائص الفقرة  إذواحدة، 
(item characteristic Curve)  يكون واحدًا جلميع أفراد

يؤدي انتهاك هذا  يف حنياجملموعة عند مستوى قدرة معني، 
االفرتاض إىل أن يكون هناك أكثر من خط احندار خيتلف 

أفراد اجملموعة اجلزئية عند كل مستوى قدرة باختالف 
(Hambleton & Swaminathan, 1985)  ويتم التأكد من

هذه اخلاصية بأكثر من طريقة، من أشهرها التحليل العاملي 
 الستجابات املفحوصني على فقرات االختبار.

 :(Local Independence) / االستقالل الموضعي 2
فقرة ما ال  عناملفحوص  ويعين هذا االفرتاض أن إجابة   

 على إجابته على أية فقرة أخرى -إجيابًا أو سلباً  -يؤثر 

Hambleton & Swaminathan, 1985) )يذكر  يف حني
بأن هذا االفرتاض يعين عدم ارتباط  (warm, 1978)وورم 

ن إأي  (،θمع بعضها البعض عند قدرة حمددة )الفقرات 
األفراد الذين ميتلكون نفس القدرة جيب أن يكون معامل 
ارتباط أدائهم على فقرة، وأداؤهم على فقرة أخرى، مساويًا 

هذا االفرتاض يتضمن االستقالل  إنللصفر، وميكن القول 
 )اإلحصائي الستجابة املفحوص على فقرات االختبار كافة 

Hambleton & Swaminathan, 1985) ويتم التأكد من 
هذا االفرتاض باستخدام قوانني االحتماالت الرياضية 

هاميلتون  يرى يف حني، 2χ ( Lord, 1980)واختبار 
إذا ما  -ضمنًا  -وسواميناثان أن هذا االفرتاض  متحقٌق 

 .(Hambleton & Swaminathan)حتقق االفرتاض األول 

 Item Characteristic): / منحنى خصائص الفقرة3
Curve)  

رة واحتمالية اإلجابة منحىن ميثل العالقة بني القدوهو     
الفقرة، وهو منحىن متصاعد باضطراد، وله  نالصحيحة ع

يقرتب  (upper asymptotic-level)مستوى تقاريب علوي 
أدىن  (Lower asymptotic level)، ومستوى تقاريب 1من 

خيتلف باختالف النموذج املستخدم يف نظرية االستجابة 
 للفقرة.

  (Speediness)من السرعة  التحرر /4
ن عامل السرعة يف األداء ال يلعب أويعين هذا االفرتاض    

ن عدم إجابة الفرد إورًا يف اإلجابة عن الفقرات، أي د
بشكل صحيح عن فقرات االختبار يعود إىل تدين قدرته، 
وليس إىل تأثري السرعة يف اإلجابة أو عدم وصوله هلذه 

 Hambleton, Swaminathan)الوقت الفقرات نتيجة قصر 

& Rogers, 1991)  باختالف  -ولالختبارات التكيفية
خطوات حتدث عنها املختصون يف هذا النوع من  -أنواعها 

 ,Kingsbury & Zara)القياس، فقد أورد كنجزبري وزارا 

 ست خطوات لبناء االختبار التكيفي، هي : (1989
تعد الفقرات ذات  إذ:  (item pool)بناء جتمع الفقرات / 1

املعامل املقدرة جيداً، أمرًا ضروريًا لالختبار التكيفي، وترى 
أنه حىت يتحقق  (Emberston & Raise, 2000)إمربستون ورايس 

القياس اجليد ال بد من أن حيتوي جتمع الفقرات على عدد كاف 
 من الفقرات ذات صعوبة موزعة جيداً على متصل السمة.

ج الستجابة الفقرة: وينبغي هنا اختيار النموذج / اعتماد منوذ 2
: النموذج األحادي يو يف سياق نظرية استجابة الفقرة اليت حتت

املعلمة )منوذج راش( والنموذج الثنائي املعلمات، والنموذج 
 اآليت:على النحو ثي املعلمات ومعادلتها الرياضية الثال
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Pi (Ө) ( احتمال أن جييب املفحوص ذو القدرة :Өع )ن 
 إجابة صحيحة. (i)الفقرة 

D  1،7: ثابت قيمته. 
bi  معامل الصعوبة للفقرة :(i). 
e  األساس اللوغاريتمي الطبيعي )العدد النيبريي :
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، وباقي الرموز كما يف معادلة i: معلم التميز للفقرة  aحيث 
 النموذج األحادي املعلمة.

 النموذج ثالثي المعلمة :  -جـ

)(1
)1()(

)(

biDae

e
CiCipi

biDa










 
 .i: معلم التخمني بالنسبة للفقرة  Ciحيث 

 (Hambleton &Swaminathan, 1985) 
لالختبار، وهي الطريقة اليت يتم فيها  / اعتماد الطريقة املدخلية3

ميكن  إذحتديد الفقرات اليت تعطى للمفحوص يف املرة األوىل، 
البدء بفقرات ذات مستويات خمتلفة يف الصعوبة تغطي املناطق 
املختلفة للمحتوى وتراعي التوازن يف التميز وهو ما يسمى 

، وميكن أن توكل (Routing Test )باالختبار االستطالعي 
اختيار الفقرات األوىل للمفحوص عن طريق حتديد مستوى قدرة 

 . (Self adaptive testing)خيتاره املفحوص وهو ما يسمى بـ 
بناء على  (Lord, 1980)/ اعتماد طريقة الختيار الفقرات 4

القدرة املتحصلة للمفحوص من اإلجابة عن الفقرات السابقة، 
على معلم الصعوبة أو  وميكن أن تعتمد الفقرات الالحقة بناءً 

 دالة املعلومات.

/ اعتماد طريقة رصد العالمة، وهي إما طريقة األرجحية 5
أو إحدى الطرق الباييزية  (Maximum Likely hood)العظمى 

(Bayesian Methods.) 
 / اعتماد قاعدة للتوقف عن إعطاء الفقرات للمفحوص.6
اتيجيات اليت وختتلف االختبارات التكيفية باختالف االسرت     

اسرتاتيجيات القياس  (Lord, 1980)تتبعها، وقد قسم لورد 
 التكيفي إىل ثالث اسرتاتيجيات هي :

 Two)أواًل : استراتيجية القياس التكيفي ثنائي المرحلة 
Stage Strategy)  

وتتكون هذه االسرتاتيجية من مرحلتني: أوهلما،     
جيري تقدير قدرة  إذ (routing test)االختبار االستطالعي 

أولية بواسطته، مث يتم بعد ذلك توجيه املفحوص للمرحلة 
الثانية حبيث يتعرض املفحوص الختبار فرعي يناسب قدرته 

 (Lord, 1980)املقدرة باستخدام االختبار االستطالعي 
وحتسب القدرة النهائية للمفحوص على أساس مرحليت 

 & Hambleton)االختبار التكيفي جمتمعتني 

Swaminathan, 1985) . 
واإلجراء العملي الختيار فقرات االختبار االستطالعي     

هو اختيار فقراته من بني فقرات االختبارات الفرعية اخلاصة 
باملرحلة الثانية، فبعد تدريج جتمع الفقرات وتقسيمها إىل 
اختبارات فرعية ذات صعوبة متدرجة وخمتلفة يتم انتقاء عدد 

عي الذي يتم قليل من الفقرات لتكوين االختبار االستطال
بواسطته حتديد مستوى قدرة ابتدائي للمفحوص، األمر 
الذي يرتتب عليه توجيه املفحوص ألحد االختبارات الفرعية 

 ,Ghiselli, Campbell & Zedeck )اخلاصة باملرحلة الثانية 

، وميكن أن تتداخل االختبارات الفرعية فيما يبنها (1981
 ,Wright & Stone)لتكوين روابط لكن ذلك ليس ضروريًا 

1979). 
ثانياً: استراتيجية القياس التكيفي متعدد المراحل 

(Multi- Stage Strategy) 
وتتكون هذه االسرتاتيجية من عدة مراحل جيري توجيه     

املفحوص إىل املرحلة التالية بناًء على القدرة املقدرة من 
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املراحل السابقة، وقد تتضمن كل مرحلة فقرة واحدة أو 
وعة من الفقرات، ويتبع هذه االسرتاتيجية اسرتاتيجية جمم

يب الفقرات يف ترتيب يتم ترت إذالقياس التكيفي اهلرمي، 
لى صعوبة الفقرات ويتم هنا ابتداء االختبار عهرمي مرتكز 

بفقرة ما، وبعد اإلجابة عنها يتم االنتقال إىل إحدى 
يف  فقرتني: إحدامها، يف حالة اإلجابة الصحيحة، واألخرى

 (Sands & Waters & Bride, 2001 )حالة اإلجابة اخلطأ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

اختبار تكيفي هرمي مكون من خمس مراحل  -1-الشكل
 & Anastasia)فقرة)  15فقراتهبتجمع فقرات، عدد 

Urbina, 1997 
وتتضمن هذه االسرتاتيجية اسرتاتيجية االختبارات التكيفية 

يتم تصنيف جتميع الفقرات إىل طبقات جيري  إذالطبقية 
يتم اختيار  يف حنيالتنقل بينها على أساس القدرة املقدرة، 

الفقرة ضمن الطبقة اعتماًدا على معامل التمييز 
(Kingsbury & Zara, 1989). 

ثالثاً: استراتيجية القياس التكيفي المحوسب 
(Computerized Adaptive Testing CAT)  

يتم يف هذه االسرتاتيجية تعريض املفحوص لبعض  إذ    
الفقرات باستخدام احلاسوب لتحديد مستوى قدرته 

تناسب التقدير  -بعد ذلك  -املبدئي، مث تقدم له فقرات 
مر لقدرته اعتماًدا على سلسلة االستجابات للفقرات املست

 ما يقدم وعادة  (Murphy & Davidshofer, 1994)السابقة 
 

 
 
 

أعلى من سابقتها، إذا ما   للمفحوص فقرة ذات صعوبة
 كانت إجابته صحيحة للفقرة السابقة، وفقرة ذات صعوبة 

أدىن من سابقتها، إذا ما كانت إجابة املفحوص خطأ 
وينتهي االختبار التكيفي  (Lincare, 2000 )ة للفقرة السابق

إذا ما مت الوصول إىل حتقيق قاعدة التوقف، وقد أورد وورم 
(Warm, 1978) :بعًضا من قواعد التوقف، هي 

( التوقف عند استنفاد الفقرات املوجودة يف جتمع فقرات بنك 1
 األسئلة.

( التوقف عندما تصبح قيمة اخلطأ املعياري يف التقدير أقل من 2
0.0625  

 ( التوقف عندما تصبح الفقرات املوجودة غري كافية.3
وبالنسبة للنقطة الثانية فإن إمربستون ورايس     

(Emberston & Reise, 2000)  يشريان إىل أن قيمة اخلطأ
ميكن أن املعياري اليت يتوقف عندها االختبار التكيفي 

 حيددها الفاحص.

 1المرحلة: 

 2المرحلة: 

 3المرحلة: 

 4المرحلة: 

 5المرحلة: 
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يف هذا اجملال بعض  (Lincare, 2000)ويضيف لنكري     
القواعد األخرى للتوقف، مثل كون قياس القدرة بعيدًا جداً 
عن احملك املطلوب، أو أن يُظهر املفحوص سلوكًا يؤدي 
إلهناء االختبار كأن يكون املفحوص سريًعا جًدا يف 

وقد  فقرات االختبار، نجابة عيف اإل اإلجابة، أو بطيئاً جداً 
أضيفت فيما بعد قواعد أخرى، مثل أقل دالة معلومات 

 .بالنسبة
( بعنوان فاعلية 2003ويف الدراسة اليت أجراها العموش )    

القياس التكيفي يف تقومي بعض القدرات املعرفية لدى طلبة 
السنة األوىل اجلامعية واليت هدفت الستقصاء فاعلية القياس 
التكيفي يف تقومي القدرة اللفظية والقدرة التقليدية وفق 
الطريقتني: التقليدية واحلديثة، أظهرت النتائج الختبار 

قياس التكيفي يف مستويات القدرة القدرة الرياضية تفوق ال
كان القياس  يف حنياملنخفضة ويف مستويات القدرة املرتفعة 

يف مستويات القدرة املتوسطة أكثر فاعلية، أما يف التقليدي 
اختبار القدرة اللفظية فقد كان القياس التكيفي أكثر فعالية 
يف مستويات القدرة املتوسطة واملرتفعة، وبشكل عام أظهرت 

راسة أن القياس التكيفي كان أكثر فاعلية من االختبار الد
التقليدي اعتماًدا على الكفاءة النسبية، واختزال الوقت 

 والفقرات املستخدمة.
( هدفت إىل 2006ويف دراسة أجراها الربصان )    

استقصاء أثر عدد مراحل القياس التكيفي وعدد أسئلة كل 
ي يف التقدير باستخدام مرحلة يف تقدير القدرة واخلطأ املعيار 

 متعددة التدريج، استخدم اختبارينفقرات ثنائية وفقرات 
حتصيليني يف مادة الرياضيات تكون أحدمها من فقرات 
ثنائية التدريج، واآلخر تكون من فقرات متعددة التدريج، 
طبقهما على عينتني من طلبة الصف األول الثانوي يف 

االختبارين  مدينة عمان، ومت تدريج كل من فقرات
سرتاتيجية ا(، طبق بعدها WINSTEPSباستخدام برجمية )

حصل على مخسة  إذ القياس التكيفي متعدد املراحل،
تقديرات للقدرة لكل مفحوص يف العينة األوىل اليت طبق 

عليها القياس التكيفي باستخدام فقرات ثنائية التدريج، 
وكذلك حصل على مخسة تقديرات للقدرة لكل مفحوص 

العينة الثانية، وقد أشارت النتائج إىل أنه يستمر اقرتاب  يف
تقدير القدرة واخلطأ املعياري يف التقدير من تقدير القدرة 
املرجعية واخلطأ املعياري املرافق هلا يف القياس التكيفي املكون 

أما املرحلة  ،من فقرات ثنائية التدريج حىت املرحلة الثالثة
ا يف القياس التكيفي املعتمد على الرابعة فلم تكن مؤثرة، أم

فقرات متعددة التدريج فكانت عملية االقرتاب من القدرة 
رحلة الثانية، املرجعية واخلطأ املعياري املرافق هلا جمدية حىت امل

مل تعد جمدية يف املرحلتني: الثالثة والرابعة، وقد  يف حني
أشارت النتائج كذلك إىل أن القياس التكيفي املبين على 
فقرات متعددة التدريج أدق من حيث تقدير القدرة واخلطأ 
املعياري يف التقدير من القياس التكيفي املعتمد على فقرات 

 ثنائية التدريج.
( إىل فحص 2008ات )وقد هدفت دراسة أجراها عبيد    

فاعلية االختبار التكيفي احملوسب يف دقة تقدير القدرة 
العقلية باستخدام اختبار مصفوفات رافن، ولتحقيق ذلك 

مت تدريج الفقرات اليت  إذ ،استخدم اختبار مصفوفات رافن
( فقرات على عينة تدريج 105بلغت يف صورهتا النهائية )

ق القياس التكيفي ( طالبًا وطالبة، مث طب2695بلغت )
( طالبًا وطالبة 638احملوسب على عينة ثانية بلغت )

باستخدام حمّكني إلهناء االختبار، مها عدد حمدد من 
(، ومت ذلك 0.25( فقرة، وأدىن خطأ معياري )30الفقرات )

باستخدام طريقتني لتقدير القدرة، مها: طريقة األرجحية 
 (Maximum Likelihood estimation) (MLE)العظمى 

 Maximum a) (MAP)وطريقة التقدير البعدي األعظم 

posterior) وأظهرت النتائج أن قاعدة إهناء االختبار بعدد ،
حمدد من الفقرات توفر تقديرات أدق للقدرة ودالة معلومات 
أعلى من قاعدة أدىن خطأ معياري وذلك باستخدام 
طريقيت تقدير القدرة، ومن حيث اختزال الفقرات فقد  

انت نسبة اختزال الفقرات باستخدام قاعدة أدىن خطأ ك
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%( من قاعدة عدد حمدد من الفقرات لكن إذا 50معياري )
متت املقارنة بني القياس التكيفي واخلطي وصل نسبة 

%( تقريباً، وكذلك 70االختزال لعدد الفقرات املطبقة إىل )
كان االختبار التكيفي أدق يف تقدير القدرة من االختبار 

تكيفي باستخدام قاعدة أدىن خطأ معياري، وقد كانت ال
نسبة اختزال عدد الفقرات املطبقة بني االختبار التكيفي 

 %.7واالختبار اخلطي تساوي 
 & Roex)أما يف الدراسة اليت أجراها روكس وديكريس     

Degryse, 2004)   بعنوان "اختبار تكيفي حموسب للمعرفة
مة" واليت هدفت إىل تقومي كأداة تقييم يف املمارسة العا

جدوى حتويل اختبار مكتوب إىل اختبار تكيفي حموسب 
ودراسة صدق احملتوى هلذا االختبار، تكون االختبار من 

( ساعات، وقد 3( فقرة تطبق يف فرتة زمنية مقدراها )165)
( طالب 1000مت تدريج الفقرات باستخدام عينة بلغت )

لتطبيق  (Fast test pro )وطالبة، وقـد استخدم برنامـــج 
االختبار التكيفي احملوسب، واستخدمت طريقة األرجحية 

 )العظمى لتقدير القدرة وقاعدة أدىن خطأ معياري للتوقف 

SE ≤ 0.25) ( 50وقد مت تطبيق االختبار التكيفي على )
( 47طالباً، وأظهرت النتائج أن متوسط مدة االختبار كان )

(، وكان عدد الفقرات اليت 19.38دقيقة باحنراف معياري )
( 70( فقرة إىل )20جرى تعريض املفحوصني هلا يرتاوح بني )

(، 12.40( فقرة وباحنراف معياري )40.24فقرة ومبتوسط )
أما صدق االختبار فقد كان جمديًا وقاباًل للتطبيق، إال 
االختبار التكيفي احملوسب مل يكن بدياًل صادقًا الختبار 

 د الصعوبة أو عايل املعايري.املعرفة املكتوب شدي
 ,Fliege, Becker, Walter)وقد أجرى فليج وآخرون     

Bjorner, Klapp & Rose, 2005)  دراسة بعنوان "تطوير
( 320مت استخدام ) إذاختبار تكيفي حموسب لالكتئاب"، 

فقرة غطت اختبارات فرعية )النشاطات اليومية، املزاج، 
حلياة، النرجسية، الصحة، الشكاوى، الشخصية، الرضا عن ا

القلق، فاعلية الذات(، وباستخدام االختبار التكيفي 

احملوسب تبني أن عالمة االختبار التكيفي احملوسب ارتبطت 
(، ومع اختبار 0.95مع فقرات االكتئاب مبعامل ارتباط )

( ومع اختبار االكتئاب ملركز 0.79القلق مبعامل ارتباط )
( وبشكل عام مت 0.76رتباط )الدراسات الوبائية معامل ا

االستنتاج أن االختبار التكيفي احملوسب لالكتئاب يقيس 
أعراض االكتئاب بدقة عالية وبعدد متدين من الفقرات 

 املطبقة على املستجيب.
 & Vispoel, Wang)وقد أجرى فيزبول ووانج ويلري     

Blelier, 1997)  دراسة بعنوان "االختبار التكيفي احملوسب
: مقارنة ثابتة ملهارات االستماع للموسيقىبار الفقرات الواخت

للكفاءة والصدق التالزمي" هدفت إىل مقارنة الكفاءة 
والدقة والصدق التالزمي بني االختبارات التكيفية 
واالختبارات اخلطية، واستخدم الباحثون بيانات مولدة 

أظهرت النتائج  إذ( مفحوص، 2200)حماكاة( لعينة بلغت )
ختبار التكيفي املوسيقي حيتاج لفقرات تقل بنسبة أن اال

%( ليطابق الثبات والصدق التالزمي 93 -% 50)
لالختبار اخلطي، بل إن االختبار التكيفي أعطى مستويات 
أعلى من الثبات والصدق التالزمي من االختبار اخلطي عند 

 إبقاء طول االختبار التكيفي ثابًتا.
بدراسة  (Kim & Plake, 1993)وقد قام كيم ويليك     

هدفت إىل املقارنة بني اختبار تكيفي حموسب واختبار 
أظهرت النتائج  إذتكيفي ثنائي املرحلة باستخدام احملاكاة، 

أن اخلصائص اإلحصائية )صعوبة الفقرات لالختبار 
االستطالعي هلا أثر أساسي يف دقة قياس القدرة، وبشكل 

على االختبار ثنائي  عام تفوق االختبار التكيفي احملوسب
املرحلة املساوي له بعدد الفقرات وفق حمّكْي دقة القياس 
والفعالية، ووجد أن االختبارات التكيفية ثنائية املرحلة اليت 
تستخدم مدى واسع من الصعوبة وعددًا فرديًا من الفقرات 
يف املرحلة الثانية تعطي تقديرات أكثر دقة من األشكال 

 نائية املرحلة، وأشار الباحثان إىل أناألخرى لالختبارات ث
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بدياًل عمليًا مناسبًا عند عدم  د  االختبارات ثنائية املرحلة تع
 توفر أجهزة حاسوب. 

ويتبني مما سبق أن الدراسات السابقة أكدت على     
فاعلية القياس التكيفي بشكل يفوق القياس اخلطي مع 

يف دراسة  األخذ بعني االعتبار دقة التقدير للقدرة كما
(، ودراسة فليج 2006والربصان ) (2003العموش )

 & Fliege, Becker, Walter, Bjorner, Klapp)وزمالئه

Rose, 2005) ،2002) ودراسة كيم وبليك ،(Kim & 

Plake, 1993) ومن حيث الصدق فقد أشارت الدراسات ،
إىل متتع االختبار التكيفي بدرجة مناسبة من الصدق 

 ,Vispoel) دراسة كل من فيزبول وزمالئه والثبات كما يف 

Wang & Blelier, 1997) ودراسة ريكس ،
 .Roex & Degryse, 2004)وديكرس)

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:
بالنظر جملال الكشف عن املوهوبني واملتفوقني يتبني أنه     

يعج باملداخل والنماذج واألساليب املستخدمة يف عملية 
 د  واملتفوقني، إال أن  االختبارات تعالكشف عن املوهوبني 

أداة شائعة االستخدام للكشف عن الطلبة املوهوبني سواء 
أكانت اختبارات ذكاء أم اختبارات أخرى، لكن الشائع 

 Linearهو استخدام تلك االختبارات كاختبارات خطية )

tests مبعىن تعريض الطلبة املفحوصني جلميع فقرات )
االختبار املستخدم يف الكشف عن املوهوبني، وحساب 
درجاهتم بناء على ذلك سواء باستخدام النظرية التقليدية يف 
االختبارات أو النظرية احلديثة يف االختبارات،  لكن من 
 املعلوم أن النظرية احلديثة يف االختبارات )نظرية االستجابة

وبشكل  -للفقرة(  جعلت االختبارات التكيفية حتل 
حمل االختبارات اخلطية يف مجيع أنواع  -متسارع 

منها االختبارات التكيفية االختبارات تقريباً،  وخنص بالذكر 
وذلك  CAT) ( Computerized adaptive testingة باحملوس

بسبب امليزات اليت توفرها االختبارات التكيفية املتمثلة 
شكل رئيس يف  اختزال عدد الفقرات اليت يتعرض هلا ب

املفحوص مع احلصول على نفس نتيجة االختبار اخلطي، 
وتأيت هذه الدراسة الختبار هذا األسلوب يف الكشف عن 
الطلبة املوهوبني مقارنة باستخدام االختبارات اخلطية 

 .بالشكل املعتاد
 أسئلة الدراسة:

راسة بالسؤال : ما فاعلية استخدام يتمثل السؤال الرئيس للد    
القياس التكيفي املعتمد على اختبار رافن املعياري للمصفوفات 
املتتابعة يف الكشف عن الطلبة املوهوبني مقارنة باستخدام القياس 
اخلطي املعتمد على اختبار رافن املعياري للمصفوفات املتتابعة 

 مقاسة مبا يأيت:
فروق بني تقديرات لل القيم املطلقة معامل االرتباط  ومتوسط -أ 

اخلطي املعتمد على   للطلبة القائمة على أساس القياس القدرة 
فقرات اختبار رافن املعياري للمصفوفات املتتابعة مجيعها 

التكيفي املعتمد  قدرة للطلبة  القائمة على القياسوتقديرات ال
 على  اختبار رافن املعياري للمصفوفات املتتابعة. 

نسبة الطلبة املصنفني كموهوبني باستخدام القياس التكيفي  -ب
القائم على اختبار رافن املعياري للمصفوفات املتتابعة، وهل 

من نسبة الطلبة املصنفني كموهوبني باستخدام  ختتلف عن كل  
القياس اخلطي القائم على تعريض املفحوصني جلميع فقرات 

بعة، ونسبة الطلبة املصنفني  اختبار رافن املعياري للمصفوفات املتتا
 كموهوبني باستخدام األساليب األخرى اليت تستخدمها املدارس

تحصيل الدراسي والقائمة على اختبار القدرات العقلية اجلمعي وال
 .واختبار وكسلر للذكاء بداعواختبار تورانس لإل

 الدراسة: هدف
هتدف هذه الدراسة إىل اختبار فاعلية القياس التكيفي     

باستخدام اختبار رافن للمصفوفات املتتابعة يف الكشف عن 
الطلبة املوهوبني وذلك مبقارنة نتائج الكشف عن الطلبة املوهوبني 
باستخدام القياس التكيفي املعتمد على اختبار رافن للمصفوفات 

ة املوهوبني باستخدام القياس املتتابعة مع نتائج الكشف عن الطلب
اخلطي املعتمد على اختبار رافن كذلك، ومقارنة كلتا الطريقتني 

 .املدارسمع الطرق املستخدمة من ِقَبل 
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 أهمية الدراسة:
تأيت األمهية النظرية هلذه الدراسة من كوهنا تكشف عن     

قدرة القياس  التكيفي كأسلوب اختباري يعتمد على النظرية 
يف االختبارات )نظرية االستجابة للفقرة( يف احلديثة 

الكشف عن الطلبة املوهوبني باستخدام اختبار  رافن 
اخلطي  ت املتتابعة وذلك مقارنة بالقياساملعياري للمصفوفا

الذي يستخدم نفس االختبار، وذلك نظرًا ألنه مل تتم 
االستفادة من القياس التكيفي يف جمال الكشف عن 

 -على حد علم الباِحَثني  –قني حىت اآلن املوهوبني واملتفو 
رغم أنه يعد أحد أهم األساليب االختبارية املعتمدة يف 
 جمال قياس القدرات والسمات النفسية والرتبوية، عالوة 

سلوب االختباري مع اختبارات على استخدام ذلك األ
الذكاء اجلمعية غري اللفظية اليت بينت األدبيات التارخيية 

وهوبني مهيته يف القياس اخلطي للكشف عن املواملعاصرة أ
استخدام  فتأيت من إمكانالعملية واملتفوقني. أما األمهية 

القياس  التكيفي كأسلوب اختباري للكشف عن الطلبة 
املوهوبني باستخدام االختبارات املختلفة اليت منها اختبار 

فن  للمصفوفات املتتابعة سواء كان ذلك باستخدام ار 
 يل أو الورقة والقلم. احلاسب اآل

 مصطلحات الدراسة:
اختبار يتكون من  : (Adaptive Testing)القياس التكيفي 

فقرات متتابعة أو جمموعات متتابعة من الفقرات حبيث تتحدد 
الفقرة أو جمموعة الفقرات اآلتية بناًء على نتيجة الفقرات السابقة 

 . (Asymptotic level )وصواًل إىل مستوى تقاريب 
اختبار يتكون من عدد  (:linear Testingالقياس الخطي )

ثابت من الفقرات يتقدم إليه املفحوصون  حبيث جييب كل 
 .الطلبة املعنيني عن مجيع الفقرات

 الطالب الموهوب:
يعرف الطالب املوهوبون وفق التعريف املعتمد بوزارة الرتبية     

والتعليم يف اململكة العربية السعودية بأهنم :"الطالب الذين يوجد 
لديهم استعدادات، وقدرات غري عادية، أو أداء متميز عن بقية 

أقراهنم يف جمال أو أكثر من اجملاالت اليت يقدرها اجملتمع وخباصة 
العقلي والتفكري االبتكاري، والتحصيل  يف جماالت التفوق

العلمي، واملهارات والقدرات اخلاصة، وحيتاجون إىل رعاية تعليمية 
خاصة ال تتوافر هلم بشكل متكامل يف برامج الدراسة العادية" 

 (.2002،23)كلننت، 
وقد تبىن الباحثان يف الدراسة احلالية تعريف الطالب املوهوب     

 إذاختبار املصفوفات املتتابعة املعياري، وفق القياس اخلطي يف 
يعرف املوهوب وفق هذا املدخل بأنه الطالب الذي يصنف أداؤه 

 ،(1977فأعلى )أبوحطب وآخرون،  95يف االختبار يف املئني 
 ونوع املوهبة املستهدف هو املوهبة األكادميية.

 محددات الدراسة:
استخدمت هذه الدراسة القياس التكيفي متعدد  -1
 .(Multi-Stage Strategy)احلاملر 

 منهج الدراسة واإلجراءات
 المشاركون في الدراسة:

مت اختيار املشاركني يف الدراسة احلالية من أربع مدارس 
يف مشال الرياض،  هي: مدارس  جممع امللك سعود 
االبتدائية، ومدارس مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية، 
ومدرسة الكرامة، ومدرسة أيب هريرة، وهي مدارس يتوفر يف  

ينة مت اختيار ع إذكل منها برنامج لرعاية املوهوبني، 
مت  يف حنياملوهوبني من التالميذ املنتظمني يف الربنامج، 

اختيار التالميذ غري املوهوبني من تالميذ املدرسة اآلخرين 
غري املنضوين ضمن برنامج املوهوبني باملدرسة، من 

. ويتم اوذلك عشوائيً  الصفوف: الرابع، واخلامس، والسادس
الكشف عن  اختيار املوهوبني يف هذه الربامج وفق منوذج

املكون السعودية باملوهوبني املعتمد يف وزارة الرتبية والتعليم 
جراءات تتمثل يف: ترشيح املعلمني مث من سلسلة من اإل

مراجعة السجل الدراسي للتلميذ طوال السنوات الدراسية 
معي، السابقة، ويطبق بعد ذلك اختبار القدرة العقلية اجل
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بداعي، واختبار وكسلر واختبار تورانس للتفكري اإل
لذكاء األطفال املعدل، وبعد اجتياز هذه احملكات مجيعها 
ينتظم التالميذ اجملتازين هلذه احملكات يف برنامج املوهوبني 

 (100باملدرسة، وقد بلغ عدد املوهوبني يف عينة الدراسة )

( 304وهوبني )كان عدد غري امل  يف حنيطالب، 
( يوضح خصائص املشاركني يف 1ب، واجلدول )الط

 الدراسة:
 

 (1الجدول )
 خصائص المشاركين في الدراسة

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير
 24.8 100 موهوب القدرة العقلية

 75.2 304 موهوب غري
 100.0 404 اجملموع

 22.8 92 الرابع الصف الصف الدراسي
 48.5 196 اخلامس الصف
 28.7 116 السادس الصف

 100.0 404 اجملموع
 24.3 98 9 العمر الزمني

10 135 33.4 
11 171 42.3 

 100.0 404 اجملموع

 :أداة الدراسة
 استخدم يف هذه الدراسة اختبار املصفوفات املتتابعة    

 Ravenفن ااملعياري، وقد أعد هذا االختبار بنروز ور 
Penrose &  بار من مخس م، ويتكون هذا االخت1938عام

هـ ، كل منها يتكون من  ،ج، د : أ، ب،جمموعات، هي
 60يكون اجملموع الكلي لبنود االختبار من مثبنًدا ، و  12

بنًدا، وتقدر الدرجات بواقع درجة واحدة لكل بند صحيح، 
ع  اجملموعات اخلمس حسب الصعوبة، ويتألف كل وتتتاب

بند من رسم أو تصميم هندسي أو منط شكلي حذف جزء 
 8أو  6منه وعلى املفحوص أن خيتار اجلزء الناقص من بني 

بدائل معطاة. وقد قام بتقنني هذا االختبار يف اململكة 
( وتكونت 1977العربية السعودية )أبو حطب وآخرون، 

( من الذكور واإلناث يف األعمار 4932)عينة التقنني من 
 (، وكان حجم العينة املقابل لعينة الدراسة احلالية30 - 8)

 10( طفاًل أعمارهم بني )166) عند أيب حطب من

شهر(، ومن حيث صدق  11سنوات و  10و  –سنوات 
االختبار هلذه الفئة فقد ارتبطت درجاهتم بزمن أداء االختبار 

ذا االرتباط دااًل مما يشري إىل ومل يكن ه 0.20مبقدار 
استقالل درجة االختبار عن الزمن، كما وجدت فروق دالة 
إحصائيًا بني األعمار املختلفة املتتالية لصاحل العمر األعلى،  

( 0.49كما ارتبطت درجاهتم باختبار رسم الرجل مبقدار )
. وفيما يتعلق بثبات االختبار 0.01وهو دال عند مستوى 

(. 0.95الفئة بطريقة كيودر وريتشاردسون ) فقد بلغ هلذه
( تقنني االختبار يف مدينة تبوك 2006وأعاد العطوي )

بلغ ثبات االختبار بطريقة  إذباململكة العربية السعودية، 
(، كما مت التحقق من الصدق بإجراء 0.90اإلعادة )

بلغ االرتباط بينهما  إذ( Beta-IIIاالرتباط  مع اختبار )
 (.0.01ال عند مستوى )( وهو د0.53)
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 منهجية الدراسة:
تدريج من استجابات أفراد العينة التدريج: تكونت عينة  (1

طالب على الفقرات التسع  404الدراسة البالغ عددهم 
واخلمسني الختبار رافن للمصفوفات املتتابعة )بعد إمهال 

 مثااًل لكيفية اإلجابة(. د  الفقرة األوىل من االختبار واليت تع

الفقرات: مت تدريج الفقرات التسع واخلمسني ذوات  تدريج (2
،  RUMM 2020( باستخدام برنامج 1،0) التدريج الثنائي

تسع ( قيم معلم الصعوبة للفقرات ال2ويبني اجلدول )
 . (RUMM 2020)الناجتة باستخدام الربنامج  واخلمسني

 (2)الجدول 
 رافن للمصفوفات المتتابعةقيم معلم الصعوبة لفقرات 
 إحصائي المطابقة               الخطأ المعياري معلم الصعوبة        لفقرةا       

I0001 
I0002 
I0003 
I0004 
I0005 
I0006 
I0007 
I0008 
I0009 
I0010 
I0011 
I0012 
I0013 
I0014 
I0015 
I0016 
I0017 
I0018 
I0019 
I0020 
I0021 
I0022 
I0023 
I0024 
I0025 
I0026 
I0027 
I0028 
I0029 
I0030 
I0031 
I0032 
I0033 

-3.758 
-3.374 
-3.364 
-3.261 
-2.909 
-0.835 
-0.805 
-2.41 

-0.628 
0.645 
1.098 
-2.8 

-1.999 
-1.252 
-1.411 
-0.49 

-0.508 
0.653 
0.517 
0.017 
-0.621 
0.781 
1.497 
-1.628 
-1.213 
-0.828 
0.064 
-0.247 
-0.018 
0.008 
0.725 
0.579 
1.045 

0.203 
0.179 
0.178 
0.173 
0.157 
0.121 
0.121 
0.14 

0.121 
0.129 
0.135 
0.152 
0.13 

0.122 
0.123 
0.121 
0.121 
0.129 
0.127 
0.123 
0.121 
0.131 
0.143 
0.125 
0.122 
0.121 
0.124 
0.122 
0.123 
0.123 
0.13 

0.128 
0.134 

-0.9 
-1.578 
-1.501 
-1.78 

-1.743 
-1.216 
2.132 
-1.661 
-3.319 
0.444 
0.537 
0.473 
-0.682 
-1.538 
-1.774 
-4.466 
-0.255 
2.362 
-2.544 
1.066 
-0.71 

-0.251 
1.342 
-2.277 
-0.946 
-3.921 
-0.011 
-3.288 
1.464 
-1.84 
0.639 
-0.829 
0.008 
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I0034 
I0035 
I0036 
I0037 
I0038 
I0039 
I0040 
I0041 
I0042 
I0043 
I0044 
I0045 
I0046 
I0047 
I0048 
I0049 
I0050 
I0051 
I0052 
I0053 
I0054 
I0055 
I0056 
I0057 
I0058 
I0059   

1.174 
2.124 
-1.751 
-0.43 
-0.51 

-0.433 
-0.401 
0.019 
0.65 

0.501 
0.873 
0.686 
1.549 

1.9 
0.893 
1.364 
1.286 
1.647 
1.449 
0.823 
1.634 
2.318 
2.585 
2.12 

2.427 
2.231  

0.137 
0.162 
0.127 
0.121 
0.121 
0.121 
0.121 
0.123 
0.129 
0.127 
0.132 
0.129 
0.145 
0.154 
0.132 
0.14 

0.139 
0.147 
0.142 
0.131 
0.147 
0.17 

0.183 
0.162 
0.175 
0.123  

6.048 
4.2 

-2.592 
-3.315 
-2.347 
-6.113 
-7.339 
-2.074 
-1.806 
-2.618 
-1.981 
-2.411 
2.606 
5.103 
-1.636 
-0.453 
0.159 
0.499 
1.395 
3.876 
2.115 
1.912 
3.517 
2.348 
3.842 
3.123 

 

 
ويالحظ من اجلدول أن قيم معلم الصعوبة تراوحت بني     

لوجيت  2.585والقيمة  1لوجيت للفقرة رقم  3.785-القيمة 
مطابقة لنموذج فقرة  45، كذلك كانت هناك 56للفقرة رقم 

 – 3.0-) مل يقع خارج الفرتةراش إذ إن إحصائي املطابقة 
فقرة غري مطابقة لنموذج راش إذ  14كانت هناك   يف حني( 3.0

 (.3.0 – 3.0-) إن إحصائي املطابقة وقع خارج الفرتة

عينة القياس التكيفي : تكونت عينة القياس التكيفي  (3
مفحوص جرى اختيارهم من بني أفراد الدراسة الذين  100من 

تدريج. وقد روعي يف اختيارهم شكلت استجاباهتم  عينة ال
بُعدين مها العمر وكون الطالب موهوبًا أم ال حسب تصنيف 

وزارة الرتبية السعودية ، مث تناسب ذلك مع خصائص  الطلبة 
 يت أمهها شرائح القدرة.لاملكونني ألفراد الدراسة وا

 إجراءات القياس التكيفي:
ل بعد ترتيب الفقرات تصاعديًا حسب معلم الصعوبة لك (1

( فقرات متثل مستويات الصعوبة مجيعها 5فقرة جرى اختيار )
واألجزاء املختلفة الختبار رافن لتكون اختبارًا استطالعيًا بشكل 

املرحلة األوىل من القياس التكيفي، وأرقام هذه الفقرات: هي:  
2 ،5 ،11 ،40 ،55 
( فقرة لتكون ست 54جرى تقسيم الفقرات الباقية وهي ) (2

ستستخدم يف املرحلتني: الثانية والثالثة من  جمموعات فرعية
يبني أرقام اجملموعات الفرعية  3واجلدول رقم  القياس التكيفي،

 الستة.
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 (3)الجدول 
 الفقرات التي شكلت المجموعات الفرعية

 أرقام الفقرات المجموعة الفرعية
 36، 24، 15، 13، 12، 8،  3،4، 1 األوىل
 38، 26،  25، 21، 17، 14، 9، 7، 6 الثانية
 41، 39، 37، 30، 29، 28، 27، 20، 16 الثالثة
 45، 43، 42، 32، 31، 22، 19، 18، 10 الرابعة

 53، 52، 50، 49، 48، 44، 34، 33، 23 اخلامسة
 59، 58، 57، 56، 54، 51، 47، 46، 35 السادسة

تقدمي فقرات االختبار االستطالعي لكل جرى  (3
املفحوصني يف عينة القياس التكيفي وحساب قدرة مبدئية 

(Ө1 لكل منهم باستخدام برنامج )( RUMM 2020)  وذلك
باستخدام البيانات السابقة اليت حتتوي استجاباهتم على 

حبيث مت حذف االستجابات مجيعها  االختبار اخلطي،
فقرات االختبار االستطالعي  باستثناء االستجابات على

 اخلمس .
بناًء على القدرة احملسوبة لكل مفحوص جرى تقدمي  (4

مخس فقرات أخرى خمتارة تتناسب مع قدرة املفحوص 
،  3املبدئية من اجملموعات الفرعية الواردة يف اجلدول 

(باستخدام الفقرات Ө2وحساب قدرة املفحوص اجلديدة )
لسابقة اليت كونت اخلمس اجلديدة والفقرات اخلمس ا

 االختبار االستطالعي.
بناء على القدرة احملسوبة من املرحلة الثانية جرى  (5

فقرات جديدة تتناسب مع قدرة  مستعريض املفحوصني خل
باستخدام  (Ө3املفحوص اجلديدة وحساب القدرة النهائية )

أصبح لكل مفحوص  من مثفقرات املراحل الثالث معًا و 
متحصلة من االستجابات على فقـــــرات  Ө1ثالث قدرات 

متحصلة من االستجابات على Ө2 االختبار االستطالعي، 
فقرات اختبار املرحلة الثانية وفقرات املرحلة األوىل 

متحصلة عن االستجابات على فقرات  Ө3)االستطالعية( ، 
 اختبار املراحل الثالث.

 

 حصائية المستخدمة في الدراسة:األساليب اإل
 (Maximum Likely hood)جرى استخدام أسلوب      

يف تقدير قدرات املفحوصني يف منوذج راش وذلك 
، كما مت استخدام RUMM 2020باستخدام برنامج 

معامالت االرتباط بريسون يف اإلجابة عن السؤال األول، 
اي يف اإلجابة عن وكذلك مت استخدام اختبار مربع ك

 السؤال الثاين.
 :ناقشتهانتائج الدراسة وم

( تقديرات القدرة املتحصلة ألفراد 1يبني امللحق رقم )    
عينة القياس التكيفي من تطبيق القياس التكيفي باستخدام 

( وهي مرحلة االختبار Ө1اختبار رافن  يف املرحلة األوىل )
ملقدرة من املرحلة الثانية (  وهي القدرة اӨ2االستطالعي، و)

 وهي القدرة (Ө3هلا فقرات املرحلة األوىل، وكذلك ) امضافً 
املقدرة من املرحلة الثالثة مضافًا هلا فقرات املرحلة الثانية 
وفقرات املرحلة األوىل، إضافة للخطأ املعياري يف التقدير 
جلميع املراحل وجبانبها لكل مفحوص القدرة املقدرة من 

 (. Ө4االختبار اخلطي بفقراته التسع واخلمسني )
ولإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراســة يبني اجلدول     
 ،قدرات املقدرة يف املراحل الثالث( املتوسطات احلسابية لل4)

ومعامالت االرتباط بريسون بني كل من القدرات املقدرة يف 
التسع املراحل الثالث والقدرة املقدرة من االختبار اخلطي بفقراته 

ومتوسط القيم املطلقة للفروق يف تقديرات القدرة يف  ،واخلمسني
املراحل الثالث مقارنة بالقدرة املقدرة من االختبار اخلطي بفقراته 
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واملتوسط احلسايب للخطأ املعياري يف التقدير  ،التسع واخلمسني
ومتوسط الفروق بني اخلطأ املعياري يف التقدير  للمفحوصني،

عياري يف تقدير القدرة املتأتية من لكل مرحلة منسوبة إىل اخلطأ امل
 .لتسع واخلمسنياالختبار اخلطي بفقراته ا

هناك قيم تتعلق بثالثة معايري أن ( 4يظهر من اجلدول )و     
تفيد يف احلكم على دقة القياس التكيفي وهي: معامل االرتباط 
بني تقديرات القدرة لكل مرحلة من مراحل القياس التكيفي، 

املتحصلة من االختبار اخلطي بفقراته التسع  واخلمسني ، والقدرة 
يتبع ذلك املعيار الثاين وهو املتوسط احلسايب للفروق املطلقة بني 
تقديرات القدرة يف كل من تقديرات القدرة يف مراحل القياس 

ر اخلطي بفقراته التسع  التكيفي والقدرة املتحصلة من االختبا
 ،واخلمسني

تلغي الفروق بعضها وقد مت أخذ القيمة املطلقة هنا كي ال     
بسبب تعادل املوجب مع  القيادة الستنتاج مضللٍ  من مثبعضًا و 

السالب ، وقد كان املعيار الثالث متوسط الفروق يف اخلطأ 
 املعياري؛  وذلك ألن اخلطأ املعياري يف التقدير يعد معيارًا

التكيفي فبالنسبة للمعيار  أساسيًا يف احلكم على دقة القياس
األول وهو معامل االرتباط فيظهر أن معامل االرتباط يف املرحلة 

بتباين  0.817االستطالعية األوىل مع القدرة احلقيقية كان 
 قدفأما يف املرحلة الثانية  0.667مفسر مقداره 

 (4)الجدول
 بتقديرات القدرة في المراحل المختلفة في القياس التكيفي مقارنة بالقدرة الحقيقية المقدرة من االختبار الخطيحصائية المتعلقة القيم اإل

 المرحلة األولى 
(Ө1) 

 الثانية المرحلة
(Ө2) 

 المرحلة الثالثة
)Ө3( 

 االختبار الخطي
)Ө4 ( 

 1 0.924 0.913 0.817 معامل االرتـباط

تقديرات القدرة يف االختبار  متوسط القيم املطلقة للفروق بني
 التكيفي واالختبار اخلطي

0.784 0.553 0.482 0 

 0 0.323 0.485 0.999 متوسط الفروق يف اخلطأ املعياري

  0.834وبتباين مفسر مقداره  0.913أصبح معامل االرتباط 
احلقيقة، ويالحظ هنا مدى التحسن يف التقدير باجتاه القدرة 

وبتباين  0.924لكن يف املرحلة األخرية أصبح معامل االرتباط 
وهذا يفيد بأن االختبار التكيفي يف  0.854مفسر مقداره 

ت كان فعااًل يف افقر  10مرحلتيه األوىل والثانية  املكونتني من  
إعطاء قيم للقدرة  تقرتب من القدرة  احلقيقية املتحصلة من 

فقرة، لكن حينما  59املكون من  فقرات االختبار اخلطي
أضيفت املرحلة الثالثة مل حيدث اقرتاب يُذكر إذ إن التحسن يف 

ويف التباين املفسر كان فقط  0.011معامل االرتباط كان فقط 
،  علمًا بأن معامالت االرتباط املذكورة هي دالة عند 0.020

 ( .وهذا  يفيد بفعالية القياس التكيفي ثنائيα=0،01مستوى )
 املرحلة املبين باستخدام اختبار رافن. 

ومن حيث املعيار  الثاين وهو  املتوسط  احلسايب للقيم املطلقة 
للفروق بني  تقديرات املرحلة األوىل االستطالعية وتقديرات 
القدرة الناجتة عن االختبار اخلطي )القدرة احلقيقية( يبعد يف 

جيت، ويف املرحلة لو  0.784املتوسط عن القدرة احلقيقية مبقدار 
لوجيت ، أما يف املرحلة  0.553الثانية أصبح يبعد  مبقدار 

وهذا يشري إىل حمدودية  0.482الثالثة  فأضحى يبعد مبقدار 
قود ييف املرحلة الثالثة، األمر الذي حتسني دقة القياس التكيفي 

إىل االكتفاء باملرحلة الثانية من القياس التكيفي أي بعشر فقرات 
فقرة، األمر الذي جيعل القياس التكيفي  59ية بداًل من اختبار 
 % من فقرات االختبار التكيفي.89خيتزل 

وبالنسبة للخطأ املعياري يف التقدير وهو املعيار الثالث فُيظهر     
اجلدول أن متوسط الفروق بني اخلطأ املعياري يف التقدير كان بني 

مث  0.999طي كاناملرحلة األوىل االستطالعية  واالختبار اخل
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ويالحظ هنا مقدار  0.485أصبح عندما أجريت  املرحلة الثانية 
االخنفاض يف اخلطأ املعياري يف التقدير الذي اعتمد حىت اآلن 

لكن حينما أضيفت  0.514فقط  والذي بلغ   10على 
مبعىن   0.485فقرات أصبح  5املرحلة الثالثة اليت احتوت على 

وهنا يالحظ أن اخلطأ املعياري  0.162أن اقرتب مبقدار مبقدار
قدار كبري يف املرحلة األوىل االستطالعية إال أنه وصل ملقدر بدأ مب

كانت نسبة متوسط اخلطأ املعياري   إذمعقول يف املرحلة الثانية،  
يف املرحلة الثالثة إىل متوسط اخلطأ املعياري يف االختبار اخلطي 

عدد فقرات االختبار كانت نسبة    يف حني 1:2تساوي تقريبًا 
وهذا يبني  1:6اخلطي إىل عدد فقرات االختبار التكيفي تقريبًا 

مقدار اخلفض الكبري يف الكلفة واجلهد للفاحص واملفحوص يف 
االختبار التكيفي مقارنة باالختبار اخلطي يف مقابل التضحية 

 مبقدار قليل جداً من الدقة يف القياس.
القياس التكيفي بشكل عام  وهذا يقود إىل التوصية باعتماد

مكان القياس اخلطي باستخدام اختبارات الذكاء اليت تشابه 
 اختبار رافن املعياري.

وبالنسبة للفرع الثاين من سؤال الدراسة املتعلق بنسبة الطلبة     
املوهوبني يف كل من القياس اخلطي  والقياس التكيفي مبراحله 
املتعددة، فقد مت االعتماد على اختبار رافن املقنن للمنطقة العربية 

( بتقنينه حسب النظرية 1977والذي قام أبوحطب وآخرون )
وهو  41يساوي     95كان املئني  إذالتقليدية يف القياس، 

لوجيت عند استخدام منوذج راش التابع لنظرية  1.246يقابل   
استجابة للفقرة وقد جرى ذلك مبقارنة الدرجة اخلام اليت أشار 
إليها أبو حطب بالدرجة املقابلة لتلك الدرجة اخلام باستخدام 

 تلك القدرة درجة قطع حتدد الطلبة ُعدَّتمنوذج راش ، وقد 
 املوهوبني من غريهم.

( يبني أعداد الطلبة املوهوبني والطلبة غري 4واجلدول رقم )    
، وذلك حسب مراحل القياس ملوهوبني يف عينة القياس التكيفيا

 التكيفي واالختبار اخلطي

 (5الجدول )
 يبين أعداد الطلبة الموهوبين والطلبة غير الموهوبين في عينة القياس التكيفي ، وذلك حسب مراحل القياس التكيفي واالختبار الخطي 

 فقرة59 االختبار الخطي فقرة 5+5+ 5 المرحلة الثالثة فقرات 5+5 المرحلة الثانية 
 22 18 18 موهوب

 78 82 82 غري موهوب
يبني اجلدول أن أعداد الطالب الذين صنِّفوا كموهوبني يف     

طالبًا من أصل مئة،  18املرحلتني: الثانية والثالثة متساٍو، وهو 
وذلك بعدما مت جتاوز حساب عدد الطلبة املوهوبني يف املرحلة 

طلبة، األوىل االستطالعية اليت كانت هبدف استطالع قدرات ال
( للنسب للبيانات املوجودة χ2مربع كاي   ) ولدى تطبيق اختبار

 =P value)0.710(  كانت القيمة االحتمالية )4يف اجلدول )
حصائي هو الفشل يف رفض وبناء على ذلك فإن القرار اإل

الفرضية الصفرية )تساوى نسب الطلبة املوهوبني يف املرحلة الثانية 
(، وعند تتبع األفراد α=0.05واالختبار اخلطي ( )واملرحلة الثالثة 

الذين صنفوا كموهوبني يف املرحلتني: الثانية والثالثة كانت نسبة 
%  مبعىن أن االختالف يف املرحلتني: الثانية 94.4االتفاق 

والثالثة كان يف طالب واحد، ومجيع الطلبة الذين صنفوا  
شرين الذين صنفوا  كموهوبني كانوا من ضمن الطلبة االثنني والع

تيجة نتيجة كموهوبني يف االختبار اخلطي، وتدعم هذه الن
االستغناء عن املرحلة الثالثة مع احلصول  السؤال األول بإمكان

على نفس النتائج باستخدام اختبار تكيفي مكون من مرحلتني 
فقرة، األمر الذي يفيد  59فقرات بداًل من  10أي باستخدام 

اس التكيفي مكان القياس اخلطي يف استخدام القي بإمكان
ذكاء الكشف عن الطلبة املوهوبني يف حالة استخدام اختبارات 

استخدام االختبارات التكيفية  مثل اختبار رافن، مع إمكان
احملوسبة، ولذلك فإن التوصية الوحيدة هلذه الدراسة هي استخدام 
االختبارات التكيفية يف الكشف عن الطلبة املوهوبني عند 
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ستخدام أية اختبارات قدرات تتفق يف الشكل والطريقة مع ا
 اختبار رافن للمصفوفات املتتابعة.

 المراجع
أبو حطب، فؤاد؛ و زهران، حامد؛ و صادق، آمال؛ و موسى، عبد اهلل؛ و 

أ(. تقنني اختبار 1977رمزي، عواطف؛ و خضر، علي؛ وآخرون.)
بحوث في تقنين املصفوفات املتتابعة. يف: أبو حطب، فؤاد )حمرر(  

. القاهرة:  (246 - 191االختبارات النفسية، المجلد األول )
 .  مكتبة األجنلو املصرية

تشخيص غير العاديين )ذوي (. 2001باظة، آمال عبد السميع ) 
 الطبعة األوىل. القاهرة: مكتبة زهراء الشرق. االحتياجات الخاصة(.

(. واقع البحث العاملي املعاصر  يف جمال 2012خبيت، صالح الدين فرح )
للمجالت العاملية احملكمة يف  الكشف عن املوهوبني: دراسة ببليومرتية

، 126مجلة رسالة الخليج العربي،م(.  2009 – 2004الفرتة )
263 - 317. 

(. أداء األطفال املوهوبني املكتشفني وفق 2009خبيت، صالح الدين فرح )
مدخل احملكات املتعددة يف مقياس وكسلر لذكاء األطفال الطبعة 

 36وم التربوية،مجلة دراسات العل(. WISC – IIIالثالثة )
 .323 – 306،)الملحق(

أثر عدد مراحل القياس التكيفي (. 2006الربصان، إمساعيل سالمة )
وعدد أسئلة كل مرحلة في تقدير القدرة والخطأ المعياري في 

. رسالة دكتوراه غري التقدير باستخدام أسئلة ثنائية ومتعددة التدريج
 ا.منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات العلي

(. دور اإلرشاد يف الكشف عن املوهوبني 1986بشاي، حليم السعيد )
 .128-106،  (1)6المجلة العربية للتربية، ورعايتهم. 

(. فاعلية مقياس االستثارات الفائقة يف 2011جروان، فتحي عبد الرمحن )
، 3مجلة العلوم التربوية، الكشف عن الطلبة املوهوبني أكادميياً. 

160 – 184. 
دليل الطلبة والعاملين في التربية (. 2007الدمهشي، حممد عامر )

 . الطبعة األوىل. عمان: دار الفكر ناشرون وموزعون. الخاصة
تعليم الموهوبين (. 2001ديفز، جارى، أ؛ ورمي، سيلفيا، ب )
. ترمجة : عطوف ياسني .  والمتفوقين. الطبعة اإلنجليزية الرابعة

 عريب والرتمجة والنشر.دمشق : املركز العريب للت
المتفوقون عقليًا ذوو صعوبات التعلم (. 2002الزيات، فتحي مصطفى )

. الطبعة األوىل. القاهرة : دار قضايا التعـريف والتشخيص والعالج
 النشر للجامعات.

. الطبعة األوىل. كيف يتعلم المخ الموهوب(. 2006ساوسا، ديفيد أ )
 علي سعد. القاهرة: زهراء الشرق.ترمجة: وليد السيد خليفة، و مراد 

(. املوهبة والتفوق يف: اخلطيب، مجال وآخرون 2007السرور، ناديا هايل )
مقدمة في تعليم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة )حمررون(. 

 . عمان: دار الفكر ناشرون وموزعون. (391 - 349)
ة سيكولوجية ذوي الحاجات الخاص(. 2000سليمان، عبد الرمحن سيد )

 . القاهرة : مكتبة زهراء الشرق.2أساليب التعرف والتشخيص
المتفوقين (. 2001سليمان، عبد الرمحن سيد؛ وغازي، صفاء أمحد )

. القاهرة : مشكالتهم –تربيتهم  -اكتشافهم –عقلياً خصائصهم  
 مكتبة زهراء الشرق.

. التفوق العقلي والموهبة واإلبداع(. 2006السليمان، نوره  إبراهيم ) 
 الرياض: دار الزهراء.

فاعلية االختبار التكيفي المحوسب في تقدير (. 2008عبيدات، عمر )
، رسالة دكتوراه غري القدرة العقلية باستخدام مصفوفات رافن

 منشورة، جامعة الريموك.
للمصفوفات المتتابعة  تقنين اختبار رافن(. 2006العطوي، فريج حممد )

( سنة في 18-16للفئة العمرية من ) -المستوى العادي –
 . رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة مؤتة، األردن.السعودية

. سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة(. 1998عكاشة، حممود فتحي )
 دمنهور : مكتبة كلية الرتبية.

ي في تقويم بعض فاعلية القياس التكيف(. 2003العموش، مجيل )
رسالة دكتوراه  .القدرات المعرفية لدى طلبة السنة األولى الجامعية

 .، األردنغري منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات العليا
األطفال غير العاديين سيكولوجيتهم (. 2001كار، شنتماين ن )

 . الطبعة األوىل. ترمجة: عدنان إبراهيم األمحد، ومها إبراهيموتعليمهم
 زحلوق. بريوت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع.

(. رحلة مع املوهبة: الدليل الشامل. 2002كلننت، عبد الرمحن نور الدين )
 ، الرياض: دار طويق للنشر.1ط 

( للكشف عن Sages-2تطوير اختبار )(. 2004مراد، عودة )
 ( سنة في البيئة15-9الطلبة الموهوبين في الفئة العمرية )

 . رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة مؤتة، األردن.األردنية
سيكولوجية (. 2008هاالهان، دانيال ب؛ و كوفمان، جيمس م.)

. الطبعة األطفال غير العاديين وتعليمهم مقدمة في التربية الخاصة
 األوىل. ترمجة عادل عبد اهلل حممد. عمان: دار الفكر.

ن والمتفوقون أساليب اكتشافهم الموهوبو (. 2006وهبة، حممد مسلم.)
. الطبعة األوىل: القاهرة: دار الوفاء لدنيا ورعايتهم خبرات عالمية

 الطباعة والنشر.  
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Abstract: The study aimed to explore the effectiveness of adaptive testing using Raven's standard test for progressive 

matrices in the identification of gifted students. The progressive matrices test was administered to a calibration sample 

consisted of  404 normal and gifted students from 4 schools. Items and testees  were calibrated using the RUMM 2020 

software. Adaptive testing was then implemented using the responses of a sample consisted of 100 testees , 22% of whom 

were specified by the ministry of education as gifted. Adaptive testing had three stages with five items each. The testees  

ability in the three stages was computed and compared to their ability computed from the linear test with its 59 items. Results 

revealed a significant correlation (r = .913) between ability computed from the second stage of the adaptive test and ability 

computed from the linear test, a mean difference of .553 logit in ability, and a mean standard error .485 in. It was also found 

that the percentage of students identified as gifted based on the linear test did not differ from that identified based on the 

adaptive test using Chi-square at  significance level of( α=.05.) This indicates that adaptive assessment using Raven's 

standard test for progressive test matrices is highly effective in identifying of gifted students compared to the linear test. 
 
Key words:  item response theory, adaptive testing, modern test theory, item response models, gifted students identification, 

standard raven's test for progressive matrices. 
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 بمدينة الرياض بين أطفال الروضة الشائعةأنواع اللعب الخشن والعنيف 
 أسماء بنت سعيد بن محمد باداود

 أستاذ مساعد رياض األطفال
 قسم السياسات الرتبوية ورياض األطفال يف كلية الرتبية جبامعة امللك سعود

 هـ28/2/1436  وقبل بتاريخ -هـ 10/6/1435قدم للنشر
 
 

ستطالع والكشف عن أنواع اللعب اخلشن والعنيف الشائعة بني أطفال الروضة مبدينة الىل اإالبحث هو دراسة استطالعية هتدف  اذه :المستخلص
 طفاًل  80الرياض باململكة العربية السعودية ووصفها وحتليلها وتصنيفها حسب طبيعة اللعبة ومكاهنا وحسب جنس الطفل. تكونت عينة الدراسة من 

وجود  يف أرب  روضات  م اتتيارها بالطريقة العشوائية املنتممة من مناط  الرياض األرب . املفصول من فصول التمهيدي املتقدم  ةبعوطفلة يف أر 
 بعد أن  مباستخدام قائمة اللعب اخلشن والعنيف  ،ويف امللعبأثناء اللعب احلر، كأدا  جلم  املعلومات يف داتل الفصول املنتممة   املالحمةاستخدمت 
ىل شيوع أنواع حمدد  إشن والعنيف. وقد توصلت الدراسة شكال اللعب اخلأمن  شكاًل  37اليت احتوت على و  ،واسطة الباحثةليها بإ ضافةتعديلها واإل

طفال.  األه سلوك مسك ومحل أو دف  أجسام من اللعب اخلشن والعنيف  أكثر من غريها وهي الصراخ واستخدام الصوت العايل يف الكالم واللعب ويلي
والد يف امللعب، كما يفضل األ مواء يف البيئة الداتلية للروضة أوالد هلذا النوع من اللعب أكثر من البنات سأظهرت الدراسة ازدياد ممارسة األ كما

ات اللعب يت التستخدم فيها أدو لعاب اخلشنة والعنيفة املستقلة الاليت يفضلن األاأللعاب اخلشنة والعنيفة اليت تستخدم فيها أدوات أكثر من البنات ال
 طفال.بني األ يواليكون فيها متاسك جسد

 
 .األوالد، البنات، مدينة الرياض، ياخلارجو  اللعب الداتلياللعب احلر،  أطفال الروضة، اللعب اخلشن والعنيف، الكلمات المفتاحية:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ة، عماد  البحث العلمي، جامعة امللك سعوددعم هذا املشروع البحثي من قبل مركز حبوث الدراسات اإلنساني
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 :المقدمة
إن األمهية اليت حيتلها اللعب مبختلف أنواعه 

من  حميت باهتمام واس  األطفالوأشكاله يف تربية ومنو 
 منذ وقت مبكرقبل املختصني يف جمال تربية الطفل ومنوه 

 كما جاء يف( Piaget, 1962) بياجيهمن علماء أمثال  اجدً 
بلرجيين ( وRubin et al., 1983)ن يوآتر روبني 

(Pellegrini, 1985وفيقوتسكي ) (Vygotsky, 1967) .
وتتنوع ألعاب األطفال وختتلف طرقها باتتالف طبيعة 

مكان اللعب  واتتالفوأعمارهم وأجناسهم  األطفال
ا مجي  من تناولوا تقريبً أنه ومن املالحظ  .ة وأدواتهتبيئو 

جزء من ، و جدوا صعوبة يف تعريفهاللعب بالدراسة والبحث و 
 ,.Rubin et al) وآترون كما ذكر روبنياملشكلة جاء  

 اواسعً  امن حقيقة كون مفهوم اللعب مفهومً (، 1983
يشتمل على أنواع من السلوكيات املعقد  كالتقليد والتخيل 

. إحدى اآلراء اليت ناقشت مفهوم واحلركة واالستكشاف
 ولاللعب. النموذج األجني لتعريف اللعب اقرتحت منوذ

ز بني أنشطة يفرتض وجود معايري ميكن بواسطتها التميي
نشطة اجلاد ، كوجود املتعة من عدمها أثناء اللعب واأل

 نموذج الثاين فقد عرف اللعب بناءً نشاط اللعب. أما ال
ثناء اللعب كما أبيعة النشاط الذي يقوم به الطفل على ط

اليت  Smilansky نسكيمسيالو  Piaget يف تعريفات بياجيه
وترى . (Rubin et al., 1983) نذكرت يف روبني وآتري

ن استخدام مصطلح اللعب أ( Millar, 1968)سوزانا ميلر 
أداء عمل ما وحتت أي ظرف  جيب أن يكون لوصف كيفية

نه يف كثري أفت نشطة، وأضالفئة معينة من األ سماوليس ك
غري مفيد، فيها السلوك غري هادف أو من األحيان يبدو 

يف احلقيقة هذا السلوك له مثريات وأسباب تاصة  لكن
 حتق  فوائد وأهداف معينة.

عالم احلديثة وما تبثه من النتشار وسائل اإل اونمرً 
، املوضوعات املتعلقة بالعنف مواد حتتوي على كم هائل من

 تعتمد اليتلكرتونية اإل الفيديو ألعابنتشار وكذلك م  ا

ثار  والتشوي  اليت تشد عنصري اإلم  توفر على العنف 
ا بل ويستمتعون هبا وجتعلهم يعتادون عليها تدرجييً  األطفال

قل  لدى  وما نتج عنه من ويقلدوهنا يف جدهم ولعبهم
النتائج املرتتبة على مشاهد  العنف يف هذه  يفني اآلباء واملرب
اجتماعية  صحية أو ومبختلف أنواعها سلوكية أالوسائل 

جرت العديد من الدراسات اليت لذلك  (،2012منسي، )
 األطفالأن اليت ذكر فيها  استندت على نمرية "بندورا

يتعلمون من تالل التقليد ومالحمة مناذج القدو ، وأن ما 
يشاهده األطفال يكون له تأثري كبري على سلوكهم 

( 1997عيل )ادراسة إمسومنها ( 2008بدير، ) االتتياري
 نسبة مشاهد  العنف د عالقة بنيوجو اليت أكدت نتائجها 

بل والعدوان عالم وبني ممارسة العنف واخلشونة يف وسائل اإل
. (2001 ،شاكر)طه و  وكالمهمولعبهم  األطفالسلوك يف 
اء يف و س األطفالم  انتشار هذا النوع من اللعب بني و 

لدى املعلمني وجد هناك تلط  داتل املدرسة أو تارجها
العدوان مبختلف بني ال أنفسهم، واآلباء وحىت لدى األطف

الطبيعي من نوع اللعب  األطفاللعب دوافعه وأسبابه وبني 
،  Rough and Tumble Play (R&T) اخلشن والعنيف

 Pellegrini) وبام الذي يشتمل كما ذكر بلجريين ومسيث

and Smith,1998, Padquette & Dumont, 2013 Pam, 

روب واملالحقة ( على اجلري والتسل  القفز واهل2007
 . وغريها والعراكواملصارعة 

  :مشكلة البحث
 اهتمام الباحثة مبوضوع اللعب عندمن تالل 

 األطفالومن تالل مالحمتها التتالف ميول  األطفال
 مأنواع معينة من اللعب احلر سواء يف داتل الصف حنو أ

أثناء عمل الباحثة كمشرفة للتدريب  ذلككو  ،يف تارجه
لعدم مالحمتها و ، األطفالرياض  بات قسمامليداين لطال

من املعلمات أو الوالدين أو ا أحيانً الفهم  وسوءهتمام اال
 Rough اللعب اخلشن والعنيفملفهوم أنفسهم  األطفالمن 

and Tumble Play (R&T) ،  ًا وتقدير فائدته وللخلط أحيان
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لى الدراسات ع الباحثة اطالعوب .وبني العدوانبينه 
جنبية اليت توصف اللعب اخلشن بية واألالعر والبحوث 
 ومتيز بني أنواعه املختلفة وذلك يف بيئة الروضة،والعنيف  

 واألجنبيةدبيات وجدت الباحثة العديد منها يف األ
(Fletcher, et. al. 2013, Tannock, 2011 a, Tannock, 

2010, Pam, 2007, Carlson, 2011, Scott & Panksepp, 

2003)  
ا يف املكتبة العربية جتد حبسب اطالع الباحثة شيئً  ومل      

لذلك  .السعودية بشكل تاصيف املكتبة بشكل عام وال 
 توصيف وتصنيفو  حلصر رأت الباحثة أن تقوم بدراسة

 هلا األطفال اخلشن والعنيف اليت تتكرر ممارسة أنواع اللعب
أثناء اللعب احلر لدى عينة من أطفال مدارس رياض 

 هلية يف مدينة الرياض باململكة العربية السعوديةاأل األطفال
وما إذا كان يوجد ، سنوات 6 - 5 العمرية من ةيف املرحل
ىل ترج  إللعب اخلشن والعنيف  األطفال ممارسةفرق بني 

وذلك . وطبيعة اللعبة اللعب فيهاجلنس واملكان الذي  م 
مسامهة منها يف زياد  الفهم لطبيعة اللعب اخلشن والعنيف 

وتتحدد مشكلة لكل من املعلمني واملعلمات والوالدين. 
  :  يةعن األسئلة اآلت جابةاإلالبحث يف 

  :البحثأسئلة 
يف العينة  العاب اخلشونة والعنف انتشارً ما أكثر أ (1

املختار  من أطفال الروضات يف مدينة الرياض وما 
 ا.أقلها انتشارً 

عينة يف ال العاب اخلشونة والعنف انتشارً ما أكثر أ (2
املختار  من أطفال الروضات يف مدينة الرياض حبسب 

 ا.طبيعة اللعبة وما أقلها انتشارً 
هل يؤثر مكان اللعب )داتل الفصل / تارج  (3

اخلشنة والعنيفة اليت عدد األلعاب الفصل( على 
 .األطفالميارسها 

على عدد هل يؤثر جنس الطفل )ولد / بنت(  (4
 .األطفالها األلعاب اخلشنة والعنيفة اليت ميارس

)هل يؤثر جنس الطفل )ولد / بنت( على ممارسة  (5
حبسب مكان لسلوك اللعب اخلشن والعنيف  األطفال

  اللعب )داتل الفصل / تارج الفصل(.
هل يؤثر جنس الطفل )ولد / بنت( على ممارسة  (6

حبسب طبيعة لسلوك اللعب اخلشن والعنيف  األطفال
 اللعب. 

  أهداف الدراسة:
 الشائعةشكال اللعب اخلشن والعنيف أنواع وأ حتديد -1

 .بني أطفال الروضة يف مدينة الرياض
اللعب العوامل املؤثر  على كمية التعرف على بعض  -2

اخلشن والعنيف الشائعة بني أطفال الروضة يف مدينة 
 .الرياض

طبيعة أنواع اللعب اخلشن والعنيف  التعرف على -3
 الشائعة بني أطفال الروضة يف مدينة الرياض.

تعرف على بعض العوامل املؤثر  على طبيعة اللعب ال -4
اخلشن والعنيف الشائعة بني أطفال الروضة يف مدينة 

 الرياض.
  أهمية البحث:
 Rough and اللعب اخلشن والعنيف يعد  

Tumble Play (R&T)  املهملة  األطفالمن أنواع لعب
دبيات األمن الذكر يف  وافر ليس هلا نصيب واليت دراستها
أدبيات الطفولة يف يف و  ،بشكل عام األطفاللعب ية لالعامل

 .سب اطالع الباحثةحبوذلك ، بشكل تاص العامل العريب
وأغلب ما  م دراسته عن هذا النوع من اللعب كان عن 

دور اللعب اخلشن والعنيف عن ليه و إ األطفالوحاجة أمهيته 
 ,Reed) (Reed and Brown, 2000)يف بيئة الروضة 

فإن أمهية هذه الدراسة تكمن يف أهنا تساهم  لذلك .(2005
يف إثراء املكتبة الرتبوية العربية يف هذا اجملال من ناحية ومن 

يف  توردملواضي  اليت عن ا ختتلفناحية أترى فإهنا 
فإن أمهية هذه الدراسة العربية بالذات،  الدراسات السابقة

ن حتديد مدى انتشار اللعب اخلشيف تكمن يف مسامهتها 
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يف مدينة الرياض  األطفالالعنيف يف مدارس رياض و 
 أمهيةبتها أمهيتتصل كما  .باململكة العربية السعودية
من كنوع اللعب اخلشن والعنيف  املوضوع الذي تبحثه وهو 

 طفالوالشائعة بني أاملهمة اجلسمية احلركية  األلعابأنواع 
ليس يتعلمون منها اليت و  ،ليت الطفولة املبكر  واملتوسطةمرح

كالقفز واجلري واالشتباك باأليدي احلركات اجلسمية  فقط 
تتضمن الضحك واملرح واملنافسة اليت تبدأ يف بل واملصارعة 

 م  تعل  ، كما تتضمن (2010العناين المهور عند سن الثالثة )
هم، كيف تتحرك وكيف معلومات عن أجسام األطفال

ء اللعب رد  الفعل احلركية لزمالتتوازن وماهو نوع وسرعة 
مما  (Tanock, 2008) مبادر  حركية يقوم هبا الطفل ةجتاه أي

الهتمام هبذا النوع من اللعب كجانب من جوانب يستلزم ا
ومن أمهية هذه الدراسة أهنا  .ااملمارسات املالئمة منائيً 

مما يساعد توصيف اللعب اخلشن والعنيف  إىلهتدف 
 أواًل  تفري للو  ،املعلمات على التعرف على أشكاله وأنواعه

ا ، وثانيً وبني العدوان أو النشاط الزائد وفرط احلركةبينه 
لعاب صبح من األإذ إنه أ ،املناسبة له العمل على هتيئة البيئة

رشادي ضة كما أشار لذلك كتاب الدليل اإلاملقبولة يف الرو 
 األطفالصغار  لرتبيةمريكية الوطنية اإل للجمعية

(NAEYC) (Bredekamp, 1997)  (Tanock, 2008 ،)
تكمن أمهية هذه الدراسة أهنا تساعد املعلمات، بعد  أيًضاو 

وض  فهمهن لطبيعة هذا النوع من اللعب، تساعدهن على 
القوانني واألنممة املنممة للعب اخلشن والعنيف واليت 

بيئة آمنة نفسه  وتوفر هلم يف الوقت األطفالسالمة تضمن 
 ومشبعة. 

 :مصطلحات البحث
   :خشن والعنيفاللعب ال

 Rough andجنليزية وهو مايعرف باللغة اإل 

Tumble Play (R&T)  متف  عليه  موحد تعريفوال يوجد
ندماج ( بأنه اإل(Rubin, 2001  وقد عرفهدبيات اللعب يف أ

 ابعضً ماسك باأليدي والركض تلف بعضهم يف اللعب بالت

ة. كما يف بيئة غري منمموالصراخ والتهديد والتماهر بالعراك 
نه يشتمل على القذف بالكر  أو ( بأ2010ذكرت العناين )

قد تكون تطر  على  والقفز من أماكن عاليةشياء األ
الطفل، على أن أهم ما مييز اللعب اخلشن والعنيف هو روح 

تتخللها د وق ،املرح والفرح والضحك اليت تسود اجملموعة
مر وتتزايد املنافسة اليت تبدأ يف المهور يف الثالثة من الع

فقد  (Tannock, 2011, a)وك أما تان بازدياد عمر الطفل.
عرفه بأنه سلوك اجتماعي تتخلله حالة من السعاد  واملرح 

اجلري والتسل  والقفز والسقوط واملالحقة واهلروب و 
ورمي األلعاب والضرب  والتصفي واملصارعة والرفس والصف  

كيات اجلسمية وغريها من السلو و األثاث أ رضهبا على األ
واللفمية اليت تتسم باخلشونة، وهو التعريف الذي تتبناه 

  الدراسة احلالية.
 :اللعب الحر

املقصود به يف هذا البحث فرت  اللعب اليومية اليت 
توجد يف الربنامج اليومي وتعطى فيها احلرية للطفل ليختار 

 مداتل الفصل أأمن األلعاب سواء  موجودمايشاء مما هو 
كان كما هو امللعب، أو هي فرت  اللعب يف األر يف تارجه 

يف اململكة العربية  األطفالمتعارف عليه يف رياض 
خيتار كل طفل الركن أو النشاط الذي مييل  إذالسعودية، 

اجلسمية مما يؤدي قدراته العقلية و إليه ويتف  م  استعداداته و 
. وهي تشمل إىل إشباع حاجات الطفل ويرضي ميولهه بدور 
الدراسة احلالية فرت  اللعب يف امللعب والفرت  اليت ما بني  يف

آتر أو من  إىلفقرات الربنامج اليومي واالنتقال من نشاط 
غرفة ألترى، ألهنا تتاح فيها للطفل احلرية للكالم واحلركة 

 واللعب بشكل غري مقصود وال منمم.
 :أطفال الروضة

رياض ا يرتبط تعريف طفل الروضة بتعريف غالبً      
عرفت  إذنفسها وما تقدمه للطفل من تدمات  األطفال
الذين  األطفالم بأهنأطفال الروضة ( 2000اخلثيلة )

سنوات  6-3يلتحقون مبؤسسات تربوية اجتماعية من عمر 
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ا يف النواحي اجلسمية  ومتوازنً ا متكاماًل هبدف تنميتهم منوً 
 لموقد أشار بندر السويوالعقلية واالجتماعية والنفسية. 

 امللتحقون األطفالأن أطفال الروضة هم  إىل (2005)
 األطفالمبؤسسات حكومية أو أهلية متخصصة يف رعاية 

سنوات اليت تسب  التحاقهم باملرحلة االبتدائية اليف الثالث 
منممة وهادفة وف  منهج يهدف ويتلقون فيها رعاية تربوية 

وحي تيسري منوهم العاطفي والعقلي واالجتماعي والر  إىل
واجلسدي من تالل مناشط اللعب احلر والتعلم الذايت يف 

بالوسائل واألدوات  ا وغنيةا ونفسيً مستقر  اجتماعيً بيئة 
 العتييب والخيتلف منري التعليمية املناسبة خلصائص منوهم.

الطفل امللتح   ا يف تعريف لطفل الروضة بأنهكثريً ( 2007)
رسة االبتدائية. ؤسسات اليت تقدم التعليم ماقبل املدبامل

وتعريف أطفال الروضة الذي تتبناه الدراسة احلاليه هو 
األهلية مبدينة  األطفالامللتحقني مبدارس رياض  األطفال

قبل سنوات  6-5الرياض والذين ترتاوح أعمارهم من 
ا لتحاقهم باملدرسة االبتدائية، لكي يتلقون فيها تربية وتعليمً ا

لتحاق مل ويهيئهم لالنمو الشامل واملتكاحيق  هلم ال
 باملدرسة االبتدائية. 

 :الخلفية النظرية
  أنواع اللعب:

مهية األ استقصت عنمن أوىل الدراسات اليت 
 أنواع إىلوصنفته  األطفالللعب عند الرتبوية والنمائية 

الذي وجد  1932يف عام  Partenبارتن   قام هبااليت دراسةال
أثناء اللعب تزداد  األطفالن املشاركة االجتماعية بني أ

 Partenبازدياد العمر الزمين للطفل. وقد حدد بارتن 
السلوك  االجتماعي وهي: أنواع من اللعب ستةمنمومة من 

سلوك املشاهد  أو  ،Unoccupied Behaviorنشغل املغري 
النوع الثالث هو اللعب ،  Onlooker Behaviorاملراقبة 

والنوع الراب  هو   Solitary Playالفردياالنعزايل أو اللعب 
والنوع اخلامس اللعب  Play Parallelاللعب املتوازي 

تري هو والنوع السادس واأل Associative Playالرتابطي 

وقد لقي تصنيف  .Cooperative Playاللعب التعاوين 
ا وصار يستخدم كأدا  لقياس تطور ا كبريً جً ارو  Partenبارتن 

ه تصنيف بياجيه ويلي، األطفالالنضج االجتماعي عند 
 األطفالاملشهور املشت  من أعماله حول النمو العقلي عند 

واليت عممها على أنواع اللعب اليت صنفها بعد مراقبته 
مراحل متتابعة  3 إىلللعب أطفاله الثالثة وقد قسمها 

تتدرج بتدرج منو الطفل العقلي وترتاوح مابني لعب يعتمد 
سي احلركي" يف املرحلة احل فيه الطفل على حواسه وحركاته "

لعب للعقل فيه دور أساسي كاللعب  إىلاحلسية احلركية 
أما  .(,Rubin 1976)القواعد والنمم،  اللعب ذي مث الرمزي
املقياس الذي وضعه لقياس  فيRubin ( 2001)روبني 

 The Play Observation" األطفالسلوك اللعب عند 
Scale ة هي ئيسر  ثالثة أقسام إىل" صنف سلوك اللعب

( سلوك 3( اللعب العقلي، )2( اللعب االجتماعي، )1)
ك عدم اللعب ذكر عد  أنواع من عدم اللعب. ويف سلو 

"اللعب اخلشن  من بينها األطفالنشطة اليت ميارسها األ
" والذي عرفه بأنه هو Rough and Tumble Play والعنيف

ماسك باأليدي والركض تلف ندماج يف اللعب بالتاإل
 ,Rubin والتماهر بالعراك يف بيئة غري منممة ابعضً بعضهم 

2001)). 
 :اللعب الخشن والعنيف

 أول ماعرف مصطلح "اللعب اخلشن والعنيف

Rough and Tumble Play"  (R&T)  هارلو  بواسطةكان 
(1962) Harlow & Harlow,   تالل عمله يف دراسة

 ,Pellegrini)) جريينكما ذكر ذلك يف بل  ،سلوك القرد 

أنشطة  إىل أي اللعب اخلشن والعنيف عودي وهو 1987
وال ينتج عنها بالعراك  ون فيهاتماهر العضلية اليت ي األطفال

، واليت من أمثلتها لعبة أو عدوان عاد  أي ضرر أو جروح
، كما ميز بروح املرح والسعاد املصارعة ولعبة املطارد  اليت تت

ون مبتسمة ( أن مالمح الوجه تكPam, 2007ذكر يف بام )
طول من العراك ة أثناء اللعب الذي يستغرق فرت  أوضاحك
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واليفرتق املتعاركون عن بعضهم بعد انتهاء اللعب  احلقيقي
أن معمم البحوث يف  ا،وكما ذكر سابقً  .اخلشن والعنيف

 راقبة سلوك اللعببدأت مب R&Tاللعب اخلشن والعنيف 
صغار  م تطبيقها على  وبعد ذلكلدى صغار احليوانات 

، لديهم R&Tاللعب اخلشن والعنيف لدراسة  األطفال
( بإجراء Pellis & Pellis, 2007) ا قام بيليس وبيليسومؤترً 

لدراسة امليكانيزمات العصبية يف دماغ التجارب على الفئران 
الفئران اليت تتحكم يف سلوكيات اللعب اخلشن والعنيف 

خلربات ن تؤدي اوكيف ميكن أبغرض فهم منوها وتنميمها 
 إىلأر أثناء اللعب اخلشن والعنيف اليت يتعرض هلا الف

تغيريات يف تنميم اجلزء من الدماغ املتعل  بالسلوك 
حتسني الناحية االجتماعية عند  إىلقد تؤدي  االجتماعي

مناذج من  بتحديدنساين اإل علماء السلوكوقد قام  الطفل.
ووضعوا  األطفاللدى  R&Tاللعب اخلشن والعنيف 

ائفه فسر سلوك اللعب ووظتاجلديد  اليت  نمريات اللعب
تصريف و طفال على التفاعل االجتماعي لألمثل تدريب 
االستجمام نمرية مبمارسة اللعب العنيف، و  الطاقة الزائد 

 وجتديد النشاط بعد عناء اليوم الدراسي وتنميم الوقت
(Smith, 1982).  بلجريين ويضيف(Pellegrini, 1987)  إن

 األطفالاخلشن والعنيف على سلوك  جيايب للعباإلالدور 
من تالل املراقبة  فإنه واضح بالرغم من قلة البحوث فيه

 االجتماعي يف األطفاللسلوك  يف كثري من املدارس املنممة
من تالل التطبي  املنمم للجدول اليومي الذي فصوهلم، و 

احة يتضمن فرت  للنشاط اجلسمي احلركي تعقبها فرت  ر 
الفرصة الستعاد  حيويتهم ومواصلة  األطفالعطاء إل

 .النشاط املدرسي
معمم البحوث اليت درست اللعب اخلشن 

نتائج متشاهبة يف توصيفه كما  إىلتوصلت   R&Tوالعنيف 
 ، (Pellegrini & Smith, 1998) ثمسيبلجريين و  ةيف دراس

 ,Padquette & Dumont)ودراسة باكويت و دمونت 

ذكرت عد  أنواع  التي (،Pam, 2007) ودراسة بام (2013

منها الضحك  R&Tمن اللعب اخلشن والعنيف متشاهبة 
(laugh ) اجلري ،(run)  القفز ،(jump)  املالحقة ،

(chase)  اهلروب ،(flee) واملصارعة (Wrestle)وذلك ، 
بالرغم من اتتالف الباحثني والعينة اليت أجريت عليها 

الدراسة يف بلدان خمتلفة وجد ، حىت عندما أجريت الدراسة
 األلعابتتالف الثقافة مل يكن له تأثري على نوعية اأن 

كما يف دراسة   األطفالاليت يلعبها  R&Tاخلشنة والعنيفة 
اليت أجريت يف  (Jones & Conner, 1973)جونز وكونر 

 ,Witing & Edwards)أفريقيا ودراسة وايتن  و إدوارد 

   خمتلفة. بلداناليت أجريت يف ست  (1973
 فقدR&T تصنيف اللعب اخلشن والعنيف  إىلوبالنسبة     
ثالثة  إىل( يف دراسة له Tannock, 2011aتانوك ) هاصنف

 هاشيوع وحبسب درجةحبسب طبيعة سلوك اللعب، فئات 
( اللعب اخلشن والعنيف الذي وهي )أواًل  األطفاليف لعب 

 (Physical Contact) ابعضً بعضهم  األطفالفيه يلمس 

ا مبسك كاملصارعة واملالحقة واملطارد  اليت تنتهي غالبً 
والعنيف  ا( اللعب اخلشن. )ثانيً ابعضً لبعضهم  األطفال

 Rough and Tumble)دوات أالذي يكون فيه استخدام 

Play with an Objects)   كالقفز من فوق األثاث أو قذف
اللعب اخلشن والعنيف "ا( والضرب هبا، )ثالثً  األلعابورمي 
 Independent)أو "سلوك اللعب احلركي املستقل" "املستقل

Physical Play Behaviours)  وهو الذي يلعب فيه الطفل
تك ن حيأبنفسه بدون استخدام أدوات ودون  اا عنيفً لعبً 

يقفز يف مكانه أو يتدحرج  بزمالئه، كأن يصف  بيديه أو
و الغناء أيرقص أو يصرخ ويصيح بالنداء  وأ رضعلى األ
. (Carlson, 2011 ،كارلسون ; Tannock, 2011a)تانوك، 

 & Freeman)أمثال فري مان وبراون وهناك من الباحثني 

Brown, 2004 )  والقاس سيقني و دي إنرتمونت(Lagace-

Seguin & d’Entremont, 2006) (Cited in Tannock, 

2011b)  صنفني  إىلن صنف اللعب اخلشن والعنيف مم
اللعب اخلشن الذي فيه اتصال مباشر بني  ا:فقط ومه
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مثل العراك أو املصارعة، والنوع الثاين هو الذي  األطفال
 كاملسابقة واملالحقة  األطفالليس فيه اتصال مباشر بني 

مل تستخدم. وقد  مفيهما أدوات أ سواء استخدمت
مصطلح ( Carlson, 2011كارلسون )  استخدمت فرانسيس

ألعاب اجلسم الكبري  أو ألعاب عضالت اجلسم الكربى 
“Big Body Play”   للعب اخلشن والعنيفكمرادف 

R&T، اليت تستخدم فيها عضالت  األلعاب إىلشار  يف إ
أثناء   لكوذوالركض، كالتسل  والتأرجح اجلسم الكربى  

حديثها عن التحديات اليت تواجه املعلمات جتاه هذا النوع 
باللعب فيه نوع اللعب املستقل  تفعر  كما  ،من اللعب
ا  لعابً أيلعبون مبفردهم  احسب وصفه األطفال ألناالنعزايل 

والدوران  رضض والقفز والرقص والتدحرج على األكالرك
ف اللعب ( فقد صنPam, 2007أما بام ) .نفسهمأحول 

صنفني حبسب  إىليف دراسة له  R&Tاخلشن والعنيف 
( حركات 1طبيعة احلركة يف اللعب اخلشن والعنيف، إىل )

 األطفال( وهي كمطارد  general movements)عامة 
 fighting) حركات قتالية( 2ومحلهم والتسلل )

movements) . مثل الضرب اخلفيف والركل والدف  
جة ممارستهم للعب اخلشن والعنيف يف در  األطفالويتفاوت 

R&T  يبدأ هذا النوع من اللعب  إذبتفاوت أعمارهم
بتكرارات قليلة ولكنهم م   األطفالبالمهور لدى صغار 

أعلى حد هلا  إىلتقدمهم بالعمر تزداد ممارستهم له لتصل 
 Rubin et)سنة  11-9سنوات مث تقل يف عمر  7يف عمر 

al., 1983)ك )ينوها، كما وجد مسيث و كSmith & 
Kuhaneck, 2008 فضلة لدى امل األلعاب( يف دراستهما عن

يزداد  األطفالسنوات أن  7-3طفال ترتاوح أعمارهم من أ
تفضيلهم لأللعاب اخلشنة والعنيفة وأللعاب الكمبيوتر 

 . الزمين بازدياد عمرهم
تصنيف اللعب اخلشن ومن اجلدير ذكره أن 
يف عملية التمييز بينه وبني   والعنيف يعاين من صعوبات كثري 

ترى لدى كثري من الباحثني الذين مل يتعاملوا األ األلعاب

بل إن تصنيفات  غريه،معه كسلوك حمدد منفصل عن 
واليت  األطفالبقني للعب االجتماعي لدى االعلماء الس

أمثال بارتن من  R&Tالحتتوي على اللعب اخلشن والعنيف 
(Parten, 1932)  ومسيالنسكي(Smilansky, 1968)  قد

بسبب التشابه والتطاب   م لهأثرت على عملية تصنيفه
 بني اللعب اخلشناملمهر االجتماعي والعقلي  تاصة يف

يف  التصنيفات جعلهم يستخدموهناوالعنيف وبني هذه 
. مثال على اليت تتميز باخلشونة والعنف األلعابتصنيف 

اللعب  ذلك لعبة "املصارعة" تصنف على أهنا من أنواع
 ,Pellegrini) (Interactive-Dramatic)التفاعلي الدرامي 

 حول ما إذا (Tannock, 2008)وقد ناقش تانوك   .(1987
كان اللعب اخلشن والعنيف هو لعب حقيقي أم ال 

 فولة مثلا برأي بعض املنممات املهتمة بالطمستشهدً 
 The (NAEYC) األطفالالوطنية لرتبية صغار  اجلمعية

National Association for the Education of Young 
Children فهم ن اللعب اخلشن والعنيف مل يأاليت أقرت ب

يف كتاهبا عن  اجلمعيةهذه وأضافت  ،على حقيقته
 Developmentally Appropriateا املناسبة منائيً  املمارسات
Practice   كامبملؤلفه بريد (Bredekamp, 1986)  أن

غري مرحب به من قبل  R&Tاللعب اخلشن والعنيف 
املعلمات يف الروضات. ولكن يف الطبعة املنقحة من 

 رفقاء يعد عاماًل العلى أن اللعب م   تأكيده نفسالكتاب 
للطفل  والنفسي والعضلي ا من عوامل النمو االجتماعيمهمً 
ملثل هذا فرصة مهمة  R&Tشن والعنيف اللعب اخل فرو وي

أن  Tannock, (2008) تانوكوأضاف  .النمو والتعلم
تتبدى يف مماهر اليت  ائية املعقد مبعاد الناللعب من األ

من ما عندما يركضون يف لعبة  األطفالوتفاعالت متعدد . ف
فإهنم اليدربون عضالهتم  R&Tاخلشنة والعنيفة  األلعاب

سامهم، ويتعلمون ف تتحرك وتتوازن أجفقط بل يتعلمون كي
هم م  التغيريات يف مراحل اللعبة ؤ كيف يتجاوب زمال

اورون وكيف يتصرفون يف حال ، يتعلمون كيف حياملختلفة
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يف أثناء اللعب، كما يتعلمون كيف  األطفالحد أسقوط 
مشاعر اآلترين وكيف  يعربون عن مشاعرهم ويفهمون

ني اللعب. هم ألنممة وقوانكما يزداد فهم  فكاريتبادلون األ
 األطفالالواضح أن اجلمعية الوطنية لرتبية صغار ا من إذً 

(NAEYC)  للعب اخلشن والعنيف أدركت األمهية الرتبوية
R&T واضح الغري  يءال ما قبل املدرسة، ولكن الشألطف

 من قبل هو كيفية تشجيعه ودعمه بطريقة يكون مقبواًل 
من اآلباء بأن اللعب اخلشن  ونتيجة العتقاد كثري املعلمات.
 ,Panksepp)هو سلوك خترييب وتطري  R&Tوالعنيف 

تفاعل اآلباء ل جيايب احملتملاإل ألثرلوبسبب جهلهم  (1993
غياب مشاركة اآلباء أطفاهلم يف  إىلأدى  ،أطفاهلمم  

من  األطفالبل ومن   ألعاب من النوع اخلشن والعنيف
 ممارستها.

على اللعب اخلشن   للعوامل املؤثر بالنسبة 
 -)أوالدهناك عوامل شخصية كاجلنس  R&Tوالعنيف 
وعوامل بيئية ا، سن الطفل أو عمره كما ذكر سابقً بنات( 

ويف ثقافات خمتلفة  تارجي( - مثل مكان اللعب )داتلي
املنهج املتب  وكذلك يف  )يف بلدان ومناط  خمتلفة من العامل(

قد بة لعامل اجلنس فبالنسوغريها، و يف املؤسسة التعليمية 
من أكثر الفروقات أن  (Pellegrini, 1987)ذكر بلجريين 

 األطفالا يف أدبيات مراحل النمو عند بني اجلنسني وضوحً 
اللعب اخلشن والعنيف  ملمارسة أكثر مياًل  األوالدهي أن 

R&T تدعم هذا  أحدثوهناك دراسات البنات.  من
ات خمتلفة من وعلى جمتمعالتوجه أجريت يف ظروف متنوعة 

ميارسون اللعب اخلشن  األوالدكلها أثبتت أن   األطفال
 ألسباب هرمونية مثل دراسة بام والعنيف أكثر من البنات

(Pam, 2007)سب  ذي ال بلجريين اتتفسري  ، اليت دعمت
تتالف البنني عن البنات يف درجة إقباهلم اسبب عن  ذكرها

أن ين بلرجي ذكر إذ R&T على اللعب اخلشن والعنيف
سباب األكثر ولكن األ اا واضحً العلماء مل جيدوا سببً 

ول هو سبب بيولوجي أو ، السبب األناهي سبب اترجيحً 

 األوالداملوجود يف جسم هلرمون الذكري ان إ إذ هرموين
، R&T وممارسة للعب اخلشن والعنيفا أكثر نشاطً  جيعلهم 

 اليتالسابقة  أدلة من الدراساتوقد دعم بلجريين ذلك ب
جنة اليت أن األ مفادها وعلى البشراحليوانات على  أجريت
م من اهلرمون الذكري أثناء محل األ كميات عالية إىلتتعرض 

 R&Tجيعلهم أكثر عرضة ملمارسة اللعب اخلشن والعنيف 
 جنة للبنات، حىت إن كانت هذه األيف مستقبل حياهتم

(Ehrhardt & Meyer-Bahlberg, 1981, cited in 

Pellegrini, 1987). حينما  والسبب الثاين هو سبب ثقايف
وذلك ألهنم  R&T والعنيفاللعب اخلشن  األوالديفضل 

 أوا بواسطة والديهم ا صغارً  م تشجيعهم عليه منذ كانو 
نشطة احلركية من هم من البالغني الذين يرون أن األغري 

مناسبة لألوالد  R&T  ضمنها  اللعب اخلشن والعنيف
 الذكور  يالعب أبناءه فقطفاألب مثاًل وليس للبنات. 

 وال يفعل ذلك م  بناته R&T اخلشنة والعنيفة األلعاب
(Humphreys & Smith, 1984). ينشؤون األطفالف 

منط معني من السلوك خمتلف لألوالد  إىلبواسطة الكبار 
 عنه لدى البنات. 

ببيئة  أيًضايتأثر  R&T اللعب اخلشن والعنيف
كما ثبت يف سلسلة من   صل أو تارجهيف داتل الف اللعب

 & Smith)التجارب قام هبا كل من مسيث وكونويل 

Connolly, 1980, cited in Pellegrini, 1987)  لقياس
 ،R&T تأثري بيئة اللعب على ظهور اللعب اخلشن والعنيف

سعة أعدوا بيئة للعب منممة ومتحكم فيها من حيث  إذ
معدل عدد مساحة اللعب، عدد جمموعات اللعب، 

املوجهة أو  نشطةللمعلمة الواحد ، نوع املنهج واأل األطفال
وجهة. ومن النتائج اليت ظهرت يف هذه التجارب أن املغري 

يزداد يف الفصول كبري  العدد  R&T اللعب اخلشن والعنيف
. أما بالنسبة ملساحة اللعب فقد عنه يف الفصول قليلة العدد

وضعوا  إذسعة املكان جتربة تعتمد على الباحثان  أجرى
طفل( يف فصول أربعة ذات 24) األطفالا من ا ثابتً عددً 
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، و م اا مربعً قدمً  75 -15مساحات خمتلفة ترتاوح من 
من اللعب اخلشن والعنيف  األطفالمراقبة ما يصدر من 

R&Tأنه كلما زادت مساحة اللعب  ت الدراسة، وقد وجد
 األطفالف ،األطفالعند  R&Tزاد اللعب اخلشن والعنيف 

اخلشنة  األلعابمساحة كبري  ملمارسة  إىلتاجون الشك حي
اهلدوء  إىلإذا مل جيدوها فسيلجأون . و R&Tوالعنيفة 

 امربعً  اقدمً  25واالستقرار، ولكن إذا قلت املساحة عن 
وقد لكل طفل فسيقل اللعب التعاوين ويزيد العدوان. 

ط لبناء استخلص الباحثان نتيجة ميكن أن تفيد عند التخطي
أن املساحة املخصصة لكل طفل يف فصل  من البيئة الصفية

لكي يتحق   امربعً  اقدمً  25الروضة جيب أال تقل عن 
كما ورد يف   .األطفالتجنب العدوان بني اللعب التعاوين ول

( Humphreys & Smith, 1987دراسة مهفري ومسيث )
وجدوا أن بيئة اللعب  إذ بيئة اللعبمكونات حول تأثري 

الصلبة حتفز صغار السن على ممارسة اللعب اخلشن 
سنة فما فوق(  11فيها أما كبار السن ) R&Tوالعنيف 

املناط  العشبية يف ممارستهم للعب  إىل أيًضاينطلقون ف
هذا أن  أيًضان احث. كما وجد الباR&Tاخلشن والعنيف 

فة عنه يف األجواء األجواء العاص النوع من اللعب يزيد يف
ن طول وطبيعة الفرت  اليت تسب  فرت  اللعب إكما   اهلادئة.

حبيث كلما طالت  يهعلهلا تأثري  R&Tاخلشن والعنيف 
اخلشن فيها ارتف  معدل اللعب  األطفالالفرت  وزاد سكون 

جمموعات اللعب أعداد  إىلوبالنمر بعدها.  R&Tوالعنيف 
وأكثر  3لعدد اأن  (McGrew, 1972)قرو  كفقد وجد ما
بني  R&Tتكرار ظهور اللعب اخلشن والعنيف  يبدأ عنده

يف  األطفالعداد الكبري  من األ ا،أطفال اجملموعة. إذً 
  .R&Tاملساحات الواسعة تستقطب اللعب اخلشن والعنيف 

 :العدوانبين و R&T  التمييز بين اللعب الخشن والعنيف
ا ا بينً خيتلف اتتالفً  R&Tاللعب اخلشن والعنيف   

أن  (Fry, 2005)فري ما وضحها كالعدوان  سلوك عن 
سلوك العدوان حياول فيه كال الطرفني التحكم وإجبار 

 هيف إيالم من تالل التسببعلى الرضوخ الطرف اآلتر 
ن م باألمل، وهو حيتوي على الدموع بداًل  و التهديدأ

توجه اللكمات اليت  ليدوتستخدم فيه قبضة ا الضحك
على كتف الرفي ،  من األيادي املنبسطة اليت تربت بداًل 

يف العدوان أحد الطرفني يهرب مىت ما أتيحت له 
مالمح الوجه ا لطلب املزيد، م  واليعود خمتارً الفرصة 
حتمية سيطر  أحد الطرفني و والفكني مشدودين اجلامد  

 خيتلفكما  .على اآلتر الذي مل حيصل على مايريده
أحد  يف كونهعن العدوان  R&Tاللعب اخلشن والعنيف 

اهد بكثر  يف وهو يش األطفالال اللعب احلركي عند شكأ
هم م  ما يتضمنه من سلوكيات تشنة ئلعب اآلباء م  أبنا

اليت  البهلوانية األلعابمثل املصارعة والعراك واجلري والقفز و 
ذا مل تكن ضمن إطار بيئة إالعدوان  نواعأمن  اقد تبدو نوعً 

أقل R&T اخلشن والعنيف  اللعبن اللعب ومواصفاته، وأل
الكبار من  اأشكال اللعب اليت تضعت للدراسة فإن كثريً 

ن يرون أنه سلوك تطري ونوع من و ومن بينهم اآلباء واملعلم
 عن طفاهلم من ممارسته فضاًل ألذلك فهم مينعون  العدوان

 قلة من يعرفون أثر تفاعل اآلباء إىليعود والسبب  مشاركتهم
عي لألطفال مما جتمام  أطفاهلم على النمو النفسي اال

 ,Panksepp) بني اآلباء واألبناء دون يف أدبيات العالقة ما

1993, Smith, Smees & Pellegrini, 2004). 
 :الدراسات السابقة

من  R&Tيالحظ أن اللعب اخلشن والعنيف 
جنبية بصفة عامة ويف ملوضوعات املهملة يف الدراسات األا

يف  اهناك توجهً  نأ، و تكاد تكون معدومةالدراسات العربية 
إعاد  توصيف وحصر أنواع اللعب  إىلالدراسات احلديثة 

دراسة تانوك اخلشن والعنيف يف فصول الروضة كما يف 
(Tannock, 2011a)  من طفاًل  17مراقبة فيها   ماليت 

 أطفال الروضة أثناء ممارستهم لنشاطهم اليومي يف فصوهلم
م أشكال زياد  فه إىلئج هذه الدراسة وقد توصلت نتا
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اليت ميارسها  أنواعهوضوح و  R&Tاللعب اخلشن والعنيف 
والبنات. وصفت هذه الدراسة  األوالدالصغار من  األطفال

، مثانية R&Tا من أنواع اللعب اخلشن والعنيف نوعً  27
منها كانت موجود  وموصفة من قبل باحثني سابقني والبقية 

وصيفها تحديدها وتب وقامت، مل تكن موجود ا( نوعً  19)
 . دراستهايف 

تانوك  تهذه قام اويف دراسة سابقة لدراسته
(Tannock, 2008)  فيها على حماولة معرفة   تركز بدراسة

كيف يفهم ويفسر كل من معلمو الروضة وأطفاهلا اللعب 
 طفاًل  17عينة الدراسة من ، تكونت R&Tاخلشن والعنيف 

ت وقد أشار من معلميهم.  معلًما 11من أطفال الروضة و
فهم وجد فيه لدى املربني أنه يف الوقت الذي ي إىلائج النت

يف تنمية أجسام  R&Tلقيمة اللعب اخلشن والعنيف وتقدير 
الصغار إال أهنم غري واثقني من الطريقة  األطفالوقدرات 

وأظهرت الدراسة حاجة برامج  وتوجيهه الصحيحة لضبطه
 وض  سياسة توضح هذه الكيفية. إىل األطفالرياض 

حول أمهية اللعب اخلشن والعنيف يف منو و 
( بدراسة Pellegrini, 1987وتربيتهم قام بلجريين ) األطفال

راج  فيها تعريف هذا النوع من اللعب والنمريات املفسر  له 
وظائف اللعب اخلشن  إىلوالعوامل اليت تؤثر فيه، كما تطرق 

 إىلاملهمة يف تربية الطفل وكذلك تطرق  R&Tوالعنيف 
ا للتشابه الكبري ة اخللط بينه وبني سلوك العدوان نمرً عملي

 إىلبينهما يف كثري من السلوكيات واملماهر. وقد توصل 
له دور إجيايب يف  R&Tتالصة أن اللعب اخلشن والعنيف 
 النمو االجتماعي والعقلي لألطفال.

والبنات يف  األوالدوفيما يتعل  بالفروق بني 
( Boulton, 1996لتون )اللعب اخلشن والعنيف، قام بو 

والبنات  األوالدأي مدى ينخرط عينة من  إىلبدراسة ملعرفة 
يف أنواع معينة من اللعب  سنة 11-8ترتاوح أعمارهم من 

جلم    ا املالحمة كأدا مستخدمً  R&T  اخلشن والعنيف
اليت تنص أوالمها على  الدراسة يتاملعلومات التتبار فرضي

 األطفالتدريب  إىليؤدي  R&Tوالعنيف أن اللعب اخلشن 
الثانية نصت على أن اللعب الفرضية على املهارات القتالية و 

طريقة آمنة إلظهار التمكن  يُوِجد R&Tاخلشن والعنيف 
سوف  األوالداالجتماعي، وكال الفرضيتني توقعتا أن 

 R&Tينخرطون أكثر من البنات يف اللعب اخلشن والعنيف 

دم يف القتال واملصارعة اليت تستخ األلعابأنواع تاصة 
ا يف نشاط هم أكثر اخنراطً  األوالدوالسيطر  على البيئة، وأن 

من اللعب قصري  ا جلوالت البدء باملالحقة وأكثر تكرارً 
أكثر و  ابعضً لبعضهم  ااخلشن والعنيف وأكثر تعنيفً 

ا للضرب وتوجيه اللكمات من البنات. وقد أثبتت استخدامً 
فرضيتني بالرغم من عدم وجود نتائج هذه الدراسة صحة ال

يف اجلنس لكل أنواع اللعب اخلشن والعنيف اليت  فروق دالة
يف العمر الزمين متت مالحمتها، وكذلك مل توجد فروق 

أن الفرضيتني ممكن حتقيقها تالل  إىللألطفال، مما يشري 
سكوت  أيًضا سنة وليس يف هنايتها. 11-8الفرت  العمرية 
كانا يريان  ناللذا( Scott & Panksepp, 2003وبانكسيب )

عند  R&Tاللعب اخلشن والعنيف ة سادر وجود قصور يف 
ملعرفة أثر اجلنس على هذا جتريبية قاما بدراسة  ،صغار البشر

ترتاوح أعمارهم  طفاًل  40متت مراقبة  إذالنوع من اللعب 
 30ملد  عن طري  التصوير بالفيديو سنوات  6 – 3من 

وهي اللعب يف  بيئة متحكم فيها، يف دقيقة أثناء لعبهم
نس يف غرفة ليس فيها ألعاب جمموعات ثنائية من نفس اجل

م  وجود  تشج  على اللعب العنيف أدوات للعب يةأو أ
ل مخس دقائ . وقد  م حساب تلفية موسيقية تتكرر ك

ستخدام اب األطفالنشطة اللعب اليت تصدر من أتكرار 
ا من أصناف اللعب صنفً  20من  حيتوي على قائمةمنوذج 

 األوالدأن . وقد أظهرت النتائج R&Tاخلشن والعنيف 
 األلعابيتفوقون على البنات بشكل طفيف يف ممارسة 

الركض( اليت ساعد على ظهورها وجود  -احلركية )املشي 
ا من اللعب شيئً  امل ميارسو  األطفالصوت املوسيقى ولكن 

الباحثان  تدل كما يرى. هذه التجربة R&Tاخلشن والعنيف 
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عن طري  التحكم  األطفالدراسة توجيه لعب  مكانإعلى 
 ,.Martin, et.alمارتن وآترون )كما قام  يف بيئة اللعب.

عرفة دواف  االنفصال يف اللعب م إىل( بدراسة هدفت 2011
 والبنات متخذ  من اللعب اخلشن والعنيف األوالدبني 

R&T  ًة من مكون األطفالمن  ، وذلك لدى عينةاأمنوذج
ا من بيئة شهرً  51عمارهم وطفلة متوسط أ طفاًل  74

متوسطة املستوى، استخدمت فيها عد  أدوات جلم  
أثناء اللعب اإليهامي يف  األطفالاملعلومات منها مالحمة 

من إدراك  األطفالوتقارير عن مدى متكن فرت  اللعب احلر، 
أن انفصال  ،وذلك التتبار فرضية مفادها ،جنسهم
ا يفسر من قبل  اللعب حبسب اجلنس، دائمً يف األطفال
أنفسهم لتفضيلهم اللعب م  من يشبهوهنم يف  األطفال

السلوك. وقد أظهرت النتائج أن اللعب اخلشن والعنيف 
R&T  إىلاليت ترتبط جبنس الطفل وتؤدي  األلعابمن أهم 

عن البنات يف اللعب احلر، هذا االنفصال  األوالدانفصال 
الذين يشبهوهنم يف  األطفالاللعب م   القائم على تفضيل

السلوك ويشبهوهنم يف تفضيالت اللعب )اللعب اخلشن 
دعمت نتائج هذه الدراسة فرضياهتا  إذ(، R&Tوالعنيف 
 والبنات. لألوالدبالنسبة 

 األطفالأثر مكان اللعب وبيئته على ممارسة  عنو 
مهفري ومسيث  أجرى كل من  R&Tللعب اخلشن والعنيف 

((Humphreys & Smith, 1987  دراسة يف جامعة شيفيلد
 R&Tاللعب اخلشن والعنيف ان حبصر لسلوك الباحث قام إذ

سنة أثناء لعبهم  11-7بني  لدى أطفال ترتاوح أعمارهم ما
% من الوقت الذي 10درسية واليت متثل يف املالعب امل

طري  . وقد  م متييز هذا السلوك عن يقضونه يف املدرسة
هذا النوع من  لتفاعل واملناخ الذي يمهر فيهحتديد شكل ا

ا. و م دعم هذه ا وليس عدوانيً يكون املناخ وديً  إذ، اللعب
التفسريات مبعلومات مقاسة بواسطة مقياس التفاعل 
االجتماعي. وقد وجدت هذه الدراسة أنه توجد عالقة 
حمبة بني زمالء اللعب، وكذلك قو  العالقة ومتانتها بني 

ولكن أطفال احلادية عشر   بازدياد العمر الء تزدادمالز 
اتتيار زمالء اللعب الذين يكونون على نفس  إىلمييلون 

أضعف منهم.  هنفساملستوى  يف القو  ولكنهم يف الوقت 
 هو R&Tهذه النتائج تفيد أن اللعب اخلشن والعنيف 

الصغار، ومهم لتعليم  األطفالوسيلة تواصل بني 
  طر  ومهارات القتال والعراك.ا السيكرب عمرً األ األطفال

 (Fletcher et. al, 2011)وآترون أما فالتشر 
 األطفالا من آباء أبً  16شبه مقننة م  فقد قاموا مبقابلة 

.  R&Tحول مالعبتهم ألوالدهم اللعب اخلشن والعنيف 
ذكروا أن اللعب وقد وجدت هذه الدراسة أن معمم اآلباء 

ألنواع من اللعب اخلشن احلركي النشط التنافسي واملتضمن 
يقوي عالقة اآلباء بأطفاهلم ويفيد يف النمو  R&Tوالعنيف 

اجلسمي لألطفال. كما أن السماح للطفل بالفوز والتفوق 
على والده وذلك بأن يتماهر الوالد بالعجز أو الضعف 

 متعة كبري  فيه ويسمح لطفله بالتفوق عليه وجد أن
ة األبناء من حني آلتر . كما أفاد اآلباء أن معاركطفاللأل

مهمة لصحة النمو اجلسمي واالجتماعي للطفل. إال أنه 
قد خماطر  R&Tوجد هلذا النوع من اللعب اخلشن والعنيف 

 أيًضاال تقتصر على السقوط أو االصطدام املفاجئ ولكن 
ا عندما يكرب. ا ومغامرً فيها تعليم للطفل كيف يكون متحديً 

هذه الدراسة ميكن أن تفيد أن نتائج  إىلوتوصل الباحثون 
 . R&Tت يف التشجي  املوجه للعب اخلشن والعنيف اعلمامل

 ,Tannock) تانوك ويف دراسة حديثة هلا استعرضت

2011b)  الدراسات اليت حبثت يف موضوع اللعب اخلشن
مني هو مفهوم املعل وما األطفاللدى صغار  R&Tوالعنيف 

لصت الدراسة واآلباء هلذا النوع من اللعب. وقد استخ
 هلذا النوع من اللعب.  وجود فهم متزايد لديهم

غري  األطفاللدى  R&Tوللعب اخلشن والعنيف 
أجرى كل من هينز و   إذنصيب يف هذه الدراسات عاديني ال

 علىدراسة مقارنة ( Hines & Kaufman, 1994) كوفمان
الذين لديهم زياد  تلقية يف إفراز  وطفلة من طفاًل  38
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القة بإفرازات اهلرمونات   الكمرية اليت هلا عهرمون الغد
 33و الذكرية واليت تسبب احنرافات عن السلوكيات املعتاد  

املدى  ،كعينة مقارنة  العاديني األطفالوطفلة من  طفاًل 
. وقد هدفت هذه سنوات 8-3العمري هلم يرتاوح من 

العينتني يف ممارسة اللعب  فرق بنيال تقصي إىلالدراسة 
اتتيار جنس تفضيالهتم يف ويف  R&Tلعنيف اخلشن وا

اتتالف بني البنات املتأثرات  د الدراسة جتملرفقاء اللعب.
بزياد  اهلرمون والبنات غري متأثرات بزيادته يف ممارسة اللعب 

وجد اتتالف بسيط يف اتتيار  يف حنياخلشن والعنيف 
جنس رفقاء اللعب )أوالد/بنات( بني البنات املتأثرات وغري 

  تأثرات بزيادته. امل
 :  التعليق على الدراسات السابقة

مل توجد يف املكتبة العربية وقواعد املعلومات فيها 
 R&Tاللعب اخلشن والعنيف بالدراسة أي حبوث تتناول 

 أيًضاجنبية هي ى أطفال الروضة، حىت الدراسات األلد
ات اسات متت يف السبعينيات والثمانيمعمم الدر  إذ قليلة،
رن العشرين ويالحظ أن معممها أسست لإلطار من الق

)تعريفه وتوصيفه فوائده  األطفالالنمري هلذا النوع من لعب 
والعوامل املؤثر  فيه والفرق بني البنني والبنات يف وأنواعه 

يف بعض معتمد   (R&Tممارسة اللعب اخلشن والعنيف 
حباث اليت درست األنفس النمرية املتبعة يف حيان على األ
لتفسري سلوك احليوان  اللعب عند صغار احليواناتك سلو 

. من اليت قام هبا العلماء السلوكيونوهي "النمرية السلوكية" 
مسيث ( و McGrew, 1972ماك قرو )هذه الدراسات دراسة 

(Smith, 1973) ( و بلورتون جونزBlurton Jones, 
ا من هذه الدراسات فقد ركزت أما ما جاء متأترً  ،(1972

واملعلمني ها على مدى إدراك وفهم وتقبل اآلباء يف معمم
وعن أمهيته يف منو  هلذا النوع من اللعب بشكل منطي.

مي جانب النمو اجلس إىلالنفسي واالجتماعي  األطفال
 ونشر األنممة والقوانني اليت والتآزر احلركي، وحماولة تقنني

دتل املناسب تنمم وحتدد دور املعلمني والوالدين حيال الت

  ن بعض الدراسات احلديثة، كما إاألطفالمان سالمة لض
 ( Pellis & Pellis, 2007كدراسة بليس وبليس )

استخدمت فئران التجارب لدراسة التحكم العصيب أثناء 
 لدى الفئران وإمكان)العراك(  R&Tشن والعنيف اخلاللعب 

توجيهه إلحداث تغيريات يف تنميم الدماغ يف اجلزء املتعل  
اللعب كما يالحظ اتتالف أشكال   جتماعي. بالسلوك اال

الية عن اليت ظهرت يف الدراسة احل R&Tاخلشن والعنيف 
ن الباحثة مل جتد يف إ إذ، و املوجود  يف الدراسات السابقة

دراسة تتناول هذا النوع من اللعب،  ةالدراسات العربية أي
املقارنة مبا هو موجود يف الدراسات  إىللذلك جلأت 

الدراسات األجنبية مل توجد فيها حسب  أيًضااألجنبية. 
علم الباحثة سوى دراسة واحد  حديثة تصف املمارسات 

يف الروضة أو أثناء اللعب ألطفال أثناء اللعب احلر لالفعلية 
وتعمل على تصنيفها كألعاب تشنة م  الرفاق بشكل عام، 

اليت  م بناء  (Tannock, 2011aوعنيفة وهي دراسة تانوك )
ا على قائمة أنواع اللعب اخلشن لدراسة احلالية اعتمادً أدا  ا

كما سريد   هبا وعلى طريقة تصنيفها هلا R&Tوالعنيف 
 .االحقً 

 :منهجية البحث
صلي للبحث منهجية البحث على وصف اجملتم  األتشمل 

وعينة البحث وطريقة اتتيارها. وكذلك تشمل تصميم 
عية االستطالالبحث وإعداد أدوات البحث والدراسة 

ضافة وتطبيقها باإل دوات البحث أواستخراج صدق وثبات 
أسئلة  نع جابةاملستخدمة لإل حصائيةالطرق اإل إىل

  البحث.
 تصميم البحث:

املنهج الوصفي )املسحي التحليلي( البحث  اتب  هذي    
يتم وصف سلوك اللعب اخلشن  إذ. البحثملناسبته لطبيعة 

وحتليله مث للعب احلر  لاألطفاأثناء ممارسة  R&Tوالعنيف 
مكاهنا، وحسب جنس و تصنيفه حسب طبيعة اللعبة، 

نواع املختلفة من لطفل، هبدف الكشف والتعرف على األا
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والتعرف على مدى انتشارها  R&Tاللعب اخلشن والعنيف 
 األوالدمن البحث وشيوعها لدى العينة املختار  من جمتم  

 والبنات.
 :البحثمجتمع 

امللتحقني بالروضات  األطفالمن  حثالبيتكون جمتم  
روضة ينتمم فيها  104هلية يف مدينة الرياض وعددها األ

فلة من الذين ترتاوح أعمارهم بني وط طفاًل  11463حوايل 
دون  األهليةسنوات وسبب اتتيار الروضات  5-6

احلكومية هو كثر  عددها وانتشارها بشكل يفوق عدد 
متجانسة من الطبقة  الروضات احلكومية ويلتح  هبا فئة

م، )وزار  الرتبية والتعلي العليا من اجملتم  إىلالوسطى 
2012.) 

  :عينة البحث
 م اتتيارها  روضات 4من  البحثتكونت عينة      

ملدينة   رب العشوائية املنتممة من اجلهات األبالطريقة 
اململكة العربية ب)مشال  وجنوب وشرق وغرب( الرياض 

اتتيار أربعة فصول من كل روضة فصل السعودية. وقد  م 
الذين ترتاوح  املتقدمواحد من فصول مرحلة التمهيدي 

. وقد  م اتتيار الفصول سنوات 6 -5أعمارهم ما بني 
بطريقة صدفية تعتمد على رغبة واستعداد معلمة الفصل 

جد معها يف اهتا للتو والسماح للباحثة أو مساعدللتعاون 
قبة وتسجيل سلوك اللعب اخلشن الفصل للقيام بعملية املرا

تالل الربنامج  األطفالالذي يمهر من R&T  والعنيف
عدد أطفال جمموع بلغ . اليومي يف القائمة املعد  لذلك

وطفلة ترتاوح أعمارهم  طفاًل  80ربعة الفصول األ يفالعينة 
 .اشهرً  70-59بني  ما

 :البحثأدوات 
نية اليت املب أواملنتممة  املالحمةتتيار أسلوب ا م  

العناصر اليت يتم مالحمتها،  تعتمد على وجود قائمة من 
على أهنا أفضل طريقة جلم   بناءً  البحث اكأدا  إلجراء هذ

للعب اخلشن والعنيف  األطفالمعلومات حول ممارسة 

R&T  يف الروضات وهي شائعة االستخدام يف الدراسات
 Tannock, 2011a ،Martin, et.al., 2011 ،Scottالسابقة )

& Panksepp, 2003 .)قائمة تانوك ب الباحثة استعانت
(Tannock, 2011a)  للبحث  لتصميم استمار  املالحمة

بتجميعها كأكثر تانوك  تاليت قام وهي القائمة احلايل،
ا يف أدبيات شيوعً  R&Tسلوكيات اللعب اخلشن والعنيف 

لتمييز اللعب  اأدا  حبثها كأساس لبناء هتواختذ ادراسته
ا عن غريه من أنواع اللعب. ونمرً  R&T والعنيفشن اخل

 وبني مماهر العدوان للتشابه بني اللعب اخلشن والعنيف
(Agression) احلد الفاصل الذي مييز اللعب اخلشن  تاختذ

تعابري الطفل من  يفهو ما يبدو و  ،والعنيف عن العدوان
 (Cheerful Play Face)مالمح السرور والسعاد  باللعب 

(Reed & Brown, 2000)البحث يف  . قامت الباحثة
قائمة املالحمة )إلعداد أدا  البحث  بعد  تطواتاحلايل 
ترمجة هذه القائمة  (1: )على النحو اآليتوهي  (املنتممة

العربية مث أعطيت القائمة بعد  اللغة إىلجنليزية من اللغة اإل
 ليزيةجنغة اإلالل إىلاملرتمجني ليعيد ترمجتها أحد  إىلترمجتها 

بعد الرتمجة. وقد  يتم التأكد من عدم تغري املعىن يلك
ا من سلوكيات اللعب سلوكً  27ئمة على ااشتملت الق

وبعد اطالع الباحثة على R&T ،(2 )  اخلشن والعنيف
الدراسات املنشور  يف أدبيات اللعب اخلشن والعنيف قامت 

وحذف بعض السلوكيات صياغة بعض العبارات بتعديل 
ثنني منها م  اقامت الباحثة بدمج غريها، كما ضافة وإ

يف نفس القائمة حبسب معناها  سلوكني آترين يشبهاهنما
وبذلك أصبحت القائمة حتتوي على يف الثقافة السعودية. 

قامت الباحثة بدراسة استطالعية اهلدف  (3). سلوًكا 25
املالحمة كما سريد ذكر ذلك  استمار ستكمال بناء امنها 

 لدراسة االستطالعية التالية.يف فقر  ا
 :الدراسة االستطالعية

قامت الباحثة بدراسة استطالعية كان اهلدف  
سلوكيات اللعب اخلشن وجتمي  استطالع ( 1)منها 
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يف مدينة  األطفالوالعنيف الشائعة يف مدارس رياض 
معرفة ما يتواف  وما خيتلف منها م  قائمة ( 2)الرياض 
القائمة  للتأكد من دقة (3) ،(Tannock, 2011a)تانوك 

شن والعنيف وأنواع اللعب يف التمييز بني اللعب اخل
 من الروضات قامت الباحثة بزيار  ألرب  روضات .األترى

 ا كاماًل اليت يف مدينة الرياض، قضت يف كل منها يومً 
يف  R&Tسلوكيات اللعب اخلشن والعنيف  الحمت فيها

بتسجيل  لباحثةا قامتو  ،نامج اليومينشطة الرب أمجي  
سلوكيات اللعب اليت رأت الباحثة أهنا تتواف  م  صفات 

قائمة واليت مل تكن موجود  يف  اللعب اخلشن والعنيف
ا كما بعد تعديلها جزئيً املرتمجة  (Tannock, 2011a) تانوك

 وتسجيل مبالحمة أيًضاكما قامت الباحثة   ،ذكر أعاله
ردت يف اليت و  R&T سلوكيات اللعب اخلشن والعنيف

للتاكد من دقتها ومن توافقها م  سلوكيات  قائمة تانوك
يف مدينة  األطفالاللعب اخلشن والعنيف بني أطفال رياض 

من السلوكيات اليت  سلوًكا 22ضافت الباحثة أ الرياض.
 إىلقامت مبالحمتها وتسجيلها يف الدراسة االستطالعية 

ئمة لقااأصبحت وبذلك  (Tannock, 2011a)قائمة تانوك 
من سلوكيات اللعب اخلشن  سلوًكا 47حتتوي على 

  .(1كما في جدول رقم ) R&T  والعنيف
  :صدق وثبات األداة

سلوك  مالحمة استمار صدق وللتحق  من  
املستخدمة كأدا  للمالحمة  R&Tاللعب اخلشن والعنيف 

 تعرض إذ احملتوى م استخدام صدق  ،احلايل البحثيف 
اء هيئة التدريس املتخصصات يف القائمة على عدد من أعض

باململكة العربية جامعة امللك سعود كل من الطفولة يف  
كلية رياض ، و امعة القاهر جب األطفالكلية رياض السعودية، و 
مصر العربية، مهورية امعة بور سعيد جبجب األطفال

 عن تعرب ما إذا كانت فعاًل  وملعرفةلتحكيمها وتدقي  اللغة 
العنيف. ونتيجة للمالحمات خلشن و اسلوك اللعب وتقيس 

 ،سلوًكا 37 إىلتتصار القائمة ا م  اليت أبداها احملكمون

وذلك ألسباب متعدد  منها طول العبار  أو تكرار السلوك 
أو لعدم  أو ندرته أو للخلط بينه وبني سلوك العدوان

. تصنيفه من السلوكيات اخلشنة والعنيفة، حبسب اتفاقهم
 من قائمة تانوك سلوًكا 25وهي  أما البنود املتبقية

(Tannock, 2011a،) 12 اليت  م السلوكيات من  سلوًكا
فقد أقر احملكمون  ،الدراسة االستطالعية تسجيلها أثناء

مجيعا أهنا مناسبة وتعرب عن أنواع متعدد  من سلوكيات 
يف رياض  األطفالرسها االلعب اخلشن والعنيف اليت مي

( 1واجلدول رقم ) ة السعودية.يف اململكة العربي األطفال
ليها إضافة بعد ترمجتها وتعديلها واإلالنهائية يوضح القائمة 

والدراسة  جراءات الصدقإإمتام واحلذف منها بعد 
 .االستطالعية

سلوك  مالحمة استمار ثبات للتحق  من وبالنسبة      
تطبي  طريقة ( )أواًل فقد  م  R&Tاللعب اخلشن والعنيف 

ني اليت هي درجة االتفاق اليت يتوصل إليها تفاق احملكما
ا وحيصلون على ا واحدً حمكمني أو أكثر عندما يقيمون شيئً 

حدى إالباحثة م   كتشرت ا إذ تقريبا.الدرجة  نفس
سلوك  مالحمةباستخدام استمار  املالحمة يف  يهامساعدت

يف روضتني يقعان  فصلنياللعب اخلشن والعنيف يف 
لكل  ،منفصلنيملد  يومني  ملختار من الروضات اخمتلفتني 

تفاق الباحثة امث حسبت النسبة املئوية لدرجة  ،فصل
اخلشن  األطفالا يف توصيف وتصنيف لعب هتومساعد
أدا   االستمار حبسب اليت متت مالحمتها  R&Tوالعنيف 
 يةالنسبة املئو وقد بلغت . (1) رقمدول اليت يف اجلالدراسة 

%( وهي درجة  81) اجدً  جيد نسبة تفاق احملكمني ال
القائمة، بالرغم من صعوبة التمييز بني  ثباتكافية لتحقي  

وسلوكيات العدوان  R&Tسلوكيات اللعب اخلشن والعنيف 
(aggression).   ًخراج ثبات األدا  ا( استكما  م )ثاني

، (Cronbach’s alphaألفا" )كرونباخ باستخدام معامل "
ثبات مرتف   إىل ، مما يشري(0.83والذي بلغت قيمته )

 املالحمة.  ستمار الا ما نوعً 



 أمساء بنت سعيد باداوود: أنواع اللعب اخلشن والعنيف الشائعة بني أطفال الروضة مبدينة الرياض

 

111 

  :إجراءات البحث
قامت الباحثة بعد اتتيار املدارس عينة البحث 

طلب و ها تيتقدمي نفسها ومساعد هبدف بزيار  للمدارس
السماح هلا بالتطبي  يف هذه املدارس، و م االتفاق على 

  ور حتديد الفصول اليت ستطب  فيها الدراسة بالطريقة املذك
يام ة الدراسة كما  م االتفاق على األا يف اتتيار عينسابقً 

ها للقيام بعملية تاليت ستحضر فيها الباحثة أومساعدا
تتم على كامل الفصل يف كامل اليوم  املالحمة إذ، املالحمة

ويتم تسجيل أي سلوك من سلوكيات اللعب اخلشن 
 ههذ إىلاملنتمني  األطفاله أي من يمهر  R&Tوالعنيف 

 .ل تالل مجي  فقرات الربنامج اليوميو الفص
 :حصائيةاإل ساليباأل

 م اليت من أدا  الدراسة  البيانات ترميزبعد االنتهاء من 
حصائية  م استخدام الطرق اإل SPSS إدتاهلا يف برنامج

إلجياد ( Cronbach’s alphaاآلتية : معامل كرونباخ ألفا )
تكرارات ال كما استخدمتاملالحمة،   استمار ثبات 

ية ئو لكل لعبة وكذلك التكرارات والنسب املية والنسب املئو 
 األلعابعدد من حيث لسلوكيات اللعب اخلشن والعنيف 

 مكان اللعب طبيعة اللعب وجنس الطفل.
 :النتائج

على النحو ميكن مناقشة نتائج الدراسة يف ضوء تساؤالهتا 
 : اآليت

في  انف انتشار  لعاب الخشونة والعأل: ما أكثر و السؤال األ
العينة المختارة من أطفال الروضات في مدينة الرياض وما أقلها 

 ا.إنتشار  
( 2هذا السؤال نستعرض اجلدول رقم ) نلإلجابة ع    

الذي يوضح النتائج الوصفية لدرجة انتشار اللعب اخلشن 
التكرار ونسب التكرار هلذه  امتضمنً  R&Tوالعنيف 
طفال يف بيئة عب احلر لألالل راقبةممن تالل  .األلعاب

الروضة الداتلية واخلارجية تالل الفرت  احملدد   م حصر ما 

التصنيف على  صنفت حسب استمار  سلوًكا 551جمموعه 
نواع اللعب اخلشن والعنيف اليت ظهرت مجيعها أأهنا من 

دون استثناء يف أثناء اللعب احلر ولكن بنسب متفاوتة كما 
( وقد كان سلوك استعمال 2هو واضح يف اجلدول رقم )

الصوت العايل يف اللعب هو أكثر أساليب اللعب اخلشن 
مر   54تكرر  إذممارسة بني أطفال العينة  R&Tوالعنيف 

% ، يليه يف ذلك سلوك 10ا بنسبة مئوية تعادل تقريبً 
الذي تكرر ظهوره من  األطفالمسك أو محل أجسام 

لوك % ويليه س7.62مر  بنسبة تعادل  42 األطفال
مر   31اآلترين الذي تكرر  األطفالمطارد  ومالحقة 

 املالحقة أوقصد اهلروب اجلري دون مث  5.63بنسبة 
مر  أي  30تكرر ظهور كل منهما  إذشياء وسلوك رمي األ

اخلشنة والعنيفة  األلعاب% . أما بالنسبة ألقل 5.44بنسبة 
 األطفالفقد كانت النفخ يف وجوه  األطفالممارسة من قبل 

%، يليها  0.18مل تمهر سوى مر  واحد  فقط بنسبة  إذ
و نثر املاء  األطفالالزحف على اليدين والركبتني ومالحقة 

هلما  األطفالالرمل على اآلترين اليت تكررت ممارسة  أو
 % . 0.36مرتني فقط بنسبة مئوية 

في العينة  انتشار االخشونة والعنف  ألعابالسؤال الثاني: ما أكثر 
مدينة الرياض بحسب طبيعة  من أطفال الروضات فيارة المخت
 .انتشار اة وما أقلها اللعب
عتمدت الباحثة يف تصنيفها لطبيعة اللعب على تصنيف ا   

ثالثة  إىلالذي قسمها  (Tannock, 2011a) مايكل تانوك
النوع ) األطفالا يف لعب كثر شيوعً األ نواعأقسام وهي األ

فيه متاس جسدي بني الذي ف ( اللعب اخلشن والعنياألول
كاملصارعة ومالحقة  (Physical Contact) األطفال
 ( اللعب اخلشنالنوع الثايناآلترين، ) األطفال ومسك
 كالقفز من فوق األثاث  دواتأ باستخدام والعنيف
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 ( 1جدول  )
  R&T قائمة مراقبة اللعب الخشن والعنيف

  وصف اللعبة
 م

  وصف اللعبة
 Tannockقائمة تانوك  افة بالدراسة االستطالعيةالقائمة المض م

أو  األثاثبالجدار أو ب األشياءضرب 
 باألرض  

1 26 Grabbing body of other player  1 1 اآلترين األطفالمسك جسم 

 2 2 استعمال الصوت العايل ~ الصياح Use of a loud voice ~ roaring 27 2 العالية     األشياءتسلق 
األشياء الموجودة أو  األطفالالقفز من فوق 

 رض    على األ
3 28 Grabbing and moving body of other 

player  
 األطفالجسام أمسك وحتريك 

 اآلترين 
3 3 

 Chasing (e.g., in pursuit of other 29 4 اآلخرين     األطفالالتلويح باليدين في وجه 
player) 

 ترين  مطارد  ومالحقة اآل
 

4 4 

 Banging body into body of other 30 5 القفز على رجل واحدة     
player 

 5 5   اآلترين األطفالرتطام بأجسام الا

 6 6 األرضالسقوط على  Falling 31 6 مع الضحك      األشياءيد أو بلالضرب با
 7 7 حركة الرفس باألرجل Kicking motions 32 7 سباق الجري     

حركة الضرب أو التلويح باليد كمن  Hitting motions 33 8 ماكن الضيقة  ي األالدخول ف
 يضربيريد أن 

8 8 

الزحف على اليدين والركبتين ومالحقة 
    األطفال

9 34 Wrestling (e.g. lifting other’s body, 
rolling on ground, etc.) 

، املصارعة )مثال محل جسم زميله
 ( األرضالتدحرج على 

9 9 

 10 10 اآلترين  األطفالدف   Pushing other player 35 10 الرمل على اآلخرين أونثر الماء 
 Running(e.g., without intent to chase 36 11      األطفالالنفخ في وجه 

or flee) 
 11 11 اجلري دون قصد اهلروب أو املالحقه

 Making crashing motions with held 37 12 القفز في مكانه  
object 

دوات التى األشياء واألخبط  أوقرع 
 يمسكها

12 12 

   Throwing object  13 13      األشياءرمي 
   Open handed slaps  14 14  باليد املفتوحة الصف 

   Jumping on object (e.g. couch)  15 15       األثاثالقفز فوق 
   Kicking object  16 16  األشياءرفس 
   Large body motions (e.g., twirling 

body with arms outstretched  
يدور الطفل حول نفسه م  مد يديه 

 للخارج   
17 17 

   Rolling around on ground with other 
player 

م  أطفال  األرضالتدحرج على 
 آترين   

18 18 

   banging body into fixed object (e.g. 
wall) 

 19 19 كاجلدار   األشياءجسمه بضرب 

   Pulling other player  20 20 اآلترين   األطفالسحب 
   Holding hands  21 21   باأليدياإلمساك 
   Making hitting motions while holding 

an object 
يعمل حركة الضرب بأشياء ميسكها 

 بيده 
22 22 

   Hitting self 23 23 ن يضرب الطفل نفسه   أ 
   Rolling around on ground own  24 24 لوحده   األرضيتدحرج على 
   Fleeing (avoiding being caught by  

player) 
الطفل  مساك به منلتجنب اإلاهلروب 

   الذي يالحقه
25 25 
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 (2جدول )
   (R&T)النتائج الوصفية )التكرار والنسب المئوية( للعب الخشن والعنيف  

اللعبة توصيف  الترتيب التكرار النسبة المئوية اللعبة توصيف اللعبة الترتيب التكرار النسبة المئوية  اللعبة 
% 2.36 7 كة الرفس باألرجلحر  استعمال الصوت العايل ~  20 13 

 الصياح
2 9.80 %  54 1 

المصارعة )مثال حمل 
جسم زميله والتدحرج 

 ( األرضعلى 

9 2.18 % % 7.62 1 اآلترين الاألطفمسك جسم  21 12   42 2 

 األشياءتبط  أوقرع 
 الىت ميسكها األدواتو 

12 2.18 %  مطارد  ومالحقة األترين   22 12 
 

4 5.63 %  31 3 

 األشياءارتطام اجلسم ب
 الثابتة  كاجلدار

19 2.18 % اجلري دون قصد اهلروب أو  23 12 
 املالحقه

11 5.44 %  30 4 

يعمل حركة الضرب بأشياء 
 بيده  يمسكها

22 2.18 % % 5.44 13      األشياءرمي  24 12   30 5 

% 2.00 16  األشياءرفس  م   األشياءيد أو بلالضرب با 25 11 
 الضحك     

31 3.99 %  22 6 

بالجدار أو  األشياءضرب 
   األرضأو ب األثاثب

26 1.81 % % 3.81 20 اآلترين   األطفالسحب  26 10   21 7 

% 1.45 10 بيدهاآلخرين  األطفالدفع  ركة الضرب أو التلويح باليد  ح 27 8 
 كمن يريد أن يصف 

8 3.45 %  19 8 

الطفل حول نفسه  دوران
 مع مد يديه للخارج   

17 1.45 % % 3.45 14  الصف  باليد املفتوحة 28 8   19 9 

مع  األرضالتدحرج على 
 أطفال آخرين   

18 1.27 % رتطام جسم الطفل بأجسام ا 29 7 
 اآلترين لاألطفا

5 3.27 %  18 10 

مساك لتجنب اإلالهروب 
   به من الطفل الذي يالحقه

25 0.91 %  أو األطفالالقفز من فوق  30 5 
     األرضاملوجود  على  األشياء

28 3.27 %  18 11 

% 0.54 30 القفز على رجل واحدة      % 3.09 21   باأليدي اإلمساك  31 3   17 12 
% 0.54 32 سباق الجري      % 2.90 23 ن يضرب الطفل نفسه   أ 32 3   16 13 

 األماكنالدخول في 
 الضيقة  

33 0.54 % % 2.72 6 األرضالسقوط على  33 3   15 14 

% 0.54 37 القفز في مكانه   % 2.72 24 لوحده   األرضيتدحرج على  34 3   15 15 
الزحف ب األطفالمالحقة 

 على اليدين والركبتين 
34 0.36 % % 2.72 27 العالية     األشياءتسل   35 2   15 16 

الرمل على  أونثر الماء 
 اآلخرين

35 0.36 %  األطفالالتلويح باليدين يف وجه  36 2 
 اآلترين    

29 2.72 %  15 17 

% 0.18 36      األطفالالنفخ في وجه  % 2.54 15       األثاثالقفز فوق  37 1   14 18 
 طفالاأل أجساممسك وحتريك      

 اآلترين 
3 2.36 %  13 19 

 37 100 %  المجموع  37 551 
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 (3جدول )
 في ضوء طبيعة اللعب (R&T)النتائج الوصفية )التكرار والنسب المئوية( للعب الخشن والعنيف  

 النسبة التكرارات طبيعة اللعب الترتيب
 233 42.3  (Independent Physical Play Behaviors)  احلركي املستقل املستقل أو اللعب  اللعب 1
 184 33.4 (Physical Contact)بالتماس اجلسدي                         2
 134 24.3      (Rough and Tumble Play with an Objects)األدواتب 3

% 100 551 مجايلاإل  
 

 Rough and Tumble Play with an) األلعابأو رمي 
Objects) ( ،النوع الثالث ) من نوعاللعب اخلشن والعنيف 

 Independent) اللعب احلركي املستقل اللعب املستقل أو
Physical Play Behaviours)  وهو الذي يلعب فيه الطفل

ن حيتك أ  نفسه بدون استخدام أدوات ودون ا ما عنيفً لعبً 
أو  ن يصف  بيديهأكأن يدور الطفل حول نفسه أو بزمالئه،  
. الرفس بالرجل أوب باليد عمل حركة الضر ييصرخ أو 

( الذي يبني التكرارات اليت 3باستعراض اجلدول رقم )
ظهرت من كل نوع من أنواع اللعب حسب طبيعة اللعبة 

اخلشن والعنيف اللعب أن  والنسبة املئوية لكل نوع. يتضح
R&T بدون الذي يكون  من نوع اللعب احلركي املستقل

ىل وهو و املرتبة األاحتل  أو أدوات وسيلة ةاالستعانة بأي
بلغ  إذاآلترين النوعني عن  األطفالكثر ممارسة من قبل األ

 احتل يف حني، %42.3ة مئوية بمر  بنس 233تكراره 
ملس  الذي فيه R&T للعب اخلشن والعنيفاملرتبة الثانية ا

أثناء اللعب الذي تكرر  ابعضً  أجسام بعضهم األطفال
اللعب  أسلوبأما % 33.4مر  بنسبة مئوية تبلغ  184

اليت  األدواتكقط  اللعب وغريها من   األدواتباستخدام 
حتل املرتبة األتري  بتكرار قد اقد التكون خمصصة للعب 

% ، كما هو واضح يف 24.3مر  بنسبة مئوية  134 قدره
 (.3اجلدول رقم )

/ خارج  داخل الفصل)السؤال الثالث: هل يؤثر مكان اللعب 
لخشنة والعنيفة التي يمارسها ا األلعابعلى عدد  الفصل(
 . األطفال

سؤال الدراسة الثالث  م إجياد التكرار والنسبة  نلإلجابة ع
  ألنواع اللعب اخلشن والعنيف األطفالاملئوية ملمارسة 

R&T  بصرف النمر عمايف كل من داتل الفصل وتارجه 
( أن 4ويتضح من اجلدول رقم ) ذا كانوا أوالد أو بنات.إ

 R&T  للعب اخلشن والعنيف األطفالممارسة جمموع تكرار 

بنسبة   (216( أكثر منه يف اخلارج )335يف الداتل )
 ( على التوايل.39.2( )60.8مئوية )

السؤال الرابع: هل يؤثر جنس الطفل )ولد / بنت( على عدد 
 .األطفالالخشنة والعنيفة التي يمارسها  األلعاب

اد التكرار والنسبة سؤال الدراسة الراب   م إجي نلإلجابة ع
والبنات الذين مارسوا اللعب اخلشن  األوالداملئوية لعدد 

. يف تارجها سواء يف داتل الفصول أم R&T والعنيف
الذين  األوالدأن جمموع تكرار  (5ويتضح من اجلدول رقم )

( أكثر من 681) R&Tمارسوا اللعب اخلشن والعنيف 
( 23.05( )76.9بنسبة مئوية )  (204عدد البنات )
 على التوايل. 

يؤثر جنس الطفل )ولد / بنت( على السؤال الخامس: هل 
لسلوك اللعب الخشن والعنيف بحسب مكان  األطفالممارسة 

  (اللعب )داخل الفصل / خارج الفصل
سؤال الدراسة اخلامس  م إجياد التكرار والنسبة  نلإلجابة ع

ن والبنات للعب اخلش األوالداملئوية ملمارسة كل من 
يف داتل الفصل ويف تارجه. كما يتضح  R&T والعنيف

للعب  األوالد( أن جمموع تكرار ممارسة 6باجلدول رقم )
( أكثر منه 262يف اخلارج هي ) R&Tاخلشن والعنيف 
( 10.47( )30.15بنسبة مئوية )  (91لدى البنات )
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والبنات يف  األوالدعلى التوايل من جمموع مجي  أعداد 
 R&Tالذين مارسوا اللعب اخلشن والعنيف الداتل واخلارج 

ن جمموع تكرار إرت  اليت متت فيها الدراسة. كما يف الف
يف الداتل هي  R&Tللعب اخلشن والعنيف  األوالدممارسة 

بنسبة مئوية   (113( أكثر منه لدى البنات )403)

( على التوايل من جمموع مجي  أعداد 13.00( )46.38)
الدراسة الذين مارسوا اللعب  والبنات من عينة األوالد

يف الفرت  اليت يف الداتل واخلارج  R&Tاخلشن والعنيف 
  متت فيها الدراسة.

 

 ( 4جدول )
 في داخل وخارج الفصل النتائج الوصفية )التكرار والنسب المئوية( للعب الخشن والعنيف

 الترتيب داخل اللعبة الترتيب داخل اللعبة الترتيب خارج اللعبة الترتيب خارج اللعبة
 التكرار % التكرار % التكرار % التكرار %

18 1.85%  4 20 4 12.50%  27 1 17 2.09%  7 20 2 9.55%  32 1 
22 1.39%  3 21 2 10.19%  22 2 20 2.09%  7 21 1 8.96%  30 2 
29 1.39%  3 22 27 6.94%  15 3 9 1.49%  5 22 13 6.87%  23 3 
32 1.39%  3 23 20 6.48%  14 4 28 1.49%  5 23 31 5.97%  20 4 
8 0.93%  2 24 28 6.02%  13 5 3 1.19%  4 24 11 5.37%  18 5 

19 0.93%  2 25 1 5.56%  12 6 4 1.19%  4 25 8 5.07%  17 6 
31 0.93%  2 26 11 5.56%  12 7 25 1.19%  4 26 14 4.48%  15 7 
35 0.93%  2 27 3 4.17%  9 8 18 0.90%  3 27 23 4.48%  15 8 
15 0.46%  1 28 5 4.17%  9 9 30 0.90%  3 28 24 4.18%  14 9 
17 0.46%  1 29 26 4.17%  9 10 33 0.90%  3 29 15 3.88%  13 10 
23 0.46%  1 30 9 3.24%  7 11 37 0.90%  3 30 21 3.58%  12 11 
24 0.46%  1 31 13 3.24%  7 12 10 0.60%  2 31 29 3.58%  12 12 
25 0.46%  1 32 6 2.78%  6 13 34 0.60%  2 32 19 2.99%  10 13 
30 0.00%  0 33 10 2.78%  6 14 26 0.30%  1 33 5 2.69%  9 14 
33 0.00%  0 34 12 2.31%  5 15 36 0.30%  1 34 6 2.69%  9 15 
34 0.00%  0 35 21 2.31%  5 16 27 0.00%  0 35 7 2.69%  9 16 
36 0.00%  0 36 7 1.85%  4 17 32 0.00%  0 36 22 2.69%  9 17 
37 0.00%  0 37 14 1.85%  4 18 35 0.00%  0 37 12 2.09%  7 18 

    16 1.85%  4 19     16 2.09%  7 19 
 100%  216     100%  المجموع   335 
 39.2%  216     60.8%  335    

 المجموع الكلي 551
(5جدول )  

للعب الخشن والعنيفوالبنات الذين مارسوا ا األوالدالنتائج الوصفية )للتكرار والنسب المئوية( لعدد   
 عدد % اللعبة

 البنات
 عدد % اللعبة الترتيب

 البنات
 عدد % اللعبة الترتيب

 األوالد
 عدد % اللعبة الترتيب

 األوالد
 الترتيب

17 1.96
% 

4 20 2 10.78
% 

22 1 15 2.20
% 

15 20 2 10.43
% 

71 1 

18 1.96
% 

4 21 1 9.31%  19 2 7 2.06
% 

14 21 4 8.37
% 

57 2 

19 1.96 4 22 8 6.37%  13 3 14 2.06 14 22 1 5.58 38 3 
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% % % 
15 1.47

% 
3 23 14 6.37%  13 4 16 2.06

% 
14 23 8 5.14

% 
35 4 

31 1.47
% 

3 24 20 6.37%  13 5 23 1.91
% 

13 24 5 4.11
% 

28 5 

7 0.98
% 

2 25 21 6.37%  13 6 19 1.76
% 

12 25 13 4.11
% 

28 6 

35 0.98
% 

2 26 27 5.39%  11 7 27 1.76
% 

12 26 21 3.96
% 

27 7 

6 0.49
% 

1 27 26 4.90%  10 8 12 1.62
% 

11 27 6 3.82
% 

26 8 

16 0.49
% 

1 28 29 3.92%  8 9 10 1.32
% 

9 28 3 3.38
% 

23 9 

24 0.49
% 

1 29 4 3.43%  7 10 25 1.32
% 

9 29 20 3.23
% 

22 10 

25 0.49
% 

1 30 5 3.43%  7 11 32 1.17
% 

8 30 9 3.08
% 

21 11 

30 0.49
% 

1 31 22 3.43%  7 12 17 1.17
% 

8 31 18 3.08
% 

21 12 

32 0.49
% 

1 32 3 2.94%  6 13 37 0.73
% 

5 32 22 3.08
% 

21 13 

37 0.49
% 

1 33 23 2.45%  5 14 35 0.59
% 

4 33 31 2.94
% 

20 14 

12 0.00
% 

0 34 28 2.45%  5 15 33 0.44
% 

3 34 26 2.79
% 

19 15 

33 0.00
% 

0 35 9 1.96%  4 16 34 0.29
% 

2 35 29 2.79
% 

19 16 

34 0.00
% 

0 36 10 1.96%  4 17 30 0.15
% 

1 36 28 2.74
% 

18 17 

36 0.00
% 

0 37 11 1.96%  4 18 36 0.15
% 

1 37 24 2.50
% 

17 18 

    13 1.96%  4 19     11 2.35
% 

16 19 

 100
% 

204  100
% 

 المجموع 681

 المجموع الكلي 885 681 76.9  204 23.05 
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(6جدول )  
الد والبنات في داخل وخارج الفصلو النتائج الوصفية )التكرار والنسب المئوية( للعب الخشن والعنيف لأل   

 بنات خارج الفصل الد خارج الفصلأو  بنات داخل الفصل الد داخل الفصلأو 
 تكرار نسب تكرار نسب تكرار نسب تكرار نسب
3.45 30 1.73 15 0.92 8 0.46 4 
6.78 59 1.15 10 1.38 12 1.38 12 
0.58 5 0.12 1 2.07 18 0.58 5 
1.15 10 0.00 0 5.41 47 0.81 7 
1.84 16 0.46 4 1.38 12 0.35 3 
1.73 15 0.12 1 1.27 11 0.00 0 
1.27 11 0.12 1 0.35 3 0.12 1 
2.30 20 1.15 10 0.23 2 0.35 3 
1.27 11 0.23 2 1.15 10 0.23 2 
0.23 2 0.23 2 0.81 7 0.23 2 
1.03 9 0.23 2 0.81 7 0.23 2 
1.27 11 0.00 0 0.81 7 0.00 0 
2.87 25 0.23 2 0.35 3 0.23 2 
1.27 11 1.27 11 0.35 3 0.23 2 
1.61 14 0.35 3 0.12 1 0.00 0 
0.81 7 0.00 0 0.81 7 0.12 1 
0.69 6 0.46 4 0.12 1 0.00 0 
1.61 14 0.35 3 0.81 7 0.12 1 
0.92 8 0.46 4 0.46 4 0.00 0 
0.58. 5 0.35 3 1.96 17 1.15 10 
2.30 20 1.15 10 0.81 7 0.35 3 
2.41 21 0.58 5 0.00 0 0.23 2 
1.38 12 0.46 4 0.12 1 0.12 1 
0.69 6 0.12 1 0.12 1 0.00 0 
0.58 5 0.12 1 0.46 4 0.00 0 
0.35 3 0.12 1 1.84 16 1.04 9 
0.00 0 0.23 2 1.38 12 1.04 9 
0.35 3 0.12 1 1.73 15 0.46 4 
1.61 14 0.58 5 0.58 5 0.35 3 
0.12 1 0.12 1 0.00 0 0.00 0 
1.95 17 0.35 3 0.35 3 0.00 0 
0.00 0 0.00 0 0.92 8 0.12 1 
0.35 3 0.00 0 0.00 0 0.00 0 
0.23 2 0.00 0 0.00 0 0.00 0 
0.12 1 0.00 0 0.35 3 0.23 2 
0.12 1 0.00 0 0.00 0 0.00 0 
0.58 5 0.12 1 0.00 0 0.00 0 
46.38 403 13.00 113 30.15 262 10.47 91 

 869كلي   
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 يؤثر جنس الطفل )ولد / بنت( علىالسؤال السادس: هل 
 بحسب طبيعة اللعب الخشن والعنيف لسلوك األطفال ممارسة
 .اللعب

دس  م إجياد التكرار والنسبة سؤال الدراسة السا نلإلجابة ع
والبنات اللعب اخلشن  األوالدية ملمارسة كل من ئو امل

اجلسدي/  بااللتماسحبسب طبيعة اللعب ) R&Tوالعنيف 
( 7(. ويتضح من اجلدول رقم )احلركي املستقل/ األدواتب

للعب اخلشن والعنيف  األوالدأن جمموع تكرار ممارسة 
R&T ( أكثر منه لدى البنات 289من النوع املستقل هو )

( على التوايل من 23.7( )76.3مئوية ) ( بنسبة90)
والبنات الذين مارسوا اللعب  األوالدجمموع مجي  أعداد 

من النوع املستقل يف الفرت  اليت متت  R&Tاخلشن والعنيف 
للعب  األوالدن جمموع تكرار ممارسة إكما  فيها الدراسة.

( 245اجلسدي هي ) بااللتماس R&Tاخلشن والعنيف 

 (77) مئويةبنسبة   (73ات )أكثر منه لدى البن
 األوالدعلى التوايل من جمموع مجي  أعداد  (22.95)

الذين مارسوا اللعب اخلشن والعنيف  يف العينة والبنات
R&T  أثناء  األطفالسدي بني اجل االلتماسالذي يتضمن

ا ظهر من وأتريً اللعب يف الفرت  اليت متت فيها الدراسة. 
للعب اخلشن  األوالدة أن جمموع تكرار ممارسالدراسة 
( 147هي ) األدواتالذي تستخدم فيه  R&Tوالعنيف 

( 79.5) مئويةفقط بنسبة   (38أكثر منه لدى البنات )
 األوالدمن جمموع مجي  أعداد ، ( على التوايل20.5)

الذين مارسوا اللعب اخلشن والعنيف  يف العينة والبنات
R&T  يت متت فيها  الفرت  الاملختلفة يف األدواتمستخدمني
الدراسة

 (7جدول )
 والعنيف بحسب طبيعة اللعب R&Tوالبنات للعب الخشن  األوالدنسب المئوية( لممارسة ليوضح النتائج الوصفية )التكرار وا 

 اإلجمالي البنات األوالد طبيعة اللعب الترتيب
 % التكرار % التكرار 
 Independent Physical Play) اللعب احلركي املستقل 1

Behaviors) 
289 76.3 90 23.7 379 

245 77% (Physical Contact)اجلسدي          بااللتماس 2  73 22.95 318 
 Rough and         Tumble Play with)          األدواتب 3

an Objects) 
147 79.5 38 20.5 185 

 :المناقشة
 ل وهو عن أكثرو السؤال األ نع جابةملناقشة نتائج اإل 
بني أطفال  انتشارًا وأقلها نواع اللعب اخلشن والعنيفأ

 اممهرً  551وتسجيل ما جمموعه  مالحمةلقد  م الروضة. 
عينة  يف الفصولR&T من مماهر اللعب اخلشن والعنيف 

الدراسة تالل الفرت  احملدد  إلجراء الدراسة. منها ماتكرر 
 ح ظهوره بدرجة كبري  مثل استعمال الصوت العايل والصيا 

ومنها ما قل ظهوره )مر  ( %10بنسبة تقرب من ) مر  54
اللعب وقد يكون السبب يف ارتفاع نسبة واحد (. 

هو أن هذا الصنف من اللعب باستخدام الصوت العايل 

 Tannock, (2011a)نوعني عند  إىل وجد منفصاًل 
  use of voice ~ roaringالصراخ  ~)استعمال الصوت 

و م دجمهما ( use of loud voice واستعمال الصوت العايل
يف نوع واحد يف هذه الدراسة لتقارهبما يف اخلواص  
كاستعمال الصوت العايل يف الكالم أثناء اللعب والصراخ 

صوات العالية يف البيئة كوسائل تقليد األعند النداء أو 
ن احلرية إالفيل(، كما  - سدالت واحليوانات )األاملواص

اللعب احلر وعدم وجود قوانني  املعطا  لألطفال أثناء
واضحة لألطفال يف كيفية اللعب هبدوء دون إصدار أصوات 
قد تزعج اآلترين تساهم يف ارتفاع نسبة اللعب بالصراخ 
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ومن أمثلة هذا السلوك يف واستخدام الصوت العايل. 
الدراسة احلالية، ما حدث يف ركن اللعب اإليهامي، "قامت 

 كان  لذير بدور املريض ار الطبيبة وطفل آتطفلة بدو 
الطفلة  تصرخف ،كأنه يتأمل ويريد العالج  يصرخ بصوت عال  

 إىل يف الصراخ سكاته ولكنه يستمرإالطبيبة يف وجهه حماولة 
". اسعيدً  اأن أعطته الدواء فسكت وترج من الركن ضاحكً 

ويالحظ أن سلوك استعمال الصوت العايل أو الصراخ 
سلوك آتر من سلوكيات اللعب  ا م ا ما يمهر مرتافقً أحيانً 

كالصراخ أثناء مطارد  ومالحقة   R&T اخلشن والعنيف 
 اآلترين أو أثناء اهلروب من مالحقتهم، وهو  األطفال

لوك طبيعي يأيت نتيجة لإلثار  الناجتة عن عملية املالحقة س
 واهلروب، ويف هذه احلالة  م حساب كل سلوك على حد  

مواق  أترى يف الدراسة ألن هذه السلوكيات ظهرت يف 
ثال الساب  اخلاص بركن اللعب بشكل منفصل كما يف امل

يف هذه  د  يما عدا سلوك املصارعة الذي يعيهامي. فاإل
 ,Pamكدراسة بام )  الدراسة وغريها من الدراسات السابقة

 تانوك ( ودراسةCarlson, 2011( ودراسة كارلسون )2007

(Tannock, 2011a )لعب اخلشن وع واحد من الكن
 ولكنه مركب من عد  ألعاب مثل مسك R&T والعنيف 
، محل اجلسم، السقوط ابعضً بعضهم  األطفالجسم 

، الدف  والشد، الركض أو اهلروب، األرضوالتدحرج على 
وتسديد اللكمات. ومن أمثلة سلوكيات املصارعة يف 

ا بزميله ويلقيه أرضً  األوالدالدراسة احلالية "ميسك أحد 
لثاين التخلص منه فيصرخ الطفل قه حياول الطفل اوجيثم فو 

ا على زميل ثالث ليساعده حىت اليفلت منه ول مناديً األ
ن ضد اثن)االثالث وينبطح فوقهم ويتصارعون  فيأيت الزميل

حمدثني ضجة بأصواهتم عندها هنرهتم املعلمة فتوقفوا  (واحد
 وركضوا تلف بعضهم وهم يضحكون.

فيأيت يف املرتبة  األطفالأجسام محل أما سلوك مسك أو     
( ومن 7.62بنسبة تعادل ) مر  42الثانية يف درجة التكرار 

األمثلة عليه واليت تكرر ظهورها وض  الطفل يده على كتف 

مام مث يقفز م  االستناد على من األزميله من اخللف أو 
ما بسبب ، ويبدو أن تكرار ظهور هذا السلوك هو زميله

من يف أغلب الروضات يف السعودية درجت عليه العاد  
على شكل طابور كوسيلة تنميمية عند  األطفالصف 

الذهاب ملمارسة أي نشاط تارج الصف كامللعب اخلارجي 
الطابور الصباحي، مما يتيح تتب  نمام أو يف الروضات اليت 

الفرصة للطفل وض  يده على كتف زميله الذي يصطف 
ومثال آتر طفلتان  أمامه ويقوم هبذا النوع من اللعب.

يف احللقة  اتشدان شعر زميلتهما من اخللف أثناء جلوسهم
" فتنمر إليهما وتقوالن هلا "نشد شعرك حىت يصبح طوياًل 

 ابعضً لبعضهم  األطفالالطفلة وهي تبتسم. ومن أمثلة محل 
جبانب زميله الذي بادر حبمله من  األطفالعندما مر أحد 

ل يقول له انزلين أريد أن و  والطفل األتلفه ومشى به قلياًل 
ألعب فأنزله وهو يقول "محلتك بسرعة أنت تفيف"وتتف  

 (Tannock, 2011a)نتيجة هذه الدراسة م  نتائج دراسة  
وتفسري  وك درجة عالية من الشيوعلاليت وجدت هلذا الس

( كوهنا من Carlson, 2011ذلك كما ذكرت كارلسون )
أجسامهم  األطفال  ساسية اليت يستخدم فيهااألنشطة األ

 عندما للتعلم واتتبار البيئة من حوهلم منذ مرحلة الرضاعة
أجسام البالغني ويتمسكون ب بعًضافوق بعضهم ون يتدحرج

بقو   بعًضاليتمكنوا من الوقوف، يشدون وحيضنون بعضهم 
ا، فالطفلة اليت شدت شعر زميلتها وقد يدفعون بعضهم أرضً 

ومعرفة أ الستطالعقد تكون فعلت ذلك رغبة يف حب ا
ن الطفل الذي محل زميله قد ، والشك أفعالردود األ

ويلي سلوك  .(2010)العناين،  اكتسب معلومة عن األوزان
مطارد  سلوك  ،يف الرتتيب األطفالمسك أو محل أجسام 

)بنسبة  مر  31اآلترين الذي تكرر  األطفالومالحقة 
 لإلمساكتلف بعضهم  األطفاليتكرر ركض  إذ (5.63

ويليه يف الرتتيب  .كما يف لعبة العسكري واحلراميبأحدهم  
وسلوك رمي  قصد اهلروب أو املالحقةاجلري دون سلوكي 
 ،(5.44)بنسبة  مر  30ر ظهور كل منهما تكر  إذ األشياء
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يف املمرات أثناء  األطفالركض  ة هذه السلوكيات،ومن أمثل
ملياه دورات ا إىلالذهاب عند  االنتقال من مكان آلتر أو
ا يركضون يف داتل الفصل وأحيانً اليت تكون تارج الفصل، 

م  الدوران وإصدار أصوات كتفحيط السيارات وهذه احلركة 
 األشياء، وبالنسبة لرمي األوالدا تاصة من تتكرر كثريً 

 كأسلوب من أساليب اللعب اخلشن والعنيف   األلعابو 
R&T  يف يف أثناء اللعب  ال سيمايف الفصل ويف امللعب
سجلت حالة طفلة كانت تستمت  برمي ألعاب  ،الرمل

ا وتطلب من رفيقاهتا إحضارها وهكذا. ويف مثال الرمل بعيدً 
س زميلتها وتقول أج على ر آتر طفلة تقوم بنثر بقايا الكوال

ا لنمو املخ أنه نمرً  (2010، وتذكر حنان العناين )مطر مطر
 قبل املدرسة ومنو عملية التآزر احلسي احلركي يف مرحلة ما

 تمهر مهارات اجلري والوثب والتوازن ورمي الكر  والتقاطها
 األطفالتدريب مستمر وهو ما يفسر قيام  إىلاليت حتتاج و 

 . مبالركض دون قصد مالحقة أحد أو وجود من يلحقه
كما   فقد كان R&T أما أقل أنواع اللعب اخلشن والعنيف 

مر  واحد   هراليت ظ األطفالا النفخ يف وجوه ذكر سابقً 
والسلوك الوحيد الذي  م تسجيله %( 0.18بنسبة )فقط 

بالنفخ من فمه يف وجه زميله الذي  األوالدهو قيام أحد 
 مث يبعدمهايغطي زميله وجهه بيديه  يف حنيجيلس جبانبه 

ل النفخ واآلتر يغطي وهكذا مرات و ليعيد الطفل األ
نثر  وكسل يليهو  ،د  وهم تبدو عليهم عالمات السرورعدي

 األطفالوسلوك مالحقة  اآلترين األطفالاملاء والرمل على 
بنسبة )تني ا مر كل منهبالزحف على اليدين والركبتني، ظهر  

 الباحثةأضافتها اليت  األلعابمن  هي. و (%0،36تعادل 
للعب نتيجة للدراسة االستطالعية  املالحمة قائمة إىل

ا جزءً تكون لاليت قامت هبا الباحثة  R&Tاخلشن والعنيف 
اللعب ومن أمثلة  يف الدراسة احلالية. املالحمة قائمةمن 

فقد شوهدت ثالث بنات سلوك نثر الرمل اخلشن والعنيف ل
يف حوض الرمل يتبادلن نثر الرمل على مالبسهن ورؤوسهن 
وهن يضحكن أما نثر املاء فقد ظهر هذا السلوك عندما 

ملستخدم يف لرش ايصب املاء من وعاء ا األوالدشوهد أحد 
س زميله الذي كان ميثل حركة أحوض املاء على ر 

ورمبا يعود السبب يف ندر  هذه االستحمام وهو سعيد. 
للعب ني ااخلشن والعنيف هو وجود قوان نواع من اللعباأل

هبا  األطفالت على التزام اعلمبالرمل واملاء اليت حترص امل
 لشد  انمرً  نورمي الرمل على اآلتري بعثر  املاء واليت متن  

 .من اللعب بالرمل بنائهمأحساسية األهايل وتوفهم على 
بسن وحترص العديد من اهليئات واملنممات املهتمة بالطفولة 

ت اعلمتوجه املني ونشر التعليمات واالرشادات اليت القوان
بيئة مالئمة وآمنة تدعم منو الطفل ونشاطه  ةهتيئكيفية   إىل
(Carlson, 2011a.)   
 ألعابالسؤال الثاين حول أكثر  نقشة اإلجابة عوملنا  

أظهرت حسب طبيعة اللعبة، فقد  انتشارًاف اخلشونة والعن
املستقل أو  هذا السؤال شيوع النوع ننتيجة اإلجابه ع
وهو  %.42بني أطفال العينة بنسبة جتاوز احلركي املستقل 

 حدبأحيتك أو يلمس ن أالذي بدون أدوات ودون النوع 
ا هي الصراخ ولعل من أكثر األمثلة تكرارً  .اللعبمن زمالء 

ليس يف هذا النوع فحسب بل استعمال الصوت العايل  أو
اليت  م  R&Tيف كل أنواع اللعب اخلشن والعنيف 

ا مصحوبة تكون أحيانً  إذ، مالحمتها يف هذه الدراسة
وهي تعد ظاهر  واضحة يف املدارس بشكل عام ، بالصراخ

فقط تاصة يف املالعب، وقد يعود  األطفالوليس يف رياض 
وت العايل هو أسهل طريقة جلذب كون الص  إىلذلك 

نتباه واالهتمام والتعبري عما يريده الطفل لتحقي  رغباته، اال
 نيالقوانضعف  إىلوقد يعود السبب يف جزء من ذلك 

 األطفالسلوكيات  لضبطت اعلموالتوجيهات اليت تطبقها امل
. ومن وأساليب لعبهم رغباهتم وأساليبهم يف التعبري عن
 األطفاليف الدراسة احلالية، أحد  املشاهدات اليت لوحمت

وبدا  هفزعأ مماوبشكل فجائي  هيف أذنباسم زميله صرخ ي
كما عملتها سأعملها فيك  "ا ولكنه ابتسم وقال متضايقً 

يتالعب حبنجرته  طفاًل ويف مشاهد  أترى نسم  ". يف  
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 األطفالنمر إليها ية تلفت غريبة وعال اا أصواتً مصدرً 
 ,Tannock)تانوك  وجد يف دراسة مشاهبةو . املعلماتو 

2011a)   ل أن الصراخ واستخدام الصوت العايل شك
 R&Tاخلشنة والعنيفة  األلعاب% من جمموع 20مانسبته 

وهي نسبة  يف دراسته األطفاللدى عينة تها راقبقام مباليت 
كما ظهر  .احلاليةعالية وذلك يتف  م  نتائج الدراسة 

 ,Humphreys & Smith)الصراخ يف دراسة مهفري ومسيث 

اخلشنة والعنيفة اليت متثل  األلعاببشكل بارز بني  (1987
يف  األطفالمارسها  األلعاب% من جمموع 10ما نسبته 
 امللعب.

، ومن بعًضابعضهم  األطفاليليه النوع الذي فيه يلمس    
اليت  م تسجيلها يف الدراسة البارز   أمثلة هذا السلوكيات

من اخللف  بعًضابعضهم  األطفالاحلالية "عندما ميسك 
ويسريون كالقطار يف امللعب أو يف املمرات عند االنتقال من 
مكان آلتر" أو يركضون وهم ممسكون بأيدي بعضهم 

وقد ظهر هذا وهم سعداء.  األرضمث يسقطون على  بعًضا
 Humphreys)ومسيث مهفريز كل من السلوك يف مشاهدات  

& Smith, 1987) م تسجيل حاالت من الرفس  إذ 
ومحلهم واملصارعة  األطفالوالضرب باليد ومسك أجسام 

، وكذلك دراسة سكوت  وبانكسيب واملالحقة واهلروب
(Scott & Panksepp, 2003)  اليت سجلت سلوكيات

اللعب اخلشن والعنيف فيها ملس مباشر أنواع صنفت من 
مثل توجيه لكمات على البطن،  بعًضاهم بعض جسامأل
، أو بدون دفعه دفعهظهر الطفل م   مسك أو ملسو 

 بعًضابعضهم  األطفالوكذلك مسك وسحب أجسام 
يف وجود املؤثرات كما ذكرت الدراسة الذي كان يزداد  
 . يف قاعة اللعب الصوتية املوسيقية

وهو باستخدام حبسب طبيعة اللعب األتري، أما النوع    
نواع وهو أقل األ كوسيلة يف اللعب، األلعابو  ألدواتا

% من جمموع 24فال العينة ونسبته بني أط انتشارًاالثالثة 
ومن أكثر أنواع اللعب  اخلشنة والعنيفة. األلعابنواع أ

مشاهد  يف  ،اليت تنتمي هلذا النوع R&Tاخلشن والعنيف 
لتها ومن أمث األشياءالقفز فوق و  األشياءهذه الدراسة رمي 

بتكرار رمي الكر  تارج منطقة اللعب  األطفالقيام أحد 
بتجمي   األطفالوالركض وراءها، ويف فصل آتر قام أحد 

وقام  يهاميواالكسسوارات من ركن اللعب اإل، املالبس
وهو يقول حفلة حفلة. أو قيام  األرضثرها على نبرميها و 
عب يف اجلدار بقو . ومن لبقذف سطل ال األطفالأحد 

أعلى جهاز  إىلقيام طفلة بالصعود  األشياءثلة القفز فوق أم
 األسفل بداًل  إىلالتزحل  يف امللعب وقفزها من أعلى اجلهاز 

بالقفز بشكل  األطفالمن التزحل ، مثال آتر استمتاع 
 األرض إىلا من فوق كوخ موجود يف امللعب متكرر يوميً 

ورهتما ن على الرغم من تطاالسلوك نااملغطا  بالرمل، وهذ
جيدون فيها متعة كبري . ويبدو أن عدم  األطفالإال أن 

متابعة جيد  من تنمم اللعب وعدم وجود وجود قوانني 
على ممارسة عملية القفز من  األطفالشج   املعلمات
نوع آتر من سلوك القفز وهو  كناالعالية. وه األماكن

مثال على ذلك قيام داتل الفصل،  األثاثالقفز من فوق 
ذكر و  ت بالقفز من كرسي آلتر وهي واقفة،البنا إحدى

القفز  (Scott & Panksepp, 2003)سكوت  وبانكسيب 
للعب اخلشن  مايف توصيفه ماكأحد مشاهداهت  األثاثفوق 

مهفريز ومسيث . كما ذكر ماعينة دراستهيف والعنيف 
(Humphreys & Smith, 1987)  يف دراستهما وجود هذا

ة والعنيفة اليت تستخدم فيها اخلشن األلعابالنوع من 
ويف هذا . مثل التسل  ولعب الكر ، نط احلبل، األدوات

أمهية هتيئة  إىل( Carlson, 2011الصدد أشارت كارلسون )
لألطفال فيها بيئة اللعب بشكل عام والبيئة املسموح 
من املهم  إذ، مبمارسة اللعب اخلشن والعنيف بشكل تاص

ليت تسمح هلم باستخدام ا ،األدواتو  األثاثب هتيئتها
يات األرضسواء يف  ن،وقدراهتم احلركية بشكل آمأجسامهم 

 إىلفعال يؤدي املتاحة بشكل  األدواتو  واجلدران وحوافها
هبذه  األطفالف ينه البد من تعر منو مهاراهتم، وذكرت أ
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املنطقة وماهي حمتوياهتا ومعرفة ماهو اللعب اخلشن والعنيف 
شراف املستمر م  مراعا  اإل حدودهاملسموح به فيها وماهي 

طوال  حتت مراقبتها األطفالمن املعلمة حبيث يكون 
من واحد أكثر من سلوك  األطفال وقد يدمج. الوقت

ضمن لعبة واحد   R&Tسلوكيات اللعب اخلشن والعنيف 
اآلترين  األطفال، مسك األرضكالزحف أو التدحرج على 

زحف لبا األطفالوالصراخ والركض مثال على ذلك قام أحد 
مبسك أرجل  معلى بطنه حتت الطاولة يف الفصل وقا

 األطفالمن حتت الطاولة نتج عن ذلك مفاجأ   األطفال
من صار يصرخ ومنهم من ركض  مفمنهم صار يرفسه ومنه

  . يضحكيصرخ مث وهو  افزعً 
 السؤال الثالث حول تأثري مكان نوملناقشة االجابة ع   

على ممارسة  ج الفصلتار  وأيف داتل الفصل  اللعب
بيئة تأثري معرفة  أو R&Tللعب اخلشن والعنيف  األطفال
 بعض الدراسات يفكما   على اللعب اخلشن والعنيف اللعب

 ,Scott & Pankseppبوبانسكي سكوتمثل دراسة 
د يضمنها البعض عوامل أترى مثل سعة قو (  (2003

ء اللعب املوجود  ونوعيتها وعدد رفقا األلعاباملكان، عدد 
. وقد Smith & Connolly, 1972)مسيث وكونوللي )

اخلشنة  األلعابهذا السؤال أن  نع جابةأظهرت نتيجة اإل
ممراهتا مرافقها و يف ا أحيانً متارس داتل فصول الروضة و 
اخلارج. ومن املالعب اليت بالداتلية بدرجة أكرب منها يف 

اتل هو اخلشنة والعنيفة اليت مورست يف الد األلعابأكثر 
% وهذا 9.5سجلت نسبة  إذاستعمال الصوت العايل 

من املعتاد أن يكثر  إذارتفاع يف العدد على غري املتوق  
يسود اهلدوء و يف املالعب  األطفالت اصو أالصراخ وارتفاع 

 ازدياد إىليف ذلك ا يف الداتل. وقد يعود السبب نسبيً 
 يف األطفالاخلشن والعنيف الذي ميارسه  اللعب نسبة

ا كما يف الضعف تقريبً  إىلاخلارج نسبته يف الداتل على 
الصراخ احتالل  إىل أيًضا( كما قد يعود 4جدول رقم )

يف املركز الثاين يف الشيوع والتكرار واستعمال الصوت العايل 

مكونات  أن إىلكما ترى الباحثة  .نتائج الدراسة احلالية
الفصول  الداتلية يف هذه الدراسة التقتصر على األماكن
الذي )األركان(  اللعب احلرألن و  ،يقل الكالم إذالدراسية 

 واستعمال الصوتحريتهم يف الكالم  األطفالميارس فيه 
املراف  املختلفة الداتليه  األماكنشمل توإمنا  ،أوقاته حمدود 
وحجر  اللغة كحجر  الطعام   األطفالها ياليت يتنقل ف

ند االنتقال من مكان دورات املياه واملمرات عجنليزية اإل
ساحة  علىفقط آلتر داتل املبىن، أما اخلارج فقد اقتصر 

الكبري  وأحواض الرمل واملاء  األلعاباللعب اليت حتتوي 
، واليت يقضي مفتوحة مكانت هذه الساحات مغلقة أأسواء 
فرت  واحد  من فرتات برناجمهم اليومي )اللعب  األطفالفيها 

لذلك  .ادقيقة يوميً  30 يف املتوسطتبلغ واليت  ، يف اخلارج(
كان جمموع تكرار اللعب اخلشن والعنيف يف الداتل أكثر 

ا لطول الوقت الذي يقضيه الطفل يف منه يف اخلارج نمرً 
 ه بالرغم من ظهورنأويالحظ . األماكنالداتل وتعدد 

بنسبة عالية يف الدراسة الصراخ واستخدام الصوت العايل 
اآلنفة الذكر إال  (Tannock, 2011a)احلالية ودراسة تانوك 

يف  R&T أنه مل يدرج ضمن قوائم اللعب اخلشن والعنيف
 .Flanders et) نيوآتر  زفالندر مثل دراسة  بقية الدراسات

al, 2009)تانوك ،  (Tannock, 2008) ،وبلجريين 
(Pellegrini, & Smith, 1988 .)نبة عأما بالنسبة لإلجا 

الطفل )ولد/بنت( على كمية  نسالسؤال الراب ، حول أثر ج
واليت  R&Tلسلوك اللعب اخلشن والعنيف،  األطفالممارسة 

تفوق وجود فروق ذات داللة إحصائية لأظهرت النتائج 
. R&Tعلى البنات يف كمية اللعب اخلشن والعنيف  األوالد

ا م  مجي  نتائج الدراسات هذه النتيجة جاءت متوافقة تقريبً 
جمموعات من  على أجريت اليتو احثة اليت اطلعت عليها الب

ويف أماكن وظروف  األطفالعرقيات وثقافات خمتلفة من 
مما يدعم النتائج اليت  خمتلفةومراحل دراسية بيئية ومدرسية 

 & Scottسكوت وبانسكيب ) توصلت اليها الدراسة احلالية

Panksepp, 2003 ; ;     ك ينكوهامسيث وSmith & 
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Kuhaneck, 2008 ; ومسيث مهفريز ;  Humphreys & 

Smith, 1987 ;  بلوتونBoulton, 1996 ) ومن هذه
 الدراسات ما  م حتت ظروف جتريبية يف معامل تاصة

إال أن دراسة سكوت . (Pellegrini, 1985بلجريين )
ا ( وجدت اتتالفً Scott & Panksepp, 2003وبانسكيب )

ياد ز ومن األمور املفسر  الوالبنات.  األوالدا بني طفيفً 
نتائج  ليهإما أشارت  للعب اخلشن والعنيف األوالدممارسة 

بعض أن  (Paquette, et. al, 2003ن )يدراسة باكويت وآتر 
اخلصائص والصفات الشخصية للطفل كالعمر واجلنس 

ا يف التأثري على مدى تكرار ظهور أو ممارسة ا بارزً تلعب دورً 
  اللعب اخلشن والعنيف أكثر من تأثري عوامل أترى

لعمل أو البيئة كاملستوى االقتصادي واالجتماعي، أو نوع ا
طفال عينة الدراسة أينطب  على  اليت يعيشون فيها، وهذا ما

  أكثر ممارسة للعب اخلشن والعنيف. األوالد إذاحلالية 
مس جاءت لتفصيل وبيان االسؤال اخل ناإلجابة ع     

عب والبنات يف ممارسة الل األوالدمدى االتتالف بني 
أظهرت داتل عنه يف اخلارج، وقد اليف يف اخلشن والعن

يف على البنات يف كل من اللعب  األوالدتفوق  أيًضاالنتائج 
)أوالد( اجلنس  كل من  تاثرياجتم   إذارج. داتل واخلال

 األوالدممارسة  زياد ويف الداتل( على   )يف اخلارج واملكان
ن وجود إكما   أكثر من البنات، اللعب اخلشن والعنيف

يف املالعب يقلل من مراقبة املعلمة لسلوك اللعب  األطفال
 عند الطفل وتقلل من فرص التوجيه والضبط مقارنة بالداتل

شى اوتتم .اليت تتسم باخلشونةيقل ظهور السلوكيات  إذ
نتيجة الدراسة احلالية م  نتيجة دراسة مسيث وكونويل 

(Smith & Connolly, 1980) ة بيئة مساح تأثيرس القي
اليت وجدت أن اللعب اخلشن و  ،األطفالاللعب على سلوك 

الكبري  املساحة الكثري   األماكنيزداد يف  R&Tوالعنيف 
العدد عن أماكن اللعب صغري  املساحة وقليلة العدد من 

 . األطفال

األتري حول  البحثسؤال  نوملناقشة نتائج اإلجابة ع     
اخلشنة  األلعابطبيعة والبنات يف  األوالداالتتالف بني 

 األوالد من ن كاًل أ تبنيواليت  اليت ميارسوهنا R&Tوالعنيفة 
تماس لباال – األدوات)بنواع األوالبنات ميارسون مجي  

على البنات يف  األوالدولكن يتفوق املستقل(  -اجلسدي 
استخدام  إىلمييلون  إذبدرجة كبري ،  األلعابعدد هذه 
كالكر   R&Tة والعنيفة اخلشنيف ألعاهبم  األدوات

واملكعبات  ،يف تارج الفصلواملراجيح والرمل والسيارات 
 أكثر من البنات يف داتل الفصل األلعابو  األثاثوقط  
اللعب اخلشن والعنيف  إىل حبسب طبيعتهن ميلنرمبا الاليت 
R&T  اليت تتواف  م  طبيعة البنات  من النوع املستقل

مقارنة ببقية يف الكالم  كالصراخ واستخدام الصوت العايل
استخلص بعض الباحثني أن . وقد اليت ميارسنها األلعاب
 خيتلفون عن البنات يف اتتيارهم لزمالء اللعب ويف األوالد
نوعية عدد و واد اللعب اليت يلعبون هبا ويف مل رهمااتتي

اليت ميارسوهنا، تاصة عندما يكونون ضمن  األلعابوطبيعة 
)ماكويب  والبنات داألوالجمموعة خمتلطة من 

Maccoby,1997)  أما سكوت وبانسكيب(Scott & 

Panksepp, 2003) أظهروا زياد   األوالدأن  افقد وجد
 األطفالاليت فيها دف  اخلشنة والعنيفة  األلعابطفيفة يف 

مسك اليت فيها  األلعاببأجسامهم ومل جيدا اتتالف يف 
 .وشد لألطفال والضحك بصوت عال  

 :التوصيات
ما  انتشارومناقشتها يتضح من النتائج الساب  عرضها     

 Rough and اللعب اخلشن والعنيفب بحثال اعرف يف هذ

Tumble play (R&T) بني أطفال الروضة  مبختلف أنواعه
سنوات وهي  6-5ا يف العمر وحتديدً يف مدينة الرياض، 

 انتشار وقد اتضح عينة الدراسة احلالية.أطفال عمر 
استخدام الصوت  مثلبدرجة أكرب من غريها  ةنوعيات معين

واملصارعة والعراك، ، األطفالالعايل ومسك ومحل أجسام 
غري  وهي سلوكيات وإن بدت يف ظاهرهاوالتسل  والقفز، 
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إال أهنا تعرب عن طبيعة الطفل  ،ااجتماعيً و  اسلوكيً  مناسبة
هذا النوع من اللعب اليت ذكر العلماء هلا فوائد  إىلوحاجته 

منها املباشر مثل تنشيط الدور  مية واجتماعية ونفسية جس
والذي يؤثر بشكل مباشر على منو وتنشيط الدماغ الدموية 
ني االجتماعية األنممة والقوانباشر مثل فهم املغري ومنها 

 يف التفري  بني اللعب اليت تفرق بني اجلد واهلزل متمثاًل 
 ,Pellegriniوبني العدوان )بلجريين  R&Tاخلشن والعنيف 

بتوصيات  البحث ان خنرج من هذألذلك ميكن   (.1987
ضرور  االهتمام هبذا  احلالية عن البحثتستند على نتائج 
له، كما توضح الطرق  األطفالوحاجة النوع من اللعب، 

ومن هذه  الصحيحة يف التعامل معه وجعله أكثر فائد 
  : يأيت التوصيات ما

 يف نتيجة لتواجد اللعب اخلشن والعنR&T  وانتشاره
 البحثكما ظهر يف نتائج   األطفالبني أطفال رياض 

على شكل عمل توعية فإن الباحثة توصي ب احلايل
ماهية والوالدين لتوضيح  لمعلماتلدورات وورش عمل 

 األطفالوحاجة ة توأمهي R&Tاللعب اخلشن والعنيف 
وتوجيههم بكيفية تطبيقه والسماح لألطفال له، 

ود مضبوطة مبا حيق  مصلحة مبمارسته ضمن حد
 .ألطفاللوفائد  

   تجهيز ب األطفالأن هتتم األمانة العامة لرياض ضرور
البيئة الداتلية واخلارجية يف الروضات بالتجهيزات 

 املناسبة ملمارسة اللعب اخلشن والعنيف بأمان.
   وض  وتطبي  أن هتتم إدارات الروضات بضرور

 R&Tعنيف القوانني اخلاصة باللعب اخلشن وال
طفال يف داتل الفصول ألوتوضيح ماهيته وحدوده ل
 وتارجها حلفظ سالمتهم.

  قتصرت على مالحمة السلوك امبا أن الدراسة احلالية
 بشكل عام يف بيئة الروضة R&Tاخلشن والعنيف 

إجراء حبوث تقوم بدراسة اللعب لذلك من الضروري 
اخلشن والعنيف ضمن خمتلف األركان واألنشطة 

كان واألنشطة اليت لتقييم األ داتل الروضة يميةالتعل
ة توميكن ممارس R&Tاللعب اخلشن والعنيف تشج  
االعتبار عني أتذها يف  من مث، و أكثر من غريهافيها 

 .عند التخطيط لألنشطة الصفية
  قتصرت على مالحمة السلوك اخلشن اهذه الدراسة

سنوات لذلك من  6-5يف عمر  R&Tوالعنيف 
 اء حبوث أترى تشمل أعمار خمتلفةالضروري إجر 
  .واملقارنة بينها

 إجراء حبوث توضح العالقة بني اللعب توصي الباحثة ب
وبني مماهر النمو املختلفة  R&Tاخلشن والعنيف 

يف حسب علم الباحثة ا ا لقلة البحوث عامليً وذلك نمرً 
كما ظهر   هذا اجملال وليس يف الوطن العريب فحسب

للدراسات السابقة يف موضوع عند استعراض الباحثة 
 .حبثها

  العوامل البيئية املختلفة اليت قد أثر إجراء حبوث توضح
كاملنهج  ،R&Tاللعب اخلشن والعنيف ى تؤثر عل

حجم الدراسي وطول فرت  التدريس، أسلوب التدريس، 
 األلعابو  األدواتمساحة اللعب، الفصل وحجم 

 رفقاء اللعب، وطول فرت  اللعب.املتوفر ، 
 توضيح ماهية اللعب اخلشن ل إجراء حبوث رور ض

والتفري  بينه وبني العدوان  R&Tوالعنيف 
Aggressive  . 
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Abstract: This research aims to investigate rough and tumbles play R&T of eighty children in four preschool settings in 

Riyadh city in the Kingdom of Saudi Arabia. Rough and tumbles play R&T is observed and described, categorized, and 

analyzed according to types and factors affecting it. The modified observation checklist contains 37 rough and tumbles play 

behaviors was used. The result of the study demonstrates that all thirty seven distinct rough and tumbles play R&T behavior 

in the observation checklist was exhibited and the occurrence of specific forms of rough and tumbles play R&T had higher 

percentage than others, such as use of a loud voice and roaring and grabbing body of other player. Major findings showed 

dramatic gender differences in the frequency of Rough and tumbles play R&T, the main differences is that boys engaged in 

dramatically more rough and tumbles play behavior R&T than girls, whether they were indoor or in outdoor. And boys prefer 

rough and tumbles play R&T with an object, whereas, girls prefer to play Independent Physical Play Behaviors.     

 

Keywords: rough and tumbles play, preschool settings, preschool, free play, play area, indoor, outdoor play, gender effects. 
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" في تعديل التشوهات المعرفية لدى عينة من المتزوجات وأثره يستند إلى النظرية المعرفية ل "بيك فاعلية برنامج إرشادي

 على التوافق الزواجي لديهن
 أبو هدروس محمد" محمد أيوب" ياسرة 

 كلية الرتبية-قسم علم النفس  - مشاركأستاذ 
 غزةقطاع  –جامعة األقصى 

 فلسطني
 هـ10/7/1435  وقبل بتاريخ -هـ 13/4/1435 قدم للنشر

 
تعديل التشوهات املعرفية يف   " أرون بيك "  لاملعرفية يستند إىل النظرية  إرشاديهدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على فاعلية برنامج  مستخلص:ال

ون من يتك إرشادياً برناجمًا  بإعدادهذا اهلدف قامت الباحثة  قيقولتح ،ومعرفة أثر ذلك الربنامج على التوافق الزواجي لديهن ،املتزوجاتمن  لدى عينة  
( ممن 21-19ما بني ) تراوحت أعمارهنبات كلية الرتبية جبامعة األقصى من طال طالبًة متزوجةً ( 26)الدراسة من  ةعين كما تكونت ،جلسةً  (19)

كما  ،يف الدراسة احلاليةللتطبيق لتوافق الزواجي الذي أعدته الباحثة ا على مقياس منخفضة   يعانني من سوء التوافق الزواجي وحصلن على درجات  
 -Dozois, D.J.A,& et.al, 297ن )يلدوزويس ديفيد وآخر على مقياس التشوهات املعرفية  مرتفعة   حصلن يف الوقت نفسه على درجات  

وعة التجريبية واجملموعة يم العينة عشوائيًا إىل جمموعتني : اجملموقد مت تقس ،ة وقننته على البيئة الفلسطينيةالذي ترمجته الباحثو  ،(2011 : 322
بني متوسط درجات اجملموعة التجريبية واجملموعة   α ≤0.05عند مستوى  إحصائيةوقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة  ،الضابطة

يف  أظهرت اجملموعة التجريبية اخنفاضاً  إذ ،ات املعرفية والتوافق الزواجيالتشوه واختبار املتابعة يف مستويي ،بعديالضابطة على كل من االختبار ال
 اإلرشاديويستنتج من ذلك أن للربنامج  ،مقارنًة باجملموعة الضابطة ى التوافق الزواجيالوقت نفسه يف مستو يف  وارتفاعاً  ،التشوهات املعرفيةمستوى 

ىل فاعلية وهذه النتيجة تشري إ ،سني مستوى التوافق الزواجي لديهنمما ساهم يف حت؛ لطالبات املتزوجاتاملعرفية لدى اتعديل التشوهات يف  جيابياً تأثرياً إ
 الربنامج وحتقيقه هلدف الدراسة احلالية . 

  
 التوافق الزواجي –التشوهات املعرفية   –برنامج إرشادي –"  : النظرية املعرفية ل"بيك الكلمات المفتاحية
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 قدمة:م
 املعرفية واحدًة من أهم   Beck""بيك نظرية د  تع     

نظرًة إليه ؛ فهي تنظر لنظريات املفسرة للسلوك اإلنساينا
ما حيدث لدى الفرد من فسر على أساسها يمتكاملًة 

ويأيت  ،وعلى وجه اخلصوص االكتئاب ،انفعاليةاضطرابات  
ية اليت حيملها يف ضوء املعتقدات أو اآلراء السلبهذا التفسري 

" بيك " أن اخلربات يعتقدو ،فس والعامل واملستقبلعن الن الفرد
أو  ،أو املكتئبة ،الفرد تستمد داللتها اليائسةاليت مير هبا 

غري التفكري  ببعض أساليباالهنزامية من خالل التحامها 
يؤدي إىل تشويه  هذه األساليبمثل الفرد  تبينإن إذ ؛ املنطقية

 بشكل  سليب لديه إدراك الواقع 
  .(121: 1993 ،خرون)إبراهيم وآ

تمتع بقدرة  ي نسان كائن  أن اإل "بيك" يرىهبذا الصدد و      
؛ مما يؤدي وهو يقوم بذلك يف أحيان ،على التفكري املنطقي

نية؛ مما يؤدي إىل أنه يف بعض األحيان يفكر بطريقة  ال عقال
على دعامتني  تقوم فإن نظريتهومن هنا  ،إىل شعور  بالنقص

ك الفرد نساين ومها : إدرااإلأساسيتني يف تفسريها للسلوك 
 ومعاجلته ملا يدرك  ،للعامل الداخلي واخلارجي

(http//www.lamsaegy.com. 2012 ). 
 أساسي املعرفية على مفهوم   Beckبيك" نظرية " وتستند      

كثر اجلزء األاملعرفية املخططات  د  تع إذ ،هو املخطط املعريف
وهي متثل جمموعة املعتقدات  ،يف املتغريات املعرفيةعمقًا 

 ،ليت تستثري قراءًة موجهًة للموقفقواعد احلياة او اخلاصة بالفرد 
 .(Andre , 2005 : 20وتدخل تشوهاً يف أصل املعرفيات )

( إىل أنه يوجد لدى 62-23:  2005ويشري غريب )     
فاملخطط املعريف  ،ص  جمموعة  من املخططات املعرفيةكل شخ

ا املعاين وما توحي كساهبإلتشكيل معلوماتنا و  مهمهو جهاز 
ويقتضي التفكري املنطقي بصورته السوية أن  ،به من توجهات

تتصف املخططات لدى الفرد بدرجة  من املرونة تسمح هلا أن 
تؤسس نفسها على قدر  معقول  من املوضوعية يف معاجلة 

 .د التنبهات الواردة إىل الفر 

يتم تفجرها  السالبةاملعرفية أن املخططات " "بيكويرى      
ويتم احملافظة  ،سالبة دراك حدوث أحداث حياة  بإأو ظهورها 

 ليه بطريقة  رد إىل تشويه املعلومات الواردة إعليها مبيل الف
ويعتقد أو سلوك اهنزامي.  ،يف أسلوب غري توافقي منظمة  
عن  جهات نظر سالبة  و  يكونونن األفراد الذين " أ"بيك

حيافظون على وجهة النظر هذه من و  ،الذات والعامل واملستقبل
لالكتئاب  يتعرضون ،خالل التشوهات أو االحنرافات املعرفية

أو مشاهبة  ،مماثلة سالبة   عندما تنشط املخططات خبربات حياة  
 ،غريب)سامهت يف منو املخططات السالبة  تلك اليتل

2005 :23-62). 
ما يسميه املعرفية  "بيك"املفاهيم األساسية يف نظرية  منو     

من األفكار اليت يشعر هبا الفرد  وهي سياق  باألفكار التلقائية 
 ،نتيجة التفاعالت بني املعلومات الواردة للفرد واألبنية املعرفية

 أن معظم الناس ال يعون  "بيك" ويعتقد
 لديهم ة اليت تسبق املشاعر غري السار  األفكار التلقائية

 . (239: 1990 ،مليكة)
 ،املعرفية" يف نظريته مثة مفهوم  آخر أشار إليه "بيكو    
 ،طات املعرفية واألفكار التلقائيةشكل مهزة الوصل بني املخطيو 

هي و  ،"التشوهات املعرفيةمبا أمساه "بيك" أشار إليه "وقد 
فكار اليت يكوهنا الفرد عن احلدث أو تشري إىل املعاين واأل

 ،ال متثل مكونات الواقع الفعليهي و  ،ملوقف وتكون خطأا
  .(2012 ،آرون بيك) ( نوعاً تقريباً 13وهلا )
( التشوهات املعرفية  Grohol: 2009)جروهول  ويعرف     

ما  يئاً ش يسلكها العقل البشري إلقناعنا بأن سهلة   بأهنا طرق  
وغري  اخلطأمن األفكار  وهو جمموعة   ،ليس صحيحًا يف الواقع

فكار لتعزيز األ الناس بعضالدقيقة اليت يستخدمها 
؛ مما جيعل الشخص يشعر بالسوء واالنفعاالت السلبية لديهم

 & Burnsوديفيد" يعرفها كل من "برينز يف حني ،نفسه جتاه

David , 1999: 1-7 )   ومهي  ومهي أو استنتاج   ( بأهنا تفكري
 سلبية   وأحكام   وعواطف   وافرتاضات   يؤدي إىل تطوير مدركات  
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وهذه التشوهات املعرفية تؤثر على  ،يف التعامل مع البيئة
 .الفرد واجتاهاته سلوكيات  

وديفيد وبرينز ( Grohol, 2009ول )جروهكل من رى  وي      
((Burns & David, 1999  مخسة عشر ما يقرب من أن هناك

لية التصفية العق: هامهلدى األشخاص من أ شائعاً  معرفياً  تشوهاً 
ال أستطيع التوقف : "مثال ذلكو   Mind Filtering ""الذهنية

يث مع أن جممل احلد ،ري يف اجلملة اخلاطئة اليت قلتهاعن التفك
 ويشري هذا النمط من التشوهات املعرفية إىل ،"كان جيداً 

اهل مظاهر أكثر وجت ،عن احمليط عملية الرتكيز على عنصر  بعيد  
 ،ربة كلها على أساس هذا العنصروفهم اخل ،وضوحًا يف املوقف
 Paralyzed  Thinking " Black  القطبني  يوالتفكري الثنائي ذ

or White   أحقق ما أصبو إليه فأنا إذا مل "ومثال ذلك
يرى الفرد األشياء يف تصنيفات  إما بيضاء  إذ ،"شخص فاشل

والتعميم الزائد  ،وإما صحيحة أو خاطئة متاماً  ،و سوداءأ
Over Generalization إذا مل أجنح يف  ":ومثال ذلك

 إذ فإنين لن أجنح يف أي امتحان  يف أي وقت ". ،االمتحان
وأهنا منوذج  ،ينظر الفرد لألحداث السلبية على أهنا هناية العامل

  Personalizationوالشخصنة  ،للهزمية والفشل ال هناية له
بد ال  ،أن طويل ليس يف املستوى الذي أحبومثال ذلك: "

" . ويف هذا مجيعًا يالحظون ذلك ويتحدثون عنهأن الناس 
الفرد نفسه على أشياء مل  يلوم النمط من التشوهات املعرفية

ويعتقد أن  ،أو يلوم اآلخرين من الناس ،واًل عنهاؤ يكن مس
 اث املشاكل،اجتاهاته اخلاصة وسلوكياته رمبا تسهم يف إحد

 ،يت حتدث من حولهويشعر أنه السبب يف األحداث السلبية ال
مشاكل مع مما يسبب  ،عنهامسؤواًل وهو يف حقيقة األمر ليس 
ومثال  Shouldsوعبارات الوجوب  ،اآلخرين يف التواصل معهم

 ،س صادقني يف مجيع األحوالجيب أن يكون النا" :ذلك
 ،خلق الدافعية للناسوهنا حياول الفرد  ،"نت الظروفومهما كا

خاصًة حينما  ،لزام والوجوباإلأو لنفسه باستخدام عبارات 
؛ مما يفقد الفرد احرتامه لذاته خارج التوقعات يقوم بأداء شيء  

وخيرب الفرد نفسه بأن األشياء من حوله  ،أو احرتامه لآلخرين

 Global التصنيفو  ،و يتوقع حدوثهجيب أن تسري كما يأمل أ

Labeling   يطلق الفرد على نفسه أو على اآلخرين  إذ
ن يقول: "لقد فبداًل من أ ،تصنفهم ضمن فئة  معينة   تعريفات  

معني ويقول  يصنف نفسه ضمن قالب   "،ارتكبت خطًأ ما
. وهذا التصنيف خطأت"؛ ألنين أأنا فاشل ،أنا أمحق: "لنفسه

إضافًة إىل  ،؛ ألن الفرد ال يكون بالفعل كما يعتقدغري منطقي
 Jumping to االستنتاج العشوائيبالتشوهات املعرفية املتعلقة 

Conclusions، وتوقع الكوارث Catstrophization  . 
الغالبية العظمى من األفراد ميارسون تلك  إنميكن القول و     
وأن الفروق  ،يف حياهتم بطريقة  أو بأخرىاملعرفية وهات التش

ويشري األدب  ،يف الدرجة وليس يف النوع بينهم فيها هي فروق  
يف الغرب اهتموا بدراسة من الباحثني  امثة  عددً الرتبوي إىل أن 

فقد اهتمت  ،تمعالتشوهات املعرفية لدى شرائح  خمتلفة  من اجمل
( Howitt,D.& Sheldon, 2007دراسة هويت وشيلدون )

عرفية يف استغالل األطفال بالتعرف على دور التشوهات امل
 ,Mihailides) نيكما اهتمت دراسة ماهيلديز وآخر   ،جنسياً 

Devilly, Ward, 2004:333-350التشوهات املعرفية  ( مبعرفة
يف حني حبثت  ،كيب جرائم التحرش اجلنسي لألطفالمرتلدى 

العالقة بني التشوهات  (Rosenfield, 2004)دراسة روزنفيلد 
  ،املعرفية وبعض االضطرابات النفسية من حيث الكم والشدة

د وق ،ICDعداد بطارية التشوهات املعرفية كما هدفت إىل إ
فادت أكما   ،هذه البطاريةدعمت نتائج الدراسة صدق وثبات 

ابات النفسية من بني التشوهات املعرفية واالضطر  بوجود عالقة  
االضطرابات النفسية مبدى هذه وترتبط  ،حيث الشدة والكم

 التشوهات املعرفية . ودميومةاستمرارية 
 ,Hunter, Pervan)دراسة هنرت وبريفان كما تناولت      

التشوهات املعرفية واحرتام الذات االجتماعية لدى  (2007
الدراسة من أربعة  عينةتكونت  إذ ،اجلرائم اجلنسية مرتكيب

 ،ية  سجن اعتداءات  جرائم  ارتكبوامن الرجال ممن  جمموعات  
ضابطة من رابعة وجمموعة  ،طفالوعنف ضد األ ،واغتصاب

 ود فروق  أفادت نتائج الدراسة بعدم وجقد و  ،طلبة اجلامعات
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يف مستوى التشوهات املعرفية بني جمموعات  حصائياً إ دالة  
يف  ،األطفالاالعتداءات اجلنسية واالغتصاب والعنف ضد 

ينها وبني جمموعة طلبة اجلامعة حني وجدت فروق دالة ب
االعتداءات اجلنسية على األطفال ظهرت جمموعة جرائم وأ
 . ستوى من احرتام الذات االجتماعيةدىن مأ
 ,Najavits)ن يدراسة ناجافيتس وآخر هدفت  يف حني    

Gotthardt, Weiss, & Epstein, 2004) إىل معرفة عالقة 
 ،من اضطراب كرب ما بعد الصدمة التشوهات املعرفية بكل  

تكونت عينة الدراسة من  إذ ،واضطراب تعاطي املخدرات
 من مع عينة   مقارنةً  نني من االضطرابني معاً ايع امرأةً  102

 ،فقطيعانني من اضطراب كرب ما بعد الصدمة  امرأةً  27
التشوهات املعرفية لدى العينة ن مستوى وأشارت النتائج إىل أ

 اليتعينة الثانية الها لدى اوىل من النساء أعلى من مستو األ
 . من كرب ما بعد الصدمة فقط تعاين

هادفًة التعرف على ( Cate, 2010) كيتدراسة  وجاءت     
مجتمع لللسلوك املضاد ل كانت التشوهات املعرفية منبئاً ذا  ما إ

ترتاوح  طفالً  156لفت من تأطفال من األ لدى عينة  
وقد  ،سنوات من الصفني الثاين والثالث 9-7عمارهم من أ

 ىل وجود مستوى منخفض منأشارت نتائج الدراسة إ
ن هذه التشوهات التشوهات املعرفية لدى هؤالء األطفال وأ

 بالسلوك املضاد للمجتمع لديهم.  ئاً منب تعترب
 معترى الباحثة أنه  ،وباالطالع على الدراسات السابقة    

إال أنه ال توجد هناك دراسة  ،تعدد تلك الدراسات وحداثتها
شوهات املعرفية لدى اهتمت بالت -يف حدود علم الباحثة  –

وأثر تلك التشوهات على جممل توافقهم النفسي  ،املتزوجني
 ،مة وتوافقهم الزواجي بصورة  خاصةتماعي بصورة  عاواالج

سيما وأن  ،ًا قويًا إلجراء الدراسة احلاليةوقد كان ذلك مربر 
حتقيق التوافق الزواجي هو اهلدف األمسى جلميع املهتمني 

يبىن عليه استقرار بسعادة واستقرار األسرة كوهنا األساس الذي 
 . اجملتمع بأسره

اليت تناولت التوافق الزواجي النفسية  وقد تعددت األدبيات    
 إذ؛ يه على الصعيدين احمللي والعامليوأبعاده والعوامل املؤثرة ف

( التوافق الزواجي بأنه حالة  13: 2004يعرف عبد املعطي ) 
 ،للحياة الزوجيةتتضمن التوفيق يف االختيار واالستعداد 

مل وحت ،شباع اجلنسيإلوا ،واحلب املتبادل ،والدخول فيها
 ،واالستقرار الزواجي ،وليات والقدرة على حل املشكالتؤ سامل

 ،والتصميم على مواجهة املشكالت ،والرضا والسعادة الزوجية
            يق االنسجام واحملبة املتبادلة وحتق
لح  جديد  ( إىل مصط57: 2000يشري هاشم ) يف حني   

 ،Quality of Marriage" للتوافق الزواجي وهو "جودة الزواج
ولقد ظهر نتيجة االهتمام الواسع  ،وهو مفهوم  حديث  نسبياً 

ويرى أنه أحد  ،سة اجلودة يف مجيع جماالت احلياةبدرا
نه يساعد إ إذ؛ ألساسية لإلرشاد الزواجي واألسرياألهداف ا

بل إن آثاره تنعكس على األبناء  ،ألسرة يف القيام بواجباهتاا
 . عادة فيهافراد األسرة ومستوى السوباقي أ

 565: 2004يشري جاتس وآخرون )يف هذا الصدد و     

Gattis, et.al,  إىل أن التوافق الزواجي مفهوم متعدد األبعاد )
؛ التشابه بني الزوجني يف الشخصية يتحدد من خالل درجة

 مساهتا وثقافتها وقيمها لذلك فالفرد يبحث عن زوجة  تتفق يف
    .معه
مطلب  أساسي لكل  التوافق الزواجيوتعتقد الباحثة أن     

يتعرض ملا يقويه  ،آخر شأنه شأن أي شيء   وهو ،زوجني
وهذا شيء   ،نه يتعرض ملا يعوقه وحيبطهإكما   ،ويدعمه
ملشكالت واالختالفات إذ ال بد من وجود بعض ا ،طبيعي

مع هذه لكن املهم يف ذلك أن يتم التعامل  ،بني الزوجني
 .ويف الوقت املناسب ،املشكالت بطريقة  مناسبة  

 ميكن اعتبار الرضا عن الزواج هدفاً يف هذا الصدد و      
ن التوافق ( أ464: 2006ذكرت رسالن ) إذللتوافق الزواجي 

شباع فكري وجدانية تعكس ما جيده الزوج من إ الزواجي حالة
لك احلالة الشعور بالرضا وهدف ت ،وقيمي ووجداين وجنسي

ن إ إذ؛ عل الزواجي والتوافق الزواجيلتفاوتفرق بني ا ،الزواجي
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 بالتأثري املتبادل يعىن  Martial Interactionالتفاعل الزواجي 
سلوك الزوج يرتتب سلوك كليهما على  إذ ،بني الزوجني

ويستجيب  ،يالحظ سلوك زوجته ويفهمه فالزوج مثالً  ،خراآل
 وتستجيب له بسلوك   ،تالحظه الزوجة وتفهمه له بسلوك  

  . ا فالعملية متبادلة ومستمرةوهكذ ،آخر
: 2004من مرسي والصبـوة ) ر كلـيشيومن جانب  آخر      
" االختالل تهـق الزواجي ميكن تسميـوء التوافـن س( إىل أ33

وهو خيتلف يف درجته من البسيط الذي ال ميثل  ،"الزواجي
 ىل املعقد الذي يتطلب التعامل بشكل  للزوجني إ مشكلةً 
 ،خرينيصل ملرحلة طلب املساعدة من اآل دبل ق ،معه جدي  

من االضطرابات اليت قد تنشأ بني  نه يتمثل يف جمموعة  وأ
وعدم التفاهم  ،نتيجة العجز عن مواجهة مشكالهتماالزوجني 

وعدم القدرة على  ،للحل وعدم االتفاق على طريقة   ،بينهما
ت االجتماعية احلميمية من التفاعال مشرتكة   رضية  جياد أإ

: اخنفاض التواصل ثار مثل؛ مما يؤدي لظهور بعض اآلتمرةاملس
وعدم  ،مشرتك بني الزوجني وعدم االندماج بينهما يف نشاط  

مما جيعلهما يطلبان  ؛عام الرضا عن العالقة الزوجية بشكل  
 املساعدة من املختصني النفسيني . 

يف حديثه عن الرتبية الزواجية ( 3: 2001ويرى أبو دف )    
يتعرض هلا  عديدةً  هناك مشكالت  أن آن الكرمي يف القر 

 ،ن نرجع مشكالت احلياة الزوجيةوال ميكن أ ،املتزوجون
 يف ظل واقع   واحد   ىل عامل  ومظاهر االستقرار األسري إ

املسلمني  يف فهم كبري    يصاحبه اضطراب   ،متغري اجتماعي  
 . وعدم إملامهم بآداهبا وقواعدها ،لطبيعة احلياة الزوجية

 ،نجاح املنظومة الزواجية واألسريةوحرصًا من املهتمني ب     
؛ تعرتض سري احلياة الزوجية بسالم وحل املشكالت اليت

 فقد ،قام هبا الباحثون يف هذا اجملال تعددت الدراسات اليت
هم إىل حتديد أ( 77-25: 2000دراسة العامر )هدفت 

 ،سرياء األسالمية الالزمة للبنواألسس اإل ،ثقافيةلالتحديات ا
 ،املؤثرة على التوافق بني الزوجنيهم العوامل والوقوف على أ

من مدينة حائل  وزوجةً  زوجاً ( 32) واختار الباحث عينة من

وقد توصلت الدراسة إىل نتائج أمهها أن البعد  ،بالسعودية
ن وأ ،على التوافق بني الزوجني ملحوظاً  خالقي يؤثر تأثرياً األ

اضح على التوافق بني الزوجني باإلضافة  و البعد الثقايف له تأثري
والشخصية واالجتماعية اليت  بعاد النفسيةإىل أثر كل من األ
 التوافق بني الزوجني .  هلا آثارها على جممل

( إىل 139-166: 2013كما هدفت دراسة أبو غايل )     
الكشف عن فاعلية برنامج إرشادي عقالين انفعايل سلوكي يف 

لزواجي لدى عينة من الطالبات املتزوجات يف حتسني التوافق ا
( طالبة 24جامعة األقصى. وتكونت عينة الدراسة من )

وأظهرت  ،عاماً  21-19متزوجة ترتاوح أعمارهن ما بني 
ار نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية سالبة بني األفك

  .الالعقالنية والتوافق الزواجي
التعرف على  إىل( 2008دراسة علي )هدفت  يف حني    

يف ضوء  ،اجيوالتوافق الزو طبيعة العالقة بني اإلهناك النفسي 
ونوع الفئة اليت يقوم  ،سنوات اخلربةوعدد  ،متغريات اجلنس

. وقد ضمنت عينة الدراسة ملعلم بتدريسها لدى عينة الدراسةا
املنيا متنوعي  ( من معلمي الفئات اخلاصة مبحافظة200)

س الرتبية اخلاصة الث فئات من مدار ومن ث ،اخلربة التدريسية
( واستخدم الباحث مقياس معاقني عقلياً  ،مكفوفني ،)صم

 ومقياس التوافق ،اك النفسي ملعلمي الفئات اخلاصةهناإل
أمهها وجود عالقة ىل نتائج وتوصلت الدراسة إ ،الزواجي

 .عينةالهناك النفسي والتوافق الزواجي لدى ارتباط سالبة بني اإل
ىل إ( 24-2: 2007دراسة الصبان )هدفت  يف حني    

يف  توافقات زواجياً التعرف على الفروق بني املتوافقات وغري امل
وكذلك معرفة الفروق  ،ساءة للمرأةواإل ،مسات الشخصية

من  بناء لدى عينة  وعدد األ ،ملتغري مدة الزواج بينهن تبعاً 
ة وتكونت عينة الدراس ،لزوجات السعوديات يف مكة املكرمةا

وترتاوح  ،رملةأو أغري مطلقة  سعوديةً  ( زوجةً 164) من
عدم وأفادت نتائج الدراسة ب ،( سنةً 40 – 25عمارهن بني )أ

يف  ات زواجياً الة بني املتوافقات وغري املتوافقوجود فروق د
ن مسات وهذا يعين أ ،درجاهتن على مقياس مسات الشخصية
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لدى الزوجة الشخصية ليس هلا تأثري على التوافق الزواجي 
 .السعودية 

ًا يف البحث منهجًا جديد( 2009دراسة جودة )واختذت     
هدفت إىل معرفة مدى فاعلية برنامج  إذ ،وهو املنهج التجرييب

 ،فق الزواجي عن طريق فنيات احلواررشادي مقرتح لتعزيز التواإ
رشادي اهلدف قامت الباحثة بعمل برنامج إولتحقيق هذا 

من  وطبق الربنامج على عينة   رشاديةً إ ( جلسةً 21مكون من )
وجود بادت نتائج الدراسة وأف ،اً ( زوج30) األزواج بلغ عددها

جي بني ا متوسطات التوافق الزو بني حصائية  ذات داللة  إ فروق  
 ،عة التجريبية بعد تطبيق الربنامجزواج والزوجات يف اجملمو األ

دي البع على عدم وجود فروق بني التطبيقني كما دلت
ثر ؛ مما يشري إىل بقاء أوالتتبعي على مقياس التوافق الزواجي

 فراد اجملموعة التجريبية . أ الربنامج العالجي على الزوجات من
 & ,Yalcin)دراسة يالسني وكارابانويف هذا الصدد جاءت     

Karaban, 2007) التعرف على فاعلية برنامج ىل هادفًة إ
. وقد على التوافق الزواجي ثرهوأ ،رشادي للتواصل الزواجيإ

زواج املتطوعني منهم ( من األ67فت عينة الدراسة من )تأل
على مقياس التوافق  متدن   ىحرزوا مستوً أ ( زوجاً 14)

دالة يف  نه مل تكن هناك فروق  أ إىل وأفادت النتائج ،الزواجي
والضابطة قبل  مستوى التوافق الزواجي بني اجملموعتني التجريبية

وجدت فروق بني  يف حني ،رشادينامج اإلتطبيق الرب 
كما   ،البعدي الزواجي يف املقياس قاجملموعتني يف مستوى التواف

وافق الزواجي تفضل يف الأ ىحرزت اجملموعة التجريبية مستوً أ
 .البعدي والتتبعي عنه يف القياس القبلي نييف القياس

  ,Avci &Kumcagiz)دراسة آفكي وكمكاجيز وجاءت     

معرفة مستوى التوافق الزواجي والوحدة النفسية  دفهب (2011
وردود  ،الثدي بسبب السرطان الاليت استأصلنلدى النساء 

 ،زوجةً ( 48)تألفت عينة الدراسة من و  ،حنوهنزواج أفعال األ
التوافق الزواجي  يوطبق على العينة مقياس ،اً زوج( 44)و

ة الرتبوية ن اخللفيوأفادت نتائج الدراسة بأ ،والوحدة النفسية
الاليت  مق الزواجي مع زوجاهتثرت على التوافألزواج أل

كما وجدت عالقة بني  ،صلن الثدي بسبب السرطاناستأ
الوحدة لنفسية لدى الزوجات ومستوى توافقهن الزواجي بعد 

 .صالئعملية االست
 ,Goel & Narang)دراسة جويل ونارانج وجاءت      

فروق بني اجلنسني يف التوافق ال معرفةىل هادفًة إ (2012:42-49
ل فرتة منتصف العمر يف دهلي الزواجي والصحة النفسية خال

( 150)و ،من الذكور (150)لفت عينة الدراسة من باهلند تأ
من اإلناث من موظفي البنوك واألطباء واحملاضرين ترتاوح 

نه توجد وقد أفادت النتائج أ ،سنة( 55-40)عمارهم بني أ
سني يف التوافق الزواجي بني اجلن حصائية  إ فروق ذات داللة  

 .ستوى الصحة النفسية لصاحل الذكورمو 
( Maillet,2002دراسة مايليت )ومن جانب آخر هدفت     

وسلوك  ،املدركة االجتماعيةمعرفة أثر كل من املساندة  إىل
من  ومستوى االكتئاب على التوافق الزواجي لعينة   ،العزلة

وبلغ عدد العينة  ،عيادات عالج العقملذين يتابعون بزواج ااأل
ات املساندة ن متغري شارت نتائج الدراسة إىل أوأ ،( زوجاً 47)

ميكنها  ،ومستوى االكتئاب وسلوك العزلة ،االجتماعية املدركة
 . لدى الزوجات التنبؤ مبستوى التوافق الزواجي خاصةً 

 Hashmi) نيخر ويف اجملال نفسه جاءت دراسة هامشي وآ    

& et.al , 2007:19-26 )  كشف العالقة بني التوافق هبدف
تكونت عينة الدراسة  ،ة واالكتئابالزواجي والضغوط النفسي

 ،من العامالت وغري العامالت متزوجةً  ( امرأةً 150من )
ومبستوى تعليمي  ،سنةً ( 50 -18)عمارهن بني تراوحت أ

 متوسطة   اقتصادية   ىل مستويات   إنيوينتم ،لجامعي على األق
 دالة  عكسية   فادت نتائج الدراسة بوجود عالقة  وأ ،ومرتفعة  

كما أشارت   ،بني التوافق الزواجي واالكتئاب والضغوط قوية  و 
كثر يف حياهتن أ ن النساء العامالت يواجهن مشكالت  إىل أ

 .مع النساء غري العامالت الزوجية مقارنةً 
 ,Tuzer & et.al)ن  يخر يوزير وآدراسة تهدفت  يف حني   

حتديد العوامل النفسية الدميوغرافية  إىل (2010:229-237
زواج واألعراض االنفعالية لدى األ ،تبطة بالتوافق الزواجياملر 
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وتكونت عينة الدراسة من  ،ملتغري اجلنس املصابني بالعقم تبعاً 
ظهرت نتائج الدراسة وقد أ ،من املصابني بالعقم زوجاً ( 60)

توى التوافق الزواجي يف بعدي بني اجلنسني يف مس وجود فروق  
كما أفادت النتائج أن   ،العاطفية والتعبريات ،التوافق اجلنسي

عراض تنبؤيه مبستوى القلق وأبعاد التوافق الزواجي لديها قوة أ
كما أكدت الدراسة   ،تئاب لدى الرجال املصابني بالعقماالك

ي واجلنسي يف جلسات العالج رشاد النفسعلى أمهية اإل
 .للعقم

 ,Vig & Jaswal) دراسة فيج وجاسوال  هدفت  يف حني    

لعالقات  دراسة التوافق الزواجي كمنبئ   إىل (2012:103-106
ق لفهم دور التواف وكانت هذه الدراسة حماولةً  ،جيدة   مومة  أ

تألفت العينة  ،م بابنها املراهقالزواجي وحتديد كفاءة عالقة األ
بنت  100اهق وابن مر  100م وأ 100) 300الكلية من 

وقد أفادت نتائج الدراسة بأن غالبية األمهات  ،هقة(امر 
زيادة التوافق الزواجي وأن  ،مومة جيدةلديهن عالقات أ
ن إكما   ،يف توقعاهتن ودافعيةً  كثر قبوالً جعلت األمهات أ

 مهات لبناهتن ازدادت بدرجة  اجتاهات احلب واحلماية من األ
التوافق الزواجي زاد من ن إما ك  ،بزيادة التوافق الزواجي دالة  

 . حصائياً إ دالة   م ببناهتا بدرجة  عالقة األ
 التشوهات املعرفية السابقة يف جمايلورغم تعدد الدراسات     

وتعدد خصائص ومسات العينات اليت  ،التوافق الزواجيو 
ومل  ،تناولتها إال أهنا دراسات معظمها تناولت املنهج الوصفي

ييب خاصًة يف جمال تعديل التشوهات تتناول املنهج التجر 
ترى الباحثة أنه ويف  ،املعرفية خصوصًا لدى عينة املتزوجات

حدود علمها ليس هناك دراسة تناولت التوافق الزواجي ومدى 
الباحثة إلجراء  تأثره بالتشوهات املعرفية لدى الزوجني مما دفع

 .قوياً هلاسوًِّغا ل موشك   ،الدراسة احلالية
 راسة: مشكلة الد

اليت املعرفية من املخططات  جمموعة   فرد  يوجد لدى كل     
ويقتضي  ،كساهبا املعاينوإ ،تعمل على تشكيل معلوماته

 املخططات بدرجة  هذه أن تتصف  السوي لدى الفرد التفكري

املثريات البيئية واالجتماعية املوضوعية يف معاجلة و من املرونة 
 املخططات لدى البعض منوتكون هذه  ،الفرد اليت ترد لذهن

من  عالية   على درجة  واملكتئبني منهم خاصًة القلقني  ،األفراد
إدراكهم تشوهًا يف ومن مث فهي تشكل ؛ والسلبيةاجلمود 

من ياء واألحداث تقييمهم لألش؛ مما جيعل وأبنيتهم املعرفية
وهذا من شأنه أن يعكر صفو  ،يف االجتاه السليبحوهلم يسري 
 على جممل عالقاهتم االجتماعية واملهنية . سلباً حياهتم ويؤثر 

وقد ملست الباحثة عمق هذه املشكلة من واقع عملها      
 إذ ،رشاد والدعم النفسييف وحدة اإل نفسية   كأخصائية  

على هذه الوحدة العديد من الطالبات الاليت يشكني  تتردد
وقد  ،سرية والزوجيةاعية واألمن سوء التوافق يف حياهتن االجتم

مور تفكريهن وإدراكهن لألطريقة  واضحًا لدى الباحثة أنبدا 
العديد من التشوهات والتحريفات املعرفية يشوهبا من حوهلن 

 سوء التوافق يف هنا رمبا تكون سبباً واليت اعتقدت الباحثة أ
االت كثر احللباحثة أن أوقد الحظت ا ،الاليت يعانني منه

هن من فئة الطالبات  على الوحدة يف هذا اجملال تردداً 
؛ مما ولد  يعانني من سوء التوافق الزواجياملتزوجات الاليت

ىل تعديل إرشادي يهدف إ يم برنامج  تصملدى الباحثة فكرة 
ثره على توافقهن ومن مث معرفة أ ،التشوهات املعرفية هلن

 ىل نظرية بيك املعرفية .ستناد إالزواجي وذلك باال
كن للباحثة أن جتمل مشكلة ميواستنادًا إىل ما سبق     

 : اآليتالدراسة يف السؤال الرئيس 
ما فاعلية برنامج إرشادي يستند إىل النظرية املعرفية ل"بيك" 
يف تعديل التشوهات املعرفية لدى عينة من املتزوجات وأثره 

 على التوافق الزواجي لديهن ؟ 
 : أهداف الدراسة

 إرشاديية برنامج هتدف الدراسة احلالية إىل معرفة فاعل    
النظرية املعرفية ل " بيك " يف تعديل التشوهات  إىليستند 

توافق الزواجي املعرفية لدى عينة من املتزوجات وأثره على ال
تالئم يتضمن هذا الربنامج تدريبات وواجبات داعمة و  ،لديهن
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كما تسعى الدراسة   ،الربنامج جلساتكل جلسة من   هدف
 : ةاآلتيحتقيق األهداف  من خالل هذا الربنامج إىل

القبلي والبعدي  بني القياسنيفروق ال الكشف عن -
شوهات املعرفية والتوافق للمجموعة التجريبية يف كل  من الت

يبية والضابطة للمتغريين وكذلك بني اجملموعتني التجر  ،الزواجي
  .نفسيهما

الكشف عن مدى استمرارية فاعلية الربنامج من خالل  -
عي لدى أفراد روق بني القياسني البعدي والتتبالكشف عن الف

 .اجملموعة التجريبية
 : أهمية الدراسة

تعد  األمهية من كون هذه الدراسةتأيت هذه : النظريةاألهمية 
عدها ويطبقها اليت ي اإلرشاديةللربامج  جديدةً  علميةً  إضافةً 

 -دود علم الباحثة يف ح -إنه  إذ؛ الباحثون املتخصصون
رشادية برامج إاسات عربية تناولت إعداد در ليس هناك 

ية اهتمت بتعديل وتصحيح التشوهات املعرفية اليت تناولتها نظر 
 .يف هذا اجملال حمدودةالعربية الدراسات ف ،" املعرفية"بيك

 استفادةوتأيت األمهية التطبيقية من خالل : األهمية التطبيقية
يق الربنامج من تطباملدارس واملعلمني يف املرشدين النفسيني 

اإلرشادي الذي أعدته الباحثة يف هذه الدراسة لتعديل 
وذوي  ،فئات  عمرية  خمتلفة كاملراهقني التشوهات املعرفية لدى
الباحثون ميكن أن يستفيد كما   ،االحتياجات اخلاصة

 الصحة النفسية والعالج النفسي ن يف ميداينواالختصاصيو 
 وأحباث   سات  من أدوات هذه الدراسة وتطبيقها يف درا

 .مستقبلية أخرى
 : محددات الدراسة

إن قضية تعميم النتائج اخلاصة هبذه الدراسة ترتبط     
مبحدداهتا واليت تفرض على الباحثني ضرورة التزام املوضوعية 

ومن حمددات الدراسة  ،واحلذر عند األخذ بنتائج هذه الدراسة
خدم يف هذه املست فاملنهج) تصميم الدراسة التجرييب احلالية 

صغر حجم العينة وهذا و  ،التجرييب (شبه الدراسة هو املنهج 
وشروط العينة اليت  ،واملنهج املستخدمتفرضه طبيعة املشكلة 

 اإلرشاديوطبيعة الربنامج  اإلرشاديسيطبق عليها الربنامج 
الوحدة اإلرشادية التابعة وهو املكان إضافًة إىل  ،وجلساته

 ،األقصى بقطاع غزة رتبية يف جامعةلقسم علم النفس بكلية ال
من العام  األولطبقت الدراسة يف الفصل الدراسي  إذالزمان و 

 . 2014/ 2013الدراسي 
 مصطلحات الدراسة :

 Cognitive Distortionsالتشوهات المعرفية :  -1
 :Dozois & et.al, 2011)دوزويس ديفيد وآخرون يعرف    

جمموعة من األخطاء ا التشوهات املعرفية بأهن (322 -297
املعرفية اليت ميارسها الفرد يف جمالني من جماالت حياته أحدمها 

هل واألصدقاء اعية مع األيرتبط بطبيعة عالقاته االجتم
 واآلخر يرتبط بإجنازاته الشخصية كنجاحه أو فشله ،واألسرة

الدراسة يف  جرائياً . وتقاس التشوهات املعرفية إجمال العمل يف
لدرجة اليت حيصل عليها الفرد املفحوص على مقياس بااحلالية 

 دوزويس ديفيد وآخرونالتشوهات املعرفية الذي أعده العامل 
احثة وقننته على عينة من املتزوجني من البترمجته  بعد أن

 .اجلنسني بقطاع غزة 
 Aron Beck" "أرون بيكالنظرية المعرفية ل  -2

Cognitive Theory   
أنه عريف من وجهة نظر " بيك " إىل يستند العالج امل    

يف  نشطاً  ساس عبارة عن خربة تعلم يلعب فيها املعاجل دوراً باأل
ة دراكيسرتشد على الكشف عن التحريفات اإلمساعدة امل

وتعتمد  ،وتعديلها واالفرتاضات غري الفاعلة وظيفياً  ،املعرفية
ة ساليب املعرفية املتمثلالنظرية املعرفية على استخدام األ

والتعرف على التحريفات  ،األفكار التلقائيةبالتعرف على 
وتصحيحها والتعرف على االعتقادات  ،دراكية املعرفيةاإل

 واالفرتاضات العريضة الكامنة وراء املعارف املصابة خبلل  
نقاص نشاط " إ إىلساس هنا هتدف باألإأي  ،وظيفي

ومساندة  ،املخططات " املسيطرة واملصابة خبلل وظيفي
 . ) 238-237:  1990 ،مليكةمية )ؤ التوا الوظائف
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  Martial Adjustmentالتوافق الزواجي:  -3
بأنه حالة يف الدراسة احلالية التوافق الزواجي الباحثة  تعرف   

مناحي  مجيعمن االنسجام والتناغم والتفاهم بني الزوجني يف 
 ،يةواجلنس ،والنفسية ،الجتماعيةاحلياة الزوجية وجماالهتا ا

ويقاس  ،واالنفعالية ،والفكرية ،ليةوالعم ،واألسرية ،واالقتصادية
كل مفحوصة يف العينة   االدرجة اليت حتصل عليهب اً إجرائي

الذي أعدته الباحثة التجريبية على مقياس التوافق الزواجي 
 ،: النفسيةبأبعاده الثمانية ،يف الدراسة احلالية للتطبيق

 ،والفكرية ،واالقتصادية ،العمليةو  ،واالجتماعية ،واالنفعالية
 .واألسرية ،واجلنسية

 : فرضيات الدراسة
 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -1
(0.05≥α بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية يف )

التطبيقني القبلي والبعدي ملقياس التشوهات املعرفية تعزى 
  عدي .لصاحل التطبيق الب لتطبيق الربنامج اإلرشادي

( α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -2
بني متوسطي درجات اجملموعتيــن التجريبيـة والضابطة على 
االختبار البعدي ملقياس التشوهات املعرفية تعزى لتطبيق 

 لصاحل اجملموعة التجريبية .الربنامج اإلرشادي 
( α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -3

بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي 
والبعدي ملقياس التوافق الزواجي تعزى لتطبيق الربنامج 

  لصاحل التطبيق البعدي .اإلرشادي 
( α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -4

بني متوسطي درجات اجملموعتيــن التجريبيـة والضابطة على 
البعدي ملقياس التوافق الزواجي تعزى لتطبيق الربنامج  االختبار

  لصاحل اجملموعة التجريبية .اإلرشادي 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -5
(0.05≥α بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية على )

 . لتتبعي ملقياس التشوهات املعرفيةاالختبارين البعدي وا

اللة إحصائية عند مستوى ال توجد فروق ذات د -6
(0.05≥α بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية على )

 . التوافق الزواجياالختبارين البعدي والتتبعي ملقياس 
يوجد أثر دال إحصائيًا للربنامج اإلرشادي يف تعديل  -7

 .املعرفية لدى الطالبات املتزوجاتالتشوهات 
 وإجراءاتهامنهجية الدراسة 

 :منهج الدراسة
التجرييب شبه تخدمت الباحثة يف هذه الدراسة املنهج سا    

عدي والتتبعي الذي يعتمد على التصميم القبلي والب
وذلك ملعرفة فاعلية برنامج إرشادي يف  ؛للمجموعة التجريبية

وأثره على تعديل التشوهات املعرفية لدى عينة من املتزوجات 
ض أن هناك بعتفرتض الباحثة  إذ ،التوافق الزواجي لديهن

وميكن  ،التجرييبوالتحكم  ،املتغريات خارجة عن نطاق الضبط
فق الزواجي لدى أن تؤثر يف التشوهات املعرفية ومستوى التوا

 .العينة التجريبية
 :عينة الدراسة

يف كلتا  طالبًة متزوجةً ( 26العينة النهائي )أفراد بلغ عدد     
 درجات   ن علىحصلمجيعهن اجملموعتني التجريبية والضابطة 

كانت   يف حني ،على مقياس التشوهات املعرفية مرتفعة  
فق الزواجي منخفضة يف الوقت درجاهتن على مقياس التوا

عشوائيًا إىل جمموعتني  هنقامت الباحثة بتوزيع وقد ،نفسه
 : اآليتجمموعة جتريبية وجمموعة ضابطة على النحو  ،متساويتني

طالبًة متزوجًة ( 13: تكونت من )المجموعة التجريبية
 النظريةيعتمد على الذي  رشادياإللربنامج خضعن مجيعهن ل

  . ""ألرون بيكاملعرفية 
( طالبًة متزوجًة مل 13): تكونت من المجموعة الضابطة

 خيضعن للربنامج اإلرشادي.
 ياجملموعتني مت تطبيق مقياس وجتانس وللتأكد من تكافؤ -

 ( علىبليق  القياس ال) هات املعرفية والتوافق الزواجيالتشو 
فروق اجملموعتني التجريبية والضابطة وحساب داللة ال طالبات 

وذلك  ،درجات اجملموعتني على املقياسنيمتوسطات بني 
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 Mann – Whitney Testويتين(  -باستخدام اختبار )مان 
 إذ ،تنيحلساب داللة الفروق بني املتوسطات لعينتني مستقل

يف حالة العينات جيداً الختبار) ت ( يعد هذا االختبار بدياًل 
 االعتدايلتوزيع القليلة اليت ال تنطبق عليها شروط ال

 .(1998:124،عفانة)
تراوحت ( uأن قيمة )وقد تبني من نتائج هذا االختبار     

( بالنسبة ملتغريات املستوى االقتصادي 6,130-5,91بني )
)التطبيق  وافق الزواجيواالجتماعي والتشوهات املعرفية والت

احلرجة )اجلدولية( هي ( Uكانت قيمة )  يف حني ،(القبلي
 من مثو  ،( احملسوبة أكرب من اجلدوليةuن قيمة )إأي  ،(37)

ونستنتج أنه ال  ،الفرض الصفري ونرفض الفرض البديلنقبل 
بني  α≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى 

متغريات الضبط  مجيعاجملموعتـني التجريبـية والضابطـة يف 
 :(1998:127،)عفانة اآليتالتجرييب املوضحة باجلدول 

 :دوات الدراسةأ
 إرشادياً هذه الدراسة برناجمًا  ألغراضصممت الباحثة     

تعديل التشوهات هبدف  "ل"بيكاملعرفية  النظرية إىليستند 
وآخر للتوافق  ،للتشوهات املعرفيةكما طورت مقياسًا   ،املعرفية
 :عرض هلذه األدوات يأيتوفيما  ،يالزواج
 : اإلرشادي: البرنامج أولا 

على هذه الدراسة الباحثة يف  الربنامج الذي أعدتهيستند     
 ،" املعرفيةاملنبثقة عن نظرية "بيكاملعرفية  اإلرشاديةاألساليب 

ببعض الفنيات  وهو برنامج مجعي استعانت فيه الباحثة
جبانب الفنيات ألهداف الربنامج السلوكية واالنفعالية الداعمة 

 .املعرفية
واألنشطة قامت الباحثة باختيار جمموعة من التقنيات  وقد    

 ،التفكريتنمية الوعي بعمليات و  ،والفعاليات كاحملاضرات
الشعوري  والتفريغ االنفعايل ،وأسلوب االسرتخاء العضلي

 ،يفوإعادة البناء املعر  ،تعبري عن األفكار واملشاعر حبريةلل
اليت هتدف إىل املرور باخلربة ولعب األدوار  ،والسيكودراما

واحلصول على الدعم  ،وحتت السيطرة وخمططة   واعية   بطريقة  

شادية وحتت إشراف املرشد واملساندة من خالل اجملموعة اإلر 
 .وتوجيهه

 ثة وجود جتانس بني أفراد اجملموعتنيوقد راعت الباح    
واملستوى الثقايف  ،ث اجلنسمن حيوالضابطة  التجريبية

كما راعت   ،األكادمييواملستوى  ،واالقتصادي ،واالجتماعي
 ميف اجملموعة على أساس حاجته ينأن يتم اختيار املسرتشد

على  مللمساعدة واليت ميكن أن تظهر من خالل استجابته
 نياملستخدم التشوهات املعرفية والتوافق الزواجي ياسبنود مقي

 . يف الدراسة
للتأكد من صدق حمتوى الربنامج ومدى مالءمته و     

قامت الباحثة  ،منهعينة الدراسة  استفادة وإمكانوضوحه و 
على  األولية لسات الربنامج اإلرشادي يف صورتهبعرض ج

 النفسي اإلرشاديف جمال  االختصاصينيو من احملكمني  جمموعة  
 من املرشدين جمموعة  مت عرضه على وكذلك  ،وتصميم الربامج

مبحافظة خان النفسيني العاملني مبدارس مديرية الرتبية والتعليم 
معظم التعديالت اليت أقرها  بإجراءالباحثة  التزمت إذ ،يونس

خاصًة فيما يتعلق   اإلرشادي على جلسات الربنامج احملكمني
وتوقيت  عددها مناسبة و  سوِّغاهتاوم بتسلسل جلسات الربنامج

مبا أمجع عليه احملكمون من  كما التزمت الباحثة  ،كل جلسة
نشطة واأل ،حتوى كل جلسة من حيث األهدافمتعلقة مب آراء  

والواجبات املنزلية اخلاصة بكل  ،املتبعة لتحقيق تلك األهداف
  جلسة إىل أن أصبح بصورته النهائية اجلاهزة للتطبيق .

( جلسة 19)هلذا الربنامج ه اجللسات وقد بلغ عدد هذ    
( دقيقة أي 45مدة اجللسة الواحدة ) ،سبوعياً بواقع جلستني أ

على  املتزوجاتيب مت خالهلا تدر  ،يعأساب عشرةعلى مدار 
اليت املواجهة  واسرتاتيجيات من املهارات والسلوكيات جمموعة  

 . تعمل على تعديل التشوهات املعرفية لديهن
 : المستخدمة في البرنامج اإلرشادي الفنيات

تصميمها للربنامج اإلرشادي حاولت الباحثة يف      
يات اإلرشاد املعريف املستخدم يف هذه الدراسة الرتكيز على فن
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ولكنها استخدمت إضافًة إىل ذلك بعض  ،بشكل  أساسي
 : اآليتعلى النحو وهي  ،الفنيات السلوكية وكذلك االنفعالية

 –تطوير الوعي بعمليات التفكري : ومنها  ،)أ( فنيات معرفية
حل املشكالت  –إعادة البناء املعريف  –راطي املنهج السوق

Problem Solving –  احلوار واملناقشةDiscussions– 
 .Homeworkالواجبات املنزلية 

لعب  –تضمنت التنفيس االنفعايل  :) ب( فنيات انفعالية
 .Role Playingاألدوار 

 - Relaxationوتضمنت االسرتخاء  :ج ( فنيات سلوكية)
جيايب التدعيم اإل –Assertivenessتوكيد الذات 

Reinforcement  –  احلوار الذايت الداخلي Internal 
Speech  

ملخصًا جللسات الربنامج  يأيتوتعرض الباحثة فيما      
 : اإلرشادي

 : (والتعريف بالبرنامجالتعارف الجلسة األولى: الجلسة التمهيدية )
بني  إلرشاديةاقواعد العالقة  إرساءهدفت هذه اجللسة إىل     

أدوار وحقوق وواجبات كل توضع فيها  إذ ،املرشد واملسرتشد
العمل خالل باقي جلسات  حتدد فيها قواعدكما   ،عضو فيها

 .الربنامج
 : : توقعات المشاركينالجلسة الثانية

رتشدين حول توقعاهتم من املشاركة تعد مناقشة املس إذ    
ساعد يف خلق جو ت من السبل اليت اإلرشاديهبذا الربنامج 

وتزودهم  ،ة بني الطلبة املسرتشدين واملرشدمن الثقة املتبادل
كما   بتغذية راجعة حول التوقعات املختلفة من الربنامج 

وما ميكن أن حيققه  ،يناقش اهلدف العام من الربنامج
 للمسرتشدات.
لي والجسدي والتنفيس : مهارة السترخاء العقالجلسة الثالثة

 :النفعالي
وعالقتها بتخفيف  ،شاركات مبهارة االسرتخاءيتم تعريف امل   

دة األفكار اآللية وختفيف حبعض الضغوط النفسية 
 ،يت تراودهن يف حياهتنوالتشوهات املعرفية ال ،وتوماتيكيةاأل

 .من التوافق الزواجي وحتقيق مستوى أعلى

 : التوافق الزواجي: مفهوم  الرابعةالجلسة 
للمشاركات مفهوم التوافق وضح الباحثة ويف هذه اجللسة ت    

شارة واإل ،والعوامل اليت تسهم يف حتقيقه ،ومظاهره ،الزواجي
قات التوافق الزواجي واليت قد يكون من ضمنها شيوع وِّ إىل مع

وشرح  ،وهات املعرفية لدى بعض املتزوجاتبعض التش
 .يات تعديل تلك التشوهات املعرفيةالسرتاتيج

وهات المعرفية ومجادلتها مفهوم التش: (11 – 5الجلسات من )
 وتحديها:

 ،ت يتم عرض أهم التشوهات املعرفيةاجللسا هدهيف     
مقياس  على لدى املسرتشدات طبقًا لنتيجتهن وأكثرها شيوعاً 

وتتناول الباحثة  ،يف هذه الدراسة مالتشوهات املعرفية املستخد
وضح ت إذ ،ن هذه التشوهات املعرفية على حدهكل تشوه م

مع عرض أمثلة واقعية  ،فهوم وبعض السلوكيات املعربة عنهامل
يف مواقف خمتلفة من حتدث بالفعل لدى املسرتشدات 

اسرتاتيجيات مواجهة تلك ومن مث عرض لبعض  ،حياهتن
وكيفية  ،هاضحدو  وتصحيحها ،وآلية تعديلها ،التشوهات

 ال تؤثر على جمريات احلياة وطبيعة ؛ حىتواجهتها ونفيهام
حياهتن  االجتماعية لدى املسرتشدات خاصةً  القاتالع

 الزوجية . 
 ىل نظرية الباحثة يف مقدمة هذه اجللسات إكما تشري  

 ،ليه خبصوص أخطاء التفكريوما أشار إ ،املعرفية" "بيك
 ملا هلا من آثار  ؛ لية تصحيحهاآو  ،سباهباأو  ،والتشوهات املعرفية

 .على الصحة النفسية للفرد  سلبية  
التشوهات املعرفية اليت تناولتها الباحثة  أنالباحثة  وتعتقد    

يف األفراد بعض شائعة لدى مألوفة و تشوهات  هي  يف الدراسة
جلسات يف ثنايا من التفصيل  بشيء  وقد أوردهتا  ،اجملتمع

 .دراسةلل املحقً الربنامج اإلرشادي الذي أعدته 
 

 :التفكير تشوهات تحدي: الثانية عشرة الجلسة
ىل تعريف املسرتشدات الباحثة من هذه اجللسة إهتدف     

 ،ميكنهن من خالل التدرب عليها ،يسرية ملية  ع خبطوات  
أخطاء أن يتغلنب على  ،يف حياهتن يومية   وممارستها بصورة  
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التفكري لديهن وعلى العديد من التشوهات املعرفية اليت 
تلفة من مواقف خم ميارسنها خالل تعاملهن مع أزواجهن يف

 . حياهتن الزوجية
 ما أقوله لنفسي": ة عشرة: الحوار الذاتي "الجلسة الثالث

 ،ات مبفهوم احلديث واحلوار الذايتيتم تعريف املشارك    
تأثري  إجيايب أو سليب  احلديث ذكيف ميكن أن يكون هذا او 

وما ميكن أن يلعبه  ،ى مستوى الصحة النفسية لدى الفردعل
 ،الزواجيدور يف حتسني مستوى التوافق  لدى املشاركات من

 ،فيه وكيف ميكن لبعض األفكار غري املنطقية والسلبية أن تؤثر
قية أخرى بديلة منط ىل أفكار  وآلية العمل على حتويلها إ

 جيابية .وإ
 : : مهارة توكيد الذاتعشرة الرابعةالجلسة 

 ،الذاتيتم يف هذه اجللسة تعريف املشاركات مبهارة توكيد     
 ،اليومية وعالقتها بالصحة النفسيةوأمهيتها يف حياهتن 

وتدريبهن على خطوات ممارسة السلوك التوكيدي يف أوضاع  
ويف املقابل يتم تعريفهن بأنواع  ،اجتماعية  وحياتية  خمتلفة

السلوكيات اليت تؤدي إىل التواصل الدفاعي مع عقد مقارنة 
اصًة فيما يتعلق خ ،فاعيبني السلوك التوكيدي والسلوك الد

 بتأثري كل منهما على مستوى التوافق الزواجي .
  : عشرة : استراتيجية حل المشكالت الخامسةالجلسة 

سرتشدات باسرتاتيجية هتدف هذه اجللسة إىل تعريف امل    
ومجع  ،واهتا اليت تتضمن حتديد املشكلةوخط ،حل املشكالت
واختيار البديل  ،ملمكنة حللهاووضع البدائل ا ،املعلومات عنها

 .األفضل وتنفيذه مث التقومي 
  :عشرة: مهارة فهم الذات السادسةالجلسة 

 ،هتدف هذه اجللسة إىل تعريف املسرتشدات بذواهتن    
وراء ولدوافعه الداخلية الكامنة  ،وكيفية فهم الفرد لذاته جيداً 

هلدف من وتعريف املسرتشدات با ،سلوكياته املختلفة يف حياته
 ،وآلية تطبيقها يف احلياة الزوجية ،اكتساب هذه املهارةوراء 

وما ميكن أن يرتتب عليها من فوائد تساعدهن يف حتقيق 
 مستوى أعلى من التوافق الزواجي.

: المهارات الجتماعية ستان السابعة عشرة والثامنة عشرةالجل
 :والحياتية

يف هاتني اجللستني يتم تدريب املسرتشدات على بعض     
هارات االجتماعية واحلياتية الالزمة والضرورية هلن يف التعامل امل

دهن على وتساع ،واجهن يف مواقف خمتلفة من حياهتنمع أز 
 ،ساليب اللفظيةبناء السلوك التكيفي كتعلم بعض األ

 ،صغاء الفعالواإل ،كاحلوار  ،ومهارات االتصال والتواصل
على كيفية والتدريب  ،اجلسد ولغة ،عن الذاتوالتعبري احلر 

 .واالتصال البصري ،دراك املشاعرإ
 نهاء وتقييم فاعلية البرنامج : الجلسة التاسعة عشرة : اإل

ة يف اجللسات يف هذه اجللسة يتم تلخيص ما قدمته الباحث    
بعض اسرتاتيجيات تعديل وتصحيح التشوهات  عنالسابقة 

وما دعمها من  ،التفكري بشكل  رئيساملعرفية وأخطاء 
التوافق الزواجي  ت  أخرى قد تسهم يف حتسني مستوىجلسا

كما مت يف هذه اجللسة مناقشة   ،لدى املسرتشدات
ومدى  ،يف آرائهن حول اجللسات اإلرشاديةاملسرتشدات 

وموضوعي للجلسات وإعطاء تقييم شامل  ،االستفادة منها
  .وألداء املرشدة

 Cognitive Distortions:التشوهات المعرفية: مقياس ثانياا 
Scale  

 نيدوزويس ديفيد وآخر استخدمت الباحثة مقياس     
(Dozois, D.J.A,& et.al, 297- 322 : 2011 ) والذي قامت

من برتمجته وتعريبه وتقنينه على عينة  استطالعية الباحثة 
وهذا  ،رداً ف( 75قوامها )املتزوجني من اجلنسني بقطاع غزة 

 ،فرادفية لدى األالتشوهات املعر ىل قياس يهدف إ املقياس
كل منها تعرب عن أحد   ( فقرات  10ويتكون املقياس من )

 وشرح   لف كل فقرة من وصف  وتتأ ،نواع التشوهات املعرفيةأ
ويلي ذلك الوصف  ،ملفهوم التشوه املعريف الذي تندرج حتته

فني يعربان عن موقو  ،املفهوممثاالن للمساعدة على فهم ذلك 
ت أحدمها يرتبط مبجال العالقا: دواقعيني من مواقف حياة الفر 
 ،العائلة( –الوالدين  –صدقاء االجتماعية لدى الفرد )األ

 ،كاختبار امتحانجنازات الشخصية )واآلخر يتعلق مبجال اإل
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مثلة اخلاصة وهذه األ ،(معينة يف العمل أو الفشل يف مهمة  
ساعد املفحوص على فهم كل نوع من بكل فقرة وضعت لت

ن ميارسه يف حياته املعرفية الذي ميكن أشوهات نواع التأ
 العملية . 

ويوضح حتت كل فقرة من فقرات املقياس تدريج من عشر     
( لتقييم 10 -1درجات وعلى املفحوص اختيار الدرجة من )

ندرج حتته الفقرة اليت درجة ممارسته لنوع التشوه املعريف الذي ت
وص على وبذلك ترتاوح الدرجة الكلية للمفح ،جييب عنها

 ،(كحد أعلى  100)كحد أدىن( و  10هذا املقياس بني )
هات املعرفية بدرجة  ويعرب احلد األدىن عن استخدامه للتشو 

أما احلد األعلى فيعرب عن استخدامه للتشوهات  ،نادرة  جداً 
 املعرفية بدرجة  عالية.

 : اسصدق المقي
ن م ثالثة  وعرضه على قامت الباحثة برتمجة املقياس وقد     

ويشهد هلم بدقة الرتمجة مث  ،يف جمال الرتمجة االختصاصيني
للتأكد من مدى ؛ رابع قامت بعرض الرتمجة على مرتجم  

جنبية من للنسخة األصلية األومطابقتها  الرتمجة العربيةصدق 
العريب املرتجم  ن املقياسوتبني من نتائج املطابقة أ ،املقياس

متوسطها اإلمجايل قدره  ةجنبية بنسبيطابق النسخة األصلية األ
اعتماد النسخة املرتمجة  مكانإىل إمما يشري ؛ (91.5%)

ن الباحثة أللتطبيق يف الدراسة احلالية . ومن اجلدير بالذكر 
املعرفية اليت  اخلاصة بالتشوهاتبتعديل بعض األمثلة  قامت

نا العربية وهدف جنيب مبا ينسجم مع بيئتوردت يف املقياس األ
 مثلة  حورت الباحثة تلك األمثلة إىل أ إذ ،اليةالدراسة احل

كما تتناسب  ،سطيينلتتناسب مع عادات وتقاليد اجملتمع الف
يت تظهر يف سلوكيات بعض مع طبيعة التشوهات املعرفية ال

وقد تتسبب يف سوء  ،واجهنز الزوجات أثناء تعاملهن من أ
 . احلاليةالتوافق الزواجي لديهن مما ينسجم مع هدف الدراسة 

عمدت  ،وصدق احملتوى ةىل صدق الرتمجإضافة وباإل    
عن طريق  حصائية  إ ىل حساب صدق املقياس بطريقة  الباحثة إ

العينة  لطالباتنه بعد تصحيح املقياس إ إذ ،مييزيتالصدق ال

وفرز الفئة العليا  ،االستطالعية وترتيب درجاهتن تصاعدياً 
 27ة )ـأي بنسبة ــموعلكل جم ( طالبةً 25ع )ــبواقوالفئة الدنيا 

حلساب داللة  T. Test( مت حساب قيمة )تو  ،%( تقريباً 
بلغت قيمة )ت(  إذ ،فراد اجملموعتنيالفروق بني متوسطات أ

 حصائياً وهي قيمة دالة إ ،(0,01( عند مستوى )69.957)
 ،ىل قدرة املقياس التمييزية؛ مما يشري إ(48عند درجة حرية )
 .يف الدراسة احلالية طبيقهيف ت ويعطي الباحثة ثقةً 

 
 :ثبات المقياس

-Testعادة التطبيق مت الباحثة حبساب الثبات بطريقة إقا    

Re-Test العينة االستطالعية  طبقت املقياس على طالبات إذ
مث حساب معامل االرتباط  ،سابيعثالثة أ زمين   مرتني بفاصل  

االرتباط  يعرب معامل إذ ،أداء أفراد العينة يف التطبيقني بني
وقد بلغ  ،ت عليه الباحثة عن ثبات االختبارالذي حصل

وهو دال  ،(0.87معامل الثبات للمقياس هبذه الطريقة )
إن  إذ ،(73ودرجة حرية) 0.01)إحصائيًا عند مستوى )

( 0.302)ستوىالقيمة احلرجة ملعامل االرتباط عند هذا امل
إىل ثبات  ويشري ،مرتفع ثبات   وهذا يشري إىل أن املقياس ذو

 أخرى وجماالت   نتائج املقياس وصالحيته لالستخدام يف حبوث  
 ض البحث العلمي .غراأل جديدة  

كما قامت الباحثة حبساب ثبات مقياس التشوهات      
دت صورة أخرى أع إذ ،املعرفية بطريقة الصور املتكافئة

د وبع ،وطبقتهما يف اجللسة نفسها ،للمقياس مكافئة له
مت حساب معامل ارتباط  ،رين ورصد النتائجتصحيح االختبا

فبلغ معامل  ،بريسون بني  درجات الصورتني  املتكافئتني
وهو معامل  ارتباط مرتفع يعطي ثقًة يف  ،(0.78االرتباط )

 ثبات االختبار وصالحيته للتطبيق يف الدراسة احلالية. 
  Martial Adjustment: مقياس التوافق الزواجي :ثالثاا 
من مقياس التوافق  أولية   صورة   بإعدادالباحثة  قامت    

دب السيكولوجي وجمموعة طالع على األوذلك باال ،الزواجي
: 1993واألجنبية منها مقياس الدسوقي ) من املقاييس العربية
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فانك وروجي" للرضا الزواجي ومقياس " ،(6-32
(Funk,J.L& Rogge, 2007:572-583)،  "ومقياس "جوزمان

ويتألف املقياس  ،(Guzman,2000:42-49اجية )للكفاءة الزو 
يف الذي أعدته الباحثة من خالل االستعانة باملقاييس السابقة 

موافق أربعة بدائل )منها  لكل   ( فقرةً 116من )ولية األ صورته
يب وجت ،معارض بشدة( –معارض  –موافق  –بشدة 

الذي  املناسب( حتت البديل √بوضع عالمة ) اتاملفحوص
 .اهتن فيما يتعلق حبياهتن الزوجيةحقيقة سلوكييعرب عن 

 : صدق المقياس
حتققت الباحثة من صدق احملتوى والبناء للمقياس عن وقد     

من احملكمني االختصاصيني  طريق عرض فقراته على جمموعة  
يف جمال علم النفس واإلرشاد النفسي والعاملني بقسم اإلرشاد 

 إذ ،ى واجلامعة اإلسالميةامعة األقصالنفسي بكلية الرتبية جب
التزمت الباحثة مبا اتفق عليه غالبية احملكمني من حيث صياغة 

وقد   ،وانتماء كل منها للبعد اخلاص هباووضوحها  ،الفقرات
كان من بني التعديالت اليت أقرها احملكمون حذف الفقرات 

 تتشابه يف مضموهنا والفقرات الغامضة وضعيفة الصياغةاليت 
 أصبحو  ،فقرات (9مت حذف )؛ وبذلك األصليمن املقياس 

. كما قامت الباحثة حبساب ( فقرةً 107عدد فقرات املقياس )
االتساق الداخلي بني الفقرات بطريقة  الصدق إحصائياً 

 وبني ،املقياس ككلبني الفقرات و و  ،ليهاواألبعاد اليت تنتمي إ
حساب ونتج عن  ،كل بعد من األبعاد واملقياس كله

؛ فقرات (10)حذف تباط الفقرات باملقياس كله معامالت ار 
وبذلك بلغ  ،وذلك لضعف معامل ارتباطها باملقياس ككل

درجة الترتاوح و  ،( فقرةً 97العدد النهائي لفقرات املقياس )
درجة  (388-97مفحوص على املقياس بني )الكلية لل

( يوضح معامالت ارتباط كل بعد من أبعاد 2واجلدول )
  .زواجي باملقياس كلهاس التوافق المقي

 (2جدول )
 معامالت ارتباط كل بعد من أبعاد مقياس التوافق الزواجي بالمقياس كله

 معامل الرتباط عدد فقراته البعد
 0.772 10 النفسي

 0.812 13 االنفعايل والعاطفي
 0.768 10 االجتماعي

 0.854 15 العملي
 0.719 9 االقتصادي

 0.748 11 الفكري
 0.872 17 اجلنسي
 0.793 12 األسري

 - 97 املقياس كله
 : ثبات المقياس

طريقة ألفا  ل الثبات للمقياس بساب معامقامت الباحثة حب    
عينة العلى وذلك بتطبيقه  ،(Cronbach Alpha)كرونباخ 

ثبات ألفا  وقد تراوحت معامالت  ،االستطالعية نفسها
زواجي واملقياس  كرونباخ لكل بعد من أبعاد مقياس التوافق ال

مما يشري إىل أن املقياس  ،(0.704   - 0.497بني )كله 

حث من الثبات تناسب غرض الب مقبولة   يتوفر له درجة  
وتعطيه ثقًة لدى الباحثني يف ثبات نتائجه عند  ،العلمي

ياس التوافق قكما قامت الباحثة حبساب ثبات م .تطبيقال
بلغ معامل  إذ ،Test-Re-Testالزواجي بطريقة إعادة التطبيق 

وهو دال  ،(0.826بني التطبيقني بفاصل  زمين حنو )االرتباط 
وهذا يشري  ،(73) ودرجة حرية 0.01)إحصائيًا عند مستوى )

إىل أن املقياس ذو ثبات  مرتفع يؤهل املقياس لالستخدام يف 
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 ألفا كرونباخ .( يوضح معامالت ثبات 3واجلدول رقم ) الدراسة احلالية.
 (3جدول )

 معامل ثبات ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد مقياس التوافق الزواجي والمقياس كله
 معامل ألفا  البعد معامل ألفا  البعد

  0.601 العملي 0.578 النفسي
  0.497 االقتصادي 0.596 االنفعايل والعاطفي

 0.544 الفكري 0.863 االجتماعي
 0.665 اجلنسي 0.672 األسري

   0.704 املقياس كله
 نتائج الدراسة ومناقشتها

 : األول الفرض نتائج
توجد فروق ذات داللة : "اآليتعلى  األول الفرضوينص     

( بني متوسطي درجات α≤0.05إحصائية عند مستوى )
اجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي ملقياس 

لإلجابة و " التشوهات املعرفية تعزى لتطبيق الربنامج اإلرشادي 
 استخدمت الباحثة اختبار ويلكوكسون عن هذا السؤال 

Wilcoxon test ق بني متوسطات حلساب داللة الفرو
 :ذلكيوضح  (4واجلدول ) ،جمموعتني مرتبطتني

 (4جدول )
 (13= )نللمجموعة التجريبية ( لدللة الفروق بين متوسطي درجات التطبيقين القبلي والبعدي نتائج اختبار )ويلكوكسون
 مستوى الدللة zقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب العدد الرتب
 عنددالة  2.902 87.00 7.91 11 السالبة

 4.00 2.00 2 املوجبة ( 0.05 )
أن اجملموع األصغر لفرق الرتب يتضح من اجلدول السابق     

وهو أصغر من القيمة احلرجة  ،( )للرتب املوجبة(4.00هو )
؛ مما يشري (0.05( عند مستوى داللة )17له واليت تساوي )

 نه توجدإأي  ،الفرض لصفري وقبول الفرض البديل إىل رفض
حصائيًا بني متوسطات درجات طالبات اجملموعة إفروق دالة 

يف التطبيقني القبلي  التشوهات املعرفيةالتجريبية على مقياس 
  .(172: 1998 ،)عزووالبعدي 

توجد  : "اآليتعلى الثاين  ضالفر ينص  : الثاني الفرض نتائج
( بني α≤0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

متوسطي درجات اجملموعتيــن التجريبيـة والضابطة على 
االختبار البعدي ملقياس التشوهات املعرفية تعزى لتطبيق 

ولإلجابة عن هذا السؤال استخدمت  ،"الربنامج اإلرشادي 
الالبارامرتي  Man-Whitney testالباحثة اختبار مان ويتين 

املتوسطات وجمموع الرتب جملموعتني داللة الفروق بني حلساب 
( يوضح 5واجلدول رقم ) ،احملسوبة( uغري مرتبطتني وقيمة )

  :ذلك
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 (5جدول )
التشوهات البعدي لمقياس اختبار )مان ويتني( لدللة الفروق بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق 

 .(26)ن =  المعرفية
 مستوى الدللة u Z الرتب )مج( الرتب )م( العدد المجموعة
.16 107.5 8.27 13 التجريبية

5 
3.4
9 

 0.05عنددالة 
 243.5 18.73 13 الضابطة

    . 05،.0عند مستوى داللة  51اجلدولية =  Uقيمة **   
احملسوبة أقل من قيمتها  uيتضح من اجلدول السابق أن قيمة 

 ،دالة إحصائياً فإن الفروق يف الرتب تكون  من مثو  ،اجلدولية
وهذا يشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 
متوسطات درجات طالبات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف 

 uإذ بلغت قيمة  ،البعدي ملقياس التشوهات املعرفيةالتطبيق 
وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى  ،(16.00احملسوبة )

(0.05. ) 
 

 : الثالث الفرض نتائج
توجد فروق ذات داللة : "اآليتعلى  الثالث الفرضينص     

( بني متوسطي درجات α≤0.05إحصائية عند مستوى )
اجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي ملقياس التوافق 

ولإلجابة عن هذا  شادي"ي تعزى لتطبيق الربنامج اإلر الزواج
 Wilcoxon السؤال استخدمت الباحثة اختبار ويلكوكسون 

test  ق بني متوسطات الالبارامرتي حلساب داللة الفرو
 واجلدول رقم  ،جمموعتني مرتبطتني

 :( يوضح نتيجة ذلك 6) 
 (6جدول ) 

التوافق  التطبيقين القبلي والبعدي لمقياسة التجريبية في ( لدللة الفروق بين متوسطي درجات طالبات المجموعويلكوكسوننتائج اختبار )
 (13)ن =  الزواجي

 مستوى الدللة zقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب العدد الرتب
 0.05دالة إحصائياً  3.180 91.00 7.00 13 السالبة
 0.00 0.00 0 املوجبة

 يتضح من اجلدول السابق أن اجملموع األصغر لفرق الرتب    
وهو أصغر من القيمة احلرجة  ،(( )للرتب املوجبة0.00هو )

 ( عند مستوى داللة 17له واليت تساوي )
الفرض لصفري وقبول الفرض  ؛ مما يشري إىل رفض(0.05)

حصائيًا بني متوسطات إتوجد فروق دالة  نهإأي  ،البديل
التوافق درجات طالبات اجملموعة التجريبية على مقياس 

  .(172: 1998 ،بيقني القبلي والبعدي )عزويف التط الزواجي
 
 

 : الرابع الفرض نتائج
توجد فروق ذات داللة : "اآليتعلى  الرابع الفرضينص      

( بني متوسطي درجات α≤0.05إحصائية عند مستوى )
اجملموعتيــن التجريبيـة والضابطة على االختبار البعدي ملقياس 

ولإلجابة  ".ج اإلرشادي التوافق الزواجي تعزى لتطبيق الربنام
-Manعن هذا السؤال استخدمت الباحثة اختبار مان ويتين 

Whitney test  الالبارامرتي حلساب املتوسطات وجمموع الرتب
 جملموعتني غري مرتبطتني وقيمة 

(u) ( يوضح ذلك7واجلدول رقم ) ،احملسوبة:  
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 (7جدول ) 
 التوافق الزواجيي درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس ( لدللة الفروق بين متوسطاختبار )مان ويتني

 ( .26ن = )
 مستوى الدللة u  Z الرتب (مج) الرتب )م( العدد المجموعة
 0.05دالة إحصائياً  4.334 0.00 91.00 7.00 13 التجريبية
 00,260 20.00 13 الضابطة

 00,5عند مستوى داللة  51ة = اجلدولي U** قيمة    

احملسوبة أقل من  uيتضح من اجلدول السابق أن قيمة     
روق يف الرتب تكون دالة فإن الف من مثو  ،قيمتها اجلدولية

وهذا يشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني  ،إحصائياً 
متوسطات درجات طالبات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف 

 uإذ بلغت قيمة  ،عدي ملقياس التوافق الزواجيق البالتطبي
 .وهي قيمة دالة إحصائياً  ،(0.000احملسوبة )

 الخامس: الفرض نتائج

توجد فروق ذات ال : "اآليتاخلامس على  الفرضينص    
( بني متوسطي درجات α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى )

قياس لتتبعي ملاجملموعة التجريبية على االختبارين البعدي وا
ولإلجابة عن هذا السؤال استخدمت  ،"التشوهات املعرفية

الالبارامرتي  Wilcoxon test الباحثة اختبار ويلكوكسون 
 ،مرتبطتنيحلساب داللة الفروق بني متوسطات جمموعتني 

 :( يوضح نتيجة ذلك8واجلدول رقم )
 (8جدول )

لمقياس التشوهات والتتبعي طالبات المجموعة التجريبية في التطبيقين البعدي  ( لدللة الفروق بين متوسطي درجاتنتائج اختبار )ويلكوكسون
 (13ن = المعرفية )

 مستوى الدللة z الرتب )مج( الرتب )م( العدد الرتب
 0.05دالة إحصائياً  0.714 29.00 7.25 4 السالبة
 37.0 5.29 7 املوجبة
 - - 2 الصفرية

اجملموع األصغر لفرق الرتب  يتضح من اجلدول السابق أن    
من القيمة احلرجة  أكربوهو  ،(السالبة( )للرتب 29.00هو )

 ( عند مستوى داللة 17واليت تساوي ) ،له
الفرض  ورفضالفرض لصفري  قبول؛ مما يشري إىل (0.05)

حصائيًا بني متوسطات إتوجد فروق دالة ال نه إأي  ،البديل
ى مقياس التشوهات درجات طالبات اجملموعة التجريبية عل

؛ (172: 1998 ،عزو)والتتبعي املعرفية يف التطبيقني البعدي 
تعديل التشوهات يشري إىل فاعلية الربنامج اإلرشادي يف  وهذا

د االنتهاء من تطبيق حىت بع املعرفية لدى الطالبات املتزوجات
 زمنية قدرها ثالثة أسابيع . دةجلساته مب

 :  السادسالفرض  نتائج
ال توجد فروق ذات : "اآليتعلى  السادسالفرض  ينص    

( بني متوسطي درجات α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى )
اجملموعة التجريبية على االختبارين البعدي والتتبعي ملقياس 

ولإلجابة عن هذا السؤال استخدمت  ،"التوافق الزواجي
واجلدول رقم  ،Wilcoxon test الباحثة اختبار ويلكوكسون 

 :يوضح نتيجة ذلك( 9)
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 (9جدول )
التوافق  لتطبيقين البعدي والتتبعي لمقياس( لدللة الفروق بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية في انتائج اختبار )ويلكوكسون

 (13)ن =  الزواجي
 مستوى الدللة z الرتب )مج( الرتب )م( العدد الرتب
 0.05حصائياً دالة إ 1.155 62.00 6.20 10 السالبة

 29.00 9.67 3 املوجبة
 - - 0 الصفرية

يتضح من اجلدول السابق أن اجملموع األصغر لفرق الرتب     
وهو أكرب من القيمة احلرجة  ،(املوجبة( )للرتب 29.00هو )

 ( عند مستوى داللة 17واليت تساوي ) ،له
 ال توجد نهإأي  ،؛ مما يشري إىل قبول الفرض لصفري(0.05)

حصائيًا بني متوسطات درجات طالبات اجملموعة إفروق دالة 
يف التطبيقني البعدي التوافق الزواجي التجريبية على مقياس 

فاعلية الربنامج اإلرشادي يف استمرارية يشري إىل ؛ مما والتتبعي
 .لدى الطالبات املتزوجات مستوى التوافق الزواجيتعديل 
 : السابع الفرض نتائج

يوجد أثر دال إحصائياً " :اآليتعلى  بعالسا الفرضينص    
يف تعديل التشوهات املعرفية لدى  للربنامج اإلرشادي
 . "الطالبات املتزوجات

هذا السؤال قامت الباحثة حبساب حجم  نولإلجابة ع    
نامج اإلرشادي للرب  Strength of Effectالفاعلية والتأثري 

التجرييب للدراسة ( بعد استكمال التصميم )املتغري املستقل
واستخدمت الباحثة لذلك مربع )إيتا( واليت ميكن  ،احلالية

عن طريق لإلحصاء البارامرتي حساهبا من خالل قيمة )ت( 
 ة: اآلتياملعادلة 

                        2 η    =        2t         
    t2 + df                         

( درجات احلرية df) ،سوبة" احمل( هي مربع قيمة "تt2حيث )
" ميكن التوصل  η 2وعن طريق مربع آيتا " ،(25وتساوي )
 ,Kiessوهي تعرب عن حجم التأثري يف التجربة  ،"dإىل قيمة "

"  باستخدام املعادلة d( وميكن حساب  قيمة "(448 : 1989
 :اآلتية

                   2d     =      2 η         
                               2 η - 1 
( حجم تأثري الربنامج اإلرشادي 10)رقم ويوضح جدول     

 .ذي مت تطبيقه يف الدراسة احلاليةال
 

 (10جدول )
 لدى المجموعة التجريبية  في تعديل التشوهات المعرفيةحجم التأثير للبرنامج اإلرشادي 
 ثيرحجم التأ   T " 2 η    D  المتغير التابع المتغير المستقل

 كبري 4.35 0.9498 21.75 التشوهات املعرفية الربنامج اإلرشادي 
( أن 8يتضح من خالل النتائج املستقاة من اجلدول )    

لدى  لتعديل التشوهات املعرفيةالربنامج اإلرشادي  حجم تأثري
مما يشري إىل فاعلية هذا ؛ اجملموعة التجريبية كان كبرياً أفراد 

والتطبيق على  وصالحيته لالستخدام الربنامج وقوة تأثريه
 .عينات مشاهبة 

 

 تفسير النتائج
برنامج إرشادي  فاعليةأجريت هذه الدراسة هبدف معرفة      

تعديل التشوهات  ألرون بيك" هبدفيستند للنظرية املعرفية "
كلية الرتبية يف   املتزوجاتمن الطالبات  لدى عينة   املعرفية

وقد أظهرت  ،افقهن الزواجيوأثره على تو  جبامعة األقصى
يف مستوى كل  إحصائيًا  دالة   نتائج هذه الدراسة وجود فروق  
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بني اجملموعتني من التشوهات املعرفية والتوافق الزواجي 
املتزوجات يف اجملموعة طالبات الالتجريبية والضابطة لصاحل 

طالبات  مستوى التشوهات املعرفية لدى اخنفض إذ؛ التجريبية
كما اخنفض   ،الضابطةلتجريبية عنها يف اجملموعة اجملموعة ا

وكذلك  ،افق الزواجي لديهن يف الوقت نفسهمستوى سوء التو 
ي لدى طالبات اجملموعة التتبعو البعدي احلال يف القياسني 

بني القياسني  إحصائية   مل توجد فروق ذات داللة   إذ؛ التجريبية
مما يدل  ي؛التشوهات املعرفية والتوافق الزواج يعلى مقياس

. وهذا يشري إىل أن استقرار نتائج الربنامج اإلرشاديعلى 
تعديل التشوهات املعرفية لدى الربنامج اإلرشادي فعال يف 

وحتسني توافقهن  ،اجملموعة التجريبية الطالبات املتزوجات يف
 .موعة الضابطةأفراد اجملبمقارنًة الزواجي 

لطالبات اوتفسر الباحثة التحسن الذي طرأ على     
هن لتلقي اجملموعة التجريبية بأنه نتيجة منطقية املتزوجات يف

 ،على أسس  علمية  دقيقة  ومنهجية اً عماًل إرشاديًا مكثفًا مبني
ويف  ،شادية  هادفةعرب جلسات  إر  وبطرق  إرشادية  منظمة  

اجملموعة الضابطة أي املتزوجات يف طالبات الاملقابل مل تتلق 
 .إرشادي   تدخل  

بتنفيذه خالل ذلك أيضًا إىل ما قامت الباحثة  وتعزو    
 ؛ ممامنظمة  و مناسبة   إرشادية  هتيئة بيئة   مناجللسات اإلرشادية 
 ،لجلسات اإلرشاديةاخلاصة لهداف األساعدها يف حتقيق 

تعديل التشوهات واهلدف العام من الربنامج اإلرشادي وهو 
د املكثف يف اجللسات هذا اجله ،املعرفية لدى العينة املستهدفة

اإلرشادية مل توفره الباحثة ألفراد اجملموعة الضابطة . وتعتقد 
اجلمعية أتاحت للطالبات  يةلسات اإلرشاداجلالباحثة أن 

يف اجملموعة التجريبية فتح آفاق  جديدة  لتبادل  املتزوجات
جتماعية وآلية املواقف االيف التعامل مع  ومعارفهنخرباهتن 

 جممل حياهتنعلى  نعكس إجيابياً امبا  ،يلهاتفسريها وحتل
كما   ،ن من مستويات توافقهن الزواجي واألسريحس  و  ،اليومية

اجملموعة التجريبية ن وجود عالقة  مفعمة  بالثقة بني أفراد إ
اعدت يف إجناح وبينهن وبني الباحثة س ،ابعضً وبعضهن 

ظهر  وقد ،العملية اإلرشادية؛ مما أسهم يف شعورهن باالنتماء
ذلك جليًا يف تعبريهن عن رضاهن عن وقت ومكان انعقاد 

اجللسات  أنشطةوعن  ،جلسات الربنامج اإلرشادي
كما ترى الباحثة أن ما تضمنه الربنامج اإلرشادي   ،اإلرشادية

وممارسات  علمية  هادفة  ساعد يف  ،وخربات ،مهاراتمن 
 حتقيق أهداف الربنامج .

إحصائيًا يف مستوى  ق دالة  وتفسر الباحثة وجود فرو      
اجملموعتني املتزوجات يف طالبات البني  التشوهات املعرفية

جيايب إ بوجود أثر   ،جريبية لصاحل اجملموعة التجريبيةالضابطة والت
وإىل استفادة الطالبات  ،لسات الربنامج اإلرشادي املعريفجل

 خاصةً  "املستندة على النظرية املعرفية "ألرون بيكمن فنياته 
 ،وجمادلتهامفهوم التشوهات املعرفية اجللسات اليت تناولت يف 

خطوات لتحدي أخطاء كما تناولت   ،ودحضها ،وحتديها
ها من ومنع ،لطردها غري املنطقيةوحتديد األفكار  ،التفكري

وتنمية الوعي بعمليات  ،السيطرة على الذات والسلوك
ي الناجح وتنمية مهارات احلوار والتواصل االجتماع ،التفكري

كل ذلك ساهم يف تعديل التشوهات املعرفية  ،بني األزواج
 .لدى اجملموعة التجريبية 

دي القائم على وتعتقد الباحثة أيضًا أن اجلو اإلرشا    
جيايب بني الباحثة وطالبات والتفاعل اإل ،االحرتام املتبادل

 ،مقنعمع وجود حوار  ابعضً وبني بعضهن  ،التجريبيةاجملموعة 
مع قناعة الطالبات  ،ء وأفكار داعمة ألهداف الربنامجاوآر 

ورغبتهن  ،تعديل التشوهات املعرفية لديهناحلقيقية بضرورة 
ًا وقويًا لتحقيق كل ذلك شكل عاماًل داعم  ،الصرحية يف ذلك
على اجللسات والفائدة املرجوة منه عالوًة  ،أهداف الربنامج

مهارة ب الطالبات واليت هدفت إىل إكسا ،اليت طبقتها الباحثة
عالوًة  ،احلوار الذايتوإدارة مهارة فهم الذات  ،توكيد الذات

املهارات و اسرتاتيجية حل املشكالت على التدرب على 
 .االجتماعية واحلياتية

لوجودها طالبات ولعل األمور السابقة مجيعًا كانت تفتقر     
ستوى  ؛ مما أوجد فارقًا دااًل إحصائيًا بني ماجملموعة الضابطة
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وبني  بينها كل من التشوهات املعرفية والتوافق الزواجي
الربنامج وهذا يشري إىل فاعلية  ،طالبات اجملموعة التجريبية

جيايب على طالبات اجملموعة تأثريه اإلو  ،وأمهيته ،اإلرشادي
 . التجريبية

وتفسر الباحثة وجود فروق دالة إحصائيًا بني مستوى     
لدى طالبات  وى التوافق الزواجيالتشوهات املعرفية ومست

لي والبعدي لصاحل التطبيق اجملموعة التجريبية يف التطبيقني القب
 ،املستخدمة يف الربنامج اإلرشادي بتأثري الفنيات ،البعدي

تطوير الوعي مثل فنية واليت طبقتها الباحثة يف جلساته 
وإعادة البناء  ،وقراطيبعمليات التفكري وممارسة املنهج الس

 ،الواجبات املنزلية ،احلوار واملناقشة ،حل املشكالت ،عريفامل
وتوكيد  ،الفنيات السلوكية مثل االسرتخاء إضافًة إىل بعض

جيايب وبعض الفنيات االنفعالية اليت والتدعيم اإل ،الذات
واملشاركة القوية  ،ولعب األدوار ،تضمنت التنفيس االنفعايل

فكار واملشاعر األعن للمجموعة مما ساعدهن على التعبري 
 ،مان واالحرتام جو من الثقة واألوبطريقة  مرحية  يف ،حبرية  تامة

كانت فاعلًة يف تعديل تلك الفنيات جمتمعًة  وتعتقد الباحثة أن 
سامهت يف حتقيق أهداف الربنامج كما   ،التشوهات املعرفية

اإلرشادي وكانت داعمًة للفنيات املعرفية األساسية اليت طبقتها 
 حثة يف الربنامج.البا

الحظت الباحثة الفارق الشاسع بني سلوكيات  وقد    
وما طرأ على تلك  ،يف بداية اجللساتاملتزوجات الطالبات 

وتعتقد  ،من اجللسات بعد عدد   وتعديل   السلوكيات من تغري  
التشوهات املعرفية رمبا يعود إىل تعديل  الفارقالباحثة أن ذلك 

ذلك قناعتهن بضرورة  وإىل ،جريبيةالتاجملموعة طالبات  لدى
باحثة يف الن خالل الفنيات اليت استخدمتها تعديل مال

خدامها لفنية جلسات الربنامج. كما تعتقد الباحثة أن است
اجملموعة ساعدت وفنية لعب األدوار  ،األسئلة السوقراطية

التشوهات  وراء الكامنةاإلرشادية على اكتشاف دوافعها 
 ،ا ساعدهن على فهم أنفسهن جيداً مم ،املعرفية لديهن

وحماكمة سلوكياهتن  ،واإلفصاح عما بداخلهن من دوافع
 وتشوهاهتن املعرفية .

ى حضور وتعتقد الباحثة أن حرص الطالبات عل     
مبا يعرض فيها من واستمتاعهن  ،اجللسات مبوعدها وبانتظام

واحلوار  ،واهتمامهن باملشاركة الفاعلة ،فنيات  وأنشطة  
كان من األسباب الداعمة واحملفزة للباحثة يف متابعة   ،ملناقشةوا

طبيعة كما أن   ،والعمل على حتقيق أهدافها ،اجللسات حبماس  
 تطبيقثناء الطالبات أهبا  كلفتالنشاطات والواجبات اليت  

قمن باملمارسة العملية ملا مت  إذ؛ سامهت يف ذلكالربنامج 
إضافًة إىل  ،الربنامجيف جلسات  الباحثةاالتفاق عليه مع 

لراحة اجل الشعور بأ منوتقدمي املؤازرة  هلنالدعم واملساندة 
  .النفسية وتشجيعهن على التفريغ االنفعايل 

دراسيت جودة وتشرتك نتيجة الدراسة احلالية مع نتائج     
 & .Yalcin,B:2007ويالسني وكارابان ) ،(2009)

Karaban,T.احلوار  ومهارات ا بتطوير فنياتاهتمت ني( اللت
ومعرفة تأثري ذلك  ،صل االجتماعي الناجح بني األزواجوالتوا

 ق الزواجي من خالل تطبيق برنامج إرشاديعلى التواف
وهذا هو ما تناولته الباحثة يف اجللسات املتعلقة  ،للمتزوجني

الجتماعية واحلياتية املرتبطة مبفهوم التوافق الزواجي واملهارات ا
 . به

 :التوصيات
توصي الباحثة السابقة للدراسة نتائج الباالطالع على     

ستندة على بتصميم الربامج اإلرشادية املاالهتمام بضرورة 
اإلرشاد املعريف وإبراز دورها يف تعديل العديد من التشوهات 

 ،وحتسني مستوى التوافق األسري املعرفية لدى األفراد
تدريبية عقد دورات إىل جانب  ،والزواجي ،واالجتماعي

على عينات  للمرشدين النفسيني لتطبيق جلسات هذا الربنامج
لتعديل التشوهات املعرفية تطبيق الربنامج اإلرشادي و  ،مشاهبة

من نتائج هذا الربنامج  اإلفادةو  ،عينة من اإلناث لدى
يف مناطق من اجملتمع  جديدة شرائحلتطبيقه على  اإلرشادي

  .لتشوهات املعرفية لديهاتعديل امن أجل  ،خمتلفة بقطاع غزة
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Abstract: The present study aimed to identify the effectiveness of a pilot program based on cognitive theory 0f " Aaron Beck 

" in modifying cognitive distortions among a sample of married women , and It's impact on their marital adjustment . To 

achieve this goal , the researcher prepared a Counseling Program consists of (19) session. The study sample consisted of 26 

Married Female students of the Faculty of Education at Al Aqsa University of maximum ages ranged between (19-21) who 

suffer from marital maladjustment , and who received low scores in marital adjustment scale prepared by the researcher for 

the application in the current study , and at the same time who received high scores in the cognitive distortions scale for 

(Dozois, DJA, & et.al, 297 - 322: 2011), which was translated by the researcher and standardized on the Palestinian 

environment , The sample was divided randomly into two groups: the experimental group and the control group .The results 

showed that there were statistically significant differences at the level of α ≤ 0.05 between the average scores of the 

experimental group and the control group on each of the post-test , and follow-up test in the levels of cognitive distortions 

and marital adjustment , the results also showed that there was a decrease in the level of cognitive distortions , and a rising at 

the same time in the level of marital adjustment in the experimental group compared to the control group , As a result of that 

we can conclude that the Counseling Program has a positive impact on cognitive distortions and martial adjustment of 

married students ; and this result indicates the effectiveness of this program in achieving the goals of the current study . 

 

 

Key Words : " Beck " cognitive Theory – Group counseling– Cognitive Distortions_ Martial Adjustment   
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صعوبات التعلم ببرامج الدمج وعالقتها بالقلق االجتماعي واتجاهات المعلمين  وتالميذ ذو الفاعلية التدريس كما يدركها 
 بمدينة نجرانتدريسهم  نحو

 علي محمود شعيب 
 أستاذ الصحة النفسية والرتبية اخلاصة 

 كلية الرتبية
 جامعة املنوفية –جامعة جنران 

 هـ26/12/1435 وقبل بتاريخ -هـ 14/6/1435قدم للنشر
 

من ذوي صعوبات التعلم بربامج الدمج  تالميذهمالتعرف على فاعلية التدريس لدي معلم الصف العادي كما يدركها  إىلهدف البحث : المستخلص
 للتدريس هلم.واجتاهات معلميهم  التالميذهؤالء  لدىالتعرف على القلق االجتماعي  إىلمبدارس مدينة جنران باململكة العربية السعودية، كما هدف 

التعلم امللتحقون بربامج الدمج وكل من القلق  صعوبات تالميذمعلم الصف كما يدركها  لدى فح  العالقة االرتبايية ب ن فاعلية التدريس كما مت
من  22من ذوي صعوبات التعلم و اتلميذ   22. واعتمد البحث على عينة قوامها حنو تدريسهمواجتاهات املعلم ن  هؤالء التالميذ، لدىاالجتماعي 

رغم  قراهنمأاملدرسة مع بقية هؤالء التالميذ يف  يتعلم إذجنران، من مدارس مدينة املعلم ن العادي ن الذين يقومون بالتدريس هلم بواقع معلم لكل تلميذ 
ومقياس القلق  التدريسمساندة من غرف مصادر التعلم. ومت بناء أدوات الدراسة اليت متثلت يف مقياس فاعلية تعليمية على خدمات  محصوهل

ثباهتا وصدقها.  وحتديدومت استخدامها يف الدراسة  ،ذوي صعوبات التعلمتدريس االجتماعي لذوي صعوبات التعلم باإلضافة ملقياس اجتاه املعلم ن حنو 
ن فاعلية التدريس ملعلم الصف كما يدركها يالب صعوبات التعلم بربامج الدمج تكاد تكون غري ملموسه، كما اتصفت اجتاهات أوأوضحت النتائج 

باإلضافة ، وبات التعلمذوي صع التالميذ لدىاخنفاض القلق االجتماعي  إىلج وأشارت النتائهؤالء املعلم ن حنو ذوي صعوبات التعلم بعدم الوضوح، 
ذوي صعوبات التعلم وكل من فاعلية التدريس لديهم والقلق االجتماعي تدريس وجود عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية ب ن اجتاهات املعلم ن حنو  إىل
 .تالميذهم لدى

 
  القلق االجتماعي، االجتاهات، صعوبات التعلم، الدمج. التدريس،: فاعلية كلمات مفتاحيةال
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 المقدمة واإلطار النظري:
ظهر مفهوم صعوبات التعلم ألول مرة يف البحث العلمي      

، وعىن به تلك املشكالت 1962عام  Samuel Kirkعلى يد 
اليت تعوق تعلم الكثري من األيفال، واملراهق ن، والراشدين 
وتؤثر بدرجة ملحوظة ليس فقط على تعلمهم داخل املدرسة 

ا على توافقهم مع اجملتمع. ومن األعراض املصاحبة ولكن أيض  
، attention disordersلصعوبات التعلم نق  االنتباه 

 (Learner ,2003)نطق والتواصل اللفظي إال أن واضطرابات ال
أوضح أن األيفال ذوي الصعوبات قد تظهر عليهم أعراض 

يف ح ن أهنا قد ال  hyperactivityفرط النشاط احلركي الزائد 
حيملون يف داخلهم  التالميذهؤالء فتظهر على املراهق ن منهم. 

األمل يف احلياة، ولديهم توقعات عالية وحيتاجون من 
 يساعدهم.
ويعتقد الباحثون أن كل من يعاين من صعوبات التعلم له      

نفس احلق يف مقومات احلياة كما للفرد العادي مبا يف ذلك 
ا وهو ا واليت يبدو فيها التحدي كبري  احلاجات األكثر تعقيد  

قطاعات اجملتمع  كل  يف   املشاركة ، مبعىنInclusionالدمج 
واالستقاللية يف احلياة واحلصول على الوظيفة املناسبة. إن 
االفرتاض القائل بأن ذوي صعوبات التعلم ال ميكنهم اإلجناز 
ف وال ميكنهم النجاح، هو حماولة لوضع سقف ملا ينبغي أن يق

ي الفردي واالجتماع ىعنده منوهم وتطورهم على املستو 
(Department of Health, 2001,p36) . 

أن نسبة األيفال الذين يعانون من  (Farmer,2011,p1)وتذكر 
نسبة من يعانون  يف ح ن% 4صعوبات يف التعلم تصل إىل 

فيهم من قصور االنتباه املصحوب بفرط النشاط احلركي الزائد 
األيفال يف الواليات املتحدة األمريكية يف  مجايلإ% من 10

عمر املدرسة، وهؤالء األيفال لديهم نسبة ذكاء حول 
ا من صعوبات نوعية يف املتوسط أو أعلى منها ويعانون أيض  

واحد أو أكثر من العمليات النفسية األساسية لفئة ذوي 
صعوبات التعلم. كما يعاين هؤالء األيفال من صعوبات يف 

واملهام  organizational skillددة مثل مهارة التنظيم مهارات حم

القلق واالكتئاب واليأس  إىلاألكادميية واالجتماعية، باإلضافة 
مبعدالت مرتفعة عن أقراهنم العادي ن، والقصور يف مستويات 

، self-regulating learningالتعلم القائم على تنظيم الذات 
لذات. وعالوة على ذلك والقصور يف فاعلية الذات، والوعي با

يعاين هؤالء األيفال من اخنفاض التحصيل الدراسي، ونواتج 
سلبية للتعلم كالتسرب من التعليم إذا قورنوا بزمالئهم 

أن األيفال ذوي صعوبات  (Wong,2004)العادي ن. ويذكر 
مليون من مجلة  2.9% مبا يعادل 50.5التعلم ميثلون قرابة 

اصة يف الواليات املتحدة األيفال ذوي االحتياجات اخل
األمريكية. ويستطرد أنه توجد زيادة مطردة من ذوي 
االحتياجات اخلاصة إال أن أكثرها سرعة يف الزيادة هم 

 األيفال ذوي صعوبات التعلم. 
ا متعددة من القصور العصيب أنواع   (Levine,1995,p5)وحيدد 

neurological dysfunction   يصيب ذوي صعوبات التعلم
ومرونته، وتوصل  التلميذليت هلا هذا التأثري املرتاكم على منو ا

إىل أن قصور االنتباه هو املسبب الرئيس للفشل املدرسي 
يعانون من قصور  التالميذأن هؤالء  أيض الديهم. كما يذكر 

 .املدىملحوظ يف الذاكرة قصرية 
أن الدمج مبثابة خطوة على يريق  Ferguson(1996) ىوير    

تسهيل إجياد املدرسة اليت تليب احتياجات يالب صعوبات 
التعلم. ووفق إحصائيات الواليات املتحدة األمريكية فإن 

% ممن يعانون من صعوبات التعلم يتعلمون يف فصول 95
مشكالت تتعلق  ةالعادي ن. وبالرغم من عدم وضوح أي

نظمات احلقوقية قد حذرت منه مبوضوع الدمج إال أن بعض امل
(Vaughn , Erlbaum ,& Schumm,1996)  ركزت على ، و

 ىمن اخلدمات للمحافظة على مد ضرورة تقدمي دعم متصل
ا القول أنه أنسب ميكنن حىتيف نظام الدمج  التلميذتقدم 

، ولعل ذلك يعتمد على جمموعة من العوامل  هاألماكن لتعليم
م ن لتدريس ذوي صعوبات التعلم مثل : اإلعداد اجليد للمعل

معلمو الرتبية اخلاصة واملعلمون العاديون دورهم  يرى، وكيف 
يف منوذج الدمج، وكيف للتدخل أن يتم ، وما هي أنواع هذا 
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التدخل ، باإلضافة إىل النمو األكادميي واالجتماعي هلؤالء 
 داخل هذا النموذج.  التالميذ
الذين يعانون من صعوبات  التالميذومما ال شك فيه أن       

يف التعلم هم عرضة لإلحساس باإلحباط، يشعرون بالفشل 
ويعود  (Winters,1997)ولديهم مفهوم منخفض عن الذات 

ذلك الخنفاض قدراهتم التعليمية يف مادة معينة أو فقداهنم 
هم حمبط ن مما ينشط البذرة املهارات األكادميية الالزمة مما جيعل

، أن العالقات أيض اس بالفشل. ويذكر يف اإلحسا األوىل
ا مما يولد االجتماعية السلبية قد تقودهم لالنسحاب بعيد  

 اإلحساس بعدم االنتماء. 
ذوي صعوبات التعلم  التالميذأن  (Levine,1995)ويشري      

 social cognitionيعانون من قصور يف اإلدراك االجتماعي 
 التالميذاالجتماعية، فهؤالء –املسؤول عن العمليات االنفعالية

ال حيققون املطالب االجتماعية للمدرسة نتيجة الخنفاض 
ا. وبإجياز اإلدراك لديهم يف كيفية الوصول لزمالئهم اجتماعي  

يعانون من اخنفاض واضح يف  التالميذشديد، فإن هؤالء 
شكالت السلوكية عال من امل مستوىمهاراهتم االجتماعية و 

 باملقارنة مع زمالئهم ذوي التحصيل املرتفع.
ذوي صعوبات  التالميذن أ (Carlson ,2001)ويصف      

التعلم يتصفون خبصائ  مثل االندفاعية وقلة اللباقة 
االجتماعية، جمهولون ب ن زمالئهم ومرفوضون من زمالئهم 
ء العادي ن، وغري حمبوب ن من معلميهم أو حىت من أوليا

 أمورهم. 
كربنامج مستقل عن الربامج     Inclusionوظهر الدمج     

العادية يف املدرسة كونه خطة عالجية لتعليم ذوي صعوبات 
يقوم عليها معلمون  (Safford & Safford,1998)التعلم 

متخصصون، تكون النسبة ب ن املعلم والتلميذ فيها على احلد 
دي وتركز على األهداف األدىن هلا، وتعتمد على التدريس الفر 

االجتماعية جبانب أهداف املقرر. ووفق تشريعات ذوي 
الذين يعانون من  التالميذصعوبات التعلم األمريكية، فإن 

صعوبات التعلم البد أن يتعلموا يف بيئة تتصف بأقل قدر 

ممكن من القيود تتمثل يف دجمهم مع يالب ال يعانون من 
غرف مصادر التعلم صعوبات يف التعلم مث يستكمل يف 

 .هعليم العالجي اخلاص بصعوبات تعلمالت
 least restrictiveا ويعتمد الدمج على مفهوم البيئة األقل تقييد  

environment    والدمج .mainstreaming   تعين البيئة األقل
 ,Turnbull)يتعلمون فيها للحد املناظر للعادي ن  إذا، تقييد  

Turnbull and Wehmeyer,2007) ويشري .
(McMillan,1971)  أن هذه الفصول البد أن تفتقد للصرامة

فيها  التالميذتعليم  يتماملوجودة بالفصول العادية، والبد أن 
يومه الدراسي كاملعتاد  التلميذيقضي  إذممكن  مدى قصىأل

يف الفصول العادية اليت يرتكها ليقضي بغرفة مصادر التعلم 
الدراسي لعالج جوانب القصور اليت يعاين منها من اليوم  اجزء  
ظهرت  1980احلساب. ويف عام يف  مالقراءة أأيف سواء 

الصيحة عالية لزيادة الدمج من خالل دمج كل من الرتبية 
واليت مل  (Gartner & Lipsky,1987)اخلاصة يف التعليم العام 

االهتمام ا لعدم ا يف األوساط الرتبوية. ونظر   كبري  تالق قبوال  
بالعالقة ب ن التحصيل الدراسي ونواجته االجتماعية يف 
البحوث العلمية، كان من الصعب التعرف على مزايا الدمج 
للطالب الذين يعانون من صعوبات التعلم. إن الدمج هو 

ا يعين حقة إسكان املعاق بالطريقة الصحيحة وأن هذا ضمني  
 .(Douvanis&Hulsey,2002)املطلق يف احلياة 

ويشري الرتاث األديب أنه بالرغم أن املعلم ن العادي ن      
يتباينون يف اجتاهاهتم حنو األيفال من ذوي صعوبات التعلم 

تشكل إعاقات هؤالء األيفال شكل اجتاه املعلم ن حنوهم،  إذ
إال أن الباحث ن قد اهتموا يف موضوع الدمج بتقييم اإلعاقة 

لتأثريها على حياة هذا  لنظربالنظر لتأثريها على التعلم دون ا
ن املعلم ن كانوا يف جانب دمج اإلعاقات العقلية إاملعاق. 

البسيطة، والصغار من ضعاف السمع وكذلك األيفال 
ن التدريس هلؤالء املعاق ن من خالل دجمهم إإذ ضعاف البصر 

مع العادي ن يكون أيسر وأسهل من حاالت اإلعاقة الشديدة 
التدريب لطرق قدهم الكثري من اليت قد تتطلب وفق معت
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ن اجتاهات هؤالء املعلم ن تتأثر بالنواتج إالتعامل معهم، كما 
التعليمية إن كانت إجيابية )ارتفاع التحصيل الدراسي، التطبيع 
االجتماعي مع األقران( أو سلبية )الرسوب والفشل التعليمي، 

من ذوي االحتياجات  التالميذوالعزلة االجتماعية( هلؤالء 
 اخلاصة.  
الدمج قد ال يصلح لكل ن أ (Albano,2008p26)ويوضح 
 يرىمن ذوي صعوبات التعلم وبسببه  التالميذ

(Cochran,1998p4)    أن كل املعلم ن أصبحوا معلم ن لذوي
صعوبات التعلم، فالدمج قد ازداد إىل الدرجة اليت جعلت 
املعلم ن سواء كانوا مؤهل ن أو غري مؤهل ن للتعامل مع ذوي 
 يرىو صعوبات التعلم يقومون بدورهم يف فصول الدمج. 

(Kochhar, West and Tayman,2000)  من خالل ما توصلوا
مج الدمج الناجحة اليت أعدوها أن املعلم ن إليه يف كتاب برا
ا حنو الدمج وهذا االنطباع كان أحد ا سلبي  أوضحوا انطباع  

حواجز متنع من جناح برامج الدمج باملدارس. واستنتجوا  ةثالث
ا يف مادته خرين أنه كلما كان املعلم خبري  آعن دراسات  نقال  

ا حنو جيابي  يف الفصول العادية ذات الدمج كلما كان اجتاهه إ
ن فقد الثقة بالنفس من ناحية وعدم االيمئنان إ إذالدمج، 

ا يف تكوين االجتاه السليب لسالمة مادته وأسلوبه، يلعبان دور  
 لديهم.  
من ذوي صعوبات التعلم يتم دجمهم  التالميذا ألن ونظر       

يف فصول العادي ن هلدف اجتماعي والذي ال يتعدى أن 
ا لتنمية املهارات االجتماعية واليت يكون بالضرورة تدريب  

باخنفاض  (Taylor, Asher & Williams,1987)أوضحها 
درجة تقبل األقران هلم يف الفصول العادية، وعلل ذلك بقلة 

للتفاعل معهم. ه ئمع زمال التلميذا الوقت الذي يقضيه هذ
أن زيادة مساحة الدمج قد  (Estelle et. al., 2008) هويرد علي

 مستوىال تقود للفائدة املرجوة منه يف تقبل الزمالء هلم على 
 التفاعل االجتماعي. 

ملا تتصف به مادة الرياضيات من حتد واضح  نظر او       
ا املوقف قد يكون أكثر حرج  ، فإن العادي ن التالميذلقدرات 

من ذوي  التالميذهؤالء دُّ لذوي صعوبات التعلم. ويع
صعوبات التعلم يف مادة الرياضيات أكثر فئات الرتبية اخلاصة 

ا يف فصول التعليم العام بالواليات املتحدة األمريكية، اندماج  
املصنف ن  التالميذ% من  49تشري اإلحصائيات إىل أن  إذ

% أو أكثر من  80التعلم يقضون حوايل من بذوي صعوبات 
 اليوم املدرسي يف غرف الصف العادية. 

أن ذوي  (Renaissance Group, 1999,p1)يقول      
 أيض اا مع العادي ن، هم صعوبات التعلم الذين يتعلمون سوي  

 children that learn together learnا أن يعيشوا سوي   يتعلمون

to live together ويؤكد .(Giangreco,2007p42)  التالميذأن 
ا هم العادي ن وغريهم من العادي ن الذين نقوم بفصلهم تعليمي  

يف املستقبل زمالء جمال العمل، وجريان السكن وأصدقاء يف 
عاملنا اخلاص، واحلياة ال ميكن أن تكون يف صورة جتمعات 

فرد أن مغلقة على فئة معينة من أفراد اجملتمع، وحىت هنيئ كل 
ا جنب   بعض ايعيش بسالم يلزمنا أن نعلم كل األفراد مع بعضهم 

فصول الدمج البيئة التعليمية املناسبة لتعليم  دُّ إىل جنب. وتع
 .التالميذوإشباع احلاجات الفردية هلؤالء 

عن  (UNESCO,2005p12)ويشري تقرير األمم املتحدة      
التعليم، متثل  مليون يفل حول العامل خارج دائرة 140 وجود

ألمم املتحدة النسبة األكرب منهم الفتيات واملعاق ن، وتصف ا
نه اجتاه دينامي لالستجابة بإجيابية للطالب أالدمج يف التعليم ب

وعدم اعتبار الفروق الفردية بينهم مشكلة ولكنه وسيلة 
 لتحقيق التعلم. 

أن األفراد الذين  (McClimes & Allmark,2011p633)ويشري 
ا، لذا يعانون من صعوبات تعلم شديدة يصعب دراستهم حبثي  

التعامل مع احلاالت  إىل جند أن الباحث ن مييلون يف أحباثهم
 Shade and)ويذكر  ا. اليت ميكنهم فقط دراستها حبثي  

Stewart,2001)  أن تدريس ذوي صعوبات التعلم قد يصيب
واخنفاض معنوياهتم، بعض املعلم ن مبشاعر اإلحباط، 

فاعليتهم  دىجناح املعلم ن البد أن حيدد مب نإ إذواخلوف، 
 املهنية يف حتقيق النجاح لكل يالب.
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الدمج  (McLesky and Waldron,2002p67)ويعرف       
الفعال بقدرة املعلم أن يوسع حدود دائرة التسامح وأن يتيح 

لصف. إن ا من السلوكيات العادية داخل غرفة اواسع   ىمد  
دمج ذوي صعوبات التعلم يف الفصول العادية يتطلب من 
املعلم أن يتسلح باملعرفة الكافية ومهارات التدريس الفاعلة 

.  إن التدريس من خالل التالميذواالجتاه اإلجيايب حنو هؤالء 
برامج دمج ذوي صعوبات التعلم يف الفصول العادية قد أثار 
حتديات املعلم ن وتفكريهم يف ضرورة إجياد اسرتاتيجيات 

يف بيئة الدمج.  وتؤثر  التالميذلكيفية التعامل ومواجهة هؤالء 
بعض القضايا احملددة اليت تواجه بيئة الدمج يف نتائجه مثل 

ت التعليمية املطلوب إجنازها بالتوافق مع القدرات مجلة التحديا
يالب ذوي صعوبات  لدىالعقلية، واألكادميية، ومنو اللغة 

ين، التعلم من ناحية، وقدرات املعلم الشخصية وإعداده امله
. ولعل فصول الدمج تضم ىوعبئه التدريسي من ناحية أخر 

ية يعانون من صعوبات تعليم التالميذيف الغالب نوعية من 
خدمة تعليمية يف  أقصىجيلسون جبوار يالب عادي ن، يتلقون 

  . (Heger , 2011p1) ضوء إمكاناهتم ورغباهتم
أن الدمج  (Smith and Lusthaus,1995p384) يرىو     

أنه ميكن له من تأثريات ومزايا إجيابية، و الكلي مرغوب فيه ملا 
حتقيق كل من املساواة واجلودة يف التعليم ب ن  من خالله

أن املساواة  إىلباإلضافة العادي ن وذوي صعوبات التعلم.  
equality or equity  تشري للعدل يف حتقيق التعلم لكل فرد

حتت مظلة "الفرص  بغض النظر عن صعوباته أو إعاقاته
يت ال وال "equal educational opportunityالتعليمية املتكافئة 
 ىفس التعليم من حيث الشكل واحملتو تشري يف الواقع إىل ن

أن يتعلموا احلقائق  التالميذ. وليس لكل التالميذل كل
واملفاهيم واملهارات بنفس الدرجة أو بنفس الكيفية، فليسوا 

ا على نفس الدرجة من الدافعية والطموح، وسوف حتدث مجيع  
، التالميذالفرص املتكافئة يف التعليم عندما نقبل هبذا التنوع يف 

وحينما يتم تكييف املقررات التعليمية ووسائل تدريسها مبا 

 Smith and) التالميذيتناسب واحتياجات هؤالء 

Lusthaus,1995p388). 
ي أن التحصيل الدراسي املرتفع دب السيكولوجويشري األ      

ا إذا تفهمنا الناتج عن الدمج الكامل يصبح فقط ممكن  
ذوي االحتياجات اخلاصة  التالميذاحتياجات 

(Klassen,1994)  ذا كان اجملتمع إ بعضهم أنه يرىيف ح ن
يتحرك حنو زمن الدمج الكلي، فالبد من العمل مبا يقابله من 

 Lusthaus & Lusthaus)مجلة تغيريات ذات قيمة ومعىن 

,1992p108) أن العالقة اإلجيابية إىل  أيض ا.  ويشري األدب
اا ب ن املعلم والتلميذ تلعب دور   يف إجناح برنامج الدمج  مهم 

 التالميذمن خالل ما يقدمه املعلم من مناذج إجيابية هلؤالء 
العادي ن أن يتعلموا كيفية التفاعل مع ذوي االحتياجات 

  .(Pianta,2004)اخلاصة 
وتواجه املدارس احلكومية اليت تتضمن برامج الدمج مجلة      

من التحديات املطلوب التعامل معها مثل القدرات العقلية 
واألكادميية ومنو وتطور اللغة، وإمكاناهتم يف االنتقال من 

ىل بعض من التحديات اليت إأخرى. باإلضافة مهارة إىل 
على برامج الدمج لذوي صعوبات تواجه املعلم ن القائم ن 

 لدىالتعلم تشمل: قلة اخلربة يف التعامل مع منو وتطور اللغة 
 التالميذيالب صعوبات التعلم، القصور يف كيفية إشراك كل 

يف عملية التعلم، نق  عدد املعلم ن املؤهل ن للتعامل مع 
يالب الصعوبات التعليمية، فقدان التحمل مع أقل قدر من 

على ا الصعوبات اليت تواجهه داخل الصف وأن يكون قادر  
من قدرات، باإلضافة إىل  التلميذ لدى ىاالنتباه لكل ما تبق

إعداد خطط الدرس واألنشطة 
(Cazden,1992,Ramos,2009). 

 التالميذوجد أن حتصيل  (Liddiard,1991)ويف دراسة     
 التالميذن إيف فصول الدمج، كما ا العادي ن مل يتأثر سلبي  

 االعادي ن الذين يتم دجمهم يف فصول الدمج كان أداؤهم مرضي  
ملا يكلفون به من أعمال إذا قورنوا بأدائهم يف الفصول 

وجدت نواتج إجيابية  (Pawlowicz,2001)العادية. ويف دراسة 
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الغالبية ن أال إادي ن إذا وضعوا يف فصول الدمج، للطالب الع
من املعلم ن يف الفصول العادية تنظر لذوي صعوبات  ىالعظم

التعلم على أهنم يالب غري راغب ن يف التعلم ومزعج ن. إن 
داخل  scornذوي صعوبات التعلم يعانون االزدراء  التالميذ

ملدارس ويوجه إليهم اللوم الخنفاض درجاهتم، ومعظم هؤالء ا
يتم سحبهم من الفصول العادية وإيداعهم غرف  التالميذ

مصادر التعلم فيما لو مت إبقاؤهم بالفصول العادية فسيتم 
تدريسهم بنفس كيفية التدريس للطالب العادي ن. وهؤالء 

ي العزوف عن إذا مت إمهاهلم، تصبح النتيجة احلتمية ه التالميذ
الدراسة وهجر املدرسة وخلق مشكلة لذاته وجمتمعه. ويقول 

(Comer,1997 p 2)  إن املعلم ن غري الراغب ن يف تدريس
من ذوي صعوبات التعلم عليهم ترك مكاهنم  التالميذهؤالء 
ا ملن يستطيع أداء هذه املهمة بإتقان ملا لالجتاهات السلبية فور  

 ذوي صعوبات التعلم. التالميذى للمعلم ن من تأثري كبري عل
أن الشخ   (Waters and Sroufe,1983p81) يرىو      

املصادر  ل  الذي يتصف باملنافسة هو القادر على استغالل ك
الشخصية والفرص املتاحة له يف البيئة لتحقيق إجناز مرتفع، يف 

أن فكرة    (Goldfried and D’Zurilla,1969)ح ن يذكر 
املنافسة من القدم لعصر سقراط الذي أوضح أن الفرد املنافس 
هو الذي ميكنه أن يدير أمور حياته اليومية بطريقة مناسبة 
ومنتجة. إن األفراد من ذوي صعوبات التعلم هم أفراد 
يتصفون بأحادية الظن واالعتقاد القائم على هذا القصور 

ذوي صعوبات  ليت تناولتاميي، إال أن البحوث احلديثة األكاد
صعوبات واضحة يف  أوضحت أهنم يعانون من التعلم

، ويركز (Kavale & Forness , 1996)منافساهتم االجتماعية 
(Parker and Asher ,1987)  جوانب على على أمهية التعرف

القصور يف اجلانب االجتماعي لذوي صعوبات التعلم ملا هلا 
الذات، وتكوين عالقات من تأثريات سلبية يف خفض تقدير 

اجتماعية ضعيفة، باإلضافة إىل قصور يف إصدار األحكام 
واختاذ القرار املناسب لبعض املواقف اليت قد تواجهه. ويشري 

 National Joint)تقرير اللجنة القومية لذوي صعوبات التعلم 

Committee on Learning Disabilities ,1989p1)  أن
، self-regulatory behaviorمشكالت سلوك تنظيم الذات 
، والتفاعل social perceptionواإلدراك االجتماعي 

هي يف احلقيقة مشكالت  social interactionاالجتماعي 
يعاين منها ذوي صعوبات التعلم إال أهنا ليست املسؤولة عن 

 هذه الصعوبات لديهم. 
 socialأن املنافسة االجتماعية (Bryan,1994)ويذكر 

competence ،  من الصعب تعريفها أو قياسها ملكوناهتا
يف  أخرىاملتعددة من ناحية وتفاعل هذه املكونات من ناحية 

نه ميكن النظر أال إبالعالقات االجتماعية التوافقية التبوء 
للمنافسة االجتماعية كمكون من مجلة مهارات اجتماعية 

، (Nowicki,2003)ن معه و اآلخرون املتعامليدركها الفرد ذاته و 
هؤالء الزمالء  مدىليشمل عالقات املعلم ن اليت تب ن ألي 

يعاين من صعوبات  الذي التلميذيتقبلون أو يرفضون هذا 
 التعلم. 
أن يالب صعوبات التعلم  (Bursuck,1983)ويشري      

ا ما يعانون من الرفض من يعانون من اخنفاض التقبل هلم وغالب  
ا من مخس منوذج   (Dodge,1986)جانب زمالئهم. ويشرح 

خطوات البد للطالب أن مير به ليحظى بالقبول االجتماعي 
، الذي قد يتم بصورة يبيعية إليهمن زمالئه تبدأ بلفت النظر 
ا، ويف املرحلة فيها جمهود   التلميذأو بطريقة مقصودة يبذل 

، ويف الثالثة و املرحلة األوىلالثانية عليه تكوين صورة عقلية حن
قوم بتحديد األهداف، يليها مرحلة إبداء االستجابات املعربة ي

يف مهمته  التلميذعن رغبته االجتماعية، ويف النهاية اشرتاك 
ذوي  التالميذإليها. ولعل مشكلة  ىاالجتماعية اليت سع
العادي ن أهنم ال ينتقلون من  التالميذصعوبات التعلم عن 

 Haager and)تذكر لبقية مراحل النموذج. و  األوىلاملرحلة 

Vaughn ,1995)   منافسة االجتماعية يعتمد يف خر للآا منوذج
على تفعيل املهارات االجتماعية، والتخل  من  هجوهر 

السلوكيات غري املتوافقة، والتعرف على اخلصائ  العمرية اليت 
تتضمن إدراك الذات والعالقات الطيبة اإلجيابية. ويتضمن 
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مالء راجعة إجيابية لكل من الز جناح هذا النموذج تغذية 
ن اجتاهات املعلم ن وكذلك إواملعلم ن وأولياء األمور. 

توقعاهتم لسلوكيات يالهبم يؤثران على العائد التعليمي هلؤالء 
 .التالميذ
أن اإلدراك  (Haager and Vaughn,1995)وأوضحت      

الذايت للطالب الذين يعانون من صعوبات يف التعلم كان أكرب 
ه إذا قارنوا أنفسهم يف فصول الرتبية اخلاصة عنه يف الفصول من

ا يف جمال ا واضح  العادية. إن البحث العلمي يعاين قصور  
املنافسة االجتماعية للطالب من ذوي صعوبات التعلم يف 
غرف مصادر التعلم خاصة يف املدارس ذات األداء املرتفع. 

-selfلنفس أن مفهوم االعتداد با (Farmer,2011p2)وتذكر 

determination   هو السمة اليت تساعد الفرد أن يتصرف
كفاعل أساسي يف حياته كما يساعده يف حتس ن الكثري من 

 جودة حياته.
 مشكلة الدراسة:

 إىلا ميثل دمج ذوي صعوبات التعلم يف فصول العادي ن جنب  
التالميذ العادي ن أحد مظاهر االهتمام هبم لتحقيق مع جنب 

العوائد الرتبوية ذات القدر العايل من األمهية هلم عدد من 
الشخصي، يتعلم هؤالء األيفال  ستوىوللمجتمع. فعلى امل
قراهنم أسلوكيات املرغوبة من خالل تقليد الكثري من ال

العادي ن، كما يسهل عملية تعليمهم من خالل املنافسة مع 
جيابية أقراهنم العادي ن. وميثل تشجيع املعلم ن واجتاهاهتم اإل

 ستوىا يف جناح جتربة الدمج. وعلى املحنو عملية الدمج دور  
ا: ارتياح اجملتمعي حتقق عملية الدمج بعض اإلجيابيات منه

هم، حتقيق قدر من النضج ئبناأالوالدين ملستوى أداء 
االجتماعي هلؤالء األيفال، وخفض قدر العدوانية اليت قد 

لبية نتيجة اإلحساس تتولد نتيجة للمنافسات االجتماعية الس
هؤالء األيفال مع ذويهم يف اجملتمع من  لدىبالقصور 

العادي ن. وحتاول الدراسة احلالية اإلجابة عن التساؤالت 
 :اآلتية
صعوبات  وفاعلية التدريس كما يدركها ذو  مستوىما  .1

التعلم بربامج الدمج مبدارس مدينة جنران باململكة العربية 
 السعودية؟

ذوي صعوبات التعلم   لدىالقلق االجتماعي  مستوىما  .2
كما يدركها معلم الصف العادي بربامج الدمج مبدارس 

 مدينة جنران باململكة العربية السعودية؟
ذوي صعوبات التعلم كما  تدريس االجتاه حنو مستوىما  .3

يدركها معلم الصف العادي بربامج الدمج مبدارس مدينة 
 جنران باململكة العربية السعودية؟

التدريس للمعلم ن   العالقة االرتبايية ب ن فاعليةنوع ما  .4
صعوبات التعلم واالجتاه حنو ذوي  وكما يدركها ذو 

صعوبات التعلم كما يدركها معلم الصف العادي بربامج 
 الدمج مبدارس مدينة جنران باململكة العربية السعودية؟

ذوي تدريس العالقة االرتبايية ب ن االجتاه حنو نوع ما  .5
صعوبات التعلم كما حيددها معلم الصف العادي والقلق 

ذوي صعوبات التعلم كما يدركها معلم  لدىاالجتماعي 
الصف العادي بربامج الدمج مبدارس مدينة جنران 

 باململكة العربية السعودية؟
 اهداف الدراسة:

صعوبات  والتعرف على فاعلية التدريس كما يدركها ذو  .1
دارس مدينة جنران باململكة العربية التعلم بربامج الدمج مب

 .السعودية
ذوي صعوبات  لدىالتعرف على القلق االجتماعي  .2

التعلم كما يدركها معلم الصف العادي بربامج الدمج 
 مبدارس مدينة جنران باململكة العربية السعودية.

ذوي صعوبات التعلم  تدريس التعرف على االجتاه حنو  .3
بربامج الدمج مبدارس كما يدركها معلم الصف العادي 
 مدينة جنران باململكة العربية السعودية.

التدريس  التعرف على العالقة االرتبايية ب ن فاعلية .4
صعوبات التعلم واالجتاه حنو  وللمعلم ن كما يدركها ذو 

ذوي صعوبات التعلم كما يدركها معلم الصف العادي 
بربامج الدمج مبدارس مدينة جنران باململكة العربية 
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 السعودية.
 تدريس التعرف على العالقة االرتبايية ب ن االجتاه حنو .5

ذوي صعوبات التعلم كما حيددها معلم الصف العادي 
ذوي صعوبات التعلم كما  لدىوالقلق االجتماعي 

يدركها معلم الصف العادي بربامج الدمج مبدارس مدينة 
 جنران باململكة العربية السعودية.

 أهمية الدراسة:
 حصهالنظرية من خالل ف البحث احلايل أمهيتهستمد ي       

صعوبات التعلم  التالميذ ذوولفاعلية التدريس كما يدركها 
املعلم ن  لدى التدريسوهي ألول مرة يتم فيها قياس فاعلية 

املعتاد  كان  إذذوي صعوبات التعلم، تالميذهم من جانب 
قياسها من خالل املعلم لنفسه، كما تنطلق أمهيتها النظرية من 

ذوي  لدىخالل متغرياهتا األخرى وهي القلق االجتماعي 
من النادر قياسه يف الدراسات العربية هلذه  إذصعوبات التعلم 

الفئة. وتستمد الدراسة احلالية أمهيتها التطبيقية من خالل ما 
التلميذ من ذوي  إدراككشف عن من نتائج ت إليهستتوصل 

بالصف العادي والذي  عوبات التعلم لفاعلية تدريس معلمهص
غرف مصادر التعلم الستكمال هذا القصور  إىليتحول منه 

  .يف فاعلية التدريس له
 عينة الدراسة:
مت حتديد  إذمن مدارس جنران  البحثعينة  مت احلصول على

عدد التالميذ الذين مت تشخيصهم من ذوي صعوبات التعلم 
ويتلقون خدمة هـ  1434/1435يف الفصل الدراسي األول 

يقضون بقية لبعض الوقت، و خاصة بغرف مصادر التعلم 
 وميثل جمتمع الدراسة مثاين،  يومهم الدراسي بالصف العادي
 5تالميذ مبتوسط  6 إىل4مدارس تشمل كل منها من 

هنم من ذوي تشخيصها وفق الطرق العادية أت مت حاال
% 50متثل عينة عشوائية  علىومت احلصول ، صعوبات التعلم 

 علىموزع ن ا تلميذ   22 بلغ عددها من هؤالء التالميذ 
ألهداف ا . وحتقيق  السادس االبتدائي حىتالصفوف من الرابع 

شراك عينة املعلم ن العادي ن هبذه املدارس الذين إمت البحث، 

غرف  إىليقومون بالتدريس هلؤالء التالميذ وقاموا بتحويلهم 
األقل من  علىبواقع معلم عادي لكل تلميذ  مصادر التعلم

التطبيق على التالميذ ذوي مت ذوي صعوبات التعلم. و 
 من خالل االستعانةمقياس فاعلية التدريس  صعوبات التعلم

ن العاديو ن ملعلمو جاب ايف ح ن أ املصادر،علم غرفة مب
بنود مقياس القلق االجتماعي هلؤالء  علىا معلم   22وعددهم 

تدريس ذوي صعوبات حنو  اهتمجتاها إىلالتالميذ باإلضافة 
 .التعلم

 مصطلحات الدراسة:
كما يدركها  Teaching efficacyفاعلية التدريس  .1
 التلميذ من ذويصعوبات التعلم: إدراك  وطالب ذو ال

صعوبة التعلم لفاعلية تدريسه من جانب معلم الصف 
العادي بفصول الدمج باملدرسة العادية واكتسابه املهارات 
األساسية يف التعلم كالقراءة والكتابة والفهم والتعامل بنجاح 

 هذا حيصل عليهاا بالدرجة اليت مع الرياضيات. ويقاس اجرائي  
لعادي بربامج معلم الصف ا فاعلية تدريس لتقييم التلميذ

 الدمج مبدارس مدينة جنران املعد هلذا الغرض. 
ذوي  لدى Social Anxietyالقلق االجتماعي  .2

ة الياالنعز  إىلنزوع يالب صعوبات التعلم  صعوبات التعلم:
ة والتفاعالت االجتماعية مع عن االشرتاك يف األنشطة الصفي

ا جرائي  إخارجها. ويقاس و أداخل غرفة الصف ه ئزمال
بالدرجة اليت حيصل عليها يالب صعوبات التعلم من خالل 

معلم  هنيقوم باإلجابة ع الذي مقياس القلق االجتماعي
 الصف العادي املعد هلذا الغرض.

 ذوي صعوبات التعلم:تدريس االجتاه حنو  .3
حاسيس أن يف عقيدة معلم الصف العادي من ما تكو       

 تلميذومشاعر وأفكار ومعتقدات حول قبول وتدريس 
ا بالدرجة اليت صعوبات التعلم بفصول الدمج. ويقاس اجرائي  

 مقياس االجتاه حنو علىحيصل عليها معلم الصف العادي 
الباحث احلايل هلذا  أعدهذوي صعوبات التعلم الذي  تدريس
 الغرض.
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 أدوات الدراسة:
 وللمعلم ن كما يدركها ذو  التدريسمقياس فاعلية  .1

 صعوبات التعلم: 
الباحث احلايل يف قياسه لفاعلية التدريس املقدمة  اقتبس     

لذوي صعوبات التعلم بربامج الدمج باملدارس العادية على ما 
ألداة تتمتع بقبول كبري  (Gibson and Dembo,1984)صممه 

ذوي من الباحث ن يف جمال فاعلية الذات التدريسية ملعلم 
املختصرة  هتاصور  يفصعوبات التعلم. وتتكون األداة احلالية 

عبارة جياب عنها خبمسة استجابات تبدأ بالتحقق  22من 
الكامل لفاعلية التدريس وتنتهي بعدم التحقق لفاعلية التدريس 
هنائيا، وسبق للباحث احلايل االعتماد عليها يف قياس فاعلية 

ر التعلم مبدارس مدينة جنران الذات التدريسية ملعلم غرفة مصاد
(. ومت إعادة بناء هذه األداة يف صورة يدركها 2013)شعيب، 
حتقق  مدىعن  من خالهلاصعوبات التعلم ليجيب  تلميذ

ل أقدمة له من جانب معلم الصف. وتسفاعلية التدريس امل
عوبات التعلم عن قدرة ص تلميذعبارة  22األداة املكونة من 
بعض املهارات الالزمة لتعلمه كالقراءة ن يكسبه أمعلم الصف 

طاء اليت وقع فيها والكتابة وحل الواجبات وتصحيحه لألخ
الدراسي ه يف تقدمسرته أالدراسي ودور  هودوره يف تقدم

   وكذلك التزامه بقواعد ونظام املعلم داخل غرفة الصف. 
ولقد استعان الباحث احلايل مبعلمي غرف املصادر يف تطبيق 

الفهم  علىوي صعوبات التعلم الفتقادهم القدرة ذلاألداة 
الصحيح للعبارات. وتقدر درجات األداة بأقصى درجة 

قل درجة لتحقق فاعلية التدريس وهي أو  110للتحقق وهي 
والثبات هلذه األداة على  الصدق. وقد مت التأكد من 22
 : اآليتالنحو 

كما   التدريسثبات األداة: مت قياس معامل الثبات لفاعلية  
صعوبات التعلم بربامج الدمج مبدارس  وطالب ذو اليدركها 

التجزئة النصفية و  كرو نباخلفا  معامل أمدينة جنران من خالل 
، SPSSحصائي راون باستخدام برنامج التحليل اإلب لسبريمان
كرو نباخ، لفا  استخدام أقيم الثبات ب( 1) اجلدول رقمويوضح 
لفاعلية تدريس املعلم كما يدركها تالميذه من  براون وسيربمان

 .ذوي صعوبات التعلم
 (1جدول)

علم الصف مفاعلية تدريس براون ل وسيبرمان كرو نباخلفا  قيم أ 
العادي كما يدركها طالب صعوبات التعلم بفصول الدمج بمدينة 

 نجران 
 سيبرمان براون كرو نباخ  ألفا

0.724 0.462 

 إىل( 1براون باجلدول)كرو نباخ وسيبرمان  ألفاوتشري نتائج 
ارتفاع قيم الثبات مما يطمئن الستخدام االدة يف قياس فاعلية 

 التدريس كما يدركها تالميذ صعوبات التعلم
مت قياس صدق األداة من خالل حمك ن: معلم  صدق األداة:

غرفة مصادر التعلم الذي يشرف على برنامج التعليم الفردي 
هلذه األداة كمحكم لبنودها اهنا تقيس فاعلية  التلميذهلذا 

معلم الصف العادي حنو تدريس ذوي صعوبات التعلم. وقد 
( موافقتهم التامة حول بنود  نمعلم6أبدى املعلمون )ن=

األداة لقياس فاعلية تدريس معلم الصف لطالب ذوي 
صعوبات التعلم بالصف العادي بربامج الدمج. كما مت قياس 

الداخلي واليت يتم فيها قياس  االتساقطريقة صدق األداة ب
معامل االرتباط ب ن الدرجة على العبارة والدرجة الكلية لألداة. 

فاعلية بنتائج االتساق الداخلي ل اان  ( بي2ويوضح اجلدول )
كما يدركها يالب ذوي صعوبات التعلم ملعلم   التدريس
 امج الدمج مبدارس مدينة جنران. الصف برب 
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 (2جدول )
 (22ذوي صعوبات التعلم )ن= التالميذكما يدركها الصف العادي   التدريس لمعلملمقياس فاعلية  االتساق الداخليمعامالت 

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة
1 0.721 9 0.437 17 0.401 
2 0.587 10 0.497 
3 0.669 11 0.417 18 0.552 
4 0.497 12 0.635 19 0.497 
5 0.414 13 0.483 20 0.442 
6 0.433 14 0.484 21 0.421 
7 0.425 15 0.487 22 0.686 
8 0.499 16 0.490 

( وصول قيم االتساق الداخلي للداللة 2ويتضح من اجلدول)
  مما يطمئن الستخدام املقياس. 0.05 مستوىاإلحصائية عند 

جيب ليالباحث احلايل  أعدهمقياس القلق االجتماعي:  .2
عنها املعلم العادي الذي يقوم بالتدريس لذوي صعوبات التعلم 

االجتماعي   القلق يف فصول الدمج لتحديد بعض خصائ
عبارة جياب  20النهائية من  يف صورته املقياس لديهم. وتكون

عنها بدائل تبدأ ب )ال تنطبق عليه( وتنتهي ب )تنطبق عليه(. 
ذوي صعوبات التعلم يف  التالميذقدرة املقياس وتناقش عبارات 

فصول الدمج على التفاعل اجتماعيا مع زمالؤهم داخل غرفة 
الصف، وقدرهتم على املنافسة االجتماعية وقدرهتم على 
التفاعل مع املواقف اجلديدة واملشاركة يف األلعاب واألنشطة 

درجة وتعين ان  40املدرسية. وترتاوح درجات األداة ب ن 
درجة  20تماعي بصورة كاملة، االج يعاين من القلق التلميذ
. وقد مت التلميذهذا  لدىقل درجة للقلق االجتماعي أوهي 

 : اآليتالتأكد من الصدق والثبات هلذه األداة على النحو 
ثبات األداة: مت قياس معامل الثبات لقائمة القلق االجتماعي  

لطالب ذوي صعوبات التعلم بربامج الدمج مبدارس مدينة 
التجزئة النصفية و  كرو نباخ ألفامعامل خالل جنران من 
 ،SPSSباستخدام برنامج التحليل االحصائي براون  لسبريمان

، كرو نباخ ألفاالثبات بطريقيت  تائجن (3ويوضح اجلدول)

ملقياس القلق االجتماعي للتالميذ ذوو  براون وسيربمان
 صعوبات التعلم.

 (3جدول)
طالب صعوبات التعلم كما  لدىمعامالت ثبات القلق االجتماعي 

= -يدركها معلم الصف العادي بفصول الدمج بمدينة نجران )ن
22) 

 سيبرمان براون كرو نباخ  ألفا
0.542 0.457 
 إىل( 3براون باجلدول) وسيربماناخ بكرون  ألفاوتشري نتائج 

ة يف قياس القلق ادمئن الستخدام األارتفاع قيم الثبات مما يط
 .من ذوي صعوبات التعلماالجتماعي للتالميذ 
 ن: ممت قياس صدق األداة من خالل حمك صدق األداة:
هنا تقيس القلق االجتماعي من ألبنود القائمة  صدق احملكم ن

خالل عرضها على أساتذة بقسم الرتبية اخلاصة بكلية الرتبية 
ن  إخبصوص صياغة العبارات و جامعة جنران إلبداء رأيهم 

وهو القلق االجتماعي. وقد كانت تقيس ما وضعت لقياسه 
% على 90 ـــا بنسبة فاقت ال( اتفاق  12أوضح احملكمون )ن=

 لدىصياغة العبارات وأهنا تصلح لقياس القلق االجتماعي 
يالب صعوبات التعلم مبدارس مدينة جنران.  كما مت قياس 

الداخلي واليت يتم فيها قياس  االتساقصدق األداة بطريقة 
الدرجة على العبارة والدرجة الكلية لألداة. معامل االرتباط ب ن 
بنتائج االتساق الداخلي ألداة  ا( بيان  4ويوضح اجلدول )
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 التعلم ملعلم الصف بربامج الدمج مبدارس مدينة جنران.صعوبات  وطالب ذو الفاعلية الذات التدريسية كما يدركها 
 (4جدول )

طالب صعوبات التعلم كما يقدرها معلم الصف العادي  لدى والدرجة الكلية القلق االجتماعي لعبارات مقياساالتساق الداخلي معامالت 
 ( بفصول الدمج بمدارس مدينة نجران22)ن=

 االرتباطمعامل  رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة
1 0.56 6 0.47 11 0.48 16 0.45 
2 0.45 7 0.48 12 0.46 17 0.47 
3 0.55 8 0.47 13 0.47 18 0.47 
4 0.61 9 0.47 14 0.46 19 0.51 
5 0.45 10 0.45 15 0.38 20 0.47 

وتشري قيم التناسق الداخلي للقبول باستخدام األداة يف قياس 
التالميذ ذوي صعوبات التعلم باستثناء  لدىالقلق االجتماعي 
اليت مل تصل للداللة وميكن اإلبقاء  (15) بعض العبارات

 عليها ألمهيتها يف قياس البعد.
 ذوي صعوبات التعلم:تدريس االجتاه حنو  .3
ذوي تدريس االجتاه حنو عد الباحث احلايل مقياس أ

صعوبات التعلم كما يدركها معلم الصف العادي بفصول 
عبارة  25الدمج. وتكون املقياس يف صورته النهائية من 

جياب عنها خبمسة بدائل تبدأ ب )أوافق بشدة( وتنتهي ب 
تقبل املعلم  مدى)ال أوافق بشدة(. وتناقش عبارات املقياس 

 مدىوالتدريس هلم و  هصفالعادي لذوي صعوبات التعلم يف 
عداده األكادميي يكفيان إو كادميية ن قدراته األأاعتقاده 

ارتياحه للتدريس  مدىللتعامل مع ذوي صعوبات التعلم و 
لذوي صعوبات التعلم وقدرته السيطرة عليهم داخل الصف. 

ن املعلم يف أدرجة وتعين  125رجات األداة ب ن وترتاوح د
ي صعوبات التعلم، ليب حنو ذو أقصى درجة له من التوجه الس

ن املعلم يف أقصى درجة له من التوجه أدرجة وتعين  25
اإلجيايب حنو ذوي صعوبات التعلم. وقد مت التأكد من 

 : اآليتوالثبات هلذه األداة على النحو  الصدق
 ثبات األداة: مت قياس معامل الثبات ملقياس االجتاه حنو 

ذوي صعوبات التعلم كما يدركها معلم الصف العادي  تدريس
كرو  ألفامعامل خالل بفصول الدمج مبدارس مدينة جنران من 

باستخدام برنامج  براون لسبريمانالتجزئة النصفية و  نباخ
الثبات  تائجن (5) ويوضح اجلدول SPSSحصائي التحليل اإل
ملقياس االجتاه حنو  براون وسيربمان، كرو نباخ ألفابطريقيت 

 ذوي صعوبات التعلم
 (5جدول)

ذوي صعوبات التعلم كما تدريس معامالت ثبات االتجاه نحو 
= -يدركها معلم الصف العادي بفصول الدمج بمدينة نجران )ن

22) 
 سيبرمان براون كرو نباخ  ألفا

0.716 0.701 
 ن: مصدق األداة: مت قياس صدق األداة من خالل حمك

هنا تقيس االجتاه حنو ذوي أ احملكم ن لبنود القائمةصدق 
صعوبات التعلم كما يدركها معلم الصف العادي بفصول 
الدمج من خالل عرضها على أساتذة بقسم الرتبية اخلاصة 
بكلية الرتبية جامعة جنران إلبداء رأيهم خبصوص صياغة 

ن كانت تقيس ما وضعت لقياسه. وقد أوضح وإالعبارات 
% على صياغة 93ا بنسبة فاقت ( اتفاق  12)ن=احملكمون 

العبارات وأهنا تصلح لقياس االجتاه حنو ذوي صعوبات التعلم  
كما يدركها معلم الصف العادي بفصول الدمج مبدارس 

 االتساقصدق األداة بطريقة  حسابمدينة جنران.  كما مت 
الداخلي واليت يتم فيها قياس معامل االرتباط ب ن الدرجة على 

بنتائج  ا( بيان  6بارة والدرجة الكلية لألداة. ويوضح اجلدول )الع
ذوي صعوبات تدريس االجتاه حنو االتساق الداخلي ألداة 
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 مدينة جنران.بربامج الدمج مبدارس املعلمون العاديون كما يدركها التعلم  
 (6جدول )
 بفصول الدمج (22ن )ن=و كما يدركها المعلمون العادي  والدرجة الكلية ذوي صعوباتتدريس مقياس االتجاه نحو بين عبارات  االتساق الداخليمعامالت 

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة
1 0.46* 10 0.45* 19 0.48* 
2 0.40 11 0.47* 20 0.45* 
3 0.53* 12 0.48* 21 0.42 
4 0.54* 13 0.48* 22 0.44* 
5 0.46* 14 0.41 23 0.43 
6 0.49* 15 0.41 24 0.42 
7 0.45* 16 0.42 25 0.46* 
8 0.42 17 0.43 
9 0.45* 18 0.45* 

( الرتفاع قيم التناسق الداخلي ألغلب 6ويوضح اجلدول)
قيم الداللة  إىلعبارات املقياس يف ح ن مل تصل بعضها 

ألمهيتها يف قياس االجتاه  نظر ااإلحصائية وميكن اإلبقاء عليها 
 حنو تدريس ذوي صعوبات التعلم

 الدراسات السابقة:
إىل التعرف على  ( (Quiambo,2004هدفت دراسة      

العوامل الثقافية املدرسية املتمثلة يف التعاون ، الزمالة ، وفاعلية 
املعلم يف القدرة على التنبؤ بوضع يالب املدرسة املتوسطة 
الذين يعانون من صعوبات التعلم يف الفصول العادية أو 
الفصول اخلاصة هبم ، كما هدفت إىل التعرف على العالقة 

دت ب ن هذه احملكات الثالث لبيئة الثقافة االرتبايية إن وج
يف األداء على اختبار القراءة  التالميذاملدرسية ودرجات 

الذين  التالميذواحلساب املقنن .ومت تطبيق الدراسة على كل 
يعانون من صعوبات التعلم يف الصف ن السابع والثامن يف العام 

ة باإلضافة إىل عينة عشوائية مكون 2004-2003الدراسي 
معلم ن من  5باملدارس العادية ، و  امعلم   25من 

املتخصص ن يف الرتبية اخلاصة . كما مت تطبيق اختبار مقنن 
. وأشارت التالميذيف الفهم القرائي والرياضيات على هؤالء 

من املكونات الثالث للثقافة املدرسية أمكنت  االنتائج أن أي  
الفصول العادية ذوي صعوبات التعلم ب التالميذالتنبؤ بوضع 

أو الفصول اخلاصة هبم. كما أوضحت النتائج عدم وجود 
على  التالميذعالقة ارتبايية ب ن هذه املكونات الثالث ودرجة 

 املقياس املقنن للفهم القرائي واحلساب.
 (Parmer , 2006)كما هدفت الدراسة الوصفية اليت قامت هبا 

يات يف املدارس مادة الرياض إىل التعرف على اعتقادات معلمي
العامة وإدراكاهتم جتاه التدريس لذوي صعوبات التعلم يف 
فصول الدمج. كما مت التعرف على اعتقادات هؤالء املعلم ن 
حنو الدعم اإلداري واإلعداد األكادميي هلم يف اجلامعة. ومت 

معلم رياضيات يف الصفوف  228عينة من  التطبيق على
املنفذين لربامج الدمج يف السادس حىت الثامن من املعلم ن 

والية باستخدام أداة صممت هلذا الغرض، باإلضافة إىل  19
ا معلم   26املقابالت الشخصية عرب التليفون لعينة منهم بلغت 

مت انتقاؤهم بطريقة عشوائية. وأوضحت النتائج أن املعلم ن 
لديهم فهم حمدود ملتطلبات مادة الرياضيات للطالب ذوي 

وأن تعاون املعلم كان يف أفضل مستوياته مع صعوبات التعلم، 
ذوي صعوبات التعلم يف مادة الرياضيات، وأن  التالميذ

املعلم ن مل يستشعروا قيمة لإلعداد األكادميي هلم قبل 
التحاقهم بوظيفتهم كمعلم ن ملادة الرياضيات يف برامج دمج 
ذوي االحتياجات اخلاصة. وأوصت الدراسة بعدد من 

وص برامج إعداد املعلم ن مع الرتكيز على املقرتحات خبص
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 الربامج امليدانية.
من أمهيتها اليت  (Craig , 2008)وانطلقت دراسة         

ا بقياس اجتاهات املعلم ن متثلت يف أن الباحث ن قد اهتموا كثري  
وأولياء األمور حنو الدمج يف الوقت الذي مل هتتم فيه بقياس 

هم  التالميذألن  نظر ا. و ميذالتالهذه االجتاهات من جانب 
املكون الرئيس يف عملية الدمج فمن األفضل قياس اجتاهاهتم 
مبا يدلل من وجهة نظرهم على العوامل اليت تقود لنجاح 
الدمج. وتساءلت الدراسة عن الفروق اجلوهرية ب ن اجتاهات 

يف املرحلة العليا يف التعليم العادي ونظرائهم يف  التالميذ
الدراسة  وكانت عينة ية اخلاصة حنو الدمج. مدارس الرتب
يف املرحلة العليا بنسبة فاقد يف  التالميذمن  1505

 التالميذ%. وأوضحت النتائج أن 20االستجابات وصل إىل 
يف الدراسة أوضحوا أن  يف مدارس الرتبية اخلاصة الذين اشرتكوا

 ، كماالتالميذالتعلم والعالقات االجتماعية ب ن  ىالدمج أثر 
من مدارس الرتبية اخلاصة وافقوا بشدة على أن  التالميذن إ

الدمج له نتائج اجتماعية إجيابية عليهم. وإذا كان املعلمون 
يأملون يف جناح الدمج فعليهم أن يأخذوا بع ن االعتبار العالقة 

 من ذوي صعوبات التعلم. التالميذالعادي ن و  التالميذب ن 
سلوب دراسة أعلى  (Royce ,2008)واعتمدت دراسة        

احلالة للتعرف على منط قيادة وأداء مدير املدرسة يف حتديد 
مجلة التدريبات واالعتقادات واالجتاهات املدركة اليت تع ن 

املقاس مبعدل تقدم األداء السنوي  التالميذعلى زيادة حتصيل 
 أيض اللطالب ذوي صعوبات التعلم. وحاولت الدراسة 

عرفة املطلوبة ملدير املدرسة والالزمة لتفعيل التعرف على كم امل
دور قيادهتم يف الرعاية والعناية بذوي صعوبات التعلم، 
باإلضافة إىل املهارات اليت البد أن تتوفر لديهم لتفعيل هذا 

ثرت بصورة أأوضحت النتائج أن قيادة املدرسة الدور.  ولقد 
ذوي  التالميذ لدىإجيابية يف رفع معدالت التحصيل 

 صعوبات التعلم. 
وكان اهلدف من الدراسة اليت قامت هبا الباحثة        

(Albano,2008)  هو التعرف على الفروق يف مفهوم املنافسة

االجتماعية لطالب املرحلة الثانوية الذين يعانون من صعوبات 
التعلم يف بيئت ن دراسيت ن: البيئة العادية وبيئة الدمج. 

عة اليت كانت يف بيئة الفصل وأوضحت النتائج أن اجملمو 
العادية اتسمت بارتفاع املنافسة االجتماعية لديهم عن 
 أيض ااجملموعة اليت كانت يف بيئة الدمج. واستوضحت الدراسة 

العالقة االرتبايية ب ن استجابات التقرير الذايت للطالب ذوي 
الرتبية اخلاصة. صعوبات التعلم واستجابات معلميهم يف جمال 

ن معلمي الرتبية اخلاصة قد حددوا بدقة أالدراسة وأوضحت 
عالية السلوكيات االجتماعية لطالب ذوي الصعوبات. 

من  64وتوصلت الدراسة لنتائجها من خالل عينة قوامها 
يالب ذوي صعوبات التعلم بالصفوف من التاسع للثاين 

 .   Midwesternعشر مبنطقة 
إىل التعرف على  (Obiefule,2009)هدفت دراسة و        

تأثري بعض املتغريات الدميوغرافية وكذلك املرتبطة باملدرسة على 
إدراك املعلم ن باملدارس املتوسطة بالريف واحلضر على دمج 

ذوي صعوبات التعلم يف فصول املدرسة العادية.  التالميذ
داء من السن واجلنس واأل ومشلت املتغريات الدميوغرافية كال  

الفصل وسنوات اخلربة. ومت إجراء الدراسة األكادميي وحجم 
من املدارس  111من املعلم ن ) 178على عينة قوامها 

 ةانس الريفية(. واستخدم الباحث استبمن املدار  67احلضرية، 
للتعرف على إدراكات هؤالء املعلم ن حنو عملية دمج ذوي 

 إدراك نأوأوضحت النتائج صعوبات التعلم بالفصول العادية. 

املعلم ن ملفهوم الدمج مل يتأثر بعامل بيئة املدرسة 
العمر و أال بعامل اجلنس )معلمون/معلمات( )ريف/حضر( و 

 و كثافة الفصل.أاالعداد األكادميي و أ
إىل التعرف على  (Heger , 2011)وهدفت دراسة 

 التالميذاسرتاتيجيات معلمي اللغة اإلجنليزية يف التعامل مع 
املدجم ن يف الفصول العادية. وكانت ذوي صعوبات التعلم 
من معلمي املرحلة املتوسطة  امعلم   15العينة مكونة من 

والعليا الذين يتعاملون مع برامج الدمج. وقامت الباحثة 
مبالحظة هؤالء املعلم ن داخل غرفة الصف وكتابة كل 
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السلبيات احلرجة اليت حتدث. وأوضحت النتائج أنه بغض 
، ومنط شخصيته، والصف الدراسي، النظر عن جنس املعلم

ا خاص به يف  ا سيكولوجي  معلم كان يسلك مسار   ن كل  إف
. فاملعلمون من املدرسة التالميذكيفية التعامل مع هؤالء 

املتوسطة تفاعلوا من خالل اسرتاتيجية املساندة االجتماعية 
social support   وضبط الذاتself-control يف ح ن ،
سلوب حل أون باملرحلة العليا اسرتاتيجية استخدم املعلم

باإلضافة إىل  painful problem solvingاملشكالت املؤملة 
 اسرتاتيجية ضبط الذات.

واهتمت الدراسات العربية مبوضوع الدمج، ويشرح        
( جتربة اململكة العربية السعودية يف جمال دمج 2005) املوسى

 ،املدارس العادية األيفال ذوي االحتياجات اخلاصة يف
ناث من مجلة % من اإل75 و % من الذكور،88ن أأوضح و 

ن أخلاصة مدجمون باملدارس العادية و ذوي االحتياجات ا
اق ن. وتضم اجلهود مستمرة يف تسريع عملية الدمج لباقي املع

ا  حركي   ن، ذوي صعوبات التعلم، املعاق نقائمة الدمج: املوهوب
، اا وانفعالي   سلوكي   نربطواملض، فئة ضعاف البصر، اوجسمي  
ن نتائج االختبارات أ إىلا. ويشري  تواصلي   نواملضطرب

املكفوف ن املدجم ن على التحصيلية أظهرت تفوق التالميذ 
املوسى  ىوصأرين يف كثري من مدارس اململكة. و قراهنم املبصأ

 ؛باالستمرار يف التوسع يف تطبيق الدمج الرتبوي يف اململكة
ر األساليب الرتبوية فاعلية يف توفري برامج الرتبية أكث لكونه

 اخلاصة للتالميذ غري العادي ن وفق ضوابط علمية واضحة.
عن اجتاهات  Al-Ahmadi( 2009)ة ويف دراس      

املعلم ن حنو دمج ذوي صعوبات التعلم يف الفصول العادية 
رسال استبانة ذات إملكة العربية السعودية من خالل بامل
هم مجلة املعلم ن مبحافظة  251عشرين مفردة لعدد الو  ةالسبع

معلمة( من معلمي الرتبية  129، امعلم   122مكة املكرمة )
هنا أ ىعينة الدراسة تر ن أوجدت  إذاخلاصة واملعلم ن العادي ن 

عوبات التعلم يف التدريب الكايف عن دمج ذوي ص مل تتلق  
يقي الدراسة يف ن الفروق ظهرت ب ن فر أال إالفصول العادية 

اجتاهاهتما حنو الدمج. كما بينت النتائج وجود فروق جوهرية 
 ب ن املعلم ن واملعلمات يف االجتاه حنو الدمج.  

 املعلم ن ( عن اجتاهات2010ويف دراسة الصمادي )       

الطلبة  مع األوىل الثالثة الصفوف يف املعاق ن الطلبة دمج حول
 اجتاهات يقيس ةانقام بتوزيع استبعرعر،  حمافظة يف العادي ن

 وقد العادي ن، الطلبة مع املعاق ن الطلبة دمج حنو املعلم ن

 واالجتماعي النفسي أبعاد: ثالثة على ةاناالستب تاشتمل

 الذين يدرسون املعلم ن من الدراسة جمتمع نواألكادميي، وتكو  

من  الدراسة وتوصلت .عرعر دينةمب األوىل الثالثة الصفوفيف 
واالحنرافات  املئوية والنسب احلسابية املتوسطات استخدام خالل
 املعلم ن لدى إجيابية اجتاهات وجود إىل الداللة ومستوى املعيارية

 اليت األبعاد على االجتاهات فروقا  يف هناك نأو  الدمج، حنو

 وقد .إحصائيا   دالة تكن مل الفروق هذه أن إال ةاناالستب تويهاحت

 دراسات إجراء بضرورة الدراسة هذه خالل من التوصية مت

 واملعلم ن اإلداري القطاع الدمج تشمل اجتاهات على للتعرف

 .ختصصه حسب كال  
 التعرف ( إىل2011الدراسة اليت قام هبا عمر ) وهدفت      

 أيفال دمج حنو االبتدائية املدارس معلمي اجتاهات يبيعة على

 يبيعة على التعرف وكذلك العامة املدارس مع أقراهنم يف وتيزماأل

 املتغريات )اإلملام باجلوانب بعض ضوء يف االجتاهات هذه

باالسرتاتيجيات  اإلملام ،األوتيزم  بأيفال املرتبطة املعرفية
 استخدمو ، (األوتيزمأيفال  حالة حتس ن يف الفعالة التعليمية

مع  األوتيزم أيفال  دمج حنو املعلم ن الجتاهات امقياس   الباحث
 قوامها إمجالية عينة على هتطبيق مت إذ العامة املدارس يف قراهنمأ

 الوصفي املنهج وباستخدام معلمة(،38 و  امعلم   22) 60

 اجتاهاهتا كانت العينة فرادأ من % 85 أن إىل الباحث توصل

 هذه يف املنتقاة املتغريات وأن األوتيزم  أيفال حنو دمج سلبية

 الدراسة  خلصت كما االجتاهات، هذه على تؤثر مل الدراسة 

 .التوصيات من العديد إىل
وتتفق الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف حماولتها       

هم من التعرف على اجتاهات املعلم ن العادي ن حنو تالميذ
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هنا ختتلف عنها يف حماولة قياس ذوي صعوبات التعلم يف ح ن أ
فاعلية تدريس املعلم العادي كما يدركها تالميذه من ذوي 

التعرف على القلق االجتماعي  إىلصعوبات التعلم، باإلضافة 
 هلذه الفئة من التالميذ. 

 فروض الدراسة:
صعوبات التعلم  وتتصف فاعلية التدريس كما يدركها ذو  .1

ران باململكة العربية السعودية بربامج الدمج مبدارس مدينة جن
 .هنا حول القيمة املتوسطةأب
ذوي صعوبات التعلم كما  لدىيتصف القلق االجتماعي  .2

يدركها معلم الصف العادي بربامج الدمج مبدارس مدينة 
 .جنران باململكة العربية السعودية باالخنفاض

ذوي صعوبات التعلم كما تدريس يتصف االجتاه العام حنو  .3
معلم الصف العادي بربامج الدمج مبدارس مدينة يدركها 

 .جنران باململكة العربية السعودية باإلجيابية
 ب ن فاعلية حصائيةإتوجد عالقة ارتبايية ذات داللة  .4

صعوبات التعلم  والتدريس للمعلم ن كما يدركها ذو 
واالجتاه حنو ذوي صعوبات التعلم كما يدركها معلم الصف 

دارس مدينة جنران باململكة العربية العادي بربامج الدمج مب
 السعودية.

ب ن االجتاه حنو  حصائيةإتوجد عالقة ارتبايية ذات داللة  .5
ذوي صعوبات التعلم كما حيددها معلم الصف العادي 

ذوي صعوبات التعلم كما يدركها  لدىوالقلق االجتماعي 
معلم الصف العادي بربامج الدمج مبدارس مدينة جنران 

 بية السعودية.باململكة العر 
 النتائج:

: تتصف فاعلية التدريس  ىالفرض األول، وين  عل .1
صعوبات التعلم بربامج الدمج مبدارس مدينة  وكما يدركها ذو 

هنا حول القيمة املتوسطة، أران باململكة العربية السعودية بجن
 الوزين املتوسطباستخدام  إحصائي اولقد مت اختبار الفرض 

للتعرف على درجة فاعلية التدريس ملعلم الصف العادي كما 
صعوبات التعلم بفصول الدمج مبدارس  وطالب ذو اليدركها 

بنتائج اختبار الفرض  ا( بيان  7ل )مدينة جنران. ويوضح اجلدو 
 :حصائياإ

 (7جدول )  
 ( بفصول الدمج بمدارس مدينة نجران.22صعوبات التعلم )ن= وطالب ذو الدرجة فاعلية التدريس لمعلم الصف العادي كما يدركها 

 القرار المعياري االنحراف الوزنيالمتوسط  العبارة
 غري موافق 1.10 2.09 1
 غري موافق 1.34 2.22 2
 غري موافق 1.39 2.36 3
 غري متأكد 1.24 3.31 4
 غري متأكد 1.25 3.40 5
 غري موافق 962. 2.54 6
 غري متأكد 1.27 3.00 7
 غري متأكد 1.49 3.04 8
 غري متأكد 84. 3.36 9

 موافق 1.29 3.54 10
 غري موافق 90. 2.40 11
 غري متأكد 1.05 3.18 12
 غري متأكد 1.09 3.18 13
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 موافق 79. 3.40 14
 غري متأكد 97. 3.00 15
 موافق 1.40 3.40 16

 غري متأكد 1.20 3.13 17
 موافق 85. 3.54 18
 غري متأكد 1.25 3.04 19
 غري متأكد 1.28 3.31 20

 غير موافق 461. 3.07 الدرجة الكلية
 ذوي الستجابات املتوسط قيم نأ( 7) باجلدول املوجودة النتائج وتوضح
 الدمج بفصول العادي الصف ملعلم التدريس فاعلية عن التعلم صعوبات
 هلؤالء فاعلية وجود على باملوافقة ال حمددة غري هناأ جنران مدينة مبدارس
 بأي يشعرون ال التالميذ هؤالء نأ يوحي مما بعدمها أيض ا وال املعلم ن
 عبارة 16 نأ أيض ا النتائج وتوضح. بفصوهلم املعلم ن هلؤالء التأثري من
 6 باستثناء احلقيقة هذه تؤكد جاءت عليةلفاا مقياس عبارات من

 تعرب وهي عليها يوافقون بأهنم عنها االستجابات جاءت فقط عبارات
 غري كأنه العادي الصف معلم نأ التالميذ هؤالء دراكإ عن بصراحة
 إىلشارت أنتائج الدرجة الكلية ن أال إ ،التلميذ هذا حياة يف موجود

 ات التعلم على فاعلية تدريس معلمهعدم موافقة التلميذ من ذوي صعوب
يتأكد ذلك من و ،  3.07املتوسط الوزين  بلغ إذالعادي بالصف 

 وطالب ذو ال( واليت صرح 7العبارات املوجودة باجلدول )
فاعلية تدريس معلم الصف عدم صعوبات التعلم هبا عن 

شعر بوجوده داخل غرفة الصف،  نه ال يإمن حيث العادي 
 يستطيع نه الأذكر املهارات اليت تعلمها منه، و نه ال يتإكما 

 يف عمل التلميذن فشل هذا أالتحكم يف نظام الصف، و 
ن أمعلم الصف هلا، و مهال إواجباته املدرسية يعود لتجاهل و 

 إذال يرغب يف مواصلة تعليمة بسبب هذا املعلم  التلميذهذا 
علم الصف املناسب الذي يتعهده بالرعاية نه ال جيد مإ

 واالهتمام. 
: يتصف القلق االجتماعي ىالفرض الثاين، وين  عل .2
ذوي صعوبات التعلم كما يدركها معلم الصف العادي  لدى

عودية بربامج الدمج مبدارس مدينة جنران باململكة العربية الس
باستخدام  إحصائي االفرض  باالخنفاض. ولقد مت اختبار

 لدىللتعرف على درجة القلق االجتماعي الوزين  املتوسط
يالب صعوبات التعلم كما يدركها معلم الصف العادي 

 ا( بيان  8بفصول الدمج مبدارس مدينة جنران. ويوضح اجلدول )
 إحصائي ابنتائج اختبار الفرض 

 (8جدول )
 طالب صعوبات التعلم كما يدركها معلم الصف العادي بفصول الدمج بمدارس مدينة نجران لدىدرجة القلق االجتماعي 
 القرار المعياري االنحراف الوزني المتوسط العبارة

 ال ينطبق 49. 1.46 1
 ينطبق 50. 1.45 2
 ال ينطبق 49. 1.63 3
 ينطبق 50. 1.45 4
 ال ينطبق 50. 1.54 5
 ينطبق 50. 1.41 6
 ينطبق 49. 1.36 7
 ينطبق 39. 1.18 8
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 ينطبق 45. 1.27 9
 ينطبق 50. 1.41 10
 ال ينطبق 50. 1.59 11
 ينطبق 49. 1.36 12
 ال ينطبق 47. 1.68 13
 ال ينطبق 49. 1.63 14
 ينطبق 50. 1.45 15
 ال ينطبق 50. 1.59 16
 ال ينطبق 49. 1.46 17
 ال ينطبق 47. 1.68 18
 ال ينطبق 51. 1.50 19
 ال ينطبق 51. 1.45 20

 ال ينطبق 124. 1.47 الدرجة الكلية
ن ذوي صعوبات أ( 8وتشري النتائج املوجودة باجلدول)     

التعلم ال يعانون من القلق االجتماعي كما قرر ذلك معلم 
. 1.47بلغت قيمة املتوسط الوزين العام  إذالصف العادي 
 التالميذن هؤالء أباجلدول بعض العبارات ليه إ تشريبالرغم مما 
العبارات اتضح  هذه وبفح ، من القلق االجتماعييعانون 

تعلم ساسية يف شخصية ذوي صعوبات الأيف الواقع مسات  اهنأ
عمال يف بعض األخرين من حيث صعوبة مشاركته مع اآل

خرين، وقلة مشاركته اآلمام أصفية، وخوفه من الكالم الال
من املدرسة بدون سبب مقبول،  باألنشطة، وتعمده الغياب 

بالعدوانية مع يتصف و ن دائرة تفاعالته حمدودة للغاية، إكما 
 خرين. واآله ئزمال

تدريس يتصف االجتاه العام حنو : ىالفرض الثالث، وين  عل .3
ذوي صعوبات التعلم كما يدركها معلم الصف العادي بربامج 

ودية باإلجيابية. مبدارس مدينة جنران باململكة العربية السع الدمج
الوزين  املتوسطباستخدام  إحصائي االفرض  ولقد مت اختبار

على اجتاه املعلم العادي حنو تدريس ذوي صعوبات للتعرف 
بربامج الدمج مبدارس مدينة جنران باململكة العربية  التعلم

بنتائج اختبار الفرض  ا( بيان  9السعودية. ويوضح اجلدول )
 :إحصائي ا

 (9جدول )   
 ( ببرامج الدمج بمدارس مدينة نجران بالمملكة العربية السعودية22االتجاه نحو ذوي صعوبات التعلم كما يدركها معلم الصف العادي )ن=

 القرار المعياري االنحراف الوزنيالمتوسط  العبارة
 أوافق 1.2 3.54 1
 أوافق 1.2 4.13 2
 غري متأكد 1.4 3.00 3
 غري موافق 1.3 2.45 4
 غري موافق 1.0 2.59 5
 أوافق 1.2 3.95 6
 غري موافق 1.3 2.22 7
 أوافق 1.2 3.72 8
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 غري موافق 1.2 2.31 9
 غري موافق 1.2 2.31 10
 غري موافق 1.0 2.77 11
 أوافق 96. 3.54 12
 موافقغري  1.3 2.31 13
 أوافق 1.3 3.54 14
 غري موافق 1.4 2.45 15
 أوافق 1.2 3.59 16
 غري موافق 1.2 2.54 17
 غري متأكد 1.0 3.27 18
 أوافق 1.2 3.77 19
 غري متأكد 1.2 3.04 20
 غري متأكد 1.1 3.36 21
 غري متأكد 1.3 3.27 22
 غري موافق 1.2 2.68 23
 غري موافق 1.5 2.54 24
 غري متأكد 1.1 3.00 25
 غير متأكد 44. 3.04 الكليةالدرجة 

 ن االجتاه العام حنوأ( 9) وتشري النتائج املوجودة باجلدول
ف ذوي صعوبات التعلم كما قرر ذلك معلم الص تدريس

 إذجيايب وال هو بالسليب إالعادي يتصف باحليادية فال هو 
ويتضح من اجلدول . 3.04بلغت قيمة املتوسط الوزين العام 

ا يف اجتاهات معلم الصف العادي جيابي  إ ن هناك متثيال  أ أيض ا
من ذوي صعوبات التعلم بالصف  التالميذحنو قبول تدريس 

مت نه أهؤالء املعلم ن يعتقدون ن أالعادي ن منبعها قراهنم أمع 
ا مبا يكفي للتدريس والسيطرة على ا ومهني  عداداهم أكادميي  إ

ن الدمج يفيد هذه احلاالت يف رفع مفهوم أ، و التالميذهؤالء 
 ليه.إمن الثقة بالنفس هم حيتاجون ا الذات لديهم مبا يولد قدر  

: توجد عالقة ارتبايية ذات داللة ىوين  علالفرض الرابع،  .4
 والتدريس للمعلم ن كما يدركها ذو  ب ن فاعلية إحصائية
ذوي صعوبات التعلم كما تدريس بات التعلم واالجتاه حنو صعو 

يدركها معلم الصف العادي بربامج الدمج مبدارس مدينة جنران 
 إحصائي اباململكة العربية السعودية. ولقد مت اختبار الفرض 

ن أوأوضحت النتائج  باستخدام معامل االرتباط لبريسون. 
وهي قيمة  0.983قيمة  إىلمعامل االرتباط لبريسون وصل 

مما  0.01 مستوىموجبة ومرتفعة وذات داللة إحصائية عند 
ن فاعلية أ إىلقبول الفرض. وتشري هذه النتيجة  إىليشري 

العادي  هصعوبات التعلم من معلم تلميذالتدريس كما يدركها 
منا تتأثر بدرجة إجيابية مرتفعة باجتاهات إبالصف بربامج الدمج 

ن املعلم اإلجيايب أعلم ن حنوهم. وتوضح هذه النتيجة هؤالء امل
يف اجتاهه حنو ذوي صعوبات التعلم سيكون أفضل من املعلم 
السليب يف تأثريه على كفاءة التدريس لذوي صعوبات التعلم. 

ا بينه وب ن  وصحي   مقبوال  ويولد االجتاه اإلجيايب للمعلم تفاعال  
مه من املعلم ه ما ال يتعلمن التلميذن يتعلم أيستطيع  إذيالبه 

 فاقد التواصل معه. 
حيتاجون ملعلم يتفهم صعوبات التعلم  تالميذن إ        .5

مساعدهتم يف  أيض اكادميية وحيتاجون منه مشكالهتم األ
من خالل معلم كفء ال إالذي لن يتأتى مر التغلب عليها، األ
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مع بيئة الصف. وهذا ا جيابي  إقدرة عالية يف التواصل  يذ
عن مدرسته، وسيجعله  هجيايب سيقلل من فرصة غيابالتفاعل اإل
جتاه بعض ا دعم   أيض اا بالصف، وسيعطيه أكثر انتباه  

مام أ، فال خيشى الكالم اقرانه أحيان  أالتفاعالت السلبية من 
وسوف يقلل من درجة  ن أخطأ،إ، وال خياف خريناآل

 بالصف.قرانه أعدوانيته مع 
فسوف حيب مادته العلمية  همعلم أحب إذا التلميذن إ         .6

جهده يف  قصارىرغم صعوبتها يف كثري من األحيان، وسيبذل 
  وإذاهم املواد الدراسية لديه، أتصبح  حىتحتقيق التفوق فيها 

معلمه كره مادته العلمية وجتاهلها رغم سهولتها يف  التلميذكره 
صيله بل  حتيف التلميذن مفتاح جناح إ     كثري من األحيان. 
من ذوي  التلميذن كان هذا إخاصة و  هتفوقه فيها بيد معلم
 صعوبات التعلم.

: توجد عالقة ارتبايية ذات داللة ى، وين  علالفرض اخلامس .7
ب ن االجتاه حنو ذوي صعوبات التعلم كما حيددها  إحصائية

ذوي صعوبات  لدىمعلم الصف العادي والقلق االجتماعي 
التعلم كما يدركها معلم الصف العادي بربامج الدمج مبدارس 
مدينة جنران باململكة العربية السعودية. ولقد مت اختبار الفرض 

أوضحت  إذ، باستخدام معامل االرتباط لبريسون إحصائي ا
ن معامل االرتباط لبريسون ب ن درجات االجتاه حنو أالنتائج 
م كما يدركها معلم الصف العادي ذوي صعوبات التعلتدريس 

ودرجات القلق االجتماعي لذوي صعوبات التعلم كما يقررها 
معلم الصف العادي بفصول الدمج مبدينة جنران باململكة 

وهي قيمة مرتفعة ذات داللة  0.954العربية السعودية تساوي 
 اجتاهات معلمين أ إىلتشري و  0.01 مستوىإحصائية عند 

هؤالء  لدىا بالقلق االجتماعي الصف العادي ن ترتبط إجيابي  
دينة جنران من ذوي صعوبات التعلم بربامج الدمج مب التالميذ

معلم  لدىن تكون االجتاهات السلبية أمما جيعل من الضروري 
اهتا ليكون القلق االجتماعي يمستو  الصف العادي يف أدىن

 ويقود ارتفاعدرجة له.  يالب صعوبات التعلم يف أدىن لدى
 تدريس ذويالقيمة اإلجيابية الجتاهات املعلم العادي حنو 

فائدة تربوية عالية القيمة  إىلصعوبات التعلم بربامج الدمج 
تتمثل يف الناتج التعليمي لطالب الصف العادي ن وذوي 

ليها برامج إوهي القيمة الرتبوية اليت هتدف  صعوبات التعلم،
جات اخلاصة مع العادي ن يف التعليم. ويقود دمج ذوي االحتيا

رفع  إىلذوي صعوبات التعلم  لدىاخنفاض القلق االجتماعي 
حساسهم بقيمتهم وما يصاحب هذا من ثقة بالنفس ملواصلة إ

ا القائم ن تربوي   علىحياهتم بصورة متكيفة. ومن مث وجب 
 حىتبتدريس ذوي صعوبات التعلم رفع معنويات يالهبم 

هنم أاليت تدور بأذهاهنم عقالنية الغري ن القيود يتخلصوا م
 التالميذتشجيع  إىلا، باإلضافة فاشلون ولن حيققوا جناح  

التفاعل معهم ليتم التواصل الصحي ب ن نوعي  علىالعادي ن 
داخل الصف الواحد بربامج الدمج حتت شعار "حنو  التالميذ

، فال حيرم فرادلكل األا ا صحيح  بيئة صحية " حتقق تعليم  
عاقته وال يغنب املعلم يالبه بسبب اجتاهاته إمتعلم بسبب 

 .السلبية لذوي االحتياجات اخلاصة
 توصيات تربوية:

ذوي صعوبات التعلم  لدىاالهتمام بفاعلية التدريس  .1
بربامج الدمج من خالل تنوع وسائل التدريس واالعتماد 

موضوع  إىل التالميذعلى برامج التعزيز وجذب انتباه هؤالء 
وتزيد  م،هتاملادية احملسوسة اليت تنمي ذاكر الدرس بالوسائل 

استخدام أنواع أخرى من يرق  :من فعالية التدريس مثل
كتدريس األقران والتعلم التعاوين   الصفيالتدريس والتفاعل 

 واملشروعات املشرتكة وغري ذلك
ذوي صعوبات التعلم بتقلي   لدىرفع الثقة بالنفس  .2

كادميية ماعي الناشئ عن صعوبات التعلم األتالقلق االج
 من خالل برامج التعزيز اإلجيايب للسلوك.

معلم ن حنو ذوي صعوبات للتنمية االجتاهات اإلجيابية  .3
ملعلم ن ذوي الكفاءة العالية التعلم بربامج الدمج، واختيار ا

عداد األكادميي املتميز للتدريس بفصول الدمج لذوي واإل
 صعوبات التعلم.
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Abstract :The main objective of this research was investigating the teaching efficacy of general education teacher as 
perceived by learning disability students in mainstream programs. The research aimed also to examine the social 
anxiety of learning disability students and their perception of the attitudes of their teacher. Relationship was also 
investigated among the self-efficacy and both social anxiety and attitudes of teachers towards learning disability 
students. Sample selected was 22 general education teacher derived from schools of Najran city, Saudi Arabia with 
one of the students diagnosed as a learning disable. Scales were built to examine research variables and tested for both 
validity and reliability. Results showed that general education teachers’ efficacy was not achieved as stated by the 
learning disability students. Social anxiety of the learning disability students was poor while general education 
teachers’ attitude was also undetermined. Relationship between the self-efficacy and both social anxiety and attitudes 
of teachers towards learning disability students was significantly high and positive. 
 
Key words: general education teaching efficacy, social anxiety, attitudes, learning disabilities, mainstreaming. 
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 دمج ذوي صعوبات التعلم بفصول العاديين العاديين نحوالمعلمين  اتجاه
 .د. علي محمود شعيبأ

 لذي لديه طالب من صعوبات التعلميجيب عنه: معلم الصف العادي ا
 بيانات أوليه:

 :سنوات الخبرة    العمر:     اسم المعلم: .1
 الصحيح من فضلك( مستوىال أعلىمام : )ضع عالمة أمستوي تعليم المعلم .2

 بكالوريوس في غير التخصص    بكالوريوس في التخصص 
 ماجستير في التخصص      دبلوم في التخصص

 الصحيح من فضلك(أمام أعلى المستوى انت: )ضع عالمة  .3
    معلم صف عادي لديه طالب صعوبات   

    علم صف عادي ليس لديه طالب صعوباتم
 معلم غرفة مصادر

 : اآلتيمام العبارة تحت الخانة التي تعبر عن رأيك على النحو ( أ√من فضلك ضع عالمة )
 = أوافق بشدة5  = أوافق4 = غير متأكد 3 = غير موافق2  ا= غير موافق تمام  1

 درجات الموافقة العبارة م
 1 2 3 4 5 عدادي األكادميي ساعدين بدرجة ملحوظة يف التدريس لذوي صعوبات التعلم إن أعتقد أ  .1
 1 2 3 4 5 مكانايت من النجاح يف تدريس ذوي صعوبات التعلمقدرايت وإمتكنين   .2
 1 2 3 4 5 حتاج ألي تدريب لتحقيق جناحي يف تدريس ذوي صعوبات التعلمال أ  .3
 5 4 3 2 1 جنح يف تدريسي لذوي صعوبات التعلممل أ  .4
 5 4 3 2 1 ن أحد ياليب بالصف من ذوي صعوبات التعلمأعلم يساورين القلق عندما أ  .5
 5 4 3 2 1 لدمج ذوي صعوبات التعلم   كاف  غري   مسو غا ا وجسمي  تباين الطالب عقلي    .6
 5 4 3 2 1 لعدم دجمه بالفصول العادية   مسو غ كاف  ذوي صعوبات التعلم الضعف امللحوظ ل  .7
 1 2 3 4 5 جناز حتصيلي مرتفعذوي صعوبات التعلم ميكنهم حتقيق إن األيفال من أعتقد أ  .8
 5 4 3 2 1 ن يتعلموا يف فصول خاصة هبمألفضل للطالب ذوي صعوبات التعلم أا  .9
 5 4 3 2 1 ال أجد راحة نفسية يف تدريسي لأليفال ذوي صعوبات التعلم  .10
 5 4 3 2 1 دراكية يف الفهم واالنتباهصعوبة يف تدريس ذوي الصعوبات اإلأجد   .11
 1 2 3 4 5 أستطيع السيطرة على النظام داخل الصف بوجود يالب ذوي صعوبات التعلم   .12
 5 4 3 2 1 ال يفيد دمج ذوي صعوبات التعلم يف اكتساب مناذج سلوكية من العادي ن  .13
 1 2 3 4 5 يرتفع حتصيل ذوي صعوبات التعلم إذا مت تدريسهم يف الفصول العادية  .14
 5 4 3 2 1 التعلم ملستويات عالية من اإلجناز األكادميي حىت ولو مت دجمهم مع العادي نال أتوقع حتقيق ذوي صعوبات   .15
 1 2 3 4 5 ذوي صعوبات التعلم إذا مت دجمهم مع العادي ن لدىيرتفع تقدير الذات   .16
 5 4 3 2 1 ن وجود ذوي صعوبات التعلم يف الفصل العادي يعيق جناح تدريس األخرينال شك أ  .17
 1 2 3 4 5 رفع كفاءة املعلم ن  ارات تدريس ذوي صعوبات التعلم علىعمل مهتساعد ورش   .18
 1 2 3 4 5البد للمعلم من إعادة توزيع الطالب داخل الصف لتحقيق أكرب فائدة من العملية التعليمية لذوي صعوبات   .19
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 التعلم
والكمبيوتر والربامج التعليمية عند تدريسي لذوي  لن اجنح جبهدي ولكن بوجود معينات مثل الداتا شو  .20

 صعوبات التعلم
1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 ا تتفهم إدارة املدرسة ضرورة تزويدي باألجهزة املعينة على تدريس ذوي صعوبات التعلمدائم    .21
 1 2 3 4 5 البد من دمج ذوي صعوبات التعلم يف الفصول العادية لضمان جناحهم  .22
 5 4 3 2 1 ا دمج ذوي صعوبات التعلم يف الفصول العادية لضمان جناحهمبد  الضروري أليس من   .23
 5 4 3 2 1 ال فائدة مما أنفقه من وقت وجهد يف تدريس ذوي صعوبات التعلم   .24
 5 4 3 2 1 مدارس العادي ن غري متهيئة الستقبال ذوي صعوبات التعلم  .25

 إدراك تلميذ ذوي صعوبات التعلم لفاعلية تدريس معلم الصف معه 
 صعوبات التعلم بمساعدة معلم غرفة مصادر التعلم تلميذ يجيب عنه

 بيانات التلميذ: 
 اسم المدرسة: ................................  ................ الجنس: ذكر/أنثىاالسم: .....................

 الصف: .......................... سنوات الخبرة: ..........سنه المؤهل الدراسي: ................................اسم معلم 
 /متوسطة/ضعيفة هذا التلميذ: شديدة لدىنوع صعوبات التعلم: ...................... حالة صعوبات التعلم 

 تقدم التلميذ في غرفة مصادر التعلم: عالية/متوسطة/ضعيفة مدى
 بشدة أرفض= 5 رفضأ= 4 غري متأكد= 3  أوافق= 2 أوافق بشدة= 1

 5 4 3 2 1 العبارة م
      ن ذلك اجملهود غري العادي الذي يبذله معي معلم الصفحينما يرتفع أدائي فإ  .1
      سريت من جهد كبري على ما تبذله معي أا يعتمد جناحي كثري    .2
      من جهد كبري أسريتالتعاون ب ن معلم الصف وما تبذله  مدىعلى  كثري ايعتمد جناحي    .3
      نا غري ملتزم بالنظام داخل الصف ألنين غري ملتزم به يف منزيلأ  .4
      يف أحيان كثرية ال أجد فائدة من وجودي مع معلم الصف   .5
      الواجب املناسب يل مستوىن معلم الصف ال يعلم هو بسبب أه أدائالواجب الذي أفشل يف   .6
      درجايت ترتفع من ح ن حل ن بسبب معلم الصف  .7
      درجايت مستوىول الوحيد عن ارتفاع معلم الصف هو املسؤ   .8
      ليهالذي وصلت إ ستوىعن امل املسؤولمعلم الصف هو   .9
      شعر بوجود معلم الصف ال أ  .10
      يريقة تدريس معلم الصف تساعدين على الفهم  .11
      معلم الصف بجناحي هو بسب  .12
      فقط أسريتال أجد من يرعاين يف املدرسة سوي   .13
      ال أتذكر املهارات اليت علمين إياها معلم الصف  .14
      جناحي هو بسبب اجملهود الكبري ملعلم الصف معي  .15
      يشتكي معلم الصف من كثرة حتركايت داخل الصف   .16
      ان معلم الصف ال يفهمين جيد  سبب مشكليت أ  .17
      ن معلم الصف ال يراجعها أو يصححها يل أداء واجبايت املنزلية هو بسبب أ عدم  .18
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      ال يستثري املعلم دافعييت للتعليم    .19
      دائي املدرسيالسبب وراء ارتفاع أأسريت يب هو اجملهود الكبري الهتمام   .20
      رغب يف مواصلة التعليم بسبب معلم الصفال أ  .21
      نا تلميذ من ذوي صعوبات التعلم ال جيد معلم الصف املناسب لهأ  .22

 القلق االجتماعي لذوي صعوبات التعلم
 .د. علي محمود شعيبأعداد إ

 يقوم بتدريسهصعوبات التعلم  يذو  تلميذ منمعلم الصف العادي عن كل  يجيب عنه
 بيانات المعلم: 

 اسم المدرسة: ................................  ................ الجنس: ذكر/أنثىاالسم: .....................
 المؤهل الدراسي: ................................  سنةسنوات الخبرة: ..........

 /متوسطة/ضعيفة هذا التلميذ: شديدة لدى...................... حالة صعوبات التعلم نوع صعوبات تعلم التلميذ: 
 تقدم التلميذ في غرفة مصادر التعلم: عالية/متوسطة/ضعيفة مدى

 وصف العبارة ال ينطبق عليه=  2  وصف العبارة ينطبق عليه=  1
 2 1 العبارة م
   خرين فال يتلعثماآلمام إذا تكلم أ  .1
   ه بعض األنشطة داخل الصفبصعوبة مع زمالئيشارك   .2
   يتجنب اخلروج لفناء املدرسة خالل فرتة الفسحة  .3
   حيانالغياب عن املدرسة يف كثري من األيتعمد   .4
   و بعض املدرس نأ ول ن يف املدرسة كاملدير مثال  ال خياف التحدث مع املسؤ   .5
   أمام اآلخرينن يتكلم خيشى أ  .6
   ااألنشطة قليلة جد  مشاركته يف   .7
   له اآلخرين بسبب مراقبة خيطئإذا خرج ليكتب على السبورة   .8
   ه حمدودةزمالئدائرة تفاعالته مع   .9
   اهم الذين يعرفهم جيد   زمالئها من ال يتكلم اال مع عدد قليل جد    .10
   داخل الصف يف ثيابه ارادي  إقد يبول ال   .11
   أمام اآلخرينيتجنب الكالم   .12
   ن يكون يف بؤرة االهتمام بأفعال يفعلهاأحيب   .13
   خريناآليتصف بالغرية الشديدة من   .14
   هزمالئخرين من اآلا مع سلوكي   أما عدواين سواء لفظي    .15
   مبظهرهال يهتم   .16
   يهتم بنظافة كراساته وحقيبة مدرسته  .17
   و كتبهأكراسات الواجب   ينسىا دائم    .18
   التفاعل االجتماعي مع األيفال إىلمييل   .19
   ال حيضر يابور الصباح عادة  .20

 



 

 

 :للدوريةأواًل: الخصائص العامة 
شز  مززا الززف   افز  ميعززا مزا يفيزز  فع زا  يززا يتي الدوريززةتلتزم   .1

الززززقو ي زززز   جلعززززس الي،تيززززا ال ززززع  و   اإلسززززام  ال زززز ي 
 .اليعتب ة جاليعا وكقلك معايع  الفي  العاليعة واالخاقعة

ه  اللغزة الع  عزة  وي،ز ن أن تفيز   الدوريةلغة الفي  ف   .2
جز   يميزدميزة مزا ملخزص ال عللغزة اإلج،ل عض البح ث  ا

 ( كلية  اللغة الع  عة.252)
 ززالبح ث التزز  تعززال  الييززباي الت   يززة  الدوريززةت ززت   .3

 والفف عة.
ت زت   زالبح ث تاي البززا ا الت،ديزدو والتزز  ت ز   فزز   .4

ت سززززعا  فززززاة اليع فززززة فزززز  الي،ززززا  الت  زززز و والي،ززززا  
 الفف  .

ور ح   م،زاالي البتب الت  تد م امعاي الدوريةتفي   .5
الت  عة وجل  الففس والت  ي ى أج ا تاي قعية جليعزة فز  

 هقي  الي،الع .
و  مززز اي فززز  العزززا   اال زززدار اأ أر زززا الدوريزززةتصزززدر  .6

ث والثال  ي يب   والثاج  خا  ش   سبتيب ش    خا 
 .ي جع وال ا ا خا  ش    مارس خا  ش   
 :الدوريةثاجعًا: أهداف 

  :تح عق ما يأتإل   الدوريةت دف 
فاجزززأ يأخزززق فززز  االجتبزززار جف ززز  تأسزززعس فبززز  ت  ززز و و  .1

  اليعبعاي الث افعة.
اإلسزز ا  فزز  تبزز ي   زز ام  الت  عززة والتعلززع  فزز  الييلبززة  .2

 جامة. صفة الع  عة ال ع  ية خا ة  وف  العال  
 تع يف الي تيع   بأ ما ي ت،د ف  اليعدان الت   و. .3
 ث والفي .تي،عا الباحثع  والدارسع  جل  البح .4

 :الدوريةثالثًا: ق اجد الفي  ف  
اأ حزززززاث اأ زززززعلة التززززز  تفزززززاق  ق زززززايا  الدوريزززززةجيززززز   .1

 وم ض جاي الت  عة وجل  الففس.
يز  فز  فالبحز ث التز  لز  ي زبق جيز ها  ولز  ت الدوريزةجي   .2

او رسززالة  م ززة أخزز ى ولع ززة م ززتلة مزز  أو  راسززة أخزز ى
 .جليعة

 ززززفحة  لبحززززث ثاثزززز ن ززززفحاي ا  الحزززد اأجلزززز  لعززززد .3
وفززق م ا ززفاي الي،ززاي  اآللزز الحاسززب مبب جززة جلزز  

 .العليعة التا عة ل،امعة اليلك سع  
قصززع  مزز  البحززث اليزز ا  جيزز ص مززا ملخززص  ةج ززخ إرفززاة .4

( كليزززززة  252يت،زززززاون ) واإلج،لعميزززززة. الالع  عزززززة   زززززاللغتع 
 وجتائ،ززززززسس ،ززززززومف وأهدافزززززس ي ضززززز  فعززززززس جفززززز ان البحززززززث 

   .اليفتاحعةوالبلياي 

   .ف  البتا ة والت ثعق APA فظا   لتما اال .5
 ليلخصكتا ة مت  البحث جل  شبأ جي  ي  جدا ا.6

  اللغة الع  عة او االج،لعمية.
وخيس ج خ م  م   حثس  م تلسيمو  الباحث  عي ي  . 7 

 .الدورية الت  يفي  فع ا  حثس
هيعتس أالتح ي  حق الفحص اأول  للبحث  وت  ي   ل عئة.8

 للتحبع   او رف س.
إال  عد إمانتس م  قبأ  الدوريةال يت  جي  البحث ف  .9

 اثفع  م  اليحّبيع .
التح ي  غع  ملممة     البح ث الت  تصأ إلع ا  . هعئة12

 س اء أمعمي للفي  أ  ل  ت،م.
يت  است با  البح ث للفي  خا  العا  ال،امع  ف ط .11

 )م  ش   اغ بس حت  ج اية ش   ا  يأ م  كأ جا (.
 : التحبع :را عاً 
ي سأ البحث إل  اثفع  م  اليختصع  ف  م،ا  البحث  .1

 أو الدراسة لتحبعيس  ون تك  اس  الباحث.
فززز  حالزززة ومززز   اخزززتاف  زززع  جتزززائ  ت  يززز  اليحبيزززع   .2

 ي سأ البحث إل  محب  ثالث.
ي د  اليحب  ت  ي اً مفصًا ج  مدى إمانتس للبحث م   .3

 جدم ا.
 .لبأ محب تص ف مبافأة رممية  .4
  ًا: هعئة التح ي :خام

 عة:تت ل  هعئة التح ي  الي ياي اآلت
 والتأكد م  متا عة تففعقها. للي،لةرس  ال عاسة العامة  .1
 واالرت اء  ي ت اها. الدوريةالعيأ جل  تب ي   .2
واست باب الباحثع  لليياركة  الدوريةاإلجا  والتع يف   .3

  بح ث  .
ا مززا اسززت با  البحزز ث وم امعت ززا وتحديززد مززدى اجبباق زز .4

 .الدوريةش وط الفي  ف  
إ زززاص أ زززحاب البحززز ث جززز  ت زززل  أ حزززاث   وإمبزززان  .5

 جي ها م  جدمس.
 إرسا  البح ث إل  اليحبيع  واست بال ا مف  . .6
 حامة البحث لبعض التعدياي. جفدالتف عق ما الباحث  .7
اتخززات ال زز ار  يززأن جيزز  البحززث مزز  جدمززس  عززد م امعززة  .8

 ا. راء اليحبيع  واست،ا ة الباحث ل 
 .الدوريةاست با  طلباي االشت اك ف   .9
 التف عق ما الفاش . .12
 م امعة الف خة اأول  للتأكد م  سامت ا م  اأخباء  .11

 قواعد النشر




