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فاعلية برنامج تعليمي للمعلمات في كيفية تخفيف اضطراب االنتباه وفرط النشاط لدى أطفال
الروضة واالتجاه نحوهم

عصام جمعة نصار
مدرس علم النفس الرتبوي
كلية الرتبية  -جامعة مدينة السادات

قدم للنشر 2341/1/12هـ  -وقبل بتاريخ 2341/7/22هـ
المستلخص :استهدفت الدراسة إعداد برنامج تعليمي مقرتح ملعلمات الروضة هبدف تنمية قدراهتم على التعامل مع األطفال ذوي اضطراب
االنتباه املصحوب بفرط النشاط ،والتحقق من مدى فاعليته يف تنمية مهارهتن يف ختفيف حدة االضطراب لدى أطفال الروضة ،وتعديل اجتاه
املعلمات حنو أطفال الروضة من ذوي اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط  .وتكونت العينة من  43معلمة من معلمات الروضة ،ومت
تقسيمهن إىل جمموعتني :األوىل :جتريبية (21معلمة) درسن الربنامج التعليمي املقرتح ،والثانية :ضابطة (21معلمة) مل يدرسن الربنامج ،وأعد
الباحث الربنامج التعليمي املقرتح يف صورة مويوالت بأسلوب التعلم الذايت ،واختبار املعرفة املرتبطة باالضطراب (اختيار من متعدد) ،وبطاقة
مالحظة ،واستبانة اجتاه املعلمات حنو أطفال الروضة ذوي اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط .وبعد التأكد من اخلصائص السيكومرتية
لألدوات مت مجع البيانات وحتليلها باستخدام احلزمة اإلحصائية  SPSSباستخدام اختبار "ت" ومان ويتىن .وقد أشارت النتائج إىل وجود
فروق دالة إحصائياً بني متوسطات درجات اجملموعة التجريبية ومتوسطات درجات اجملموعة الضابطة يف اختبار االختيار من متعدد وبطاقة
املالحظة لصاحل اجملموعة التجريبية ،مما يشري إىل فاعلية الربنامج التعليمي املقرتح يف تنمية مهارة املعلمات يف التعامل مع األطفال ذوي
اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط .ووجود فروق دالة إحصائياً بني متوسطات درجات كل من اجملموعتني التجريبية والضابطة يف
االستبانة لصاحل اجملموعة التجريبية ،مما يشري إىل فاعلية الربنامج التعليمي املقرتح يف تعديل اجتاه املعلمات حنو هذه الفئة من أطفال الروضة.
الكلمات المفتاحية :اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط ،معلمات الروضة ،أطفال الروضة ،برنامج تعليمي.
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مقدمة:

كمــا يصــاب احمليطــون هبــم مــن إخــوة أو أصــدقاء أو معلمــني
أو الوالـ ــدين يف كثـ ــري مـ ــن األحيـ ــان بالضـ ــيق والتـ ــوتر وعـ ــدم
الراحة واالنزعـاج ممـا يكـون لـدى الـبعا مـن اجتاهـات سـالبة
حنوهم فينعكس سلباً على شخصية الطفل.
فقد أشار (يوسف وزكريا *)422 ،1333،أن السمات
األساسية لسلو الفرد ترجع بالدرجة األساسية إىل املرحلة
األوىل من حياته وعالقته بأفراد أسرته ومعلميه وأقرانه
واجتاهاهتم وأمناط سلوكهم حنوه وتفاعلهم معه مما حيدد
اجتاهات تكوين الذات لديه ويصبغ شخصيته ويشكلها.
وقد حددت الرابطة األمريكية للطب النفسي أن
اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط )Attention
) Deficit/Hyperactivity Disorder(AD/HDمن اضطرابات
الطفولة ،أو االضطرابات اليت تشخص عادة يف مرحلة
الطفولة ،ويبدو هذا االضطراب يف متالزمة من املعامل
األساسية املميزة له واليت تظهر يف وجود منط مستدمي من
قصور االنتباه ،والنشاط الزائد ،واالندفاعية ،ميكن مالحظة
شدة ذلك ومدى تكراره من خالل مقارنة الطفل بأقرانه يف
مستوى عمره ،وهنا من الدالئل الواضحة مثل :القصور يف
أداء الطفل لبعا الوظائف املهمة يف جماالت أساسية يف
حياته االجتماعية أو األكادميية ويف غريها من اجملاالت

إن مرحلة الطفولة من أهم املراحل الىت مير هبا الفرد ،إذ
إن اخلربات اليت مير هبا الطفل خالل هذه املرحلة ،تؤثر على
تشكيله وحتدد مالم شخصيته ،وهذا التشكيل خيضع
العتبارات قد تتصل بالطفل ذاته ،تتمثل :يف العوامل اجلينية
(الوراثية) ،وحاجاته ،وقدراته ،واستجاباته للمثريات .باإلضافة
إىل املؤثرات البيئية احمليطة به واليت يتعرض هلا الطفل ،وأساليب
التنشئة والرعاية واالهتمام اليت حيظى هبم الطفل خالل تلك
املرحلة.
لذلك حتظى مرحلة الطفولة باهتمام الباحثني يف شىت
أحناء العامل ،هبدف التعرف على املشكالت لدى األطفال،
وأساليب وطرق العالج اليت ميكن من خالهلا جتنب الكثري من
األعراض ،واألمراض ،واملشكالت النفسية ،واالجتماعية،
والرتبوية لدى الطفل ،من أجل تشخيصها وعالجها مبكراً،
وتوفري الكوادر املهنية واألكادميية املدربة والقادرة على
تشخيص وتقدمي الدعم النفسي والرتبوي الالزم لألطفال
خالل املراحل املبكرة لظهور تلك املشكالت.
ومـ ــن أهـ ــم املشـ ــكالت الـ ــيت يعـ ــاي منهـ ــا األطفـ ــال يف
املراحــل التعليميــة املختلفــة بصــفة عامــة ،ويف مرحلــة الروضــة
بص ــفة خاص ــة ،ه ــي مش ــكلة اض ــطراب االنتب ــاه املص ــحوب
بفــرط النش ــاط ،والــيت تع ــد م ــن أكثــر املش ــكالت انتش ــاراً يف
املراح ـ ـ ـ ــل التعليمي ـ ـ ـ ــة األوىل (الروض ـ ـ ـ ــة واملرحل ـ ـ ـ ــة االبتدائي ـ ـ ـ ــة)
(العــا ي ،1332 ،ص13؛ Kaplan and Adesman,
 ،)2011, p.685واجلدير بالذكر أن هنـا صـعوبة تشـخيص
وحتديــد األطفــال مضــطرب االنتبــاه املصــحوب بفــرط النشــاط
يف الروضــة ،يف حــني هنــا ســهولة يف تشخيصــهم والتعــرف
عل ــيهم يف املرحل ــة االبتدائي ــة .ومتت ــد ث ــار ه ــذه املش ــكلة إىل
املراح ــل التعليمي ــة التالي ــة ،وق ــد ت ــؤثر عل ــى تك ــيفهم األس ــري
وتعلمهم ،وقد يتعرضون إىل العديد من املشـكالت التعليميـة
بســبب مشــكلة اضــطراب االنتبــاه املصــحوب بفــرط النشــاط،

). (DSM-IV-TR,2000, P. 85

وتشري نتائج العديد من الدراسات (املطريي،1331 ،
ص )27-21إىل أن اضطراب االنتباه املصحوب بفرط
النشاط ينتشر بشكل أساسي بني األطفال يف الصفوف
األوىل من املرحلة االبتدائية ،ويكون الذكور أكثر عرضة
للمعاناة منه من اإلناث ،وينتشر بني األطفال العاديني وغري
العاديني.
* جيرى التوثيق يف هذا البحث على النحو اآليت  :تقدم البيانات اآلتية
للمرجع يف البحث بني قوسني  :اسم املؤلف  ،سنة النشر  ،الطبعة أو اجلزء
إن وجد  ،رقم الصفحة  ،مث تقدم قائمة ألف بائية وف ًقا أل اء املؤلفني يف
هناية البحث.
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ومعتقدات وميول واجتاهات املعلمة ،إذ ينعكس كل ذلك
على شخصية الطفل ومنوه العقلي واملعريف.
وتشري (قناوى ،2991 ،ص )211-213إىل االهتمام
بإعداد معلمات الروضة وتنمية مهاراهتن أثناء اخلدمة ،إذ إن
معظمهن ال حيصلن على اإلعداد املناسب فضالً عن عدم
متابعتهن للتطوير الرتبوي واملهين .ورغم ذلك تعاي معلمات
الروضة بعامة من نقص يف التأهيل والتطوير املهين أثناء
اخلدمة ،ويف كيفية التعامل مع األطفال الذين يعانون من
صعوبات وخاصة اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط.
كما أشارت نتائج دراسة )  (Guerra&Brown,2012,إىل
أن املعلمني على الرغم من طول خربة البعا منهم يف
التدريس والتعامل مع األطفال من ذوي اضطراب االنتباه
املصحوب بفرط النشاط ،إال أنه ينقصهم العديد من املعارف
عن هذا االضطراب وكيفية التعامل معه داخل حجرات
الدراسة.

غري أنه قد أشار (كامل وحممد ، 2991 ،ص ) 237إىل
أن مشكلة الطفل مضطرب االنتباه مفرط النشاط من أكثر
انتشارا ،إذ ميكن مالحظتها يف سنوات ما قبل
املشكالت
ً
كثريا من األطفال ال حيالون
املدرسة ،على الرغم من أن ً
للعالج إال يف سنوات متأخرة ،ولذا جيب االكتشاف
والتشخيص املبكران ملثل هذه املشكالت؛ ألنه كلما طالت
املدة اليت يعاي فيها الطفل من مثل هذه املشكالت كان
عالجها أكثر صعوبة  ،وحتول دون النمو السوي للطفل.
ويشري كل من (Dreyer,2006, P. 8-10; Kaplan,
) Adesman,2011, P. 686إىل أنه ميكن تشخيص حاالت
اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط لدى أطفال ما قبل
املدرسة .وعلى الرغم من ذلك فإن هذا النوع من االضطرابات
يظهر جلياً لدى أطفال الصفوف األوىل من املرحلة االبتدائية،
فهو بذلك ليس مبعزل عن مرحلة رياض األطفال اليت قد
تظهر فيه أعراض اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط،
ولكن غالباً ما تنتبه إليه معلمات الروضة .وجند أن هؤالء
األطفال يعانون  -باإلضافة إىل اضطراب االنتباه املصحوب
بفرط النشاط -من سوء املعاملة واالجتاهات السالبة من
جانب الوالدين واملعلمني وأقراهنم مما قد يؤدي إىل ظهور
العديد من املشكالت النفسية اليت قد تتمثل يف :ارتفاع
مستوى القلق ،والشعور بالذنب ،واملخاوف املرضية احلادة،
والعزلة االجتماعية ،والتبول الالإرادي .كل ذلك يرجع إىل
عدم فهم احمليطني به إىل طبيعة ما يعاي منه.
مهما يف حياة الطفل ،فهي
وتلعب معلمة الروضة ً
دورا ً
حتتل املرتبة الثانية بعد األبوين وأفراد األسرة املباشرين ،وما
تقوم به معلمة الروضة ليس عمالً تعليمياً فحسب بل تـ َعد هي
مسؤلة عن منو الطفل منواً متوازناً جسدياً وعاطفياً واجتماعياً
وعقلياً وخلقياً ،مع تزويده بقدر من املعلومات اليت جتعله أقدر
على متابعة التعلم يف املرحلة االبتدائية ،ويتأثر الطفل بقيم

مشكلة الدراسة وأهميتها:

إن الطفل ذا اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط
يعاي من قصور يف القدرة على االنتباه والرتكيز ،ومتهور
وعصيب ومندفع ،وعدواي ،ويصدر سلوكيات يصعب التنبؤ
جالسا
هبا ،وال يتحكم يف سلوكياته ،وجيد صعوبة يف البقاء ً
يف مكانه ،وينشغل يف عمل أشياء مزعجة مثل السقوط من
على الكرسي ،والتحدث بصوت عال ،وإحداث ضوضاء
داخل حجرات الدراسة ،ويسهل استثارته انفعالياً (دبيس
والسمادوي ،2992،ص93؛ وشليب ،1339،ص139؛
.)Bonazza, et al. 2011, P. 7

كل هذه األعراض وغريها جتعل هنا حتديًا يقابل
عموما ومعلمات الروضة خصوصاً عند تعاملهم مع
املعلمني ً
هذه الفئة وكيفية ضبط سلوكهم بني أقراهنم ،ويف الوقت نفسه
صعوبة إعطاء كل طفل حقه داخل حجرات الدراسة،
باإلضافة إىل اآلثار السلبية اليت تنعكس على الطفل جراء
االجتاهات السالبة حنوه وسوء معاملته من قِبل املعلمة وأقرانه.
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إكساهبم اجتاهات موجبة حنو هذه الفئة من األطفال مما
جيعلهم ال يسيئون التعامل معهم حىت ال ينعكس ذلك على
شخصيتهم وقدراهتم املعرفية .
فقد أشارت نتائج دراسات كل من ;(Garcia,2009
) Funk,2011; Al-Sharbati, et al., 2012, P. 277إىل أن
املعلمني غري مدربني وليس لديهم الوعي واالستعداد الكايف أو
القدرة على التشخيص والعالج أو التدخل ملساعدة األطفال
الذين يعانون من اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط.
تعد مرحلة الروضة من أهم املراحل اليت مير هبا الطفل،
وجيب أن تتوفر الفرصة للطفل للنمو املتكامل يف مجيع
اجلوانب العقلية والنفسية والعاطفية واالجتماعية واجلسمية ،إذ
إن إمهال أحد هذه اجلوانب قد يؤثر سلباً على مستوى منو
الطفل يف اجلوانب األخرى ،وحتتل معلمة الروضة مكانة مهمة
يف املنظومة التعليمية فهي أحد العناصر الرئيسة اليت يتوقف
عليها جناح أو فشل العملية التعليمية يف حتقيق أهدافها ،وقد
يؤثر هذا النجاح أو الفشل يف املراحل التعليمية التالية.
تفتقر الدراسات السابقة إىل دراسة هتتم بتنمية قدرات
معلمات الروضة يف كيفية التعامل مع أطفال الروضة الذين
يعانون من اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط ،وتعديل
االجتاه حنوهم .إذ تركزت معظم الدراسات يف التدخل
العالجي ،أو النفسي ،أو السلوكي ،أو الرتبوي للطفل نفسه،
أو تدريب الوالدين على كيفية التعامل مع الطفل مضطرب
االنتباه املصحوب بفرط النشاط(Purdie, et al. 2002, P. 66-

كما إن اضطراب االنتباه وفرط النشاط يعد من األسباب
الرئيسة اليت تؤدي إىل العديد من املشكالت احلقيقية سواء يف
األداء الدراسي أو يف التعلم أو التحصيل (العا ي،1332 ،
ص.)19-12
إذ يشري كل من (يوسف وزكريا ،1333،ص ،421وعبد
احلميد ،1334 ،صDonaher, Richelsb, 2012,P. ،222
 )2إىل أن األطفال ذوي اضطراب االنتباه املصحوب بفرط
النشاط تظهر لديهم أعراض ونشاطات زائدة يكون هلا األثر
السليب اخلطري على الطفل ذاته واملتعاملني معه واحمليطني به ،إذ
يبدي هذا الطفل منطًا متكرراً ومتواصالً من السلو الشاذ
الذي ينتج عنه إشاعة الفوضى واالضطراب يف سلو التالميذ
اآلخرين الذي يؤدي بدوره إىل إعاقة األنظمة التعليمية
واالجتماعية ،وصعوبة يف ترويضه والتوافق بينه وبني زمالئه ،مما
جيعله يواجه مبشاعر من الضجر والضيق واالجتاهات السالبة.
لذلك تعد مشكلة اضطراب االنتباه وفرط النشاط من
املشكالت اليت حظيت باهتمام الباحثني ،وتركزت اهتماماهتم
يف إعداد العديد من الربامج اليت تساعد الطفل على التغلب
على هذه املشكلة ،أو التعرف على أسباب ظهور هذا
االضطراب ،والعوامل املرتبطة به ،ودور األسرة ،كما تركز
اهتمام الباحثني على دراسة هذا االضطراب خالل املرحلة
االبتدائية .يف حني جند أن اهتمام الباحثني مبرحلة رياض
األطفال قليل مقارنة باملراحل التعليمية األخرى ،هذا باإلضافة
إىل قلة االهتمام بدور معلمة الروضة يف ختفيف حدة أعراض
هذا االضطراب خالل مرحلة التعليم املبكرة.
مما سبق يتض ضرورة االهتمام باألطفال ذوي اضطراب
االنتباه وفرط النشاط يف مرحلة مبكرة من ظهور األعراض
عليهم كي ال تتفاقم املشكلة لديهم والعمل على ختفيف
حدهتا ،وال يتسىن ذلك إال من خالل إعداد معلمة الروضة
وتدريبها مبا جيعل لديها القدرة على تشخيص هذه احلاالت
بالروضة ،وعلى دراية بكيفية التعامل معهم ،والعمل على

) .69كما إن املدقق يف املمارسات التقليدية ملعلمات الروضة

يلحظ أن مثة حاجة لتحسني أدائهن ،وخاصة فيما يتعلق
بتنمية مهاراهتن يف كيفية التعامل مع األطفال ذوي اضطراب
االنتباه املصحوب بفرط النشاط .
واتض ذلك جلياً من خالل الزيارات اليت أجراها
الباحث إىل الروضة من خالل عمله كمراجع خارجي باهليئة
القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد ،إذ الحظ عدم قدرة
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املدرسة (الروضة) ،على الرغم من أن معظم هؤالء األطفال
الحياولون العالج إال يف سن متأخرة ،ولذا جيب االكتشاف
والتدخل املبكر ملثل هذه احلاالت ،ألنه كلما طالت املدة اليت
يعاي فيها الطفل كان العالج أكثر صعوبة (كامل،1334،
ص237؛ والطيباي ،1324،ص .)4مما جعل األصوات
تتعاىل بضرورة االهتمام بتشخيص وعالج اضطراب االنتباه
املصحوب بفرط النشاط لدى التالميذ وخباصة يف املراحل
التعليمية املبكرة ،وتقع هذه املهمة على عاتق أولياء األمور
واملعلمني ،وتنبع أمهية الدراسة احلالية يف أهنا:
موضوعا على درجة كبرية من األمهية ،فبالرغم من
 )2تتناول
ً
تعدد الدراسات اليت تناولت اضطراب االنتباه املصحوب
بفرط النشاط إال أن معظمها يرتكز على املتعلم يف حني
أن معلمات الروضة حيتجن إىل برامج تعليمية تساعدهن
على تعلم كيفية التعرف على أطفال هذه الفئة وختفيف
حدة هذا النوع من االضطرابات كي ال تتفاقم فيما بعد
وتسبب بعا املشكالت التعليمية األخرى يف املراحل
التعليمية التالية.
 )1توفر هذه الدراسة برناجمًا تعليماً مقرتحاً للمعلمات يساعد
على تنمية قدراهتن يف التعرف على األطفال مضطرب
االنتباه املصحوب بفرط النشاط وكيفية ختفيف حدته ،إذ
إن املعلمة حبكم عملها وتفاعلها مع األطفال يومياً
بشكل متصل ميكن أن تساعدهم يف التغلب على مثل
هذه االضطرابات ،فهي تطلع على عدد من سلوكيات
الطفل املختلفة اليت قد تؤثر يف مستوى منوه وتعلمه يف
املراحل التعليمية الالحقة.
 )4تأيت هذه الدراسة يف إطار االهتمام املتزايد مبرحلة الطفولة،
إذ إن السنوات األوىل من عمر الطفل هلا أمهيتها وتؤثر
مرحلة الروضة على املراحل التالية سواء يف ظهور بعا
الصعوبات النمائية أو التخفيف من حدهتا.

املعلمات على تشخيص األطفال ذوي اضطراب االنتباه
املصحوب بفرط النشاط وعدم قدرهتن على حتديد األساليب
املناسبة للتعامل معهم ،واليت تقتصر يف معظم األحيان على
التعامل بغلظة نظراً لالجتاهات السالبة لدى معلمات الروضة
حنو هذه الفئة من األطفال نتيجة لسلوكياهتم داخل وخارج
حجرات الدراسة والنشاط ،مما جعل الباحث يشعر حباجة
معلمات الروضة إىل برنامج تعليمي يسهم يف تنمية مهاراهتن
يف التعرف على هؤالء األطفال وكيفية التعامل معهم ،مبا
خيفف من حدة أعراض اضطراب االنتباه املصحوب بفرط
النشاط ،وهذا ما تسعى إليه الدراسة احلالية .إذ تتحدد
مشكلة الدراسة احلالية يف التساؤل اآليت" :هل ميكن تنمية
مهارات املعلمات يف التعرف على أطفال الروضة من ذوي
اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط وكيفية ختفيف
حدته لديهم ،وتعديل اجتاه املعلمات حنوهم ،من خالل
إعداد برنامج تعليمي مقرتح هلذا الغرض؟
أهداف الدراسة:

تسعى الدراسة احلالية إىل ما يأيت:
 )2إعداد برنامج تعليمي للمعلمات لتنمية مهاراهتن يف
التعرف على أطفال الروضة ذوي اضطراب االنتباه
املصحوب بفرط النشاط وكيفية التعامل معهم.
 )1التحقق من فاعلية الربنامج التعليمي املقرتح يف تنمية
مهارات املعلمات يف التعرف على أطفال الروضة ذوي
اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط وكيفية التعامل
معهم.
 )4التحقق من فاعلية الربنامج التعليمي املقرتح يف تعديل اجتاه
املعلمات حنو األطفال ذوي اضطراب االنتباه املصحوب
بفرط النشاط.
أهمية الدراسة:

يعد اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط من أكثر
املشكالت انتشاراً ،إذ ميكن مالحظتها يف سنوات ما قبل
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الروضة ،استبانة اجتاه معلمات الروضة حنو األطفال ذوي
اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط.

 )3من حق طفل الروضة أن حيظى باهتمام املعلمات واملعاملة
الطيبة اليت تتناسب واملشكلة اليت يعاي منها ،ال أن
يـ َع َامل بطريقة سيئة ،واجتاهات سالبة غالباً ما يكون هلا
ثارها السلبية اليت قد تنعكس على شخصيته ،فالدراسة
احلالية حتاول مساعدة املعلمات على حتقيق مستوى من
التفاعل والتعامل مع طفل الروضة الذي يعاي من
اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط من خالل
تعلم التشخيص وكيفية احلد من أعراض هذا االضطراب.
 )1عادة ما تلقى املشكالت السلوكية املرتتبة على اضطراب
االنتباه املصحوب بفرط النشاط بظالهلا على بيئة تعلم
الطفل عامة والطفل الذي يعاي من اضطراب االنتباه
املصحوب بفرط النشاط خاصة ،مما يتطلب أساليب
واسرتاتيجيات تعليمية خمتلفة تتناسب وهذا االضطراب،
وميكن جتنب ذلك من خالل تدريب املعلمات على
اكتشاف (تشخيص) وختفيف حدة هذا االضطراب
وتكييف املواقف الصفية والتعليمية وفقاً حلاجات هذا
الطفل ،واحلد من االجتاهات السالبة لدى املعلمات اليت
يعاي منها الطفل.
 )1االجتاهات ذات أمهية كبرية إذ إهنا حتدد سلو املعلمات
حنو أطفال الروضة ،لذلك فهي تستحق الدراسة ،وينبغي
تعديل االجتاهات اليت قد تكون سالبة حنو األطفال
الذين يعانون من اضطراب االنتباه املصحوب بفرط
النشاط كي ال تؤثر سلباً على منو شخصية الطفل.
 )7تقدم هذه الدراسة إىل املكتبة العربية بعا األدوات اليت
قد يندر وجودها واليت تتمثل يف :برنامج تعليمي مقرتح
ملعلمات الروضة للتشخيص واحلد من أعراض اضطراب
االنتباه املصحوب بفرط النشاط ،واختبار االختيار من
متعدد للمعارف املرتبطة بتشخيص وطرق التخفيف من
اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط لدى معلمات

مصطلحات الدراسة:
تتناول الدراسة احلالية جمموعة من املفاهيم واملصطلحات اليت
تتطلب تعريفاً إجرائياً حمدداً يلتزم به الباحث خالل دراسته.
ومن أهم هذه املصطلحات ما يأيت:
البرنامج

التعليمي : Instructional Program

يعرف الباحث الربنامج التعليمي بأنه جمموعة من
املعلومات واملعارف واألنشطة واخلربات املنظمة واملخططة وفقاً
ألسلوب معني هبدف التعليم والتدريب واليت تتفاعل وتتداخل
معاً للوصول إىل نتائج مرجوة وحمددة مسبقاً .وهو عبارة عن
جمموعة من اجللسات التعليمية واألنشطة واإلجراءات املصممة
هبدف تنمية مهارات املعلمات يف التعرف على طفل الروضة
مضطرب االنتباه املصحوب بفرط النشاط وكيفية التخفيف
من حدته لديهم.
اضطراب االنتباه المصحوب بفرط النشاط

Attention

): Deficit Hyperactivity Disorder(AD/HD

يعرف الباحث الطفل مضطرب االنتباه املصحوب بفرط
النشاط بأنه يتميز بوجود ثالثة أعراض أساسية تتمثل يف:
(أ)نقص االنتباه :الذي يشري إىل قابلية الطفل للتشتت،
ومواجهة صعوبات كبرية يف تركيز انتباهه ملدة مناسبة عند
ممارسة األنشطة اليومية واملعتادة داخل حجرة الدراسة أو
النشاط أو خارجها ،وحيتاج إىل جهد كبري من املعلمة لفهم
التعليمات ،ومعاناته من شرود الذهن وكثرة انشغالة بأموره
الشخصية يف أوقات تتطلب االهتمام والرتكيز.
(ب) واالندفاعية :وهي قصور يف القدرة على ضبط النفس
(االندفاعية) ،وتدي القدرة على إقامة عالقات طيبة مع أقرانه
ووالديه واملعلمني.
(ج)فرط النشاط :وهي أن الطفل يعاي من ارتفاع مستوى

النشاط احلركي بصورة غري مقبولة اجتماعياً ،وعدم القدرة على
تركيز االنتباه ملدة طويلة.
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خاطئة لديهم حول هذه الفئة ،وحاجتهم إىل التدريب وتطوير
املناهج الدراسية يف األوساط األكادميية والرتبوية.
كما قام ) (Ghanizadeh, et al.,2006بدراسة للتعرف
على مقدار معرفة واجتاه املعلمني بإيران حول اضطراب االنتباه
املصحوب بفرط النشاط نظراً ألن هذا االضطراب األكثر
شيوعا بني األطفال واملراهقني  ،وقد أشارت نتائج الدراسة إىل
ً
أن املعلمني بإيران ليس لديهم القدر الكايف من املعارف اليت
تساعدهم على مساعدة هؤالء األطفال يف التغلب على هذا
االضطراب ،ويعتمدون يف الغالب على األساليب التأديبية
العقابية ،كما إن لديهم اجتاهات سالبة حنو هؤالء األطفال،
كما أشارت الدراسة إىل أن نسبة  %13من املعلمني لديهم
تصور أن سلوكيات هؤالء األطفال ترجع إىل فساد أساليب
الرتبية الوالديه هلم وليس نتيجة الضطراب مرضي يعاي
األطفال أنفسهم منه.
وأجرى كل من ) (Sandra and Simpson,2008دراسة
هدفت للتعرف على اجتاهات األفراد الذين يتعاملون مع
األطفال واملراهقني من ذوي اضطراب االنتباه املصحوب بفرط
النشاط يف أحد مراكز تقدمي اخلدمات الصحية هلذه الفئة
بلندن ،وقد أشارت النتائج إىل أن األفراد مقدمي اخلدمات
هلذه الفئة يتمتعون بقدر مناسب من التدريب والتنمية املهنية
اليت جتعلهم يتواصلون مع األبوين واملتعلمني بطريقة جيدة،
ولديهم اجتاهات موجبة حنو هذه الفئة من األطفال واملراهقني
فهم مدربون على كيفية تشخيص مثل هذه احلاالت والتعامل
معها وفق بعا املعايري واالشرتاطات اليت حيددها املتخصصون
يف هذا اجملال.
وقام ) (Anderson, et al.,2012بدراسة هدفت للمقارنة
بني ثالث فئات من املعلمني االسرتاليني (معلمني قبل
التخرج ،ومعلمني بعد التخرج ومل ميارسوا مهنة التدريس،
ومعلمني ميارسون مهنة التدريس بالفعل) ،يف معرفتهم
واجتاههم حول التدريس لألطفال من ذوي اضطراب االنتباه

معلمات الروضة:
هي معلمة مت إعدادها بكليات الرتبية أو رياض األطفال
هبدف رعاية منو الطفل منواً متوازناً جسدياً وعاطفياً واجتماعياً
وعقلياً وخلقياً ،باإلضافة إىل تزويده بقدر من املعلومات اليت
جتعله أقدر على متابعة منوه وتعلمه يف املرحلة االبتدائية ،وهي
تقضي مع الطفل أطول مدة ممكنة داخل املؤسسة الرتبوية
وتشجعه على ممارسة العديد من األنشطة التعليمية والرتفيهية
والتقوميية لسلوكه.
teachers

Kindergarten

الدراسات السابقة:
حرص الباحث عند عرضه للدراسات السابقة أن يهتم
بالدراسات اليت ترتبط بشكل مباشر بالدراسة احلالية ،واليت
استطاع أن يوظفها بطريقة جيدة عند تصميم وبناء أدوات
الدراسة احلالية والربنامج التعليمي املقرتح هلا ،إذ تناول عرض
الدراسات اليت اهتمت باجتاه املعلمني حنو املتعلمني من ذوي
اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط .كما اهتم بعرض
الدراسات اليت تناولت إعداد برامج تعليمية للمعلمني هبدف
زيادة معرفتهم حول اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط
وكيفية التعامل معه .وميكن عرض هذه الدراسات على النحو
اآليت:
أوالً دراسات تناولت اتجاه المعلمين نحو المتعلمين ذوي
اضطراب االنتباه المصحوب بفرط النشاط:

دراسة ) (Bruna,2004اليت استهدفت املقارنة بني
املعلمني الذين ميارسون املهنة والطالب املعلمني الذين مل
يتخرجوا بعد يف مقدار املعرفة حول اضطراب االنتباه
املصحوب بفرط النشاط واالجتاه حنو هذه الفئة  ،وقد أشارت
نتائج الدراسة إىل وجود اجتاهات سالبة حنو األطفال مضطرب
االنتباه املصحوب بفرط النشاط نتيجة لقصور يف معرفة
الطالب املعلمني ،واملعلمني املمارسني على السواء حول
اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط ،وأنه يوجد مفاهيم
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املصحوب بفرط النشاط .وقد طبقت الدراسة األدوات قبلياً
وعقب االنتهاء من دراسة الربنامج ،وقد أسفرت النتائج إىل
وجود فروق دالة إحصائياً بني التطبيق القبلي والبعدي لصاحل
التطبيق البعدي ،مما يشري إىل فاعلية الربنامج يف زيادة معرفة
املعلمني وتعديل اجتاهاهتم حول األطفال ذوي اضطراب
االنتباه املصحوب بفرط النشاط.
وأجرى ) )Jones, 2006دراسة هدفت إىل تدريب
املعلمني أثناء اخلدمة وزيادة معرفتهم حول اضطراب االنتباه
املصحوب بفرط النشاط  ،تضمن التدريب معرفة كيفية
التعرف على األطفال الذين يعانون من هذا االضطراب وكيف
يتدخلون لعالجهم أو التخفيف من حدته ،وتكونت عينة
معلما مبدارس واشنطن يف الواليات املتحدة
الدراسة من ً 231
األمريكية ،قسمت إىل جمموعتني األوىل جتريبة تلقت التدريب
ملدة شهر وتكونت من 73معلماً ،والثانية ضابطة مل تتدرب
وتكونت من  12معلماً مل تدرس الربنامج ،واعتمدت الدراسة
يف مجع البيانات على استبانة وبطاقة مالحظة ،وأسفرت
النتائج عن حتسن يف أداء معلمي اجملموعة التجريبية ،إذ تبنوا
بعا االسرتاتيجيات واألساليب املفيدة يف تعديل سلو
األطفال من ذوي اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط.
وقد أجرى ) (Jones, 2008دراسة هدفت للتعرف على
واقع معلمات الروضة الاليت يتعاملن مع األطفال من ذوي
اضطراب االنتباه من خالل إجراء مقابالت مع عشرين
معلمة بالواليات املتحدة األمريكية هبدف التعرف على
خرباهتن واملشكالت اليت يعانني منها وكيف يتعاملن معها،
وانتهت نتائج الدراسة إىل أن املعلمات يعانني من عدم
اإلعداد اجليد للتعامل مع هذه الفئة من األطفال ،ويشعرن
بالعزلة وعدم املساعدة من املتخصصني لكيفية التعامل مع
هؤالء األطفال ،وحيتجن إىل مساعدة زمالئهن كي يناقشن
املشكالت السلوكية لألطفال واسرتاتيجيات التعامل معهم،
كما أهنن أوضحن أن أولياء أمور األطفال مضطرب االنتباه

املصحوب بفرط النشاط ،وقد أشارت النتائج أهنم مجيعاً يف
حاجة إىل زيادة معرفتهم حول اضطراب االنتباه املصحوب
بفرط النشاط ،يف حني تبني أن املعلمني قبل اخلدمة لديهم
اجتاهات موجبة حنو هذه الفئة أفضل من املعلمني قبل التخرج
واملعلمني املمارسني ملهنة التدريس ،كما تبني أن األخرية لديها
اجتاهات سالبة أكثر من غريهم حنو أطفال هذه الفئة.
ثانياً :دراسات تناولت إعداد برامج تعليمية للمعلمين
بهدف زيادة معرفتهم حول اضطراب االنتباه المصحوب

بفرط النشاط وكيفية التعامل معه:
أجرى ) (Niznik, 2004دراسة استهدفت إعداد برنامج
تعليمي حول اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط،
هبدف تنمية قدرات معلمي املدارس بتكساس بالواليات
املتحدة األمريكية أثناء اخلدمة ،وقد هدف الربنامج إىل
إكساب املعلمني بعا املعارف واخلربات اليت حيتاجوهنا عن
اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط ،وعن كيفية
تشخيص األطفال الذين يعانون من هذا االضطراب داخل
حجرات الدراسة اليت يقومون بالتدريس هبا ،وحتديد الدرجات
املختلفة من شدة اإلصابة هبذا االضطراب .كما استهدفت
الدراسة تعديل اجتاه هؤالء املعلمني املشاركني يف الربنامج حنو
األطفال الذين يعانون من اضطراب االنتباه املصحوب بفرط
النشاط .وقد شار يف هذه الدراسة  37معلماً ومعلمة (3
ذكور 34 ،إناث) ،تراوحت أعمارهم بني  33-42عاماً،
وقد اعتمد الربنامج على توفري بعا املواد التعليمية عرب
اإلنرتنت حىت يسهل على املعلمني استخدامها يف األوقات
اليت تتناسب معهم ،كما مت حتديد بعا األوقات اليت ميكن
التواصل فيها مع املدرب (الباحث) ،وهي عبارة عن ثالث
جلسات ،وقد أعدت الدراسة اختبار حتصيلي للمعرفة املرتبطة
باضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط وكيفية تشخيصه
والتعامل مع األطفال الذين يعانون منه ،باإلضافة إىل استبانة
للتعرف على اجتاه املعلمني حنو املصابني باضطراب االنتباه
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املصحوب بفرط النشاط غري مهتمني بالتعاون معهن حلل
املشكالت اليت يعانون منها مع أطفاهلم .مما أدى إىل وجود
اقرتاح بضرورة اهتمام اإلدارة املدرسية وأولياء األمور
واألخصائيني النفسيني واالجتماعيني بالتعاون معاً كي تتحقق
النتائج املرغوبة.

 )2ال توجد فروق دالة إحصائياً بني متوسطات درجات
معلمات اجملموعة التجريبية ومتوسطات درجات معلمات
اجملموعة الضابطة يف اختبار االختيار من متعدد للمعارف
املرتبطة بتشخيص وختفيف حدة اضطراب االنتباه املصحوب
بفرط النشاط.
 )1ال توجد فروق دالة إحصائياً بني متوسطات درجات
اجملموعة التجريبية ومتوسطات درجات اجملموعة الضابطة يف
بطاقة مالحظة معلمات الروضة لكيفية التعامل مع األطفال
ذوي اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط.
 )4ال توجد فروق دالة إحصائياً بني متوسطات درجات
معلمات اجملموعة التجريبية ومتوسطات درجات معلمات
اجملموعة الضابطة يف استبانة اجتاه معلمات الروضة حنو
األطفال ذوي اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط.

فروض الدراسة:

أوالً :المشاركون في الدراسة:

تعقيب عام على الدراسات السابقة:
يتض من استعراض الدراسات السابقة ما يأيت:
 أوضحت الدراسات السابقة أن هنا اجتاهات سالبة لدىاملعلمني حنو األطفال ذوي اضطراب االنتباه املصحوب بفرط
النشاط ،نظراً لتبين هؤالء املعلمني ملفاهيم وتصورات خاطئة
حول هذه الفئة ،مما يشري إىل حاجاهتم إىل تدريب وتنمية
معارفهم ومهاراهتم يف التعامل مع األطفال ،وتعديل اجتاهاهتم
حنو الطفل مضطرب االنتباه املصحوب بفرط النشاط.
 مشلت الدراسات السابقة بعا الفئات يف املراحلالتعليمية ،ومل تتناول أي منها مرحلة الروضة سواء باكتشاف
أم تدخل مبكر الضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط.
 تنوعت األساليب اليت اعتمدت عليها الدراسات السابقةيف تدريب املعلمني ،كما حرصت على االهتمام بزيادة املعرفة
حول اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط ،وكيفية
تشخيصه ،وطرق التدخل املناسبة خلفا حدة هذا
االضطراب ،غري أن هنا دراسات اقتصرت على التعرف على
واقع معاملة معلمات الروضة لألطفال الذين يعانون من
اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط ،وأشارت مثل هذه
الدراسات إىل ضرورة االهتمام وتضافر اجلهود لكي يتم
التغلب على العديد من املشكالت اليت تنتج عن سوء معاملة
معلمات الروضة هلذه الفئة.

إجراءات الدراسة:
مرت إجراءات الدراسة بعدة خطوات بدأت بتحديد
املشاركني ،ومراحل إعداد أدوات الدراسة واليت مشلت :تصميم
اختبار املعرفة املرتبطة باضطراب االنتباه املصحوب بفرط
النشاط ،واستبانة االجتاه حنو طفل الروضة املضطرب االنتباه
املصحوب بفرط النشاط ،وبطاقة مالحظة املعلمات أثناء
التعامل مع طفل الروضة املضطرب االنتباه املصحوب بفرط
االنتباه ،وإجراءات التحقق من اخلصائص السيكومرتية
لألدوات ،وإعداد برنامج تعليمي تضمن :ثالث موديوالت
تعليمية بأسلوب التعلم الذايت ،وانتهت إجراءات الدراسة
بتطبيق الربنامج ومجع البيانات وحتليلها إحصائياً وتفسري
ومناقشة النتائج .وميكن تناول عرض هذه اإلجراءات
بالتفصيل على النحو اآليت:

بناءً على ما مت عرضه من الدراسات السابقة يف هذا
اجملال ،ولإلجابة على تساؤالت الدراسة احلالية ميكن صياغة
فروض الدراسة يف الصورة اإلحصائية اآلتية:

تكونت عينة املشاركني يف الدراسة من ( )43معلمة من
معلمات الروضة (مشلت العينة ست روضات ملحقة مبدارس
املرحلة االبتدائية والتعليم األساسي بإدارة أمشون التعليمية)
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الربنامج .وحرص الباحث على التحقق من تكافؤ اجملموعتني
فطبق كل من االختبار واستبانة االجتاه قبل بدء التجربة
وكانت النتائج كما يوضحها جدول ( )2اآليت:

مبتوسط عمري ( )1127سنة ،واحنراف معياري (.)422وقسم
املشاركون إىل جمموعتني :األوىل جتريبية :ضمت ( )21معلمة
درسن موديوالت الربنامج التعليمي املقرتح ،والثانية ضابطة:
ضمت ( )21معلمة مل يدرسن أيًا من موديوالت من
جدول ()1

نتائج اختبار النسبة التائية للمجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي لكل من االختبار التشخيصي ،واستبانة االتجاه نحو الطفل
مضطرب االنتباه المصحوب بفرط النشاط
األداة

االختبار التشخيصي
استبانة االتجاه

المجموعات

عدد األفراد

المتوسط

االنجراف المعياري

قيمة"ت"

مستوى الداللة 5,50

املكون

التجريبية

21

1211

2232

32319

غري دالة

األول
املكون
الثاي

الضابطة
التجريبية
الضابطة

21

1214

2231

21

4211

2293

21

4274

1231

املكون
الثالث
الدرجة
الكلية
احملور
األول
احملور
الثاي
الدرجة
الكلية

التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة

21

1274

3291

21

1233

3271

21

21211

1212

21

21217

1221

21

21274

4214

21

21233

1221

21

11233

1242

21

11221

2299

21

49224

3221

21

42221

4211

وقد أشارت النتائج جبدول ( )2إىل عدم وجود فروق دالة
إحصائياً بني املعلمات سواء يف االختبار
التشخيصي للمعرفة املرتبطة باضطراب االنتباه املصحوب
بفرط النشاط ،أو االجتاه حنو أطفال هذه الفئة.

32131
32231
22111
32113
32122
32222

غري دالة
غري دالة
غري دالة
غري دالة
غري دالة
غري دالة

من حيث مراحل إعدادها واخلصائص السيكومرتية لكل منها،
وتشمل الدراسة األدوات اآلتية:
( )2اختبار تشخيصي للمعرفة املرتبطة باضطراب االنتباه
املصحوب بفرط النشاط (إعداد الباحث).
( )1استبانة االجتاه حنو طفل الروضة املضطرب االنتباه
املصحوب بفرط النشاط (إعداد الباحث).
( )4بطاقة مالحظة املعلمات داخل قاعات الروضة (إعداد
الباحث).
وميكن أن نتناوله بشيء من التفصيل على النحو اآليت:

ثانياً :أدوات الدراسة:

إن قياس أثر املتغري املستقل على املتغري التابع يتطلب
أدوات قياس تتسم بالصدق وتتميز درجاهتا بالثبات ،حبيث
ميكن االستناد إىل نتائجها يف التحقق من صحة فروض
الدراسة .لذلك أعد الباحث أدوات الدراسة اليت ميكن عرضها
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( )1اختبار تشخيصي للمعرفة المرتبطة باضطراب االنتباه

 -صياغة مفردات االختبار وتعليماته:

صاغ الباحث مفردات االختبار من نوع االختيار من
متعدد ،وقد راعى شروط صياغة هذا النوع من املفردات
عددا من التعليمات
وخصائصها السيكومرتية؛ ووضع
ً
للمعلمات قبل البدء يف اإلجابة على االختبار ،وروعي فيها
الوضوح والدقة مع إعطاء مثال توضيحي لكيفية اإلجابة.

المصحوب بفرط النشاط( :إعداد الباحث):

أ -إعداد االختبار:

اطلع الباحث على الدراسات السابقة يف اجملال وتبني عدم
استخدام أي منها الختبارات للمعرفة املرتبطة باضطراب
االنتباه املصحوب بفرط النشاط لدى معلمات الروضة ،وقد
مر تصميم االختبار باخلطوات اآلتية:

ب -الخصائص السيكومترية لالختبار:

إنه من املسلم به أن قيمة أية دراسة علمية تتوقف على
مدى جودة البيانات اليت اعتمدت عليها ،واليت تتوقف بدورها
على مدى صدق األدوات املستخدمة يف احلصول عليها
ومدى ثبات درجاهتا وللتحقق من جودة البيانات املستمدة
من االختبار اعتمد الباحث على ما يأيت:

 -تحديد الهدف من االختبار:

يهدف االختبار إىل قياس املعرفة املرتبطة باضطراب االنتباه
املصحوب بفرط النشاط لدى معلمات الروضة بإدارة أمشون
ئيسا يف الدراسة احلالية ،ولدراسة
التعليمية ،لكونه متطلبًا ر ً

الربنامج املقرتح من عدمه ولتحديد فاعلية الربنامج.

صدق االختبار:

 -تحديد األهداف وتحليل المحتوى:

 اعتمد الباحث على صدق احملكمني ،إذ عرض االختباريف صورته األولية على عدد من أساتذة علم النفس الرتبوي
واملناهج وطرق التدريس ،ممن هلم اهتمام باضطراب االنتباه
املصحوب بفرط النشاط ،هبدف احلكم على مدى مشولية
االختبار جلوانب احملتوى (اضطراب االنتباه املصحوب بفرط
النشاط) ،ومدى وضوح صياغة املفردات ومناسبتها ألفراد
العينة املشاركني يف الدراسة .ومت عرض االختبار أيضاً على
عدد من معلمات الروضة وطالب شعبة رياضة األطفال بكلية
الرتبية هبدف التعرف على مدى وضوح صياغة املفردات
ومدى فاعلية املشتتات ووضوح التعليمات وطريقة اإلجابة.
 حساب معامالت التمييز والصعوبة للمفردات االختبارية:يعد معامل التمييز ومعامل الصعوبة من مؤشرات فاعلية
املفردات االختبارية وحساسيتها لعملية التعلم ،مت حساب
معامل التمييز ومعامل الصعوبة ملفردات االختبار ،وقد تبني أن
معامل التمييز ملفردات االختبار ترتاوح بني  3233و 3221؛
كما تراوح معامل الصعوبة ملفردات االختبار بني  3241و
 3271وهذه القيم تعد مناسبة ألغراض الدراسة احلالية ،إذ إنه

قام الباحث بتحديد جمموعة من األهداف اليت جيب أن
يقيسها االختبار يف جمال املعرفة املرتبطة باضطراب االنتباه
لدى معلمات الروضة ،ومت حتديدها يف ثالثة جماالت هي:
املعرفة العامة باملفهوم وخصائص االضطراب ،املعرفة املرتبطة
بأساليب التشخيص ،املعرفة املرتبطة بطرق العالج ومعاملة
الطفل مضطرب االنتباه املصحوب بفرط النشاط .ومت حتليل
احملتوى املرتبط هبذه األهداف يف ضوء اجملاالت الثالثة .وقد
تكون االختبار من ( )43مفردة موزعة على النحو اآليت:
المكون األول :املعرفة العامة باملفهوم وخصائص االضطراب،

وتقيسه املفردات رقم،29 ،21 ،24 ،23 ،7 ،3 ،2 :
12 ،11 ،11

المكون الثاني :املعرفة املرتبطة بأساليب التشخيص ،وتقيسه

املفردات رقم،11 ،14 ،13 ،27 ،23 ،22 ،2 ،1 ،1 :
19

المكون الثالث :املعرفة املرتبطة بطرق العالج ومعاملة الطفل

مضطرب االنتباه املصحوب بفرط النشاط ،وتقيسه املفردات
رقم.43 ،17 ،13 ،12 ،22 ،21 ،21 ،9،1 ،4 :
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وتوقعها بنجاحهم من عدمه مقارنة بأقراهنم العاديني .ويقاس
هذا احملور بعدة فقرات موجبة وسالبة على النحو اآليت:
العبارات املوجبة23، 9،21 ،2 ،1 ،3 ،4 :
العبارات السالبة22 ،1 :

يف ضوء ماسبق فإن مجيع مفردات االختبار تتسم باحلساسية
لعملية التعلم والقدرة على التمييز بني املتعلمني.

ثبات درجات االختبار:
اعتمد الباحث يف حساب ثبات درجات االختبار على
طريقتني مها :إعادة االختبار والتجزئة النصفية ،إذ اعتمدت
األوىل على تطبيق االختبار يف صورته النهائية على عينة
استطالعية قوامها ( )13معلمة وبعد مرور أسبوعني مت إعادة
تطبيق االختبار مرة ثانية ،وحبساب معامل االرتباط بريسون
بني درجات التطبيقني وجد أن قيمته  32731؛ أما الطريقة
الثانية (التجزئة النصفية) فقد اعتمدت على تقسيم االختبار
إىل نصفني متساويني باستخدام درجات العينة االستطالعية،
وقد روعي عند التقسيم أن يشمل نصفي االختبار اجملاالت
الثالثة املكونة لالختبار ،وحبساب معامل االرتباط بني نصفي
االختبار ،فقد بلغت قيمة معامل ارتباط بريسون  . 322مما
يشري إىل أن درجات االختبار تتسم بثبات مرتفع ومناسب
ألغراض الدراسة احلالية.

ب -أساليب التعامل مع الطفل :ويقصد به ميل املعلمة
وتفضيلها لعقاب األطفال كثريي احلركة مضطرب االنتباه،
والشعور باليأس وعدم اجلدوى من حماوالت جذب انتباه
األطفال دون فائدة واالنفعال بسهولة لعدم التزام الطفل
بالتعليمات ،وحتديد املكان الذي جيب أن جيلس فيه الطفل
كثري احلركة أو يتعلم فيه ،والشعور باحلاجة إىل مزيد من
التدريب على كيفية التعامل مع هذه الفئة من األطفال.
ويقاس هذا احملور بعدة فقرات موجبة وسالبة على النحو
اآليت:
العبارات املوجبة27 ،21 ،24 ،22 ،23 ،7 ،1 :
العبارات السالبة29،13 ،21 ،2 :
وصف االستبانة وطريقة تصحيحها:

تتكون االستبانة من ( )13فقرة ويقابل كل منها ثالثة
اختيارات هي :دائماً ،أحياناً ،نادراً؛ وعلى املسجيب أن يقرأ
كل فقرة ويضع عالمة يف اخلانة اليت تعرب عن مدى انطباق
الفقرة عليه .وتعتمد طريقة تصحي االستبانة يف حالة الفقرات
املوجبة على إعطاء دائماً ثالث درجات ،وأحياناً درجتان،
ونادراً درجة واحدة؛ وأما يف حالة الفقرات السالبة فيكون
توزيع الدرجات معكوساً (دائماً درجة واحدة ،أحياناً درجتان،
نادراً ثالث درجات) .والدرجة الكلية لالستبانة ( )13درجة،
وتعرب عن االجتاه املوجب حنو الطفل مضطرب االنتباه
املصحوب بفرط النشاط ،يف حني أن الدرجة الصغرى ()13
درجة ،وتعرب عن االجتاه السالب ،وأما الدرجة ( )43فتعرب
عن االجتاه احملايد حنو الطفل مضطرب االنتباه املصحوب
بفرط النشاط.

( )2استبانة االتجاه نحو طفل الروضة المضطرب االنتباه
المصحوب بفرط النشاط (إعداد الباحث):

قام الباحث بإعداد استبانة للتعرف على اجتاه معلمات
الروضة حنو الطفل مضطرب االنتباه املصحوب بفرط النشاط
يف ضوء الدراسات السابقة يف هذا اجملال ،ونظراً لعدم وجود
أداة هلذا الغرض فقد اعتمدت االستبانة يف صورهتا النهائية
على بعا الفقرات اليت تتطلب من املستجيب حتديد مدى
انطباقها عليه وفقاً ملقياس متدرج (دائماً ،أحياناً ،نادراً) ،وقد
تضمنت االستبانة ( )13فقرة موزعة على حمورين مها:
أ -تقبُل الطفل بالقاعة :ويقصد به حب املعلمة لقضاء
الوقت داخل القاعة مع الطفل املضطرب االنتباه املصحوب
بفرط النشاط  ،وعدم شعورها بالضيق من تواجده أو مشاغبته
وكثرة حركته ،وتذمرها من عدم التزام الطفل األوامر والطاعة
للمعلمة ،ومدى اهتمام املعلمة هبذه الفئة من األطفال
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صدق االستبانة:

االستبانة على عدد من معلمات الروضة وطالب شعبة رياضة
األطفال بكلية الرتبية هبدف التعرف على مدى وضوح صياغة
الفقرات هلم ،وقد مت تعديل صياغة بعا الفقرات يف ضوء
رائهم ومقرتحاهتم.

صدق المحتوى:
عرضت االستبانة يف صورهتا األولية على عدد من أساتذة
علم النفس الرتبوي ،الستطالع رائهم حول مدى صالحية
الفقرات ووضوح صياغتها ومناسبتها ألفراد العينة املشاركني يف
الدراسة ،وحتديد مدى كفايتها لقياس كل حمور من حماورها؛
وقد اتض وجود مستوى مناسب من االتفاق حول صياغة
الفقرات ودرجة كفايتها لقياس كل حمور ،وقد راعى الباحث
اقرتاحاهتم يف تعديل بعا الصياغات .ومت أيضاً عرض

صدق التجانس الداخلي:

رأى الباحث ضرورة التحقق من التجانس الداخلي
لالستبانة من خالل حساب معامالت االرتباط بني درجة كل
فقرة واحملور الذي تنتمي إليه ،وارتباط احملورين بالدرجة الكلية
لالستبانة كما هو موض باجلدول (:)1

جدول()2

معامالت االرتباط بين درجات الفقرات والمحاور التي تنتمي إليها ،وبين درجات المحاور والدرجة الكلية لالستبانة (ن=)25
رقم الفقرات

معامل االرتباط

رقم الفقرات

للمحور األول

االرتباط

2

**32721

21

**32232

2

3

**32719

23

**32111

1

**32717

7

**32222

22

**32772

7

**32721

*32137

23

**32191

29

*32197

22

**32711

13

24

**32731

للمحور األول

3
8

رقم الفقرات

معامل

9

المحور

معامالت

للمحور الثاني

معامالت
االرتباط

رقم الفقرات

للمحور الثاني

االرتباط

*32112

21

**5.777

21

**5.393

27

**5.359
*5.737

**5.733

معامل االرتباط

األول

**5.827

الثاني

**5.873

* دالة عند  3231و ** دالة عند 3232

الطريقة األوىل على تطبيق االستبانة يف صورهتا النهائية على
عينة استطالعية قوامها ( )13معلمة ،وبعد مرور أسبوعني مت
إعادة تطبيقها مرة ثانية ،وحبساب معامل االرتباط بريسون بني
درجات التطبيقني وجد أن قيمته 32211؛ أما الطريقة الثانية
(التجزئة النصفية) :فقد اعتمدت على تقسيم االستبانة إىل
نصفني متساويني باستخدام درجات العينة االستطالعية ،وقد
روعي عند التقسيم أن يشمل نصفي االستبانة نصفي احملورين
األساسيني هبا ،وحبساب معامل االرتباط بني درجات نصفي
االستبانة ،بلغت قيمة معامل ارتباط بريسون  .3272مما يشري

يتض من اجلدول أن مجيع قيم معامالت االرتباط سواء
بني درجات الفقرات واحملاور اليت تنتمي إليها ،مما يعين ارتباط
فقرات االستبانة مبحاورها ،إذ إهنا دالة إحصائياً عند مستوى
 3231أو 3232؛ كما إن معامالت ارتباط احملورين بالدرجة
الكلية دالة إحصائياً عند مستوى  ،3232مما يؤكد متتع مجيع
فقرات االستبانة وحماورها بدرجة مرتفعة من التجانس
الداخلي.
ثبات درجات االستبانة:

اعتمد الباحث يف حساب ثبات درجات االستبانة على
طريقتني مها :إعادة التطبيق والتجزئة النصفية؛ فقد اعتمدت
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هذه النسبة  ، %3223وهي تشري إىل متتع البطاقة بدرجة
ثبات مناسبة ألغراض الدراسة احلالية.

إىل ارتفاع ثبات درجات االستبانة مما جيعلها مقبولة وميكن
االعتماد عليها يف مجع البيانات ألغراض الدراسة احلالية.

ثالثاً :البرنامج التعليمي:
يعتمد الربنامج التعليمي املقرتح على بعا األسس
العلمية املتبعة عند تصميم الربامج التعليمية واليت تتمثل يف
حتديد اهلدف األساسي أو العام للربنامج ،واختيار احملتوى
التعليمي الذي يتناسب مع حتقيق األهداف املرجوة ،واالعتماد
على أسلوب التعلم الذايت من خالل استخدام الوحدات
التعليمية النسقية (املوديوالت  ،)Modulesنظراً لصعوبة خروج
املعلمات من القاعات بالروضة ،وإتاحة الفرصة هلم ملمارسة
التعلم الذايت وفقاً لسرعتهم الذاتية وظروفهم االجتماعية.
وميكن تلخيص املراحل اليت مرت هبا عملية إعداد الربنامج
التعليمي وفقاً ألسلوب التعلم الذايت على النحو اآليت:
 تحديد األهداف التعليمية :يساعد حتديد األهداف يفالتعرف على نواتج التعلم اليت ميكن قياسها ،وقد حدد
الباحث ثالثة أهداف رئيسة للربنامج تتمثل يف :أن تتعرف
املعلمة املعارف العامة واحلقائق املرتبطة مبفهوم اضطراب
االنتباه املصحوب بفرط النشاط وخصائص املرض؛ أن
تكتسب املعلمة املعارف واملهارات املرتبطة بأساليب وطرق
تشخيص اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط؛ أن
تتعامل املعلمة مع األطفال مضطرب االنتباه املصحوب بفرط
النشاط وفقاً لألساليب والطرق العلمية املناسبة اليت تسهم يف
عالج أو ختفيف حدة االضطراب لدى أطفال هذه الفئة.
وقد صاغ الباحث جمموعة من األهداف السلوكية اليت تندرج
حتت كل هدف من األهداف العامة للربنامج.

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

ملا كانت الدراسة احلالية هتدف إىل تنمية مهارات املعلمة
يف التعامل مع األطفال مضطرب االنتباه املصحوب بفرط
النشاط ،فقد تطلبت الدراسة إعداد بطاقة مالحظة
للمعلمات أثناء تعاملهم مع األطفال داخل القاعات
بالروضة ،لتحديد مدى اكتساهبم هلذه املهارات نتيجة مرورهم
باخلربات واألنشطة التعليمية اليت يتضمنها الربنامج .وقد
اعتمد الباحث يف تصميمه للبطاقة على أسلوب القوائم سابقة
اإلعداد واليت تقوم على تقومي اإلجراءات والعمليات اليت يقوم
هبا الفرد أثناء أداء املهام؛ وقد مرت البطاقة باخلطوات اآلتية:
 -تحديد الهدف من البطاقة :إذ هتدف البطاقة لتقومي ممارسة

معلمة الروضة ملهارات التشخيص والتعامل مع الطفل
مضطرب االنتباه املصحوب بفرط النشاط من خالل
مالحظتها أثناء أدائها ملهام عملها داخل قاعات الروضة.
 صياغة عبارات البطاقة وتعليماهتا :مت حتديد عبارات البطاقةيف صورة نواتج تعلم ،ودون أمامها مقياساً متدرجاً حيدد
املالحظ من خالل التقدير املناسب لألداء وفقاً للتقدير اآليت:
حقق اهلدف بدرجة عالية = ،1حقق اهلدف إىل حد ما =،2
مل حيقق اهلدف =صفر؛ وحدد الباحث تعليمات استخدام
البطاقة واهلدف منها وطريقة تدوين التقدير املناسب.
 -التحقق من صدق وثبات البطاقة :مت عرض البطاقة على عدد

من أساتذة علم النفس هبدف التأكد من وضوح تعليماهتا
ودقة صياغة عباراهتا ومالءمتها للهدف الذي وضعت من
أجله ،وقد أفاد الباحث من مالحظاهتم ،وتبني اتفاقهم بدرجة
مناسبة حول مناسبة البطاقة ووضوح ودقة صياغاهتا.
وللتحقق من ثبات تقديرات املالحظني أوجد الباحث
نسبة االتفاق بني تقديرات ثالثة من املالحظني ،وقد بلغت

 تحديد خصائص المتعلمات :إن التعرف على خصائصاملتعلمني يعد من األمور املهمة عند تصميم الربامج التعليمية؛
وقد تأكد الباحث من وجود جمموعة من اخلصائص املشرتكة
للمتعلمني مثل اخللفية املعرفية هلن ،فكلهن خرجيات رياض
األطفال ،وترتاوح أعمارهن بني  11و 42عام ،ومجيعهن من
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 إعداد دليل المتعلم (مستخدم البرنامج ووحداته) :ملا كانالربنامج احلايل يعتمد على أسلوب التعلم الذايت ،فقد حرص
الباحث على إعداد دليل ملستخدم الربنامج من معلمات
الروضة هبدف توجيههن أثناء دراستهن للوحدات التعليمية
موضحاً فيه كيفية السري أثناء دراسة الربنامج .

ساكين املناطق الريفية ،كما راعى الباحث الفروق الفردية
بينهن عن طريق تنوع األنشطة التعليمية والبدائل اليت ختتار
املتعلمات من بينها ما يتناسب واستعداداهتن وميوهلن،
باإلضافة إىل أن التقدم أثناء دراسة الربنامج وفقاً الستعدادهن
وقدراهتن وسرعتهن الذاتية دون التقيد بزمن أو زميل.

رابعاً :إجراءات تنفيذ الدراسة التجريبية:
بعد أن حدد الباحث املشاركني يف الدراسة ،واطمأن
ألدوات الدراسة وحساب اخلصائص السيكومرتية هلا ،وانتهى
من إعداد الربنامج التعليمي املستخدم يف الدراسة احلالية؛
شرع يف تنفيذ الدراسة امليدانية وفقاً للخطوات اآلتية:
 )2تطبيق أدوات الدراسة (االختبار التشخيصي الضطراب
االنتباه املصحوب بفرط النشاط ،استبانة اجتاه املعلمة حنو
الطفل مضطرب االنتباه املصحوب بفرط النشاط) قبلياً على
أفراد اجملموعتني التجريبية والضابطة.
 )1درست اجملموعة التجريبية الربنامج التعليمي املقرتح
بأسلوب التعلم الذايت ،واستغرقت دراسته ثالثة أسابيع ،إذ
تعتمد دراسة الربنامج على اإلطالع على أهداف الربنامج ،مث
االنتقال إىل املوديول األول والتعرف على املقدمة وأهداف
املوديول (الوحدة النسقية) مث اإلجابة عن أسئلة االختبار
القبلي للوحدة ،مث تصحيحه ذاتياً وحتديد مدى إتقان املعلمة
حملتوى الوحدة لتحديد هل ستدرسها أم تنتقل إىل املوديول
الثاي ،مث دراسة الوحدة من خالل أحد البدائل ،مث اإلجابة
عن أسئلة التقومي النهائي لتحديد مدى إتقان حمتوى الوحدة
إذ جيب أال يقل مستوى اإلتقان عن  %23وإال على املعلمة
إعادة دراسة الوحدة مرة أخرى حىت حتقق املستوى املطلوب.
مث تنتقل إىل دراسة الوحدة اآلتية بنفس األسلوب  .وهكذا.
 )4بعد االنتهاء من دراسة الوحدات الثالث مت تطبيق أدوات
الدراسة (االختبار التشخيصي الضطراب االنتباه املصحوب
بفرط النشاط ،استبانة اجتاه املعلمة حنو الطفل مضطرب

 تحديد المحتوى التعليمي :يعتمد حتقيق األهداف التعليميةعلى حمتوى يتناسب ومتطلبات كل هدف عام يف ضوء
جمموعة األهداف اإلجرائية ،وقد حدد الباحث احملتوى
التعليمي لكل وحدة (موديول )Moduleيف إطار جمموعة
األهداف اإلجرائية اليت تندرج حتت كل هدف عام.
 -القياس والتقويم :تعددت مراحل القياس والتقومي داخل

الربنامج التعليمي ،فاالختبار القبلي حيدد مدى توفر املعرفة
املسبقة لدراسة الربنامج ،واالختبارات اليت تطبق عقب
االنتهاء من الربنامج تقيس مدى حتقق األهداف املرجوة منه،
واالختبارات اليت توجد يف هناية كل وحدة نسقية (موديول)
تقيس مدى حتقق األهداف بكل وحدة ومتكن املعلمات من
احملتوى التعليمي للموديول.
 إعداد الوحدات النسقية (الموديوالت) :أعد الباحث ثالثوحدات (موديوالت) تتعلق األوىل منها باملعرفة العامة ملفهوم
وخصائص اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط ،وتتعلق
الثانية بأساليب تشخيص اضطراب االنتباه املصحوب بفرط
النشاط وحتديد أعراضه ومظاهره ،أما الوحدة الثالثة فتتعلق
بطرق العالج وأساليب معاملة الطفل مضطرب االنتباه
املصحوب بفرط النشاط .وقد مشلت كل وحدة على بعا
العناصر منها صفحة العنوان ،وخمطط سري التعلم يف الوحدة،
واملقدمة واألهداف ،واحملتوى ،واالختبار البعدي مث مفتاح
التصحي  .كما تضمنت الوحدة عدة بدائل ليختار املتعلم ما
يناسبه منها مثل :احملتوى املطبوع ،احملتوى املسموع
(تسجيالت مسموعة) ،عرض تقدميي (برنامج )Power Point
مصحوب بتعليق صويت.
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وينص على أنه "ال توجد فروق دالة إحصائياً بني
متوسطات درجات معلمات اجملموعة التجريبية ومتوسطات
درجات معلمات اجملموعة الضابطة يف االختبار التشخيصي
للمعرفة املرتبطة بتشخيص وختفيف حدة اضطراب االنتباه
املصحوب بفرط النشاط" .وللتحقق من هذا الفرض أجرى
الباحث التحليل اإلحصائي بطريقتني األوىل باستخدام اختبار
النسبة التائية ،وحساب حجم التأثري من خالل إجياد قيمة
معامل االرتباط الثنائي املتسلسل اليت تناظر قيمة النسبة التائية
"ت" (عالم ،1331 ،ص.)131
والطريقة الثانية باستخدام اختبار مان -ويتىن ،وحساب حجم
األثر من خالل إجياد قيمة معامل االرتباط املتسلسل للرتب،
وكانت النتائج كما يوضحها كل من جدول ( )3، 4على
النحو اآليت:

االنتباه املصحوب بفرط النشاط ،باإلضافة إىل بطاقة
املالحظة) بعدياً على اجملموعتني التجريبية والضابطة.
 )3استخدم الباحث البيانات الناجتة عن التطبيق القبلي
والبعدي ألدوات الدراسة للتحقق من الفروض اإلحصائية
للدراسة مستخدماً األساليب اإلحصائية اآلتية:
(أ)اختبار النسبة التائية.
(ب) اختبار مان-ويتىن :وقد استخدم الباحث اختبار مان-
ويتىن نظراً ألن الربنامج يهتم بوصول أفراد العينة ملستوى
اإلتقان مما يقلل التباين بني أفراد العينة بدرجة واضحة ،ومن
مث قد يؤثر على قيمة النسبة اآلتية.
(ج) معامل االرتباط الثنائي املتسلسل حلساب حجم األثر.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
نتائج الفرض األول:

جدول ()3

نتائج اختبار النسبة التائية للمجوعتين التجريبية والضابطة في درجات االختبار التشخيصي لمعرفة اضطراب االنتباه المصحوب بفرط النشاط

للمكونات الثالثة والدرجة الكلية
المكون األول
المكون الثاني
المكون الثالث
الدرجة الكلية
*دالة عند 3231

المجموعات

عدد األفراد

المتوسط

االنجراف المعيارى

قيمة"ت"

حجم التأثير

التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة

21

2211

32194

**3241

3214

21

1211

2219

21

2233

32134

21

3213

2273

21

2244

32127

21

1294

32734

21

13213

32212

21

21223

1222

**2232
**9294
**24241

3224
3222
3291

**دالة عند 3232

 3214و  3291وهي قيم مرتفعة ،مما يشري إىل أن نسبة كبرية
من تباين درجات مكونات االختبار والدرجة الكلية واليت
ترتاوح بني  %14و %91تعزى إىل تأثري الربنامج.
مت حساب حجم التأثري من خالل حساب قيمة معامل
االرتباط الثنائي املتسلسل اليت تناظر قيمة النسبة التائية "ت"
من خالل املعادلة ( 2-2عالم ،1331 ،ص.)131

يتض من اجلدول ( )4وجود فروق دالة إحصائياً بني
متوسطات درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف املكونات
الثالثة لالختبار والدرجة الكلية لصاحل اجملموعة التجريبية ،إذ
تراوحت قيمة "ت" بني  3241و 24241ومجيعها قيم دالة
إحصائياً عند مستوى داللة  ،3،32وهذا يعين تفوق اجملموعة
التجريبية على اجملموعة الضابطة .كما إن حجم األثر تراوح بني
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جدول ()7

نتائج اختبار مان –ويتنى للفروق بين درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في مكونات االختبار والدرجة الكلية
العوامل

المجموعات

العدد

متوسط

مجموع

المكون األول

التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية

21

13214

43921

21

23247

21121

21

11237

44223

21

2294

24323

21

11293

43421

الثالث

الضابطة

21

2223

21221

التجريبية
الضابطة

21

14233

43123

21

2233

21323

المكون الثاني
المكون
الدرجة الكلية
*دالة عند 3231

الرتب

u

w

z

حجم

**4241

3212

األثر

الرتب

41213
23233
2213
3233

21121
23423
21221
21323

**3212
**3271
**3272

3227
3292
2233

**دالة عند 3232

يتض من جدول ( )3وجود فروق دالة إحصائياً بني
متوسطات الرتب للمجموعتني التجريبية والضابطة يف
املكونات الثالثة لالختبار والدرجة الكلية لصاحل اجملموعة
التجريبية ،إذ ترتاوح قيمة " "zبني  4241و 3271ومجيعها
قيم دالة إحصائياً عند مستوى داللة  ، 3232وهذا يعين
تفوق اجملموعة التجريبية على اجملموعة الضابطة .كما تراوح
حجم األثر بني  3212و  ، 2233مما يشري إىل أن نسبة
كبرية من تباين درجات مكونات االختبار والدرجة الكلية
واليت ترتاوح بني  %12و  %233تعزى إىل تأثري الربنامج.
يتض مما سبق تفوق اجملموعة التجريبية على اجملموعة
الضابطة ،أي إن املتغري املستقل (الربنامج التعليمي) له تأثري
دال إحصائياً على املتغري التابع (مهارة املعلمات يف كيفية
ختفيف اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط لدى أطفال
الروضة) .وبذلك ال يتحقق الفرض األول وميكن رفضه وقبول
الفرض البديل الذي يشري إىل وجود فروق دالة إحصائياً بني
متوسطات درجات املعلمات يف اجملموعتني التجريبية والضابطة
لصاحل معلمات اجملموعة التجريبية .وتعزى هذه الفروق لدراسة
معلمات اجملموعة التجريبية للربنامج التعليمي املقرتح ،ومما
يدعم ذلك حجم األثر الكبري الذي حيدثه دراسة الربنامج

لدى معلمات اجملموعة التجريبية .وميكن تفسري ذلك بأن
الربنامج التعليمي يعتمد على بعا األساليب الفعالة (التعلم
الذايت) يف تنمية مهارات املعلمات يف كيفية ختفيف اضطراب
االنتباه املصحوب بفرط النشاط ،ونظراً ملا يتمتع به هذا
األسلوب من املميزات واخلصائص اليت تتي لكل متعلم
الفرصة للسري يف تعلمه وفق سرعته الذاتية ويوفر له العديد من
البدائل اليت تساعده للوصول إىل مستوى اإلتقان .هذا
باإلضافة إىل احتياج معلمات الروضة إىل العديد من املعارف
واخلربات واملهارات حول اضطراب االنتباه املصحوب بفرط
النشاط وكيفية التعامل معه داخل حجرات الدراسة والنشاط.
وهذا ما أوضحته العديد من الدراسات مثل(Jones,2008; :
;)Garcia,2009; Funk,2011; Al-Sharbati, et al.(2012
). Guerra and Brown,2012

نتائج الفرض الثاني:
وينص على أنه "ال توجد فروق دالة إحصائياً بني
متوسطات درجات اجملموعة التجريبية ومتوسطات درجات
اجملموعة الضابطة يف بطاقة مالحظة معلمات الروضة لكيفية
التعامل مع األطفال ذوي اضطراب االنتباه املصحوب بفرط
النشاط" .وللتحقق من هذا الفرض أجرى الباحث التحليل
اإلحصائي بطريقتني األوىل :باستخدام اختبار النسبة التائية،
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للرتب ،وكانت النتائج كما يوضحها كل من جدول ()1، 1
على النحو اآليت:

وحساب حجم التأثري من خالل إجياد قيمة معامل االرتباط
الثنائي املتسلسل اليت تناظر قيمة النسبة التائية "ت"
والطريقة الثانية :باستخدام اختبار مان -ويتىن ،وحساب
حجم األثر من خالل إجياد قيمة معامل االرتباط املتسلسل
جدول ()0

نتائج اختبار النسبة التائية للمجوعتين التجريبية والضابطة في درجات بطاقة المالحظة
المجموعات

عدد األفراد

المتوسط

االنجراف المعيارى

قيمة"ت"

حجم التأثير

التجريبية

21

27231

32921

**43229

3292

21

1294

2211

الضابطة

**دالة عند 3232

*دالة عند 3231

مستوى داللة  ،3232كما إن حجم األثر كان 3292وهي
قيمة مرتفعة ،مما يشري إىل أن نسبة كبرية من تباين درجات
بطاقة املالحظة تعزى إىل تأثري الربنامج.

يتض من اجلدول ( )1وجود فروق دالة إحصائياً بني
متوسطات درجات بطاقة املالحظة للمجموعتني التجريبية
والضابطة الكلية لصاحل اجملموعة التجريبية ،إذ إن قيمة
"ت" تساوى  43229وهي قيمة دالة إحصائياً عند

جدول ()3

نتائج اختبار مان – ويتنى للفروق بين درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في بطاقة المالحظة
المجموعات

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

u

w

z

حجم األثر

التجريبية

21

14233

43123

323

21323

**3272

2233

21

2233

21323

3

الضابطة

**دالة عند 3232

يتحقق الفرض الثاي وميكن رفضه وقبول الفرض البديل الذي
يشري إىل وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسطات درجات
بطاقة املالحظة للمعلمات يف اجملموعتني التجريبية والضابطة
لصاحل درجات معلمات اجملموعة التجريبية .وتعزى هذه
الفروق لتعرض معلمات اجملموعة التجريبية للربنامج التعليمي
املقرتح ،ومما يدعم ذلك ارتفاع حجم األثر الذي أحدثه دراسة
الربنامج لدى معلمات اجملموعة التجريبية .مما يشري إىل فاعلية
وحدات الربنامج التعليمي  .وتتفق هذه النتائج مع الدراسات
السابقة أمثال دراسة ).(Niznik,2004; Jones,2006

يتض من جدول ( )1وجود فروق دالة إحصائياً بني
متوسطات الرتب للمجموعتني التجريبية والضابطة يف بطاقة
املالحظة لصاحل اجملموعة التجريبية ،إذ إن قيمة "3272 "z
وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى داللة  ، 3232وهذا
يعين تفوق اجملموعة التجريبية على اجملموعة الضابطة .كما إن
حجم األثر كان  ، 2233مما يشري إىل أن نسبة كبرية جداً من
تباين درجات بطاقة املالحظة واليت تصل إىل  %233تعزى
إىل تأثري الربنامج التعليمي.
ويتض مما سبق تفوق اجملموعة التجريبية على اجملموعة
الضابطة ،أي إن الربنامج التعليمي كان له تأثري دال إحصائياً
على مهارة املعلمات يف كيفية ختفيف اضطراب االنتباه
املصحوب بفرط النشاط لدى أطفال الروضة .وبذلك ال

نتائج الفرض الثالث:

وينص على أنه "ال توجد فروق دالة إحصائياً بني
متوسطات درجات معلمات اجملموعة التجريبية ومتوسطات
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والطريقة الثانية :باستخدام اختبار مان -ويتىن ،وحساب
حجم األثر من خالل إجياد قيمة معامل االرتباط املتسلسل
للرتب ،وكانت النتائج كما يوضحها كل من جدول ()2 ، 7
على النحو اآليت:

درجات معلمات اجملموعة الضابطة يف استبانة اجتاه معلمات
الروضة حنو األطفال ذوي اضطراب االنتباه املصحوب بفرط
النشاط" .وللتحقق من هذا الفرض أجرى الباحث التحليل
اإلحصائي بطريقتني األوىل :باستخدام اختبار النسبة التائية،
وحساب حجم التأثري من خالل إجياد قيمة معامل االرتباط
الثنائي املتسلسل اليت تناظر قيمة النسبة التائية "ت" .
جدول ()7

نتائج اختبار النسبة التائية للمجوعتين التجريبية والضابطة في درجات استبانة االتجاه نحو الطفل مضطرب االنتباه المصحوب بفرط النشاط

للمكونين والدرجة الكلية
المجموعات

عدد األفراد

المتوسط

االنجراف المعيارى

قيمة"ت"

حجم التأثير

المحور األول

التجريبية
الضابطة

21

14244

1291

**2224

3224

21

21221

2291

المحور الثاني

التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة

21

11233

2219

21

11274

2221

21

39244

4222

21

42213

1223

*دالة عند 3231

**دالة عند 3232

الدرجة الكلية

يشري جدول ( )7إىل وجود فروق دالة إحصائياً بني
متوسطات درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف احملورين
والدرجة الكلية لالستبانة لصاحل اجملموعة التجريبية ،إذ
تراوحت قيمة "ت" بني  1231و 2274ومجيعها قيم دالة
إحصائياً عند مستوى داللة  ، 3232وهذا يعىن تفوق
اجملموعة التجريبية على اجملموعة الضابطة يف االجتاه املوجب

**1231
**2274

3212
3221

حنو الطفل مضطرب االنتباه املصحوب بفرط النشاط .كما أن
حجم األثر تراوح بني  3212و  3221وهي قيم مرتفعة ،مما
يشري إىل أن نسبة كبرية من تباين درجات حموري االستبانة
والدرجة الكلية واليت ترتاوح بني  %12و  %21تعزى إىل
تأثري الربنامج التعليمي لدى معلمات اجملموعة التجريبية.

جدول ()8

نتائج اختبار مان –ويتنى للفروق بين درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في مكوني االستبانة والدرجة الكلية

العوامل

المجموعات

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

u

w

z

حجم األثر

المكون

التجريبية

21

11294

43323

2233

21223

**3213

3299

الضابطة

21

2237

21223

المكون

التجريبية
الضابطة

21

12237

41123

21

9214

23423

الدرجة

التجريبية
الضابطة

21

11294

43323

21

2237

21223

األول
الثاني

الكلية
**دالة عند 3232

19

14233
2233

23423
21223

**4271
**3213

3279
3299

جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد  – 13الرياض (ذو احلجة 2341هـ /سبتمرب 1321م)

وتفهم السلوكيات اليت تصدر عن أطفال هذه الفئة اليت كثرياً
ما يعانون من اجتاه املعلمة السالب حنوهم .وهذا ما أوضحته
العديد من الدراسات مثل دراسة (Bruna,2004; Niznik,

جدول ( )2يوض وجود فروق دالة إحصائياً بني
متوسطات الرتب للمجموعتني التجريبية والضابطة يف احملورين
والدرجة الكلية لالستبانة لصاحل اجملموعة التجريبية ،إذ ترتاوح
قيمة " "zبني  4271و 3213ومجيعها قيم دالة إحصائياً عند
مستوى داللة  ، 3232وهذا يعين تفوق اجملموعة التجريبية
على اجملموعة الضابطة .كما تراوح حجم األثر بني 3279
و ،3299مما يشري إىل أن نسبة كبرية من تباين درجات حموري
االستبانة والدرجة الكلية واليت ترتاوح بني  %79و %99
تعزى إىل تأثري الربنامج.
يتض مما سبق تفوق اجملموعة التجريبية على اجملموعة
الضابطة يف االجتاه حنو الطفل مضطرب االنتباه املصحوب
بفرط النشاط .وبذلك ال يتحقق الفرض الثالث وميكن رفضه
وقبول الفرض البديل الذي يشري إىل وجود فروق دالة إحصائياً
بني متوسطات درجات استبانة اجتاه املعلمات يف اجملموعتني
التجريبية والضابطة لصاحل معلمات اجملموعة التجريبية .ويعزى
تعديل اجتاه املعلمات حنو الطفل مضطرب االنتباه املصحوب
بفرط النشاط لدراسة الربنامج التعليمي املقرتح ،ومما يدعم
ذلك أن حجم األثر الكبري الذي أحدثه دراسة الربنامج لدى
معلمات اجملموعة التجريبية.
وميكن تفسري ذلك بأن الربنامج التعليمي قد ساهم
بشكل له داللة إحصائية يف إكساب معلمات رياض األطفال
قدرا مناسبًا من املعارف واملعلومات واحلقائق ،حول اضطراب
ً
االنتباه املصحوب بفرط النشاط ،واليت متثلت يف ثالثة أجزاء
هي :املعرفة العامة باملفهوم وخصائص اضطراب االنتباه
املصحوب بفرط النشاط؛ واملعرفة املرتبطة بأساليب تشخيص
اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط؛ باإلضافة إىل
املعرفة املرتبطة بطرق العالج ومعاملة الطفل مضطرب االنتباه
املصحوب بفرط النشاط .وهذه األجزاء الثالثة سامهت يف
إحداث نوع من التغيري يف البنية املعرفية لدى معلمات
الروضة ،مما ساعدهم على فهم هذا النوع من االضطرابات،

;Ghanizadeh, et al., 2006; Sandra and Simpson, 2004
)2008; Jones,2008; Anderson, et al., 2012

خالصة النتائج:
أظهرت نتائج الدراسة احلالية أن الربنامج التعليمي املقرتح
قد أسهم بطريقة فعالة يف تنمية مهارات معلمات الروضة
(أفراد العينة) يف التعرف على األطفال الذين يعانون من
اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط ومتييزهم من بني
األطفال العاديني داخل حجرات النشاط والدراسة  ،وحتديد
كيفية التعامل مع هؤالء األطفال مبا يتناسب واحتياجاهتم
اخلاصة مما يقلل أو خيفف من وطأة هذا االضطراب ،وجيعلهم
يستفيدون من بعا األنشطة واملمارسات الرتبوية اليت تتبعها
املعلمة معهم يف كيفية توظيف طاقاهتم وحتفيف حدة
اضطراب االنتباه ،مما يقلل من شعورهم بعدم الرغبة فيهم أو
العدوانية جتاههم سواء من املعلمة أم من أقراهنم .واجلدير
بالذكر أن معلمات الروضة (أفراد اجملموعة التجريبية) قد أبدوا
ارتياحاً وسعادة من كمية املعارف واملعلومات اليت قدمت هلم
حول اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط ،وطريقة
تنظيم هذا احملتوى يف شكل موديوالت تعليمية تعتمد على
أسلوب التعلم الذايت .مما ساعدهم على املوازنة بني متطلبات
مهنتهم الرتبوية وظروف معيشتهم احلياتية.
كما أشارت نتائج الدراسة إىل أن معلمات الروضة (أفراد
اجملموعة التجريبية) قد تكون لديهم اجتاه موجب حنو األطفال
الذين يعانون من اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط
بعد دراسة املوديوالت الثالثة بأسلوب التعلم الذايت ،إذ تغريت
طريقة تعامل املعلمات مع األطفال مضطرب االنتباه
املصحوب بفرط النشاط ،وقد يرجع ذلك إىل تيقن املعلمات
من أن هذه احلالة هي خارجة عن سيطرة الطفل ،وأن
السلوكيات اليت يقوم هبا هو مدفوع إليها بشكل الإرادي،
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ومن خالل معرفة املعلمة ببعا الطرق واألساليب اليت ميكن
أن يكون هلا نتائج فعالة وملموسة يف ختفيف حدة هذا
االضطراب .مما جعل املعلمات يتعاطفون مع أطفال هذه الفئة
ويعدلون اجتاهاهتم السالبة حنوهم إىل اجتاهات موجبة مما
انعكس على األطفال بشكل ملموس.

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

العا ي ،رياض نايل (1332م) .اضطراب نقص االنتباه املصاحب بالنشاط
الزائد لدى تالميذ الصفني الثالث والرابع من التعليم األساسي ،احللقة
األوىل – دراسة تشخيصية .مجلة جامعة دمشق ،اجمللد  ،13العدد
األول  ،ص .234-14
املطريي ،معصومة سهيل (1331م) .دراسة اضطراب قصور االنتباه وفرط
النشاط يف عالقته باملشكالت السلوكية لدى عينة من طلبة املرحلة

أهم التوصيات والمقترحات:
االهتمام بتقدمي برامج تعليمية ملعلمات رياض األطفال
هبدف رفع كفاءهتن يف تشخيص وكيفية التعامل مع األطفال
مضطرب االنتباه املصحوب بفرط النشاط على أسس علمية
سليمة ،وعدم تركهن لالجتهاد يف حتديد طريقة التعامل ومع
هذه الفئة  ،مما قد يؤدي إىل نتائج تستمر ثارها إىل مراحل
تعليمية أخرى.
ضرورة االهتمام بالتشخيص املبكر لألطفال مضطرب
االنتباه املصحوب بفرط النشاط ،من خالل إعداد منظومة
متكاملة يشرت فيها الطبيب واألخصائي النفسي واملعلمة
وأولياء األمور واإلدارة املدرسية (الروضة) ،هبدف وضع برنامج
متكامل يشار مجيع املتخصصني واألطراف املعنية للوصول
إىل أفضل نتائج.
ضرورة العمل إلكساب معلمات رياض األطفال اجتاهات
مناسبة حنو األطفال مضطرب االنتباه املصحوب بفرط النشاط
داخل حجرات الدراسة والنشاط ،مما يقلل من احلدة والعنف
والقهر الذي يواجهه أطفال هذه الفئة من معلماهتم وأقراهنم
وقد يكون من جمتمع الروضة ككل.
االهتمام بضرورة تبين أساليب مناسبة لتدريب معلمات
الروضة مبا يتناسب ومهامهم التعليمية ،إذ يصعب على معلمة
الروضة مغادرة القاعات طوال اليوم ،مما يقلل من فاعلية
الربامج التدريبية التقليدية اليت تقدم هلم.

االبتدائية يف دولة الكوييت .مجلة اإلرااد النفسي ،مركز اإلرشاد

النفسي ،العدد التاسع عشر ،،ص.242-22 .
دبيس ،سعيد؛ السمادوي  ،السيد(2992م) .فاعلية التدريب على الضبط
الذايت يف عالج اضطراب عجز االنتباه املصحوب بالنشاط احلركي

الزائد لدى األطفال املتخلفني عقليًا .مجلة علم النفس ،اهليئة
املصرية العامة للكتاب ،العدد( ،)31ص.222-22 .
شليب ،أمينة إبراهيم (1339م) .أثر فاعلية برنامج تربوي فردي مقرتح
للتخفيف من أعراض صعوبات االنتباه مع فرط احلركة لدى تالميذ
احللقة الثانية من املرحلة االبتدائية .مجلة كلية التربية ،جامعة
املنصورة ،العدد  ،19ص.119-232.

عبد احلميد ،كمال(1334م) .التدريس لذوي االحتياجات الخاصة.
القاهرة :عامل الكتب.
عالم ،صالح الدين حممود(1331م) .األساليب االحصائية االستداللية
البارامترية والالبارامترية في تحليل البيانات البحوث النفسية
والتربوية واالجتماعية  .القاهرة :دار الفكر العرب.

قناوى ،هدى حممد(2991م) ..الطفل ورياض األطفال .القاهرة :مكتبة
األجنلو املصرية.
كامل ،مصطفى حممد؛ حممد ،ماجد عقل( 2991م ) .األداء احلركي
ألطفال الروضة كمنبئ مبكر بتحصيلهم الدراسي يف الصف األول
االبتدائي .مجلة كلية التربية ،جامعة املنصورة ،العدد (،)19

ص.211-231:

كامل ،حممد علي (1334م) .علم النفس المدرسي .ط ،1القاهرة:
مكتبة ابن سينا.
يوسف ،يوسف جالل؛ زكريا ،حيى حممد(1333م) .دراسة تشخيصية
عالجية للنشاط الزائد لدى أطفال املرحلة االبتدائية" .مجلة كلية

التربية ،جامعة عني مشس ،اجلزء الرابع العدد الرابع والعشرون ،ص.
-424

المراجع:

Al-Sharbati, M., Al-Sharbati, Z.& Al-Jahwari, S.

الطيباي ،عالء حممد زكي؛ الطيباي ،مها حممد زكى ( .)1324فاعلية كل من
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Effectiveness of an Instructional Program for Teachers in alleviating Attention Deficit/ Hyperactivity
Disorder(AD/HD) for kindergarten and the attitude towards them
Esam Gomaa Nassar
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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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التعلم المنظم ذاتيا وعالقته بالتخصص والجنس والتحصيل الدراسي لدى طلبة كلية العلوم واآلداب
بالقريات – جامعة الجوف

عبد اهلل بن عبد الهادي سليم العنزي
أستاذ علم النفس الرتبوي املساعد كلية الرتبية
جامعة اجلوف

قدم للنشر 0345/5/01هـ  -وقبل بتاريخ 0345/8/3هـ

المستخلص :هدفت الدراسة احلالية إىل الكشف عن عالقة التعلم املنظم ذاتيًا بالتحصيل الدراسي ومدى اختالفه باختالف اجلنس والتخصص لدى

طلبة كلية العلوم واآلداب بالقريات للعام الدراسي0343/0344هـ  ،ولتحقيق هذا اهلدف استخدام الباحث مقياس شوارتز وجريدلر
) Gregler, 1997السرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيًا بعد التحقق من اخلصائص السيكومرتية للمقياس.
تكونت عينة الدراسة احلالية من ( ) 304طالب وطالبة من طلبة كلية العلوم واآلداب بالقريات للعام الدراسي 0343/0344هـ 4104
 4104/م ،وخلصت الدراسة إىل النتائج اآلتية:
أ -هناك فروق ذات داللة إحصائية يف حتصيل الطلبة تعزى الختالف مستوى التعلم املنظم ذاتيًا ولصاحل مستوى التعلم املرتفع.
& (Schwartz

ب  -هناك فروق ذات داللة إحصائية يف أداء الطلبة على مقياس التعلم املنظم ذاتيًا تعزى للجنس والتخصص وذلك لصاحل الطالبات يف متغري
اجلنس ،ولصاحل التخصص العلمي يف متغري التخصص .
الكلمات المفتاحية :التعلم ،املنظم الذايت.
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مقدم ـ ـ ـ ــة:

منشــبة بشــكل ذايت – وهادفــة إىل حتســني قــدرات الطــالب،
وبيئات تعلمهم (.)Zimmerman 2002: 13855

يف السنوات األخرية حـد تغيـري يف نظـرة علـم الـنفس
الرتبوي إىل املتعلمني ،ومل تعد النظرة إليهم باعتبارهم متلقيني
ســلبيني للمعلومــات فق ـ  ،بــل هــم نشــيطو يف إعــادة تنظــيم
املــادة التعليميــة ،وإعــادة بنــاء املعــارف املتيــمنة فيهــا ،وربطهــا
مبعارفهم السابقة ،مما جيعل بنيتهم املعرفية أكثر ثباتاً ورسوخاً،
كم ـ ــا يقوم ـ ــو أيي ـ ـاً  -وبش ـ ــكل ذايت  -بإنش ـ ــاء األنش ـ ــطة
املصممة حلث املالحظة الذاتية ،والتقومي الذايت ،والتحسينات
الذاتي ـ ــة ،وم ـ ــن هن ـ ــا أم ـ ــب ال ـ ــتعلم امل ـ ــنظم ذاتي ـ ـاً م ـ ــن أكث ـ ــر
املوضوعات اليت تلقـى قبـوالً يف اآلونـة األخـرية يف جمـا الـتعلم
األكـ ــاد ي ،وبـ ــدأ البـ ــاحثو يهتمـ ــو مبوضـ ــو كيـ ــف يصـ ــب
الطالب متمكنني من تعلمهم ،وأمبحت فعالية الـتعلم يننظـر
إليهـا باعتبارهـا ترجــع  -بالدرجـة األوىل  -إىل املـتعلم ذاتــه،
وانصـ ـ ــب الرتكيـ ـ ــز علـ ـ ــى الكيفيـ ـ ــة الـ ـ ــيت مـ ـ ــن خالهلـ ـ ــا ينش ـ ـ ـ
املتعلم ـ ــو  ،وكي ـ ــف ي ـ ــدعمو  ،ويع ـ ــدلو يف عملي ـ ــة تعلمه ـ ــم
( ،)Zimmerman 1995:3ويــرى كامــل( )4114أ غيــاب
التنظـ ــيم الـ ــذايت للـ ــتعلم واعتمـ ــاد غالبيـ ــة التالميـ ــذ يف املراحـ ــل
العمريـ ــة املختلفـ ــة علـ ــى تلقـ ــي الـ ــدعم مـ ــن اخلـ ــار يف تنظـ ــيم
أعماهلم قد أدي بصورة واضحة إىل اخنفاض األداء األكاد ي
يف املراحــل الدراســية املختلفــة ،بــل ويــرو أنــه كــن مواجهــة
ذل ــك م ــن خ ــال إكس ــاب التالمي ــذ مه ــارات التنظ ــيم ال ــذايت
للتعلم (كامل.)3: 4114،
ويع ـ ــود الفي ـ ــل يف االهتم ـ ــام ب ـ ــالتنظيم ال ـ ــذايت لل ـ ــتعلم إىل
أعم ــا أل ــربت بان ــدورا م ــن خ ــال نظريت ــه يف ال ــتعلم املع ــريف
االجتمــاعي ،والــيت وضــعت العديــد مــن الفــروض الــيت تفســر
كيف حيد الـتعلم ،ومـن بينهـا أ األفـراد كـنهم – بدرجـة
كبـ ــرية – الـ ــتحكم يف سـ ــلوكهم مـ ــن خـ ــال معتقـ ــدا م عـ ــن
النتائج املرتتبة عن تلـك السلوكيات(رشـوا ،)1 ،5 :4111
ومنظــور الــتعلم املــنظم ذاتي ـاً ينقــل البحــو الرتبويــة مــن النظــر
إىل قدرات التعلم وبيئات التعلم باعتبارها هويات ثابتة fixed
إىل الرتكيـ ــز علـ ــى مـ ــا لـ ــديهم مـ ــن عمليـ ــات واسـ ــتجابات –

مشكلة الدراس ـ ـ ـ ــة:
يعاين بعض الطلبة -وبالذات يف املرحلة اجلامعية  -من
عدم قدر م على مواملة دراستهم األكاد ية بشكل جيد،
باإلضافة إىل عدم وضع أهداف لدراستهم ،ويستخدمو
اسرتاتيجيات تعلم حمدودة ال متكنهم من تذكر املواد الدراسية
بطريقة أفيل كذلك عدم ختطيطهم لوقت دراستهم .لذا
يلجؤو قبل االختبار إىل حشو املعلومات يف أذهاهنم سر ًيعا
لكي جيتازوا االمتحا مما يؤدي إىل اخنفاض مستوى
حتصيلهم العلمي والذي يؤدي بدوره إىل حصوهلم على
معدالت منخفية وتسرهبم من الدراسة.
لذا يؤكد العديد من الباحثني على أمهية اسرتاتيجيات
التعلم املنظم ذاتيًا ودورها يف العملية التعليمية إذ توجد
العديد من األدلة اجلوهرية اليت تؤكد على أ اإلجناز
األكاد ي وجودة النتائج يعتمدا بشكل مباشر على
االستعداد والقدرة على التنظيم الذايت للسلوك والعمليات
املعرفية والدافعية مبا يتناسب مع مطالب املواقف التعليمية إذ
جيمع التعلم املنظم ذاتيًا بني كل من العوامل املعرفية
والدافعية(.احلسينا ا)3 :4101 ،
ويشري ) )Schunck,2005إىل "أ التعلم املنظم ذاتياً يننظر
إليه باعتباره ميكانيزماً لتفسري الفروق يف التحصيل الدراسي
بني الطالب ،وباعتباره وسيلة لتحسني التحصيل"
( ،)Schunck,2005:85,ويذكر )" (Hong & Park,2012أ
األدبيات يف التعلم املنظم ذاتياً تظهر أ التعلم الفعا
يتطلب من املتعلمني أ يكونوا منظمني ذاتياً ،وأ املتعلمني
الذين يستخدمو اسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتياً ،يكو
لديهم حتصيل دراسي مرتفع ،ومت استكشاف الدليل
اإلمربيقي على التبثريات اإلجيابية للتعلم املنظم ذاتيًا من عدة
مصادر مثل الدراسات التجريبية ،واملالحظات النظامية،
والدراسات اليت تستحث الطالب على التفكري بصوت
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مرتفع حو وعيهم وتنظيمهم لعملية تعلمهم"
) ،Park,2012:115ويشري ) (Ocak & Yamac,2013إىل "أ
التعلم املنظم ذاتياً يعترب ميكانيزماً يساعد يف تفسري الفروق
يف التحصيل الدراسي لدى الطالب ،و ثل مؤشراً على
(Ocak
&
التحسن يف التحصيل الدراسي"
) " ،Yamac,2013:381كما أ مهارات وقدرات املتعلمني ال
تفسر بشكل كامل التحصيل الدراسي ،بل إ عوامل أخرى
مثل تنظيم الذات قد تلعب دوراً مهماً يف ذلك
)" )Schunk,2005:85ويدعم الباحثو فكرة أ مهارات
تنظيم الذات كن تعلمها ،وطاملا يتم اكتساهبا ،فإهنا تكو
& (Farajollahi
منبئة بالتحصيل والنجاح الدراسي"
)" Moenikia,2010:3688كما تؤثر األنشطة املنظمة ذاتياً
على الطالب ،وعلى مستوى حتصيلهم الدراسي" &(Rakes
)" Dunn,2010:80والتنظيم الذايت كن أ حيسن من رضا
الطالب عن ذا م ،ويزيد من دافعيتهم ،وحيسن من
حتصيلهم الدراسي" ) ،(Peng 2012:1446أيياً "
ويف السنوات القليلة املاضية أمب مفهوم التعلم
املنظم ذاتياً هو :حمل تركيز األحبا والتطبيقات الرتبوية
وذلك باعتباره متغرياً يؤثر على األداء والنجاح الدراسي،
وجناح الطالب كن تفسريه يف ضوء كوهنم نشطني معرفياً
ودافعياً وسلوكياً يف تعلمهم" (Tansriseven & Dilmac
) ،2013: 39ويف ضوء العالقة احملتملة بني التعلم املنظم ذاتياً
والتحصيل الدراسي ،يشري ،Tavakolizadeh & Qauam
) (2011إىل أنه "توجد حاجة إىل املزيد من األحبا
الستكشاف كيف كن أ يؤدى التعلم املنظم ذاتياً إىل
مستويات أعلى من التحصيل الدراسي؟ وكيف ييسر التعلم
لدى الطالب" )،(Tavakalizadeh & Qavam 2013 :381
ويرى  Sadi & Uyar 2013أنه "بسبب أمهية تبثري
اسرتاتيجيات التعلم على التحصيل الدراسي ،فإ األحبا
جيب أ تركز أيياً على العالقات بني التحصيل الدراسي
لدى الطالب واسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتياً & Sadi

") .)Uyar 2013:22وبذلك تتحدد مشكلة الدراسة احلالية يف
دراسة اسرتاتيجية التعلم املنظم ذاتيًا ،وعالقتها بكل من
التحصيل الدراسي واجلنس ،والتخصص لدى طلبة املرحلة
اجلامعية يف جامعة اجلوف.

& (Hong

أسئلة الدراسة:

تتحدد مشكلة الدراسة احلالية يف األسئلة اآلتية:
 هل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف حتصيل الطلبةتعزى إىل اختالف مستوى التعلم املنظم ذاتيًا؟
 هل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف أداء الطلبة علىمقياس التعلم املنظم ذاتيًا تعزى للجنس (طالب ،طالبات)
والتخصص والتفاعل بينهما؟
أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة الحالية إلى:
الكشف عن الفروق بني مستويات التعلم املنظم ذاتيًا لدىالطلبة اليت تعزى إىل التحصيل األكاد ي.
 الكشف عن الفروق بني أداء الطلبة على مقياس التعلماملنظم ذاتيًا باختالف اجلنس
الكش ــف ع ــن الف ــروق ب ــني أداء الطلب ــة عل ــى مقي ــاس ال ــتعلماملــنظم ذاتيًــا بــاختالف التخص ــص .والتفاعــل بينهم ــا (اجل ــنس
والتخصص).
أهمية الدراسة:
تتي أمهية الدراسة احلالية يف النقاط اآلتية:
 .0قلة الدراسات اليت تناولت متغريات الدراسة احلالية
السيما يف البيئة السعودية.
 .4تقدم هذه الدراسة معلومات عن التعلم املنظم ذاتيًا
واسرتاتيجياته ،والنتائج اليت تنتهي هلا يف وضع آلية
تشجع على التعلم املنظم ذاتيًا تطبيقياً ونظرياً.
 .4توض دور مهارات التعلم املنظم ذاتيًا يف عملية
التعلم ،ومن مث تشجيع الطالب على تنظيم تعلمهم،
وهذا يساعدهم على القيام بدور إجيايب يف مجع
املعلومات ،وتنظيمها ،وتكاملها ،ومتابعتها ،وتقييمها
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 -0الحدود البشرية :اقتصرت الدراسة على طلبة كلية

أثناء متابعتهم بعملية التعلم وهذا كن أ يساعدهم
على حتقيق مستوى أفيل من التحصيل الدراسي.
 .3توجيه الرتبويني إىل ضرورة األخذ باسرتاتيجيات التعلم
املنظم ذاتيًا لدى الطلبة باعتباره أحد أهم املفاهيم
الرتبوية احلالية اليت تساعدهم على امتالك مهارات التعلم
مدى احلياة.

العلوم واآلداب بالقريات يف جامعة اجلوف.

 -4الحدود المكانية :جامعة اجلوف (ذكور ،وإنا )

الواقعة يف منطقة اجلوف يف مشا اململكة العربية السعودية.

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

مصطلحات الدراسة:

اإلطار النظري والدراسات السابقة:

-0
يعرف بينرتتس ( )Pintrich,2000:453التعلم املنظم ذاتيًا على
أنه "عملية هادفة ونشطة ،إذ ييع املتعلمو أهدافهم
التعليمية مث حياولو املراقبة والتنظيم والتحكم يف خصائصهم
املعرفية والدافعية والسلوكية ،وتوجههم ،وتقيدهم أهدافهم
وخصائص السياق يف البيئة التعليمية"
إجرائيًا يعرف التعلم املنظم ذاتيًا ببنه :الدرجة اليت حيصل
عليها طلبة كلية العلوم واآلداب بالقريات على الصورة املعدلة
ملقياس شوارتز وجريدلر ))Schwartz & Gregler,1997
التعلم المنظم ذاتيا

learning

تعريف التعلم المنظم ذاتيا:

Self-regulated

تعــود األمــو النظريــة للــتعلم املــنظم ذاتيـاً إىل العديــد مــن
النم ـ ــاذ  ،والنظري ـ ــات ال ـ ــيت ظه ـ ــرت يف جم ـ ــا عل ـ ــم ال ـ ــنفس،
وخام ـ ـ ــة تل ـ ـ ــك املتص ـ ـ ــلة ب ـ ـ ــالتعلم :كنظري ـ ـ ــة ال ـ ـ ــتعلم املع ـ ـ ــريف
االجتمـ ــاعي للـ ــربت بانـ ــدورا ،والنظريـ ــة البنائيـ ــة املعرفيـ ــة جلـ ــا
بياجيـ ــه ،ومنـ ــاحي الـ ــتعلم البنـ ــائي االجتمـ ــاعي لفيجوتسـ ــكى
 ،Vygoteskyونظري ـ ــة ال ـ ــتعلم اإلجرائ ـ ــي لس ـ ــكنر وغريه ـ ــا ،إذ
توم ــلت ه ــذه النم ــاذ والنظري ــات إىل بع ــض اآلراء واملب ــاد
اخلام ــة ب ــالتعلم ،وال ــيت متث ــل مف ــاهيم عام ــة يف ال ــتعلم امل ــنظم
ذاتيـاً ) ،(Tansriseven & Dilmac 2013: 31وقـد البـاحثو
تعريفات متعددة للتعلم املنظم ذاتياً ويرجع الفيـل إىل ألـربت
بانــدورا يف التبكيــد علــى عمليــات التنظ ـيم الــذايت مــن خــال
نظريت ـ ـ ــه يف ال ـ ـ ــتعلم املع ـ ـ ــريف االجتم ـ ـ ــاعي ،وال ـ ـ ــيت ترك ـ ـ ــز عل ـ ـ ــى
معتقــدات الفــرد يف قدراتــه علــى حتقيــق نتــائج معينــة (Ocak
) &Yamac,2013:380ومـ ـ ــن أمثلـ ـ ــة التعريفـ ـ ــات الـ ـ ــيت قـ ـ ــدمها
الب ــاحثو لل ــتعلم امل ــنظم ذاتي ـ ـاً :أن ــه يش ــري إىل "بني ــة متع ــددة
األوجـ ــه تشـ ــمل مكونـ ــات معرفيـ ــة ومـ ــا وراء معرفيـ ــة ودافعيـ ــة،
وتبدو بعض مالحمها يف جوانب سلوكية ،واملتعلم املـنظم ذاتيـاً
يتمي ــز باملش ــاركة بفعالي ــة يف ال ــتعلم سـ ـواء م ــن ناحي ــة م ــا وراء
املعلومـ ـ ـ ـ ـ ــات ،أو م ـ ـ ـ ـ ـ ـن الناحيـ ـ ـ ـ ـ ــة الدافعيـ ـ ـ ـ ـ ــة أو السـ ـ ـ ـ ـ ــلوكية "
(إبراهيم ،)411 : 0991،كما أنه "الدرجة اليت إليها يكـو
الطــالب مشــاركني نشــيطني بشــكل مــا وراء معــريف ،ودافعــي،
وسـلوكي يف عمليـة تعلمهـم" (Duckworth et al.,2009:49,

-2التحصيل الدراسي (المعدل التراكمي):

يعرف التحصيل الدراسي ببنه "اإلجناز يف مادة أو
جممو املواد الدراسية مقدراً بالدرجات طب ًقا لنتائج
االختبارات ،وهو يعكس مدى استيعاب الطالب ملا تعلموه
من خربات يف مادة دراسية أو أكثر (فرير .)011 :0995.
إجرائياً يعرف التحصيل الدراسي ببنه :ما يكتسبه الطلبة
من سلوكيات يف اجملا املعريف ،والوجداين ،والنفسحركي،
ويقاس يف هذه الدراسة من خال املعد الرتاكمي للطلبة.

 -3التخصص الدراسي:
من التعليم الذي يلتحق به الطالب خال دراسته
باجلامعة ،وتقسم هذه التخصصات إىل نوعني مها:
التخصصات النظرية ،والتخصصات العلمية.
حدود الدراسة:

حدود الدراسة :تتحدد الدراسة احلالية فيما يبيت:
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مــن خــال الــتحكم يف األفكــار ،واالنفعــاالت ،واملعتقــدات،
والس ــلوكيات ،واالس ـرتاتيجيات ،وتنظيمه ــا مب ــا حيق ــق أه ــداف
ال ــتعلم ) ،a ، (Nikolaki & Koutsoub2013: 114وه ــو
"االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجيات ال ـ ـ ـ ـ ـ ــيت يس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدمها الط ـ ـ ـ ـ ـ ــالب  :مث ـ ـ ـ ـ ـ ــل
االسرتاتيجيات املعرفية ،وما وراء املعرفية ،واسرتاتيجيات إدارة
املص ـ ـ ـ ــادر – لتنظ ـ ـ ـ ــيم مع ـ ـ ـ ــرفتهم ،وإدارة بيئ ـ ـ ـ ــتهم وتعلمه ـ ـ ـ ــم،
والتحكم فيهم" ) ،(Sadi & Uyar 2013:22وهو أيياً "عملية
نشـيطة بنائيـة ييـع مــن خالهلـا املتعلمـو األهـداف ،ويراقبــو
تعلمه ـ ــم ،ويش ـ ــاركو يف تعلمه ـ ــم بش ـ ــكل مع ـ ــريف ،وم ـ ــا وراء
معـ ـريف ،ودافع ــي م ــن خ ــال ال ــتحكم يف دوافعه ــم ومع ــارفهم

)& ، Salter، Macgrego، Akerman،Zimmerman ,1990
Vorhaus

وهــو "ختطــي  ،وحتكــم الطــالب ،وتنظــيمهم لشنشــطة املعرفيــة
والســلوكية الفعليــة" ) (Acar & Aktamis,2010وهــو كــذلك
"نشــاط يؤديــه الطــالب ببنفســهم ببســلوب نــابع مــن الــذات
بــدالً م ــن كون ــه نتيج ــة غ ــري مباش ــرة للتعل ــيم  ،instructionمم ــا
كـ ــن الطـ ــالب مـ ــن عمليـ ــات تعلمهـ ــم " (Zimmerman,
)" ،2002:13856وهو عملية نشـيطة بنائيـة والـيت فيهـا ييـع
املتعلم ـ ـ ــو أه ـ ـ ــدافاً ل ـ ـ ــتعلمهم ،مث حي ـ ـ ــاولو املراقب ـ ـ ــة والتنظ ـ ـ ــيم
والـ ــتحكم يف معـ ــرفتهم ،ودافعيـ ــتهم ،وسـ ــلوكهم ،ينوجهـ ــو يف
ذل ـ ــك م ـ ــن خ ـ ــال أه ـ ــدافهم ،واملالمـ ـ ـ الس ـ ــياقية يف البيئ ـ ــة"

")(Ocak &Yamac,2013 :380

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

ومع أ تعريفات التعلم املنظم ذاتياً تتباين إىل درجة ما،
فإهنا تتيمن مالم أساسية مثل :إجيابية املتعلم يف إمتام
عملية التعلم ،واملتمثل يف االستخدام املنتظم لالسرتاتيجيات
املعرفية ،وما وراء املعرفية ،والدافعية ،والسلوكية مما يسهل
تيسري اكتساب املعلومات ،وتنظيم الدافعية ،ومن مث حتقيق
األهداف ،باإلضافة إىل وجود عمليات موجهة ذاتياً،
ومعتقدات ذاتية ،واليت حتسن التعلم وتيسر حتقيق األهداف.

) ، :80كما إنه "عملية موجهة ذاتياً ،واليت فيها يرتجم (حيو )
األفراد قدرا م إىل مهارات يف املواضع األكاد ية" & (Hong
) ،Park 2012 :115وهـو "مصـطل ينسـتخدم لومـف الـتعلم
الــذي ينوجــه م ــن خــال مــا وراء املعرف ــة (أي تفكــري الف ــرد يف
تفك ــريه) ،والفع ــل االس ـ ـرتاتيجي (أي ختط ــي ومراقب ــة وتق ــومي
الفرد لتقدمه يف ضوء معيار ما)" (Farajollahi & Moenikia
) ، 2010:3688وهـ ـ ــو كـ ـ ــذلك "األفكـ ـ ــار واملشـ ـ ــاعر واألفعـ ـ ــا
املتولــدة ذاتي ـاً ،والــيت تعتــرب ةططــة ومعــدة لتحقيــق األهــداف
الشخصـ ــية للفـ ــرد (Macgregor ،Akerman،Duckworth
2009

Vorhaus

&

Peng،Salter

الخصائص المميزة للتعلم المنظم ذاتيا:

توجد بعض اخلصائص املميزة للتعلم املنظم ذاتياً ،ومنها
أ التعلم املنظم ذاتياً:
 .1عملية موجهة ذاتياً  self-directiveواليت فيها حيو
الطالب قدرا م إىل مهارات يف اجملاالت األكاد ية ،وهو
األفكار واملشاعر والسلوكيات اليت تعترب متولدة ذاتياً
لتحقيق األهداف" ،ويؤكد على االستقاللية autonomy
والتحكم)السيطرة) من جانب الطالب الذين يراقبو
ويوجهو وينظمو أفعاهلم املوجهة حنو حتقيق أهدافهم
املتمثلة يف اكتساب املعلومات ،وتوسيع اخلربات،
وحتسني الذات ).(Hong & Park 2012 :115
 .2التنظيم الذايت للتعلم يتيمن عوامل معرفية ،وسياقية،
ودافعية ،ووجدانية ،ويقرتح تعريفاً أكثر ثراءً للتعلم ،كما

،2012:1446،3

) ،Dibenedetto & Bembenutty,2011:2ويعرفــه (الســيد
 )4104ببنـ ــه "أداء معـ ــريف سـ ــلوكي دافعـ ــي يقـ ــوم بـ ــه مـ ــتعلم
نشــي حيــدد أهدافــه األكاد يــة مســبقاً ،ويبــذ جهــداً مناســباً
للومـ ـ ـ ــو إىل هـ ـ ـ ــذه األهـ ـ ـ ــداف ،ويـ ـ ـ ــنظم جهـ ـ ـ ــده املبـ ـ ـ ــذو ،
ويستخدم اسـرتاتيجيات حمـددة تسـاعده للومـو إىل أهدافـه،
ولديه دافعية ذاتية توجهه إلكما املهـام األكاد يـة "(السـيد،
 ،)19 :4104كم ــا إن ــه "الق ــدرة عل ــى املش ــاركة النش ــيطة يف
عملي ــة ال ــتعلم بش ــكل م ــا وراء مع ــريف ،و دافع ــي ،وس ــلوكي"
) (TaVakolizadeh & Qavam,2011:1087كمــا إ الــتعلم
املــنظم ذاتي ـاً يعــي" املشــاركة الواعيــة للمــتعلم يف عمليــة الــتعلم

52

جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد  – 51الرياض (ذو احلجة 0341هـ /سبتمرب 4105م)

إنه عملية إدارة للذات ،واليت فيها حيو الطالب قدرا م
الذهنية إىل مهارات مرتبطة باألداء يف العديد من
اجملاالت مثل اجملاالت األكاد ية ،والرياضية ،واملوسيقية،
(Ocak
والصحية & Yamac, 2013 : 380-381,

املتعلم تعد قابلة للتغيري بدالً من كوهنا مسات ثابتة إما
تلكها أو يفتقدها الفرد ،مع ذلك توجد بعض عمليات
التنظيم الذايت كن ومفها بالعمومية كالتخطي  ،ووضع
األهداف(Duckworth et al,2009:7, Zimmerman .

 .3النظر إىل التعلم باعتباره نشاطاً يؤديه الطالب
ببنفسهم بشكل ذايت بدالً من اعتباره نتيجة خلربات
التدريس ))Zimmerman ,2002: 13856
 .4هو أحد االسرتاتيجيات املتعددة اليت كن أ يطبقها
املتعلمو  ،وتلعب دوراً نشيطاً يف عملية تعلمهم ،ومن
خال استخدام اسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتياً ،يكو
األفراد قادرين على التغلب على البيئات غري املناسبة،
& .(Farajollahi
وغري املبلوفة ،والتكيف معها

 .9توجد عدة مصطلحات تصف هذا النم من التعلم
منها التعلم املستقل  ،Independent Learningوالتعلم
االسرتاتيجي  ،Strategic Learningوتنشري هذه
املصطلحات إىل أولئك املتعلمني الذين يستطيعو القيام
ببربعة مهام هي:
 القدرة على معرفة متطلبات املواقف التعليمية النوعية
بشكل دقيق وسليم
 اختيار اسرتاتيجية تعلم مناسبة ملعاجلة مشكلة التعلم
املطروحة.
 مراقبة فاعلية االسرتاتيجية املستخدمة يف التجهيز
واملعاجلة.
 لديهم الدافعية لالندما يف موقف التعلم حىت حتقيق
اهلدف (رشوا . )01 :4111 ،

),2002: 13856

).Zemmerman ,2002

)Moenikia , 2010 :3688

 .5مهارات التعلم املنظم ذاتياً ال تعد مسات شخصية
أميلة ،بل كن اكتساهبا من خال اخلربة والتبمل
الذايت )(Farajollahi & Moenikia, 2010 :3688
 .6ال تعد القيية األساسية يف حتديد التعلم بومفه منظماً
ذاتياً هي ما إذا كا منفصالً عن النواحي االجتماعية ولكنها
ما إذا كا املتعلم يظهر مبادأة شخصية ،ومثابرة ،ومهارات
تكيفيه يف التعلم ()Zimmerman, 2002:13856
 .7التنظيم الذايت ال ينعد فق متعلقاً مبهارات التفكري باملعىن
الييق ،بل يتيمن أيياً أدواراً لالنفعاالت ،والدافعية،
ومفهوم الذات يف التعلم ،وهو يتيمن مكونات وجدانية
(مرتبطة باحلالة املزاجية واالنفعاالت) ،ومكونات معرفية،
ومن مث يتجنب أي فصل خاد بني ما هو وجداين وما هو
معريف ،ومن مث فهو ينعد مفهوماً كلياً يسم بالوضع يف
االعتبار العالقات البينية بني مفاهيم رئيسة مثل املعرفة،
وفعالية الذات ،والدافعية بدالً من استكشاف هذه
اجملاالت بشكل منفصل )(Duckworth et al,2009:4-6
 .8التنظيم الذايت يعد مفهوماً دينامياً ،وحالة موقفية ،وليس
مسة عامة ،مبعىن أ عمليات التفكري اليت يندمج فيها

أهمية التعلم المنظم ذاتيا :

كن تلخيص أمهية التعلم املنظم ذاتياً يف النقاط اآلتية:
 .1يساعد على تنمية مهارات التعلم مدى احلياة ،وذلك
وفعاال
لرتكيزه على شخصية املتعلم بومفه مشارًكا نشطًا ً
يف عملية التعلم.
 .2يساعد املتعلمني على التمييز الدقيق بني املادة اليت مت
تعلمها بشكل جيد ،واملادة اليت مت تعلمها بشكل أقل
جودة (احلسينا .)09-08 :4101
 .3جيعل املتعلم ينظر إىل املشكالت واملهارات التعليمية
على أهنا حتديات يرغب يف مواجهتها واالستمتا بالتعلم
من خالهلا.
 .4يسهم يف جعل الطالب لديه دافعية ومثابرة واستقاللية
وانيباط ذايت ،وثقة يف نفسه يف أنه يستطيع استخدام
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استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا:

اسرتاتيجيات ةتلفة لتحقيق أهداف التعلم اليت وضعها
لنفسه.
 .5يسهم يف حتكم املتعلم يف عملية التعلم ،فمن خالله يقوم
الطالب بتحديد أهدافه وخيتار االسرتاجتيات اليت كن أ
تسهم يف حتقيق تلك األهداف ،مث ينفذ تلك
االسرتاتيجيات ويراقب تقدمه حنو حتقيق تلك األهداف
(حافظ،،عطية .)080 :4111

املكو الرئيس الثاين للتعلم املنظم ذاتياً هو املهارة،
ويعرب عنها باسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتياً ،وتنعرف
اسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتياً ببهنا "العمليات أو األفعا
اليت ارسها املتعلمو لكي يكتسبوا املعلومات واملهارات اليت
يعتقدو أهنا مفيدة").(Tanriseven & Dilmac,2013:31
وهي أيياً "التكتيكات اليت تنستخدم هبدف إمتام هدف أو
غرض معني" (جاموس  ،)43: 4111وتفيد هذه
االسرتاتيجيات املتعلمني يف متكينهم من توظيف مصادرهم
املعرفية بشكل أكثر فعالية ،ومتكينهم من حبث املشكالت
بشكل أكثر تنظيماً ،وتزيد من معتقدا م الدافعية اإلجيابية.
ويتفق الباحثو مثل (Ocak & ،(Ocak & Yamack 2013

مكونات التعلم المنظم ذاتيا :
قسم
مكونني رئيسني ،ومها:

)Schraw & Brooks,(2000

التنظيم الذايت للتعلم إىل

( )1اإلرادة  Willوهي :ميل الفرد للمحافظة على تركيزه

وجهده من أجل حتقيق أهدافه مهما كانت املعوقات
احملتملة .وتتي اإلرادة من خال الدافعية motivation
"وهي العملية اليت بواسطتها ينستهل ،وينعزز اجلهد املوجه
حنو اهلدف ،وتتيمن الدافعية ثالثة مكونات متصلة
بالتنظيم الذايت للتعلم هي :مكو التوقع ،واملكو القيمي،
واملكو االنفعايل ،وتوجد أنوا ةتلفة من املعتقدات
الدافعية تتيمن كل من فعالية الذات ،والعزو ،والتوجه حنو
اهلدف ،واألمل.

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

 ،،al.,2009ورشوا  )4111على أ التعلم املنظم ذاتياً
يتبلف من عدة مكونات:
 .1استراتيجيات التعلم المعرفية

Cognitive Learning

 :Strategiesومن أمثلتها:

 التسميع أو السـرد  :Rehearsalويتيـمن اسـرتاتيجياتمث ــل ال ــتالوة  ،Recitationوالقـ ـراءة بص ــوت مرتف ــع ،ووض ــع
اخلط ـ ـ ـ ــوط حت ـ ـ ـ ــت الفق ـ ـ ـ ـ ـرات املهم ـ ـ ـ ــة ،وتفي ـ ـ ـ ــد مث ـ ـ ـ ــل ه ـ ـ ـ ــذه
االس ـ ـ ـ ـرتاتيجيات الطـ ـ ـ ــالب يف االنتبـ ـ ـ ــاه للـ ـ ـ ــدروس ،وانتقـ ـ ـ ــاء
املعلومات املهمة ،واالحتفـا باملعلومـات يف الـذاكرة لفـرتات
أطو .
التفصيل أو اإلسهاب  :Elaborationويتيمن توليد
التماثالت ،وأخذ املالحظات ،وتفسري األفكار ،وتوجيه
األسئلة ،واإلجابة عن األسئلة.

( )2المهارة  ،Skillوهي :القدرة على توظيف

االسرتاتيجيات املناسبة ،مما يساعد املتعلمني على حتسني
إراد م جتاه التعلم  .وتتي املهارة من خال الوعي املا
وراء معريف :أي معلومات الفرد عن عملياته املعرفية،
وتنظيمه لتلك العمليات ،واالسرتاتيجيات املعرفية ،وما وراء
املعرفية ،والقاعدة (البنية) املعرفية( .يف جاموس : 4111
 ،43-01السيد)18 :4104 ،
متثل هذه املكونات حمددات عامة لقدرة الفرد على
التنظيم الذايت ،وضعف مستوى الفرد يف أي مكو منها
يؤدي إىل ضعف مستوى التعلم املنظم ذاتياً لديه ،وحتاو
مناذ التعلم املنظم ذاتياً إحدا نو من التكامل بني هذه
املكونات مبا ييسر فهم التعلم واألداء األكاد ي.

 تنظيم المعلومات  :Organizationويتيمن انتقاء الفكـرةالرئيس ـ ــة ،واس ـ ــتخدام جمموع ـ ــة واس ـ ــعة م ـ ــن الفني ـ ــات النتق ـ ــاء
وتنظــيم األفك ــار ) (Sadi & Ugar2013:22باإلض ــافة إىل
اسـ ـ ـ ـرتاتيجيات أخ ـ ـ ــرى مث ـ ـ ــل التش ـ ـ ــفري ،واالس ـ ـ ــتنتا  ،وه ـ ـ ــذه
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 -التقويم الذاتي  self- evaluationأي :قيام املتعلم بالتقييم

االس ـرتاتيجيات جتعــل الطالــب أثنــاء جتهيــز املعلومــات نشــيطاً
ونظامياً
) ،Ocak& Yamac,2013:381جيها قرىن )4111:40
 .2االستراتيجيات ما وراء المعرفية  :ما وراء املعرفة هي
"األحكام حو األحكام" ،أو هي "وعي الفرد ،وحتكمه
يف أفكاره" ،وهي أحد املكونات اجلوهرية لشداء املاهر
واليت تؤثر على كل من وظائف الذاكرة ،والتعلم،
واكتساب املهارات ،وحل املشكالت ،وهي تتبلف من
مكونني مها:
أ.

املقصود لنوعية العمل الذي يقوم به ملعرفة مدى تقدمه فيه
(جاموس .)41: 4111

 -المراقبة الذاتية

self – monitoring

وتعي :االهتمام

املتعمد واملتبين مبالحظة املتعلم لنواحي حمددة من سلوكه
الشخصي.

 -التحكم الذاتي (جاموس .)03: 4111

 -3استراتيجيات إدارة المصادر (االستراتيجيات السلوكية) ،ومن
أمثلتها:

المعارف ما وراء المعرفية  :وهي معارف الفرد العامة

 -تنظيم الجهد

حو عملياته املعرفية ،واليت كن اكتساهبا من خال
اخلربات ،و كن تنشي تلك املعارف بشكل آيل أو
إرادي ،وتتيمن ثالثة أنوا من املعارف هي:
 املعارف التقريرية ( declarativeمثل اسرتاتيجيات التعلم
كالتسميع ،وأخذ املالحظات).
 املعارف اإلجرائية ( proceduralمثل كيفية تنفيذ هذه
االسرتاتيجيات).
 املعارف الشرطية ( conditionalمثل معرفة مىت وملاذا
املختلفة
االسرتاتيجيات
تستخدم

Effort Regulation

وهو :قدرة الفرد على

التعامل مع الفشل ،وعلى االحتفا بالرتكيز واجلهد بالرغم
من وجود مشتتات ،وهو نو من إدارة الذات ،ويعكس
االلتزام بتحقيق أهداف الفرد يف االستذكار حىت مع وجود
معوبات أو مشتتات من خال توجيه وحتكم الفرد يف
طاقته وإمكاناته املتصلة هبذه األهداف ،(Rakes & Dunn
).2010: 80

 -البحث عن المعلومات

information

 :seekingوهي

اجلهود الذاتية اليت يبذهلا املتعلم للحصو على أكرب قدر من
املعلومات املهمة من مصادر غري اجتماعية.
 -البحث عن المساعدة االجتماعية :وهي اجلهود الذاتية اليت

)(Schunk,2005:26,Ocak& Yamac,2013:381

ب .الخبرات ما وراء المعرفية :وتتيمن عمليات تقومي،
وتنظيم معرفة الفرد.
وبصفة عامة ،تفيد االسرتاتيجيات ما وراء املعرفية يف
معرفة الفرد وحتكمه يف اسرتاتيجياته املعرفية ،ومراقبتها أثناء
تنفيذها ) )Nikolaki & Koutsoube,2012:226ومن أمثلة
االسرتاتيجيات ما وراء املعرفية:
 -وضع األهداف والتخطيط goal setting and planning

يبذهلا املتعلم للحصو على املساعدة االجتماعية من
الراشدين واملدرسني واألقرا .
باإلضافة إىل اسرتاتيجيات مثل إدارة الوقت & .(Acar
)Aktamis,2010 : 5539, Ocak & Yamac, 2013 : 381

 -4االسـ ــتراتيجيات الدافعيـ ــة :وتتيـ ــمن فعاليـ ــة الـ ــذات،
وتوجه ـ ـ ــات اهل ـ ـ ــدف الداخلي ـ ـ ــة واخلارجي ـ ـ ــة ،وقيم ـ ـ ــة املهم ـ ـ ــة،
ومعتقدات التحكم ،وقلق االختبار (Ocak & Yamac 2013
381,
Nikolaki
&
Koutsoube,2012:226,cao,2012:43,Sadi & Uyar,2013

أي :وضع املتعلم لشهداف الرتبوية الرئيسة أو الفرعية مبا
يتناسب مع الوقت املتاح ،ويسم بإمتام األنشطة املتعلقة
باألهداف املوضوعة.

: 22, Peng,2012:1447
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خصائص المتعلم المنظم ذاتيا -:

بشكل سلوكي:

يشرتك الطالب املنظمو ذاتياً يف بعض اخلصائص ،ويصف
 Zimmerman,1995الطالب ذا التعلم املنظم ذاتياً بكونه
"مشاركاً نشيطاً يف عملية تعلمه بشكل ما وراء معريف،
ودافعي ،و سلوكي" ،على النحو اآليت:

 .1انتقاء ،وبناء ،وتوليد البيئات اليت تزيد تعلمه.
 .2البحث عن النصيحة ،واملعلومات ،واألماكن اليت من
احملتمل أ تزيد تعلمه.
 .3تعزيز نفسه بشكل ذايت أثناء التعلم واألداء

 .1التخطي ووضع األهداف لنفسه.
 .2التنظيم ،واملراقبة ،والتقومي الذايت لتعلمه يف املراحل
املتعددة من عملية االكتساب.
 .3التحديد الواض ملهامه ،ووضع املعايري اليت يف ضوئها
يراقب فعالية اسرتاتيجيات تعلمه.
 .4التحكم – بشكل ما وراء معريف – يف تعلمه لكي حيقق
أهدافه األكاد ية.
 .5الوعي بقدراته وبنقاط ضعفه.
 .6استخدام اسرتاتيجيات معرفية ةتلفة مثل التكرار،
والتسميع ،والتفصيل ،والتنظيم لتحقيق فهم أفيل ،وحتسني
الذاكرة(Tavakolizadeh & Qavam, 2011:1090, .

-3اســتخدام املصــادر املختلفــة بشــكل فعــا مــن أجــل حتقيــق
التعلم األفيل ))Nikolaki & Koutsoube,2012:227
-5إدارة الوقت بكفاءة.
وحتدد خليفة )4111( ،أهم مسـات املـتعلم املـنظم ذاتيـاً فيمـا
يبيت:
 .1الثقة بالنفس.
 .2االجتهاد وإتقا العمل.
 .3الرباعة وسعة احليلة.
 .4تلك أهداف وغايات حمددة.
 .5املثابرة والرباعة يف التخطي .
 .6القــدرة علــى تقــومي أدائــه يف ضــوء األهــداف الــيت ييــعها
لنفسه.
 .7القدرة على تعديل سلوكه يف ضوء تقو اته لذاته.
 .8امــتالك املبــادأة الذاتيــة ،والقــدرة علــى الــتحكم يف املواقــف
التعليمية (خليفة.)05 :4111 ،
وحيدد السيد )4104( ،أهم مسات املتعلم املنظم ذاتياً فيما
يبيت:
 .1حتديد األهداف األكاد ية مسبقاً.
 .2بذ اجلهد املناسب للومو إىل األهداف.
 .3تنظيم اجلهد املبذو .
 .4استخدام اسرتاتيجيات حمددة تساعده يف الومو إىل
أهدافه.
 .5الدافعية الذاتية حنو إكما املهام األكاد ية.
 .6تنظيم بيئة التعلم وحسن استغال املصادر التعليمية.

بشكل ما وراء معرفي :

)(Zimmerman,1990:5, Tanriseven & Dilmac,2013:31

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

 .7بشكل دافعي:
 .1القدرة على التفصيل ،وبذ اجلهد ،واملثابرة يف أداء
العمل املدرسي.
 .2اإلحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس باجلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارة ،والقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوة ،واالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقاللية
).)Tavakolizadeh & Qavam,2011:1090

 .3عندما يواجه أي معوقات سواء املتصلة بظروف الدراسة
أو املعلمني أو الكتب الدراسية فإنه جيد طريقاً للنجاح
(Farajollahi&Moenikia,2010:3688,Zimmerman,1990:
)5

 .4اإلحساس بالكفاءة وفعالية الذات.
 .5االقرتاب من أي مهمة بثقة ومرونة
2012:226)،Koutsoube

 .6املبادأة

الذاتية،

واالهتمام

& .(Nikolaki

الداخلي

باملهام

).)Zimmerman,1990:5
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(متيمنة :التسميع ،والتنظيم ،والتفصيل ،والبحث عن
مساعدة اآلخرين ،والبحث عن املساعدة من املادة املكتوبة،
واليب االنفعايل ،ومراقبة الفهم ،وضب الدافعية) لدى عينة
من طالب اجلامعة ،وحبث الفروق القائمة بني طالب
التخصصات العلمية وطالب التخصصات األدبية من جهة
وبني مرتفعي ومنخفيي التحصيل الدراسي من جهة أخرى
يف متغريات البحث ،ومشلت عينة الدراسة ( )498طالباً
وطالبة من طالب كلية الرتبية جامعة بنها منهم ( )083من
الشعب األدبية و( )003من الشعب العلمية ،ومن بني
النتائج اليت كشفت عنها الدراسة :وجود فروق دالة إحصائياً
بني طالب الشعب العلمية وطالب الشعب األدبية يف
اسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتياً عدا اسرتاتيجية (ضب
االنفعا ) إذ كانت الفروق دالة لصاحل طالب الشعب
العلمية ،ووجود فروق دالة إحصائياً بني مرتفعي ومنخفيي
التحصيل الدراسي يف اسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتياً  -عدا
اسرتاتيجييت البحث عن مساعدة اآلخرين واليب االنفعايل

 .7التقومي الذايت باستمرار أثناء التعلم (السيد19 :4104 ،
 .)11من ناحية أخرى ،يعتمد املتعلمو املبتدئو على
األشكا البدائية من العمليات املنظمة ذاتياً مثل:
 .1وضع أهداف بعيدة األمد غري حمددة.
 .2استخدام األساليب غري االسرتاتيجية ،واألشكا غري
الدقيقة من املراقبة الذاتية .
 .3استخدام العزوات السببية (مصادر ال كن التحكم
فيها)
 .4ردود الفعل الدفاعية )(Zimmerman,2002:13856

الدراسات السابقة:
دراسة إبراهيم ( ،)0991سعت إىل التعرف على العالقة
بني مكونات التعلم املنظم ذاتياً يف ضوء منوذ ز رما وكل
من تقدير الذات والتحصيل الدراسي وحتمل الفشل
ذكورا،
األكاد ي .وتيمنت العينة  041طالبًا وطالبة (ً 10
 51إناثًا ،مبتوس عمري = 03سنة) ،ومن بني النتائج اليت
كشفت عنها الدراسة :وجود فروق يف مكونات التعلم املنظم
ذاتياً بني الذكور واإلنا لصاحل اإلنا  ،وعدم وجود عالقة
دالة إحصائياً بني مكونات التعلم املنظم ذاتياً والتحصيل
الدراسي.
وهدفت دراسة القيسي ( )4113إىل كشف عالقة
التعلم املنظم ذاتياً يف التحصيل ومدى اختالفه باختالف
النو االجتماعي والكلية لدى طالب جامعة مؤتة .ومشلت
العينة  311طالباً وطالبة من جامعة مؤتة ،وكشفت نتائج
الدراسة عن :وجود فروق دالة إحصائيًا يف التحصيل
الدراسي للطالب تعزى إىل اختالف مستوى التعلم املنظم
ذاتياً لصاحل مستوى التعلم املرتفع ،وعدم وجود فروق بني
اجلنسني يف التعلم املنظم ذاتياً.
واستهدفت دراسة حسانني وعاشور (،)4111
الكشف عن طبيعة العالقة بني كل من فعالية الذات اللغوية،
وأبعاد ما وراء الفهم ،واسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتياً

– لصاحل مرتفعي التحصيل.

وهدفت دراسة احلسينا ( )4101إىل الكشف عن
طبيعة العالقة بني اسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتياً يف ضوء
منوذ بينرتيش وكل من التحصيل الدراسي ،واألسلوب
املفيل للتعلم (تعاوين ،تنافسي ،فردي) لدى طالب الصفني
الثاين والثالث الثانوي يف منطقيت الرياض والقصيم ،وكذلك
الكشف عن الفروق يف اسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتياً يف
ضوء منوذ بينرتيش يف ضوء التخصص الدراسي (نظري،
علمي) ،ويف ضوء املستوى الدراسي (ثاين ،ثالث ثانوي)،
وتكونت عينة الدراسة من  509طالباً من طالب الصفني
الثاين والثالث الثانوي يف منطقيت الرياض والقصيم (408
طالباً من طالب التخصصات النظرية 410 ،طالباً من
طالب التخصصات العلمية 433 ،طالباً من طالب الصف
الثاين الثانوي 415 ،طالباً من طالب الصف الثالث
الثانوي) ،ومن بني النتائج اليت كشفت عنها الدراسة :عدم
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ذكورا،
وتبلفت العينة من  049من الطالب املعلمني (ً 41
 94إناثًا) ،وكشفت النتائج عن :عدم وجود عالقة بني
مستوى التحصيل الدراسي يف مقرر طرق تدريس الرياضيات،
واستخدام اسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتياً (الدافعية،
واملعرفية ،وتنظيم الذات)؛ وتعي هذه النتيجة املثرية لالهتمام

وجود عالقات موجبة بني اسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتياً
والتحصيل الدراسي فيما عدا اسرتاتيجيات التنظيم الذايت املا
وراء معريف ،واحلديث الذايت املوجه لشداء اخلارجي ،وتنظيم
اجلهد ،ووجود فروق يف بعض اسرتاتيجيات التعلم املنظم
ذاتياً بني طالب التخصصات النظرية وطالب التخصصات
العلمية لصاحل طالب التخصصات العلمية ،وعدم وجود
فروق يف اسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتياً بني طالب الصفني
الثاين والثالث الثانوي فيما عدا اسرتاتيجية التنظيم الذايت املا
وراء معريف إذ كانت الفروق دالة لصاحل طالب الصف
الثالث الثانوي.
وهدفت دراسة اجلراح ( )4101إىل الكشف عن
مستوى امتالك طلبة اجلامعة ملكونات التعلم املنظم ذاتياً،
والفروق بني اجلنسني واملستويات الدراسية يف تلك املكونات،
والقدرة التنبؤية لتلك املكونات بالتحصيل األكاد ي،
وتكونت العينة من  440من طالب البكالوريوس يف جامعة
الريموك ،وكشفت نتائج الدراسة عن امتالك الطلبة ملكو
التسميع واحلفظ بدرجة مرتفعة ،ولباقي املكونات بدرجة
متوسطة ،كما تفوق الطالب الذكور على اإلنا يف مكو
وضع اهلدف والتخطي  ،وتفوق طلبة الفرقة الرابعة على
طالب الفرقتني الثانية والثالثة يف مكوين االحتفا
بالسجالت واملراقبة ،وطلب املساعدة االجتماعية.
وســعت دراســة ،. Benson. Xu et al. 2010
 Mudrey-Camino. & Steinerإىل استكشاف العالقة بني
االندما الوالدي والتعلم املنظم ذاتيـاً ،والتحصـيل يف القـراءة،
وتكونــت العينــة مــن تالميــذ الصــف اخلــامس االبتــدائي ،ومــن
بـني النتـائج الـيت كشـفت عنهـا الدراسـة أ الـتعلم املـنظم ذاتيـاً
ارتب – بشكل إجيايب دا – بالتحصيل يف القراءة.
وهدفت دراسة  Acar &Atkins 2010إىل التعرف على
العالقة بني اسرتاتيجيات تنظيم الذات ،والتحصيل الدراسي
يف مقرر طرق تدريس الرياضيات لدى الطالب املعلمني،
والفروق بني اجلنسني يف استخدام تلك االسرتاتيجيات.

أ

الطالب ال يعملو من أجل التعلم ،ولكن فق من

أجل احلصو على تقديرات جيدة ،وبسبب ذلك ال
حيتاجو إىل استخدام االسرتاتيجيات املعرفية ،والدافعية،
واسرتاتيجيات تنظيم الذات ،ومالت اإلنا إىل استخدام
االسرتاتيجيات املنظمة ذاتياً بدرجة أكرب من الطالب
الذكور.
وقام  Yusuf, 2011يف دراسته بفحص دور كل من
اسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتياً ،وفعالية الذات ،والدافعية
للتحصيل الدراسي ،وتكونت العينة من  411من طالب
اجلامعة ،وأظهرت النتائج عن :وجود تبثري مباشر ،وتبثريات
غري مباشرة للدافعية للتحصيل والسرتاتيجيات التعلم املنظم
ذاتياً على التحصيل.
يف حني هدفت دراسة Dibenedetts & Bembenutty,
 2011إىل :فحص العالقات بني التعلم املنظم ذاتياً
والتحصيل الدراسي يف املقررات العلمية ،وما إذا كانت
متغريات تنظيم الذات األكاد ي – متيمنة فعالية الذات،
وإرجاء اإلشبا  ،والبحث عن املساعدة – تنبب بالتحصيل
الدراسي يف املقررات املتصلة بتخصص العلوم ،والفروق بني
اجلنسيني يف متغريات الدراسة .وتكونت العينة من  51من
ذكورا 44 ،إناثًا) ،وكشفت النتائج عما
طالب اجلامعة (ً 43
يبيت:
 وجود عالقة موجبة دالة بني التعلم املنظم ذاتياً،
والتحصيل الدراسي.
 وجود عالقات موجبة دالة بني متغريات الدراسة (التنظيم
الذايت للتعلم ،وفعالية الذات ،وتبجيل اإلشبا األكاد ي)
والتقديرات النهائية يف املقررات.
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االسرتاتيجيات املعرفية ،واالسرتاتيجيات املا وراء معرفية،
واسرتاتيجيات إدارة الوقت ،وإدارة بيئة الدراسة،
واسرتاتيجيات تنظيم اجلهد) والتحصيل الدراسي يف مادة
البيولوجي ،وتكونت العينة من  348من طالب املدرسة
ذكورا) امتدت أعمارهم من
العليا برتكيا ( 441إناثًاً 014 ،
 03إىل  08عاماً (مبتوس عمري =  05.49سنة،
واحنراف معياري =  1.11سنة) ،ومن بني النتائج اليت
كشفت عنها الدراسة :وجود عالقة إجيابية دالة بني
االسرتاتيجيات املا وراء معرفية ) ،(MSRواسرتاتيجيات إدارة
الوقت ،وإدارة بيئة الدراسة ) ،(TSEMواسرتاتيجيات تنظيم
اجلهد ،والتحصيل الدراسي يف مادة البيولوجي.

 وجود فروق  -وإ كانت غري دالة إحصائيًا  -بني
اجلنسني يف تكرار أنشطة طلب املساعدة من اآلخرين لصاحل
اإلنا .
ودراســة  Ahmad & Hussain Ayeem (2012).هــدفت
إىل كشــف العالقــات بــني الــتعلم املــنظم ذاتيـاً ،وفعاليــة الــذات
األكاد ية ،والتوحد مع املدرسة ،وقلـق االختبـار ،والتحصـيل
الدراس ــي ،وتكون ــت العين ــة م ــن ( )341م ــن ط ــالب الص ــف
ـورا 440 ،إناثًـا) إىل النتـائج اآلتيـة :وجـود
العاشر ( 415ذك ً
عالقــة موجبــة بــني ال ــتعلم املــنظم ذاتي ـاً ،والتحصــيل الدراس ــي
لدى الذكور ،وأ التحصيل الدراسي لدى اإلنا أفيل من
التحصـ ــيل الدراسـ ــي لـ ــدى الـ ــذكور ،وأ الـ ــذكور أفيـ ــل مـ ــن
اإلنا على مقاييس التعلم املنظم ذاتيًا.
وقام ) Peng (2012بدراسة العالقة بني سلوك التعلم
املنظم ذاتياً والتحصيل الدراسي يف مادة العلوم لدى طالب
اجلامعة  .وتكونت العينة من ( )010من طالب اجلامعة
ذكورا % 31 ،إناثًا)،
(متوس العمر =  41سنةً %53 ،
ومن بني النتائج اليت كشفت عنها الدراسة :أ
االسرتاتيجيات املعرفية ،وتنظيم الذات ،وقلق االختبار تعد
منبئات مهمة للتحصيل الدراسي يف العلوم .
وهدفت دراسة ) Ocak & Yamac (2013إىل فحص
العالقات بني اسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتياً ،واملعتقدات
الدافعية ،واالجتاهات حنو الرياضيات والتحصيل الدراسي يف
الرياضيات .وتبلفت العينة من  413من طالب الصف
اخلامس االبتدائي ،وكشفت نتائج الدراسة عن :أ فعالية
الذات تنببت – بشكل إجيايب دا – بالتحصيل الدراسي،
وتنبب قلق االختبار – بشكل سليب دا – بالتحصيل ،يف
حني مل يكن السرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتياً تبثري دا على
التحصيل الدراسي يف الرياضيات ..
ودراسة ) Sadi & Uyar (2013هدفت من خال منذجة
املعادلة البنائية إىل – فحص العالقات املباشرة وغري املباشرة
بني فعالية الذات ،واسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتياً (متيمنة

التعليق علي الدراسات السابقة:

 -0ندرة الدراسات اليت تناولت التعلم املنظم ذاتياً يف البيئة
السعودية ،فال توجد  -يف حدود ما أطلع عليه الباحث -
سوى دراسة أجراها احلسينا ( )4101على عينة من
طالب الصفني الثاين والثالث الثانوي يف منطقيت الرياض
والقصيم ،وتوملت إىل :عدم وجود عالقات موجبة بني
اسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتياً والتحصيل الدراسي فيما عدا
بعض اسرتاتيجيات التنظيم الذايت ،وعدم وجود فروق يف
اسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتياً بني طالب الصفني الثاين
والثالث الثانوي فيما عدا اسرتاتيجية التنظيم الذايت املا وراء
معريف إذ كانت الفروق دالة لصاحل طالب الصف الثالث
الثانوي.
أما العينة اليت اختارها الباحث للدراسة احلالية ،فهي عينة
عشوائية من طالب وطالبات جامعة اجلوف الواقعة يف
املنطقة الشمالية ،واليت مل حتظ من قبل بالبحث والدراسة.
 -4تناقيت نتائج الدراسات اليت حبثت العالقة بني التعلم
املنظم ذاتياً ،والتحصيل الدراسي .إذ توملت دراسات كل
من احلسينا ( ،)4101و )Dibenedetts ،Xu et al.(2010
 ، (2011)،& Bembeneettyو  ،(2012)،Ahmad et al.و

 ، (2012)،PengوSadi & Uyar 2013
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من العام 0343/0344هـ والبـال عـددهم ( )5441طالبًـا
وطالب ـ ــة م ـ ــنهم ( )3411طالب ـ ــة و ( )0141طالبً ـ ـا ،وذل ـ ــك
حسب إحصائية عمادة القبو والتسجيل جبامعة اجلوف .

موجبة بني التعلم املنظم ذاتياً ،والتحصيل الدراسي ،يف حني
توملت دراسات كل من إبراهيم ( )0991و Acar
) ،&Atkins (2010و (2013)،Ocak & Yamacإىل عدم
وجود عالقة بني التعلم املنظم ذاتياً ،والتحصيل الدراسي.
 -4تباينت نتائج الدراسات اليت حبثت الفروق بني اجلنسني
يف التعلم املنظم ذاتياً .إذ توملت دراسات كل من إبراهيم
( ،)0991واجلراح ( ،)4101و )، Acar &Atkins (2010
و ،(2012)،Ahmad et al.و (2012) ، Pengإىل وجود فروق
يف مكونات التعلم املنظم ذاتياً لصاحل اإلنا  .يف حني
توملت دراسة القيسي ( )4113إىل عدم وجود فروق بني
اجلنسني يف التعلم املنظم ذاتياً .
 -3توملت دراسة القيسي ( )4113إىل وجود فروق دالة
إحصائياً يف التحصيل تعزى إىل اختالف مستوى التعلم
املنظم ذاتياً لصاحل التعلم املنظم ذاتياً املرتفع ،وتوملت دراسة
حسانني ،وعاشور ( )4111إىل وجود فروق دالة إحصائياً
بني مرتفعي ومنخفيي التحصيل يف التعلم املنظم ذاتياً
لصاحل مرتفعي التحصيل الدراسي ،وهذا يوض وجود عالقة
بني التعلم املنظم ذاتياً ،والتحصيل الدراسي.
 -5اتفقت دراسة كل من القيسي ( ،)4113و حسانني،
وعاشور ( )4111على وجود فروق دالة إحصائيًا بني
طالب التخصصات العلمية ،وطالب التخصصات األدبية،
وكانت الفروق لصاحل التخصصات العلمية.
 -1العثور على دراسات يف البيئة العربية تناولت موضو
التعلم املنظم ذاتياً لدى طالب اجلامعة مثل :دراسة كل من
القيسي ( ،)4113وحسانني ،و عاشور ( ،)4111و اجلراح
( ،)4101مع ندرة وجود دراسات يف هذا اجملا على الفئة
ذا ا يف البيئة السعودية ،وهذا ما دفع الباحث إىل إجراء هذه
الدراسة باإلضافة إىل ما ذكر يف مشكلة الدراسة.

عينــة الدراســة : :وتكون ـت عينــة الدراســة مــن ( )304طالبًـا

وطالب ــة م ــن طلب ــة كلي ــة العل ــوم واآلداب بالقري ــات مب ــا نس ــبته
 %1،04م ــن جمم ــو اجملتم ــع األم ــلي مب ــدى عم ــري م ــابني
( )40-08ومبتوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ( )09س ـ ـ ـ ـ ــنة وبـ ـ ـ ـ ـ ـاحنراف معي ـ ـ ـ ـ ــاري
 )1.81(.1مت اختيارها بالطريقة العشوائية الطبقية .
جدول ()1
توزيع أفراد العينة حسب الجنس (طالب ،طالبة) والتخصص

(علمي ،أدبي).
المتغير

الصنف

العدد

اجلنس

ذكر

213

أنثى

199

علمي

175

أديب

237

التخصص

أدوات الدراسة:
لغرض حتقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن تساؤال ا،

استخدم الباحث مقياس شوارتز وجريدلر ،الذي يقيس
اسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيًا ،ترمجة القيسي ()4113
ويتيمن املقياس ( )41فقرة من مقياس ليكرت تتدر
نادرا
نادراً ،
على قائم تدر مخاسي (دائما ،غالبًا ،أحيانًاً ،
جدا) .إذ يرتاوح مدى درجات كل فقرة بني (،)5-0
واشتمل املقياس على مخس اسرتاتيجيات رئيسة مفصلة
على النحو اآليت:
جدول ()2

استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا المستخدمة في المقياس وعدد

فقراتها ومدى الدرجات

منهج وإجراءات الدراسة:

مجتمع الدراسة :تكو جمتمع الدراسة من مجيـع طلبـة كليـة
العلــوم واآلداب بالقريــات املســجلني بالفصــل الدراســي األو

02

م

االستراتيجية

عدد فقراتها

مدى الدرجات

0

التخطي والتنظيم

1

()41-1

4
4
3

حتيري الواجب
إعادة تركيب البيئة
القدرة على التذكر

1
3
3

()41-1
()41-3
()41-3

5

الدراسة املثالية

5

()41-5
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ومت تقسيم مستويات التعلم املنظم ذاتيًا إىل مستويات
ثالثة على النحو اآليت:
()019 -93
مرتفع ( 001فبعلى) متوس
منخفض -94(..فبقل)

صدق أداة الدراسة:

تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري القيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ( )4113إىل أ ز رمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــونز
( )Zimmerman&Pons,1988قاما بدراسة للتحقق من مدق
البنــاء للمقيــاس إذ طبق ـه علــى عينــة تكونــت مــن ( )81طالبً ـا
وطالبـ ـ ــة ،فسـ ـ ــرت نتـ ـ ــائج  %84مـ ـ ــن التبـ ـ ــاين يف األداء علـ ـ ــى
املق ــاييس ،وفس ــر العام ــل الع ــام  %4,19م ــن التب ــاين والعام ــل
الثـ ــانوي  %4,04ودل ـ ــت النت ـ ــائج علـ ــى أ مف ـ ــردات ال ـ ــتعلم
امل ــنظم ذاتيً ــا عكس ــت خص ــائص تعل ــم م ــنظم ذاتيً ــا ع ــام عن ــد
الطلبة(.يف القيسي.)48 -41 ،4113 ،
وللبيئ ــة العربي ــة حتقق ــت القيس ــي ( )4113م ــن الص ــدق الظ ــاهري
للمقيــاس بعــرض ملقيــاس علــى عشــرة حمكمــني متخصصــني يف علــم
ال ـ ــنفس وق ـ ــد أخ ـ ــذت مبالحظ ـ ــات احملكم ـ ــني وأج ـ ــرت التع ـ ــديالت
املطلوبة.
ويف الدراســة احلاليــة حتقــق الباحــث مــن مــدق البنــاء للمقيــاس
بتطبيقـ ــه علـ ــى عينـ ــة اسـ ــتطالعية مـ ــن غـ ــري العينـ ــة الـ ــيت خيـ ــعت
للدراســة احلاليــة بلغــت ( )51طالبـاً مــن طلبــة كليــة العلــوم واآلداب
بالقريــات ،وذلــك حبســاب معامــل االرتبــاط بــني درجــات كــل فقــرة
م ـ ــن فقـ ـ ـرات املقي ـ ــاس والدرج ـ ــة الكلي ـ ــة ل ـ ــه ،وتراوح ـ ــت مع ـ ــامالت
االرتبــاط مــا بــني ( ،).67- .23كــذلك حســاب معامــل االرتبــاط
ب ــني درج ــات ك ــل فق ــرة ودرج ــة البع ــد ال ــذي تنتم ــي إلي ــه .ويوض ـ
اجلدو رقم ( )4ذلك.
جدول ()3
معامل االرتباط بـين درجـات كـل فقـرة والدرجـة الكليـة للبعـد الـذي تنتمـي
إليه الفقرة

التخطي والتنظيم
حتيري الواجب

القدرة على التذكر

3

 .84-.54

الدراسة املثالية

5

 75-.54

ومجي ــع ه ــذه املع ــامالت دال ــة إحص ــائيًا ،عن ــد مس ــتوى الدالل ــة
( )0.05وهذا يوض أ املقياس يتمتع بصدق البناء ،واالتساق
الداخلي.

الخصائص السيكومترية للمقياس:

األبعاد

إعادة تركيب البيئة

3

 74-.34

عدد فقراتها االرتباط(األدنى واألعلى للفقرات)
73–.37
1
 71-40
1

02

ثبات المقياس:
تشري القيسي ( )4113إىل أ شوارتز وجريدلر ()0991
حتققـ ـا مـ ـن ثب ــات املقي ــاس ع ــن طري ــق كرونب ــا ألف ــا لالتس ــاق
ال ــداخلي وذلـ ــك علـ ــى عينـ ــة م ـ ـن طلبـ ــة جامعـ ــة جنـ ــوب شـ ــرق
الوالي ــات املتح ــدة بلغ ــت ( )411طالبًـ ـا وطالب ــة ،وق ــد كانـ ــت
معامالت الثبات لالسرتاتيجيات على النحو اآليت :
التخطي والتنظيم ،1,83 ،حتيري الواجب  1,14إعادة
تركيب البيئة ،1,19 ،القدرة على التذكر  .,11والدراسة املثالية
1,14وعد ذلك مؤشراً على مالئم الثبات.
وحتققت القيسي ( )4113من ثبات املقياس بتطبيق املقياس
على عينة استطالعية عددها ( )31طالبًا وطالبة يف جامعة
مؤتة كلية اآلداب ومت حساب معامالت الثبات عن طريق
استخرا معامالت االتساق الداخلي لكل اسرتاتيجية من
اسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيًا وكانت معامالت الثبات على
النحو اآليت:
التخطي والتنظيم ،1,13 ،حتيري الواجب  1,11إعادة
تركيب البيئة،1،15 ،القدرة على التذكر  ,84والدراسة املثالية
 ،1,84واملقياس ككل بل 80,1
وفي الدراسة الحالية حتقق الباحث من ثبات األداة ،وذلك

باستخدام طريقة االتساق الداخلي (كرونبا ألفا) على عينة
استطالعية مكونة من ( )51طالبًا وطالبة من خار عينة
الدراسة ،وبل معامل الثبات للمقياس الكلي ( ،)1.89يف
حني كا معامل الثبات لشبعاد الفرعية على النحو اآليت:
1,18
 -0التخطي والتنظيم
1,15
 -4حتيري الواجب
1,19
 -4إعادة تركيب البيئة

عبداهلل بن عبداهلادي العنزي :التعلم املنظم ذاتيًا وعالقته بالتخصص واجلنس والتحصيل الدراسي لدى طلبة .....

إجاب ــا م س ــوف ي ــتم التعام ــل معه ــا بس ـ ـرية تام ــة وتس ــتخدم
ألغراض البحث العلمي .ومت اإلجابة عن استفسـارات الطلبـة
قبل شروعهم باإلجابة على املقياس ويف النهاية قدم الباحث
الشكر للطلبة على تعاوهنم.

1,14
 -3القدرة على التذكر
1,11
 -5الدراسة املثالية
وكلهـا معـامالت ثبـات ذات معـدالت مرتفعـة ،ومؤشـرات
مقبولــة لثبــات أداء الدراســة احلاليــة ،وبــذلك يطمــئن الباحــث
على اخلصائص السكيومتريية للمقياس.

نتائج الدراسة:

إجراءات التطبيق :
بعــد التحقــق مــن اخلصــائص الســيكومرتية للمقيــاس قــام
الباح ـ ــث وفريق ـ ــه بتوزي ـ ــع املقي ـ ــاس عل ـ ــى أف ـ ـراد العين ـ ــة ال ـ ــيت مت
اختياره ـ ــا بع ـ ــد احلص ـ ــو عل ـ ــى بيانا ـ ــا م ـ ــن عم ـ ــادة القب ـ ــو
والتسجيل جبامعة اجلوف وقد قدر معد الـزمن الـذي قيـاه
الطلبة يف االستجابة على املقيـاس ( )01دقيقـة ،وقـد أعطـى
الطلبــة فكــرة عــن طبيعــة الدراســة وأهــدافها وتعليمــات اإلجابــة
وطلــب مــنهم ضــرورة اإلجابــة عــن مجيــع فق ـرات املقيــاس مــع
ت ـ ـ ــوخي الدق ـ ـ ــة واجلدي ـ ـ ــة يف اإلجاب ـ ـ ــة ،ومت التبكي ـ ـ ــد عل ـ ـ ــى أ

 -1السؤال األول :هل هناك فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى داللة (05= ᾳ،(0يف حتصيل الطلبة تعزى إىل
اختالف مستوى التعلم املنظم ذاتيًا؟
لإلجابة عن هذا التساؤ استخدم الباحث املتوسطات
احلسابية ،واالحنرافات املعيارية ،وحتليل التباين األحادي ملعرفة
الفروق ،واجلدو رقم ( )4يوض املتوسطات واالحنرافات
املعيارية مبعدالت الطلبة الرتاكمية حسب مستوى التعلم
املنظم ذاتيًا.

جدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعدالت الطلبة حسب مستوى التعلم المنظم ذاتيا
مستويات التعلم المنظم ذاتيا

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

منخفض
متوس
مرتفع

63

2.98

.684

138

3.29

.758

211

3.56

.977

اجملمو

412

3.38

.891

الفروق مت استخدام حتليل التباين األحادي ،واجلدو رقم
( )5يوض ذلك.

ويتي من اجلدو رقم ( )3بب هناك فروقاً ظاهرية بني
متوسطات مستويات التعلم املنظم ذاتيًا ،وملعرفة مصدر هذه
جدول ()5

تحليل التباين األحادي لمتوسطات مستويات التعلم المنظم ذاتيا ،ولمعرفة مصدر هذه الفروق
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف

الداللة

بني اجملموعات
داخل اجملموعة
اجملمو

17.990

2

8.995

11.93

.000

308.300

409

.754

326.291

411

مت استخدام اختبار
رقم ( )1يوض ذلك.

يتي من اجلدو رقم ( )5ببنه توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( )1،110بني متوسطات
مستويات التعلم املنظم ذاتيًا ،وملعرفة لصاحل من هذه الفروق

LSD

02

إلجياد املقارنات البعدية ،واجلدو
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جدول ()6

اختبار  LSDإليجاد المقارنات البعدية
مستوى التعلم المنظم ذاتيا )(I

مستوى التعلم المنظم ذاتيا )(J

الفرق بين المتوسطين

الداللة

منخفض

متوس
مرتفع
منخفض
مرتفع
منخفض
متوس

)*(-.31

.020

)*(-.58

.000

)*(.31

.020

)*(-.27

.005

)*(.58

.000

)*(.27

.005

متوس
مرتفع

يتي من اجلدو رقم ( )1ببنه توجد فروق ذات
داللة إحصائية بني مستويات التعلم املنظم ذاتيًا على النحو
اآليت  :بني مستوى التعلم املنخفض ومستوى التعلم املرتفع
لصاحل املستوى املرتفع ،وبني املستوى املرتفع واملستوى
املتوس لصاحل مستوى التعلم املرتفع ،وبني املستوى
املنخفض واملتوس لصاحل مستوى التعلم املتوس .
أي إنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف حتصيل
الطلبة تعزى إىل مستوى التعلم املنظم ذاتيًا لصاحل املستوى
املرتفع مقابل املستوى املتوس واملنخفض ،كذلك بينت
النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا بني مستوى التعلم املنظم
املتوس واملنخفض لصاحل املستوى املتوس .
وتتفق هذه النتائج مع دراسات كل من( :دراسة القيسي
4113؛ حسانني ،عاشور 4111؛ ; Xu et al. 2010
;Yusuf, 2011

ويعدلو من عملية تعلمهم ويديرو املهام األكاد ية الصفية
بكفاءة واقتدار فيثابرو على أداء املهمة ويعزلو املشتتات
مما يؤدي إىل حصوهلم على مستويات عالية يف التحصيل
الدراسي (يف اجلراح.)433 ،4101،
أم ـ ــا ز رم ـ ــا ( )Zimmerman,1990في ـ ـذكر أ الطلب ـ ــة
املنظمني ذاتيًا لديهم ةـزو واسـع مـن االسـرتاتيجيات املعرفيـة
وم ــا وراء املعرفي ــة ول ــديهم الق ــدرة عل ــى إع ــادة ترتي ــب وتنظ ــيم
أنفسهم وحيددو أهدافهم التعليميـة ويثـابرو للومـو إليهـا،
وهــم ذوو دافعيــة عاليــة أل لــديهم اســتعداد أكــرب للمش ــاركة
واملثابرة لفرتة زمنية أطو عند املهـام التعليمية،،ويبـذلو جهـد
أكرب من أولئك الذين ليس لديهم تنظيم ذايت للتعلم.
 -2السؤال الثاني :هل هناك فروق ذات داللة إحصائية

عند مستوى ( )05،0 = ᾳيف أداء الطلبة على مقياس التعلم
املنظم ذاتيًا تعزى إىل اجلنس و التخصص والتفاعل بينهما؟

Dibenedetts & Bembenutty, 2011

Ahmad et al.,2012؛

)Sadi & Uyar 2013 ; Peng , 2012

ولإلجابة عن هذا التساؤل استخدم الباحث

وختتلف مع دراسة كل من( :إبراهيم  :0991احلسينا
:4101

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات التعلم
املنظم ذاتيًا حسب متغريات اجلنس والتخصص ،واجلدو
رقم ( )1يوض ذلك.

)Ocak & Yamac,2013

و كن تفسري هذه النتيجة من خال اخلصائص اليت
ذكرها برينتش ودجيروت ))Pintrich & De Groot,1996
للطلبة املنتظمني ذاتيًا يف أثناء تعلمهم فهم خيططو ويراقبو

33
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جدول ()7

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات التعلم المنظم ذاتيا حسب متغيرات الجنس والتخصص
الجنس

التخصص

المتوسط

االنحراف المعياري

العدد

ذكر

علمي

109.97

15.889

79

أديب
اجملمو
علمي

103.11

20.164

134

105.66

18.947

213

111.27

13.350

96

أديب
اجملمو

110.02

13.120

103

110.62

13.213

199

علمي

110.69

14.522

175

أديب

106.11

17.757

237

اجملمو

108.06

16.597

412

أنثى

المجموع

الباح ــث حتلي ــل التب ــاين الثن ــائي ،كم ــا يوض ــحه اجل ــدو رق ــم
(.)8

ويتي من اجلدو رقم ( )1وجود فروق ظاهرية يف أداء
الطلبــة تعــزى إىل متغــري اجلــنس (طالــب ،طالبــة) والتخصــص
(علم ـ ــي ،أديب) ،وملعرف ـ ــة مص ـ ــادر تل ـ ــك الف ـ ــروق اس ـ ــتخدم
جدول ()8

تحليل التباين الثنائي ألثر الجنس والتخصص والتفاعل بينهما في درجات التعلم المنظم ذاتيا
المصدر

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة F

الداللة مستوى

اجلنس
التخصص
التفاعل بني اجلنس
والتخصص
اخلطب

1672.190

1

1672.190

6.302

.012

1635.916

1

1635.916

6.165

.013

782.357

1

782.357

2.949

.087

108256.190

408

265.334

113211.716

411

اجملمو

العلمي ،وعدم وجود تفاعل بني متغريي الدراسة (اجلنس
والتخصص).
وتتفق هذه النتيجة مع دراسات (احلسينا ،4101
(Dibenedetts & Bembenutty, ،Acar &Atkins 2010

يتي من اجلدو رقم ( )8أنه توجد فروق دالة إحصائيًا
ترجع إىل اجلنس والتخصص ،وعدم وجود فروق دالة
إحصائيًا ألثر التفاعل بني اجلنس والتخصص ،وبالرجو إىل
اجلدو رقم ( )1اخلاص باملتوسطات احلسابية يالحظ أ
الفروق لصاحل الطالبات ،ولصاحل التخصص العلمي.
أي إ هناك فروقًا ذات داللة إحصائية يف أداء الطلبة
على مقياس التعلم املنظم ذاتيًا تعزى إىل اجلنس لصاحل
الطالبات ،وكذلك هناك فروق ذات داللة إحصائية يف أداء
الطلبة على مقياس التعلم املنظم ذاتيًا تعزى إىل التخصص

)Ahmad et al.,2012 ،2011

وتختلف مع دراسات (حسانني ،عاشور  )4111اليت توملت

إىل عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني طالب الشعب
العلمية وطالب الشعب األدبية يف اسرتاتيجيات التعلم املنظم
ذاتيًا.
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نظـ ًـرا ملــا تومــلت إليــه الدراســة مــن نتــائج يومــي الباحــث
باآليت:
-0زيادة االهتمام بالتـدريب علـى اسـرتاتيجيات الـتعلم املـنظم
خصوم ـ ـا لطـ ــالب التخصصـ ــات األدبيـ ــة نظـ ـ ًـرا لتفـ ــوق
ذاتيًـ ــا
ً
طالب التخصصات العلمية عليهم يف هذه االسرتاتيجيات.
 -4االهتم ــام بإقام ــة بـ ـرامج تدريبي ــة ألعي ــاء هيئ ــة الت ــدريس
لتنميــه مهــارا م علــى اســتخدام اس ـرتاتيجيات الــتعلم امل ـنظم
ذاتيًا حىت كنهم من تدريب طالهبم عليها.
 -4التبكيد على تنمية مفهوم التعلم املنظم ذاتيًا منذ املراحل
التعليمية املبكرة.

ويعزو الباحث فيما يتعلق بوجود فروق دالة إحصائيًا على
مقياس التعلم املنظم ذاتيًا تعزى إىل اجلنس لصاحل الطالبات
عائدا إىل كو الطالبات أكثر التز ًاما من
قد يكو ذلك ً
حرما على أداء الواجبات وحيور
الطالب وأكثر
ً
احملاضرات ،وإثبات ذوا ن يف اجملتمع ولديهن دافعية عالية
نظرا حملدودة الفرص الوظيفية هلن مقارنة
لإلجناز األكاد ي ً
مع الطالب يف اجملتمع السعودي.
و كن تفسري وجود فروق دالة إحصائيًا على مقياس
التعلم املنظم ذاتيًا تعزى للتخصص لصاحل التخصص العلمي
يف ضــوء مــا ذكــره احلســينا ب ـب دافعيــة الطــالب للمقــررات
املختلف ـ ــة متباين ـ ــة ،كم ـ ــا يس ـ ــتخدمو اس ـ ـ ـرتاتيجيات ةتلف ـ ــة
للمقــررات املختلفــة ،وعــادة مــا حتتــا املقــررات الدراســية الــيت
يدرسـ ـ ــها الطـ ـ ــالب يف التخصصـ ـ ــات العلميـ ـ ــة إىل اسـ ـ ــتخدام
اسرتاتيجيات تعلم متنوعة ،وتقتيي من الطالب إتقا الكثري
م ــن ه ــذه االس ـرتاتيجيات لك ــي ي ــتعلم ويت ــذكر ،ويفه ــم تل ــك
املقـررات ،ويقــوم بالتحليــل ،والرتكيــب ،واالســتنتا (احلســينا
.)414 : 4101
كذلك كن تفسري ذلك إىل اختالف احملتوى الدراسي
لكل من التخصصات العلمية والتخصصات النظرية كذلك
إىل طبيعة املهام املطلوب أداؤها ومدى معوبتها  .وقد
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.
أييـا إىل أ التخصصـات العلميـة
وقد يكو ذلك ً
عائدا ً
تتي ــمن دراس ــات نظري ــة ،وجت ــارب وتطبيق ــات عملي ــة ،فه ــي
تتطلب من الطالب أ يـتقن العديـد مـن اسـرتاتيجيات الـتعلم
املتنوعة اليت تتسق مع تلك اجلوانب ،ومن هنا تلك الطالب
يف التخصصــات العلميــة اس ـرتاتيجيات أكثــر مــن الطالــب يف
التخصصات األدبية".

الدراسات المقترحة :يف ضوء ما تومل إليه الباحث من
نتائج يومي الباحث بالدراسات اآلتية:
 -0إجـ ـ ـراء دراس ـ ــات ح ـ ــو فاعلي ـ ــة برن ـ ــامج ت ـ ــدرييب لتنمي ـ ــة
مه ــارات ال ــتعلم امل ــنظم ذاتيًــا ل ــدى ط ــالب التخص ــص األديب
للمرحلة اجلامعية.
-4إج ـراء املزيــد مــن الدراســات عــن الفــروق يف اس ـرتاتيجيات
ال ـ ــتعلم امل ـ ــنظم ذاتيً ـ ــا – غ ـ ــري تل ـ ــك املس ـ ــتخدمة يف الدراس ـ ــة
احلالي ـ ــة -ب ـ ــني ال ـ ــذكور واإلن ـ ــا  ،أو ب ـ ــني الش ـ ــعب العلمي ـ ــة
واألدبية ،أو بني طالب التعليم العام والفـي ،أو بـني الطـالب
املتفوقني واملتبخرين دراسيًا".
المراجع :

إبراهيم ،لطفي عبدالباس ( .)0991مكونات التعلم املنظم ذاتيًا يف عالقتها

بتقدير الذات والتحصيل وحتمل الفشل األكاد ي .مجلة مركز
البحوث التربوية بجامعة قطر ،العدد( ،)01السنة ( ،)5ص ص

.448 – 099
جاموس ،موفيا ياسني ( .)4111أثر استخدام اسرتاتيجيات التنظيم الذايت
على تنمية مهارات حل املشكالت احلسابية لدى التالميذ ذوي
معوبات تعلم احلساب يف احللقة األوىل من مرحلة التعليم األساسي.
رسالة ماجستير غير منشورة ،معهد الدراسات والبحو الرتبوية،
جامعة القاهرة .

التوصيات:

35

.....  التعلم املنظم ذاتيًا وعالقته بالتخصص واجلنس والتحصيل الدراسي لدى طلبة:عبداهلل بن عبداهلادي العنزي

Ahmad، S.، Hussain، A.، & Ayeem، M. (2012).
Relationship of academic self-efficacy to selfregulated learning، school identification، Test anxiety،

 العالقة بني التعلم املنظم ذاتياً والتحصيل.)4101(  عبد النامر،اجلراح
 المجلة األردنية في.األكاد ي لدى عينة من طلبة جامعة الريموك
.438 – 444  ص ص،)3(  العدد،)1(  اجمللد،العلوم التربوية

and academic achievement. International Journal

 فعالية برنامج قائم على.)4111(  عطية مجا سليما،حافظ وحيد السيد
التعلم املنظم ذاتياً يف تنمية مهارات الكتابة اإلبداعية لدى طالب
،)01( اجمللد، مجلة كلية التربية جامعة بنه.املرحلة الثانوية

of Education، 4، 12-25.
Cao، L. (2012). Differences in procrastination and
motivation between undergraduates & graduate

students. Journal of the Scholarship of Teaching

.414 – 015  ص ص،)18(العدد
 فعالية الذات اللغوية وما وراء الفهم.)4111(  عاشور أمحد،حسانني حممد
واسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتياً يف ضوء التخصص والتحصيل
، جملة الرتبية. جامعة بنها/ الدراسي لدى عينة من طالب كلية الرتبية
.449 – 084  ص ص،)4(  اجلزء،)049(  العدد،جامعة األزهر
 اسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتياً يف ضوء.)4101(  إبراهيم عبداهلل، احلسينا
منوذ بينرتيش وعالقتها بالتحصيل والتخصص واملستوى الدراسي
 كلية العلوم، رسالة دكتوراه غري منشورة.واألسلوب املفيل للتعلم
. جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية – الرياض،االجتماعية
 عالقة اسرتاتيجيات التنظيم الذايت للتعلم.)4111(  جيها قرىن،خليفة
 وتصورات التعلم لدى طالب املرحلة اجلامعية (دراسة،بفعالية الذات

and Learning، 12، 39-64.
Dibenedetto، M. K. & Bembenutty، H.(2011). Within the
pipeline: self- regulated learning and academic
achievement among college students in Science
courses. A paper presented during the American
Educational Research Association، April، New
Orleans، Louisiana.
Duckworth، K.، Akerman، R.، Macgregor، A.، Salter، E. &
Vorhaus، J. (2009). Self- regulated learning: A
literature review. WCIHOAL: London.
Farajollahi، M. & Moenikia، M.(2010) . The compare of
self- regulated learning strategies between computerbased and print-based learning students. Procedia

 معهد الدراسات والبحو، رسالة ماجستير غير منشورة.)مقارنة

Social and Behavioral Sciences، 2، 3687-3692.

.  جامعة القاهرة،الرتبوية

Hong، S. C.، & Park،Y. S. (2012). An analysis of the
relationship between self- Study، private tutoring،
and self – efficacy on self – regulated learning.

 التعلم المنظم ذاتيا وتوجهات أهداف.)4111(  ربيع عبده، رشوا

Nikolaki، E.، & Koutsouba، M. I. (2012). Support and
promotion of self- regulated learning through the
educational material at the Hellenic Open University.

 اسرتاتيجية مقرتحة قائمة على.)4104(  حممود مصطفى حممود،السيد
التعلم املنظم ذاتياً لعال اليعف يف مهارات الفهم القرائي لدى
 رسالة ماجستير.التالميذ ذوي معوبات التعلم باملرحلة اإلعدادية

. عامل الكتب: القاهرة. نماذج ودراسات معاصرة،اإلنجاز

journal of Educational Policy، 113 – 144

Turkish Online Journal of Distance Education،

.  جامعة القاهرة، معهد الدراسات والبحو الرتبوية،غير منشورة

13،226-238.
Ocak، G.، & Yamac، A. (2013). Examination of the
relationships between fifth graders self-regulated
learning strategies، motivational beliefs، attitudes، and

 التعلم الذايت املفاهيم والتطبيقات.)4114(  عبدالوهاب حممد،كامل
، املؤمتر العلمي الثامن – التعلم الذايت وحتديات املستقبل. العملية
.49-0 ص ص، جامعة طنطا،كلية الرتبية
 اسرتاتيجيات التنظيم الذايت للتعلم وعالقتها.)0995(  فاطمة حلمي،فريز
بالتحصيل الذايت ومستوى الذكاء لدى طالب الصف الثاين
 ص ص،)44(  العدد، جامعة الزقازيق، جملة كلية الرتبية.اإلعدادي
.094-059
 عالقة التعلم املنظم ذاتياً يف التحصيل.)4113(  ر ا ماجد موسى،القيسي
ومدى اختالفه باختالف النو االجتماعي والكلية لدى طالب

Achievement. Educational Sciences: Theory &
Practice، 13،380-387.

Pakes، G. C.، & Dunn، K. E.(2010). The impact of online
graduate students' motivation and self-regulation on
academic procrastination. Journal of Interactive
Online Learning، 9،78-93
Peng، C. (2012). Self- regulated learning behavior of
college students of science and their academic

. جامعة مؤته، رسالة ماجستير غير منشورة.جامعة مؤته

achievement. Physics procedia، 33، 1446-1450.

Acar، E.، & Aktamis، H. (2010). The relationship between

Pintrich.P.R(2000).The role of goal orientation in Self –
regulated Learning . cited in M.boekaerts. Handbook
of self-regulation (pp.451-502).San Diego.CA:
academic.

Self-regulated strategies and prospective elementary
School teachers' academic achievement in

mathematics teaching course. Procedia social and
Behavioral Sciences، 2، 5539-5543.

30

)م4105  سبتمرب/هـ0341  – الرياض (ذو احلجة51 جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد
Tavakolizadeh، j.، & Qavam، S. E. (2011). Effects of
teaching of self-regulated learning strategies on

Rakes،G.C.، & Dunn، K.E. (2010). The impact of
online graduate students’ motivation and selfregulation on academic procrastination. Journal of
Interactive Online Learning، 9، 78–93.
Sadi، O.، & Uyar، M.(2013). The relationship between selfefficacy، self- regulated learning strategies and

attribution styles in students. Electronic Journal of

Research in Educational Psychology،9،10871102
Xu، M.، Benson، S. N. K.، Mudrey-Camino، R. & Steiner،
R.P.(2010). The relationship between parental
involvement، self-regulated learning and reading
achievement of fifth graders: A path analysis using the
ECLSK

database.

Social

Psychology

achievement: A path model. Journal of Baltic
Science Education، 12، 21-33.

Schunk، D. H. (2005). Self-regulated learning: The

of

educational legacy of Paul R. pintrich. Educational

Education،13،237-269

Psychologist، 40، 85-94.

Yusuf، M. (2011). The impact of self-efficacy، achievement
motivation، and self-regulated learning strategies on

Schraw، G. and Brooks، D.W. (2000). "Helping students
self-regulate in math and sciences courses: Improving
the will and the skill. Retrieved on 20/12/2013 from

students، academic achievement. Procedia Social

http://dwb.unl.edu /chau/sr/self _reg.html
Schwartz،L.S & Gregler، M.F (1997).Factorial Structure of
the self – regulated Learning scale، Psychological
Report، 69،P. 979-989
Tanriseven، I.، & Dilmac، B. (2013). Predictive
relationships between secondary school students'
human values، motivational beliefs، and self-

and Behavioral Sciences، 15، 2623-2626.
Zimmerman،B.J.(1990). Self- regulated learning and

academic achievement: An overview. Educational
Psychologist، 25، 3-17

Zimmerman، B. J.(2002). Self- regulated learning. In N. J.

Smelzer & P. B. Baltes (Eds.). The international
encyclopedia of the Social and behavioral

regulated learning strategies. Educational Sciences:

Sciences، (pp.13855-13859). Oxford: Elsevier.

Theory & Practice، 13، 29-36.

33

.....  التعلم املنظم ذاتيًا وعالقته بالتخصص واجلنس والتحصيل الدراسي لدى طلبة:عبداهلل بن عبداهلادي العنزي

self-organized learning and its Relationship to specialization، sex and academic achievement among the students of
the collage of Sciences and Arts Qurayyat in Al Jouf University
Abdullah. Abdulhadi ALanazi
 Al-Jouf University

Submitted 11-03-2014 and Accepted on 02-06-2014
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 selforganized 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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عبداهلل بن حممد السهلي :دور الكلية األوربية للدراسات اإلسالمية يف تأصيل الرتبية اإلسالمية بني أبناء اجلالية املسلمة .....

دور الكلية األوربية للدراسات اإلسالمية في تأصيل التربية اإلسالمية بين أبناء الجالية المسلمة في فرنسا
(من وجهة نظر طالب وطالبات الكلية)
عبداهلل بن محمد السهلي
أستاذ الرتبية املساعد بقسم أصول الرتبية
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

قدم للنشر 1155/5/11هـ  -وقبل بتاريخ 1155/7/53هـ
المستخلص :هدفت الدراسة إىل التعرف على دور الكلية األوربية للدراسات اإلسالمية يف تأصيل الرتبية اإلسالمية بني أبناء اجلالية املسلمة يف فرنسا
يف جوانبها العقدية والتعبدية واألخالقية والفكرية ،وقد استخدم املنهج الوصفي املسحي حتقيقا ألهداف الدراسة ،و قد تكونت عينة الدراسة من
( )155طالبا وطالبة من جمتمع الدراسة البالغ ( )185طالبا وطالبة وهو ما يعادل نسبة (  )%81من الطلبة املنتظمني يف الدراسة ،وقد استخدم
الباحث االستبانة أداة للدراسة  ،وقد أسفرت الدراسة عن مجلة من النتاجج أهمها  :أن للكلية دورا جيدا يف تأصيل الرتبية اإلسالمية بني أبناء اجلالية
املسلمة السيما يف اجلانب التعبدي ،أما دورها يف اجلوانب العقدية واألخالقية والفكرية فهي حتتاج إىل معاجلة أوجه القصور يف غرس املفاهيم العقدية
الصحيحة وتفعيل دور املساجد واملراكز اإلسالمية واالهتمام بإجياد القدوات اإلسالمية يف جمال األخالق.
الكلمات المفتاحية :الكلية األوروبية للدراسات اإلسالمية ،الرتبية اإلسالمية ،اجلالية املسلمة ،فرنسا
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المقدمة

انتمـ ــاؤهم اإلسـ ــالمي انوي ـ ـا أو منعـ ــدما (الكتـ ــاين،1991 ،
 )58واملتأمــل يف وضــع اجلاليــة املســلمة يف فرنســا يــر أيــا
تواجــه حتــديات كبــرية يف هويتهــا اإلســالمية ،وهتديــدا للنس ـ
القيم ـ ــي واألخالق ـ ــي للمس ـ ــلمني "ي ـ ـ كر املستش ـ ــرق األمل ـ ــاين
جرين ــوت روت ــر يف كتاب ــه (اإلس ــالم والغ ــرب) أس ــبابا خل ــوف
الغرب من اإلسالم منها هجرة أعداد كبرية من املسلمني إىل
بالد الغرب (السديري.)13 ،1151 ،
إن احملافظــة علــى اهلويــة أبــري التحــديات الــت تواجــه
اجلالي ــة املس ــلمة يف فرنس ــا "إذ تع ــي اجلالي ــة املس ــلمة وس ـ
جمتمع ـ ــات تلف ـ ــة قافي ـ ـ ـا وقيمي ـ ـ ـا وب ـ ــرغم تش ـ ــبثها بثقافته ـ ــا
وج ورها إال أيا تواجه الواقع األوريب من ناحية والسياسات
والتشريعات من ناحية أخر " (األصور.)538 ،5335 ،
األمـ ــر ال ـ ـ ي يتطلـ ــب العمـ ــل علـ ــى الرتبيـ ــة والتعلـ ــيم
وتأهيــل العلمــاء والــدعاة مــن أبنــاء اجلاليــة املســلمة يف فرنســا
ليلمـ ـوا بعل ــوم الشـ ـريعة وفقهه ــا باإلض ــافة إىل معرف ــة الواق ــع،
وذلـ باعتبــار التعلــيم خيــارا اســرتاتيجيا طويــل املــد يســهم
يف تأصيل الرتبية اإلسالمية للجالية املسلمة.

تشهد القارة األوربية خاصة والغرب عامة تناميا مضطردا
ألعــداد املســلمني  ،وأصــبحت اجلاليــة املســلمة تشــكل قــال
دميوغرافيـ ـا ( .)1يف أورب ــا ،فف ــي فرنس ــا – موض ــع دراس ــتنا –
تشري اإلحصاءات إىل أن مـن بـني سـكان فرنسـا البـالغ 13
مليــون هنــا  1ماليــني مســلم (الســيد )75 ،5315 ،أي
م ــا يع ــادل  %13م ــن إمج ــاي الس ــكان  ،وق ــد تكون ــت ه ـ
اجلالي ــة يف فرنس ــا يف غالبه ــا م ــن دول الش ــمال األفريق ــي إذ
كانت ه الدول مستعمرة من قبـل فرنسـا وللقـرب اجلغـرايف
بني الشمال األفريقي وأوربا مما يسهل حركة السفر واهلجرة.
دخل اإلسالم فرنسا يف مطلع القرن الثاين اهلجري ،إذ
اجت ــايت جيـ ــو املسـ ــلمني جب ــال (البريينيـ ــه) الفاصـ ــلة بـ ــني
األندلس وبني فرنسا ،وتقدموا مشاال إىل أن وصلوا إىل مدينة
(بواتييـه) الفرنســية ،والـت جــرت علــى مشـارفها معركــة (بــال
الشـ ــهداء) يف عـ ــام (111هـ ـ ـ 755م) ،وقـ ــد ايـ ــزم جـ ــي
املسلمني يف ه املعركة  ،وهب املعركة توقف امل ّد اإلسالمي
للقارة األوربية من ه اجلهة ( .أبو خليل)51 ،1998 ،
وقــد ب ـدأت هج ـرات املســلمني إىل فرنســا بشــكل كبــري
بع ــد احل ــرب العاملي ــة األوىل للحاج ــة ليي ــدي العامل ــة إذ بل ــغ
عــدد املســلمني عــام ( )153.333( )1951مس ـلما وبعــد
اســتقالل املس ـتعمرات الفرنســية ال ســيما اجلزاجــر وصــل عــدد
املهــاجرين ( )1975إىل مليــوين نســمة ليصــب اإلســالم ــاين
ديان ــة يف فرنس ــا بع ــد الكا وليكي ــة (الكت ــاين)55 ،1991 ،
ت ــأ قب ــل الربوتس ــتنانية واليهودي ــة بكث ــري وأغل ــب املس ــلمني
حاليا من أبناء أو أحفاد الطبقة العاملة من اجلزاجر ()%55
مث املغ ــرب ( )%55مث ت ــونس ( )%13وجنس ــيات أخ ــر
(( )%53السيد. )75 ،5315 ،
وقـ ــد كـ ــان الرهـ ــان الفرنسـ ــي علـ ــى إدمـ ــاج وت ـ ـ ويب
اجلاليـ ـ ــة املسـ ـ ــلمة يف الثقافـ ـ ــة الفرنسـ ـ ــية ليصـ ـ ــب بعـ ـ ــد ذل ـ ـ ـ

مشكلة الدراسة:

استجابة حلاجة اجلالية املسلمة يف فرنسا جاءت فكرة
إنشاء مؤسسة تعليمية شرعية ألبناء املسلمني يف أوروبا وهل ا
كانت مبادرة احتاد املنظمات اإلسالمية بأوربا( )5عام
1993م وال ي أخ على عاتقه فكرة توطيد اإلسالم يف
أوروبا – كانت مبادرته بتأسيس املعهد األوريب للعلوم
اإلنسانية ( )IESHمبشاركة علماء ومفكرين من أوروبا
والعامل اإلسالمي إذ يضم بني جنباته الكلية األوربية
للدراسات اإلسالمية الت تسعى إىل تكوين األطر الدينية
()1

االحت ــاد ه ــو منظم ــة قافي ــة وجامع ــة إس ــالمية تن ــتظم فيه ــا م ــات م ــن

املنظمــات ،تتــويع علــى  58قطــرا أوربيـا ،جيمعهــا اإلميــان مبــنهج الوســطية
واالعتدال ،ال ي ميثل مساحة اإلسالم .وقد تأسس االحتـاد عـام 1989
كنتيجــة طبيعيــة لتطــور العمــل اإلســالمي يف أوربــا ،بغيــة تنظيمــه و ايتــه

( )1الــدميواغرافيا  :الدراســات الســكانية أو علــم الســكان مــن حيــث العــدد
واخلصاجص والتوييع والكثافة (عثمان . )53 ،5315 ،

من التشرذم)http://www.fioe.org( .
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هتدف ه الدراسة إىل الوقوف على دور الكلية األوربية
للدراسات اإلسالمية يف تأصيل الرتبية اإلسالمية بني أبناء
اجلالية املسلمة يف فرنسا ومد قوة دورها وتأ ريها يف
جوانب الرتبية اإلسالمية (العقدية ،التعبدية ،األخالقية،
الفكرية).

الت جتمع بني الفهم الشرعي الصحي لإلسالم واالستيعاب
الدقي للواقع الغريب ،و الكلية تؤهل ومتن الطالب شهادة
خرجت الكلية
البكالوريس يف الشريعة و أصول الدين ،وقد ّ
أكثر من مخس دفعات من الطلبة املؤهلني شرعيا للعمل يف
الدعوة وإمامة املصلني يف املساجد واملراكز اإلسالمية.
تعرف دور الكلية يف
األمر ال ي دفع الباحث حملاولة ّ
تأصيل الرتبية اإلسالمية بني أبناء اجلالية املسلمة يف فرنسا
السيما وأن أبري أهداف الكلية تكوين األجمة واملربني ال ين
جيمعون بني التكوين الشرعي واملعرفة بواقع اجملتمعات
األوروبية وبعبارة أدق تأصيل الرتبية اإلسالمية.

أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة يف التعرف على أ ر املمارسات الرتبوية
والتعليمية يف الكلية األوربية للدراسات اإلسالمية على واقع
اجلالية املسلمة يف فرنسا يف تأصيل الرتبية اإلسالمية بني
أبناء اجلالية املسلمة مما يسهم يف معاجلة أوجه الضعف
والقصور من خالل تلمس ذل يف جوانب العمل الرتبوي
والتعليم (املدخالت ،العمليات ،املخرجات)

أسئلة الدراسة:
سعيا من الباحث للوقوف على دور الكلية األوربية
للدراسات يف تأصيل الرتبية اإلسالمية بني أبناء اجلالية
املسلمة يف فرنسا سيما والكلية يف عقدها الثالث من خالل
السؤال الرجيس اآل :
ما دور الكلية األوربية للدراسات اإلسالمية يف
تأصيل الرتبية اإلسالمية بني أبناء اجلالية املسلمة يف فرنسا
من وجهة نظر طالب وطالبات الكلية؟

حدود الدراسة:

الحدود المكانية:
الكلية األوربية للدراسات اإلسالمية يف مدينة شاتو
شينون يف فرنسا (طالب وطالبات).
الحدود الزمانية:
مت تطبي أداة الدراسة (استبانة) على عينة الدراسة يف
الفصل الدراسي األول من عام .5311
الحدود الموضوعية:
دور الكلية األوربية للدراسات اإلسالمية يف تأصيل
الرتبية اإلسالمية من أبناء اجلالية املسلمة.

ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:

 -1ما دور الكلية األوربية للدراسات اإلسالمية يف التأصيل
العقدي للرتبية اإلسالمية يف فرنسا ؟
 -5ما دور الكلية األوربية للدراسات اإلسالمية يف التأصيل
التعبدي للرتبية اإلسالمية يف فرنسا ؟
 -5ما دور الكلية األوربية للدراسات اإلسالمية يف التأصيل
األخالقي للرتبية اإلسالمية يف فرنسا ؟
 -1ما دور الكلية األوربية للدراسات اإلسالمية يف تأصيل
الفكر الرتبوي اإلسالمي يف فرنسا ؟
 -5هل هنا فروق ذات داللة إحصاجية عند مستو
( )3.35بني متوس استجابات طالب وطالبات الكلية
تبعا ملتغري اجلنس (طالب  ،طالبات)؟

مصطلحات الدراسة:

الكلية األوربية للدراسات اإلسالمية:

إحد مؤسسات املعهد األوريب للعلوم اإلنسانية أنش ت
عام 1995م وهي كلية شرعية تؤهل ملرحلة البكالوريوس (1
سنوات دراسية) تقع يف مدينة شاتو شينون الفرنسية.

أصل الشيء تأصيال أي
تأصيل :مشت من الفعل أصل ،و َّ
جعلت له أصال ابتا ينبين عليه ،و(أصل) الشيء أساسه
ال ي يقوم عليه وهو مبعىن أسفل الشيء وأساسه ،وتأصيل
الشيء إ بات أصله( ،ابن منظور )18/5335،1،

أهداف الدراسة:

74

جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد  – 53الرياض (ذو احلجة 1151هـ /سبتمرب 5315م)

 معهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا  /مدةالدراسة سنتان.
يف سنة  1997فت أول فرع للمعهد األوريب للعلوم
اإلنسانية بإنكلرتا مبدينة ويلز ويف نفس اإلطار مت يف سنة
 1999تأسيس فرع جديد يف باريس.
أهداف املعهد:
 تكوين أجمة ومربني جيمعون بني تكوين شرعي عميومعرفة بواقع اجملتمعات األوروبية.
 تأهيل مربني ملمني بالثقافة واملعرفة اإلسالمية ،ومن مثمتقنني اللغة العربية ويف الوقت نفسه جييدون الكالم والكتابة
بواحدة من اللغات األوروبية على األقل.
 تدريب الباحثني املتخصصني يف العلوم اإلسالمية،ذوي إحاطة معرفية دقيقة بالواقع االجتماعي  -الثقايف
األورويب.
 تنظيم دورات تدريبية للمشتغلني بالوعظ الراغبني يفتعزيز معارفهم يف الشريعة اإلسالمية ألجل حتسني أداجهم
ومهاراهتم.
 تنظيم مواجد مستديرة ومؤمترات تتناول اإلسالم يفالوس األورويب ،وذل هبدف تقدمي معلومات صحيحة
عن اإلسالم ليوروبيني.
 نشر الدراسات والبحوث اإلسالمية ذات الصلة بوجوداملسلمني يف أوروبا .ويتم ذل مبساهمة أسات ة املعهد من
خالل اإلشراف على املشاريع البحثية للطالب وتوجيهها
لتحقي ه ا اهلدف.
 التعاون مع اجلامعات واملؤسسات التعليمية املما لةسواء أكانت يف أوروبا أم يف العامل اإلسالمي.
()http://www.iesh.org

ويعرف جنا ( )5331التأصيل" :إقامة ه العلوم
على أساس التصور اإلسالمي وعلى أساس مبادئ اإلسالم
وحقاج الشريعة اإلسالمية"( .ص )55ويعين الباحث
بتأصيل الرتبية اإلسالمية هي إكساهبا ألبناء اجلالية املسلمة
يف فرنسا يف ضوء قواعد اإلسالم وكليات الشريعة.

الجالية المسلمة في فرنسا:
املسلمون املقيمون يف فرنسا سواء أكانوا املهاجرين أم
أبناءهم (املولدين) أو الفرنسيني ال ين دخلوا يف اإلسالم .و
تقدر اإلحصاءات عددهم ( )1مليون مسلم أي ما يعادل
 %13من سكان فرنسا.
التربية اإلسالمية:

هي تنمية مجيع جوانب الشخصية اإلسالمية الفكرية
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"
( ،)IESHوهو مؤسسة خاصة للتعليم العاي متخصصة
يف الشريعة اإلسالمية ،وتعليم اللغة العربية و حتفيظ القرآن
الكرمي.
قام هب ا املشروع الطموح احتاد املنظمات اإلسالمية يف
أوروبا ،وأقيم مشروع الكلية يف مدينة شاتو شنون يف فرنسا،
وتتبىن الكلية العلوم اإلسالمية ،والعلوم العصرية ،وافتتحت
الكلية يوم 1115/1/11هـ 1995/13/13 -م ،وتضم
الكلية قسم أصول الدين ،وقسم الشريعة اإلسالمية،
ومساحة الكلية  13هكتارات ،وتضم مبىن حيوي 15
غرفة :مكتبة ،وقاعتني للمطالعة ،و 9قاعات للفصول،
ومبىن لإلدارة وسكن داخلي للطالب وآخر للطالبات.
كما يضم املعهد باإلضافة إىل الكلية:
 -معهد القرآن الكرمي  /مدة الدراسة سنتان.

الدراسات السابقة:

من خالل مراجعة أدبيات الدراسة ظهر للباحث أن
الدراسات الت تناولت األقلية املسلمة يف فرنسا هي األخر
قليلة يف الدراسات والبحوث.
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كما تناولت حليمة أبو ريق (5313م) الدور الرتبوي
الدعوي لبعض مساجد تورنتو للجالية املسلمة يف كندا وقد
تعرف الصعوبات الت تواجه املسلمني
هدفت الدراسة إىل ّ
تعرف الدور الرتبوي للمسجد يف تورتنو وقد
يف كندا و ّ
خرجت الباحثة جبملة من النتاجج أهمها سعي اجلاليات
إلجياد أوقاف للمساجد والت هلا دور كبري يف احلفاظ على
اهلوية اإلسالمية واللغة العربية ألبناء اجلالية  ،وقد أوصت
الباحثة مبساعدة اجلالية املسلمة القاجمة على املساجد يف
تورنتو.
ومن الدراسات الت تناولت املوضوع دراسة عبد التواب
(5315م) حول األقليات املسلمة يف اجملتمعات غري
اإلسالمية وهي دراسة و اجقية حاول الباحث فيها استقصاء
أوضاع األقليات املسلمة من حيث العدد وأبري املشكالت
الت تواجهها.

من الدراسات الت هلا عالقة بدراستنا دراسة املقداد
(1995م) بعنوان تاريخ الدراسات العربية يف فرنسا  ،وهي
دراسة و اجقية تارخيية تناول فيها الباحث الصالت بني
الشرق والغرب وتاريخ تعليم العربية يف فرنسا وأنواع
الدراسات العربية يف فرنسا.
كما تناولت نزهة الكتايب (1991م) (املسلمون يف
فرنسا) بدراسة و اجقية حتد ت فيها عن الوجود اإلسالمي يف
فرنسا من فت األندلس وتناولت أوضاع اجلالية املسلمة
وحماوالت تنظيمها .
ومن الدراسات الت تناولت ه ا املوضوع دراسة
السديري (1151هـ) حول مشكالت الدعوة إىل اإلسالم
يف جمتمع األقليات املسلمة يف أوروبا و سبل عالجها .وهي
دراسة مسحية هدفت إىل وصف الواقع وتشخيصه وقد
صنف الباحث املشكالت إىل ( منهجية ،قافية،
اجتماعية ،سياسية).
كما تناول سعد و إبراهيم (1155هـ) املوضوع
بدراسة تقوميية حملتو الربامج الدراسية باجلامعات املفتوحة
للعلوم اإلسالمية يف ضوء األسس املستخلصة من جهود
جتديد الفكر اإلسالمي املعاصر ،وقد أوصت الدراسة
ضرورة التجديد يف الفكر اإلسالمي مبا يتواءم وحاجة العصر
ومتغرياته.
كما تناول الصاجغ (5337م) وضع اجلاليات املسلمة يف
اجملتمعات األوربية  ،وهي دراسة و اجقية أظهر فيها الباحث
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
طعيمة (5338م) حول تعليم العربية ألبناء اجلاليات يف
دول املهجر ،وقد هدفت الدراسة إىل رصد واقع تعليم اللغة
العربية ألبناء اجلالية املسلمة ،وطرح الباحث بعض الرؤ
الت قد تسهم يف تطوير ه ا الواقع وحل مشكالته،

التعليق على الدراسات:

تنوعت الدراسات من حيث تناول عموم اجلالية املسلمة يف
أوروبا والغرب ،وختصيص اجلالية املسلمة يف فرنسا بالبحث
 .إذ تناولت دراسة السديري (1151هـ) وعبد التواب
(5315م) والصاجغ (5337م) وحليمة أبو ريق
(5313م) وطعيمة (5338م) اجلالية املسلمة يف أوروبا
والغرب بصورة عامة باعتبار تقارب الثقافة األوربية والغربية
ول ا جند أن مشكالت اهلوية اإلسالمية والتعليم اإلسالمي
هي ذاهتا الت تعانيها اجلاليات املسلمة يف الغرب بصورة
عامة ،يف حني تناولت نزهة الكتاين (1991م) اجلالية
املسلمة يف فرنسا على وجه التحديد كما تناول املقداد
(1995م) الدراسات العربية يف فرنسا وهي ذات صلة
بالدراسة احلالية باعتبار اللغة العربية الوعاء ال ي حيفظ
الرتبية اإلسالمية ،يف حني تناول سعد وإبراهيم (1155هـ)
دراسة تقوميية حملتو الربامج الدراسية باجلامعات املفتوحة
للعلوم اإلسالمية وهي ذات صلة مبوضوع دراستنا احلالية
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باعتبار أن نظام التدريس يف الكلية األوربية للدراسات
اإلسالمية يقوم على الدراسة باالنتظام والدراسة عن بعد.
والدراسات يف جمملها تؤكد على أهمية احملافظة على اهلوية
اإلسالمية من خالل مسارات متعددة أهمها الرتبية
اإلسالمية وهو ما تناولته الدراسة احلالية وختتلف ه
الدراسة عن الدراسات األخر يف أيا تتناول الرتبية
اإلسالمية جبوانبها (العقدية والتعبدية واألخالقية والفكرية)
لتتعرف على جوانب القوة والضعف يف دور الكلية يف ه
اجملاالت من وجهة نظر طالب وطالبات الكلية .وقد
استفاد الباحث من ه الدراسة يف اإلطار املفهومي و يف
بناء أداة الدراسة.

جدول ()1

توزيع عينة الدراسة وفق النوع
نوع العينة

العدد

النسبة

طالبات

15

13.9

طالب

91

59.1

اجملموع

151

133.3

أداة الدراسة:
اســتخدم الباحــث اســتبانة جلمــع املعلومــات إذ قــام بتصــميم
األداة بعــد الرجــوع إىل أدبيــات املوضــوع والدراســات الســابقة
واإلطار النظـري وقـد تكونـت االسـتبانة مـن أربعـة حمـاور كمـا
يف اجلدول رقم ()5
جدول ()2

الفصل الثالث :إجراءات الدراسة

محاور و بنود االستبانة

منهج الدراسة:

المحاور

حتقيقا ألهداف الدراسة ولإلجابة عن أس لتها استخدم
الباحث املنهج الوصفي إذ يعتمد ه ا املنهج على رصد
استجابات جمتمع الدراسة أو عينة ممثلة منه هبدف وصف
الظاهرة املدروسة (العساف.)191 ،1111 ،

بنود المحور

تأصيل اجملال العقدي

1

تأصيل اجملال التعبدي

5

تأصيل اجملال األخالقي

1

تأصيل الفكر الرتبوي

5

صدق األداة وثباتها:

مجتمع الدراسة:

صدق األداة:

يتكون جمتمع الدراسة من مجيع طالب وطالبات الكلية
األوربية للدراسات اإلسالمية يف شاتو شينون والبالغ
عددهم ( )185من الطالب والطالبات املنتظمني يف العام
الدراسي (1155 -1151هـ) وقد طب الباحث الدراسة
على عينة عددها ( ،)151وقد حرص الباحث على تطبي
األداة على جمتمع الدراسة كامال إل أن تغيب بعض الطلبة
ونسبة من فاقد االستبانات حال دون ذل واجلدول رقم
( )1يوضع عينة الدراسة حسب النوع.

قــام الباحــث بعــرض االســتبانة علــى ( )15تص ـا يف الرتبيــة
للتأكــد مــن الصــدق الظــاهري لــيداة ،وقــد اتف ـ احمل ّكمــون
على مناسـبتها بعـد تعـديل بعـض امللحوظـات كمـا مت التأكـد
مــن صــدق االتســاق الــداخلي لالســتبانة مــن خــالل تطبيقهــا
على عينة استطالعية عددها ( )53طالبا واجلـدوالن اآلتيـان
يوضحان صدق االتساق الداخلي ليداة.

جدول ()3

معامالت ارتباط بنود االستبانة بالدرجة الكلية للمجال المنتمية إليه (العينة االستطالعية :ن=)33
المجال

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

تأصيل اجملال العقدي

1
5
5

**3.8178
**3.8759
**3.8199

1
5
1

**3.8178
**3.8119
**3.8117
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المجال

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

تأصيل اجملال التعبدي

7
8
9
15
15
11
17
18

**3.8159
**3.8911
**3.9399
**3.8517
**3.8815
**3.7811
**3.9315
**3.8853

13
11

**3.5155
**3.8851

11
15
19
53

**3.8815
**3.8871
**3.9117
**3.7557

تأصيل اجملال األخالقي
تأصيل الفكر الرتبوي

** دالة عند مستو 3.31

جدول ()4

معامالت ارتباط بنود االستبانة بالدرجة الكلية
م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

1
5
5
1
5

**3.7159
**3.8511
**3.7551
**3.9315
**3.7595

1
7
8
9
13

**3.7951
**3.7715
**3.7119
**3.7133
*3.1573

11
15
15
11
15

**3.8855
**3.8138
**3.7578
**3.7911
**3.1511

11
17
18
19
53

**3.1979
**3.8511
**3.7571
**3.8555
**3.8151

 -ثبات األداة:

* دالة عند مستو 3.35

** دالة عند مستو 3.31

مت حســاب بــات األداة مــن خــالل معادلــة ألفــا كرونبــا
جملاالت الدراسة والثبات الكلي ليداة وف اجلدول اآل :
جدول ()5

معامالت ثبات ألفا كرونباخ لمجاالت الدراسة
المجال

 لتسـ ــهيل تفسـ ــري النتـ ــاجج اسـ ــتخدم الباحـ ــث األسـ ــلوباآل لتحدي ـ ــد مس ـ ــتو اإلجاب ـ ــة عل ـ ــى بنـ ـ ــود األداة .إذ مت
إعط ـ ــاء وين للبـ ـ ــداجل( :مواف ـ ـ ـ بشـ ـ ــدة  ،5مواف ـ ـ ـ  ،1ال
أدري  ،5غـ ــري مواف ـ ـ  ،5غـ ــري مواف ـ ـ بشـ ــدة  ،)1مث مت
تصـ ــنيف تل ـ ـ اإلجابـ ــات إىل مخسـ ــة مسـ ــتويات متس ـ ــاوية
املد من خالل املعادلة اآلتية:

عدد البنود

معامل ثبات ألفا كرونباخ

تأصيل اجملال العقدي

1

3.91

تأصيل اجملال التعبدي

5

3.93

طووول الفئووة = (أكبوور يمووة -أ وول يمووة) ÷ عوودد بوودائل
األداة = (38.3 = 5 ÷ )1-5

تأصيل اجملال األخالقي

1

3.95

لنحصل على التصنيف اآل :

تأصيل الفكر الرتبوي

5

3.93

53

3.97

الثبات الكلي لالستبانة

جدول ()6

توزيع للفئات وفق التدرج المستخدم في أداة البحث

األساليب اإلحصائية:
 التكرارات والنسب امل وية واملتوسطات احلسابية والرتـبلتحديد استجابات أفراد العينة و اختبار (ت).
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الوصف

مدى المتوسطات

مواف بشدة

أكثر من 5,33 – 1,53

مواف

أكثر من 1.53-5.13

ال أدري

أكثر من 5.13-5.13

غري مواف

أكثر من 5.13-1.83
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غري مواف بشدة

ولإلجابــة عــن ه ـ ا الس ـؤال قــام الباحــث كســاب التك ـرارات
والنس ــب امل وي ــة واملتوس ــطات احلس ــابية واال ـ ـراف املعي ــاري
الستجابات عينة الدراسة جتا حمور التأصـيل العقـدي للرتبيـة
اإلسالمية واجلدول رقم ( )7يوض ذل .

كثر من 1.83-1.33

رابعا :عرض النتائج وتفسيرها:
نتائج السؤال األول:

ما دور الكلية األوربية للدراسات اإلسالمية يف التأصيل
العقدي للرتبية اإلسالمية بني أبناء اجلالية املسلمة يف فرنسا؟
جدول ()7

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة الدراسة عن دور الكلية األوروبية للدراسات اإلسالمية

في التأصيل العقدي للتربية اإلسالمية في فرنسا
م

مدى التحقق

العبارة
موافق

موافق

ال أدري

غير

موافق

بشدة

6

غــرس معــاين التعــاي الســلمي يف ديــار
غري املسلمني
بن ــاء وتنمي ــة أواص ــر اإلمي ــان ب ــني اجلالي ــة
املسلمة
غ ــرس مع ــاين احملب ــة وال ــوالء ب ــني اجلالي ــة
املسلمة
غــرس العقيــدة اإلســالمية الصــحيحة يف
نفوس اجلالية املسلمة

ت
%
ت
%
ت
%
ت
%

15
13.8
51
51.3
55
55.8
15
58.5

55
51.9
51
51.3
51
55.1
51
57.1

57
17.8
57
51.7
55
55.7
13
51.5

8
5.5
5
5.5
11
7.1
13
1.1

5
1.5
5
5.3
5
1.5
5
1.5

3

نشـ ــر عقيـ ــدة أهـ ــل السـ ــنة واجلماعـ ــة يف ت
%
اجلالية املسلمة
بنـ ـ ــاء املفـ ـ ــاهيم العقديـ ـ ــة الصـ ـ ــحيحة يف ت
%
اجلالية املسلمة

15
57.1
57
51.5

53
55.9
51
55.1

17
53.9
19
55.5

11
7.5
15
8.1

5
1.5
5
1.5

بشدة

4
5
1

2

المتوسط* العام للمجال

غير موافق

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الترتيب

1.39

3.91

1

5.99

3.91

2

5.95

3.98

3

5.85

3.91

4

5.78

3.98

5

5.71

3.97

6

38.3

* املتوس احلسايب من  5درجات

مـ ــن خـ ــالل االهتمـ ــام مبقـ ــررات العقيـ ــدة واختيـ ــار األسـ ــات ة
املــؤهلني تــأهيال عالي ـا وتــدريب وتأهيــل األســات ة مــن خــالل
تقـ ـ ــدمي دورات متخصصـ ـ ــة يف العقيـ ـ ــدة  ،يف حـ ـ ــني جـ ـ ــاءت
"غـ ــرس مع ـ ــاين التع ـ ــاي السـ ــلمي يف دي ـ ــار غ ـ ــري املس ـ ــلمني"
مبتوسـ ـ ـ حس ـ ــايب ( )1.39وه ـ ـ ـ ا مع ـ ــىن ه ـ ــام ج ـ ــاءت ب ـ ــه
النصوص كما أنه باب من أبواب الدعوة اإلسالمية.

يتض ـ ـ ـ مـ ـ ــن اجلـ ـ ــدول السـ ـ ــاب أن دور الكليـ ـ ــة يف التأص ـ ـ ـيل
العقدي للرتبية اإلسالمية بـني أبنـاء اجلاليـة املسـلمة يف فرنسـا
من وجهة نظر طالب وطالبات الكلية كان مبتوس حسايب
( )5.89وهــو مــا يقابــل درجــة املوافقــة إال أيــا دون الــدور
املــأمول الســيما يف "بنــاء املفــاهيم العقدي ـة الصــحيحة" والــت
جــاءت مبتوس ـ حســايب ( )5.71وك ـ ل احلــال يف "نشــر
عقي ــدة أه ــل الس ـنة واجلماع ــة يف اجلالي ــة املس ــلمة إذ ج ــاءت
مبتوس ـ ـ حس ــايب ( )5.78وه ـ ـ ا يتطل ــب م ــن الكلي ــة إدارة
وأعضــاء هي ــة التــدريس االهتمــام هب ـ ا اجلانــب والرتكيــز عليــه
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عبداهلل بن حممد السهلي :دور الكلية األوربية للدراسات اإلسالمية يف تأصيل الرتبية اإلسالمية بني أبناء اجلالية املسلمة .....

نتائج السؤال الثاني:

م ـ ــا دور الكلي ـ ــة األوربي ـ ــة للدراس ـ ــات اإلس ـ ــالمية يف تأص ـ ــيل
اجلانــب التعبــدي للرتبيــة اإلســالمية مــن أبنــاء اجلاليــة املســلمة
يف فرنسا؟

جدول ().

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة الدراسة عن دور الكلية األوروبية للدراسات اإلسالمية

في التأصيل التعبدي للتربية اإلسالمية في فرنسا
م

العبارة

13

غ ـ ـ ــرس ح ـ ـ ــب الق ـ ـ ــرآن والتعبـ ـ ــد كفظـ ـ ــه ت
%
وتالوته يف نفوس اجلالية املسلمة
تعلـ ــيم اجلاليـ ــة املسـ ــلمة أركـ ــان اإلسـ ــالم ت
%
على الوجه الصحي
نشر العلم الشرعي املؤصـل مـن الكتـاب ت
%
والسنة بني اجلالية املسلمة
ت
التوعية بأهمية العبادة يف حياة املسلم
%
تفعيل دور املساجد واملراكز اإلسالمية ت
%

مدى التحقق
موافق

موافق

ال أدري

غير

موافق

بشدة

88
57.5
15
15.5
57
57.5
51
51.3
15
57.8

51
55.5
18
51.1
57
57.5
13
13.3
18
51.8

51
15.7
55
55.9
59
19.3
53
53.3
15
59.8

5
5.5
1
5.1
8
5.5
7
1.7
11
9.5

1
3.7
5
1.5
5
1.5
5
1.5

بشدة

.
7
3
13

المتوسط
غير موافق

المتوسط* العام للمجال

الحسابي

االنحراف
المعياري

الترتيب

1.55

3.81

1

1.15

3.93

2

1.31

3.95

3

1.31

3.95

4

5.75

1.31

5

4835

* املتوس احلسايب من  5درجات

أنشــأت لــه معهــدا خاص ـا لتدريس ـه –تــالوة وحفظــا  -ملــدة
عامني كاملني.
ويــر الباحــث ضــرورة االهتمــام مــن قبــل إدارة الكليــة
ومنسـ ــوبيها بالتواصـ ــل وبنـ ــاء اجلسـ ــور مـ ــع املسـ ــاجد واملراكـ ــز
اإلســالمية مــن خــالل عقــد دورات شــرعية ليجمــة واملــؤذنني
ورمبــا يكــون مــن املناســب إعــداد قاعــدة بيانــات هل ـ املراك ـز
اإلسالمية تسهل عمليـة التواصـل ،وقـد جـاءت هـ النتيجـة
متواجمة مع نتاجج دراسة حليمة أبو ريق (.)5313

يتض ـ مــن اجلــدول الســاب أن دور الكليــة يف التأصــيل
التعب ــدي للرتبي ــة اإلس ــالمية للجالي ــة ج ــاء مبتوس ـ ـ حس ــايب
( )1,35وه ــي تش ــري إىل موافق ــة ط ــالب وطالب ــات الكلي ــة
بدرجــة جيــدة ــو دور الكليــة يف هـ ا اجلانــب وقــد تراوحــت
متوس ـ ـ ــطات ه ـ ـ ـ ا احمل ـ ـ ــور م ـ ـ ــا ب ـ ـ ــني ( )5.75ل ـ ـ ــ"تفعيل دور
املساجد واملراكـز اإلسـالمية "كـأد متوسـ إىل ( )1.55ل ـ
"غرس حب القرآن والتعبد كفظه وتالوته يف نفوس اجلالية "
ك ــأعلى متوسـ ـ  ،ورمب ــا رأ الط ــالب والطالب ــات أن تفعي ــل
دور املس ـ ــاجد واملراك ـ ــز اإلس ـ ــالمية يق ـ ــع حت ـ ــت مه ـ ــام وأدوار
منظمــة االحتــاد اإلســالمي يف فرنســا أكثــر مــن الكليــة ،كمــا
جتـ ــدر اإلشـ ــارة إىل أن ارتفـ ــاع متوس ـ ـ بنـ ــد " غـ ــرس حـ ــب
القــرآن والتعبــد كفظــه وتالوتــه يف نفــوس اجلاليــة املســلمة "
يتضـ ـ جليـ ـا م ــن خ ــالل اهتم ــام الكلي ــة ب ــالقرآن الكـ ـرمي إذ

نتائج السؤال الثالث:

ما دور الكلية األوربيـة للدراسـات اإلسـالمية يف التأصـيل
األخالق ــي للرتبي ــة اإلس ـ ـالمية بـ ــني أبن ــاء اجلالي ــة املسـ ــلمة يف
فرنسا؟
واجلدول رقم ( )9يوض اإلجابة عن ه ا السؤال
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جدول ()3

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة الدراسة عن دور الكلية األوروبية للدراسات اإلسالمية

في التأصيل األخال ي للتربية اإلسالمية في فرنسا
م

العبارة

مدى التحقق
موافق

موافق

ال أدري

غير

موافق

بشدة

18
51.1
13
57.1
15
58.5
15
57.1

51
55.5
11
51.5
17
51.1
11
53.5

11
57.3
58
59.7
15
57.8
15
57.1

1
5.9
1
3.7
15
7.9
15
9.9

5
5.3
1
3.7
7
1.1
7
1.1

بشدة

11
12
13
14

تأصيل األخالق اإلسالمية من الكتـاب
والسنة
تأص ـ ـ ـ ــيل املف ـ ـ ـ ــاهيم اإلس ـ ـ ـ ــالمية للق ـ ـ ـ ــيم
واألخالق
االهتمــام بالســلو واملمارســة األخالقيــة
يف احلياة العملية
االهتمــام بإجيــاد القــدوات اإلســالمية يف
جمال األخالق

ت
%
ت
%
ت
%
ت
%

المتوسط
غير موافق

المتوسط* العام للمجال

الحسابي

االنحراف
المعياري

الترتيب

5.91

3.91

1

5.81

3.81

2

5.71

1.11

3

5.11

1.15

4

387.

* املتوس احلسايب من  5درجات

االهتم ــام بت ــدريس النظري ــة األخالقي ــة اإلس ــالمية واالهتم ــام
بالتأص ـيل األخالقــي بتــدريس وبنــاء منظومــة قيميــة أخالقيــة
إسالمية يف نفوس طالب وطالبات الكلية ،ورمبا ميكن تعليل
ه ا النقص كون اجلالية تعي يف وس جمتمع تلـف قيميـا
وأخالقي ـا عــن أخــالق املســلمني ،وقــد توافقــت ه ـ النتيجــة
مـ ـ ـ ـ ــع دراسـ ـ ـ ـ ــة السـ ـ ـ ـ ــديري (1151هـ ـ ـ ـ ـ ـ) ودراسـ ـ ـ ـ ــة الكتـ ـ ـ ـ ــاين
(م.)1991

يتضـ مــن اجلــدول الســاب مــد تــدين املتوسـ احلســايب
هل ـ ا احمل ــور إذ بل ــغ ( )5.78وه ـ ا املتوس ـ ب ــالرغم م ــن أن ــه
يشـ ــري إىل املوافق ـ ـة إال أنـ ــه يف احلـ ــد األد مـ ــن ذل ـ ـ  .وقـ ــد
تراوحــت بنــود احمل ــور مــا ب ــني ( )5.91 – 5.11وقــد ج ــاء
ك ــل م ــن بن ــد "االهتم ــام بالس ــلو واملمارس ــة األخالقي ــة يف
احليـاة العمليـة" و بنــد "االهتمـام بإجيــاد القـدوات اإلســالمية
يف جمــال األخــالق " متــأخرين إذ قــد جــاءا مبتوس ـ حســايب
( )5.71و( )5.11ممـ ـ ــا يشـ ـ ــري إىل وجـ ـ ــود نقـ ـ ــص يف ه ـ ـ ـ ا
اجلانــب بــالرغم مــن كــون ه ـ املتوســطات يف درجــة املوافقــة
وهلـ ا فــإن علــى الكليــة إدارة وأعضــاء هي ــة تــدريس االهتمــام
هب ا اجلانب مـن خـالل التحلـي بـاألخالق اإلسـالمية وإجيـاد
القـدوات العاملـة يف هـ ا اجلانـب ،ويف اجلانـب النظـري جيــب

نتائج السؤال الرابع:

ما دور الكلية األوربية للدراسات اإلسالمية يف تأصيل
الفكر الرتبوي اإلسالمي بني أبناء اجلالية املسلمة يف فرنسا؟
واجلدول رقم ( )13يوض اإلجابة عن ه ا السؤال
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عبداهلل بن حممد السهلي :دور الكلية األوربية للدراسات اإلسالمية يف تأصيل الرتبية اإلسالمية بني أبناء اجلالية املسلمة .....
جدول ()13

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليا إلجابات عينة الدراسة عن دور الكلية األوروبية للدراسات اإلسالمية في تأصيل الفكر
التربوي اإلسالمي في فرنسا
الدور

م

23
17
16
1.
15

المتوسط

مدى تحققه
موافق بشدة

موافق

ال أدري

غير موافق

غير موافق بشدة

الحسابي

59
58.1
15
58.7
15
57.8
13
51.7
51
55.5

15
59.1
15
15.3
59
59.1
58
58.7
51
55.8

51
55.5
58
55.5
15
58.5
11
57.5
51
55.8

11
7.5
5
5.5
5
5.5
8
5.5
9
1.3

5
1.5
1
3.7
5
1.5
5
5.3
5
5.3

نش ـ ــر االعت ـ ــدال والوس ـ ــطية ب ـ ــني أبن ـ ــاء ت
%
اجلالية املسلمة
ت
بناء التصور اإلسالمي للمعرفة
%
بنــاء التصــور اإلســالمي لإلنســان ودور ت
%
يف الوجود
ت
بناء التصور اإلسالمي للقيم
%
بناء التصور اإلسالمي للكون والوجود ت
%

االنحراف
المعياري

الترتي
ب

5.97

1.35

1

5.95

3.81

2

5.89

3.93

3

5.85

3.95

4

5.19

3.95

5

38.7

المتوسط* العام للمجال
* املتوس احلسايب من  5درجات

وقــد جــاء بنــد "بنــاء التصــور اإلســالمي للكــون والوجــود"
متأخرا مبتوس حسايب ( )5.19ممـا يتطلـب االهتمـام بنشـر
الفكــر الرتبــوي اإلســالمي وبنــاء التصــور اإلســالمي الصــحي
للقضايا الكرب (الوجود ،اإلنسان ،القيم ،املعرفة) والتأكيد
عل ـ ـ ــى أن هـ ـ ـ ـ ا الفك ـ ـ ــر ـ ـ ــرة ونتيج ـ ـ ــة للعقي ـ ـ ــدة اإلس ـ ـ ــالمية
الصحيحة.
وميكن مقارنة متوسطات احملاور من خالل اجلدول اآل :

يتضـ ـ م ــن اجل ــدول الس ــاب أن املتوسـ ـ احلس ــايب هلـ ـ ا
احملــور قــد بلــغ ( )5.87وهــو يف العمــوم يف درجــة املوافقــة إال
أنـ ــه يف امل ـ ــد املتوس ـ ـ م ـ ــن املوافقـ ــة مم ـ ــا يش ـ ــري إىل ض ـ ــرورة
االهتم ـ ــام هب ـ ـ ـ ا احمل ـ ــور  ،وق ـ ــد ج ـ ــاء بن ـ ــد "نش ـ ــر االعت ـ ــدال
والوسـ ـ ــطية بـ ـ ــني أبنـ ـ ــاء اجلاليـ ـ ــة املسـ ـ ــلمة" مبتوس ـ ـ ـ حسـ ـ ــايب
( )5.97وهـ ـ ـ ا يتن ـ ــاغم م ـ ــع بن ـ ــد "غ ـ ــرس مع ـ ــاين التع ـ ــاي
السـ ــلمي يف ديـ ــار غـ ــري املسـ ــلمني" يف حمـ ــور اجملـ ــال العقـ ــدي
وال ي جاء مبتوس حسـايب ( . )1.39وهـ ا مؤشـر صـدق
و بات ألداة الدراسة.

جدول ()11

المتوسطات الحسابية للمحاور وترتيبها تنازليا إلجابات عينة الدراسة عن دور الكلية األوروبية للدراسات اإلسالمية في فرنسا في تأصيل التربية اإلسالمية
بين أبناء الجالية المسلمة في فرنسا
المحاور

المتوسط الحسابي

الترتيب

تأصيل اجملال التعبدي
تأصيل اجملال العقدي
تأصيل الفكر الرتبوي
تأصيل اجملال األخالقي

1.35
5.89
5.87
5.78

1
5
5
1
5.93

الدرجة الكلية
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* املتوس من  5درجات

نتائج السؤال الخامس:

يتض من اجلدول الساب أن التأصيل يف اجملال التعبدي
ج ـ ـ ــاء يف املرتب ـ ـ ــة األوىل يف ح ـ ـ ــني ج ـ ـ ــاء التأص ـ ـ ـيل يف اجمل ـ ـ ــال
األخالق ــي يف املرتب ــة األخ ــرية ،وق ــد ج ــاء املتوس ـ ـ احلس ــايب
الكلي للدراسة ( )5.93وهي يف درجة املوافقة إال أيا تشري
إىل شــيء مــن الــنقص مت تفســري أ نــاء احلــديث عــن نتــاجج
أس لة الدراسة.

ه ــل هن ــا ف ــروق ذات دالل ــة إحص ــاجية عن ــد مس ــتو
( )3.35ب ـ ـ ــني إجاب ـ ـ ــات عين ـ ـ ــة الدراس ـ ـ ــة ع ـ ـ ــن دور الكلي ـ ـ ــة
األوروبي ــة للدراس ــات اإلس ــالمية يف فرنس ــا يف ت ــوطني الرتبي ــة
اإلس ــالمية يف الق ــارة األوروبي ــة تبع ــا ملتغ ــري اجل ــنس (ذك ــر -
أنثى)؟
واجلدول رقم ( )15يوض اإلجابة عن ه ا السؤال

جدول ()12

اختبار (ت) لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة حول دور الكلية األوروبية للدراسات اإلسالمية في فرنسا في تأصيل التربية اإلسالمية

في فرنسا باختالف نوع العينة

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

يمة ت

مستوى الداللة

التعليق

نوع العينة

طالبات

15

5.73

3.71

5.55

3.315

طالب

76

3833

3861

دالة عند مستو
3.35

 أن للكلية األوربية للدراسات اإلسالمية دورا متميزا يفالتأصيل التعبدي والتأصيل العقدي للرتبية اإلسالمية.
 أظهرت الدراسة أن التأصيل األخالقي للرتبيةاإلسالمية بني أبناء اجلالية املسلمة حيتاج إىل مزيد عناية
واهتمام من قبل الكلية األوربية للدراسات اإلسالمية على
مستو اإلدارة وأعضاء هي ة التدريس.
 أظهرت الدراسة ضرورة االهتمام جبانب التأصيلالفكري للرتبية اإلسالمية.

يتضـ مـن اجلــدول رقـم ( )15أن قيمــة (ت) دالـة عنــد
مس ـ ــتو  ،3.35مم ـ ــا يش ـ ــري إىل وج ـ ــود ف ـ ــروق ذات دالل ـ ــة
إحصــاجية بــني اســتجابات عينــة الدراســة حــول دور الكلي ــة
األوروبي ـ ــة للدراس ـ ــات اإلس ـ ــالمية  ،وكان ـ ــت تلـ ـ ـ الف ـ ــروق
لص ـ ــا عين ـ ــة الط ـ ــالب ،وميك ـ ــن تفس ـ ــري ذلـ ـ ـ أن العم ـ ــل
الدعوي لد النساء ما يـزال أقـل مـن العمـل الـدعوي لـد
الرجال لعدة اعتبارات رمبا يكون منها قلـة الكـوادر النسـاجية
املؤهلة علما شرعيا وتربويا ودعويا.
مما يعين ضرورة االهتمام تأصيل الرتبية اإلسالمية لد املرأة
املســلمة واالهتمــام بقضــاياها باعتباره ـا شــقيقة الرجــل وهــي
املربية األوىل يف املؤسسة األم (األسرة) ول ا يوصي الباحـث
بعقـد دورات تربويــة مكثفـة للمـرأة املسـلمة وليســرة املســلمة
وللداعية املسلمة.

التوصيات:
من خالل نتاجج الدراسة يوصي الباحث مبا يأ :
 االهتمام باختيار أعضاء هي ة التدريس املؤهلني تأهيالعاليا (دكتورا ) للتدريس يف الكلية األوربية للدراسات
اإلسالمية.
 االهتمام بتدريب أعضاء هي ة التدريس يف الكليةوتطوير قدراهتم العلمية واملهارية.
 االهتمام جبانب العقيدة وتدرسيها وتكثيف مقرراهتاوعقد دورات تأهيلية ألسات ة الكلية يف ه ا اجلانب.

النتائج:

أبريت الدراسة النتاجج اآلتية:
 أن للكلية األوربية للدراسات اإلسالمية دورا يف تأصيلالرتبية اإلسالمية بني أبناء اجلالية املسلمة يف فرنسا.
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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.
Key words: European College of Islamic Studies, Islamic Education, The Muslim Community
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الصياغات التشكيلية للوجه اآلدمي في تصوير بيكاسو واإلفادة منها في إثراء المشغولة المعدنية المعاصرة
أميرة حسن فهمي

مسعودة عالم قربان

أستاذ مساعد – قسم الرتبية الفنية
ختصص رسم وتصوير  -كلية الرتبية
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كلية الرتبية الفنية  -قسم الرسم والتصوير
جامعة حلوان
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ختصص أشغال معادن
كلية الرتبية
جامعة امللك سعود

قدم للنشر 1435/4/10هـ  -وقبل بتاريخ 1435/7/14هـ
المستتتصل

يهــدا الب ـ إس ااســتفادة مــا الصــياغات التشــكيلية للوجــه اآلدمــي يف تصــوير بيكاســو إلثـراء املشــغولة املعدنيــة

املعاصرة.

ولت قيق هذا اهلدا مت عرض األسلوب التشكيلي للمدرسة التكعيبية ما خالل حتليل أعمال الفنان بابلو بيكاسو واليت تنـاول
فيهــا بــالتعبري الوجــه اآلدمــي ،والكشــع عــا الصــياغات التشــكيلية املتعــددة واملتنوعــة ،حــح اكــا مــا خالهلــا اســت دا مــداخل
جدي ـدة ومبتكــرة يف تصــميم املشــغولة املعدنيــة املعاصــرة ،كمــا اكــا مــا خالهلــا التيكيــد علــة تلــك القــيم التشــكيلية املســتمدة مــا
تصوير بيكاسو ومعاجلاته للوجه اآلدمي بصفة خاصة ،وما خالل تلك الصياغات يتم تنفيذ بعـ املشـغوات املعدنيـة ،يـا يسـهم
يف إث ـراء منــاهد مــادة الصــياغة واملينــا بادــاد مــداخل جديــدة ومعاصــرة ،وكــذلك إث ـراء منــاهد مــادة التصــوير التشــكيلي مــا خــالل
الوقــوا علــة حتليــل الوجــه اآلدمــي يف تصــوير بيكاســو والتعــرا علــة صــياغاته التشــكيلية ،وااســتفادة منهــا ويعــد ذلــك ر يــة فنيــة
خمتلفــة إلثـراء املعاجلــات التشــكيلية لــد ــالب الرتبيــة الفنيــة ت اا ـا املتتلفــة ،ويتبــا الب ـ املــنهد الوصــفي الت ليلــي ،وكــذلك
املنهد التطبيقي ما خالل اإل ار النظري والذي يتناول دراسة عدد ما النقـا الـيت توضـ خصـا ص تصـوير والوجـه اآلدمـي) عنـد
بيكاســو ،وتصــنيع ألســلوبه يف تنــاول الوجــه اآلدمــي كمــا يــتم القيــام بنشــا تطبيقــي ذايت يف جمــال األشــغال املعدنيــة ،وف ًقــا ملــا مت
دراسته ما خصا ص لصياغات الوجه اآلدمي يف تصوير بيكاسو.
الكلمات المفتاحية الصياغات التشكيلية – الوجه اآلدمي-بيكاسو – املشغولة املعدنية املعاصرة.

دعم هذا الب

ما قبل مركز حبو الدراسات اجلامعية للبنات يف عليشة ،عمادة الب
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إن ال ــذيا يرفضـ ــون بيكاس ــو إمن ــا يفعلـ ــون ذل ــك دون
شــك ا ألنــه شــو الطبيعــه واألشــياء ووجــه اإلنســان ،ولكــا
باألخص ألنه جر علة مسخ وجه املـرأ وتشـويهها" وبـووو،
1981م ،)49،فه ـ ــو يل ـ ــي إس املبالغ ـ ــة يف ت ـ ــدمري وتش ـ ــويه
وحتري ــع الوج ــه البش ــري جب ـرأة متناهي ــة م ك ـ ًـدا ذل ــك بيس ــلوبه
التكعيي خالل مراحله الفنية املتتلفة ،لي قق تعبريات مر يـة
تعكــس مــا يكمــا يف خــا ر مــا ثــورة انفعاليــة عارمــة ،فهــو
يصــل تبالغاتــه يف تنــاول الوجــه اآلدمــي إس حــدود ا يتقبلهــا
عقـل ومنطـق مـا يعيشـون بالفلســفة التقليديـة لر يـة الفـا مــا
منظور ضيق.
ومــا خ ــالل التط ــور والتق ــدم الــذي يش ــهد جمــال الف ــا
التشــكيلي املعاصــر أتــي للفنــان التشــكيلي يف شــح اعــاات
أن يســعة إس الت ريــة والتطــوير وفــت فــا جدي ـدة ،وقــد
أسهم يف ذلك التطور التكنولوجي الواض يا أد إس تقدم
تقــو وفــو كبــري خــالل الســنوات األخــرية .ومل يقتصــر الب ـ
والت ري ــة يف الف ــا عل ــة األس ــالية التقني ــة فقـ ـ  ،ب ــل ا ــه
الفنـ ــان املعاص ــر إس الب ـ ـ يف جم ــال الش ــكل ،و ــر ك ــل
الســبل اســت دا صــياغات جديــدة يف الشــكل املس ـتتدم
يف تكويناته.
وقد أثـرت رو العصـر يف الفنـون التشـكيلية بصـفة
عامة ويف جمال األشغال املعدنية بوصفه أحـد جمـاات الفنـون
ال ـ ــيت تـ ـ ـرتب تتغـ ـ ـريات العص ـ ــر سـ ـ ـواء املتغـ ـ ـريات الفكري ـ ــة أو
الفلســفية أو التقنيــة ،وهــي تفهومهــا الواســا تســتوعة تلــك
األفك ـ ـ ــار واملف ـ ـ ــاهيم اجلدي ـ ـ ــدة ،وم ـ ـ ــا تص ـ ـ ــوغها حس ـ ـ ــة
مناه ها وفكرها وفلسفتها اخلاصة.
واملش ــغولة الفني ــة املعدني ــة ك ــيي عم ــل ف ــو يعتم ــد
عل ــة التك ــويا ،واملقص ــود ب ــه الش ــكل أو التص ــميم وه ــو م ــا
يعطـي العمـل الفــو الفـرادة والتميـز عــا غـري مـا التكوينــات،
وق ــد أتي ـ ـ الفرص ــة للفن ــان ليض ــافة والت دي ــد سـ ـواء م ــا
حيـ لاليــات التصــميم أو وئا فــه وتقنياتــه ويت ــه املصــمم
إس الب ـ عــا مــداخل خمتلفــة وجديــدة اكــا أن تســهم يف

مقدمة

يع ـ ـ ـد العنص ـ ــر البش ـ ــري م ـ ــا أه ـ ــم العناص ـ ــر ال ـ ــيت
تضـمنتها أعمــال الفنــانش التشــكيليش علــة مــر العصــور ،وقــد
كان الفنان بابلو بيكاسـو مـا أهـم الفنـانش املعاصـريا الـذيا
وجهـ ـوا اهتم ــامهم إس العنص ــر البش ــري م ــا خ ــالل انش ــغاله
ت تمعــه ومــا يواجهــه اإلنســان مــا قضــايا يف هــذا اعتم ــا،
وق ــد ي ــز يف تناول ــه للش ــكل اآلدم ــي حي ـ ـ ص ــبغه تالم ـ ـ
شتصـ ــيته املتميـ ــزة واملتفـ ــردة ،وقـ ــد تضـ ــمن أعمالـ ــه الفنيـ ــة
موضــوعات تناول ـ جوانــة احليــاة وال ـ النشــا البشــري
الي ــومي لفئ ــات الش ــعة املتنوع ــة ،العامل ــة منه ــا يف جم ــاات
متعددة والقا مة بينشطة خمتلفـة تسـهم يف بنـاء ذلـك النشـا
البش ــري "فق ــد س ــتر موهبت ــه يف مراح ــل ويل ــة م ــا حيات ــه
للتعب ــري ع ــا ميسـ ــاة اإلنس ــان ح ــش يكاب ــد احلاج ــة واملـ ــرض
والوحـ ـ ـ ـ ـ ــدة والشـ ـ ـ ـ ـ ــقاء بكـ ـ ـ ـ ـ ــل صـ ـ ـ ـ ـ ــور وألوان ـ ـ ـ ـ ـ ـه " وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ اد،
1974م.)72،
ـوعا حيويًــا
ويعــد الوجــه اآلدمــي عنــد بيكاســو موضـ ً
اعتمـ ــد عليـ ــه الفنـ ــان يف أعمالـ ــه التصـ ــويرية ،واختـ ــذ منطل ًقـ ــا
للت ريـة يف الشـكل مـا خـالل أسـلوبه التكعيـي "حيـ إنـه
غاص إس داخل الشكل ،باحثًـا عمـا هـو أكثـر صـدقًا وأكثـر
قربًــا إس احلقيقــة الفنيــة ،فلــم يكــا اللــون يف بدايــة التكعيبيــة
الش ــغل الش ــاغل ،فرت ــا كانـ ـ تظه ــر ص ــور الوج ــه التكعيبي ــة
وكلهــا بنيــات ،ألن نقطــة الب ـ كانـ يف املعــادل اهلندســي
ويف حتويــل الشــكل إل عناص ـر اهلندســية الــيت يرتكــة منهــا"
وبسيوين1983 ،م.)47،
وق ـ ــد تن ـ ــاول بيكاس ـ ــو الوج ـ ــه اآلدم ـ ــي يف لوحات ـ ــه
بالت ريع واحلذا واإلضـافة والتعـديل والتغيـري ،وجـاء الوجـه
ـريا مـا
البشري يف أعماله حممالً بالقيم التعبريية القويـة ،الـيت كث ً
أكدت أهدافه ما وراء تكويناته التشكيلية "ومل يـزل بيكاسـو
يف أغلــة األحيــان ذلــك املــدمر الكبــري للوجــه البشــري فقــد
مباشرا.
هاجم هذا الوجه ه ً
وما ً
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املشــغولة املعدنيــة تســهم يف إثرا هــا ،كمــا اكــا مــا خــالل
حتليـ ــل وتصـ ــنيع الص ـ ــياغات التشـ ــكيلية للوجـ ــه اآلدم ـ ــي يف
تصـ ــوير بيكاسـ ــو ،الوقـ ــوا علـ ــة مـ ــداخل جديـ ــدة ومبتكـ ــرة
لصــياغة الوجــه اآلدم ـي ،اكــا مــا خالهلــا اســت دا ر
خمتلفة لتصميم املشغولة املعدنية تسهم يف إثرا ها.

بناء أشكاله وتكويناته وحتقيق رغباته وأفكـار  .ويقـول جـريوم
تعبريا عا املادة أو قوالة البنـاء
ستولينز " إن اخلامات تكون ً
احلســية الــيت يرتكــة منهــا العمــل الفــو ،فلــو اســتطات ترتيبه ـا
وتنظيمه ــا ومعايش ــتها م ــا بعض ــها عل ــة حن ــو مع ــش فيتك ــون
عند ذ الشكل " والبواب2008 ،م.)93،
وللم ـ ــذهة التكعي ـ ــي أث ـ ــر يف انتش ـ ــار التن ـ ــافس يف
الشكل والصياغات التشكيلية املست دثة ،واليت عُـدتت تنزلـة
اانطالقـ ــة الفكريـ ــة يف جمـ ــال الفـ ــا حلـ ــل مشـ ــكالت عديـ ــدة
مرتبط ــة بك ــل عص ــر ،وحبثًـ ـا عـ ـا التمي ــز والفـ ـرادة يف تك ــويا
املشـ ــغولة املعدنيـ ــة املعاصـ ــرة جـ ــاءت مشـ ــكلة الب ـ ـ والـ ــيت
حياول هذا الب الت قق منها.

تساؤالت البحث
 -1هــل اكــا مــا خــالل حتليــل أعمــال بيكاســو التصــويرية،
والــيت تنــاول فيهــا الوجــه اآلدمــي الكشــع عــا صــياغات
تشكيلية متعددة؟
 -2ه ـ ــل اك ـ ــا اس ـ ــت دا م ـ ــداخل جدي ـ ــدة ومبتك ـ ــرة يف
تص ـ ــميم املش ـ ــغولة املعدني ـ ــة املعاصـ ــرة ،بااس ـ ــتفادة م ـ ــا
لوحات بيكاسو؟
-3هـ ـ ــل تسـ ـ ــهم تلـ ـ ــك الصـ ـ ــياغات اجلديـ ـ ــدة يف إث ـ ـ ـراء
املشغولة املعدنية املعاصرة؟

مشكلة البحث

تعــد املــذاهة الفنيــه احلديثــه ومــا قدمتــه مــا ابتكــارات يف
الص ـ ــياغات التش ـ ــكيلية لعناص ـ ــر الطبيع ـ ــة ،وم ـ ــا قدمت ـ ــه م ـ ــا
ابتكــارات يف التقنيــات املســتتدمة يف جمــال الفــا التشــكيلي
ـدخال مه ًمـا للعديــد
بصــفة عامــة والتصــوير بصــفة خاصــة  ،مـ ً
م ـ ــا جم ـ ــاات الف ـ ــا التش ـ ــكيلي التطبيقي ـ ــة ،ومنه ـ ــا األش ـ ــغال
املعدنيــة وذلــك مــا خــالل ااســتفادة مــا تلــك اابتكــارات
يف تص ــميم املش ــغولة املعدني ــة وإثرا ه ــا ت ــداخل غ ــري تقليدي ــة
تصــور هلــا العناصــر الطبيعيــة والرتاثيــة بشــكل جديــد وخمتلــع
وغـ ــري تقليـ ــدي يبتعـ ــد فيـ ــه عـ ــا مضـ ــاهاة الطبيعـ ــة ،واالت ـ ـزام
بصــياغات تشــكيلية واقعيــة تقليديــة مت تناوهلــا م ـرات عديــدة
يف هــذا اعــال دون حماولــة للتــروع عــا املــيلوا والبعــد عــا
حماك ـ ــاة الواق ـ ــا ،وه ـ ــذا م ـ ــا دع ـ ــا الباحث ـ ــة إس التط ـ ــر لتل ـ ــك
املداخل التشكيلية اجلديدة يف جمال التصوير التشكيلي ،فقـد
ئهــرت تلــك املــدار الفنيــة احلديثــة معتمــدة علــة البعــد عــا
ثي ــل الواق ــا املر ــي ومنه ــا الت ريدي ــة والسـ ـرييالية واملس ــتقبلية
...وغريها  ،وكذلك التكعيبية واليت يتطر إليها هذا الب
ما خالل م سسها ،وهو الفنان بابلو بيكاسو وما قدمه ما
ص ـ ــياغات تش ـ ــكيلية جدي ـ ــدة لعناص ـ ــر الطبيع ـ ــة ،وق ـ ــد رأت
الباحثة أنه اكا ما خالهلا اسـت دا ر خمتلفـة لتصـميم

أهداف البحث
 .1ااســتفادة مــا حتليــل أعمــال بيكاســو والــيت تنــاول فيهــا
الوجه اآلدمي.
 .2إثراء املشغولة املعدنية املعاصرة تداخل تشكيلية جديـدة
مستلهمة ما أعمال التصوير ومدارسه الفنية احلديثة.
 .3ااس ــتفادة م ــا الق ــيم التش ــكيلية املس ــتمدة م ــا تص ــوير
بيكاس ـ ــو ومعاجلات ـ ــه للوج ـ ــه اآلدم ـ ــي بص ـ ــفة خاص ـ ــة يف
تصميم املشغولة املعدنية.
أهمية البحث

 .1إثـراء منـاهد مـادة أشـغال الصـياغة واملينـا بادـاد مـداخل
جديدة ومعاصرة.
 .2إثراء مناهد مادة التصوير التشكيلي ما خالل الوقـوا
عل ــة حتلي ــل ش ــكل الوج ــه اآلدم ــي يف تص ــوير بيكاس ــو
والتعرا علة صياغاته التشكيلية وااستفادة منها.
 .3اسـ ــتلهام ر فنيـ ــة خمتلفـ ــة ومتعـ ــددة إلث ـ ـراء املعاجلـ ــات
التشكيلية لد الب الرتبية الفنية ت اا ا املتتلفة.
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 .2وج ـ ــو اعتم ـ ــد يف ص ـ ــياغتها عل ـ ــة "التش ـ ــويه والتبس ـ ــي
والت ريع".

حدود البحث
 .1حدود حتليلية ملتتارات ما تصوير بيكاسو والـيت تنـاول
فيه ــا ص ــياغات تش ــكيلية للوج ــه اآلدم ــي معتم ـ ًـدا عل ــة
أسلوبه الفو التكعيي.

 .3وجو حتمل يف صياغتها "مسات فنون األ فال".
 .4وجو مت صياغتها "بيسلوب هندسي".
 .5وج ـ ـ ــو اعتم ـ ـ ــد يف ص ـ ـ ــياغتها عل ـ ـ ــة" أس ـ ـ ــلوب الوج ـ ـ ــه
املزدوع".

 .2األعم ــال املتت ــارة تقتص ــر عل ــة تل ــك ال ــيت تتض ــما يف
تكوينها الوجه اآلدمي ،وا تقوم علة تسلسل ومو.

 .6وجو اعتمد يف صياغتها علة " أقنعة تراثية".

 .3تنفيـ ـ ـ ــذ بع ـ ـ ـ ـ املشـ ـ ـ ــغوات املعدنيـ ـ ـ ــة مسـ ـ ـ ــتفيدة مـ ـ ـ ــا
الص ـ ـ ـ ــياغات التش ـ ـ ـ ــكيلية للوج ـ ـ ـ ــه اآلدم ـ ـ ـ ــي يف تص ـ ـ ـ ــوير
بيكاسو.

ثانيًا اإلطار العملي
ي ـ ــتم القي ـ ــام بنش ـ ــا تطبيق ـ ــي ذايت يف جم ـ ــال األش ـ ــغال
املعدنية وف ًقا ملا يييت:
 .1تنفيـ ـ ــذ مشـ ـ ــغوات معدنيـ ـ ــة تسـ ـ ــتند يف تكوينهـ ـ ــا علـ ـ ــة
الص ـ ـ ـ ــياغات التش ـ ـ ـ ــكيلية للوج ـ ـ ـ ــه اآلدم ـ ـ ـ ــي يف تص ـ ـ ـ ــوير
بيكاسو.

 .4األعمــال الفنيــة املنفــذة يف جمــال األشــغال املعدنيــة ،غــري
حم ـ ــددة اخلام ـ ــة أو التقني ـ ــة أو املس ـ ــاحة أو الوئيف ـ ــة ،إذ
يرجا هذا األمر إس بيعـة التكـويا املتتـار لتنفيـذ تلـك
املشغولة.

 .2حتليل ما مت إجناو ما أعمال لتوضي ما يييت:
 مد إمكان التوصل لتلك الصياغات التشكيلية للوجـهاآلدمي يف تكويا تلك املشغوات.
 مد إمكان توئيع تلـك الصـياغات التشـكيلية للوجـهاآلدمي يف املشغولة املعدنية.
 الت ق ــق م ــا خ ــالل ذل ــك النش ــا الف ــو م ــا إمك ــاناس ـ ـ ــت دا مش ـ ـ ــغوات معدني ـ ـ ــة معاص ـ ـ ــرة تعتم ـ ـ ــد يف
تكوينهــا علــة الصــياغات التش ـكيلية للوجــه اآلدمــي يف
تصوير بيكاسو.

منهجية البحث
يتبــا الب ـ املــنهد الوصــفي الت ليلــي وكــذلك املــنهد
التطبيقي ،وذلك وف ًقا للتطوات اآلتية:
أوالً اإلطار النظري
تتناول الدراسة النقا اآلتية:
خصائ

تصوير ( الوجه اآلدمي ) عند بيكاسو

 .1التيثر بالفنون القداة.
 .2تعدد ووايا الر ية.

 .3حتلي ــل م ــا توص ــل إلي ــه الب ـ م ــا نت ــا د للت ق ــق م ــا
فروض الب .

 .3اابتعاد عا املظهر الطبيعة للوجه.

 .4تقدمي ما هـو مناسـة مـا مقرتحـات وتوصـيات يف ضـوء مـا مت
التوصل إليه ما نتا د.

 .4حتليل الوجه إس عناصر اهلندسية.
تصنيف ألسلوب بيكاسو في تناول الوجه اآلدمي
 .1وجو يغلة علة صياغتها "الطابا الن يت"
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أشتاص ـ ـا غامض ـ ــش حم ـ ــرفش ب ـ ــيلوان ورق ـ ــاء،
 )1904ص ـ ــور
ً
ـويال.
وأعقـة ذلـك فـرتة محـراء و )1906-1905ومل تـدم ـ ً
ويف ع ـ ــام 1907أمت لوحت ـ ــه الش ـ ــهري "أنس ـ ــات أفني ـ ــون"اليت
اخت ــذت احلرك ــة التكعيبي ــة ريقه ــا م ــا خالهل ــا .ومل يتب ــا من ــو
السـ ـريا أي خـ ـ مس ــتقر بع ــد ذل ــك ،فق ــد خ ــاض تعبـ ـريات
اكــا أن تمــا حت ـ  :الكالســيكيه والرومانتيكيــه والتعبرييــة
والت ريديه والطبيعية".وبسيوين2001،م.)99 ،

مصطلحات البحث

الصياغات التشكيلية

" تُعترا الصـيغة ) (Formعلـة أاـا شـكل العمـل،
أو تنظيمه ،أو بنـا  ،والكلمـة مقتبسـة مـا املصـطل الالتيـ
) ، (Formaفالصــياغات التشــكيلية تعــو اهليئــات التشــكيلية
والصــيغة كهيئــة خارجيــة ثــل ر يــة الفنــان للموضــوت وبــذلك
تكـ ــون الصـ ــيغة أو الشـ ــكل هـ ــي ريقـ ــة ميـ ــا أو تشـ ــكيل
عناصــر العمــل الفــو ،ومــد تــيثري كــل عنصــر علــة اآلخــر"
والصياد2001،م)17،
"وه ــي ر ي ــة الفن ــان ملوض ــوت م ــا ،وتنظ ــيم عناص ــر
الفنية بواسطة تشكيلة خلامات عمله الفو ،وذلك عا ريـق
التنظ ـ ــيم والبن ـ ــاء م ـ ــا خ ـ ــالل التقني ـ ــات التش ـ ــكيلية املتتلف ـ ــة
وتت ــدد قيم ــة العم ــل الف ــو م ــا خ ــالل ق ــدرة الفن ــان عل ــة
إكســاب العمــل فكــرة تتفاعــل مــا خــربة املشــاهد" والصــياد،
2001م.) 17،

المشغولة المعدنية المعاصرة

" املع ــادن عب ــار ع ــا عناص ــر أو مركب ــات كيميا ي ــة ثابت ــة
تتكون يف الطبيعة وهي مواد غري عضوية  ،وهلا شـكل بلـوري
مع ـ ــش ,وك ـ ــذلك هل ـ ــا تركي ـ ــة كيمي ـ ــا ي ،وص ـ ــفات فيزيا ي ـ ــة

ثابتة".والعمري 1998،م.)18،
" فاملعــدن ه ــو مــادة ص ــلبة مت انس ــة تكون ـ بفع ــل عوام ــل
بيعية غري عضـوية ،ولـه تركيـة كيميـا ي حمـدد ونظـام بلـوري
ييز" .وحلمي2008 ،م.)12،
خام ــة املع ــدن يف جم ــال أش ــغال املع ــادن ه ــي اللغ ــة ال ــيت
تتي للفنان فرصـة التعبـري حبريـة ،إذ يسـتطيا التنقيـة داخلهـا
لكــي يســتترع باحساســه وفطرتــه مــا اــا مــا منــابا تســاعد
علــة توجيــه نشــا ه اإلبــداعي مــا خــالل ر يتــه ،مــا إمكــان
اجلمــا بــش أكثــر مــا خامــة معدنيــة لتوليــع مــا يــتالءم م ــا
متطلباته الفنية.
ويقصد باملشغولة املعدنية املعاصرة يف هـذا الب ـ
هـ ـ ــي املنفـ ـ ــذة يـ ـ ــدويًا امـ ـ ــات معدني ـ ــة وحمملـ ـ ــة بقـ ـ ــيم فنيـ ـ ــة
وبصياغات مبتكرة وهلا وئا ع معاصرة.

الوجه اآلدمي

اصطالحا:
تعريع الوجه اآلدمي لغة أو
ً
الوجــه يف اللغــة العربيــة ،ويف خمتــار الص ـ ا مع ـ معــروا
واجلما وجو .

اصطالحا
ويعرف الوجه
ً

"عرفــه الشــافعية واحلنابلــة بينــه مــا بــش منب ـ شــعر
الـ ـرأ إس ال ــذقا ،وإس شـ ـ ميت األذن ،وعرفـ ـه املالكي ــة م ــا
قصــاص ش ـعر ال ـرأ إس خــر الــذقا ــواً ومــا الصــد إس
عرضا " والب و اإلسالمية1429 ،هـ.) 1،
الصد ً

تصوير (الوجه اآلدمي) عند بيكاسو

أوالً خصائ
لقـ ــد تعـ ــددت أسـ ــالية تنـ ــاول الوجـ ــه البشـ ــري يف
تصــوير بيكاســو فقــد يظهــر يتلــةء أحيانًــا وكينــه كتلــة حنتيــة
يغل ــة عليه ــا الت ري ــع وأحيانًــا ن ــر ه ــذا الوج ــه وق ــد ب ــدا
حني ًفا ،وما هـذا التعـدد يف الصـياغات التشـكيلية جنـد حيمـل
هنــا الوجــه الكثــري مــا القــيم التعبرييــة يــا جعلــه يقدمــه بر يــة
جدي ــدة دون التقي ــد ب ــيي منط ــق عق ــالين فنـ ـرا حيل ــل الوج ــه

بيكاسو )1973-1181( Pablo Picasso

" فن ــان أس ــباين املول ــد ،وه ــو اب ــا ملعل ــم الرس ــم"جوو

روي ــز بالس ــكو"وأم أندالوس ــيان تس ــمة ماري ــا بيكاس ــو ل ــوبز
واسـ ــتمر يسـ ــتتدم اسـ ــم روبـ ــز حـ ــح عـ ــام  .1898ولـ ــد يف
مااج ــا ويف س ــا العاش ــرة ك ــان فنانً ـا ناض ـ ً ا ،ويف السادس ــة
عشــرة أقــام أول معــرض لــه ،ويف عــام 1900قــام بزيــار مهمــة
لب ــاريس إذ ق ــرر البق ــاء .ويف أثن ــاء مرحلت ــه الزرق ــاء و-1901
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أيضـ ـا ع ــا الفن ــان املص ــري
الطف ــل يف رس ــومه ،وكم ــا ع ــرا ً
ـورا إلي ــه م ــا أم ــام إذا
الق ــدمي "ف ــش يب ــدو الوج ــه م ــثالً منظ ـ ً
بــاألنع يبــدو منظــور إليــه مــا جانــة أو تبــدو العــش منظــور
إليهــا مــا أمــام يف وجــه منظــور إليــه مــا جانــة ويرجــا ذلــك
إس ر ية بيكاسو الت ليلية لألشكال".
" فاا ا الت ليلي ،والتكعيي برر إدخال جمموعة
صــور يف صــورة واحــدة ،كــان ينظــر الفنــان مــا اليمــش ومــا
اليس ــار ،وم ــا ف ــو وم ــا أس ــفل يف وت ــر واح ــد ،كم ــا يفع ــل
الطف ــل ع ــادة ،ول ــذلك فم موع ــة املس ــط ات النا ــة م ــا:
أيض ـا دوا ــر –
مســتطيالت ،ومثلثــات ،ومربعــات ،وأق ـوا  ،و ً
هــي ملتــص القطاعــات املرتاكمــة عنــد النظــر للشــيء الواحــد
م ـ ـ ــا ع ـ ـ ــدة وواي ـ ـ ــا ولعه ـ ـ ــا يف ص ـ ـ ــورة واح ـ ـ ــدة " وبس ـ ـ ــيوين،
2001م.)74،

البش ــري ويرمس ــه بيس ــلوب يتش ــابه في ــه م ــا خص ــا ص فن ــون
لأل فـال فريسـم مـا يعرفــه ا مـا يـرا  ،إا أن الفـر يكمــا يف
أن بيكاس ـ ــو حي ـ ــد ه ـ ــذ التعريف ـ ــات واملبالغ ـ ــات يف الوج ـ ــه
اآلدمي عا وعي كامل وإدراك واسا تا يفعله.
وقــد اســتتدم بيكاســو يف كثــري مــا صــور أســلوبه
املميز يف رسم الوجه وهو وضـا العينـش يف جانـة واحـد مـا
الوجــه الــذي مت تصــوير مــا جنــة ،وهــذ اخلاصــية أصــب
ذات أمهي ـ ــة واض ـ ـ ـ ة يف حتقي ـ ــق إمكاني ـ ــة ااس ـ ــتدال عل ـ ــة
أسلوب بيكاسو املتميز يف صياغة الوجه البشري.
واكا حتديد تلك اخلصا ص يف النقا اآلتية:
 – 1التأثر بالفنون القديمة
ا ــه بيكاســو إس الب ـ الــدا م يف الفنــون القداــة
ويعد ذلك ما أهم السمات اليت ميزت أسلوبه التكعيـي ،إذ
مناغما له يف تلك الفـرتة بـالفا الزجنـي و صا صـه الفنيـة
تيثر ً
املميزة وما يتميز به ما خصا ص باإلضـافة إس مباد ـه الفنيـة
احلديثــة القا مــة علــة التيمــل الصــويف والتطــور العقلــي النــاتد
عــا النظريــات العلميــة احلديثــة باإلضــافة إس الت ريــة وتطــور
أسـ ـ ــالية األداء يف الفـ ـ ــا التشـ ـ ــكيلي واخـ ـ ــتالا األسـ ـ ــلوب
األدا ــي يف الفــا التشــكيلي واخــتالا األســلوب األدا ــي مــا
ومـ ــا إس خـ ــر ،ومـ ــا فنـ ــان إس غـ ــري  ،فقـ ــد أعـ ــاد بيكاسـ ــو
اكتش ـ ــاا ث ـ ــار ف ـ ــا املاض ـ ــي ،فم ـ ــا خ ـ ــالل حبث ـ ــه ال ـ ــدا ة
واملسـتمر يف الفـا الزجنـي ،توصـل إس إنتـاع أعمـال فنيــة ذات
قــيم لاليــة حتمــل قــوة تعبرييــة مســتوحاة مــا ذلــك الفــا ،فقــد
استطات بيكاسـو مـا خـالل الب ـ يف الفـا الزجنـي أن ينـتد
أعم ـ ًـاا فني ــة تش ــكيلية مس ــت دثة حتم ــل ب ــداخلها ص ــياغات
تشكيلية للوجه اآلدمي مستوحاة ما الفا الزجنـي إس جانـة
رو وتطور وحداثة القرن العشريا.

 – 3االبتعاد عن المظهر الطبيعي للوجه
ا يعتمد بيكاسو يف صياغاته للوجـه اآلدمـي علـة
النق ــل أو التقلي ــد إمن ــا يعك ــس يف تناول ــه التش ــكيلي ل ــه ر ي ــة
خاصــة جديــدة ومتنوعــة فــان الفنــان ا ينســخ واملوضــوت) أو
ينقله ،بل هو يقـدم لنـا مـا خاللـه مع ة
ـان حسـية لـذلك املعـ
الوجــداين والعقلــي الــذي ينطــوي عليــه هــذا املوضــوت بالنســبة
إلي ـ ــه ،ومعـ ـ ـ ه ـ ــذا أن مهم ـ ــة الفن ـ ــان ا تن ص ـ ــر يف ثي ـ ــل
املوضوت أو تقليد وإمنا هـي تن صـر أواً وبالـذات يف التعبـري
ع ــا ذل ــك املوض ــوت عل ــة حن ــو م ــا ينكش ــع ل ــه " وإبـ ـراهيم،
1977م.)35،
وق ــد ج ــاء ي ــز بيكاس ــو يف تناول ــه للوج ــه اآلدم ــي
نابعا ما ابتعاد عا الطابا التمثيلي لـه فيقدمـه بصـورة جمـردة
ً
يكاد خيتفي منهـا عنصـر التمثيـل يـا أتـا لـه التنـوت يف تناولـه
هلذا الشكل.
فهـ ـ ــو ا يتقيـ ـ ــد تالم ـ ـ ـ هـ ـ ــذا الوجـ ـ ــه و ا يهـ ـ ــتم
بتفاصــيل الوجــه وهيئاتــه الطبيعيــة ،فــاملهم لديــه هــو الش ــكل
النها ي والبناء التشكيلي احملكم هلذا الوجه ،فهـذا الوجـه يعـد

 – 2تعدد زوايا الرؤية

يعــد أســلوب تنــاول الوجــه مــا ووايــا متعــددة مســة
أساس ـ ــية وخاص ـ ــة تف ـ ــرد ا ـ ــا بيكاس ـ ــو م ـ ــا خ ـ ــالل أس ـ ــلوبه
التكعيي ،فهو ينظر إس الوجه ما كـل اا اهـات كمـا يفعـل
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ا ـ ـ ــه بيكاسـ ـ ــو يف بدايـ ـ ــة الثالثين ـ ـ ـات مـ ـ ــا القـ ـ ــرن
العشـريا يف إنتــاع جمموعــة مــا األعمــال الن تيــة والــيت تعتمــد
يف تشــكيلها عل ــة الشــكل اآلدم ــي والوجــو اآلدمي ــة يــا أث ــر
عل ــة إنتاج ــه يف جم ــال التص ــوير ،فن ـ ـد أن ــه حتولـ ـ وجوه ــه
اآلدمي ــة يف تل ــك الف ــرتة إس كت ــل تب ــدو كيا ــا من وت ــة مـ ــا
الص ــتور أو الكت ــل اخلش ــبية ،فبع ــد جناح ــه يف جم ــال الن ـ
انعكــس ذلــك علــة إدراكــه للبعــد الثالـ يف عضــوية وكــذلك
إحساسه بالكتلة كما يف وشكل .)1
وقــد حتــول وجــه امل ـرأة إس شــكل جمســم ،أعــاد فيــه
تشكيل مكونات الوجه بصياغة مغايرة ًامـا لفـروض الواقعيـة
عليها ،فقد أعاد صياغة وترتية مكونات الوجـه تـا يتناسـة
م ــا أس ــلوبه التكعي ــي إذ جن ــد األن ــع وق ــد اخت ــذ ش ــكل كتل ــة
حنتيــة جمســمة علــة جانــة الوجــه األاــا يف حــش تالمس ـ
العينــان يف ا ــاهش أفقــي ورأســي أعلــة الوجــه الــذي انقســم
إس كتلت ـ ــش حنتيت ـ ــش أح ـ ــدمها تش ـ ــمل األن ـ ــع والع ـ ــش واألذن
واألخــر تشــتمل علــة الفــم والعــش واألذن اليســر  ،وقــد مت
تشـ ـ ــكيلهما باسـ ـ ــتتدام خط ـ ـ ــو حنتيـ ـ ــة مبسـ ـ ــطة تبتع ـ ـ ــد يف
صــياغتها عــا املظهــر الطبيع ـي للوجــه وهــو األســلوب الــذي
اعتمــد بيكاســو يف أغلــة أعمالــه الــيت تتنــاول فيهــا الوجــه اآلدمــي
ما تنوعه يف تلك الصفات.

لديه وسيطًا شكليًا يف ر ما خالله اقاته اإلبداعيـة ويقـدم
ما خالله ابتكاراته املتفردة يف صياغة الشكل.
إا أن ا ـ ــا بيكاس ـ ــو للت ري ـ ــد يف ش ـ ــكل الوج ـ ــه
اآلدمي مل يكا ريـد صـدفة ولكنـه ريـد موضـوعي مسـتمد
ما أسلوبه التكعيي" .فهو مل يغفل الطبيعة امـا يف لوحاتـه.
فعندما يتعمق املرء يف إحد لوحاته التكعيبيـة  .فسـرعان مـا
يت سد املوضوت أمامه وهو إجناو فو مزدوع ألن العمـل يعـد
ب ـ ـ ـ ـ ــذلك بيعيً ـ ـ ـ ـ ــا و ري ـ ـ ـ ـ ــديًا يف ذات الوقـ ـ ـ ـ ـ ـ " وإبـ ـ ـ ـ ـ ـراهيم،
1995م.)123،
 – 4تحليل الوجه إلى عناصره الهندسية
ا ـ ـ ــه بيكاس ـ ـ ــو يف بداي ـ ـ ــة أس ـ ـ ــلوبه التكعي ـ ـ ــي إس
اانشغال تا تركه "سيزان " ما أفكار فقد كـان سـيزان يقـول
"إن كل جسم يف الطبيعة اكا ترسيبه إس معادلـه اهلندسـي،
أي إس مربــا أو مســتطيل ،أو دا ــرة ،أو خمــرو  ،أو منشــور،
أو مكع ـ ــة ،وس ـ ــيزان إمن ـ ــا ك ـ ــان ي ك ـ ــد عل ـ ــة م ـ ــنهد بن ـ ــا ي
لألعم ــال الفني ــة ،فالعم ــل الف ــو أساس ــه اهلندس ــة ال ــيت يق ــوم
عليهـ ــا ،أو العالقـ ــات الرتكيبيـ ــة الـ ــيت حيتويهـ ــا ،وهـ ــي أسـ ــا
التكـ ــويا وجـ ــوهر البنـ ــاء" وبسـ ــيوين2001 ،م ،)103،وقـ ــد
س ــاعد بيكاس ــو يف املعـ ـ يف ه ــذا اا ــا ااهتم ــام ب ــالفنون
أساســا تركيبيــة
البدا يــة وغريهــا والــيت توضـ أن احلقيقــة الفنيــة ً
وبنا ية ومعمارية كما ئهر يف املذهة التكعيي.
ويرجــا ااهتمــام بالبنــاء اهلندســي للشــكل والوجــه
اآلدمي بصفة خاصة يف أعمال بيكاسو إس اهتمامه بت ليـل
الشكل فيت ول الوجه إس جمموعة ما املكعبات ي لع بينهـا
بن ــاء جدي ــد يق ــرتب يف جمموع ــه م ــا الش ــكل األص ــلي ،فه ــو
حيلل الوجه اآلدمي ويعيـد بنـاء مـرة أخـر وهـو بـذلك حيـول
املكعبـ ــات إس سـ ــطو مس ـ ـتوية وأشـ ــكال هندسـ ــية يتـ ــداخل
بعضــها مــا بع ـ فهــو يــرج حقيقــة هــذا الوجــه إس حقيقــة
بنا ية تركيبية.

 – 2وج ت تتوه اعتم ت تتد ف ت تتي ص ت تتياغتها عل ت تتى "التش ت تتويه أو
التبسيط أو التحريف"

اعتمد بيكاسـو يف العديـد مـا أعمالـه علـة تشـويه
الوجــه اآلدمــي ،وترجــا تلــك األعمــال إس فــرتة احلــرب املليئــة
بالبشــاعة والفظائــة الــيت تســتنكرها البش ـرية ،وقــد محتـل تلــك
الوجو املشوهة رسالته اليت ترف احلرب وبشاعتها وجرا مها
يف حق البشرية فوصـل بيكاسـو يف أعمالـه يف تلـك الفـرتة إس
حتريــع الوجــه اآلدمــي لدرجــة وصــل إس حــد مســخ لــال
هذا الوجه.
ففــي و شــكل  ) 2يصــور فيــه وجــه إحــد النســاء
الباكيــات يف عملــه الشــهري الــذي حيمــل اســم امل ـرأة الباكيــة،

ثانيًا تصنيف ألسلوب بيكاسو في تناول الوجه اآلدمي
 – 1وجوه يغلب على صياغتها " الطابع النحتي"
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شـ ــكل خ ـ ـ  ،يف ح ـ ــش ئهـ ــرت العينـ ــان يف ش ـ ــكل دا ـ ـرتش
عاكســا
صــغريتش ،أمــا الشــعر ف ــاء بشــكل وجــات مبســطة ً
ب ـ ـ ــذلك رو فن ـ ـ ــون األ ف ـ ـ ــال ال ـ ـ ــيت تعتم ـ ـ ــد عل ـ ـ ــة الطالق ـ ـ ــة
والتلقا ية.

فعنــدما تتيمــل هــذا الوجــه ـد قــد حتــول إس وجــه قبــي ملــا
محل ــه ل ــه الفن ــان م ــا ق ــيم تعبريي ــة أراد أن يوص ــل ا ــا كراهيت ــه
لل ــرب ومــا تفعلــه باإلنســان ،فمــا خــالل هــذا الوجــه ،ومــا
حيمله يف مالحمه ما ثار الفاجعة املدمرة مـا حتريـع وتشـويه
"نشــعر كــين الفــم يت ــرك يف نســيد متواصــل والــدموت تك ـاد
تقطــر مــا العينــش وتبــدو كياــا قطــا مــا املســامري يف نفــس
الوق  ،واأللوان والعنع الذي اختار بيكاسـو علـة الوجـه..
ولكنها هي البكاء نفسه الـذي اـز وجـه املـرأة وحي ـة عـا
أعيننا مالحمها" وف اد1974 ،م .)79،
وكــذلك فقــد ا ــه بيكاســو إس التبســي يف تناولــه
للوج ــه اآلدم ــي ،فف ـي وش ــكل  )3وال ــذي يص ــور في ــه بورتري ــه
امـ ـرأة جن ــد ق ــد اعتم ــد عل ــة اخلط ــو املس ــتقيمة واملن ني ــة
لص ــياغة الوج ــه بش ــكل مبس ـ ـ حي ـ ـ اعتم ــد عل ــة ش ــكل
الــدا رة للتعبــري عــا العينــش وتبســي الشــكل اخلــارجي للوجــه
مفتوحــا مــا
يف خطــو مســتوية ومن نيــة يف حــش ئهــر الفــم ً
اجلانــة وقــد عــرب عــا األســنان مــا خــالل مربعــات مرتاصــة
علــة ص ـفي الفــم الــذي عــرب عنــه طــش هندســيش ،وكــذلك
اللســان الــذي ئهــر مــا خــالل الفــم املتفــو هلــذا الوجــه وقــد
ع ــرب عن ــه بش ــكل مثل ـ ـ يف ح ــش بس ـ ـ الش ــعر وأوج ــز يف
جمموعــة مــا اخلطــو املا لــة يف أعلــة ال ـرأ وجمموعــة أخــر
يف أسفل.

المزدوج "

انعكسـ بعـ مســات فنــون األ فــال التشــكيلية علــة
أعمــال بيكاســو وبشــكل واض ـ وقــد محــل الوجــه اآلدمــي يف
ص ــياغته التش ــكيلية الق ــة وتلقا ي ــة وبس ــا ة يف التشـ ــكيل،
فنرا قد ا ه إس التسطي واابتعاد عـا تصـوير البعـد الثالـ
حماكاة الواقا املر ي يف صياغته للوجـه اآلدمـي وهـي السـمات
ال ــيت يل ــي إليه ــا الطف ــل يف رس ــومه ،فف ــي وش ــكل  )4ن ــر
بيكاســو وقــد أ لــق لفطرتــه تلقا يــة العنــان ،فنـرا قــد عــرب عــا
وجــه املـرأة يف شــكل بيضــاوي بســي  ،وئهــرت حتمــل مســات
فن ــون األ ف ــال ،فق ــد اكتفـ ـة ب ــالتعبري ع ــا الف ــم واألن ــع يف

ما أبـرو األسـالية الـيت اعتمـد فيهـا بيكاسـو علـة
صــياغة الوجــه اآلدمــي وأكثرهــا تك ـر ًارا يف أعمالــه ،هــو تنــاول
الوج ــه بيس ــلوب م ــزدوع وال ــذي اكتش ــفه واس ــتتدمه خ ــالل
العقـ ــديا الرابـ ــا واخلـ ــامس كـ ــرر بعـ ــد ذلـ ــك يف كثـ ــري مـ ــا
أعماله يف مراحل أخر .
ففــي لوحتيــه "مــار ترييــز" و"دورا مــار" :و شــكل
 )7 ،6اس ـ ـ ــتتدم يف ص ـ ـ ــياغته التش ـ ـ ــكيلية للوج ـ ـ ــه أس ـ ـ ــلوبه
املعــروا باســم "الشتصــيات ذات الوجــو املزدوجــة" والــذي
يعد واح ًـدا مـا اكتشـافاته وإبداعاتـه يف جمـال الفـا التكعيـي،
فمــا خــالل"ســعيه لتص ــوير جــوهر األشــياء ولــيس ئاهرهــا،

 – 4وجوه تم صياغتها " بأسلوب هندسي"

اعتم ــد بيكاس ــو يف بن ــاء ش ــكل الوج ــه عل ــة تقس ــيمه إس
مساحات وأشكال هندسية وحتليل الوجه إس أوجه مسـط ة
متنوع ــة ب ــش أش ــكال املس ــتطيل واملرب ــا واملثلـ ـ وال ــدا رة م ــا
تل ـ ــك األش ـ ــكال وال ـ ــيت تنش ـ ــي م ـ ــا خ ـ ــالل تق ـ ــا ا خطو ـ ــه
املستقيمة ليصل اا إس بناء هذا الوجه.
ففي لوحته الشهرية "الفتاة واملاندولش" وشكل )5
ن ـ ـرا وقـ ــد عـ ــرب عـ ــا الوجـ ــه بيسـ ــلوبه الـ ــذي ي كـ ــد فيـ ــه علـ ــة
فلســفته الــيت يب ـ فيهــا عــا جــوهر الشــكل ،فقــد اعتمــد
علة اجلانة البنا ي للشكل إذ ينتمي هذا العمل إس مراحله
التكعيبيــة األوس الــيت ا ــه فيهــا إس حتليــل الوجــه إس أشــكال
هندس ــية خمتلف ــة و كاملثلـ ـ واملرب ــا واملس ــتطيل واملع ــش) ....
فت ول الوجه وشكل الفتاة وكذلك املاندولش وخلفية اللوحـة
إس مس ـ ــاحات هندس ـ ــية اعتم ـ ــد فيه ـ ــا بيكاس ـ ــو عل ـ ــة ه ـ ــذا
الت ليل اهلندسي.
 – 5وجوه اعتمد في صياغتها على " أسلوب الوجه

 –3وجوه تحمل في صياغتها "سمات فنون األطفال"
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حط ــم بيكاســو يف "الفتي ــات" كــل التقالي ــد واألع ـراا الفني ــة
القداة وخلـق صـورة ترمـز إس الفـا احلـدي  ،كانـ " فتيـات
أفينــون " عم ـالً فنيًــا ســابق علــة ومنــه ،تنبــي فيــه بيكاســو تــا
سوا يكون عليه الفا يف املستقبل" و بووو1981 ،م )9،

يرف منطق الر ية الواقعية املقيدة بزاوية ر يـة واحـدة ،فصـور
األشـ ــكال مـ ــا عـ ــدة وجـ ــو يف الوق ـ ـ ذاتـ ــه ،حمـ ــاواً بـ ــذلك
تصــوير ديناميكيــة املوجــودات ،وهــو مــا أوصــله إس أن حيطــم
وما اللوحـة ،واملنظـور التقليـدي الـذي كـان سـا ًدا منـذ عصـر
النهضة " و حممود1993 ،م .)145،
فهــو اــذا األســلوب املتميــز لتنــاول الوجــه اآلدمــي
يواص ـ ـل حتطيم ـ ــه لك ـ ــل منظ ـ ــور وأس ـ ــلوب تقلي ـ ــدي لص ـ ــياغة
الشــكل فقــد اســتلهم بيكاســو ر يتــه هــذ مــا خــالل دراســته
وحبثه يف الفنون القداة.
فقــد اســتوحة هــذا األســلوب مــا الفــا املصــري القــدمي،
وجــدير بالــذكر أن الفنــان املصــري القــدمي كــان لــه الســبق يف
معاجلـ ــة الكثـ ــري مـ ــا املشـ ــاكل الفنيـ ــة الـ ــيت تسـ ــتيثر باهتمـ ــام
الفنـ ــانش يف العص ـ ــر احل ـ ــدي ك ـ ــاجلما ب ـ ـش الوض ـ ــا اجل ـ ــاني
والوضا املواجه" وحممود1993 ،م.)146،
فن ـرا ق ــد ص ــور وج ــه " م ــار تريي ــز " و" دورام ــار
جامعا بش الوضا األمامي واجلاني للوجه يف الوقـ نفسـه،
" ً
واســتتدم نفــس مفــردات الفنــان املصــري القــدمي الــذي أغفــل
املنظ ــور التقلي ــدي ع ــا وع ــي ،يف س ــبيل الوص ــول إس أفض ــل
األوض ــات ال ــيت ت ــربو اجلم ــال اإلنس ــاين وق ــد ك ــان اخلي ــال ه ــو
حمركه الر يسي دون أن يهتم بقواعد املنظور البصري.

توصيف وتحليل تجربه البحث

شكل ()9

اعتمــد تكــويا هــذ املشــغولة املعدنيــة علــة صــياغة الوجــه
اآلدمي بيسلوب يعد ما أشهر أسـالية بيكاسـو يف صـياغته
للوج ـ ــه اآلدم ـ ــي إذ ق ـ ــام بتك ـ ـرار يف كث ـ ــري مـ ــا أعمالـ ــه وه ـ ــو
أســلوب الوجــه امل ــزدوع ،فن ــر تكــويا ه ــذ املش ــغولة يص ــور
الوجــه اآلدمــي مــا اجلنــة فقــد مت رســم الوجــه مــا اجلنــة يف
حمطمـا بــذلك قواعــد
حــش صــورت العينـان مــا منظــور أمــامي ً
املنظ ــور واألس ــلوب التقلي ــد لص ــياغه الوج ــه ويعتم ــد ه ــذا
األسـ ــلوب علـ ــة فلسـ ــفة الفـ ــا املصـ ــري القـ ــدمي للوصـ ــول إس
أفضل األوضات.
أم ـ ــا يف شت ت تتكل ( )10فقـ ـ ــد مت صـ ـ ــياغة الوجـ ـ ــه اآلدمـ ـ ــي

بيسـ ـ ــلوب اعتمـ ـ ــد يف صـ ـ ــياغته التشـ ـ ــكيلية علـ ـ ــة األسـ ـ ــلوب
اهلندسي  ،والذي ا ه فيه بيكاسو إس حتليل الوجه إس أوجه
مسـ ــط ة متنوعـ ــة بـ ــش أشـ ــكال "املسـ ــتطيل واملربـ ــا والـ ــدا رة
واملعــش "..ونــر الوجــه اآلدمــي يف تلــك املشــغولة وقــد ـ
صــياغته علــة شــكل مســتطيل كبــري يف حــش حتــول الشــعر إس
مس ــاحات هندس ــية متنوع ــة ب ــش مسـ ـتطيل ومثلـ ـ وش ــكل
مخاســي ،أمــا العينــان فقــد ـ صــياغة إحــدامها علــة شــكل
مرب ــا واألخ ــر عل ــة ش ــكل دا ــرة يف ح ــش مت دم ــد األن ــع
وحتويلهــا إس مســاحات لونيــة غــري حمــددة الشــكل مت ــيثرة يف
أيضا بيسلوب بيكاسو الذي اعتمد علة التبسي .
ذلك ً
وقــد نفــذت هاتــان املشــغولتان بالتقنيــة الكلووونيــة وهــي
م ــا أق ــدم األس ــالية املس ــتعملة يف تطبي ــق املين ــا إذ مت فص ــل
األلـوان عــا بعضــها الــبع عــا ريــق اســتتدام حـواجز مــا
أسالك الن ا ذات مقطا مستطيل وهي الـيت مت اـا حتديـد
مالم ـ ـ الوجـ ــه إذ ش ـ ــكل تل ـ ــك األس ـ ــالك بالزرادي ـ ــه ب ًق ـ ـا

 – 6وجتتوه اعتمتتد فتتي صتتياغتها التشتتكيلية علتتى "أقنعتتة
تراثية "

تعــد جــوات بيكاســو يف أفريقيــا ومشــاهدته للفــا
الزجني واملن وتات األفريقية وأقنعتها عامالً م ًثرا علـة إنتاجـه
يف تلــك الفــرتة ويت ســد ذلــك يف لوحتــه الشــهرية " نســات
أفينون " و شكل  ) 8إذ أوح له تلك املن وتـات وأقنعتهـا
مالمـ وجــوهها الــيت بــدأ اــا مرحلــة ركــز فيهــا بيكاســو علــة
حتطـيم الوجــه اآلدمــي ،فكانـ بدايـة جديــدة ونقطــة انطــال
"ففيها قسم األشكال أعيـد ميعـه ب ًقـا لرتكيـة واويـة
ما ـل خيــالع كــل مبــادب املــذهة الطبيعــي يف الفــا ،فـالوجو
فيها ا تشبه الوجو الطبيعيـة بـل هـي رمـوو للوجـو احلقيقيـة،
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لت ديـ ــد مالم ـ ـ الوجـ ــه و ـ ـ فيهـ ــا عمليـ ــة البنـ ــاء بـ ــاأللوان
الشفافة لتيكيد درجات الظل والنور.

للتصـ ــميم إضـ ــافة اللـ ــون الشـ ــفاا س ـ ـ بقـ ــات متتاليـ ــة
وحر كل بقة علة حدة بعد حتديد مساحات الوجه.
شكل ()11

المراجع

اعتمــد تشــكيل الوجــه اآلدمــي يف تلــك املشــغولة علــة
مالم الوجو األفريقية ،إذ ئهر تكويا الوجه مسـتوحة مـا
املن وتات األفريقيه واألقنعـة املميـزة لـه ،هـذا األسـلوب الـذي
اسـ ـ ـ ــتوحا بيكاسـ ـ ـ ــو مـ ـ ـ ــا جواتـ ـ ـ ــه يف أفريقيـ ـ ـ ــا ومشـ ـ ـ ــاهدته
للمن وتــات األفريقيــة  ،والوجــه اآلدمــي يف تلــك املشــغولة ا
يشبه الوجه الطبيعي بل حيمـل رمـوو الوجـو احلقيقيـة ،وقـد مت
تنفي ــذ ه ــذ املش ــغولة بيس ــلوب املين ــا التص ــويرية ،إذ مت هي ــز
إضــافة األل ـوان
القطعــة املعدنيــة بيرضــية مــا اللــون األبــي
الشفافة وحتديد مالم الوجه بقلم املينا.
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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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( شكل  ) 2بيكاسو ,المرأة الباكية 49 × 60 ,سم ,زيت على
توال ,جاليرى تات1937 ,

شكل ( )1بيكاسو  ,امرأة تصفف شعرها 97 × 130 ,سم ,
زيت على توال  ,مجموعة مدام برترام  ,سميث نيويورك ,
1940م
( شكل  ) 3بيكاسو ,النصف العلوي المرأة مع بورتريه خاص,
 60.5 × 71سم ,زيت على توال ,مقتنيات خاصة ,باريس,
1929م
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( شكل  ) 9مشغولة معدنية تعتمد في صياغتها التشكيلية للوجه

( شكل  ) 11مشغولة معدنية تعتمد في صياغتها التشكيلية

اآلدمي على " أسلوب الوجوه المزدوجة " معتمدة في ذلك على

للوجه اآلدمي على " مالمح الوجوه األفريقية " مستفادة من

تصوير بيكاسو ,منفذة بأسلوب الكلوزونية

تصوير بيكاسو بأسلوب المينا التصويرية

( شكل  ) 10مشغولة معدنية تعتمد في صياغتها التشكيلية
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إمساعيل الربصان وصالح خبيت :فاعلية القياس التكيفي يف الكشف عن املوهوبني باستخدام اختبار رافن ....

فاعلية القياس التكيفي في الكشف عن الموهوبين باستخدام اختبار رافن للمصفوفات المتتابعة المعياري
إسماعيل سالمة سليمان البرصان

أستاذ مشارك /قسم علم النفس /كلية الرتبية /جامعة امللك سعود
صالح الدين فرح عطا اهلل بخيت
أستاذ مشارك /قسم الرتبية اخلاصة /كلية الرتبية /جامعة امللك سعود
قسم الرتبية اخلاصة /كلية الرتبية /جامعة اخلرطوم

قدم للنشر 1435/6/2هـ  -وقبل بتاريخ 1435/12/25هـ

المستخلص :هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن فاعلية القياس التكيفي يف الكشف عن املوهوبني باستخدام اختبار رافن للمصفوفات املتتابعة املعياري،
إذ تألفت عينة التدريج من  404طال ٍب من أربع مدارس ،حتتوي طلبة عاديني وموهوبني ،طُبِّق عليهم اختبار رافن للمصفوفات املتتابعة املعياري ،ومت تدريج

ٍ
مفحوص كان من بينهم  %22من املصنفني
الفقرات واملفحوصني باستخدام برجمية ( ،)RUMM 2020مث اختريت عينة للقياس التكيفي اليت بلغت 100
كموهوبني حسب وزارة الرتبية .وقد استخدمت بيانات استجاباهتم يف القياس التكيفي الذي تكون من ثالث م ـراحل ،هي :املرحلة االستطالعية األوىل،
وتألفت من مخس فقرات ،واملرحلة الثانية من مخس فقرات ،يف حني تكونت املرحلة الثالثة من مخس فقرات أيضاً ،وقد حسبت القدرة لكل مفحوص يف
املراحل الثالث ،ومت مقارنتها بقدرة املفحوص املقدرة من االختبار اخلطي بفقراته التسع واخلمسني ،وأظهرت النتائج معامل ارتباط بني القدرة املقدرة من
االختبار التكيفي يف املرحلة الثانية ،والقدرة املقدرة من االختبار اخلطي ،مقداره  ،0.913ومتوسط فرق يف القدرة ،مقداره  0.553لوجيت ،إضافة إىل فرق
يف اخلطأ املعياري مقداره يف املتوسط  ، 0.485كذلك أظهرت النتائج أن نسبة الطلبة املصنفني كموهوبني باستخدام االختبار اخلطي ال ختتلف عن نسبتهم
باستخدام االختبار التكيفي باستخدام اختبار مربع كاي ،ومستوى داللة ( ،)0.05=αاألمر الذي يفيد بفاعلية عالية للقياس التكيفي يف الكشف عن
الطلبة املوهوبني باستخدام اختبار رافن للمصفوفات املتتابعة املعياري قياساً باالختبار اخلطي.
الكلمات المفتاحية :نظرية االستجابة للفقرة ،القياس التكيفي ،النظرية احلديثة يف االختبارات ،مناذج االستجابة للفقرة ،الكشف عن املوهوبني،

اختبار املصفوفات املتتابعة املعياري (رافن).

يتقدم الباحثان بالشكر اجلزيل إىل مركز حبوث كلية الرتبية وعمادة البحث العلمي يف جامعة امللك سعود لتمويل هذا البحث
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ويرى ( )Boolootian, 2005أن تقييم املوهوبني مل يكن
أكثر اضطراباً و تشويشاً مما هو عليه اليوم .وتأيت الدراسة
احلالية لالستفادة من أسلوب جديد يف جمال القياس
النفسي املعاصر وتوظيفه يف ميدان الكشف عن املوهوبني،
وهو أسلوب القياس التكيفي بوصفه من األساليب اليت
ميكن أن ختدم جمال تربية املوهوبني واملتفوقني وفق أساليب
القياس والتقومي النفسي احلديثة واليت يأيت يف مقدمتها
القياس التكيفي.

مقدمة:

يتضمن تاريخ الكشف عن املوهوبني بالعديد من
النظريات والنماذج واملداخل ،وأقدمها منوذج الكشف
الكالسيكي الذي قدمه تريمان ( )Terman, 1925الذي
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
والذي يعود تارخيه إىل عام 1958م يف والية جورجيا
( ،)Williams, 2000ووجد اهتماماً كبرياً طوال عدة عقود
( ;Coleman,2003
لدى املمارسني والباحثني مثل

استخدام اختبارات الذكاء في الكشف عن الموهوبين:

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
الباحثني استخدام نوع ثالث يف جمال الكشف عن املوهوبني
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
دراسات،
عدة
لذلك
أشارت
مثل )Shaunessy, Karnes, and Cobb, 2004) :وعدة
مراجع ،مثل( :باظة2001 ،؛ الدمهشي2007 ،؛ السرور،
2007؛ سليمان2000 ،؛ سليمان و غازي2001 ،؛
عكاشة .)1998 ،وترى السليمان ( )2006أن اختبارات
الذكاء اجلمعية تستخدم كمصدر للمعلومات املوضوعية
لتصنيف ذوي القدرات العالية ،وهي مفيدة يف إعطاء تصور
عام وبشكل أويل سريع عما يتميز به الطلبة من قدرات؛ إذ
مؤشرا مبدئيًا ال غىن عنه ،وقد ثبت أهنا تؤدي إىل
إهنا تعد ً
الكشف عن حوايل ( )%95من جمموع التالميذ املوهوبني
الذين يتم التوصل إليهم عن طريق اختبارات الذكاء الفردية.
وتضيف السليمان ( )2006أن الدراسات أثبتت أن
االختبارات غري اللفظية (الشكلية) أفضل وأكثر مالءمة

Homeratha, 1978; Jenkins-Friedman,1982 ;Roach,

 ،)1986وشهد اجملال مناذج ومداخل أخرى مثل :منوذج
الباب الدوار ( ،)Renzulli, Reis,&Smith, 1981وأسلوب
تقييم املوهوبني القائم على املنهج Joyce & Wolking,
) ،)1988واستخدام االستثارات الفائقة للتعرف على
املوهوبني ( ،)Ackerman, 1993وأسلوب التقييم
الديناميكي ( ،)Johnsen, 1997والكشف وفق منوذج
الذكاءات املتعددة ( ،)Kornhaber, 1997والنماذج املتدرجة
للكشف عن املوهوبني مثل (2004( )ENTER, Actitope
 ،)Ziegler, 2005; Ziegler & Stoeger,ومنوذج البحث
عن املوهبة (،)Assouline & Lupkowski,1992, 2012
ومنوذج العقل الثالثي للكشف عن املوهوبني يف الرياضيات
( ،)Sak, 2005والكشف عن املوهوبني القائم على قياس
الشخصية ( ،)Carman, 2011ومدخل الكشف التكاملي
عن املوهوبني ) ،(Wellisch & Brown, 2012والكشف عن
املوهوبني وفق املهام األدائية & (VanTassel-Baska, Feng,
Evans, 2007; VanTassel- Baska, Johnson, & Avery,

) .2002ولعل تعدد هذه املداخل والنماذج يعود التساع
جوانب العقل البشري وتنوع ملكاته وقدراته ،ومن مث تتنوع
أساليب ووسائل اكتشاف هذه اجلوانب ،وقد أكد على
ذلك ( )Feldhusen, Hoover,& Sayler, 1990قائلني إن
الطريقة املثالية يف الكشف عن املوهوبني مل تتطور بعد،

76

إمساعيل الربصان وصالح خبيت :فاعلية القياس التكيفي يف الكشف عن املوهوبني باستخدام اختبار رافن ....

رافن اختبارات الذكاء اجلمعية ذات االرتباط العايل مع
اختبارات الذكاء الفردية ،قنن منذ السبعينات يف الوطن
العريب ،موجود عاملياً منذ الثالثينات ،اختبار غري لفظي
متحرر من أثر الثقافة ،والدراسات املعروضة تبني أمهيته
واستخدامه الواسع يف جمال الكشف عن املوهوبني سواء أ
& (Mills
عاملياً كان أم حملياً ،وقد بينت دراسة
) Ablard,1993أمهية استخدامه يف جمال الكشف عن
املوهوبني ،كما أشار التقرير املسحي عن املوهوبني يف
منطقة يورك بوالية أونتاريو يف كندا والذي قدم نتائج
دراسات أجريت على ( )3400طفل من الصف الثالث
أن اختبارات املصفوفات املتتابعة ،واختبار أوتيس -
ولينون أفضل منبئات عن املوهبة ،باإلضافة لتفوقهما يف
التنبؤ باملوهبة على ترشيحات الوالدين ،واملعلمني ،واألقران
دراسة
أشارت
كما
))Burnham,1987
) )Shaunessy, Karnes, and Cobb, 2004إىل 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
على اكتشاف املوهوبني من بني املختلفني ثقافيًا وثنائيي
اللغة ،متفقة يف ذلك مع دراسة )،(Baldwin, 2007
وكشفت دراسة (Lewis, DeCamp-Fritson, Ramage,
) McFarland, & Archwamety, 2007عن فاعلية أعلى
الختبار املصفوفات املتتابعة املعياري مقارنة مع اختبار
ناجلريي غري اللفظي يف الكشف عن املوهوبني .ويف
مراجعته النقدية للدراسة السابقة توصل )(Warne, 2009
إىل أمهية اختبار املصفوفات املتتابعة املعياري يف الكشف
عن املوهوبني مقارنة مع اختبار ناجلريي غري اللفظي،
واختبارات إيوا للمهارات األساسية ،وأشار لضرورة وجود
معايري خاصة مبن يطبق عليهم اختبار املصفوفات املتتابعة
املعياري ،كما أشار إىل أن االختبار يتأثر بشكل كبري بتأثري
تضخم درجات الذكاء عرب الزمن األمر الذي يتطلب

للتعرف على الطاقات العقلية الكامنة (مثل مصفوفات
رافن) .ويرى وهبة ( )2006أن اختبارات الذكاء اجلمعية
يف جمال املوهبة تستخدم ألغراض املسح السريع واملبدئي
استخداما اختبارات
ألعداد كبرية من التالميذ ،وأن أكثرها
ً
املصفوفات املتتابعة.
أما ديفز ورمي ( )2001فيضيفان أنه على الرغم
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
درجات أقل ،فإهنما يريان أن الذين حيصلون على درجات
عالية فيها يستحقون االنتظام يف صفوف املوهوبني ،ويتفق
معهما يف ذلك (الزيات2002 ،؛ ساوسا2006 ،؛ كار،
2001؛ هاالهان وكوفمان )2008 ،إذ يرون أن من
وسائل الكشف عن املوهوبني املقبولة ،هي نسبة الذكاء
سواء مت استخدام اختبارات ذكاء فردية أو مجاعية .ويرى
بشاي ( )1986أن التالميذ الذين حيصلون على نسب
ذكاء تقع فيما بني ( )115و ( )120يف اختبار مجعي
للقدرة العقلية ميكن إحالتهم لقياس ذكائهم على أساس
فردي ،وأن النقد الذي ميكن أن يوجه إىل القياس اجلمعي
هو عدم كشفه لألطفال الذين يعانون صعوبات يف القراءة
أو الذين يعانون من اضطرابات انفعالية ،أما فيما عدا ذلك
فهو ذو أمهية يف الكشف عن املوهوبني واملتفوقني.
استخدام اختبار مصفوفات رافن المتتابعة المعياري في
الكشف عن الموهوبين:

يعد اختبار املصفوفات املتتابعة املعياري من أهم اختبارات
الذكاء اجلمعية غري اللفظية ،وقد أعده كل من Penrose
 and Ravenيف عام 1938م (،)Raven & Court, 1998
ومنذ ذلك التاريخ احتل مكانة مرموقة يف قياس الذكاء
والكشف عن املوهوبني وغريها من جماالت القياس العقلي،
كما وجد اهتماماً غري مسبوق من بني مجيع أدوات الفرز
املبدئي لدى الباحثني ألمهيته يف هذا اجملال ،ويعد اختبار
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احتلت املرتبة األوىل هي ترشيحات املعلمني بعدد 14
استخداما.
ً
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
الكشف عن املوهوبني واملتفوقني وذلك يف دراسات

مراجعة مستمرة ملعايريه .ويف دراسة
) Joni , 2008اليت قامت بالكشف عن املوهوبني أكادمييًا
يف اللغة اإلجنليزية باستخدام عدة اختبارات غري لفظية،
هي :اختبار املصفوفات املتتابعة املعياري ،و اختبار
ناجلريي غري اللفظي  ،NNATوبطارية القدرات املعرفية
 ،CogATوقد 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
الدراسة مع دراسة ) (Warne, 2009بضرورة مراجعة معايري
االختبار يف الواليات املتحدة األمريكية.
ويف دراسة ) (McBee, 2010اليت هدفت ملعرفة فاعلية
بعض أدوات الكشف عن املوهوبني يف املدارس االبتدائية
بوالية جورجيا ،مت التوصل لنتائج مقاربة ملا سبق من
دراسات .وكشفت دراسة خبيت ( )2009عن ارتباطه
مبقدار 0.533مع مقياس وكسلر لذكاء األطفال الطبعة
الثالثة لدى عينة من املوهوبني وكان هذا االرتباط داالً عند
مستوى ( ،)0.01ويف دراسة مراد ( )2004بلغ ارتباطه
( )0.73مبقياس ( )Sages-2للكشف عن الطلبة املوهوبني
يف الفئة العمرية ( )15-9سنة .واستخدم للكشف عن
املوهوبني يف الرياضيات يف دراسيت (Leikin, Paz-
& (Lohman, Korb,

& (Carman, 2011; Sarouphim, 2009; Wellisch
Brown, 2012; Vaivre-Doure, 2011; Yakmaci-Guzel
& Akarsu, 2006).

القياس التكيفي:
يعد القياس التكيفي ) (adaptive testingأحد أهم
األساليب االختبارية املعتمدة يف جمال قياس القدرات
والسمات النفسية والرتبوية ،وأداته هي االختبارات التكيفية
اليت يطلق عليها  -أحيانًا  -االختبارات املفصلة (tailored
) ،testsومل يصبح القياس التكيفي ممكناً للتطبيق إال بعد
(Lord,1980) (item
ظهور نظرية االستجابة للفقرة
) response theoryعلى الرغم من أن اإلرهاصات األوىل له
كفكرة قد بدأت عام  1905يف اختبارات بينية للذكاء.
ويعرف كل من مايلز وستوكنغ (Mills & Stocking,
) 1991االختبار التكيفي بأنه عملية تقييم يتم بواسطتها
بناء اختبار يف أثناء قيام املفحوص باإلجابة عن الفقرة إذ
اعتمادا على
يتم اختيار الفقرات الالحقة من بنك األسئلة
ً
إجابات املفحوص عن الفقرات السابقة.
& (Hambleton
ويعرف هامبيلتون وسواميناثان
) Swaminathan, 1985االختبار التكيفي بأنه اختبار يواءم
بني قدرة املفحوص وصعوبة الفقرات املقدمة له إذ ال يتقدم
املفحوصون لنفس الفقرات بل جيري تعريض كل مفحوص
لفقرات تناسب قدرته ،األمر الذي جيعل احلصول على
درجات متسقة لعدة مفحوصني أمراً متعذراً يف حال اعتماد
النظرية التقليدية يف االختبارات ،أما يف نظرية االستجابة
للفقرة فإن ذلك ممكن بسبب خاصية حترر قدرات

Robinson, 1990 ;Baruch, & Leikin, 2013).

ويف دارسيت (خبيت )Bakhiet,2013; 2012 ،اللتني
تناولتا واقع البحث العاملي املعاصر يف جمال الكشف عن
املوهوبني يف اجملالت العاملية احملكمة يف الفرتة (– 2004
 2009م) وجدتا أن هناك  10دراسات من بني 157
دراسة مت حتليلها استخدمت اختبار املصفوفات املتتابعة
املعياري للكشف عن املوهوبني ،وهو بذلك حيتل املرتبة
الثانية من حيث عدد مرات االستخدام من بني  89أداة
استخدمت يف الكشف عن املوهوبني ،إذ كانت األداة اليت
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املفحوصني من خصائص الفقرات اليت يتعرض هلا املفحوص
) ،(item freeوكذلك بسبب حترر معامل الفقرات من
خصائص املفحوص )  (Person freeوحىت يتم استخدام
تطبيق نظرية االستجابة للفقرة ،ال بد من حتقق افرتاضاهتا،
وهي:
 /1أحادية البعد

 /3منحنى خصائص الفقرة:

(Item Characteristic

)Curve

وهو منحىن ميثل العالقة بني القدرة واحتمالية اإلجابة
الصحيحة عن الفقرة ،وهو منحىن متصاعد باضطراد ،وله
مستوى تقاريب علوي ) (upper asymptotic-levelيقرتب
من  ،1ومستوى تقاريب ) (Lower asymptotic levelأدىن
خيتلف باختالف النموذج املستخدم يف نظرية االستجابة
للفقرة.

)(unidimensionality

ويعين هذا االفرتاض أن فقرات االختبار تقيس مسة
واحدة ،إذ إن خط االحندار يف منحىن خصائص الفقرة
) (item characteristic Curveيكون واحداً جلميع أفراد
اجملموعة عند مستوى قدرة معني ،يف حني يؤدي انتهاك هذا
االفرتاض إىل أن يكون هناك أكثر من خط احندار خيتلف
باختالف أفراد اجملموعة اجلزئية عند كل مستوى قدرة
) (Hambleton & Swaminathan, 1985ويتم التأكد من
هذه اخلاصية بأكثر من طريقة ،من أشهرها التحليل العاملي
الستجابات املفحوصني على فقرات االختبار.

 /4التحرر من السرعة

)(Speediness

ويعين هذا االفرتاض أن عامل السرعة يف األداء ال يلعب
د ًورا يف اإلجابة عن الفقرات ،أي إن عدم إجابة الفرد
بشكل صحيح عن فقرات االختبار يعود إىل تدين قدرته،
وليس إىل تأثري السرعة يف اإلجابة أو عدم وصوله هلذه
الفقرات نتيجة قصر الوقت (Hambleton, Swaminathan
) & Rogers, 1991ولالختبارات التكيفية  -باختالف
أنواعها  -خطوات حتدث عنها املختصون يف هذا النوع من
القياس ،فقد أورد كنجزبري وزارا (Kingsbury & Zara,
) 1989ست خطوات لبناء االختبار التكيفي ،هي :
 /1بناء جتمع الفقرات ) : (item poolإذ تعد الفقرات ذات
املعامل املقدرة جيداً ،أمراً ضرورياً لالختبار التكيفي ،وترى
إمربستون ورايس ) (Emberston & Raise, 2000أنه حىت يتحقق
القياس اجليد ال بد من أن حيتوي جتمع الفقرات على عدد كاف
من الفقرات ذات صعوبة موزعة جيداً على متصل السمة.
 /2اعتماد منوذج الستجابة الفقرة :وينبغي هنا اختيار النموذج
يف سياق نظرية استجابة الفقرة اليت حتتوي :النموذج األحادي
املعلمة (منوذج راش) والنموذج الثنائي املعلمات ،والنموذج
الثالثي املعلمات ومعادلتها الرياضية على النحو اآليت:

 /2االستقالل الموضعي ): (Local Independence

ويعين هذا االفرتاض أن إجابة املفحوص عن فقرة ما ال
يؤثر  -إجياباً أو سلباً -على إجابته على أية فقرة أخرى
) )Hambleton & Swaminathan, 1985يف حني يذكر
وورم ) (warm, 1978بأن هذا االفرتاض يعين عدم ارتباط
الفقرات مع بعضها البعض عند قدرة حمددة ( ،)θأي إن
األفراد الذين ميتلكون نفس القدرة جيب أن يكون معامل
ارتباط أدائهم على فقرة ،وأداؤهم على فقرة أخرى ،مساويًا
للصفر ،وميكن القول إن هذا االفرتاض يتضمن االستقالل
اإلحصائي الستجابة املفحوص على فقرات االختبار كافة (
) Hambleton & Swaminathan, 1985ويتم التأكد من
هذا االفرتاض باستخدام قوانني االحتماالت الرياضية
واختبار  ،( Lord, 1980) χ2يف حني يرى هاميلتون
متحقق  -ضمناً  -إذا ما
وسواميناثان أن هذا االفرتاض
ٌ
حتقق االفرتاض األول ).(Hambleton & Swaminathan
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 /5اعتماد طريقة رصد العالمة ،وهي إما طريقة األرجحية
العظمى ) (Maximum Likely hoodأو إحدى الطرق الباييزية
(.)Bayesian Methods
 /6اعتماد قاعدة للتوقف عن إعطاء الفقرات للمفحوص.
وختتلف االختبارات التكيفية باختالف االسرتاتيجيات اليت
تتبعها ،وقد قسم لورد ) (Lord, 1980اسرتاتيجيات القياس
التكيفي إىل ثالث اسرتاتيجيات هي :

أ -النموذج األحادي المعلمة:

1
)1  e D ( bi

pi ( ) 

) : Pi (Өاحتمال أن جييب املفحوص ذو القدرة ( )Өعن
الفقرة ) (iإجابة صحيحة.
 : Dثابت قيمته .1،7
 : biمعامل الصعوبة للفقرة ).(i
 : eاألساس اللوغاريتمي الطبيعي (العدد النيبريي
.)2،7183

أوالً  :استراتيجية القياس التكيفي ثنائي المرحلة

)Stage Strategy

ب -النموذج ثنائي المعلمة :

1
)1  e Da ( bi

(Two

pi ( ) 

حيث  : aمعلم التميز للفقرة  ،iوباقي الرموز كما يف معادلة
النموذج األحادي املعلمة.
جـ -النموذج ثالثي المعلمة :
) Da (   bi

e
) pi( )  Ci  (1  Ci
)1  e Da ( bi
حيث  : Ciمعلم التخمني بالنسبة للفقرة .i
)(Hambleton &Swaminathan, 1985

 /3اعتماد الطريقة املدخلية لالختبار ،وهي الطريقة اليت يتم فيها
حتديد الفقرات اليت تعطى للمفحوص يف املرة األوىل ،إذ ميكن
البدء بفقرات ذات مستويات خمتلفة يف الصعوبة تغطي املناطق
املختلفة للمحتوى وتراعي التوازن يف التميز وهو ما يسمى
باالختبار االستطالعي ) ،( Routing Testوميكن أن توكل
اختيار الفقرات األوىل للمفحوص عن طريق حتديد مستوى قدرة
خيتاره املفحوص وهو ما يسمى بـ ).(Self adaptive testing
 /4اعتماد طريقة الختيار الفقرات ) (Lord, 1980بناء على
القدرة املتحصلة للمفحوص من اإلجابة عن الفقرات السابقة،
وميكن أن تعتمد الفقرات الالحقة بناءً على معلم الصعوبة أو
دالة املعلومات.

وتتكون هذه االسرتاتيجية من مرحلتني :أوهلما،
االختبار االستطالعي ) (routing testإذ جيري تقدير قدرة
أولية بواسطته ،مث يتم بعد ذلك توجيه املفحوص للمرحلة
الثانية حبيث يتعرض املفحوص الختبار فرعي يناسب قدرته
املقدرة باستخدام االختبار االستطالعي )(Lord, 1980
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
قليل من الفقرات لتكوين االختبار االستطالعي الذي يتم
بواسطته حتديد مستوى قدرة ابتدائي للمفحوص ،األمر
الذي يرتتب عليه توجيه املفحوص ألحد االختبارات الفرعية
اخلاصة باملرحلة الثانية ( Ghiselli, Campbell & Zedeck,
) ،1981وميكن أن تتداخل االختبارات الفرعية فيما يبنها
لتكوين روابط لكن ذلك ليس ضروريًا (Wright & Stone,
).1979
ثانياً :استراتيجية القياس التكيفي متعدد المراحل

)(Multi- Stage Strategy

وتتكون هذه االسرتاتيجية من عدة مراحل جيري توجيه
املفحوص إىل املرحلة التالية بناءً على القدرة املقدرة من
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بفقرة ما ،وبعد اإلجابة عنها يتم االنتقال إىل إحدى
فقرتني :إحدامها ،يف حالة اإلجابة الصحيحة ،واألخرى يف
حالة اإلجابة اخلطأ )( Sands & Waters & Bride, 2001

املراحل السابقة ،وقد تتضمن كل مرحلة فقرة واحدة أو
جمموعة من الفقرات ،ويتبع هذه االسرتاتيجية اسرتاتيجية
القياس التكيفي اهلرمي ،إذ يتم ترتيب الفقرات يف ترتيب
هرمي مرتكز على صعوبة الفقرات ويتم هنا ابتداء االختبار

المرحلة1 :

المرحلة2 :
المرحلة3 :

المرحلة4 :

المرحلة5 :

الشكل -1-اختبار تكيفي هرمي مكون من خمس مراحل

للمفحوص فقرة ذات صعوبة أعلى من سابقتها ،إذا ما
كانت إجابته صحيحة للفقرة السابقة ،وفقرة ذات صعوبة
أدىن من سابقتها ،إذا ما كانت إجابة املفحوص خطأ
للفقرة السابقة ) ( Lincare, 2000وينتهي االختبار التكيفي
إذا ما مت الوصول إىل حتقيق قاعدة التوقف ،وقد أورد وورم
بعضا من قواعد التوقف ،هي:
)ً (Warm, 1978
 )1التوقف عند استنفاد الفقرات املوجودة يف جتمع فقرات بنك
األسئلة.
 )2التوقف عندما تصبح قيمة اخلطأ املعياري يف التقدير أقل من

بتجمع فقرات ،عدد فقراته 15فقرة( & (Anastasia
Urbina, 1997

وتتضمن هذه االسرتاتيجية اسرتاتيجية االختبارات التكيفية
الطبقية إذ يتم تصنيف جتميع الفقرات إىل طبقات جيري
التنقل بينها على أساس القدرة املقدرة ،يف حني يتم اختيار
اعتمادا على معامل التمييز
الفقرة ضمن الطبقة
ً
).(Kingsbury & Zara, 1989
ثالثاً:

استراتيجية

القياس

التكيفي

المحوسب

)(Computerized Adaptive Testing CAT

إذ يتم يف هذه االسرتاتيجية تعريض املفحوص لبعض
الفقرات باستخدام احلاسوب لتحديد مستوى قدرته
املبدئي ،مث تقدم له فقرات  -بعد ذلك  -تناسب التقدير
اعتمادا على سلسلة االستجابات للفقرات
املستمر لقدرته
ً
السابقة ) (Murphy & Davidshofer, 1994وعادة ما يقدم

0.0625

 )3التوقف عندما تصبح الفقرات املوجودة غري كافية.
وبالنسبة للنقطة الثانية فإن إمربستون ورايس
) (Emberston & Reise, 2000يشريان إىل أن قيمة اخلطأ
املعياري اليت يتوقف عندها االختبار التكيفي ميكن أن
حيددها الفاحص.
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عليها القياس التكيفي باستخدام فقرات ثنائية التدريج،
وكذلك حصل على مخسة تقديرات للقدرة لكل مفحوص
يف العينة الثانية ،وقد أشارت النتائج إىل أنه يستمر اقرتاب
تقدير القدرة واخلطأ املعياري يف التقدير من تقدير القدرة
املرجعية واخلطأ املعياري املرافق هلا يف القياس التكيفي املكون
من فقرات ثنائية التدريج حىت املرحلة الثالثة ،أما املرحلة
الرابعة فلم تكن مؤثرة ،أما يف القياس التكيفي املعتمد على
فقرات متعددة التدريج فكانت عملية االقرتاب من القدرة
املرجعية واخلطأ املعياري املرافق هلا جمدية حىت املرحلة الثانية،
يف حني مل تعد جمدية يف املرحلتني :الثالثة والرابعة ،وقد
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.
وقد هدفت دراسة أجراها عبيدات ( )2008إىل فحص
فاعلية االختبار التكيفي احملوسب يف دقة تقدير القدرة
العقلية باستخدام اختبار مصفوفات رافن ،ولتحقيق ذلك
استخدم اختبار مصفوفات رافن ،إذ مت تدريج الفقرات اليت
بلغت يف صورهتا النهائية ( )105فقرات على عينة تدريج
بلغت ( )2695طالباً وطالبة ،مث طبق القياس التكيفي
احملوسب على عينة ثانية بلغت ( )638طالباً وطالبة
باستخدام حم ّكني إلهناء االختبار ،مها عدد حمدد من
الفقرات ( )30فقرة ،وأدىن خطأ معياري ( ،)0.25ومت ذلك
باستخدام طريقتني لتقدير القدرة ،مها :طريقة األرجحية
العظمى )(Maximum Likelihood estimation) (MLE
وطريقة التقدير البعدي األعظم (MAP) (Maximum a
) ،posteriorوأظهرت 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
كانت نسبة اختزال الفقرات باستخدام قاعدة أدىن خطأ

ويضيف لنكري ) (Lincare, 2000يف هذا اجملال بعض
القواعد األخرى للتوقف ،مثل كون قياس القدرة بعيداً جداً
عن احملك املطلوب ،أو أن يُظهر املفحوص سلوكاً يؤدي
جدا يف
إلهناء االختبار كأن يكون املفحوص سر ًيعا ً
اإلجابة ،أو بطيئاً جداً يف اإلجابة عن فقرات االختبار ،وقد
أضيفت فيما بعد قواعد أخرى ،مثل أقل دالة معلومات
بالنسبة.
ويف الدراسة اليت أجراها العموش ( )2003بعنوان فاعلية
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
القدرة الرياضية تفوق القياس التكيفي يف مستويات القدرة
املنخفضة ويف مستويات القدرة املرتفعة يف حني كان القياس
التقليدي يف مستويات القدرة املتوسطة أكثر فاعلية ،أما يف
اختبار القدرة اللفظية فقد كان القياس التكيفي أكثر فعالية
يف مستويات القدرة املتوسطة واملرتفعة ،وبشكل عام أظهرت
الدراسة أن القياس التكيفي كان أكثر فاعلية من االختبار
اعتمادا على الكفاءة النسبية ،واختزال الوقت
التقليدي
ً
والفقرات املستخدمة.
ويف دراسة أجراها الربصان ( )2006هدفت إىل
استقصاء أثر عدد مراحل القياس التكيفي وعدد أسئلة كل
مرحلة يف تقدير القدرة واخلطأ املعياري يف التقدير باستخدام
فقرات ثنائية وفقرات متعددة التدريج ،استخدم اختبارين
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
مدينة عمان ،ومت تدريج كل من فقرات االختبارين
باستخدام برجمية ( ،)WINSTEPSطبق بعدها اسرتاتيجية
القياس التكيفي متعدد املراحل ،إذ حصل على مخسة
تقديرات للقدرة لكل مفحوص يف العينة األوىل اليت طبق
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احملوسب تبني أن عالمة االختبار التكيفي احملوسب ارتبطت
مع فقرات االكتئاب مبعامل ارتباط ( ،)0.95ومع اختبار
القلق مبعامل ارتباط ( )0.79ومع اختبار االكتئاب ملركز
الدراسات الوبائية معامل ارتباط ( )0.76وبشكل عام مت
االستنتاج أن االختبار التكيفي احملوسب لالكتئاب يقيس
أعراض االكتئاب بدقة عالية وبعدد متدين من الفقرات
املطبقة على املستجيب.
وقد أجرى فيزبول ووانج ويلري & (Vispoel, Wang
) Blelier, 1997دراسة بعنوان "االختبار التكيفي احملوسب
واختبار الفقرات الثابتة ملهارات االستماع للموسيقى :مقارنة
للكفاءة والصدق التالزمي" هدفت إىل مقارنة الكفاءة
والدقة والصدق التالزمي بني االختبارات التكيفية
واالختبارات اخلطية ،واستخدم الباحثون بيانات مولدة
(حماكاة) لعينة بلغت ( )2200مفحوص ،إذ أظهرت النتائج
أن االختبار التكيفي املوسيقي حيتاج لفقرات تقل بنسبة
( )%93 - %50ليطابق الثبات والصدق التالزمي
لالختبار اخلطي ،بل إن االختبار التكيفي أعطى مستويات
أعلى من الثبات والصدق التالزمي من االختبار اخلطي عند
إبقاء طول االختبار التكيفي ثابتًا.
وقد قام كيم ويليك ) (Kim & Plake, 1993بدراسة
هدفت إىل املقارنة بني اختبار تكيفي حموسب واختبار
تكيفي ثنائي املرحلة باستخدام احملاكاة ،إذ أظهرت النتائج
أن اخلصائص اإلحصائية (صعوبة الفقرات لالختبار
االستطالعي هلا أثر أساسي يف دقة قياس القدرة ،وبشكل
عام تفوق االختبار التكيفي احملوسب على االختبار ثنائي
املرحلة املساوي له بعدد الفقرات وفق حم ّك ْي دقة القياس
والفعالية ،ووجد أن االختبارات التكيفية ثنائية املرحلة اليت
تستخدم مدى واسع من الصعوبة وعدداً فردياً من الفقرات
يف املرحلة الثانية تعطي تقديرات أكثر دقة من األشكال
األخرى لالختبارات ثنائية املرحلة ،وأشار الباحثان إىل أن

معياري ( )%50من قاعدة عدد حمدد من الفقرات لكن إذا
متت املقارنة بني القياس التكيفي واخلطي وصل نسبة
االختزال لعدد الفقرات املطبقة إىل ( )%70تقريباً ،وكذلك
كان االختبار التكيفي أدق يف تقدير القدرة من االختبار
التكيفي باستخدام قاعدة أدىن خطأ معياري ،وقد كانت
نسبة اختزال عدد الفقرات املطبقة بني االختبار التكيفي
واالختبار اخلطي تساوي .%7
أما يف الدراسة اليت أجراها روكس وديكريس & (Roex
) Degryse, 2004بعنوان "اختبار تكيفي حموسب للمعرفة
كأداة تقييم يف املمارسة العامة" واليت هدفت إىل تقومي
جدوى حتويل اختبار مكتوب إىل اختبار تكيفي حموسب
ودراسة صدق احملتوى هلذا االختبار ،تكون االختبار من
( )165فقرة تطبق يف فرتة زمنية مقدراها ( )3ساعات ،وقد
مت تدريج الفقرات باستخدام عينة بلغت ( )1000طالب
وطالبة ،وقـد استخدم برنام ــج ) ( Fast test proلتطبيق
االختبار التكيفي احملوسب ،واستخدمت طريقة األرجحية
العظمى لتقدير القدرة وقاعدة أدىن خطأ معياري للتوقف (
) SE ≤ 0.25وقد مت تطبيق االختبار التكيفي على ()50
طالباً ،وأظهرت النتائج أن متوسط مدة االختبار كان ()47
دقيقة باحنراف معياري ( ،)19.38وكان عدد الفقرات اليت
جرى تعريض املفحوصني هلا يرتاوح بني ( )20فقرة إىل ()70
فقرة ومبتوسط ( )40.24فقرة وباحنراف معياري (،)12.40
أما صدق االختبار فقد كان جمدياً وقابالً للتطبيق ،إال
االختبار التكيفي احملوسب مل يكن بديالً صادقاً الختبار
املعرفة املكتوب شديد الصعوبة أو عايل املعايري.
وقد أجرى فليج وآخرون (Fliege, Becker, Walter,
) Bjorner, Klapp & Rose, 2005دراسة بعنوان "تطوير
اختبار تكيفي حموسب لالكتئاب" ،إذ مت استخدام ()320
فقرة غطت اختبارات فرعية (النشاطات اليومية ،املزاج،
الشكاوى ،الشخصية ،الرضا عن احلياة ،النرجسية ،الصحة،
القلق ،فاعلية الذات) ،وباستخدام االختبار التكيفي

83

جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد  – 50الرياض (ذو احلجة 1436هـ /سبتمرب 2015م)

املفحوص مع احلصول على نفس نتيجة االختبار اخلطي،
وتأيت هذه الدراسة الختبار هذا األسلوب يف الكشف عن
الطلبة املوهوبني مقارنة باستخدام االختبارات اخلطية

االختبارات ثنائية املرحلة تعد بديالً عملياً مناسباً عند عدم
توفر أجهزة حاسوب.
ويتبني مما سبق أن الدراسات السابقة أكدت على
فاعلية القياس التكيفي بشكل يفوق القياس اخلطي مع
األخذ بعني االعتبار دقة التقدير للقدرة كما يف دراسة
العموش ( )2003والربصان ( ،)2006ودراسة فليج
وزمالئه & (Fliege, Becker, Walter, Bjorner, Klapp
) ،2002) ،Rose, 2005ودراسة كيم وبليك & (Kim
) ،Plake, 1993ومن حيث الصدق فقد أشارت الدراسات
إىل متتع االختبار التكيفي بدرجة مناسبة من الصدق
والثبات كما يف دراسة كل من فيزبول وزمالئه (Vispoel,
) ،Wang & Blelier, 1997ودراسة ريكس
وديكرس(.(Roex & Degryse, 2004

بالشكل املعتاد.

أسئلة الدراسة:

يتمثل السؤال الرئيس للدراسة بالسؤال  :ما فاعلية استخدام
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:
أ -معامل االرتباط ومتوسط القيم املطلقة للفروق بني تقديرات
القدرة للطلبة القائمة على أساس القياس اخلطي املعتمد على
فقرات اختبار رافن املعياري للمصفوفات املتتابعة مجيعها
وتقديرات القدرة للطلبة القائمة على القياس التكيفي املعتمد
على اختبار رافن املعياري للمصفوفات املتتابعة.
ب -نسبة الطلبة املصنفني كموهوبني باستخدام القياس التكيفي
القائم على اختبار رافن املعياري للمصفوفات املتتابعة ،وهل
ختتلف عن كل من نسبة الطلبة املصنفني كموهوبني باستخدام
القياس اخلطي القائم على تعريض املفحوصني جلميع فقرات
اختبار رافن املعياري للمصفوفات املتتابعة ،ونسبة الطلبة املصنفني
كموهوبني باستخدام األساليب األخرى اليت تستخدمها املدارس
والقائمة على اختبار القدرات العقلية اجلمعي والتحصيل الدراسي
واختبار تورانس لإلبداع واختبار وكسلر للذكاء.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
بالنظر جملال الكشف عن املوهوبني واملتفوقني يتبني أنه
يعج باملداخل والنماذج واألساليب املستخدمة يف عملية
الكشف عن املوهوبني واملتفوقني ،إال أن االختبارات تعد
أداة شائعة االستخدام للكشف عن الطلبة املوهوبني سواء
أكانت اختبارات ذكاء أم اختبارات أخرى ،لكن الشائع
هو استخدام تلك االختبارات كاختبارات خطية ( Linear
 )testsمبعىن 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
للفقرة) جعلت االختبارات التكيفية حتل  -وبشكل
متسارع  -حمل االختبارات اخلطية يف مجيع أنواع
االختبارات تقريباً ،وخنص بالذكر منها االختبارات التكيفية
احملوسبة ) ( Computerized adaptive testing CATوذلك
بسبب امليزات اليت توفرها االختبارات التكيفية املتمثلة
بشكل رئيس يف اختزال عدد الفقرات اليت يتعرض هلا

هدف الدراسة:

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
املتتابعة مع نتائج الكشف عن الطلبة املوهوبني باستخدام القياس
اخلطي املعتمد على اختبار رافن كذلك ،ومقارنة كلتا الطريقتني
مع الطرق املستخدمة من قِبَل املدارس.
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أقراهنم يف جمال أو أكثر من اجملاالت اليت يقدرها اجملتمع وخباصة
يف جماالت التفوق العقلي والتفكري االبتكاري ،والتحصيل
العلمي ،واملهارات والقدرات اخلاصة ،وحيتاجون إىل رعاية تعليمية
خاصة ال تتوافر هلم بشكل متكامل يف برامج الدراسة العادية"
(كلننت.)2002،23 ،
وقد تبىن الباحثان يف الدراسة احلالية تعريف الطالب املوهوب
وفق القياس اخلطي يف اختبار املصفوفات املتتابعة املعياري ،إذ
يعرف املوهوب وفق هذا املدخل بأنه الطالب الذي يصنف أداؤه
يف االختبار يف املئني  95فأعلى (أبوحطب وآخرون،)1977 ،
ونوع املوهبة املستهدف هو املوهبة األكادميية.

أهمية الدراسة:

تأيت األمهية النظرية هلذه الدراسة من كوهنا تكشف عن
قدرة القياس التكيفي كأسلوب اختباري يعتمد على النظرية
احلديثة يف االختبارات (نظرية االستجابة للفقرة) يف
الكشف عن الطلبة املوهوبني باستخدام اختبار رافن
املعياري للمصفوفات املتتابعة وذلك مقارنة بالقياس اخلطي
نظرا ألنه مل تتم
الذي يستخدم نفس االختبار ،وذلك ً
االستفادة من القياس التكيفي يف جمال الكشف عن
املوهوبني واملتفوقني حىت اآلن – على حد علم ِ
الباحثَني -
رغم أنه يعد أحد أهم األساليب االختبارية املعتمدة يف
جمال قياس القدرات والسمات النفسية والرتبوية ،عالوة
على استخدام ذلك األسلوب االختباري مع اختبارات
الذكاء اجلمعية غري اللفظية اليت بينت األدبيات التارخيية
واملعاصرة أمهيته يف القياس اخلطي للكشف عن املوهوبني
واملتفوقني .أما األمهية العملية فتأيت من إمكان استخدام
القياس التكيفي كأسلوب اختباري للكشف عن الطلبة
املوهوبني باستخدام االختبارات املختلفة اليت منها اختبار
رافن للمصفوفات املتتابعة سواء كان ذلك باستخدام
احلاسب اآليل أو الورقة والقلم.
مصطلحات الدراسة:
القياس التكيفي

)(Adaptive Testing

محددات الدراسة:
 -1استخدمت هذه الدراسة القياس التكيفي متعدد
املراحل).(Multi-Stage Strategy
منهج الدراسة واإلجراءات
المشاركون في الدراسة:

 :اختبار يتكون من

فقرات متتابعة أو جمموعات متتابعة من الفقرات حبيث تتحدد
الفقرة أو جمموعة الفقرات اآلتية بناءً على نتيجة الفقرات السابقة
وصوالً إىل مستوى تقاريب ). ( Asymptotic level
القياس الخطي

(Testing

 :)linearاختبار يتكون من عدد

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
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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
كل منها برنامج لرعاية املوهوبني ،إذ مت اختيار عينة
املوهوبني من التالميذ املنتظمني يف الربنامج ،يف حني مت
اختيار التالميذ غري املوهوبني من تالميذ املدرسة اآلخرين
غري املنضوين ضمن برنامج املوهوبني باملدرسة ،من
الصفوف :الرابع ،واخلامس ،والسادس وذلك عشوائيًا .ويتم
اختيار املوهوبني يف هذه الربامج وفق منوذج الكشف عن
املوهوبني املعتمد يف وزارة الرتبية والتعليم بالسعودية املكون
من سلسلة من اإلجراءات تتمثل يف :ترشيح املعلمني مث
مراجعة السجل الدراسي للتلميذ طوال السنوات الدراسية
السابقة ،ويطبق بعد ذلك اختبار القدرة العقلية اجلمعي،
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طالب ،يف حني كان عدد غري املوهوبني ()304
طالب ،واجلدول ( )1يوضح خصائص املشاركني يف
الدراسة:

واختبار تورانس للتفكري اإلبداعي ،واختبار وكسلر
لذكاء األطفال املعدل ،وبعد اجتياز هذه احملكات مجيعها
ينتظم التالميذ اجملتازين هلذه احملكات يف برنامج املوهوبني
باملدرسة ،وقد بلغ عدد املوهوبني يف عينة الدراسة ()100
الجدول ()1

خصائص المشاركين في الدراسة
المتغير

الفئة

التكرار

النسبة المئوية

القدرة العقلية

موهوب
غري موهوب
اجملموع
الصف الرابع
الصف اخلامس
الصف السادس
اجملموع

100

24.8

304

75.2

404

100.0

92

22.8

196

48.5

116

28.7

404

100.0

98
135
171
404

24.3
33.4
42.3
100.0

الصف الدراسي

العمر الزمني

9
10
11

اجملموع

سنوات – و  10سنوات و  11شهر) ،ومن حيث صدق
االختبار هلذه الفئة فقد ارتبطت درجاهتم بزمن أداء االختبار
مبقدار  0.20ومل يكن هذا االرتباط داالً مما يشري إىل
استقالل درجة االختبار عن الزمن ،كما وجدت فروق دالة
إحصائياً بني األعمار املختلفة املتتالية لصاحل العمر األعلى،
كما ارتبطت درجاهتم باختبار رسم الرجل مبقدار ()0.49
وهو دال عند مستوى  .0.01وفيما يتعلق بثبات االختبار
فقد بلغ هلذه الفئة بطريقة كيودر وريتشاردسون (.)0.95
وأعاد العطوي ( )2006تقنني االختبار يف مدينة تبوك
باململكة العربية السعودية ،إذ بلغ ثبات االختبار بطريقة
اإلعادة ( ،)0.90كما مت التحقق من الصدق بإجراء
االرتباط مع اختبار ( )Beta-IIIإذ بلغ االرتباط بينهما
( )0.53وهو دال عند مستوى (.)0.01

أداة الدراسة:
استخدم يف هذه الدراسة اختبار املصفوفات املتتابعة
املعياري ،وقد أعد هذا االختبار بنروز ورافن Raven
&  Penroseعام 1938م ،ويتكون هذا االختبار من مخس
جمموعات ،هي :أ ،ب ،ج ،د ،هـ  ،كل منها يتكون من
بندا  ،ومن مث يكون اجملموع الكلي لبنود االختبار60
ً 12
بندا ،وتقدر الدرجات بواقع درجة واحدة لكل بند صحيح،
ً
وتتتابع اجملموعات اخلمس حسب الصعوبة ،ويتألف كل
بند من رسم أو تصميم هندسي أو منط شكلي حذف جزء
منه وعلى املفحوص أن خيتار اجلزء الناقص من بني  6أو 8
بدائل معطاة .وقد قام بتقنني هذا االختبار يف اململكة
العربية السعودية (أبو حطب وآخرون )1977 ،وتكونت
عينة التقنني من ( )4932من الذكور واإلناث يف األعمار
( ،)30 - 8وكان حجم العينة املقابل لعينة الدراسة احلالية
عند أيب حطب من ( )166طفالً أعمارهم بني (10
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منهجية الدراسة:

 )1عينة التدريج :تكونت عينة التدريج من استجابات أفراد
الدراسة البالغ عددهم  404طالب على الفقرات التسع
واخلمسني الختبار رافن للمصفوفات املتتابعة (بعد إمهال
الفقرة األوىل من االختبار واليت تعد مثاالً لكيفية اإلجابة).

 )2تدريج الفقرات :مت تدريج الفقرات التسع واخلمسني ذوات
التدريج الثنائي ( )1،0باستخدام برنامج ، RUMM 2020
ويبني اجلدول ( )2قيم معلم الصعوبة للفقرات التسع
واخلمسني الناجتة باستخدام الربنامج ). (RUMM 2020

الجدول ()2

قيم معلم الصعوبة لفقرات رافن للمصفوفات المتتابعة
الفقرة

معلم الصعوبة

الخطأ المعياري

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
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إحصائي المطابقة
-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

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

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

ويالحظ من اجلدول أن قيم معلم الصعوبة تراوحت بني
القيمة  3.785-لوجيت للفقرة رقم  1والقيمة  2.585لوجيت
للفقرة رقم  ،56كذلك كانت هناك  45فقرة مطابقة لنموذج
راش إذ إن إحصائي املطابقة مل يقع خارج الفرتة (– 3.0-
 )3.0يف حني كانت هناك  14فقرة غري مطابقة لنموذج راش إذ
إن إحصائي املطابقة وقع خارج الفرتة (.)3.0 – 3.0-
عينة القياس التكيفي  :تكونت عينة القياس التكيفي
)3
من  100مفحوص جرى اختيارهم من بني أفراد الدراسة الذين
شكلت استجاباهتم عينة التدريج .وقد روعي يف اختيارهم
بُعدين مها العمر وكون الطالب موهوباً أم ال حسب تصنيف
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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

وزارة الرتبية السعودية  ،مث تناسب ذلك مع خصائص الطلبة
املكونني ألفراد الدراسة واليت أمهها شرائح القدرة.
إجراءات القياس التكيفي:
 )1بعد ترتيب الفقرات تصاعدياً حسب معلم الصعوبة لكل
فقرة جرى اختيار ( )5فقرات متثل مستويات الصعوبة مجيعها
واألجزاء املختلفة الختبار رافن لتكون اختباراً استطالعياً بشكل
املرحلة األوىل من القياس التكيفي ،وأرقام هذه الفقرات :هي:
55 ،40 ،11 ،5 ،2
 )2جرى تقسيم الفقرات الباقية وهي ( )54فقرة لتكون ست
جمموعات فرعية ستستخدم يف املرحلتني :الثانية والثالثة من
القياس التكيفي ،واجلدول رقم  3يبني أرقام اجملموعات الفرعية
الستة.
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الجدول ()3

الفقرات التي شكلت المجموعات الفرعية
المجموعة الفرعية

أرقام الفقرات

األوىل
الثانية
الثالثة
الرابعة
اخلامسة
السادسة

36 ،24 ،15 ،13 ،12 ،8 ، 3،4 ،1
38 ،26 ، 25 ،21 ،17 ،14 ،9 ،7 ،6
41 ،39 ،37 ،30 ،29 ،28 ،27 ،20 ،16
45 ،43 ،42 ،32 ،31 ،22 ،19 ،18 ،10
53 ،52 ،50 ،49 ،48 ،44 ،34 ،33 ،23
59 ،58 ،57 ،56 ،54 ،51 ،47 ،46 ،35

 )3جرى تقدمي فقرات االختبار االستطالعي لكل
املفحوصني يف عينة القياس التكيفي وحساب قدرة مبدئية
( )Ө1لكل منهم باستخدام برنامج ) ( RUMM 2020وذلك
باستخدام البيانات السابقة اليت حتتوي استجاباهتم على
االختبار اخلطي ،حبيث مت حذف االستجابات مجيعها
باستثناء االستجابات على فقرات االختبار االستطالعي
اخلمس .
 )4بناءً على القدرة احملسوبة لكل مفحوص جرى تقدمي
مخس فقرات أخرى خمتارة تتناسب مع قدرة املفحوص
املبدئية من اجملموعات الفرعية الواردة يف اجلدول ، 3
وحساب قدرة املفحوص اجلديدة ()Ө2باستخدام الفقرات
اخلمس اجلديدة والفقرات اخلمس السابقة اليت كونت
االختبار االستطالعي.
 )5بناء على القدرة احملسوبة من املرحلة الثانية جرى
تعريض املفحوصني خلمس فقرات جديدة تتناسب مع قدرة
املفحوص اجلديدة وحساب القدرة النهائية ( )Ө3باستخدام
فقرات املراحل الثالث معاً ومن مث أصبح لكل مفحوص
ثالث قدرات  Ө1متحصلة من االستجابات على فقـ ـ ـرات
االختبار االستطالعي Ө2 ،متحصلة من االستجابات على
فقرات اختبار املرحلة الثانية وفقرات املرحلة األوىل
(االستطالعية)  Ө3 ،متحصلة عن االستجابات على فقرات
اختبار املراحل الثالث.
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األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

جرى استخدام أسلوب
يف تقدير قدرات املفحوصني يف منوذج راش وذلك
باستخدام برنامج  ،RUMM 2020كما مت استخدام
معامالت االرتباط بريسون يف اإلجابة عن السؤال األول،
وكذلك مت استخدام اختبار مربع كاي يف اإلجابة عن
السؤال الثاين.
)(Maximum Likely hood

نتائج الدراسة

ومناقشتها:

يبني امللحق رقم ( )1تقديرات القدرة املتحصلة ألفراد
عينة القياس التكيفي من تطبيق القياس التكيفي باستخدام
اختبار رافن يف املرحلة األوىل ( )Ө1وهي مرحلة االختبار
االستطالعي ،و( )Ө2وهي القدرة املقدرة من املرحلة الثانية
مضافًا هلا فقرات املرحلة األوىل ،وكذلك ( )Ө3وهي القدرة
املقدرة من املرحلة الثالثة مضافاً هلا فقرات املرحلة الثانية
وفقرات املرحلة األوىل ،إضافة للخطأ املعياري يف التقدير
جلميع املراحل وجبانبها لكل مفحوص القدرة املقدرة من
االختبار اخلطي بفقراته التسع واخلمسني ( .)Ө4
ولإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراســة يبني اجلدول
( )4املتوسطات احلسابية للقدرات املقدرة يف املراحل الثالث،
ومعامالت االرتباط بريسون بني كل من القدرات املقدرة يف
املراحل الثالث والقدرة املقدرة من االختبار اخلطي بفقراته التسع
واخلمسني ،ومتوسط القيم املطلقة للفروق يف تقديرات القدرة يف
املراحل الثالث مقارنة بالقدرة املقدرة من االختبار اخلطي بفقراته
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التسع واخلمسني ،واملتوسط احلسايب للخطأ املعياري يف التقدير
للمفحوصني ،ومتوسط الفروق بني اخلطأ املعياري يف التقدير
لكل مرحلة منسوبة إىل اخلطأ املعياري يف تقدير القدرة املتأتية من
االختبار اخلطي بفقراته التسع واخلمسني.
ويظهر من اجلدول ( )4أن هناك قيم تتعلق بثالثة معايري
تفيد يف احلكم على دقة القياس التكيفي وهي :معامل االرتباط
بني تقديرات القدرة لكل مرحلة من مراحل القياس التكيفي،
والقدرة املتحصلة من االختبار اخلطي بفقراته التسع واخلمسني ،
يتبع ذلك املعيار الثاين وهو املتوسط احلسايب للفروق املطلقة بني
تقديرات القدرة يف كل من تقديرات القدرة يف مراحل القياس

التكيفي والقدرة املتحصلة من االختبار اخلطي بفقراته التسع
واخلمسني،
وقد مت أخذ القيمة املطلقة هنا كي ال تلغي الفروق بعضها
بعضاً ومن مث القيادة الستنتاج ٍ
مضلل بسبب تعادل املوجب مع
السالب  ،وقد كان املعيار الثالث متوسط الفروق يف اخلطأ
معيارا
املعياري؛ وذلك ألن اخلطأ املعياري يف التقدير يعد ً
أساسياً يف احلكم على دقة القياس التكيفي فبالنسبة للمعيار
األول وهو معامل االرتباط فيظهر أن معامل االرتباط يف املرحلة
االستطالعية األوىل مع القدرة احلقيقية كان  0.817بتباين
مفسر مقداره  0.667أما يف املرحلة الثانية فقد

الجدول()4
القيم اإلحصائية المتعلقة بتقديرات القدرة في المراحل المختلفة في القياس التكيفي مقارنة بالقدرة الحقيقية المقدرة من االختبار الخطي
المرحلة األولى

المرحلة الثانية

()Ө1

()Ө2

االختبار الخطي

المرحلة الثالثة

( ) Ө4

()Ө3

0.817

0.913

0.924

1

0.784
متوسط القيم املطلقة للفروق بني تقديرات القدرة يف االختبار

0.553

0.482

0

معامل االرتـباط
التكيفي واالختبار اخلطي
متوسط الفروق يف اخلطأ املعياري

0.485

0.999

أصبح معامل االرتباط 0.913وبتباين مفسر مقداره 0.834
ويالحظ هنا مدى التحسن يف التقدير باجتاه القدرة احلقيقة،
لكن يف املرحلة األخرية أصبح معامل االرتباط  0.924وبتباين
مفسر مقداره  0.854وهذا يفيد بأن االختبار التكيفي يف
مرحلتيه األوىل والثانية املكونتني من  10فقرات كان فعاالً يف
إعطاء قيم للقدرة تقرتب من القدرة احلقيقية املتحصلة من
فقرات االختبار اخلطي املكون من  59فقرة ،لكن حينما
أضيفت املرحلة الثالثة مل حيدث اقرتاب يُذكر إذ إن التحسن يف
معامل االرتباط كان فقط  0.011ويف التباين املفسر كان فقط
 ،0.020علماً بأن معامالت االرتباط املذكورة هي دالة عند
مستوى (. )0،01=αوهذا يفيد بفعالية القياس التكيفي ثنائي
املرحلة املبين باستخدام اختبار رافن.
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0.323

0

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
املتوسط عن القدرة احلقيقية مبقدار  0.784لوجيت ،ويف املرحلة
الثانية أصبح يبعد مبقدار  0.553لوجيت  ،أما يف املرحلة
الثالثة فأضحى يبعد مبقدار  0.482وهذا يشري إىل حمدودية
حتسني دقة القياس التكيفي يف املرحلة الثالثة ،األمر الذي يقود
إىل االكتفاء باملرحلة الثانية من القياس التكيفي أي بعشر فقرات
اختبارية بدالً من  59فقرة ،األمر الذي جيعل القياس التكيفي
خيتزل  %89من فقرات االختبار التكيفي.
وبالنسبة للخطأ املعياري يف التقدير وهو املعيار الثالث فيُظهر
اجلدول أن متوسط الفروق بني اخلطأ املعياري يف التقدير كان بني
املرحلة األوىل االستطالعية واالختبار اخلطي كان 0.999مث
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أصبح عندما أجريت املرحلة الثانية  0.485ويالحظ هنا مقدار
االخنفاض يف اخلطأ املعياري يف التقدير الذي اعتمد حىت اآلن
على  10فقط والذي بلغ 0.514لكن حينما أضيفت
املرحلة الثالثة اليت احتوت على  5فقرات أصبح  0.485مبعىن
أن اقرتب مبقدار مبقدار 0.162وهنا يالحظ أن اخلطأ املعياري
بدأ مبقدار كبري يف املرحلة األوىل االستطالعية إال أنه وصل ملقدر
معقول يف املرحلة الثانية ،إذ كانت نسبة متوسط اخلطأ املعياري
يف املرحلة الثالثة إىل متوسط اخلطأ املعياري يف االختبار اخلطي
تساوي تقريباً  1:2يف حني كانت نسبة عدد فقرات االختبار
اخلطي إىل عدد فقرات االختبار التكيفي تقريباً  1:6وهذا يبني
مقدار اخلفض الكبري يف الكلفة واجلهد للفاحص واملفحوص يف
االختبار التكيفي مقارنة باالختبار اخلطي يف مقابل التضحية
مبقدار قليل جداً من الدقة يف القياس.
وهذا يقود إىل التوصية باعتماد القياس التكيفي بشكل عام
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
والذي قام أبوحطب وآخرون ( )1977بتقنينه حسب النظرية
التقليدية يف القياس ،إذ كان املئني  95يساوي  41وهو
يقابل  1.246لوجيت عند استخدام منوذج راش التابع لنظرية
استجابة للفقرة وقد جرى ذلك مبقارنة الدرجة اخلام اليت أشار
إليها أبو حطب بالدرجة املقابلة لتلك الدرجة اخلام باستخدام
منوذج راش  ،وقد عُدَّت تلك القدرة درجة قطع حتدد الطلبة
املوهوبني من غريهم.
واجلدول رقم ( )4يبني أعداد الطلبة املوهوبني والطلبة غري
املوهوبني يف عينة القياس التكيفي ،وذلك حسب مراحل القياس
التكيفي واالختبار اخلطي

الجدول ()5

يبين أعداد الطلبة الموهوبين والطلبة غير الموهوبين في عينة القياس التكيفي  ،وذلك حسب مراحل القياس التكيفي واالختبار الخطي
موهوب
غري موهوب

المرحلة الثانية  5+5فقرات

المرحلة الثالثة  5+5+ 5فقرة

االختبار الخطي 59فقرة

18
82

18
82

22
78

يبني اجلدول أن أعداد الطالب الذين صنِّفوا كموهوبني يف
املرحلتني :الثانية والثالثة متسا ٍو ،وهو  18طالباً من أصل مئة،
وذلك بعدما مت جتاوز حساب عدد الطلبة املوهوبني يف املرحلة
األوىل االستطالعية اليت كانت هبدف استطالع قدرات الطلبة،
ولدى تطبيق اختبار مربع كاي ( )χ2للنسب للبيانات املوجودة
يف اجلدول ( )4كانت القيمة االحتمالية ((P value=0.710
وبناء على ذلك فإن القرار اإلحصائي هو الفشل يف رفض
الفرضية الصفرية (تساوى نسب الطلبة املوهوبني يف املرحلة الثانية
واملرحلة الثالثة واالختبار اخلطي ) ( ،)α=0.05وعند تتبع األفراد
الذين صنفوا كموهوبني يف املرحلتني :الثانية والثالثة كانت نسبة
االتفاق  %94.4مبعىن أن االختالف يف املرحلتني :الثانية
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والثالثة كان يف طالب واحد ،ومجيع الطلبة الذين صنفوا
كموهوبني كانوا من ضمن الطلبة االثنني والعشرين الذين صنفوا
كموهوبني يف االختبار اخلطي ،وتدعم هذه النتيجة نتيجة
السؤال األول بإمكان االستغناء عن املرحلة الثالثة مع احلصول
على نفس النتائج باستخدام اختبار تكيفي مكون من مرحلتني
أي باستخدام  10فقرات بدالً من  59فقرة ،األمر الذي يفيد
بإمكان استخدام القياس التكيفي مكان القياس اخلطي يف
الكشف عن الطلبة املوهوبني يف حالة استخدام اختبارات ذكاء
مثل اختبار رافن ،مع إمكان استخدام االختبارات التكيفية
احملوسبة ،ولذلك فإن التوصية الوحيدة هلذه الدراسة هي استخدام
االختبارات التكيفية يف الكشف عن الطلبة املوهوبني عند
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استخدام أية اختبارات قدرات تتفق يف الشكل والطريقة مع
اختبار رافن للمصفوفات املتتابعة.
المراجع

السرور ،ناديا هايل ( .)2007املوهبة والتفوق يف :اخلطيب ،مجال وآخرون
(حمررون) .مقدمة في تعليم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة
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The effectiveness of adaptive testing using Raven's standard test for progressive matrices in the
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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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أمساء بنت سعيد باداوود :أنواع اللعب اخلشن والعنيف الشائعة بني أطفال الروضة مبدينة الرياض

أنواع اللعب الخشن والعنيف الشائعة بين أطفال الروضة بمدينة الرياض
أسماء بنت سعيد بن محمد باداود

أستاذ مساعد رياض األطفال
قسم السياسات الرتبوية ورياض األطفال يف كلية الرتبية جبامعة امللك سعود
قدم للنشر1435/6/10هـ  -وقبل بتاريخ 1436/2/28هـ

المستخلص :هذا البحث هو دراسة استطالعية هتدف إىل االستطالع والكشف عن أنواع اللعب اخلشن والعنيف الشائعة بني أطفال الروضة مبدينة
طفال
الرياض باململكة العربية السعودية ووصفها وحتليلها وتصنيفها حسب طبيعة اللعبة ومكاهنا وحسب جنس الطفل .تكونت عينة الدراسة من ً 80
وطفلة يف أربعة فصول من فصول التمهيدي املتقدم املوجود يف أرب روضات  م اتتيارها بالطريقة العشوائية املنتممة من مناط الرياض األرب .
استخدمت املالحمة املنتممة كأدا جلم املعلومات يف داتل الفصول أثناء اللعب احلر ،ويف امللعب ،باستخدام قائمة اللعب اخلشن والعنيف بعد أن  م
شكال من أشكال اللعب اخلشن والعنيف .وقد توصلت الدراسة إىل شيوع أنواع حمدد
تعديلها واإلضافة إليها بواسطة الباحثة ،واليت احتوت على ً 37
من اللعب اخلشن والعنيف أكثر من غريها وهي الصراخ واستخدام الصوت العايل يف الكالم واللعب ويليه سلوك مسك ومحل أو دف أجسام األطفال.
كما أظهرت الدراسة ازدياد ممارسة األوالد هلذا النوع من اللعب أكثر من البنات سواء يف البيئة الداتلية للروضة أم يف امللعب ،كما يفضل األوالد
األلعاب اخلشنة والعنيفة اليت تستخدم فيها أدوات أكثر من البنات الاليت يفضلن األلعاب اخلشنة والعنيفة املستقلة اليت التستخدم فيها أدوات اللعب
واليكون فيها متاسك جسدي بني األطفال.
الكلمات المفتاحية :اللعب اخلشن والعنيف ،أطفال الروضة ،اللعب احلر ،اللعب الداتلي واخلارجي ،األوالد ،البنات ،مدينة الرياض.

دعم هذا املشروع البحثي من قبل مركز حبوث الدراسات اإلنسانية ،عماد البحث العلمي ،جامعة امللك سعود

97

جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد  – 50الرياض (ذو احلجة 1436هـ /سبتمرب 2015م)

على العنف م توفر عنصري اإلثار والتشوي اليت تشد
األطفال وجتعلهم يعتادون عليها تدرجييًا بل ويستمتعون هبا
ويقلدوهنا يف جدهم ولعبهم وما نتج عنه من قل لدى
اآلباء واملربني يف النتائج املرتتبة على مشاهد العنف يف هذه
الوسائل مبختلف أنواعها سلوكية أو صحية أو اجتماعية
(منسي ،)2012 ،لذلك جرت العديد من الدراسات اليت
استندت على نمرية "بندورا اليت ذكر فيها أن األطفال
يتعلمون من تالل التقليد ومالحمة مناذج القدو  ،وأن ما
يشاهده األطفال يكون له تأثري كبري على سلوكهم
االتتياري (بدير )2008 ،ومنها دراسة إمساعيل ()1997
اليت أكدت نتائجها وجود عالقة بني نسبة مشاهد العنف
يف وسائل اإلعالم وبني ممارسة العنف واخلشونة بل والعدوان
يف سلوك األطفال ولعبهم وكالمهم (طه وشاكر.)2001 ،
وم انتشار هذا النوع من اللعب بني األطفال سواء يف
داتل املدرسة أو تارجها وجد هناك تلط لدى املعلمني
واآلباء وحىت لدى األطفال أنفسهم ،بني العدوان مبختلف
دوافعه وأسبابه وبني لعب األطفال الطبيعي من نوع اللعب
اخلشن والعنيف ، )R&T( Rough and Tumble Play
الذي يشتمل كما ذكر بلجريين ومسيث وبام ( Pellegrini

المقدمة:

إن األمهية اليت حيتلها اللعب مبختلف أنواعه
وأشكاله يف تربية ومنو األطفال حميت باهتمام واس من
قبل املختصني يف جمال تربية الطفل ومنوه منذ وقت مبكر
جدا من علماء أمثال بياجيه ( )Piaget, 1962كما جاء يف
ً
روبني وآترين ( )Rubin et al., 1983وبلرجيين
( )Pellegrini, 1985وفيقوتسكي (.)Vygotsky, 1967
وتتنوع ألعاب األطفال وختتلف طرقها باتتالف طبيعة
األطفال وأعمارهم وأجناسهم واتتالف مكان اللعب
وبيئتة وأدواته .ومن املالحظ أنه تقريبًا مجي من تناولوا
اللعب بالدراسة والبحث وجدوا صعوبة يف تعريفه ،وجزء من
املشكلة جاء كما ذكر روبني وآترون ( Rubin et al.,
اسعا
 ،)1983من حقيقة كون مفهوم اللعب
مفهوما و ً
ً
يشتمل على أنواع من السلوكيات املعقد كالتقليد والتخيل
واالستكشاف واحلركة .إحدى اآلراء اليت ناقشت مفهوم
اللعب اقرتحت منوذجني لتعريف اللعب .النموذج األول
يفرتض وجود معايري ميكن بواسطتها التمييز بني أنشطة
اللعب واألنشطة اجلاد  ،كوجود املتعة من عدمها أثناء
نشاط اللعب .أما النموذج الثاين فقد عرف اللعب بناءً
على طبيعة النشاط الذي يقوم به الطفل أثناء اللعب كما
يف تعريفات بياجيه  Piagetومسيالنسكي  Smilanskyاليت
ذكرت يف روبني وآترين ( .)Rubin et al., 1983وترى
سوزانا ميلر ( )Millar, 1968أن استخدام مصطلح اللعب
جيب أن يكون لوصف كيفية أداء عمل ما وحتت أي ظرف
وليس كاسم لفئة معينة من األنشطة ،وأضافت أنه يف كثري
من األحيان يبدو فيها السلوك غري هادف أوغري مفيد،
لكن يف احلقيقة هذا السلوك له مثريات وأسباب تاصة
حتق فوائد وأهداف معينة.
ونمرا النتشار وسائل اإلعالم احلديثة وما تبثه من
ً
مواد حتتوي على كم هائل من املوضوعات املتعلقة بالعنف،
وكذلك م انتشار ألعاب الفيديو اإللكرتونية اليت تعتمد

and Smith,1998, Padquette & Dumont, 2013 Pam,

 )2007على اجلري والتسل
واملصارعة والعراك وغريها.

القفز واهلروب واملالحقة

مشكلة البحث:
من تالل اهتمام الباحثة مبوضوع اللعب عند
األطفال ومن تالل مالحمتها التتالف ميول األطفال
حنو أنواع معينة من اللعب احلر سواء يف داتل الصف أم
يف تارجه ،وكذلك أثناء عمل الباحثة كمشرفة للتدريب
امليداين لطالبات قسم رياض األطفال ،ومالحمتها لعدم
االهتمام وسوء الفهم أحيانًا من املعلمات أو الوالدين أو
من األطفال أنفسهم ملفهوم اللعب اخلشن والعنيف Rough
 ، )R&T( and Tumble Playوتقدير فائدته وللخلط أحيانًا
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( )5هل يؤثر جنس الطفل (ولد  /بنت) على ممارسة
األطفال لسلوك اللعب اخلشن والعنيف حبسب مكان
اللعب (داتل الفصل  /تارج الفصل).
 )6هل يؤثر جنس الطفل (ولد  /بنت) على ممارسة
األطفال لسلوك اللعب اخلشن والعنيف حبسب طبيعة
اللعب.

بينه وبني العدوان .وباطالع الباحثة على الدراسات
والبحوث العربية واألجنبية اليت توصف اللعب اخلشن
والعنيف ومتيز بني أنواعه املختلفة وذلك يف بيئة الروضة،
وجدت الباحثة العديد منها يف األدبيات واألجنبية
(Fletcher, et. al. 2013, Tannock, 2011 a, Tannock,
2010, Pam, 2007, Carlson, 2011, Scott & Panksepp,
)2003

أهداف الدراسة:

ومل جتد حبسب اطالع الباحثة شيئًا يف املكتبة العربية
بشكل عام وال يف املكتبة السعودية بشكل تاص .لذلك
رأت الباحثة أن تقوم بدراسة حلصر وتوصيف وتصنيف
أنواع اللعب اخلشن والعنيف اليت تتكرر ممارسة األطفال هلا
أثناء اللعب احلر لدى عينة من أطفال مدارس رياض
األطفال األهلية يف مدينة الرياض باململكة العربية السعودية
يف املرحلة العمرية من  6 - 5سنوات ،وما إذا كان يوجد
فرق بني ممارسة األطفال للعب اخلشن والعنيف ترج إىل
اجلنس واملكان الذي  م فيه اللعب وطبيعة اللعبة .وذلك
مسامهة منها يف زياد الفهم لطبيعة اللعب اخلشن والعنيف
لكل من املعلمني واملعلمات والوالدين .وتتحدد مشكلة
البحث يف اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

-1
-2

-3
-4

أهمية البحث:
يعد اللعب اخلشن والعنيف
 )R&T( Tumble Playمن أنواع لعب األطفال املهملة
دراستها واليت ليس هلا نصيب وافر من الذكر يف األدبيات
العاملية للعب األطفال بشكل عام ،ويف أدبيات الطفولة يف
العامل العريب بشكل تاص ،وذلك حبسب اطالع الباحثة.
وأغلب ما  م دراسته عن هذا النوع من اللعب كان عن
أمهيته وحاجة األطفال إليه وعن دور اللعب اخلشن والعنيف
يف بيئة الروضة (Reed, ( )Reed and Brown, 2000
 .)2005لذلك فإن أمهية هذه الدراسة تكمن يف أهنا تساهم
يف إثراء املكتبة الرتبوية العربية يف هذا اجملال من ناحية ومن
ناحية أترى فإهنا ختتلف عن املواضي اليت وردت يف
الدراسات السابقة العربية بالذات ،فإن أمهية هذه الدراسة
تكمن يف مسامهتها يف حتديد مدى انتشار اللعب اخلشن
Rough and

أسئلة البحث:
)1

)2

)3

)4

حتديد أنواع وأشكال اللعب اخلشن والعنيف الشائعة
بني أطفال الروضة يف مدينة الرياض.
التعرف على بعض العوامل املؤثر على كمية اللعب
اخلشن والعنيف الشائعة بني أطفال الروضة يف مدينة
الرياض.
التعرف على طبيعة أنواع اللعب اخلشن والعنيف
الشائعة بني أطفال الروضة يف مدينة الرياض.
التعرف على بعض العوامل املؤثر على طبيعة اللعب
اخلشن والعنيف الشائعة بني أطفال الروضة يف مدينة
الرياض.

انتشارا يف العينة
ما أكثر ألعاب اخلشونة والعنف
ً
املختار من أطفال الروضات يف مدينة الرياض وما
انتشارا.
أقلها
ً
انتشارا يف العينة
ما أكثر ألعاب اخلشونة والعنف
ً
املختار من أطفال الروضات يف مدينة الرياض حبسب
انتشارا.
طبيعة اللعبة وما أقلها
ً
هل يؤثر مكان اللعب (داتل الفصل  /تارج
الفصل) على عدد األلعاب اخلشنة والعنيفة اليت
ميارسها األطفال.
هل يؤثر جنس الطفل (ولد  /بنت) على عدد
األلعاب اخلشنة والعنيفة اليت ميارسها األطفال.
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والتماهر بالعراك والصراخ والتهديد يف بيئة غري منممة .كما
ذكرت العناين ( )2010بأنه يشتمل على القذف بالكر أو
األشياء والقفز من أماكن عالية قد تكون تطر على
الطفل ،على أن أهم ما مييز اللعب اخلشن والعنيف هو روح
املرح والفرح والضحك اليت تسود اجملموعة ،وقد تتخللها
املنافسة اليت تبدأ يف المهور يف الثالثة من العمر وتتزايد
بازدياد عمر الطفل .أما تانوك ) (Tannock, 2011, aفقد
عرفه بأنه سلوك اجتماعي تتخلله حالة من السعاد واملرح
واجلري والتسل والقفز والسقوط واملالحقة واهلروب
واملصارعة والرفس والصف والتصفي ورمي األلعاب والضرب
هبا على األرض أو األثاث وغريها من السلوكيات اجلسمية
واللفمية اليت تتسم باخلشونة ،وهو التعريف الذي تتبناه
الدراسة احلالية.

والعنيف يف مدارس رياض األطفال يف مدينة الرياض
باململكة العربية السعودية .كما تتصل أمهيتها بأمهية
املوضوع الذي تبحثه وهو اللعب اخلشن والعنيف كنوع من
أنواع األلعاب اجلسمية احلركية املهمة والشائعة بني أطفال
مرحليت الطفولة املبكر واملتوسطة ،واليت يتعلمون منها ليس
فقط احلركات اجلسمية كالقفز واجلري واالشتباك باأليدي
واملصارعة بل تتضمن الضحك واملرح واملنافسة اليت تبدأ يف
المهور عند سن الثالثة (العناين  ،)2010كما تتضمن تعلم
األطفال معلومات عن أجسامهم ،كيف تتحرك وكيف
تتوازن وماهو نوع وسرعة رد الفعل احلركية لزمالء اللعب
جتاه أية مبادر حركية يقوم هبا الطفل ( )Tanock, 2008مما
يستلزم االهتمام هبذا النوع من اللعب كجانب من جوانب
املمارسات املالئمة منائيًا .ومن أمهية هذه الدراسة أهنا
هتدف إىل توصيف اللعب اخلشن والعنيف مما يساعد
أوال
املعلمات على التعرف على أشكاله وأنواعه ،وللتفري ً
بينه وبني العدوان أو النشاط الزائد وفرط احلركة ،وثانيًا
العمل على هتيئة البيئة املناسبة له ،إذ إنه أصبح من األلعاب
املقبولة يف الروضة كما أشار لذلك كتاب الدليل اإلرشادي
للجمعية الوطنية اإلمريكية لرتبية صغار األطفال
)،)Tanock, 2008( )Bredekamp, 1997( (NAEYC
أيضا تكمن أمهية هذه الدراسة أهنا تساعد املعلمات ،بعد
و ً
فهمهن لطبيعة هذا النوع من اللعب ،تساعدهن على وض
القوانني واألنممة املنممة للعب اخلشن والعنيف واليت
تضمن سالمة األطفال وتوفر هلم يف الوقت نفسه بيئة آمنة
ومشبعة.

اللعب الحر:
املقصود به يف هذا البحث فرت اللعب اليومية اليت
توجد يف الربنامج اليومي وتعطى فيها احلرية للطفل ليختار
مايشاء مما هو موجود من األلعاب سواء أداتل الفصل أم
تارجه يف امللعب ،أو هي فرت اللعب يف األركان كما هو
متعارف عليه يف رياض األطفال يف اململكة العربية
السعودية ،إذ خيتار كل طفل الركن أو النشاط الذي مييل
إليه ويتف م استعداداته وقدراته العقلية واجلسمية مما يؤدي
بدوره إىل إشباع حاجات الطفل ويرضي ميوله .وهي تشمل
يف الدراسة احلالية فرت اللعب يف امللعب والفرت اليت ما بني
فقرات الربنامج اليومي واالنتقال من نشاط إىل آتر أو من
غرفة ألترى ،ألهنا تتاح فيها للطفل احلرية للكالم واحلركة
واللعب بشكل غري مقصود وال منمم.

مصطلحات البحث:
اللعب الخشن والعنيف:

أطفال الروضة:

وهو مايعرف باللغة اإلجنليزية
 )R&T( Tumble Playوال يوجد تعريف موحد متف عليه
يف أدبيات اللعب وقد عرفه ) )Rubin, 2001بأنه اإلندماج
بعضا
يف اللعب بالتماسك باأليدي والركض تلف بعضهم ً

غالبًا يرتبط تعريف طفل الروضة بتعريف رياض
األطفال نفسها وما تقدمه للطفل من تدمات إذ عرفت
اخلثيلة ( )2000أطفال الروضة بأهنم األطفال الذين
يلتحقون مبؤسسات تربوية اجتماعية من عمر  6-3سنوات

Rough and
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متكامال ومتوازنًا يف النواحي اجلسمية
منوا
ً
هبدف تنميتهم ً
والعقلية واالجتماعية والنفسية .وقد أشار بندر السويلم
( )2005إىل أن أطفال الروضة هم األطفال امللتحقون
مبؤسسات حكومية أو أهلية متخصصة يف رعاية األطفال
يف الثالث السنوات اليت تسب التحاقهم باملرحلة االبتدائية
ويتلقون فيها رعاية تربوية منممة وهادفة وف منهج يهدف
إىل تيسري منوهم العاطفي والعقلي واالجتماعي والروحي
واجلسدي من تالل مناشط اللعب احلر والتعلم الذايت يف
بيئة مستقر اجتماعيًا ونفسيًا وغنية بالوسائل واألدوات
التعليمية املناسبة خلصائص منوهم .والخيتلف منري العتييب
كثريا يف تعريف لطفل الروضة بأنه الطفل امللتح
(ً )2007
باملؤسسات اليت تقدم التعليم ماقبل املدرسة االبتدائية.
وتعريف أطفال الروضة الذي تتبناه الدراسة احلاليه هو
األطفال امللتحقني مبدارس رياض األطفال األهلية مبدينة
الرياض والذين ترتاوح أعمارهم من  6-5سنوات قبل
وتعليما
التحاقهم باملدرسة االبتدائية ،لكي يتلقون فيها تربية
ً
حيق هلم النمو الشامل واملتكامل ويهيئهم لاللتحاق
باملدرسة االبتدائية.

اللعب التعاوين  .Cooperative Playوقد لقي تصنيف
كبريا وصار يستخدم كأدا لقياس تطور
بارتن  Partenروا ًجا ً
النضج االجتماعي عند األطفال ،ويليه تصنيف بياجيه
املشهور املشت من أعماله حول النمو العقلي عند األطفال
واليت عممها على أنواع اللعب اليت صنفها بعد مراقبته
للعب أطفاله الثالثة وقد قسمها إىل  3مراحل متتابعة
تتدرج بتدرج منو الطفل العقلي وترتاوح مابني لعب يعتمد
فيه الطفل على حواسه وحركاته " احلسي احلركي" يف املرحلة
احلسية احلركية إىل لعب للعقل فيه دور أساسي كاللعب
الرمزي مث اللعب ذي القواعد والنمم .)Rubin, 1976( ،أما
روبني ( Rubin )2001في املقياس الذي وضعه لقياس
سلوك اللعب عند األطفال " The Play Observation
 "Scaleصنف سلوك اللعب إىل ثالثة أقسام رئيسة هي
( )1اللعب االجتماعي )2( ،اللعب العقلي )3( ،سلوك
عدم اللعب .ويف سلوك عدم اللعب ذكر عد أنواع من
األنشطة اليت ميارسها األطفال من بينها "اللعب اخلشن
والعنيف  "Rough and Tumble Playوالذي عرفه بأنه هو
اإلندماج يف اللعب بالتماسك باأليدي والركض تلف
بعضا والتماهر بالعراك يف بيئة غري منممة Rubin,
بعضهم ً
).)2001

من أوىل الدراسات اليت استقصت عن األمهية
الرتبوية والنمائية للعب عند األطفال وصنفته إىل أنواع
الدراسة اليت قام هبا بارتن  Partenيف عام  1932الذي وجد
أن املشاركة االجتماعية بني األطفال أثناء اللعب تزداد
بازدياد العمر الزمين للطفل .وقد حدد بارتن Parten
منمومة من ستة أنواع من اللعب االجتماعي وهي :السلوك
غري املنشغل  ،Unoccupied Behaviorسلوك املشاهد أو
املراقبة  ، Onlooker Behaviorالنوع الثالث هو اللعب
االنعزايل أو اللعب الفردي  Solitary Playوالنوع الراب هو
اللعب املتوازي  Play Parallelوالنوع اخلامس اللعب
الرتابطي  Associative Playوالنوع السادس واألتري هو

اللعب الخشن والعنيف:

الخلفية النظرية:
أنواع اللعب:

أول ماعرف مصطلح "اللعب اخلشن والعنيف
 (R&T) "Rough and Tumble Playكان بواسطة هارلو
( Harlow & Harlow, )1962تالل عمله يف دراسة
سلوك القرد  ،كما ذكر ذلك يف بلجريين ( (Pellegrini,
 1987وهو يعود أي اللعب اخلشن والعنيف إىل أنشطة
األطفال العضلية اليت يتماهرون فيها بالعراك وال ينتج عنها
عاد أي ضرر أو جروح أو عدوان ،واليت من أمثلتها لعبة
املصارعة ولعبة املطارد اليت تتميز بروح املرح والسعاد  ،كما
ذكر يف بام ( )Pam, 2007أن مالمح الوجه تكون مبتسمة
وضاحكة أثناء اللعب الذي يستغرق فرت أطول من العراك
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متشاهبة من اللعب اخلشن والعنيف  R&Tمنها الضحك
( ، )laughاجلري ) ، (runالقفز ) ، (jumpاملالحقة
) ، (chaseاهلروب ) (fleeواملصارعة ) ،(Wrestleوذلك
بالرغم من اتتالف الباحثني والعينة اليت أجريت عليها
الدراسة ،حىت عندما أجريت الدراسة يف بلدان خمتلفة وجد
أن اتتالف الثقافة مل يكن له تأثري على نوعية األلعاب
اخلشنة والعنيفة  R&Tاليت يلعبها األطفال كما يف دراسة
جونز وكونر ) (Jones & Conner, 1973اليت أجريت يف
أفريقيا ودراسة وايتن و إدوارد (Witing & Edwards,
) 1973اليت أجريت يف ست بلدان خمتلفة.
وبالنسبة إىل تصنيف اللعب اخلشن والعنيف  R&Tفقد
صنفها تانوك ( )Tannock, 2011aيف دراسة له إىل ثالثة
فئات حبسب طبيعة سلوك اللعب ،وحبسب درجة شيوعها
(أوال) اللعب اخلشن والعنيف الذي
يف لعب األطفال وهي ً
بعضا )(Physical Contact
فيه يلمس األطفال بعضهم ً
كاملصارعة واملالحقة واملطارد اليت تنتهي غالبًا مبسك
بعضا( .ثانيًا) اللعب اخلشن والعنيف
األطفال لبعضهم ً
الذي يكون فيه استخدام أدوات (Rough and Tumble
) Play with an Objectsكالقفز من فوق األثاث أو قذف
ورمي األلعاب والضرب هبا( ،ثالثًا) "اللعب اخلشن والعنيف
املستقل" أو "سلوك اللعب احلركي املستقل" (Independent
) Physical Play Behavioursوهو الذي يلعب فيه الطفل
لعبًا عني ًفا بنفسه بدون استخدام أدوات ودون أن حيتك
بزمالئه ،كأن يصف بيديه أو يقفز يف مكانه أو يتدحرج
على األرض أو يرقص أو يصرخ ويصيح بالنداء أو الغناء
(تانوك ; Tannock, 2011a ،كارلسون.)Carlson, 2011 ،
وهناك من الباحثني أمثال فري مان وبراون ( & Freeman
 )Brown, 2004والقاس سيقني و دي إنرتمونت (Lagace-
(Cited in Tannock, )Seguin & d’Entremont, 2006
) 2011bممن صنف اللعب اخلشن والعنيف إىل صنفني
فقط ومها :اللعب اخلشن الذي فيه اتصال مباشر بني

احلقيقي واليفرتق املتعاركون عن بعضهم بعد انتهاء اللعب
اخلشن والعنيف .وكما ذكر ساب ًقا ،أن معمم البحوث يف
اللعب اخلشن والعنيف  R&Tبدأت مبراقبة سلوك اللعب
لدى صغار احليوانات وبعد ذلك  م تطبيقها على صغار
األطفال لدراسة اللعب اخلشن والعنيف  R&Tلديهم،
ومؤترا قام بيليس وبيليس ( )Pellis & Pellis, 2007بإجراء
ً
التجارب على الفئران لدراسة امليكانيزمات العصبية يف دماغ
الفئران اليت تتحكم يف سلوكيات اللعب اخلشن والعنيف
بغرض فهم منوها وتنميمها وكيف ميكن أن تؤدي اخلربات
اليت يتعرض هلا الفأر أثناء اللعب اخلشن والعنيف إىل
تغيريات يف تنميم اجلزء من الدماغ املتعل بالسلوك
االجتماعي قد تؤدي إىل حتسني الناحية االجتماعية عند
الطفل .وقد قام علماء السلوك اإلنساين بتحديد مناذج من
اللعب اخلشن والعنيف  R&Tلدى األطفال ووضعوا
نمريات اللعب اجلديد اليت تفسر سلوك اللعب ووظائفه
مثل تدريب لألطفال على التفاعل االجتماعي وتصريف
الطاقة الزائد مبمارسة اللعب العنيف ،ونمرية االستجمام
وجتديد النشاط بعد عناء اليوم الدراسي وتنميم الوقت
( .)Smith, 1982ويضيف بلجريين ( )Pellegrini, 1987إن
الدور اإلجيايب للعب اخلشن والعنيف على سلوك األطفال
بالرغم من قلة البحوث فيه فإنه واضح من تالل املراقبة
املنممة يف كثري من املدارس لسلوك األطفال االجتماعي يف
فصوهلم ،ومن تالل التطبي املنمم للجدول اليومي الذي
يتضمن فرت للنشاط اجلسمي احلركي تعقبها فرت راحة
إلعطاء األطفال الفرصة الستعاد حيويتهم ومواصلة
النشاط املدرسي.
معمم البحوث اليت درست اللعب اخلشن
والعنيف  R&Tتوصلت إىل نتائج متشاهبة يف توصيفه كما
يف دراسة بلجريين ومسيث )، (Pellegrini & Smith, 1998
ودراسة باكويت و دمونت (Padquette & Dumont,
) 2013ودراسة بام ( ،)Pam, 2007التي ذكرت عد أنواع
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معه كسلوك حمدد منفصل عن غريه ،بل إن تصنيفات
العلماء السابقني للعب االجتماعي لدى األطفال واليت
الحتتوي على اللعب اخلشن والعنيف  R&Tمن أمثال بارتن
) (Parten, 1932ومسيالنسكي ) (Smilansky, 1968قد
أثرت على عملية تصنيفهم له بسبب التشابه والتطاب
تاصة يف املمهر االجتماعي والعقلي بني اللعب اخلشن

األطفال مثل العراك أو املصارعة ،والنوع الثاين هو الذي
ليس فيه اتصال مباشر بني األطفال كاملسابقة واملالحقة
سواء استخدمت فيهما أدوات أم مل تستخدم .وقد
استخدمت فرانسيس كارلسون ( )Carlson, 2011مصطلح
ألعاب اجلسم الكبري أو ألعاب عضالت اجلسم الكربى
” “Big Body Playكمرادف للعب اخلشن والعنيف
 ،R&Tيف إشار إىل األلعاب اليت تستخدم فيها عضالت
اجلسم الكربى كالتسل والتأرجح والركض ،وذلك أثناء
حديثها عن التحديات اليت تواجه املعلمات جتاه هذا النوع
من اللعب ،كما عرفت نوع اللعب املستقل فيه باللعب
االنعزايل ألن األطفال حسب وصفها يلعبون مبفردهم ألعابًا
كالركض والقفز والرقص والتدحرج على األرض والدوران
حول أنفسهم .أما بام ( )Pam, 2007فقد صنف اللعب
اخلشن والعنيف  R&Tيف دراسة له إىل صنفني حبسب
طبيعة احلركة يف اللعب اخلشن والعنيف ،إىل ( )1حركات
عامة ( )general movementsوهي كمطارد األطفال
ومحلهم والتسلل ( )2حركات قتالية ( fighting
 )movementsمثل الضرب اخلفيف والركل والدف .
ويتفاوت األطفال يف درجة ممارستهم للعب اخلشن والعنيف
 R&Tبتفاوت أعمارهم إذ يبدأ هذا النوع من اللعب
بالمهور لدى صغار األطفال بتكرارات قليلة ولكنهم م
تقدمهم بالعمر تزداد ممارستهم له لتصل إىل أعلى حد هلا
يف عمر  7سنوات مث تقل يف عمر  11-9سنة (Rubin et
) ،al., 1983كما وجد مسيث و كوهانيك ( & Smith
 )Kuhaneck, 2008يف دراستهما عن األلعاب املفضلة لدى
أطفال ترتاوح أعمارهم من  7-3سنوات أن األطفال يزداد
تفضيلهم لأللعاب اخلشنة والعنيفة وأللعاب الكمبيوتر
بازدياد عمرهم الزمين.
ومن اجلدير ذكره أن تصنيف اللعب اخلشن
والعنيف يعاين من صعوبات كثري يف عملية التمييز بينه وبني
األلعاب األترى لدى كثري من الباحثني الذين مل يتعاملوا

والعنيف وبني هذه التصنيفات جعلهم يستخدموهنا يف
تصنيف األلعاب اليت تتميز باخلشونة والعنف .مثال على
ذلك لعبة "املصارعة" تصنف على أهنا من أنواع اللعب
الدرامي التفاعلي )Pellegrini, ( (Interactive-Dramatic
 . )1987وقد ناقش تانوك ) (Tannock, 2008حول ما إذا
كان اللعب اخلشن والعنيف هو لعب حقيقي أم ال
مستشهدا برأي بعض املنممات املهتمة بالطفولة مثل
ً
اجلمعية الوطنية لرتبية صغار األطفال )The (NAEYC
National Association for the Education of Young

 Childrenاليت أقرت بأن اللعب اخلشن والعنيف مل يفهم
على حقيقته ،وأضافت هذه اجلمعية يف كتاهبا عن
املمارسات املناسبة منائيًا Developmentally Appropriate
 Practiceملؤلفه بريد كامب ) (Bredekamp, 1986أن
اللعب اخلشن والعنيف  R&Tغري مرحب به من قبل
املعلمات يف الروضات .ولكن يف الطبعة املنقحة من
عامال
الكتاب نفسه تأكيد على أن اللعب م الرفقاء يعد ً
مهما من عوامل النمو االجتماعي والنفسي والعضلي للطفل
ً
ويوفر اللعب اخلشن والعنيف  R&Tفرصة مهمة ملثل هذا
النمو والتعلم .وأضاف تانوك ) Tannock, (2008أن
اللعب من األبعاد النمائية املعقد اليت تتبدى يف مماهر
وتفاعالت متعدد  .فاألطفال عندما يركضون يف لعبة ما من
األلعاب اخلشنة والعنيفة  R&Tفإهنم اليدربون عضالهتم
فقط بل يتعلمون كيف تتحرك وتتوازن أجسامهم ،ويتعلمون
كيف يتجاوب زمالؤهم م التغيريات يف مراحل اللعبة
املختلفة ،يتعلمون كيف حياورون وكيف يتصرفون يف حال
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هرموين إذ إن اهلرمون الذكري املوجود يف جسم األوالد
جيعلهم أكثر نشاطًا وممارسة للعب اخلشن والعنيف ،R&T
وقد دعم بلجريين ذلك بأدلة من الدراسات السابقة اليت
أجريت على احليوانات وعلى البشر مفادها أن األجنة اليت
تتعرض إىل كميات عالية من اهلرمون الذكري أثناء محل األم
جيعلهم أكثر عرضة ملمارسة اللعب اخلشن والعنيف R&T
يف مستقبل حياهتم ،حىت إن كانت هذه األجنة للبنات
(Ehrhardt & Meyer-Bahlberg, 1981, cited in
 .)Pellegrini, 1987والسبب الثاين هو سبب ثقايف حينما

سقوط أحد األطفال يف أثناء اللعب ،كما يتعلمون كيف
يعربون عن مشاعرهم ويفهمون مشاعر اآلترين وكيف
يتبادلون األفكار كما يزداد فهمهم ألنممة وقوانني اللعب.
إ ًذا من الواضح أن اجلمعية الوطنية لرتبية صغار األطفال
) (NAEYCأدركت األمهية الرتبوية للعب اخلشن والعنيف
 R&Tألطفال ما قبل املدرسة ،ولكن الشيء غري الواضح
مقبوال من قبل
هو كيفية تشجيعه ودعمه بطريقة يكون ً
املعلمات .ونتيجة العتقاد كثري من اآلباء بأن اللعب اخلشن
والعنيف  R&Tهو سلوك خترييب وتطري (Panksepp,
) 1993وبسبب جهلهم لألثر اإلجيايب احملتمل لتفاعل اآلباء
م أطفاهلم ،أدى إىل غياب مشاركة اآلباء أطفاهلم يف
ألعاب من النوع اخلشن والعنيف بل ومن األطفال من
ممارستها.
بالنسبة للعوامل املؤثر على اللعب اخلشن
والعنيف  R&Tهناك عوامل شخصية كاجلنس (أوالد-
بنات) سن الطفل أو عمره كما ذكر ساب ًقا ،وعوامل بيئية
مثل مكان اللعب (داتلي  -تارجي) ويف ثقافات خمتلفة
(يف بلدان ومناط خمتلفة من العامل) وكذلك يف املنهج املتب
يف املؤسسة التعليمية وغريها ،وبالنسبة لعامل اجلنس فقد
ذكر بلجريين ) (Pellegrini, 1987أن من أكثر الفروقات
وضوحا يف أدبيات مراحل النمو عند األطفال
بني اجلنسني
ً
ميال ملمارسة اللعب اخلشن والعنيف
هي أن األوالد أكثر ً
 R&Tمن البنات .وهناك دراسات أحدث تدعم هذا
التوجه أجريت يف ظروف متنوعة وعلى جمتمعات خمتلفة من
األطفال كلها أثبتت أن األوالد ميارسون اللعب اخلشن
والعنيف أكثر من البنات ألسباب هرمونية مثل دراسة بام
( ،)Pam, 2007اليت دعمت تفسريات بلجريين الذي سب
ذكرها عن سبب اتتالف البنني عن البنات يف درجة إقباهلم
على اللعب اخلشن والعنيف  R&Tإذ ذكر بلرجيين أن
اضحا ولكن األسباب األكثر
العلماء مل جيدوا سببًا و ً
ترجيحا هي سببان ،السبب األول هو سبب بيولوجي أو
ً

يفضل األوالد اللعب اخلشن والعنيف  R&Tوذلك ألهنم

صغارا بواسطة والديهم أو
 م تشجيعهم عليه منذ كانوا
ً
غريهم من البالغني الذين يرون أن األنشطة احلركية من
ضمنها اللعب اخلشن والعنيف  R&Tمناسبة لألوالد
مثال يالعب أبناءه فقط الذكور
وليس للبنات .فاألب ً
األلعاب اخلشنة والعنيفة  R&Tوال يفعل ذلك م بناته
) .(Humphreys & Smith, 1984فاألطفال ينشؤون
بواسطة الكبار إىل منط معني من السلوك خمتلف لألوالد
عنه لدى البنات.
أيضا ببيئة
اللعب اخلشن والعنيف  R&Tيتأثر ً
اللعب يف داتل الفصل أو تارجه كما ثبت يف سلسلة من
التجارب قام هبا كل من مسيث وكونويل & (Smith
) Connolly, 1980, cited in Pellegrini, 1987لقياس
تأثري بيئة اللعب على ظهور اللعب اخلشن والعنيف ،R&T
إذ أعدوا بيئة للعب منممة ومتحكم فيها من حيث سعة
مساحة اللعب ،عدد جمموعات اللعب ،معدل عدد
األطفال للمعلمة الواحد  ،نوع املنهج واألنشطة املوجهة أو
غري املوجهة .ومن النتائج اليت ظهرت يف هذه التجارب أن
اللعب اخلشن والعنيف  R&Tيزداد يف الفصول كبري العدد
عنه يف الفصول قليلة العدد .أما بالنسبة ملساحة اللعب فقد
أجرى الباحثان جتربة تعتمد على سعة املكان إذ وضعوا
عددا ثابتًا من األطفال (24طفل) يف فصول أربعة ذات
ً
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قدما مر ًبعا ،و م
مساحات خمتلفة ترتاوح من ً 75 -15
مراقبة ما يصدر من األطفال من اللعب اخلشن والعنيف
 ،R&Tوقد وجدت الدراسة أنه كلما زادت مساحة اللعب
زاد اللعب اخلشن والعنيف  R&Tعند األطفال ،فاألطفال
الشك حيتاجون إىل مساحة كبري ملمارسة األلعاب اخلشنة
والعنيفة  .R&Tوإذا مل جيدوها فسيلجأون إىل اهلدوء
قدما مر ًبعا
واالستقرار ،ولكن إذا قلت املساحة عن ً 25
لكل طفل فسيقل اللعب التعاوين ويزيد العدوان .وقد
استخلص الباحثان نتيجة ميكن أن تفيد عند التخطيط لبناء
البيئة الصفية من أن املساحة املخصصة لكل طفل يف فصل
قدما مر ًبعا لكي يتحق
الروضة جيب أال تقل عن ً 25
اللعب التعاوين ولتجنب العدوان بني األطفال .كما ورد يف
دراسة مهفري ومسيث ()Humphreys & Smith, 1987
حول تأثري مكونات بيئة اللعب إذ وجدوا أن بيئة اللعب
الصلبة حتفز صغار السن على ممارسة اللعب اخلشن
والعنيف  R&Tفيها أما كبار السن ( 11سنة فما فوق)
أيضا إىل املناط العشبية يف ممارستهم للعب
فينطلقون ً
أيضا أن هذا
اخلشن والعنيف  .R&Tكما وجد الباحثان ً
النوع من اللعب يزيد يف األجواء العاصفة عنه يف األجواء
اهلادئة .كما إن طول وطبيعة الفرت اليت تسب فرت اللعب
اخلشن والعنيف  R&Tهلا تأثري عليه حبيث كلما طالت
الفرت وزاد سكون األطفال فيها ارتف معدل اللعب اخلشن
والعنيف  R&Tبعدها .وبالنمر إىل أعداد جمموعات اللعب
فقد وجد ماك قرو ) (McGrew, 1972أن العدد  3وأكثر
يبدأ عنده تكرار ظهور اللعب اخلشن والعنيف  R&Tبني
أطفال اجملموعة .إ ًذا ،األعداد الكبري من األطفال يف
املساحات الواسعة تستقطب اللعب اخلشن والعنيف .R&T

الطرف اآلتر على الرضوخ من تالل التسبب يف إيالمه
بدال من
أو التهديد باألمل ،وهو حيتوي على الدموع ً
الضحك وتستخدم فيه قبضة اليد اليت توجه اللكمات
بدال من األيادي املنبسطة اليت تربت على كتف الرفي ،
ً
يف العدوان أحد الطرفني يهرب مىت ما أتيحت له
خمتارا لطلب املزيد ،م مالمح الوجه
الفرصة واليعود ً
اجلامد والفكني مشدودين وحتمية سيطر أحد الطرفني
على اآلتر الذي مل حيصل على مايريده .كما خيتلف
اللعب اخلشن والعنيف  R&Tعن العدوان يف كونه أحد
أشكال اللعب احلركي عند األطفال وهو يشاهد بكثر يف
لعب اآلباء م أبنائهم م ما يتضمنه من سلوكيات تشنة
مثل املصارعة والعراك واجلري والقفز واأللعاب البهلوانية اليت
نوعا من أنواع العدوان إذا مل تكن ضمن إطار بيئة
قد تبدو ً
اللعب ومواصفاته ،وألن اللعب اخلشن والعنيف  R&Tأقل
كثريا من الكبار
أشكال اللعب اليت تضعت للدراسة فإن ً
ومن بينهم اآلباء واملعلمون يرون أنه سلوك تطري ونوع من
فضال عن
العدوان لذلك فهم مينعون أطفاهلم من ممارسته ً
مشاركتهم والسبب يعود إىل قلة من يعرفون أثر تفاعل اآلباء
م أطفاهلم على النمو النفسي االجتماعي لألطفال مما
دون يف أدبيات العالقة ما بني اآلباء واألبناء (Panksepp,
).1993, Smith, Smees & Pellegrini, 2004
الدراسات السابقة:

يالحظ أن اللعب اخلشن والعنيف  R&Tمن
املوضوعات املهملة يف الدراسات األجنبية بصفة عامة ويف
توجها يف
الدراسات العربية تكاد تكون معدومة ،وأن هناك ً
الدراسات احلديثة إىل إعاد توصيف وحصر أنواع اللعب
اخلشن والعنيف يف فصول الروضة كما يف دراسة تانوك
طفال من
) (Tannock, 2011aاليت  م فيها مراقبة ً 17
أطفال الروضة أثناء ممارستهم لنشاطهم اليومي يف فصوهلم
وقد توصلت نتائج هذه الدراسة إىل زياد فهم أشكال

التمييز بين اللعب الخشن والعنيف  R&Tوبين العدوان:

اللعب اخلشن والعنيف  R&Tخيتلف اتتالفًا بينًا
عن سلوك العدوان كما وضحها فري ( )Fry, 2005أن
سلوك العدوان حياول فيه كال الطرفني التحكم وإجبار
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أن اللعب اخلشن والعنيف  R&Tيؤدي إىل تدريب األطفال
على املهارات القتالية والفرضية الثانية نصت على أن اللعب
اخلشن والعنيف  R&Tي ِ
وجد طريقة آمنة إلظهار التمكن
ُ
االجتماعي ،وكال الفرضيتني توقعتا أن األوالد سوف
ينخرطون أكثر من البنات يف اللعب اخلشن والعنيف R&T
تاصة أنواع األلعاب اليت تستخدم يف القتال واملصارعة
والسيطر على البيئة ،وأن األوالد هم أكثر اخنراطًا يف نشاط
البدء باملالحقة وأكثر تكر ًارا جلوالت قصري من اللعب
بعضا وأكثر
اخلشن والعنيف وأكثر تعني ًفا لبعضهم ً
استخداما للضرب وتوجيه اللكمات من البنات .وقد أثبتت
ً
نتائج هذه الدراسة صحة الفرضيتني بالرغم من عدم وجود
فروق دالة يف اجلنس لكل أنواع اللعب اخلشن والعنيف اليت
متت مالحمتها ،وكذلك مل توجد فروق يف العمر الزمين
لألطفال ،مما يشري إىل أن الفرضيتني ممكن حتقيقها تالل
أيضا سكوت
الفرت العمرية  11-8سنة وليس يف هنايتهاً .
وبانكسيب ( )Scott & Panksepp, 2003اللذان كانا يريان
وجود قصور يف دراسة اللعب اخلشن والعنيف  R&Tعند
صغار البشر ،قاما بدراسة جتريبية ملعرفة أثر اجلنس على هذا
طفال ترتاوح أعمارهم
النوع من اللعب إذ متت مراقبة ً 40
من  6 – 3سنوات عن طري التصوير بالفيديو ملد 30
دقيقة أثناء لعبهم يف بيئة متحكم فيها ،وهي اللعب يف
جمموعات ثنائية من نفس اجلنس يف غرفة ليس فيها ألعاب
أو أية أدوات للعب تشج على اللعب العنيف م وجود
تلفية موسيقية تتكرر كل مخس دقائ  .وقد  م حساب
تكرار أنشطة اللعب اليت تصدر من األطفال باستخدام
منوذج حيتوي على قائمة من  20صن ًفا من أصناف اللعب
اخلشن والعنيف  .R&Tوقد أظهرت النتائج أن األوالد
يتفوقون على البنات بشكل طفيف يف ممارسة األلعاب
احلركية (املشي  -الركض) اليت ساعد على ظهورها وجود
صوت املوسيقى ولكن األطفال مل ميارسوا شيئًا من اللعب
اخلشن والعنيف  .R&Tهذه التجربة تدل كما يرى الباحثان

اللعب اخلشن والعنيف  R&Tووضوح أنواعه اليت ميارسها
األطفال الصغار من األوالد والبنات .وصفت هذه الدراسة
نوعا من أنواع اللعب اخلشن والعنيف  ،R&Tمثانية
ً 27
منها كانت موجود وموصفة من قبل باحثني سابقني والبقية
نوعا) مل تكن موجود  ،وقامت بتحديدها وتوصيفها
(ً 19
يف دراستها.
ويف دراسة سابقة لدراستها هذه قامت تانوك
) (Tannock, 2008بدراسة ركزت فيها على حماولة معرفة
كيف يفهم ويفسر كل من معلمو الروضة وأطفاهلا اللعب
طفال
اخلشن والعنيف  ،R&Tتكونت عينة الدراسة من ً 17
معلما من معلميهم .وقد أشارت
من أطفال الروضة وً 11
النتائج إىل أنه يف الوقت الذي يوجد فيه لدى املربني فهم
وتقدير لقيمة اللعب اخلشن والعنيف  R&Tيف تنمية أجسام
وقدرات األطفال الصغار إال أهنم غري واثقني من الطريقة
الصحيحة لضبطه وتوجيهه وأظهرت الدراسة حاجة برامج
رياض األطفال إىل وض سياسة توضح هذه الكيفية.
وحول أمهية اللعب اخلشن والعنيف يف منو
األطفال وتربيتهم قام بلجريين ( )Pellegrini, 1987بدراسة
راج فيها تعريف هذا النوع من اللعب والنمريات املفسر له
والعوامل اليت تؤثر فيه ،كما تطرق إىل وظائف اللعب اخلشن
والعنيف  R&Tاملهمة يف تربية الطفل وكذلك تطرق إىل
نمرا للتشابه الكبري
عملية اخللط بينه وبني سلوك العدوان ً
بينهما يف كثري من السلوكيات واملماهر .وقد توصل إىل
تالصة أن اللعب اخلشن والعنيف  R&Tله دور إجيايب يف
النمو االجتماعي والعقلي لألطفال.
وفيما يتعل بالفروق بني األوالد والبنات يف
اللعب اخلشن والعنيف ،قام بولتون ()Boulton, 1996
بدراسة ملعرفة إىل أي مدى ينخرط عينة من األوالد والبنات
ترتاوح أعمارهم من  11-8سنة يف أنواع معينة من اللعب
مستخدما املالحمة كأدا جلم
اخلشن والعنيف R&T
ً
املعلومات التتبار فرضييت الدراسة اليت تنص أوالمها على
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الزمالء تزداد بازدياد العمر ولكن أطفال احلادية عشر
مييلون إىل اتتيار زمالء اللعب الذين يكونون على نفس
املستوى يف القو ولكنهم يف الوقت نفسه أضعف منهم.
هذه النتائج تفيد أن اللعب اخلشن والعنيف  R&Tهو

على إمكان دراسة توجيه لعب األطفال عن طري التحكم
يف بيئة اللعب .كما قام مارتن وآترون ( Martin, et.al.,
 )2011بدراسة هدفت إىل معرفة دواف االنفصال يف اللعب
بني األوالد والبنات متخذ من اللعب اخلشن والعنيف
أمنوذجا ،وذلك لدى عينة من األطفال مكونة من
R&T
ً
شهرا من بيئة
ً 74
طفال وطفلة متوسط أعمارهم ً 51
متوسطة املستوى ،استخدمت فيها عد أدوات جلم
املعلومات منها مالحمة األطفال أثناء اللعب اإليهامي يف
فرت اللعب احلر ،وتقارير عن مدى متكن األطفال من إدراك
جنسهم ،وذلك التتبار فرضية مفادها ،أن انفصال
دائما يفسر من قبل
األطفال يف اللعب حبسب اجلنسً ،
األطفال أنفسهم لتفضيلهم اللعب م من يشبهوهنم يف
السلوك .وقد أظهرت النتائج أن اللعب اخلشن والعنيف
 R&Tمن أهم األلعاب اليت ترتبط جبنس الطفل وتؤدي إىل
انفصال األوالد عن البنات يف اللعب احلر ،هذا االنفصال
القائم على تفضيل اللعب م األطفال الذين يشبهوهنم يف
السلوك ويشبهوهنم يف تفضيالت اللعب (اللعب اخلشن
والعنيف  ،)R&Tإذ دعمت نتائج هذه الدراسة فرضياهتا
بالنسبة لألوالد والبنات.
وعن أثر مكان اللعب وبيئته على ممارسة األطفال
للعب اخلشن والعنيف  R&Tأجرى كل من مهفري ومسيث
( (Humphreys & Smith, 1987دراسة يف جامعة شيفيلد
إذ قام الباحثان حبصر لسلوك اللعب اخلشن والعنيف R&T
لدى أطفال ترتاوح أعمارهم ما بني  11-7سنة أثناء لعبهم
يف املالعب املدرسية واليت متثل  %10من الوقت الذي
يقضونه يف املدرسة .وقد  م متييز هذا السلوك عن طري
حتديد شكل التفاعل واملناخ الذي يمهر فيه هذا النوع من
اللعب ،إذ يكون املناخ وديًا وليس عدوانيًا .و م دعم هذه
التفسريات مبعلومات مقاسة بواسطة مقياس التفاعل
االجتماعي .وقد وجدت هذه الدراسة أنه توجد عالقة
حمبة بني زمالء اللعب ،وكذلك قو العالقة ومتانتها بني

وسيلة تواصل بني األطفال الصغار ،ومهم لتعليم
عمرا السيطر ومهارات القتال والعراك.
األطفال األكرب ً
أما فالتشر وآترون )(Fletcher et. al, 2011
فقد قاموا مبقابلة شبه مقننة م  16أبًا من آباء األطفال

حول مالعبتهم ألوالدهم اللعب اخلشن والعنيف . R&T
وقد وجدت هذه الدراسة أن معمم اآلباء ذكروا أن اللعب
احلركي النشط التنافسي واملتضمن ألنواع من اللعب اخلشن
والعنيف  R&Tيقوي عالقة اآلباء بأطفاهلم ويفيد يف النمو
اجلسمي لألطفال .كما أن السماح للطفل بالفوز والتفوق
على والده وذلك بأن يتماهر الوالد بالعجز أو الضعف
ويسمح لطفله بالتفوق عليه وجد أن فيه متعة كبري
لألطفال .كما أفاد اآلباء أن معاركة األبناء من حني آلتر
مهمة لصحة النمو اجلسمي واالجتماعي للطفل .إال أنه
وجد هلذا النوع من اللعب اخلشن والعنيف  R&Tخماطر قد
أيضا
ال تقتصر على السقوط أو االصطدام املفاجئ ولكن ً
ومغامرا عندما يكرب.
فيها تعليم للطفل كيف يكون متحديًا
ً
وتوصل الباحثون إىل أن نتائج هذه الدراسة ميكن أن تفيد
املعلمات يف التشجي املوجه للعب اخلشن والعنيف . R&T

ويف دراسة حديثة هلا استعرضت تانوك (Tannock,
) 2011bالدراسات اليت حبثت يف موضوع اللعب اخلشن
والعنيف  R&Tلدى صغار األطفال وما هو مفهوم املعلمني
واآلباء هلذا النوع من اللعب .وقد استخلصت الدراسة
وجود فهم متزايد لديهم هلذا النوع من اللعب.
وللعب اخلشن والعنيف  R&Tلدى األطفال غري
العاديني نصيب يف هذه الدراسات إذ أجرى كل من هينز و
كوفمان ( )Hines & Kaufman, 1994دراسة مقارنة على

طفال وطفلة من الذين لديهم زياد تلقية يف إفراز
ً 38
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لضمان سالمة األطفال ،كما إن بعض الدراسات احلديثة
كدراسة بليس وبليس ( )Pellis & Pellis, 2007
استخدمت فئران التجارب لدراسة التحكم العصيب أثناء
اللعب اخلشن والعنيف ( R&Tالعراك) لدى الفئران وإمكان
توجيهه إلحداث تغيريات يف تنميم الدماغ يف اجلزء املتعل
بالسلوك االجتماعي .كما يالحظ اتتالف أشكال اللعب
اخلشن والعنيف  R&Tاليت ظهرت يف الدراسة احلالية عن
املوجود يف الدراسات السابقة ،وإذ إن الباحثة مل جتد يف
الدراسات العربية أية دراسة تتناول هذا النوع من اللعب،
لذلك جلأت إىل املقارنة مبا هو موجود يف الدراسات
أيضا الدراسات األجنبية مل توجد فيها حسب
األجنبيةً .
علم الباحثة سوى دراسة واحد حديثة تصف املمارسات
الفعلية لألطفال أثناء اللعب احلر يف الروضة أو أثناء اللعب
م الرفاق بشكل عام ،وتعمل على تصنيفها كألعاب تشنة
وعنيفة وهي دراسة تانوك ( )Tannock, 2011aاليت  م بناء
اعتمادا على قائمة أنواع اللعب اخلشن
أدا الدراسة احلالية
ً
والعنيف  R&Tهبا وعلى طريقة تصنيفها هلا كما سريد
الح ًقا.

هرمون الغد الكمرية اليت هلا عالقة بإفرازات اهلرمونات
الذكرية واليت تسبب احنرافات عن السلوكيات املعتاد و 33
طفال وطفلة من األطفال العاديني كعينة مقارنة ،املدى
ً
العمري هلم يرتاوح من  8-3سنوات .وقد هدفت هذه
الدراسة إىل تقصي الفرق بني العينتني يف ممارسة اللعب
اخلشن والعنيف  R&Tويف تفضيالهتم يف اتتيار جنس
رفقاء اللعب.مل جتد الدراسة اتتالف بني البنات املتأثرات
بزياد اهلرمون والبنات غري متأثرات بزيادته يف ممارسة اللعب
اخلشن والعنيف يف حني وجد اتتالف بسيط يف اتتيار
جنس رفقاء اللعب (أوالد/بنات) بني البنات املتأثرات وغري
املتأثرات بزيادته.
التعليق على الدراسات السابقة :

مل توجد يف املكتبة العربية وقواعد املعلومات فيها
أي حبوث تتناول بالدراسة اللعب اخلشن والعنيف R&T
أيضا
لدى أطفال الروضة ،حىت الدراسات األجنبية هي ً
قليلة ،إذ معمم الدراسات متت يف السبعينيات والثمانيات
من القرن العشرين ويالحظ أن معممها أسست لإلطار
النمري هلذا النوع من لعب األطفال (تعريفه وتوصيفه فوائده
وأنواعه والعوامل املؤثر فيه والفرق بني البنني والبنات يف
ممارسة اللعب اخلشن والعنيف  )R&Tمعتمد يف بعض
األحيان على نفس النمرية املتبعة يف األحباث اليت درست
سلوك اللعب عند صغار احليوانات لتفسري سلوك احليوان
وهي "النمرية السلوكية" اليت قام هبا العلماء السلوكيون .من
هذه الدراسات دراسة ماك قرو ( )McGrew, 1972ومسيث
( )Smith, 1973و بلورتون جونز ( Blurton Jones,
متأترا من هذه الدراسات فقد ركزت
 ،)1972أما ما جاء
ً
يف معممها على مدى إدراك وفهم وتقبل اآلباء واملعلمني
هلذا النوع من اللعب بشكل منطي .وعن أمهيته يف منو
األطفال النفسي واالجتماعي إىل جانب النمو اجلسمي
والتآزر احلركي ،وحماولة تقنني ونشر األنممة والقوانني اليت
تنمم وحتدد دور املعلمني والوالدين حيال التدتل املناسب

منهجية البحث:

تشمل منهجية البحث على وصف اجملتم األصلي للبحث
وعينة البحث وطريقة اتتيارها .وكذلك تشمل تصميم
البحث وإعداد أدوات البحث والدراسة االستطالعية
واستخراج صدق وثبات أدوات البحث وتطبيقها باإلضافة
إىل الطرق اإلحصائية املستخدمة لإلجابة عن أسئلة
البحث.
تصميم البحث:
يتب هذا البحث املنهج الوصفي (املسحي التحليلي)
ملناسبته لطبيعة البحث .إذ يتم وصف سلوك اللعب اخلشن
والعنيف  R&Tأثناء ممارسة األطفال للعب احلر وحتليله مث
تصنيفه حسب طبيعة اللعبة ،ومكاهنا ،وحسب جنس
الطفل ،هبدف الكشف والتعرف على األنواع املختلفة من
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 R&Tيف الروضات وهي شائعة االستخدام يف الدراسات
السابقة (Scott ،Martin, et.al., 2011 ،Tannock, 2011a
 .)& Panksepp, 2003استعانت الباحثة بقائمة تانوك
) (Tannock, 2011aلتصميم استمار املالحمة للبحث
احلايل ،وهي القائمة اليت قامت تانوك بتجميعها كأكثر
شيوعا يف أدبيات
سلوكيات اللعب اخلشن والعنيف ً R&T
دراستها واختذهتا كأساس لبناء أدا حبثها لتمييز اللعب
ونمرا
اخلشن والعنيف  R&Tعن غريه من أنواع اللعبً .
للتشابه بني اللعب اخلشن والعنيف وبني مماهر العدوان
) (Agressionاختذت احلد الفاصل الذي مييز اللعب اخلشن
والعنيف عن العدوان ،وهو ما يبدو يف تعابري الطفل من
مالمح السرور والسعاد باللعب )(Cheerful Play Face
) .(Reed & Brown, 2000قامت الباحثة يف البحث
احلايل بعد تطوات إلعداد أدا البحث (قائمة املالحمة
املنتممة) وهي على النحو اآليت )1( :ترمجة هذه القائمة
من اللغة اإلجنليزية إىل اللغة العربية مث أعطيت القائمة بعد
ترمجتها إىل أحد املرتمجني ليعيد ترمجتها إىل اللغة اإلجنليزية
لكي يتم التأكد من عدم تغري املعىن بعد الرتمجة .وقد
اشتملت القائمة على  27سلوًكا من سلوكيات اللعب
اخلشن والعنيف  )2( ، R&Tوبعد اطالع الباحثة على
الدراسات املنشور يف أدبيات اللعب اخلشن والعنيف قامت
بتعديل صياغة بعض العبارات وحذف بعض السلوكيات
وإضافة غريها ،كما قامت الباحثة بدمج اثنني منها م
سلوكني آترين يشبهاهنما يف نفس القائمة حبسب معناها
يف الثقافة السعودية .وبذلك أصبحت القائمة حتتوي على
 25سلوًكا )3( .قامت الباحثة بدراسة استطالعية اهلدف
منها استكمال بناء استمار املالحمة كما سريد ذكر ذلك
يف فقر الدراسة االستطالعية التالية.

اللعب اخلشن والعنيف  R&Tوالتعرف على مدى انتشارها
وشيوعها لدى العينة املختار من جمتم البحث من األوالد
والبنات.
مجتمع البحث:

يتكون جمتم البحث من األطفال امللتحقني بالروضات
األهلية يف مدينة الرياض وعددها  104روضة ينتمم فيها
طفال وطفلة من الذين ترتاوح أعمارهم بني
حوايل ً 11463
 6-5سنوات وسبب اتتيار الروضات األهلية دون
احلكومية هو كثر عددها وانتشارها بشكل يفوق عدد
الروضات احلكومية ويلتح هبا فئة متجانسة من الطبقة
الوسطى إىل العليا من اجملتم (وزار الرتبية والتعليم،
.)2012
عينة البحث:
تكونت عينة البحث من  4روضات  م اتتيارها
بالطريقة العشوائية املنتممة من اجلهات األرب ملدينة
الرياض (مشال وجنوب وشرق وغرب) باململكة العربية
السعودية .وقد  م اتتيار أربعة فصول من كل روضة فصل
واحد من فصول مرحلة التمهيدي املتقدم الذين ترتاوح
أعمارهم ما بني  6 -5سنوات .وقد  م اتتيار الفصول
بطريقة صدفية تعتمد على رغبة واستعداد معلمة الفصل
للتعاون والسماح للباحثة أو مساعدهتا للتواجد معها يف
الفصل للقيام بعملية املراقبة وتسجيل سلوك اللعب اخلشن
والعنيف  R&Tالذي يمهر من األطفال تالل الربنامج
اليومي يف القائمة املعد لذلك .بلغ جمموع عدد أطفال
طفال وطفلة ترتاوح أعمارهم
العينة يف الفصول األربعة ً 80
شهرا.
ما بني ً 70-59

أدوات البحث:

 م اتتيار أسلوب املالحمة املنتممة أو املبنية اليت
تعتمد على وجود قائمة من العناصر اليت يتم مالحمتها،
كأدا إلجراء هذا البحث بناءً على أهنا أفضل طريقة جلم
معلومات حول ممارسة األطفال للعب اخلشن والعنيف

الدراسة االستطالعية:

قامت الباحثة بدراسة استطالعية كان اهلدف
منها ( )1استطالع وجتمي سلوكيات اللعب اخلشن
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وذلك ألسباب متعدد منها طول العبار أو تكرار السلوك
أو ندرته أو للخلط بينه وبني سلوك العدوان أو لعدم
تصنيفه من السلوكيات اخلشنة والعنيفة ،حبسب اتفاقهم.
أما البنود املتبقية وهي  25سلوًكا من قائمة تانوك
( 12 ،)Tannock, 2011aسلوًكا من السلوكيات اليت  م
تسجيلها أثناء الدراسة االستطالعية ،فقد أقر احملكمون
مجيعا أهنا مناسبة وتعرب عن أنواع متعدد من سلوكيات
اللعب اخلشن والعنيف اليت ميارسها األطفال يف رياض
األطفال يف اململكة العربية السعودية .واجلدول رقم ()1
يوضح القائمة النهائية بعد ترمجتها وتعديلها واإلضافة إليها
واحلذف منها بعد إمتام إجراءات الصدق والدراسة
االستطالعية.
وبالنسبة للتحق من ثبات استمار مالحمة سلوك
(أوال) تطبي طريقة
اللعب اخلشن والعنيف  R&Tفقد  م ً
اتفاق احملكمني اليت هي درجة االتفاق اليت يتوصل إليها
احدا وحيصلون على
حمكمني أو أكثر عندما يقيمون شيئًا و ً
نفس الدرجة تقريبا .إذ اشرتكت الباحثة م إحدى
مساعدتيها باستخدام استمار املالحمة يف مالحمة سلوك
اللعب اخلشن والعنيف يف فصلني يقعان يف روضتني
خمتلفتني من الروضات املختار ملد يومني منفصلني ،لكل
فصل ،مث حسبت النسبة املئوية لدرجة اتفاق الباحثة
ومساعدهتا يف توصيف وتصنيف لعب األطفال اخلشن
والعنيف  R&Tاليت متت مالحمتها حبسب االستمار أدا
الدراسة اليت يف اجلدول رقم ( .)1وقد بلغت النسبة املئوية
جدا ( )%81وهي درجة
التفاق احملكمني نسبة جيد ً
كافية لتحقي ثبات القائمة ،بالرغم من صعوبة التمييز بني
سلوكيات اللعب اخلشن والعنيف  R&Tوسلوكيات العدوان
) .(aggressionكما  م (ثانيًا) استخراج ثبات األدا
باستخدام معامل "كرونباخ ألفا" (،)Cronbach’s alpha
والذي بلغت قيمته ( ،)0.83مما يشري إىل ثبات مرتف
نوعا ما الستمار املالحمة.
ً

والعنيف الشائعة يف مدارس رياض األطفال يف مدينة
الرياض ( )2معرفة ما يتواف وما خيتلف منها م قائمة
تانوك ) )3( ،(Tannock, 2011aللتأكد من دقة القائمة
يف التمييز بني اللعب اخلشن والعنيف وأنواع اللعب
األترى .قامت الباحثة بزيار ألرب روضات من الروضات
كامال
يوما ً
اليت يف مدينة الرياض ،قضت يف كل منها ً
الحمت فيها سلوكيات اللعب اخلشن والعنيف  R&Tيف
مجي أنشطة الربنامج اليومي ،وقامت الباحثة بتسجيل
سلوكيات اللعب اليت رأت الباحثة أهنا تتواف م صفات
اللعب اخلشن والعنيف واليت مل تكن موجود يف قائمة
تانوك ) (Tannock, 2011aاملرتمجة بعد تعديلها جزئيًا كما
أيضا مبالحمة وتسجيل
ذكر أعاله ،كما قامت الباحثة ً
سلوكيات اللعب اخلشن والعنيف  R&Tاليت وردت يف
قائمة تانوك للتاكد من دقتها ومن توافقها م سلوكيات
اللعب اخلشن والعنيف بني أطفال رياض األطفال يف مدينة
الرياض .أضافت الباحثة  22سلوًكا من السلوكيات اليت
قامت مبالحمتها وتسجيلها يف الدراسة االستطالعية إىل
قائمة تانوك ) (Tannock, 2011aوبذلك أصبحت القائمة
حتتوي على  47سلوًكا من سلوكيات اللعب اخلشن
والعنيف  R&Tكما في جدول رقم (.)1
صدق وثبات األداة:

وللتحق من صدق استمار مالحمة سلوك
اللعب اخلشن والعنيف  R&Tاملستخدمة كأدا للمالحمة
يف البحث احلايل  ،م استخدام صدق احملتوى إذ عرضت
القائمة على عدد من أعضاء هيئة التدريس املتخصصات يف
الطفولة يف كل من جامعة امللك سعود باململكة العربية
السعودية ،وكلية رياض األطفال جبامعة القاهر  ،وكلية رياض
األطفال جبامعة بور سعيد جبمهورية مصر العربية،
فعال تعرب عن
لتحكيمها وتدقي اللغة وملعرفة ما إذا كانت ً
وتقيس سلوك اللعب اخلشن والعنيف .ونتيجة للمالحمات
اليت أبداها احملكمون  م اتتصار القائمة إىل  37سلوًكا،
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جمموعه  551سلوًكا صنفت حسب استمار التصنيف على
أهنا من أنواع اللعب اخلشن والعنيف اليت ظهرت مجيعها
دون استثناء يف أثناء اللعب احلر ولكن بنسب متفاوتة كما
هو واضح يف اجلدول رقم ( )2وقد كان سلوك استعمال
الصوت العايل يف اللعب هو أكثر أساليب اللعب اخلشن
والعنيف  R&Tممارسة بني أطفال العينة إذ تكرر  54مر
بنسبة مئوية تعادل تقريبًا  ، %10يليه يف ذلك سلوك
مسك أو محل أجسام األطفال الذي تكرر ظهوره من
األطفال  42مر بنسبة تعادل  %7.62ويليه سلوك
مطارد ومالحقة األطفال اآلترين الذي تكرر  31مر
بنسبة  5.63مث اجلري دون قصد اهلروب أو املالحقة
وسلوك رمي األشياء إذ تكرر ظهور كل منهما  30مر أي
بنسبة  . %5.44أما بالنسبة ألقل األلعاب اخلشنة والعنيفة
ممارسة من قبل األطفال فقد كانت النفخ يف وجوه األطفال
إذ مل تمهر سوى مر واحد فقط بنسبة  ،%0.18يليها
الزحف على اليدين والركبتني ومالحقة األطفال و نثر املاء
أو الرمل على اآلترين اليت تكررت ممارسة األطفال هلما
مرتني فقط بنسبة مئوية . %0.36

إجراءات البحث:

بعد اتتيار املدارس عينة البحث قامت الباحثة
بزيار للمدارس هبدف تقدمي نفسها ومساعدتيها وطلب
السماح هلا بالتطبي يف هذه املدارس ،و م االتفاق على
حتديد الفصول اليت ستطب فيها الدراسة بالطريقة املذكور
ساب ًقا يف اتتيار عينة الدراسة كما  م االتفاق على األيام
اليت ستحضر فيها الباحثة أومساعدتاها للقيام بعملية
املالحمة ،إذ املالحمة تتم على كامل الفصل يف كامل اليوم
ويتم تسجيل أي سلوك من سلوكيات اللعب اخلشن
والعنيف  R&Tيمهره أي من األطفال املنتمني إىل هذه
الفصول تالل مجي فقرات الربنامج اليومي.
األساليب اإلحصائية:

بعد االنتهاء من ترميز البيانات من أدا الدراسة اليت  م
إدتاهلا يف برنامج   SPSSم استخدام الطرق اإلحصائية
اآلتية  :معامل كرونباخ ألفا ( )Cronbach’s alphaإلجياد
ثبات استمار املالحمة ،كما استخدمت التكرارات
والنسب املئوية لكل لعبة وكذلك التكرارات والنسب املئوية
لسلوكيات اللعب اخلشن والعنيف من حيث عدد األلعاب
مكان اللعب طبيعة اللعب وجنس الطفل.

السؤال الثاني :ما أكثر ألعاب الخشونة والعنف انتشارا في العينة
المختارة من أطفال الروضات في مدينة الرياض بحسب طبيعة

النتائج:

اللعبة وما أقلها انتشارا.

ميكن مناقشة نتائج الدراسة يف ضوء تساؤالهتا على النحو
اآليت:

اعتمدت الباحثة يف تصنيفها لطبيعة اللعب على تصنيف
مايكل تانوك ) (Tannock, 2011aالذي قسمها إىل ثالثة

السؤال األول :ما أكثر ألعاب الخشونة والعنف انتشارا في

شيوعا يف لعب األطفال (النوع
أقسام وهي األنواع األكثر ً
األول) اللعب اخلشن والعنيف الذي فيه متاس جسدي بني

العينة المختارة من أطفال الروضات في مدينة الرياض وما أقلها

إنتشارا.

لإلجابة عن هذا السؤال نستعرض اجلدول رقم ()2
الذي يوضح النتائج الوصفية لدرجة انتشار اللعب اخلشن
والعنيف  R&Tمتضمنًا التكرار ونسب التكرار هلذه
األلعاب .من تالل مراقبة اللعب احلر لألطفال يف بيئة
الروضة الداتلية واخلارجية تالل الفرت احملدد  م حصر ما

األطفال

)Contact

 (Physicalكاملصارعة ومالحقة

ومسك األطفال اآلترين( ،النوع الثاين) اللعب اخلشن
والعنيف باستخدام أدوات كالقفز من فوق األثاث
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جدول ()1

قائمة مراقبة اللعب الخشن والعنيف R&T
وصف اللعبة
م

وصف اللعبة
م

قائمة تانوك Tannock

القائمة المضافة بالدراسة االستطالعية

1

1

مسك جسم األطفال اآلترين

2

2

استعمال الصوت العايل ~ الصياح

3

3

مسك وحتريك أجسام األطفال
اآلترين

4

4

مطارد ومالحقة اآلترين

Chasing (e.g., in pursuit of other
)player

5

5

االرتطام بأجسام األطفال اآلترين

6

6

السقوط على األرض

Banging body into body of other
player
Falling

31

7

7

حركة الرفس باألرجل

Kicking motions

32

7

8

8

9

9

حركة الضرب أو التلويح باليد كمن
يريد أن يضرب
املصارعة (مثال محل جسم زميله،
التدحرج على األرض)

Hitting motions

33

8

الدخول في األماكن الضيقة

Wrestling (e.g. lifting other’s body,
)rolling on ground, etc.

34

9

الزحف على اليدين والركبتين ومالحقة

10

10

دف األطفال اآلترين

Pushing other player

35

10

11

11

اجلري دون قصد اهلروب أو املالحقه

النفخ في وجه األطفال

12

12

قرع أو خبط األشياء واألدوات التى

Running(e.g., without intent to chase
)or flee
Making crashing motions with held
object

36

11

نثر الماء أو الرمل على اآلخرين

37

12

القفز في مكانه

13

13

رمي األشياء

14

14

الصف باليد املفتوحة

15

15

القفز فوق األثاث

16

16

رفس األشياء

17

17

18

18

19

19

يدور الطفل حول نفسه م مد يديه
للخارج
التدحرج على األرض م أطفال
آترين
ضرب جسمه باألشياء كاجلدار

20

20

سحب األطفال اآلترين

21

21

اإلمساك باأليدي

22

22

23

23

يعمل حركة الضرب بأشياء ميسكها
بيده
أن يضرب الطفل نفسه

24

24

يتدحرج على األرض لوحده

25

25

اهلروب لتجنب اإلمساك به من الطفل
الذي يالحقه

يمسكها

Grabbing body of other player

26

1

ضرب األشياء بالجدار أو باألثاث أو

Use of a loud voice ~ roaring

27

2

Grabbing and moving body of other
player

28

3

تسلق األشياء العالية

القفز من فوق األطفال أواألشياء الموجودة

29

4

التلويح باليدين في وجه األطفال اآلخرين

30

5

القفز على رجل واحدة

6

الضرب باليد أو باألشياء مع الضحك

سباق الجري

Throwing object
Open handed slaps
)Jumping on object (e.g. couch
Kicking object
Large body motions (e.g., twirling
body with arms outstretched
Rolling around on ground with other
player
banging body into fixed object (e.g.
)wall
Pulling other player
Holding hands
Making hitting motions while holding
an object
Hitting self
Rolling around on ground own
Fleeing (avoiding being caught by
)player
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األطفال
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جدول ()2

النتائج الوصفية (التكرار والنسب المئوية) للعب الخشن والعنيف )(R&T
توصيف اللعبة

الترتيب

التكرار

النسبة المئوية

اللعبة

توصيف اللعبة

الترتيب

التكرار

النسبة المئوية

اللعبة

1

54

% 9.80

2

2

42

% 7.62

1

استعمال الصوت العايل ~
الصياح
مسك جسم األطفال اآلترين

20

13

% 2.36

7

حركة الرفس باألرجل

21

12

% 2.18

9

المصارعة (مثال حمل

3

31

% 5.63

4

مطارد ومالحقة األترين

22

12

% 2.18

12

4

30

% 5.44

11

5

30

% 5.44

13

اجلري دون قصد اهلروب أو
املالحقه
رمي األشياء

23

12

% 2.18

19

24

12

% 2.18

22

يعمل حركة الضرب بأشياء

6

22

% 3.99

31

7

21

% 3.81

20

الضرب باليد أو باألشياء م
الضحك
سحب األطفال اآلترين

25

11

% 2.00

16

رفس األشياء

26

10

% 1.81

26

ضرب األشياء بالجدار أو

8

19

% 3.45

8

9

19

% 3.45

14

حركة الضرب أو التلويح باليد
كمن يريد أن يصف
الصف باليد املفتوحة

27

8

% 1.45

10

دفع األطفال اآلخرين بيده

28

8

% 1.45

17

دوران الطفل حول نفسه

10

18

% 3.27

5

ارتطام جسم الطفل بأجسام
األطفال اآلترين

29

7

% 1.27

18

التدحرج على األرض مع

11

18

% 3.27

28

القفز من فوق األطفال أو
األشياء املوجود على األرض

30

5

% 0.91

25

الهروب لتجنب اإلمساك

12

17

% 3.09

21

اإلمساك باأليدي

31

3

% 0.54

30

13

16

% 2.90

23

أن يضرب الطفل نفسه

32

3

% 0.54

32

القفز على رجل واحدة

14

15

% 2.72

6

السقوط على األرض

33

3

% 0.54

33

الدخول في األماكن

15

15

% 2.72

24

يتدحرج على األرض لوحده

34

3

% 0.54

37

16

15

% 2.72

27

تسل األشياء العالية

35

2

% 0.36

34

القفز في مكانه

مالحقة األطفال بالزحف

17

15

% 2.72

29

التلويح باليدين يف وجه األطفال
اآلترين

36

2

% 0.36

35

نثر الماء أو الرمل على

18

14

% 2.54

15

القفز فوق األثاث

37

1

% 0.18

36

19

13

% 2.36

3

مسك وحتريك أجسام األطفال
اآلترين

النفخ في وجه األطفال

جسم زميله والتدحرج

37

المجموع

113

551

% 100

37

على األرض)
قرع أو تبط األشياء
واألدوات الىت ميسكها
ارتطام اجلسم باألشياء
الثابتة كاجلدار
يمسكها بيده

باألثاث أو باألرض

مع مد يديه للخارج
أطفال آخرين

به من الطفل الذي يالحقه
سباق الجري
الضيقة

على اليدين والركبتين

اآلخرين
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جدول ()3

النتائج الوصفية (التكرار والنسب المئوية) للعب الخشن والعنيف ) (R&Tفي ضوء طبيعة اللعب
الترتيب

طبيعة اللعب

التكرارات

النسبة

1

اللعب املستقل أو اللعب احلركي املستقل )(Independent Physical Play Behaviors

233

42.3

184
134

33.4
24.3

551

% 100

2
3

)(Physical Contact

بالتماس اجلسدي

باألدوات )(Rough and Tumble Play with an Objects

اإلمجايل

لإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث  م إجياد التكرار والنسبة
املئوية ملمارسة األطفال ألنواع اللعب اخلشن والعنيف
 R&Tيف كل من داتل الفصل وتارجه بصرف النمر عما
إذا كانوا أوالد أو بنات .ويتضح من اجلدول رقم ( )4أن
جمموع تكرار ممارسة األطفال للعب اخلشن والعنيف R&T
يف الداتل ( )335أكثر منه يف اخلارج ( )216بنسبة
مئوية ( )39.2( )60.8على التوايل.

أو رمي األلعاب (Rough and Tumble Play with an
)( ، Objectsالنوع الثالث) اللعب اخلشن والعنيف من نوع
اللعب املستقل أو اللعب احلركي املستقل (Independent
) Physical Play Behavioursوهو الذي يلعب فيه الطفل

لعبًا عني ًفا م نفسه بدون استخدام أدوات ودون أن حيتك
بزمالئه ،كأن يدور الطفل حول نفسه أو أن يصف بيديه أو
يصرخ أو يعمل حركة الضرب باليد أو الرفس بالرجل.
باستعراض اجلدول رقم ( )3الذي يبني التكرارات اليت
ظهرت من كل نوع من أنواع اللعب حسب طبيعة اللعبة
والنسبة املئوية لكل نوع .يتضح أن اللعب اخلشن والعنيف
 R&Tمن نوع اللعب احلركي املستقل الذي يكون بدون
االستعانة بأية وسيلة أو أدوات احتل املرتبة األوىل وهو
األكثر ممارسة من قبل األطفال عن النوعني اآلترين إذ بلغ
تكراره  233مر بنسبة مئوية  ،%42.3يف حني احتل
املرتبة الثانية اللعب اخلشن والعنيف  R&Tالذي فيه ملس
بعضا أثناء اللعب الذي تكرر
األطفال أجسام بعضهم ً
 184مر بنسبة مئوية تبلغ  %33.4أما أسلوب اللعب
باستخدام األدوات كقط اللعب وغريها من األدوات اليت
قد التكون خمصصة للعب قد احتل املرتبة األتري بتكرار
قدره  134مر بنسبة مئوية  ، %24.3كما هو واضح يف
اجلدول رقم (.)3

السؤال الرابع :هل يؤثر جنس الطفل (ولد  /بنت) على عدد

األلعاب الخشنة والعنيفة التي يمارسها األطفال.

لإلجابة عن سؤال الدراسة الراب  م إجياد التكرار والنسبة
املئوية لعدد األوالد والبنات الذين مارسوا اللعب اخلشن
والعنيف  R&Tسواء يف داتل الفصول أم يف تارجها.
ويتضح من اجلدول رقم ( )5أن جمموع تكرار األوالد الذين
مارسوا اللعب اخلشن والعنيف  )681( R&Tأكثر من
عدد البنات ( )204بنسبة مئوية ()23.05( )76.9
على التوايل.
السؤال الخامس :هل يؤثر جنس الطفل (ولد  /بنت) على

ممارسة األطفال لسلوك اللعب الخشن والعنيف بحسب مكان
اللعب (داخل الفصل  /خارج الفصل)

لإلجابة عن سؤال الدراسة اخلامس  م إجياد التكرار والنسبة
املئوية ملمارسة كل من األوالد والبنات للعب اخلشن
والعنيف  R&Tيف داتل الفصل ويف تارجه .كما يتضح
باجلدول رقم ( )6أن جمموع تكرار ممارسة األوالد للعب
اخلشن والعنيف  R&Tيف اخلارج هي ( )262أكثر منه
لدى البنات ( )91بنسبة مئوية ()10.47( )30.15

السؤال الثالث :هل يؤثر مكان اللعب (داخل الفصل  /خارج
الفصل) على عدد األلعاب الخشنة والعنيفة التي يمارسها
األطفال.
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أمساء بنت سعيد باداوود :أنواع اللعب اخلشن والعنيف الشائعة بني أطفال الروضة مبدينة الرياض

( )13.00( )46.38على التوايل من جمموع مجي أعداد
األوالد والبنات من عينة الدراسة الذين مارسوا اللعب
اخلشن والعنيف  R&Tيف الداتل واخلارج يف الفرت اليت
متت فيها الدراسة.

على التوايل من جمموع مجي أعداد األوالد والبنات يف
الداتل واخلارج الذين مارسوا اللعب اخلشن والعنيف R&T
يف الفرت اليت متت فيها الدراسة .كما إن جمموع تكرار
ممارسة األوالد للعب اخلشن والعنيف  R&Tيف الداتل هي
( )403أكثر منه لدى البنات ( )113بنسبة مئوية

جدول ()4

النتائج الوصفية (التكرار والنسب المئوية) للعب الخشن والعنيف في داخل وخارج الفصل
داخل

الترتيب

الترتيب

اللعبة

اللعبة

داخل

خارج

الترتيب

الترتيب

اللعبة

اللعبة

خارج

التكرار

%

التكرار

%
20

7

%2.09

17

21

7

%2.09

20

1

32

%9.55

2

2

30

%8.96

1

5

%1.49

9

3

3

23

%6.87

13

22

%1.49

28

4

14

4

20

%5.97

31

23

5

3

5

13

%6.02

5

18

%5.37

11

24

4

%1.19

6

12

%5.56

1

6

17

%5.07

8

25

4

%1.19

4

12

%5.56

11

26

9

%4.17

3

27

7

15

%4.48

14

26

4

%1.19

25

7

8

15

%4.48

23

27

3

%0.90

18

8

%4.17

5

28

1

9

14

%4.18

24

28

3

%0.90

30

9

9

26

29

1

%0.46

10

13

%3.88

15

29

3

%0.90

33

10

9

%4.17

30

1

%0.46

31

1

%0.46

23

11

12

%3.58

21

30

3

%0.90

37

11

7

%3.24

9

1

%0.46

24

12

12

%3.58

29

31

2

%0.60

10

12

7

%3.24

13

0

%0.00

25

13

10

%2.99

19

32

2

%0.60

34

13

6

%2.78

6

32

14

9

%2.69

5

33

1

%0.30

26

14

6

%2.78

10

33

%0.00

30
33

15

9

%2.69

6

34

1

%0.30

36

15

5

%2.31

12

34

0

34

16

9

%2.69

7

35

0

%0.00

27

16

5

%2.31

21

35

0

%0.00

36

17

9

%2.69

22

36

0

%0.00

32

17

4

%1.85

7

36

0

%0.00

37

18

7

%2.09

12

37

0

%0.00

35

18

4

%1.85

14

37

0

%0.00

19

7

%2.09

16

19

4

%1.85

16

335

المجموع

335

التكرار

%

التكرار

%
20

4

%1.85

21

3

%1.39

18

1

27

%12.50

4

2

22

%10.19

2

3

%1.39

22

%1.39

29

15

%6.94

27

22

32

%6.48

20

23

3

8

28

24

2

%0.93

25

2

%0.93

2

%0.93

19

2

%0.93

31

%0.46

35
15
17

216

%100

216

%60.8

المجموع الكلي

%100

%39.2

551

جدول ()5

النتائج الوصفية (للتكرار والنسب المئوية) لعدد األوالد والبنات الذين مارسوا اللعب الخشن والعنيف

الترتيب

عدد

%

اللعبة

الترتيب

األوالد

1

71

2

57

3

38

عدد

%

اللعبة

الترتيب

األوالد

10.43
%
8.37
%
5.58

2

20

15

4

21

14

1

22

14

عدد

%

اللعبة

الترتيب

البنات

2.20
%
2.06
%
2.06

البنات

15

1

22

7

2

19

10.78
%
%9.31

1

14

3

13

%6.37

8

115

عدد

%

اللعبة

2

20

4

21

4

22

4

1.96
%
1.96
%
1.96

17
18
19
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4

35

5

28

6

28

7

27

8

26

9

23

10

22

11

21

12

21

13

21

14

20

15

19

16

19

17

18

18

17

19

16

%
5.14
%
4.11
%
4.11
%
3.96
%
3.82
%
3.38
%
3.23
%
3.08
%
3.08
%
3.08
%
2.94
%
2.79
%
2.79
%
2.74
%
2.50
%
2.35
%

8

23

14

5

24

13

13

25

12

21

26

12

6

27

11

3

28

9

20

29

9

9

30

8

18

31

8

22

32

5

31

33

4

26

34

3

29

35

2

28

36

1

24

37

1

%
2.06
%
1.91
%
1.76
%
1.76
%
1.62
%
1.32
%
1.32
%
1.17
%
1.17
%
0.73
%
0.59
%
0.44
%
0.29
%
0.15
%
0.15
%

11
681

المجموع

16

4

13

%6.37

14

23

3

23

5

13

%6.37

20

24

3

19

6

13

%6.37

21

25

2

27

7

11

%5.39

27

26

2

12

8

10

%4.90

26

27

1

10

9

8

%3.92

29

28

1

25

10

7

%3.43

4

29

1

32

11

7

%3.43

5

30

1

17

12

7

%3.43

22

31

1

37

13

6

%2.94

3

32

1

35

14

5

%2.45

23

33

1

33

15

5

%2.45

28

34

0

34

16

4

%1.96

9

35

0

30

17

4

%1.96

10

36

0

36

18

4

%1.96

11

37

0

19

4

%1.96

13
204

100
%

المجموع الكلي

885

681

%
1.47
%
1.47
%
0.98
%
0.98
%
0.49
%
0.49
%
0.49
%
0.49
%
0.49
%
0.49
%
0.49
%
0.00
%
0.00
%
0.00
%
0.00
%

100
%

204

76.9

116

23.05

15
31
7
35
6
16
24
25
30
32
37
12
33
34
36
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جدول ()6

النتائج الوصفية (التكرار والنسب المئوية) للعب الخشن والعنيف لألوالد والبنات في داخل وخارج الفصل
بنات خارج الفصل
تكرار
4
12
5
7
3
0
1
3
2
2
2
0
2
2
0
1
0
1
0
10
3
2
1
0
0
9
9
4
3
0
0
1
0
0
2
0
0
91

نسب
0.46
1.38
0.58
0.81
0.35
0.00
0.12
0.35
0.23
0.23
0.23
0.00
0.23
0.23
0.00
0.12
0.00
0.12
0.00
1.15
0.35
0.23
0.12
0.00
0.00
1.04
1.04
0.46
0.35
0.00
0.00
0.12
0.00
0.00
0.23
0.00
0.00
10.47

أوالد خارج الفصل
تكرار
8
12
18
47
12
11
3
2
10
7
7
7
3
3
1
7
1
7
4
17
7
0
1
1
4
16
12
15
5
0
3
8
0
0
3
0
0
262

نسب
0.92
1.38
2.07
5.41
1.38
1.27
0.35
0.23
1.15
0.81
0.81
0.81
0.35
0.35
0.12
0.81
0.12
0.81
0.46
1.96
0.81
0.00
0.12
0.12
0.46
1.84
1.38
1.73
0.58
0.00
0.35
0.92
0.00
0.00
0.35
0.00
0.00
30.15

بنات داخل الفصل
تكرار
15
10
1
0
4
1
1
10
2
2
2
0
2
11
3
0
4
3
4
3
10
5
4
1
1
1
2
1
5
1
3
0
0
0
0
0
1
113
كلي 869
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نسب
1.73
1.15
0.12
0.00
0.46
0.12
0.12
1.15
0.23
0.23
0.23
0.00
0.23
1.27
0.35
0.00
0.46
0.35
0.46
0.35
1.15
0.58
0.46
0.12
0.12
0.12
0.23
0.12
0.58
0.12
0.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.12
13.00

أوالد داخل الفصل
تكرار
30
59
5
10
16
15
11
20
11
2
9
11
25
11
14
7
6
14
8
5
20
21
12
6
5
3
0
3
14
1
17
0
3
2
1
1
5
403

نسب
3.45
6.78
0.58
1.15
1.84
1.73
1.27
2.30
1.27
0.23
1.03
1.27
2.87
1.27
1.61
0.81
0.69
1.61
0.92
.0.58
2.30
2.41
1.38
0.69
0.58
0.35
0.00
0.35
1.61
0.12
1.95
0.00
0.35
0.23
0.12
0.12
0.58
46.38
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أكثر منه لدى البنات ( )73بنسبة مئوية ()77
( )22.95على التوايل من جمموع مجي أعداد األوالد
والبنات يف العينة الذين مارسوا اللعب اخلشن والعنيف
 R&Tالذي يتضمن االلتماس اجلسدي بني األطفال أثناء
أتريا ظهر من
اللعب يف الفرت اليت متت فيها الدراسة .و ً
الدراسة أن جمموع تكرار ممارسة األوالد للعب اخلشن
والعنيف  R&Tالذي تستخدم فيه األدوات هي ()147
أكثر منه لدى البنات ( )38فقط بنسبة مئوية ()79.5
( )20.5على التوايل ،من جمموع مجي أعداد األوالد
والبنات يف العينة الذين مارسوا اللعب اخلشن والعنيف
 R&Tمستخدمني األدوات املختلفة يف الفرت اليت متت فيها
الدراسة

السؤال السادس :هل يؤثر جنس الطفل (ولد  /بنت) على

ممارسة األطفال لسلوك اللعب الخشن والعنيف بحسب طبيعة
اللعب.

لإلجابة عن سؤال الدراسة السادس  م إجياد التكرار والنسبة
املئوية ملمارسة كل من األوالد والبنات اللعب اخلشن
والعنيف  R&Tحبسب طبيعة اللعب (بااللتماس اجلسدي/
باألدوات /احلركي املستقل) .ويتضح من اجلدول رقم ()7
أن جمموع تكرار ممارسة األوالد للعب اخلشن والعنيف
 R&Tمن النوع املستقل هو ( )289أكثر منه لدى البنات
( )90بنسبة مئوية ( )23.7( )76.3على التوايل من
جمموع مجي أعداد األوالد والبنات الذين مارسوا اللعب
اخلشن والعنيف  R&Tمن النوع املستقل يف الفرت اليت متت
فيها الدراسة .كما إن جمموع تكرار ممارسة األوالد للعب
اخلشن والعنيف  R&Tبااللتماس اجلسدي هي ()245

جدول ()7

يوضح النتائج الوصفية (التكرار والنسب المئوية) لممارسة األوالد والبنات للعب الخشن  R&Tوالعنيف بحسب طبيعة اللعب
الترتيب

طبيعة اللعب

1

اللعب احلركي املستقل (Independent Physical Play
)Behaviors
)(Physical Contact
بااللتماس اجلسدي

2
3

باألدوات

األوالد

Tumble Play with (Rough and
)an Objects

اإلجمالي

البنات

التكرار

%

التكرار

%

289

76.3

90

23.7

379

245

%77

73

22.95

318

147

79.5

38

20.5

185

)Tannock, (2011a

منفصال إىل نوعني عند
وجد
ً
(استعمال الصوت ~ الصراخ use of voice ~ roaring
واستعمال الصوت العايل  )use of loud voiceو م دجمهما
يف نوع واحد يف هذه الدراسة لتقارهبما يف اخلواص
كاستعمال الصوت العايل يف الكالم أثناء اللعب والصراخ
عند النداء أو تقليد األصوات العالية يف البيئة كوسائل
املواصالت واحليوانات (األسد  -الفيل) ،كما إن احلرية
املعطا لألطفال أثناء اللعب احلر وعدم وجود قوانني
واضحة لألطفال يف كيفية اللعب هبدوء دون إصدار أصوات
قد تزعج اآلترين تساهم يف ارتفاع نسبة اللعب بالصراخ

المناقشة:
ملناقشة نتائج اإلجابة عن السؤال األول وهو عن أكثر
انتشارا بني أطفال
أنواع اللعب اخلشن والعنيف وأقلها
ً
ممهرا
الروضة .لقد  م مالحمة وتسجيل ما جمموعه ً 551
من مماهر اللعب اخلشن والعنيف  R&Tيف الفصول عينة
الدراسة تالل الفرت احملدد إلجراء الدراسة .منها ماتكرر
ظهوره بدرجة كبري مثل استعمال الصوت العايل والصياح
 54مر (بنسبة تقرب من  )%10ومنها ما قل ظهوره (مر
واحد ) .وقد يكون السبب يف ارتفاع نسبة اللعب
باستخدام الصوت العايل هو أن هذا الصنف من اللعب
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زميله من اخللف أو من األمام مث يقفز م االستناد على
زميله ،ويبدو أن تكرار ظهور هذا السلوك هو بسبب ما
درجت عليه العاد يف أغلب الروضات يف السعودية من
صف األطفال على شكل طابور كوسيلة تنميمية عند
الذهاب ملمارسة أي نشاط تارج الصف كامللعب اخلارجي
أو يف الروضات اليت تتب نمام الطابور الصباحي ،مما يتيح
الفرصة للطفل وض يده على كتف زميله الذي يصطف
أمامه ويقوم هبذا النوع من اللعب .ومثال آتر طفلتان
تشدان شعر زميلتهما من اخللف أثناء جلوسهما يف احللقة
طويال" فتنمر إليهما
وتقوالن هلا "نشد شعرك حىت يصبح ً
بعضا
الطفلة وهي تبتسم .ومن أمثلة محل األطفال لبعضهم ً
عندما مر أحد األطفال جبانب زميله الذي بادر حبمله من
قليال والطفل األول يقول له انزلين أريد أن
تلفه ومشى به ً
ألعب فأنزله وهو يقول "محلتك بسرعة أنت تفيف"وتتف
نتيجة هذه الدراسة م نتائج دراسة )(Tannock, 2011a
اليت وجدت هلذا السلوك درجة عالية من الشيوع وتفسري
ذلك كما ذكرت كارلسون ( )Carlson, 2011كوهنا من
األنشطة األساسية اليت يستخدم فيها األطفال أجسامهم
للتعلم واتتبار البيئة من حوهلم منذ مرحلة الرضاعة عندما
بعضا ويتمسكون بأجسام البالغني
يتدحرجون فوق بعضهم ً
بعضا بقو
ليتمكنوا من الوقوف ،يشدون وحيضنون بعضهم ً
أرضا ،فالطفلة اليت شدت شعر زميلتها
وقد يدفعون بعضهم ً
قد تكون فعلت ذلك رغبة يف حب االستطالع أومعرفة
ردود األفعال ،والشك أن الطفل الذي محل زميله قد
اكتسب معلومة عن األوزان (العناين .)2010 ،ويلي سلوك
مسك أو محل أجسام األطفال يف الرتتيب ،سلوك مطارد
ومالحقة األطفال اآلترين الذي تكرر  31مر (بنسبة
 )5.63إذ يتكرر ركض األطفال تلف بعضهم لإلمساك
بأحدهم كما يف لعبة العسكري واحلرامي .ويليه يف الرتتيب
سلوكي اجلري دون قصد اهلروب أو املالحقة وسلوك رمي
األشياء إذ تكرر ظهور كل منهما  30مر (بنسبة ،)5.44

واستخدام الصوت العايل .ومن أمثلة هذا السلوك يف
الدراسة احلالية ،ما حدث يف ركن اللعب اإليهامي" ،قامت
طفلة بدور الطبيبة وطفل آتر بدور املريض الذي كان
يصرخ بصوت عال كأنه يتأمل ويريد العالج ،فتصرخ الطفلة
الطبيبة يف وجهه حماولة إسكاته ولكنه يستمر يف الصراخ إىل
سعيدا".
أن أعطته الدواء فسكت وترج من الركن ضاح ًكا ً
ويالحظ أن سلوك استعمال الصوت العايل أو الصراخ
أحيانًا ما يمهر مرتاف ًقا م سلوك آتر من سلوكيات اللعب
اخلشن والعنيف  R&Tكالصراخ أثناء مطارد ومالحقة
األطفال اآلترين أو أثناء اهلروب من مالحقتهم ،وهو
سلوك طبيعي يأيت نتيجة لإلثار الناجتة عن عملية املالحقة
واهلروب ،ويف هذه احلالة  م حساب كل سلوك على حد
ألن هذه السلوكيات ظهرت يف مواق أترى يف الدراسة
بشكل منفصل كما يف املثال الساب اخلاص بركن اللعب
اإليهامي .فيما عدا سلوك املصارعة الذي يعد يف هذه
الدراسة وغريها من الدراسات السابقة كدراسة بام ( Pam,
 )2007ودراسة كارلسون ( )Carlson, 2011ودراسة تانوك
( )Tannock, 2011aكنوع واحد من اللعب اخلشن
والعنيف  R&Tولكنه مركب من عد ألعاب مثل مسك
بعضا ،محل اجلسم ،السقوط
جسم األطفال بعضهم ً
والتدحرج على األرض ،الدف والشد ،الركض أو اهلروب،
وتسديد اللكمات .ومن أمثلة سلوكيات املصارعة يف
أرضا
الدراسة احلالية "ميسك أحد األوالد بزميله ويلقيه ً
وجيثم فوقه حياول الطفل الثاين التخلص منه فيصرخ الطفل
األول مناديًا على زميل ثالث ليساعده حىت اليفلت منه
فيأيت الزميل الثالث وينبطح فوقهم ويتصارعون (اثنان ضد
واحد) حمدثني ضجة بأصواهتم عندها هنرهتم املعلمة فتوقفوا
وركضوا تلف بعضهم وهم يضحكون.
أما سلوك مسك أومحل أجسام األطفال فيأيت يف املرتبة
الثانية يف درجة التكرار  42مر (بنسبة تعادل  )7.62ومن
األمثلة عليه واليت تكرر ظهورها وض الطفل يده على كتف
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شوهد أحد األوالد يصب املاء من وعاء الرش املستخدم يف
حوض املاء على رأس زميله الذي كان ميثل حركة
االستحمام وهو سعيد .ورمبا يعود السبب يف ندر هذه
األنواع من اللعب اخلشن والعنيف هو وجود قوانني اللعب
بالرمل واملاء اليت حترص املعلمات على التزام األطفال هبا
نمرا لشد
واليت متن بعثر املاء ورمي الرمل على اآلترين ً
حساسية األهايل وتوفهم على أبنائهم من اللعب بالرمل.
وحترص العديد من اهليئات واملنممات املهتمة بالطفولة بسن
القوانني ونشر التعليمات واالرشادات اليت توجه املعلمات
إىل كيفية هتيئة بيئة مالئمة وآمنة تدعم منو الطفل ونشاطه
(.)Carlson, 2011a
وملناقشة اإلجابة عن السؤال الثاين حول أكثر ألعاب
انتشارا حسب طبيعة اللعبة ،فقد أظهرت
اخلشونة والعنف
ً
نتيجة اإلجابه عن هذا السؤال شيوع النوع املستقل أو
احلركي املستقل بني أطفال العينة بنسبة جتاوز  .%42وهو
النوع الذي بدون أدوات ودون أن يلمس أو حيتك بأحد
من زمالء اللعب .ولعل من أكثر األمثلة تكر ًارا هي الصراخ
أو استعمال الصوت العايل ليس يف هذا النوع فحسب بل
يف كل أنواع اللعب اخلشن والعنيف  R&Tاليت  م
مالحمتها يف هذه الدراسة ،إذ تكون أحيانًا مصحوبة
بالصراخ ،وهي تعد ظاهر واضحة يف املدارس بشكل عام
وليس يف رياض األطفال فقط تاصة يف املالعب ،وقد يعود
ذلك إىل كون الصوت العايل هو أسهل طريقة جلذب
االنتباه واالهتمام والتعبري عما يريده الطفل لتحقي رغباته،
وقد يعود السبب يف جزء من ذلك إىل ضعف القوانني
والتوجيهات اليت تطبقها املعلمات لضبط سلوكيات األطفال
وأساليبهم يف التعبري عن رغباهتم وأساليب لعبهم .ومن
املشاهدات اليت لوحمت يف الدراسة احلالية ،أحد األطفال
يصرخ باسم زميله يف أذنه وبشكل فجائي مما أفزعه وبدا
متضاي ًقا ولكنه ابتسم وقال "سأعملها فيك كما عملتها
طفال يتالعب حبنجرته
يف" .ويف مشاهد أترى نسم
ً

ومن أمثلة هذه السلوكيات ،ركض األطفال يف املمرات أثناء
االنتقال من مكان آلتر أو عند الذهاب إىل دورات املياه
اليت تكون تارج الفصل ،وأحيانًا يركضون يف داتل الفصل
م الدوران وإصدار أصوات كتفحيط السيارات وهذه احلركة
كثريا تاصة من األوالد ،وبالنسبة لرمي األشياء
تتكرر ً
واأللعاب كأسلوب من أساليب اللعب اخلشن والعنيف
 R&Tيف الفصل ويف امللعب ال سيما يف أثناء اللعب يف
الرمل ،سجلت حالة طفلة كانت تستمت برمي ألعاب
بعيدا وتطلب من رفيقاهتا إحضارها وهكذا .ويف مثال
الرمل ً
آتر طفلة تقوم بنثر بقايا الكوالج على رأس زميلتها وتقول
نمرا لنمو املخ
مطر مطر ،وتذكر حنان العناين ( )2010أنه ً
ومنو عملية التآزر احلسي احلركي يف مرحلة ما قبل املدرسة
تمهر مهارات اجلري والوثب والتوازن ورمي الكر والتقاطها
واليت حتتاج إىل تدريب مستمر وهو ما يفسر قيام األطفال
بالركض دون قصد مالحقة أحد أو وجود من يلحقهم.
أما أقل أنواع اللعب اخلشن والعنيف  R&Tفقد كان كما
ذكر ساب ًقا النفخ يف وجوه األطفال اليت ظهر مر واحد
فقط بنسبة ( )%0.18والسلوك الوحيد الذي  م تسجيله
هو قيام أحد األوالد بالنفخ من فمه يف وجه زميله الذي
جيلس جبانبه يف حني يغطي زميله وجهه بيديه مث يبعدمها
ليعيد الطفل األول النفخ واآلتر يغطي وهكذا مرات
عديد وهم تبدو عليهم عالمات السرور ،ويليه سلوك نثر
املاء والرمل على األطفال اآلترين وسلوك مالحقة األطفال
بالزحف على اليدين والركبتني ،ظهر كل منها مرتني (بنسبة
تعادل  .)%0،36وهي من األلعاب اليت أضافتها الباحثة
إىل قائمة املالحمة نتيجة للدراسة االستطالعية للعب
اخلشن والعنيف  R&Tاليت قامت هبا الباحثة لتكون جزءًا
من قائمة املالحمة يف الدراسة احلالية .ومن أمثلة اللعب
اخلشن والعنيف لسلوك نثر الرمل فقد شوهدت ثالث بنات
يف حوض الرمل يتبادلن نثر الرمل على مالبسهن ورؤوسهن
وهن يضحكن أما نثر املاء فقد ظهر هذا السلوك عندما
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اخلشن والعنيف  R&Tاليت تنتمي هلذا النوع ،مشاهد يف
هذه الدراسة رمي األشياء والقفز فوق األشياء ومن أمثلتها
قيام أحد األطفال بتكرار رمي الكر تارج منطقة اللعب
والركض وراءها ،ويف فصل آتر قام أحد األطفال بتجمي
املالبس ،واالكسسوارات من ركن اللعب اإليهامي وقام
برميها ونثرها على األرض وهو يقول حفلة حفلة .أو قيام
أحد األطفال بقذف سطل اللعب يف اجلدار بقو  .ومن
أمثلة القفز فوق األشياء قيام طفلة بالصعود إىل أعلى جهاز
بدال
التزحل يف امللعب وقفزها من أعلى اجلهاز إىل األسفل ً
من التزحل  ،مثال آتر استمتاع األطفال بالقفز بشكل
متكرر يوميًا من فوق كوخ موجود يف امللعب إىل األرض
املغطا بالرمل ،وهذان السلوكان على الرغم من تطورهتما
إال أن األطفال جيدون فيها متعة كبري  .ويبدو أن عدم
وجود قوانني تنمم اللعب وعدم وجود متابعة جيد من
املعلمات شج األطفال على ممارسة عملية القفز من
األماكن العالية .وهناك نوع آتر من سلوك القفز وهو
القفز من فوق األثاث داتل الفصل ،مثال على ذلك قيام
إحدى البنات بالقفز من كرسي آلتر وهي واقفة ،وذكر
سكوت وبانكسيب ) (Scott & Panksepp, 2003القفز
فوق األثاث كأحد مشاهداهتما يف توصيفهما للعب اخلشن
والعنيف يف عينة دراستهما .كما ذكر مهفريز ومسيث
) (Humphreys & Smith, 1987يف دراستهما وجود هذا
النوع من األلعاب اخلشنة والعنيفة اليت تستخدم فيها
األدوات ،مثل التسل ولعب الكر  ،نط احلبل .ويف هذا
الصدد أشارت كارلسون ( )Carlson, 2011إىل أمهية هتيئة
بيئة اللعب بشكل عام والبيئة املسموح فيها لألطفال
مبمارسة اللعب اخلشن والعنيف بشكل تاص ،إذ من املهم
هتيئتها باألثاث واألدوات ،اليت تسمح هلم باستخدام
أجسامهم وقدراهتم احلركية بشكل آمن ،سواء يف األرضيات
واجلدران وحوافها واألدوات املتاحة بشكل فعال يؤدي إىل
منو مهاراهتم ،وذكرت أنه البد من تعريف األطفال هبذه

مصدرا أصواتًا غريبة وعالية تلفت إليها نمر األطفال
ً
واملعلمات .ويف دراسة مشاهبة وجد تانوك (Tannock,
) 2011aأن الصراخ واستخدام الصوت العايل شكل
مانسبته  %20من جمموع األلعاب اخلشنة والعنيفة R&T
اليت قام مبراقبتها لدى عينة األطفال يف دراسته وهي نسبة
عالية وذلك يتف م نتائج الدراسة احلالية .كما ظهر
الصراخ يف دراسة مهفري ومسيث (Humphreys & Smith,
) 1987بشكل بارز بني األلعاب اخلشنة والعنيفة اليت متثل
ما نسبته  %10من جمموع األلعاب مارسها األطفال يف
امللعب.
بعضا ،ومن
يليه النوع الذي فيه يلمس األطفال بعضهم ً
أمثلة هذا السلوكيات البارز اليت  م تسجيلها يف الدراسة
بعضا من اخللف
احلالية "عندما ميسك األطفال بعضهم ً
ويسريون كالقطار يف امللعب أو يف املمرات عند االنتقال من
مكان آلتر" أو يركضون وهم ممسكون بأيدي بعضهم
بعضا مث يسقطون على األرض وهم سعداء .وقد ظهر هذا
ً
السلوك يف مشاهدات كل من مهفريز ومسيث (Humphreys
) & Smith, 1987إذ  م تسجيل حاالت من الرفس
والضرب باليد ومسك أجسام األطفال ومحلهم واملصارعة
واملالحقة واهلروب ،وكذلك دراسة سكوت وبانكسيب
) (Scott & Panksepp, 2003اليت سجلت سلوكيات
صنفت من أنواع اللعب اخلشن والعنيف فيها ملس مباشر
بعضا مثل توجيه لكمات على البطن،
ألجسام بعضهم ً
ومسك أو ملس ظهر الطفل م دفعه أو بدون دفعه،
بعضا
وكذلك مسك وسحب أجسام األطفال بعضهم ً
الذي كان يزداد كما ذكرت الدراسة يف وجود املؤثرات
الصوتية املوسيقية يف قاعة اللعب.
أما النوع األتري ،حبسب طبيعة اللعب وهو باستخدام
األدوات واأللعاب كوسيلة يف اللعب ،وهو أقل األنواع
انتشارا بني أطفال العينة ونسبته  %24من جمموع
الثالثة
ً
أنواع األلعاب اخلشنة والعنيفة .ومن أكثر أنواع اللعب
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نتائج الدراسة احلالية .كما ترى الباحثة إىل أن مكونات
األماكن الداتلية يف هذه الدراسة التقتصر على الفصول
الدراسية إذ يقل الكالم ،وألن اللعب احلر (األركان) الذي
ميارس فيه األطفال حريتهم يف الكالم واستعمال الصوت
أوقاته حمدود  ،وإمنا تشمل األماكن الداتليه املراف املختلفة
اليت يتنقل فيها األطفال كحجر الطعام وحجر اللغة
اإلجنليزية دورات املياه واملمرات عند االنتقال من مكان
آلتر داتل املبىن ،أما اخلارج فقد اقتصر فقط على ساحة
اللعب اليت حتتوي األلعاب الكبري وأحواض الرمل واملاء
سواء أكانت هذه الساحات مغلقة أم مفتوحة ،واليت يقضي
فيها األطفال فرت واحد من فرتات برناجمهم اليومي (اللعب
يف اخلارج) ،واليت تبلغ يف املتوسط  30دقيقة يوميًا .لذلك
كان جمموع تكرار اللعب اخلشن والعنيف يف الداتل أكثر
نمرا لطول الوقت الذي يقضيه الطفل يف
منه يف اخلارج ً
الداتل وتعدد األماكن .ويالحظ أنه بالرغم من ظهور
الصراخ واستخدام الصوت العايل بنسبة عالية يف الدراسة
احلالية ودراسة تانوك ) (Tannock, 2011aاآلنفة الذكر إال
أنه مل يدرج ضمن قوائم اللعب اخلشن والعنيف  R&Tيف
بقية الدراسات مثل دراسة فالندرز وآترين ( Flanders et.
 ،)al, 2009تانوك ( ،)Tannock, 2008وبلجريين
( .)Pellegrini, & Smith, 1988أما بالنسبة لإلجابة عن
السؤال الراب  ،حول أثر جنس الطفل (ولد/بنت) على كمية
ممارسة األطفال لسلوك اللعب اخلشن والعنيف R&T ،واليت
أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية لتفوق
األوالد على البنات يف كمية اللعب اخلشن والعنيف .R&T
هذه النتيجة جاءت متوافقة تقريبًا م مجي نتائج الدراسات
اليت اطلعت عليها الباحثة واليت أجريت على جمموعات من
عرقيات وثقافات خمتلفة من األطفال ويف أماكن وظروف
بيئية ومدرسية ومراحل دراسية خمتلفة مما يدعم النتائج اليت
توصلت اليها الدراسة احلالية (سكوت وبانسكيب & Scott
مسيث وكوهانيك & Smith
; ; Panksepp, 2003

املنطقة وماهي حمتوياهتا ومعرفة ماهو اللعب اخلشن والعنيف
املسموح به فيها وماهي حدوده م مراعا اإلشراف املستمر
من املعلمة حبيث يكون األطفال حتت مراقبتها طوال
الوقت .وقد يدمج األطفال أكثر من سلوك واحد من
سلوكيات اللعب اخلشن والعنيف  R&Tضمن لعبة واحد
كالزحف أو التدحرج على األرض ،مسك األطفال اآلترين
والصراخ والركض مثال على ذلك قام أحد األطفال بالزحف
على بطنه حتت الطاولة يف الفصل وقام مبسك أرجل
األطفال من حتت الطاولة نتج عن ذلك مفاجأ األطفال
فمنهم صار يرفسه ومنهم من صار يصرخ ومنهم من ركض
فزعا وهو يصرخ مث يضحك.
ً
وملناقشة االجابة عن السؤال الثالث حول تأثري مكان
اللعب يف داتل الفصل أو تارج الفصل على ممارسة
األطفال للعب اخلشن والعنيف  R&Tأو معرفة تأثري بيئة
اللعب على اللعب اخلشن والعنيف كما يف بعض الدراسات
مثل دراسة سكوت وبانسكيب Scott & Panksepp,
) )2003وقد يضمنها البعض عوامل أترى مثل سعة
املكان ،عدد األلعاب املوجود ونوعيتها وعدد رفقاء اللعب
(مسيث وكونوللي  .(Smith & Connolly, 1972وقد
أظهرت نتيجة اإلجابة عن هذا السؤال أن األلعاب اخلشنة
متارس داتل فصول الروضة وأحيانًا يف مرافقها وممراهتا
الداتلية بدرجة أكرب منها يف املالعب اليت باخلارج .ومن
أكثر األلعاب اخلشنة والعنيفة اليت مورست يف الداتل هو
استعمال الصوت العايل إذ سجلت نسبة  %9.5وهذا
ارتفاع يف العدد على غري املتوق إذ من املعتاد أن يكثر
الصراخ وارتفاع أصوات األطفال يف املالعب ويسود اهلدوء
نسبيًا يف الداتل .وقد يعود السبب يف ذلك إىل ازدياد
نسبة اللعب اخلشن والعنيف الذي ميارسه األطفال يف
الداتل على نسبته يف اخلارج إىل الضعف تقريبًا كما يف
أيضا إىل احتالل الصراخ
جدول رقم ( )4كما قد يعود ً
واستعمال الصوت العايل املركز الثاين يف الشيوع والتكرار يف
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وملناقشة نتائج اإلجابة عن سؤال البحث األتري حول
االتتالف بني األوالد والبنات يف طبيعة األلعاب اخلشنة
كال من األوالد
والعنيفة  R&Tاليت ميارسوهنا واليت تبني أن ً
والبنات ميارسون مجي األنواع (باألدوات – بااللتماس
اجلسدي  -املستقل) ولكن يتفوق األوالد على البنات يف
عدد هذه األلعاب بدرجة كبري  ،إذ مييلون إىل استخدام
األدوات يف ألعاهبم اخلشنة والعنيفة  R&Tكالكر
والسيارات واملراجيح والرمل يف تارج الفصل ،واملكعبات
وقط األثاث واأللعاب يف داتل الفصل أكثر من البنات
الاليت رمبا ميلن حبسب طبيعتهن إىل اللعب اخلشن والعنيف
 R&Tمن النوع املستقل اليت تتواف م طبيعة البنات
كالصراخ واستخدام الصوت العايل يف الكالم مقارنة ببقية
األلعاب اليت ميارسنها .وقد استخلص بعض الباحثني أن
األوالد خيتلفون عن البنات يف اتتيارهم لزمالء اللعب ويف
اتتيارهم ملواد اللعب اليت يلعبون هبا ويف عدد ونوعية
وطبيعة األلعاب اليت ميارسوهنا ،تاصة عندما يكونون ضمن
جمموعة خمتلطة من األوالد والبنات (ماكويب
 )Maccoby,1997أما سكوت وبانسكيب ( & Scott
 )Panksepp, 2003فقد وجدا أن األوالد أظهروا زياد
طفيفة يف األلعاب اخلشنة والعنيفة اليت فيها دف األطفال
بأجسامهم ومل جيدا اتتالف يف األلعاب اليت فيها مسك
وشد لألطفال والضحك بصوت عال.

 ; Kuhaneck, 2008مهفريز ومسيث ;
 ; Smith, 1987بلوتون  )Boulton, 1996ومن هذه
الدراسات ما  م حتت ظروف جتريبية يف معامل تاصة
(بلجريين  .)Pellegrini, 1985إال أن دراسة سكوت
وبانسكيب ( )Scott & Panksepp, 2003وجدت اتتالفًا
طفي ًفا بني األوالد والبنات .ومن األمور املفسر الزياد
ممارسة األوالد للعب اخلشن والعنيف ما أشارت إليه نتائج
دراسة باكويت وآترين ( )Paquette, et. al, 2003أن بعض
اخلصائص والصفات الشخصية للطفل كالعمر واجلنس
بارزا يف التأثري على مدى تكرار ظهور أو ممارسة
دورا ً
تلعب ً
اللعب اخلشن والعنيف أكثر من تأثري عوامل أترى
كاملستوى االقتصادي واالجتماعي ،أو نوع العمل أو البيئة
اليت يعيشون فيها ،وهذا ما ينطب على أطفال عينة الدراسة
احلالية إذ األوالد أكثر ممارسة للعب اخلشن والعنيف.
اإلجابة عن السؤال اخلامس جاءت لتفصيل وبيان
مدى االتتالف بني األوالد والبنات يف ممارسة اللعب
اخلشن والعنيف يف الداتل عنه يف اخلارج ،وقد أظهرت
أيضا تفوق األوالد على البنات يف كل من اللعب يف
النتائج ً
الداتل واخلارج .إذ اجتم تاثري كل من اجلنس (أوالد)
واملكان (يف اخلارج ويف الداتل) على زياد ممارسة األوالد
اللعب اخلشن والعنيف أكثر من البنات ،كما إن وجود
األطفال يف املالعب يقلل من مراقبة املعلمة لسلوك اللعب
عند الطفل وتقلل من فرص التوجيه والضبط مقارنة بالداتل
إذ يقل ظهور السلوكيات اليت تتسم باخلشونة .وتتماشى
نتيجة الدراسة احلالية م نتيجة دراسة مسيث وكونويل
( )Smith & Connolly, 1980لقياس تأثير مساحة بيئة
اللعب على سلوك األطفال ،واليت وجدت أن اللعب اخلشن
والعنيف  R&Tيزداد يف األماكن الكبري املساحة الكثري
العدد عن أماكن اللعب صغري املساحة وقليلة العدد من
األطفال.
& Humphreys

التوصيات:
يتضح من النتائج الساب عرضها ومناقشتها انتشار ما
عرف يف هذا البحث باللعب اخلشن والعنيف Rough and
 )R&T( Tumble playمبختلف أنواعه بني أطفال الروضة
وحتديدا يف العمر  6-5سنوات وهي
يف مدينة الرياض،
ً
عمر أطفال عينة الدراسة احلالية .وقد اتضح انتشار
نوعيات معينة بدرجة أكرب من غريها مثل استخدام الصوت
العايل ومسك ومحل أجسام األطفال ،واملصارعة والعراك،
والتسل والقفز ،وهي سلوكيات وإن بدت يف ظاهرها غري
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التعليمية داتل الروضة لتقييم األكان واألنشطة اليت
تشج اللعب اخلشن والعنيف  R&Tوميكن ممارستة
فيها أكثر من غريها ،ومن مث أتذها يف عني االعتبار
عند التخطيط لألنشطة الصفية.

مناسبة سلوكيًا واجتماعيًا ،إال أهنا تعرب عن طبيعة الطفل
وحاجته إىل هذا النوع من اللعب اليت ذكر العلماء هلا فوائد
جسمية واجتماعية ونفسية منها املباشر مثل تنشيط الدور
الدموية والذي يؤثر بشكل مباشر على منو وتنشيط الدماغ
ومنها غري املباشر مثل فهم األنممة والقوانني االجتماعية
متمثال يف التفري بني اللعب
اليت تفرق بني اجلد واهلزل
ً
اخلشن والعنيف  R&Tوبني العدوان (بلجريين Pellegrini,
 .)1987لذلك ميكن أن خنرج من هذا البحث بتوصيات
تستند على نتائج البحث احلالية عن ضرور االهتمام هبذا
النوع من اللعب ،وحاجة األطفال له ،كما توضح الطرق
الصحيحة يف التعامل معه وجعله أكثر فائد ومن هذه
التوصيات ما يأيت:

 هذه الدراسة اقتصرت على مالحمة السلوك اخلشن
والعنيف  R&Tيف عمر  6-5سنوات لذلك من
الضروري إجراء حبوث أترى تشمل أعمار خمتلفة
واملقارنة بينها.
 توصي الباحثة بإجراء حبوث توضح العالقة بني اللعب
اخلشن والعنيف  R&Tوبني مماهر النمو املختلفة
نمرا لقلة البحوث عامليًا حسب علم الباحثة يف
وذلك ً
هذا اجملال وليس يف الوطن العريب فحسب كما ظهر
عند استعراض الباحثة للدراسات السابقة يف موضوع
حبثها.

 نتيجة لتواجد اللعب اخلشن والعنيف  R&Tوانتشاره
بني أطفال رياض األطفال كما ظهر يف نتائج البحث
احلايل فإن الباحثة توصي بعمل توعية على شكل
دورات وورش عمل للمعلمات والوالدين لتوضيح ماهية
اللعب اخلشن والعنيف  R&Tوأمهيتة وحاجة األطفال
له ،وتوجيههم بكيفية تطبيقه والسماح لألطفال
مبمارسته ضمن حدود مضبوطة مبا حيق مصلحة
وفائد لألطفال.

 إجراء حبوث توضح أثر العوامل البيئية املختلفة اليت قد
تؤثر على اللعب اخلشن والعنيف  ،R&Tكاملنهج
الدراسي وطول فرت التدريس ،أسلوب التدريس ،حجم
الفصل وحجم مساحة اللعب ،األدوات واأللعاب
املتوفر  ،رفقاء اللعب ،وطول فرت اللعب.
 ضرور إجراء حبوث لتوضيح ماهية اللعب اخلشن
والعنيف  R&Tوالتفري بينه وبني العدوان
.Aggressive

 ضرور أن هتتم األمانة العامة لرياض األطفال بتجهيز
البيئة الداتلية واخلارجية يف الروضات بالتجهيزات
املناسبة ملمارسة اللعب اخلشن والعنيف بأمان.

المراجع :

 ضرور أن هتتم إدارات الروضات بوض وتطبي
القوانني اخلاصة باللعب اخلشن والعنيف R&T
وتوضيح ماهيته وحدوده لألطفال يف داتل الفصول
وتارجها حلفظ سالمتهم.

إمساعيل ،حممود حسن ( .)1997العنف يف أفالم الرسوم املتحركة
بالتلفزيون ،واحتمالية السلوك العدواين لدى عينة من أطفال ماقبل
املدرسة .جملة الرتبية( .الكويت :جملس النشر العلمي جبامعة
الكويت).
بدير ،كرميان األسس النفسية لنمو الطفل( .عمان :دار املسري للنشر
والتوزي )
اخلثيلة ،هند ماجد ( .)2000إدار رياض األطفال( .االمارات العربية
املتحد  :دار الكتاب اجلامعي).

 مبا أن الدراسة احلالية اقتصرت على مالحمة السلوك
اخلشن والعنيف  R&Tبشكل عام يف بيئة الروضة
لذلك من الضروري إجراء حبوث تقوم بدراسة اللعب
اخلشن والعنيف ضمن خمتلف األركان واألنشطة
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Types of Rough and Tumble Play in Preschools in Riyadh City
Asma Saeid Badawood
Assistant Professor, Early Childhood Education
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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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ياسرة حممد أبو هدروس :فاعلية برنامج إرشادي يستند إىل النظرية املعرفية ل "بيك" يف تعديل التشوهات املعرفية....

فاعلية برنامج إرشادي يستند إلى النظرية المعرفية ل "بيك" في تعديل التشوهات المعرفية لدى عينة من المتزوجات وأثره
على التوافق الزواجي لديهن
ياسرة "محمد أيوب" محمد أبو هدروس

أستاذ مشارك  -قسم علم النفس -كلية الرتبية
جامعة األقصى – قطاع غزة
فلسطني

قدم للنشر 1435/4/13هـ  -وقبل بتاريخ 1435/7/10هـ
المستخلص :هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على فاعلية برنامج إرشادي يستند إىل النظرية املعرفية ل " أرون بيك " يف تعديل التشوهات املعرفية
لدى عينة من املتزوجات ،ومعرفة أثر ذلك الربنامج على التوافق الزواجي لديهن ،ولتحقيق هذا اهلدف قامت الباحثة بإعداد برناجماً إرشادياً يتكون من
( )19جلسةً ،كما تكونت عينة الدراسة من ( )26طالبةً متزوجةً من طالبات كلية الرتبية جبامعة األقصى تراوحت أعمارهن ما بني ( )21-19ممن
يعانني من سوء التوافق الزواجي وحصلن على درجات منخفضة على مقياس التوافق الزواجي الذي أعدته الباحثة للتطبيق يف الدراسة احلالية ،كما
حصلن يف الوقت نفسه على درجات مرتفعة على مقياس التشوهات املعرفية لدوزويس ديفيد وآخرين ( Dozois, D.J.A,& et.al, 297-
 ،)322 : 2011والذي ترمجته الباحثة وقننته على البيئة الفلسطينية ،وقد مت تقسيم العينة عشوائياً إىل جمموعتني  :اجملموعة التجريبية واجملموعة
الضابطة ،وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05 ≤ αبني متوسط درجات اجملموعة التجريبية واجملموعة
الضابطة على كل من االختبار البعدي ،واختبار املتابعة يف مستويي التشوهات املعرفية والتوافق الزواجي ،إذ أظهرت اجملموعة التجريبية اخنفاضاً يف
مستوى التشوهات املعرفية ،وارتفاعاً يف الوقت نفسه يف مستوى التوافق الزواجي مقارنةً باجملموعة الضابطة ،ويستنتج من ذلك أن للربنامج اإلرشادي
تأثرياً إجيابياً يف تعديل التشوهات املعرفية لدى الطالبات املتزوجات؛ مما ساهم يف حتسني مستوى التوافق الزواجي لديهن ،وهذه النتيجة تشري إىل فاعلية
الربنامج وحتقيقه هلدف الدراسة احلالية .
الكلمات المفتاحية  :النظرية املعرفية ل"بيك" – برنامج إرشادي– التشوهات املعرفية – التوافق الزواجي
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مقدمة:

تعد نظرية "بيك"  Beckاملعرفية واحد ًة من أهم
النظريات املفسرة للسلوك اإلنساين؛ فهي تنظر إليه نظرًة
متكاملةً يفسر على أساسها ما حيدث لدى الفرد من
اضطرابات انفعالية ،وعلى وجه اخلصوص االكتئاب ،ويأيت
هذا التفسري يف ضوء املعتقدات أو اآلراء السلبية اليت حيملها
الفرد عن النفس والعامل واملستقبل ،ويعتقد" بيك " أن اخلربات
اليت مير هبا الفرد تستمد داللتها اليائسة ،أو املكتئبة ،أو
االهنزامية من خالل التحامها ببعض أساليب التفكري غري
املنطقية؛ إذ إن تبين الفرد مثل هذه األساليب يؤدي إىل تشويه
إدراك الواقع لديه بشكل سليب
(إبراهيم وآخرون.)121 :1993 ،
وهبذا الصدد يرى "بيك" أن اإلنسان كائن يتمتع بقدرة
على التفكري املنطقي ،وهو يقوم بذلك يف أحيان؛ مما يؤدي
إىل أنه يف بعض األحيان يفكر بطريقة ال عقالنية؛ مما يؤدي
إىل شعور بالنقص ،ومن هنا فإن نظريته تقوم على دعامتني
أساسيتني يف تفسريها للسلوك اإلنساين ومها  :إدراك الفرد
للعامل الداخلي واخلارجي ،ومعاجلته ملا يدرك
(.) http//www.lamsaegy.com. 2012
وتستند نظرية "بيك"  Beckاملعرفية على مفهوم أساسي
هو املخطط املعريف ،إذ تعد املخططات املعرفية اجلزء األكثر
عمقاً يف املتغريات املعرفية ،وهي متثل جمموعة املعتقدات
اخلاصة بالفرد وقواعد احلياة اليت تستثري قراء ًة موجهةً للموقف،
وتدخل تشوهاً يف أصل املعرفيات (.)Andre , 2005 : 20
ويشري غريب ( )62-23 : 2005إىل أنه يوجد لدى
كل شخص جمموعة من املخططات املعرفية ،فاملخطط املعريف
هو جهاز مهم لتشكيل معلوماتنا وإكساهبا املعاين وما توحي
به من توجهات ،ويقتضي التفكري املنطقي بصورته السوية أن
تتصف املخططات لدى الفرد بدرجة من املرونة تسمح هلا أن
تؤسس نفسها على قدر معقول من املوضوعية يف معاجلة
التنبهات الواردة إىل الفرد .
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ويرى "بيك" أن املخططات املعرفية السالبة يتم تفجرها
أو ظهورها بإدراك حدوث أحداث حياة سالبة ،ويتم احملافظة
عليها مبيل الفرد إىل تشويه املعلومات الواردة إليه بطريقة
منظمة يف أسلوب غري توافقي ،أو سلوك اهنزامي .ويعتقد
"بيك" أن األفراد الذين يكونون وجهات نظر سالبة عن
الذات والعامل واملستقبل ،وحيافظون على وجهة النظر هذه من
خالل التشوهات أو االحنرافات املعرفية ،يتعرضون لالكتئاب
عندما تنشط املخططات خبربات حياة سالبة مماثلة ،أو مشاهبة
لتلك اليت سامهت يف منو املخططات السالبة (غريب،
.)62-23 :2005
ومن املفاهيم األساسية يف نظرية "بيك" املعرفية ما يسميه
باألفكار التلقائية وهي سياق من األفكار اليت يشعر هبا الفرد
نتيجة التفاعالت بني املعلومات الواردة للفرد واألبنية املعرفية،
ويعتقد "بيك" أن معظم الناس ال يعون
األفكار التلقائية اليت تسبق املشاعر غري السارة لديهم
(مليكة.)239 :1990 ،
ومثة مفهوم آخر أشار إليه "بيك" يف نظريته املعرفية،
ويشكل مهزة الوصل بني املخططات املعرفية واألفكار التلقائية،
وقد أشار إليه "بيك" مبا أمساه "التشوهات املعرفية" ،وهي
تشري إىل املعاين واألفكار اليت يكوهنا الفرد عن احلدث أو
املوقف وتكون خطأ ،وهي ال متثل مكونات الواقع الفعلي،
وهلا ( )13نوعاً تقريباً (آرون بيك.) 2012،
ويعرف جروهول (  )Grohol: 2009التشوهات املعرفية
بأهنا طرق سهلة يسلكها العقل البشري إلقناعنا بأن شيئاً ما
ليس صحيحاً يف الواقع ،وهو جمموعة من األفكار اخلطأ وغري
الدقيقة اليت يستخدمها بعض الناس لتعزيز األفكار
واالنفعاالت السلبية لديهم؛ مما جيعل الشخص يشعر بالسوء
جتاه نفسه ،يف حني يعرفها كل من "برينز وديفيد" & Burns
)  ) David , 1999: 1-7بأهنا تفكري ومهي أو استنتاج ومهي
يؤدي إىل تطوير مدركات وافرتاضات وعواطف وأحكام سلبية
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يف التعامل مع البيئة ،وهذه التشوهات املعرفية تؤثر على
سلوكيات الفرد واجتاهاته.
ويرى كل من جروهول ( )Grohol, 2009وديفيد وبرينز
( (Burns & David, 1999أن هناك ما يقرب من مخسة عشر
تشوهاً معرفياً شائعاً لدى األشخاص من أمهها :التصفية العقلية
"الذهنية"  Mind Filteringومثال ذلك" :ال أستطيع التوقف
عن التفكري يف اجلملة اخلاطئة اليت قلتها ،مع أن جممل احلديث
كان جيداً" ،ويشري هذا النمط من التشوهات املعرفية إىل
عملية الرتكيز على عنصر بعيد عن احمليط ،وجتاهل مظاهر أكثر
وضوحاً يف املوقف ،وفهم اخلربة كلها على أساس هذا العنصر،
والتفكري الثنائي ذي القطبني Paralyzed Thinking " Black
 or Whiteومثال ذلك "إذا مل أحقق ما أصبو إليه فأنا
شخص فاشل" ،إذ يرى الفرد األشياء يف تصنيفات إما بيضاء
أو سوداء ،وإما صحيحة أو خاطئة متاماً ،والتعميم الزائد
 Over Generalizationومثال ذلك ":إذا مل أجنح يف
االمتحان ،فإنين لن أجنح يف أي امتحان يف أي وقت " .إذ
ينظر الفرد لألحداث السلبية على أهنا هناية العامل ،وأهنا منوذج
للهزمية والفشل ال هناية له ،والشخصنة Personalization
ومثال ذلك" :أن طويل ليس يف املستوى الذي أحب ،ال بد
أن الناس مجيعاً يالحظون ذلك ويتحدثون عنه"  .ويف هذا
النمط من التشوهات املعرفية يلوم الفرد نفسه على أشياء مل
يكن مسؤوالً عنها ،أو يلوم اآلخرين من الناس ،ويعتقد أن
اجتاهاته اخلاصة وسلوكياته رمبا تسهم يف إحداث املشاكل،
ويشعر أنه السبب يف األحداث السلبية اليت حتدث من حوله،
وهو يف حقيقة األمر ليس مسؤوالً عنها ،مما يسبب مشاكل مع
اآلخرين يف التواصل معهم ،وعبارات الوجوب  Shouldsومثال
ذلك" :جيب أن يكون الناس صادقني يف مجيع األحوال،
ومهما كانت الظروف" ،وهنا حياول الفرد خلق الدافعية للناس،
أو لنفسه باستخدام عبارات اإللزام والوجوب ،خاصةً حينما
يقوم بأداء شيء خارج التوقعات؛ مما يفقد الفرد احرتامه لذاته
أو احرتامه لآلخرين ،وخيرب الفرد نفسه بأن األشياء من حوله

جيب أن تسري كما يأمل أو يتوقع حدوثه،
 Labelingإذ يطلق الفرد على نفسه أو على اآلخرين
تعريفات تصنفهم ضمن فئة معينة ،فبدالً من أن يقول" :لقد
ارتكبت خطأً ما" ،يصنف نفسه ضمن قالب معني ويقول
لنفسه" :أنا أمحق ،أنا فاشل؛ ألنين أخطأت" .وهذا التصنيف
غري منطقي؛ ألن الفرد ال يكون بالفعل كما يعتقد ،إضافةً إىل
التشوهات املعرفية املتعلقة باالستنتاج العشوائي Jumping to
 ،Conclusionsوتوقع الكوارث .Catstrophization
وميكن القول إن الغالبية العظمى من األفراد ميارسون تلك
التشوهات املعرفية يف حياهتم بطريقة أو بأخرى ،وأن الفروق
بينهم فيها هي فروق يف الدرجة وليس يف النوع ،ويشري األدب
عددا من الباحثني يف الغرب اهتموا بدراسة
الرتبوي إىل أن مثة ً
التشوهات املعرفية لدى شرائح خمتلفة من اجملتمع ،فقد اهتمت
دراسة هويت وشيلدون ()Howitt,D.& Sheldon, 2007
بالتعرف على دور التشوهات املعرفية يف استغالل األطفال
جنسياً ،كما اهتمت دراسة ماهيلديز وآخرين ( Mihailides,
 )Devilly, Ward, 2004:333-350مبعرفة التشوهات املعرفية
لدى مرتكيب جرائم التحرش اجلنسي لألطفال ،يف حني حبثت
دراسة روزنفيلد ) (Rosenfield, 2004العالقة بني التشوهات
املعرفية وبعض االضطرابات النفسية من حيث الكم والشدة،
كما هدفت إىل إعداد بطارية التشوهات املعرفية  ،ICDوقد
دعمت نتائج الدراسة صدق وثبات هذه البطارية ،كما أفادت
بوجود عالقة بني التشوهات املعرفية واالضطرابات النفسية من
حيث الشدة والكم ،وترتبط هذه االضطرابات النفسية مبدى
استمرارية ودميومة التشوهات املعرفية .
كما تناولت دراسة هنرت وبريفان (Hunter, Pervan,
) 2007التشوهات املعرفية واحرتام الذات االجتماعية لدى
مرتكيب اجلرائم اجلنسية ،إذ تكونت عينة الدراسة من أربعة
جمموعات من الرجال ممن ارتكبوا جرائم اعتداءات جنسية،
واغتصاب ،وعنف ضد األطفال ،وجمموعة رابعة ضابطة من
طلبة اجلامعات ،وقد أفادت نتائج الدراسة بعدم وجود فروق
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دالة إحصائياً يف مستوى التشوهات املعرفية بني جمموعات
االعتداءات اجلنسية واالغتصاب والعنف ضد األطفال ،يف
حني وجدت فروق دالة بينها وبني جمموعة طلبة اجلامعة
وأظهرت جمموعة جرائم االعتداءات اجلنسية على األطفال
أدىن مستوى من احرتام الذات االجتماعية.
يف حني هدفت دراسة ناجافيتس وآخرين (Najavits,
) Gotthardt, Weiss, & Epstein, 2004إىل معرفة عالقة
التشوهات املعرفية بكل من اضطراب كرب ما بعد الصدمة،
واضطراب تعاطي املخدرات ،إذ تكونت عينة الدراسة من
 102امرأ ًة يعانني من االضطرابني معاً مقارنةً مع عينة من
 27امرأةً يعانني من اضطراب كرب ما بعد الصدمة فقط،
وأشارت النتائج إىل أن مستوى التشوهات املعرفية لدى العينة
األوىل من النساء أعلى من مستواها لدى العينة الثانية اليت
تعاين من كرب ما بعد الصدمة فقط.
وجاءت دراسة كيت ( )Cate, 2010هادفةً التعرف على
ما إذا كانت التشوهات املعرفية منبئاً للسلوك املضاد للمجتمع
لدى عينة من األطفال تألفت من  156طفالً ترتاوح
أعمارهم من  9-7سنوات من الصفني الثاين والثالث ،وقد
أشارت نتائج الدراسة إىل وجود مستوى منخفض من
التشوهات املعرفية لدى هؤالء األطفال وأن هذه التشوهات
تعترب منبئاً بالسلوك املضاد للمجتمع لديهم.
وباالطالع على الدراسات السابقة ،ترى الباحثة أنه مع
تعدد تلك الدراسات وحداثتها ،إال أنه ال توجد هناك دراسة
– يف حدود علم الباحثة  -اهتمت بالتشوهات املعرفية لدى
املتزوجني ،وأثر تلك التشوهات على جممل توافقهم النفسي
واالجتماعي بصورة عامة وتوافقهم الزواجي بصورة خاصة،
وقد كان ذلك مربراً قوياً إلجراء الدراسة احلالية ،سيما وأن
حتقيق التوافق الزواجي هو اهلدف األمسى جلميع املهتمني
بسعادة واستقرار األسرة كوهنا األساس الذي يبىن عليه استقرار
اجملتمع بأسره.
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وقد تعددت األدبيات النفسية اليت تناولت التوافق الزواجي
وأبعاده والعوامل املؤثرة فيه على الصعيدين احمللي والعاملي؛ إذ
يعرف عبد املعطي (  )13 :2004التوافق الزواجي بأنه حالة
تتضمن التوفيق يف االختيار واالستعداد للحياة الزوجية،
والدخول فيها ،واحلب املتبادل ،واإلشباع اجلنسي ،وحتمل
املسؤوليات والقدرة على حل املشكالت ،واالستقرار الزواجي،
والرضا والسعادة الزوجية ،والتصميم على مواجهة املشكالت،
وحتقيق االنسجام واحملبة املتبادلة
يف حني يشري هاشم ( )57 :2000إىل مصطلح جديد
للتوافق الزواجي وهو "جودة الزواج" ،Quality of Marriage
وهو مفهوم حديث نسبياً ،ولقد ظهر نتيجة االهتمام الواسع
بدراسة اجلودة يف مجيع جماالت احلياة ،ويرى أنه أحد
األهداف األساسية لإلرشاد الزواجي واألسري؛ إذ إنه يساعد
األسرة يف القيام بواجباهتا ،بل إن آثاره تنعكس على األبناء
وباقي أفراد األسرة ومستوى السعادة فيها.
ويف هذا الصدد يشري جاتس وآخرون (565 :2004
 )Gattis, et.al,إىل أن التوافق الزواجي مفهوم متعدد األبعاد
يتحدد من خالل درجة التشابه بني الزوجني يف الشخصية؛
لذلك فالفرد يبحث عن زوجة تتفق يف مساهتا وثقافتها وقيمها
معه.
وتعتقد الباحثة أن التوافق الزواجي مطلب أساسي لكل
زوجني ،وهو شأنه شأن أي شيء آخر ،يتعرض ملا يقويه
ويدعمه ،كما إنه يتعرض ملا يعوقه وحيبطه ،وهذا شيء
طبيعي ،إذ ال بد من وجود بعض املشكالت واالختالفات
بني الزوجني ،لكن املهم يف ذلك أن يتم التعامل مع هذه
املشكالت بطريقة مناسبة ،ويف الوقت املناسب.
ويف هذا الصدد ميكن اعتبار الرضا عن الزواج هدفاً
للتوافق الزواجي إذ ذكرت رسالن ( )464 :2006أن التوافق
الزواجي حالة وجدانية تعكس ما جيده الزوج من إشباع فكري
وقيمي ووجداين وجنسي ،وهدف تلك احلالة الشعور بالرضا
الزواجي ،وتفرق بني التفاعل الزواجي والتوافق الزواجي؛ إذ إن
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التفاعل الزواجي  Martial Interactionيعىن بالتأثري املتبادل
بني الزوجني ،إذ يرتتب سلوك كليهما على سلوك الزوج
اآلخر ،فالزوج مثالً يالحظ سلوك زوجته ويفهمه ،ويستجيب
له بسلوك تالحظه الزوجة وتفهمه ،وتستجيب له بسلوك
آخر ،وهكذا فالعملية متبادلة ومستمرة.
ومن جانب آخر يشيـر كل من مرسي والصبـوة (:2004
 )33إىل أن سـوء التوافـق الزواجي ميكن تسميـته" االختالل
الزواجي" ،وهو خيتلف يف درجته من البسيط الذي ال ميثل
مشكلةً للزوجني إىل املعقد الذي يتطلب التعامل بشكل
جدي معه ،بل قد يصل ملرحلة طلب املساعدة من اآلخرين،
وأنه يتمثل يف جمموعة من االضطرابات اليت قد تنشأ بني
الزوجني نتيجة العجز عن مواجهة مشكالهتما ،وعدم التفاهم
بينهما ،وعدم االتفاق على طريقة للحل ،وعدم القدرة على
إجياد أرضية مشرتكة من التفاعالت االجتماعية احلميمية
املستمرة؛ مما يؤدي لظهور بعض اآلثار مثل :اخنفاض التواصل
بني الزوجني وعدم االندماج بينهما يف نشاط مشرتك ،وعدم
الرضا عن العالقة الزوجية بشكل عام؛ مما جيعلهما يطلبان
املساعدة من املختصني النفسيني .
ويرى أبو دف ( )3 :2001يف حديثه عن الرتبية الزواجية
يف القرآن الكرمي أن هناك مشكالت عديد ًة يتعرض هلا
املتزوجون ،وال ميكن أن نرجع مشكالت احلياة الزوجية،
ومظاهر االستقرار األسري إىل عامل واحد يف ظل واقع
اجتماعي متغري ،يصاحبه اضطراب كبري يف فهم املسلمني
لطبيعة احلياة الزوجية ،وعدم إملامهم بآداهبا وقواعدها.
وحرصاً من املهتمني بنجاح املنظومة الزواجية واألسرية،
وحل املشكالت اليت تعرتض سري احلياة الزوجية بسالم؛
تعددت الدراسات اليت قام هبا الباحثون يف هذا اجملال ،فقد
هدفت دراسة العامر ( )77-25: 2000إىل حتديد أهم
التحديات الثقافية ،واألسس اإلسالمية الالزمة للبناء األسري،
والوقوف على أهم العوامل املؤثرة على التوافق بني الزوجني،
واختار الباحث عينة من ( )32زوجاً وزوجةً من مدينة حائل
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بالسعودية ،وقد توصلت الدراسة إىل نتائج أمهها أن البعد
األخالقي يؤثر تأثرياً ملحوظاً على التوافق بني الزوجني ،وأن
البعد الثقايف له تأثري واضح على التوافق بني الزوجني باإلضافة
إىل أثر كل من األبعاد النفسية والشخصية واالجتماعية اليت
هلا آثارها على جممل التوافق بني الزوجني .
كما هدفت دراسة أبو غايل ( )139-166 :2013إىل
الكشف عن فاعلية برنامج إرشادي عقالين انفعايل سلوكي يف
حتسني التوافق الزواجي لدى عينة من الطالبات املتزوجات يف
جامعة األقصى .وتكونت عينة الدراسة من ( )24طالبة
متزوجة ترتاوح أعمارهن ما بني  21-19عاماً ،وأظهرت
نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية سالبة بني األفكار
الالعقالنية والتوافق الزواجي.
يف حني هدفت دراسة علي ( )2008إىل التعرف على
طبيعة العالقة بني اإلهناك النفسي والتوافق الزواجي ،يف ضوء
متغريات اجلنس ،وعدد سنوات اخلربة ،ونوع الفئة اليت يقوم
املعلم بتدريسها لدى عينة الدراسة .وقد ضمنت عينة الدراسة
( )200من معلمي الفئات اخلاصة مبحافظة املنيا متنوعي
اخلربة التدريسية ،ومن ثالث فئات من مدارس الرتبية اخلاصة
(صم ،مكفوفني ،معاقني عقلياً) واستخدم الباحث مقياس
اإلهناك النفسي ملعلمي الفئات اخلاصة ،ومقياس التوافق
الزواجي ،وتوصلت الدراسة إىل نتائج أمهها وجود عالقة
ارتباط سالبة بني اإلهناك النفسي والتوافق الزواجي لدى العينة.
يف حني هدفت دراسة الصبان ( )24-2 :2007إىل
التعرف على الفروق بني املتوافقات وغري املتوافقات زواجياً يف
مسات الشخصية ،واإلساءة للمرأة ،وكذلك معرفة الفروق
بينهن تبعاً ملتغري مدة الزواج ،وعدد األبناء لدى عينة من
الزوجات السعوديات يف مكة املكرمة ،وتكونت عينة الدراسة
من ( )164زوجةً سعوديةً غري مطلقة أو أرملة ،وترتاوح
أعمارهن بني ( )40 – 25سنةً ،وأفادت نتائج الدراسة بعدم
وجود فروق دالة بني املتوافقات وغري املتوافقات زواجياً يف
درجاهتن على مقياس مسات الشخصية ،وهذا يعين أن مسات
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الشخصية ليس هلا تأثري على التوافق الزواجي لدى الزوجة
السعودية .
واختذت دراسة جودة ( )2009منهجاً جديداً يف البحث
وهو املنهج التجرييب ،إذ هدفت إىل معرفة مدى فاعلية برنامج
إرشادي مقرتح لتعزيز التوافق الزواجي عن طريق فنيات احلوار،
ولتحقيق هذا اهلدف قامت الباحثة بعمل برنامج إرشادي
مكون من ( )21جلسةً إرشاديةً وطبق الربنامج على عينة من
األزواج بلغ عددها ( )30زوجاً ،وأفادت نتائج الدراسة بوجود
فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات التوافق الزواجي بني
األزواج والزوجات يف اجملموعة التجريبية بعد تطبيق الربنامج،
كما دلت على عدم وجود فروق بني التطبيقني البعدي
والتتبعي على مقياس التوافق الزواجي؛ مما يشري إىل بقاء أثر
الربنامج العالجي على الزوجات من أفراد اجملموعة التجريبية .
ويف هذا الصدد جاءت دراسة يالسني وكارابان & (Yalcin,
) Karaban, 2007هادفةً إىل التعرف على فاعلية برنامج
إرشادي للتواصل الزواجي ،وأثره على التوافق الزواجي .وقد
تألفت عينة الدراسة من ( )67من األزواج املتطوعني منهم
مستوى متدن على مقياس التوافق
( )14زوجاً أحرزوا
ً
الزواجي ،وأفادت النتائج إىل أنه مل تكن هناك فروق دالة يف
مستوى التوافق الزواجي بني اجملموعتني التجريبية والضابطة قبل
تطبيق الربنامج اإلرشادي ،يف حني وجدت فروق بني
اجملموعتني يف مستوى التوافق الزواجي يف املقياس البعدي ،كما
مستوى أفضل يف التوافق الزواجي
أحرزت اجملموعة التجريبية ً
يف القياسني البعدي والتتبعي عنه يف القياس القبلي.
وجاءت دراسة آفكي وكمكاجيز (Avci &Kumcagiz,
) 2011هبدف معرفة مستوى التوافق الزواجي والوحدة النفسية
لدى النساء الاليت استأصلن الثدي بسبب السرطان ،وردود
أفعال األزواج حنوهن ،وتألفت عينة الدراسة من ( )48زوجةً،
و( )44زوجاً ،وطبق على العينة مقياسي التوافق الزواجي
والوحدة النفسية ،وأفادت نتائج الدراسة بأن اخللفية الرتبوية
لألزواج أثرت على التوافق الزواجي مع زوجاهتم الاليت
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استأصلن الثدي بسبب السرطان ،كما وجدت عالقة بني
الوحدة لنفسية لدى الزوجات ومستوى توافقهن الزواجي بعد
عملية االستئصال.
وجاءت دراسة جويل ونارانج (Goel & Narang,
) 2012:42-49هادفةً إىل معرفة الفروق بني اجلنسني يف التوافق
الزواجي والصحة النفسية خالل فرتة منتصف العمر يف دهلي
باهلند تألفت عينة الدراسة من ( )150من الذكور ،و()150
من اإلناث من موظفي البنوك واألطباء واحملاضرين ترتاوح
أعمارهم بني ( )55-40سنة ،وقد أفادت النتائج أنه توجد
فروق ذات داللة إحصائية بني اجلنسني يف التوافق الزواجي
ومستوى الصحة النفسية لصاحل الذكور.
ومن جانب آخر هدفت دراسة مايليت ()Maillet,2002
إىل معرفة أثر كل من املساندة االجتماعية املدركة ،وسلوك
العزلة ،ومستوى االكتئاب على التوافق الزواجي لعينة من
األزواج الذين يتابعون بعيادات عالج العقم ،وبلغ عدد العينة
( )47زوجاً ،وأشارت نتائج الدراسة إىل أن متغريات املساندة
االجتماعية املدركة ،ومستوى االكتئاب وسلوك العزلة ،ميكنها
التنبؤ مبستوى التوافق الزواجي خاصةً لدى الزوجات.
ويف اجملال نفسه جاءت دراسة هامشي وآخرين ( Hashmi
 )& et.al , 2007:19-26هبدف كشف العالقة بني التوافق
الزواجي والضغوط النفسية واالكتئاب ،تكونت عينة الدراسة
من ( )150امرأ ًة متزوجةً من العامالت وغري العامالت،
تراوحت أعمارهن بني ( )50 -18سنةً ،ومبستوى تعليمي
جامعي على األقل ،وينتمني إىل مستويات اقتصادية متوسطة
ومرتفعة ،وأفادت نتائج الدراسة بوجود عالقة عكسية دالة
وقوية بني التوافق الزواجي واالكتئاب والضغوط ،كما أشارت
إىل أن النساء العامالت يواجهن مشكالت أكثر يف حياهتن
الزوجية مقارنةً مع النساء غري العامالت.
يف حني هدفت دراسة تيوزير وآخرين (Tuzer & et.al,
) 2010:229-237إىل حتديد العوامل النفسية الدميوغرافية
املرتبطة بالتوافق الزواجي ،واألعراض االنفعالية لدى األزواج
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املصابني بالعقم تبعاً ملتغري اجلنس ،وتكونت عينة الدراسة من
( )60زوجاً من املصابني بالعقم ،وقد أظهرت نتائج الدراسة
وجود فروق بني اجلنسني يف مستوى التوافق الزواجي يف بعدي
التوافق اجلنسي ،والتعبريات العاطفية ،كما أفادت النتائج أن
أبعاد التوافق الزواجي لديها قوة تنبؤيه مبستوى القلق وأعراض
االكتئاب لدى الرجال املصابني بالعقم ،كما أكدت الدراسة
على أمهية اإلرشاد النفسي واجلنسي يف جلسات العالج
للعقم.
يف حني هدفت دراسة فيج وجاسوال (Vig & Jaswal,
) 2012:103-106إىل دراسة التوافق الزواجي كمنبئ لعالقات
أمومة جيدة ،وكانت هذه الدراسة حماولةً لفهم دور التوافق
الزواجي وحتديد كفاءة عالقة األم بابنها املراهق ،تألفت العينة
الكلية من  100( 300أم و 100ابن مراهق و 100بنت
مراهقة) ،وقد أفادت نتائج الدراسة بأن غالبية األمهات
لديهن عالقات أمومة جيدة ،وأن زيادة التوافق الزواجي
جعلت األمهات أكثر قبوالً ودافعيةً يف توقعاهتن ،كما إن
اجتاهات احلب واحلماية من األمهات لبناهتن ازدادت بدرجة
دالة بزيادة التوافق الزواجي ،كما إن التوافق الزواجي زاد من
عالقة األم ببناهتا بدرجة دالة إحصائياً .
ورغم تعدد الدراسات السابقة يف جمايل التشوهات املعرفية
والتوافق الزواجي ،وتعدد خصائص ومسات العينات اليت
تناولتها إال أهنا دراسات معظمها تناولت املنهج الوصفي ،ومل
تتناول املنهج التجرييب خاصةً يف جمال تعديل التشوهات
املعرفية خصوصاً لدى عينة املتزوجات ،ترى الباحثة أنه ويف
حدود علمها ليس هناك دراسة تناولت التوافق الزواجي ومدى
تأثره بالتشوهات املعرفية لدى الزوجني مما دفع الباحثة إلجراء
سو ًغا قوياً هلا.
الدراسة احلالية ،وشكل م ِّ
مشكلة الدراسة:

يوجد لدى كل فرد جمموعة من املخططات املعرفية اليت
تعمل على تشكيل معلوماته ،وإكساهبا املعاين ،ويقتضي
التفكري السوي لدى الفرد أن تتصف هذه املخططات بدرجة
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من املرونة واملوضوعية يف معاجلة املثريات البيئية واالجتماعية
اليت ترد لذهن الفرد ،وتكون هذه املخططات لدى البعض من
األفراد ،خاصةً القلقني منهم واملكتئبني على درجة عالية من
اجلمود والسلبية؛ ومن مث فهي تشكل تشوهاً يف إدراكهم
وأبنيتهم املعرفية؛ مما جيعل تقييمهم لألشياء واألحداث من
حوهلم يسري يف االجتاه السليب ،وهذا من شأنه أن يعكر صفو
حياهتم ويؤثر سلباً على جممل عالقاهتم االجتماعية واملهنية .
وقد ملست الباحثة عمق هذه املشكلة من واقع عملها
كأخصائية نفسية يف وحدة اإلرشاد والدعم النفسي ،إذ
ترددت على هذه الوحدة العديد من الطالبات الاليت يشكني
من سوء التوافق يف حياهتن االجتماعية واألسرية والزوجية ،وقد
بدا واضحاً لدى الباحثة أن طريقة تفكريهن وإدراكهن لألمور
من حوهلن يشوهبا العديد من التشوهات والتحريفات املعرفية
واليت اعتقدت الباحثة أهنا رمبا تكون سبباً يف سوء التوافق
الاليت يعانني منه ،وقد الحظت الباحثة أن أكثر احلاالت
تردداً على الوحدة يف هذا اجملال هن من فئة الطالبات
املتزوجات الاليت يعانني من سوء التوافق الزواجي؛ مما ولد
لدى الباحثة فكرة تصميم برنامج إرشادي يهدف إىل تعديل
التشوهات املعرفية هلن ،ومن مث معرفة أثره على توافقهن
الزواجي وذلك باالستناد إىل نظرية بيك املعرفية .
واستناداً إىل ما سبق ميكن للباحثة أن جتمل مشكلة
الدراسة يف السؤال الرئيس اآليت:
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:
هتدف الدراسة احلالية إىل معرفة فاعلية برنامج إرشادي
يستند إىل النظرية املعرفية ل " بيك " يف تعديل التشوهات
املعرفية لدى عينة من املتزوجات وأثره على التوافق الزواجي
لديهن ،ويتضمن هذا الربنامج تدريبات وواجبات داعمة تالئم
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هدف كل جلسة من جلسات الربنامج ،كما تسعى الدراسة
من خالل هذا الربنامج إىل حتقيق األهداف اآلتية:
 الكشف عن الفروق بني القياسني القبلي والبعديللمجموعة التجريبية يف كل من التشوهات املعرفية والتوافق
الزواجي ،وكذلك بني اجملموعتني التجريبية والضابطة للمتغريين
نفسيهما.
 الكشف عن مدى استمرارية فاعلية الربنامج من خاللالكشف عن الفروق بني القياسني البعدي والتتبعي لدى أفراد
اجملموعة التجريبية.
أهمية الدراسة:
األهمية النظرية :تأيت هذه األمهية من كون هذه الدراسة تعد
إضافةً علميةً جديد ًة للربامج اإلرشادية اليت يعدها ويطبقها
الباحثون املتخصصون؛ إذ إنه  -يف حدود علم الباحثة -
ليس هناك دراسات عربية تناولت إعداد برامج إرشادية
اهتمت بتعديل وتصحيح التشوهات املعرفية اليت تناولتها نظرية
"بيك" املعرفية ،فالدراسات العربية يف هذا اجملال حمدودة.
األهمية التطبيقية :وتأيت األمهية التطبيقية من خالل استفادة
املرشدين النفسيني واملعلمني يف املدارس من تطبيق الربنامج
اإلرشادي الذي أعدته الباحثة يف هذه الدراسة لتعديل
التشوهات املعرفية لدى فئات عمرية خمتلفة كاملراهقني ،وذوي
االحتياجات اخلاصة ،كما ميكن أن يستفيد الباحثون
واالختصاصيون يف ميداين الصحة النفسية والعالج النفسي
من أدوات هذه الدراسة وتطبيقها يف دراسات وأحباث
مستقبلية أخرى.
محددات الدراسة:
إن قضية تعميم النتائج اخلاصة هبذه الدراسة ترتبط
مبحدداهتا واليت تفرض على الباحثني ضرورة التزام املوضوعية
واحلذر عند األخذ بنتائج هذه الدراسة ،ومن حمددات الدراسة
احلالية تصميم الدراسة التجرييب ( فاملنهج املستخدم يف هذه
الدراسة هو املنهج شبه التجرييب ) ،وصغر حجم العينة وهذا
تفرضه طبيعة املشكلة واملنهج املستخدم ،وشروط العينة اليت
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سيطبق عليها الربنامج اإلرشادي وطبيعة الربنامج اإلرشادي
وجلساته ،إضاف ًة إىل املكان وهو الوحدة اإلرشادية التابعة
لقسم علم النفس بكلية الرتبية يف جامعة األقصى بقطاع غزة،
والزمان إذ طبقت الدراسة يف الفصل الدراسي األول من العام
الدراسي . 2014/ 2013
مصطلحات الدراسة :
 -1التشوهات المعرفية :

Cognitive Distortions

يعرف دوزويس ديفيد وآخرون
) 297- 322التشوهات املعرفية بأهنا جمموعة من األخطاء
املعرفية اليت ميارسها الفرد يف جمالني من جماالت حياته أحدمها
يرتبط بطبيعة عالقاته االجتماعية مع األهل واألصدقاء
واألسرة ،واآلخر يرتبط بإجنازاته الشخصية كنجاحه أو فشله
يف جمال العمل .وتقاس التشوهات املعرفية إجرائياً يف الدراسة
احلالية بالدرجة اليت حيصل عليها الفرد املفحوص على مقياس
التشوهات املعرفية الذي أعده العامل دوزويس ديفيد وآخرون
بعد أن ترمجته الباحثة وقننته على عينة من املتزوجني من
اجلنسني بقطاع غزة .
(Dozois & et.al, 2011:

 -2النظرية المعرفية ل "أرون بيك"
Cognitive Theory

Aron Beck

يستند العالج املعريف من وجهة نظر " بيك " إىل أنه
باألساس عبارة عن خربة تعلم يلعب فيها املعاجل دوراً نشطاً يف
مساعدة املسرتشد على الكشف عن التحريفات اإلدراكية
املعرفية ،واالفرتاضات غري الفاعلة وظيفياً وتعديلها ،وتعتمد
النظرية املعرفية على استخدام األساليب املعرفية املتمثلة
بالتعرف على األفكار التلقائية ،والتعرف على التحريفات
اإلدراكية املعرفية ،وتصحيحها والتعرف على االعتقادات
واالفرتاضات العريضة الكامنة وراء املعارف املصابة خبلل
وظيفي ،أي إهنا هتدف باألساس إىل إنقاص نشاط "
املخططات " املسيطرة واملصابة خبلل وظيفي ،ومساندة
الوظائف التواؤمية (مليكة. ( 238-237 : 1990 ،
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 -3التوافق الزواجي:

Martial Adjustment

تعرف الباحثة التوافق الزواجي يف الدراسة احلالية بأنه حالة
من االنسجام والتناغم والتفاهم بني الزوجني يف مجيع مناحي
احلياة الزوجية وجماالهتا االجتماعية ،والنفسية ،واجلنسية،
واالقتصادية ،واألسرية ،والعملية ،والفكرية ،واالنفعالية ،ويقاس
إجرائياً بالدرجة اليت حتصل عليها كل مفحوصة يف العينة
التجريبية على مقياس التوافق الزواجي الذي أعدته الباحثة
للتطبيق يف الدراسة احلالية ،بأبعاده الثمانية :النفسية،
واالنفعالية ،واالجتماعية ،والعملية ،واالقتصادية ،والفكرية،
واجلنسية ،واألسرية.
فرضيات الدراسة:
 -1توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
( )0.05≥αبني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية يف
التطبيقني القبلي والبعدي ملقياس التشوهات املعرفية تعزى
لتطبيق الربنامج اإلرشادي لصاحل التطبيق البعدي .
 -2توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()0.05≥α
بني متوسطي درجات اجملموعتيــن التجريبيـة والضابطة على
االختبار البعدي ملقياس التشوهات املعرفية تعزى لتطبيق
الربنامج اإلرشادي لصاحل اجملموعة التجريبية .
 -3توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()0.05≥α
بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي
والبعدي ملقياس التوافق الزواجي تعزى لتطبيق الربنامج
اإلرشادي لصاحل التطبيق البعدي .
 -4توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()0.05≥α
بني متوسطي درجات اجملموعتيــن التجريبيـة والضابطة على
االختبار البعدي ملقياس التوافق الزواجي تعزى لتطبيق الربنامج
اإلرشادي لصاحل اجملموعة التجريبية .
-5ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
( )0.05≥αبني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية على
االختبارين البعدي والتتبعي ملقياس التشوهات املعرفية.
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 -6ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
( )0.05≥αبني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية على
االختبارين البعدي والتتبعي ملقياس التوافق الزواجي.
 -7يوجد أثر دال إحصائياً للربنامج اإلرشادي يف تعديل
التشوهات املعرفية لدى الطالبات املتزوجات.
منهجية الدراسة وإجراءاتها
منهج الدراسة:
استخدمت الباحثة يف هذه الدراسة املنهج شبه التجرييب
الذي يعتمد على التصميم القبلي والبعدي والتتبعي
للمجموعة التجريبية؛ وذلك ملعرفة فاعلية برنامج إرشادي يف
تعديل التشوهات املعرفية لدى عينة من املتزوجات وأثره على
التوافق الزواجي لديهن ،إذ تفرتض الباحثة أن هناك بعض
املتغريات خارجة عن نطاق الضبط ،والتحكم التجرييب ،وميكن
أن تؤثر يف التشوهات املعرفية ومستوى التوافق الزواجي لدى
العينة التجريبية.
عينة الدراسة:

بلغ عدد أفراد العينة النهائي ( )26طالبةً متزوجةً يف كلتا
اجملموعتني التجريبية والضابطة مجيعهن حصلن على درجات
مرتفعة على مقياس التشوهات املعرفية ،يف حني كانت
درجاهتن على مقياس التوافق الزواجي منخفضة يف الوقت
نفسه ،وقد قامت الباحثة بتوزيعهن عشوائياً إىل جمموعتني
متساويتني ،جمموعة جتريبية وجمموعة ضابطة على النحو اآليت:
المجموعة التجريبية :تكونت من ( )13طالبةً متزوج ًة
خضعن مجيعهن للربنامج اإلرشادي الذي يعتمد على النظرية
املعرفية "ألرون بيك" .
المجموعة الضابطة :تكونت من ( )13طالبةً متزوجةً مل
خيضعن للربنامج اإلرشادي.
 وللتأكد من تكافؤ وجتانس اجملموعتني مت تطبيق مقياسيالتشوهات املعرفية والتوافق الزواجي (القياس القبلي) على
طالبات اجملموعتني التجريبية والضابطة وحساب داللة الفروق
بني متوسطات درجات اجملموعتني على املقياسني ،وذلك
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باستخدام اختبار (مان  -ويتين)
حلساب داللة الفروق بني املتوسطات لعينتني مستقلتني ،إذ
يعد هذا االختبار بديالً جيداً الختبار( ت ) يف حالة العينات
القليلة اليت ال تنطبق عليها شروط التوزيع االعتدايل
(عفانة.)124:1998،
وقد تبني من نتائج هذا االختبار أن قيمة ( )uتراوحت
بني ( )130,6-91,5بالنسبة ملتغريات املستوى االقتصادي
واالجتماعي والتشوهات املعرفية والتوافق الزواجي (التطبيق
القبلي) ،يف حني كانت قيمة ( )Uاحلرجة (اجلدولية) هي
( ،)37أي إن قيمة ( )uاحملسوبة أكرب من اجلدولية ،ومن مث
نقبل الفرض الصفري ونرفض الفرض البديل ،ونستنتج أنه ال
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى  0.05 ≤αبني
اجملموعتـني التجريبـية والضابطـة يف مجيع متغريات الضبط
التجرييب املوضحة باجلدول اآليت (عفانة:)127:1998،
Mann – Whitney Test

أدوات الدراسة:
صممت الباحثة ألغراض هذه الدراسة برناجماً إرشادياً
يستند إىل النظرية املعرفية ل"بيك" هبدف تعديل التشوهات
املعرفية ،كما طورت مقياساً للتشوهات املعرفية ،وآخر للتوافق
الزواجي ،وفيما يأيت عرض هلذه األدوات:
أولا :البرنامج اإلرشادي:

يستند الربنامج الذي أعدته الباحثة يف هذه الدراسة على
األساليب اإلرشادية املعرفية املنبثقة عن نظرية "بيك" املعرفية،
وهو برنامج مجعي استعانت فيه الباحثة ببعض الفنيات
السلوكية واالنفعالية الداعمة ألهداف الربنامج جبانب الفنيات
املعرفية.
وقد قامت الباحثة باختيار جمموعة من التقنيات واألنشطة
والفعاليات كاحملاضرات ،وتنمية الوعي بعمليات التفكري،
وأسلوب االسرتخاء العضلي ،والتفريغ االنفعايل الشعوري
للتعبري عن األفكار واملشاعر حبرية ،وإعادة البناء املعريف،
والسيكودراما ،ولعب األدوار اليت هتدف إىل املرور باخلربة
بطريقة واعية وخمططة وحتت السيطرة ،واحلصول على الدعم
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واملساندة من خالل اجملموعة اإلرشادية وحتت إشراف املرشد
وتوجيهه.
وقد راعت الباحثة وجود جتانس بني أفراد اجملموعتني
التجريبية والضابطة من حيث اجلنس ،واملستوى الثقايف
واالجتماعي ،واالقتصادي ،واملستوى األكادميي ،كما راعت
أن يتم اختيار املسرتشدين يف اجملموعة على أساس حاجتهم
للمساعدة واليت ميكن أن تظهر من خالل استجابتهم على
بنود مقياسي التشوهات املعرفية والتوافق الزواجي املستخدمني
يف الدراسة.
وللتأكد من صدق حمتوى الربنامج ومدى مالءمته
ووضوحه وإمكان استفادة عينة الدراسة منه ،قامت الباحثة
بعرض جلسات الربنامج اإلرشادي يف صورته األولية على
جمموعة من احملكمني واالختصاصيني يف جمال اإلرشاد النفسي
وتصميم الربامج ،وكذلك مت عرضه على جمموعة من املرشدين
النفسيني العاملني مبدارس مديرية الرتبية والتعليم مبحافظة خان
يونس ،إذ التزمت الباحثة بإجراء التعديالت اليت أقرها معظم
احملكمني على جلسات الربنامج اإلرشادي خاص ًة فيما يتعلق
سوغاهتا ومناسبة عددها وتوقيت
بتسلسل جلسات الربنامج وم ِّ
كل جلسة ،كما التزمت الباحثة مبا أمجع عليه احملكمون من
آراء متعلقة مبحتوى كل جلسة من حيث األهداف ،واألنشطة
املتبعة لتحقيق تلك األهداف ،والواجبات املنزلية اخلاصة بكل
جلسة إىل أن أصبح بصورته النهائية اجلاهزة للتطبيق .
وقد بلغ عدد هذه اجللسات هلذا الربنامج ( )19جلسة
بواقع جلستني أسبوعياً ،مدة اجللسة الواحدة ( )45دقيقة أي
على مدار عشرة أسابيع ،مت خالهلا تدريب املتزوجات على
جمموعة من املهارات والسلوكيات واسرتاتيجيات املواجهة اليت
تعمل على تعديل التشوهات املعرفية لديهن .
الفنيات المستخدمة في البرنامج اإلرشادي:

حاولت الباحثة يف تصميمها للربنامج اإلرشادي
املستخدم يف هذه الدراسة الرتكيز على فنيات اإلرشاد املعريف
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بشكل أساسي ،ولكنها استخدمت إضافةً إىل ذلك بعض
الفنيات السلوكية وكذلك االنفعالية ،وهي على النحو اآليت:
(أ) فنيات معرفية ،ومنها :تطوير الوعي بعمليات التفكري –
املنهج السوقراطي – إعادة البناء املعريف – حل املشكالت
 – Problem Solvingاحلوار واملناقشة –Discussions
الواجبات املنزلية .Homework
( ب) فنيات انفعالية :تضمنت التنفيس االنفعايل – لعب
األدوار .Role Playing
(ج ) فنيات سلوكية :وتضمنت االسرتخاء
توكيد

الذات

Reinforcement
Speech

- Relaxation

 –Assertivenessالتدعيم
– احلوار الذايت الداخلي

اإلجيايب
Internal

وتعرض الباحثة فيما يأيت ملخصاً جللسات الربنامج
اإلرشادي:
الجلسة األولى :الجلسة التمهيدية (التعارف والتعريف بالبرنامج):

هدفت هذه اجللسة إىل إرساء قواعد العالقة اإلرشادية بني
املرشد واملسرتشد ،إذ توضع فيها أدوار وحقوق وواجبات كل
عضو فيها ،كما حتدد فيها قواعد العمل خالل باقي جلسات
الربنامج.
الجلسة الثانية :توقعات المشاركين:

إذ تعد مناقشة املسرتشدين حول توقعاهتم من املشاركة
هبذا الربنامج اإلرشادي من السبل اليت تساعد يف خلق جو
من الثقة املتبادلة بني الطلبة املسرتشدين واملرشد ،وتزودهم
بتغذية راجعة حول التوقعات املختلفة من الربنامج كما
يناقش اهلدف العام من الربنامج ،وما ميكن أن حيققه
للمسرتشدات.
الجلسة الثالثة :مهارة السترخاء العقلي والجسدي والتنفيس

النفعالي:

يتم تعريف املشاركات مبهارة االسرتخاء ،وعالقتها بتخفيف
بعض الضغوط النفسية وختفيف حدة األفكار اآللية
األوتوماتيكية ،والتشوهات املعرفية اليت تراودهن يف حياهتن،
وحتقيق مستوى أعلى من التوافق الزواجي.
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الجلسة الرابعة  :مفهوم التوافق الزواجي:

ويف هذه اجللسة توضح الباحثة للمشاركات مفهوم التوافق
الزواجي ،ومظاهره ،والعوامل اليت تسهم يف حتقيقه ،واإلشارة
إىل مع ِّوقات التوافق الزواجي واليت قد يكون من ضمنها شيوع
بعض التشوهات املعرفية لدى بعض املتزوجات ،وشرح
السرتاتيجيات تعديل تلك التشوهات املعرفية.
الجلسات من ( :)11 – 5مفهوم التشوهات المعرفية ومجادلتها

وتحديها:

يف هده اجللسات يتم عرض أهم التشوهات املعرفية،
وأكثرها شيوعاً لدى املسرتشدات طبقاً لنتيجتهن على مقياس
التشوهات املعرفية املستخدم يف هذه الدراسة ،وتتناول الباحثة
كل تشوه من هذه التشوهات املعرفية على حده ،إذ توضح
املفهوم وبعض السلوكيات املعربة عنه ،مع عرض أمثلة واقعية
حتدث بالفعل لدى املسرتشدات يف مواقف خمتلفة من
حياهتن ،ومن مث عرض لبعض اسرتاتيجيات مواجهة تلك
التشوهات ،وآلية تعديلها ،وتصحيحها ودحضها ،وكيفية
مواجهتها ونفيها؛ حىت ال تؤثر على جمريات احلياة وطبيعة
العالقات االجتماعية لدى املسرتشدات خاصةً حياهتن
الزوجية .
كما تشري الباحثة يف مقدمة هذه اجللسات إىل نظرية
"بيك" املعرفية ،وما أشار إليه خبصوص أخطاء التفكري،
والتشوهات املعرفية ،وأسباهبا ،وآلية تصحيحها؛ ملا هلا من آثار
سلبية على الصحة النفسية للفرد .
وتعتقد الباحثة أن التشوهات املعرفية اليت تناولتها الباحثة
يف الدراسة هي تشوهات مألوفة وشائعة لدى بعض األفراد يف
اجملتمع ،وقد أوردهتا بشيء من التفصيل يف ثنايا جلسات
الربنامج اإلرشادي الذي أعدته ملح ًقا للدراسة.
الجلسة الثانية عشرة :تحدي تشوهات التفكير:

هتدف الباحثة من هذه اجللسة إىل تعريف املسرتشدات
خبطوات عملية يسرية ،ميكنهن من خالل التدرب عليها،
وممارستها بصورة يومية يف حياهتن ،أن يتغلنب على أخطاء
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التفكري لديهن وعلى العديد من التشوهات املعرفية اليت
ميارسنها خالل تعاملهن مع أزواجهن يف مواقف خمتلفة من
حياهتن الزوجية.
الجلسة الثالثة عشرة :الحوار الذاتي "ما أقوله لنفسي":

يتم تعريف املشاركات مبفهوم احلديث واحلوار الذايت،
وكيف ميكن أن يكون هذا احلديث ذا تأثري إجيايب أو سليب
على مستوى الصحة النفسية لدى الفرد ،وما ميكن أن يلعبه
لدى املشاركات من دور يف حتسني مستوى التوافق الزواجي،
وكيف ميكن لبعض األفكار غري املنطقية والسلبية أن تؤثر فيه،
وآلية العمل على حتويلها إىل أفكار أخرى بديلة منطقية
وإجيابية .
الجلسة الرابعة عشرة :مهارة توكيد الذات:

يتم يف هذه اجللسة تعريف املشاركات مبهارة توكيد الذات،
وأمهيتها يف حياهتن اليومية وعالقتها بالصحة النفسية،
وتدريبهن على خطوات ممارسة السلوك التوكيدي يف أوضاع
اجتماعية وحياتية خمتلفة ،ويف املقابل يتم تعريفهن بأنواع
السلوكيات اليت تؤدي إىل التواصل الدفاعي مع عقد مقارنة
بني السلوك التوكيدي والسلوك الدفاعي ،خاصةً فيما يتعلق
بتأثري كل منهما على مستوى التوافق الزواجي .

الجلسة الخامسة عشرة  :استراتيجية حل المشكالت:

هتدف هذه اجللسة إىل تعريف املسرتشدات باسرتاتيجية
حل املشكالت ،وخطواهتا اليت تتضمن حتديد املشكلة ،ومجع
املعلومات عنها ،ووضع البدائل املمكنة حللها ،واختيار البديل
األفضل وتنفيذه مث التقومي .
الجلسة السادسة عشرة :مهارة فهم الذات:

هتدف هذه اجللسة إىل تعريف املسرتشدات بذواهتن،
وكيفية فهم الفرد لذاته جيداً ،ولدوافعه الداخلية الكامنة وراء
سلوكياته املختلفة يف حياته ،وتعريف املسرتشدات باهلدف من
وراء اكتساب هذه املهارة ،وآلية تطبيقها يف احلياة الزوجية،
وما ميكن أن يرتتب عليها من فوائد تساعدهن يف حتقيق
مستوى أعلى من التوافق الزواجي.
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الجلستان السابعة عشرة والثامنة عشرة :المهارات الجتماعية
والحياتية:

يف هاتني اجللستني يتم تدريب املسرتشدات على بعض
املهارات االجتماعية واحلياتية الالزمة والضرورية هلن يف التعامل
مع أزواجهن يف مواقف خمتلفة من حياهتن ،وتساعدهن على
بناء السلوك التكيفي كتعلم بعض األساليب اللفظية،
ومهارات االتصال والتواصل ،كاحلوار ،واإلصغاء الفعال،
والتعبري احلر عن الذات ،ولغة اجلسد ،والتدريب على كيفية
إدراك املشاعر ،واالتصال البصري.
الجلسة التاسعة عشرة  :اإلنهاء وتقييم فاعلية البرنامج :

يف هذه اجللسة يتم تلخيص ما قدمته الباحثة يف اجللسات
السابقة عن بعض اسرتاتيجيات تعديل وتصحيح التشوهات
املعرفية وأخطاء التفكري بشكل رئيس ،وما دعمها من
جلسات أخرى قد تسهم يف حتسني مستوى التوافق الزواجي
لدى املسرتشدات ،كما مت يف هذه اجللسة مناقشة
املسرتشدات يف آرائهن حول اجللسات اإلرشادية ،ومدى
االستفادة منها ،وإعطاء تقييم شامل وموضوعي للجلسات
وألداء املرشدة.
ثانيا :مقياس التشوهات المعرفيةCognitive Distortions :
Scale

استخدمت الباحثة مقياس دوزويس ديفيد وآخرين
( )Dozois, D.J.A,& et.al, 297- 322 : 2011والذي قامت
الباحثة برتمجته وتعريبه وتقنينه على عينة استطالعية من
املتزوجني من اجلنسني بقطاع غزة قوامها ( )75فرداً ،وهذا
املقياس يهدف إىل قياس التشوهات املعرفية لدى األفراد،
ويتكون املقياس من ( )10فقرات كل منها تعرب عن أحد
أنواع التشوهات املعرفية ،وتتألف كل فقرة من وصف وشرح
ملفهوم التشوه املعريف الذي تندرج حتته ،ويلي ذلك الوصف
مثاالن للمساعدة على فهم ذلك املفهوم ،ويعربان عن موقفني
واقعيني من مواقف حياة الفرد :أحدمها يرتبط مبجال العالقات
االجتماعية لدى الفرد (األصدقاء – الوالدين – العائلة)،
واآلخر يتعلق مبجال اإلجنازات الشخصية (كاختبار امتحان،

ياسرة حممد أبو هدروس :فاعلية برنامج إرشادي يستند إىل النظرية املعرفية ل "بيك" يف تعديل التشوهات املعرفية....

أو الفشل يف مهمة معينة يف العمل) ،وهذه األمثلة اخلاصة
بكل فقرة وضعت لتساعد املفحوص على فهم كل نوع من
أنواع التشوهات املعرفية الذي ميكن أن ميارسه يف حياته
العملية .
ويوضح حتت كل فقرة من فقرات املقياس تدريج من عشر
درجات وعلى املفحوص اختيار الدرجة من ( )10 -1لتقييم
درجة ممارسته لنوع التشوه املعريف الذي تندرج حتته الفقرة اليت
جييب عنها ،وبذلك ترتاوح الدرجة الكلية للمفحوص على
هذا املقياس بني ( 10كحد أدىن) و( 100كحد أعلى)،
ويعرب احلد األدىن عن استخدامه للتشوهات املعرفية بدرجة
نادرة جداً ،أما احلد األعلى فيعرب عن استخدامه للتشوهات
املعرفية بدرجة عالية.
صدق المقياس:

وقد قامت الباحثة برتمجة املقياس وعرضه على ثالثة من
االختصاصيني يف جمال الرتمجة ،ويشهد هلم بدقة الرتمجة مث
قامت بعرض الرتمجة على مرتجم رابع؛ للتأكد من مدى
صدق الرتمجة العربية ومطابقتها للنسخة األصلية األجنبية من
املقياس ،وتبني من نتائج املطابقة أن املقياس العريب املرتجم
يطابق النسخة األصلية األجنبية بنسبة متوسطها اإلمجايل قدره
()%91.5؛ مما يشري إىل إمكان اعتماد النسخة املرتمجة
للتطبيق يف الدراسة احلالية  .ومن اجلدير بالذكر أن الباحثة
قامت بتعديل بعض األمثلة اخلاصة بالتشوهات املعرفية اليت
وردت يف املقياس األجنيب مبا ينسجم مع بيئتنا العربية وهدف
الدراسة احلالية ،إذ حورت الباحثة تلك األمثلة إىل أمثلة
تتناسب مع عادات وتقاليد اجملتمع الفلسطيين ،كما تتناسب
مع طبيعة التشوهات املعرفية اليت تظهر يف سلوكيات بعض
الزوجات أثناء تعاملهن من أزواجهن ،وقد تتسبب يف سوء
التوافق الزواجي لديهن مما ينسجم مع هدف الدراسة احلالية .
وباإلضافة إىل صدق الرتمجة وصدق احملتوى ،عمدت
الباحثة إىل حساب صدق املقياس بطريقة إحصائية عن طريق
الصدق التمييزي ،إذ إنه بعد تصحيح املقياس لطالبات العينة
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االستطالعية وترتيب درجاهتن تصاعدياً ،وفرز الفئة العليا
والفئة الدنيا بواق ـع ( )25طالبةً لكل جمموع ـة أي بنسبـة (27
 )%تقريباً ،ومت حساب قيمة (ت)  T. Testحلساب داللة
الفروق بني متوسطات أفراد اجملموعتني ،إذ بلغت قيمة (ت)
( )69.957عند مستوى ( ،)0,01وهي قيمة دالة إحصائياً
عند درجة حرية ()48؛ مما يشري إىل قدرة املقياس التمييزية،
ويعطي الباحثة ثقةً يف تطبيقه يف الدراسة احلالية.
ثبات المقياس:
قامت الباحثة حبساب الثبات بطريقة إعادة التطبيق
 Re-Testإذ طبقت املقياس على طالبات العينة االستطالعية
مرتني بفاصل زمين ثالثة أسابيع ،مث حساب معامل االرتباط
بني أداء أفراد العينة يف التطبيقني ،إذ يعرب معامل االرتباط
الذي حصلت عليه الباحثة عن ثبات االختبار ،وقد بلغ
معامل الثبات للمقياس هبذه الطريقة ( ،)0.87وهو دال
إحصائياً عند مستوى ( (0.01ودرجة حرية( ،)73إذ إن
القيمة احلرجة ملعامل االرتباط عند هذا املستوى()0.302
وهذا يشري إىل أن املقياس ذو ثبات مرتفع ،ويشري إىل ثبات
نتائج املقياس وصالحيته لالستخدام يف حبوث أخرى وجماالت
جديدة ألغراض البحث العلمي .
كما قامت الباحثة حبساب ثبات مقياس التشوهات
املعرفية بطريقة الصور املتكافئة ،إذ أعدت صورة أخرى
للمقياس مكافئة له ،وطبقتهما يف اجللسة نفسها ،وبعد
تصحيح االختبارين ورصد النتائج ،مت حساب معامل ارتباط
بريسون بني درجات الصورتني املتكافئتني ،فبلغ معامل
االرتباط ( ،)0.78وهو معامل ارتباط مرتفع يعطي ثقةً يف
ثبات االختبار وصالحيته للتطبيق يف الدراسة احلالية.
Test-

ثالث ا :مقياس التوافق الزواجي:

Martial Adjustment

قامت الباحثة بإعداد صورة أولية من مقياس التوافق
الزواجي ،وذلك باالطالع على األدب السيكولوجي وجمموعة
من املقاييس العربية واألجنبية منها مقياس الدسوقي (:1993
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 ،)32-6ومقياس "فانك وروجي" للرضا الزواجي
( ،)Funk,J.L& Rogge, 2007:572-583ومقياس "جوزمان"
للكفاءة الزواجية ( ،)Guzman,2000:42-49ويتألف املقياس
الذي أعدته الباحثة من خالل االستعانة باملقاييس السابقة يف
صورته األولية من ( )116فقرًة لكل منها أربعة بدائل (موافق
بشدة – موافق – معارض – معارض بشدة) ،وجتيب
املفحوصات بوضع عالمة (√) حتت البديل املناسب الذي
يعرب عن حقيقة سلوكياهتن فيما يتعلق حبياهتن الزوجية.
صدق المقياس:

وقد حتققت الباحثة من صدق احملتوى والبناء للمقياس عن
طريق عرض فقراته على جمموعة من احملكمني االختصاصيني
يف جمال علم النفس واإلرشاد النفسي والعاملني بقسم اإلرشاد
النفسي بكلية الرتبية جبامعة األقصى واجلامعة اإلسالمية ،إذ
التزمت الباحثة مبا اتفق عليه غالبية احملكمني من حيث صياغة

الفقرات ،ووضوحها وانتماء كل منها للبعد اخلاص هبا ،وقد
كان من بني التعديالت اليت أقرها احملكمون حذف الفقرات
اليت تتشابه يف مضموهنا والفقرات الغامضة وضعيفة الصياغة
من املقياس األصلي؛ وبذلك مت حذف ( )9فقرات ،وأصبح
عدد فقرات املقياس ( )107فقرًة .كما قامت الباحثة حبساب
الصدق إحصائياً بطريقة االتساق الداخلي بني الفقرات
واألبعاد اليت تنتمي إليها ،وبني الفقرات واملقياس ككل ،وبني
كل بعد من األبعاد واملقياس كله ،ونتج عن حساب
معامالت ارتباط الفقرات باملقياس كله حذف ( )10فقرات؛
وذلك لضعف معامل ارتباطها باملقياس ككل ،وبذلك بلغ
العدد النهائي لفقرات املقياس ( )97فقرةً ،وترتاوح الدرجة
الكلية للمفحوص على املقياس بني ( )388-97درجة
واجلدول ( )2يوضح معامالت ارتباط كل بعد من أبعاد
مقياس التوافق الزواجي باملقياس كله.

جدول ()2

معامالت ارتباط كل بعد من أبعاد مقياس التوافق الزواجي بالمقياس كله
البعد

عدد فقراته

معامل الرتباط

النفسي
االنفعايل والعاطفي
االجتماعي
العملي
االقتصادي
الفكري
اجلنسي
األسري
املقياس كله

10
13
10
15
9
11
17
12
97

0.772
0.812
0.768
0.854
0.719
0.748
0.872
0.793
-

ثبات المقياس:
قامت الباحثة حبساب معامل الثبات للمقياس بطريقة ألفا
كرونباخ ( ،)Cronbach Alphaوذلك بتطبيقه على العينة
االستطالعية نفسها ،وقد تراوحت معامالت ثبات ألفا
كرونباخ لكل بعد من أبعاد مقياس التوافق الزواجي واملقياس
كله بني ( ،)0.704 - 0.497مما يشري إىل أن املقياس
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يتوفر له درجة مقبولة من الثبات تناسب غرض البحث
العلمي ،وتعطيه ثقةً لدى الباحثني يف ثبات نتائجه عند
التطبيق .كما قامت الباحثة حبساب ثبات مقياس التوافق
الزواجي بطريقة إعادة التطبيق  ،Test-Re-Testإذ بلغ معامل
االرتباط بني التطبيقني بفاصل زمين حنو ( ،)0.826وهو دال
إحصائياً عند مستوى ( (0.01ودرجة حرية ( ،)73وهذا يشري
إىل أن املقياس ذو ثبات مرتفع يؤهل املقياس لالستخدام يف

ياسرة حممد أبو هدروس :فاعلية برنامج إرشادي يستند إىل النظرية املعرفية ل "بيك" يف تعديل التشوهات املعرفية....

ألفا كرونباخ .

الدراسة احلالية .واجلدول رقم ( )3يوضح معامالت ثبات

جدول ()3

معامل ثبات ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد مقياس التوافق الزواجي والمقياس كله
البعد

معامل ألفا

البعد

معامل ألفا

النفسي
االنفعايل والعاطفي
االجتماعي
األسري

0.578
0.596
0.863
0.672

العملي
االقتصادي
الفكري
اجلنسي

0.601

املقياس كله

0.704

0.497
0.544
0.665

التشوهات املعرفية تعزى لتطبيق الربنامج اإلرشادي " ولإلجابة
عن هذا السؤال استخدمت الباحثة اختبار ويلكوكسون
Wilcoxon testحلساب داللة الفروق بني متوسطات
جمموعتني مرتبطتني ،واجلدول ( )4يوضح ذلك:

نتائج الدراسة ومناقشتها
نتائج الفرض األول:
وينص الفرض األول على اآليت" :توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى ( )0.05≥αبني متوسطي درجات
اجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي ملقياس
جدول ()4

نتائج اختبار (ويلكوكسون) لدللة الفروق بين متوسطي درجات التطبيقين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية (ن= )13
الرتب

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

قيمة z

مستوى الدللة

السالبة
املوجبة

11
2

7.91
2.00

87.00
4.00

2.902

دالة عند
( ) 0.05

يتضح من اجلدول السابق أن اجملموع األصغر لفرق الرتب
هو (( )4.00للرتب املوجبة) ،وهو أصغر من القيمة احلرجة
له واليت تساوي ( )17عند مستوى داللة ()0.05؛ مما يشري
إىل رفض الفرض لصفري وقبول الفرض البديل ،أي إنه توجد
فروق دالة إحصائياً بني متوسطات درجات طالبات اجملموعة
التجريبية على مقياس التشوهات املعرفية يف التطبيقني القبلي
والبعدي (عزو.)172 :1998 ،
نتائج الفرض الثاني :ينص الفرض الثاين على اآليت " :توجد
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05≥αبني
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متوسطي درجات اجملموعتيــن التجريبيـة والضابطة على
االختبار البعدي ملقياس التشوهات املعرفية تعزى لتطبيق
الربنامج اإلرشادي " ،ولإلجابة عن هذا السؤال استخدمت
الباحثة اختبار مان ويتين  Man-Whitney testالالبارامرتي
حلساب داللة الفروق بني املتوسطات وجمموع الرتب جملموعتني
غري مرتبطتني وقيمة ( )uاحملسوبة ،واجلدول رقم ( )5يوضح
ذلك:

جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد  – 50الرياض (ذو احلجة 1436هـ /سبتمرب 2015م)
جدول ()5

اختبار (مان ويتني) لدللة الفروق بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس التشوهات

المعرفية (ن = .)26
المجموعة

العدد

(م) الرتب

(مج) الرتب

u

Z

مستوى الدللة

التجريبية

13

8.27

107.5

الضابطة

13

18.73

243.5

16.
5

3.4
9

دالة عند0.05

**
يتضح من اجلدول السابق أن قيمة  uاحملسوبة أقل من قيمتها
اجلدولية ،ومن مث فإن الفروق يف الرتب تكون دالة إحصائياً،
وهذا يشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني
متوسطات درجات طالبات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف
التطبيق البعدي ملقياس التشوهات املعرفية ،إذ بلغت قيمة u
احملسوبة ( ،)16.00وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى
(. )0.05
قيمة  Uاجلدولية =  51عند مستوى داللة . 05،.0

نتائج الفرض الثالث:
ينص الفرض الثالث على اآليت" :توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى ( )0.05≥αبني متوسطي درجات
اجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي ملقياس التوافق
الزواجي تعزى لتطبيق الربنامج اإلرشادي" ولإلجابة عن هذا
السؤال استخدمت الباحثة اختبار ويلكوكسون Wilcoxon
 testالالبارامرتي حلساب داللة الفروق بني متوسطات
جمموعتني مرتبطتني ،واجلدول رقم
(  ) 6يوضح نتيجة ذلك:

جدول ( )6

نتائج اختبار (ويلكوكسون) لدللة الفروق بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس التوافق
الزواجي (ن = )13
الرتب

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

قيمة z

مستوى الدللة

السالبة
املوجبة

13
0

7.00
0.00

91.00
0.00

3.180

دالة إحصائياً 0.05

يتضح من اجلدول السابق أن اجملموع األصغر لفرق الرتب
هو (( )0.00للرتب املوجبة) ،وهو أصغر من القيمة احلرجة
له واليت تساوي ( )17عند مستوى داللة
()0.05؛ مما يشري إىل رفض الفرض لصفري وقبول الفرض
البديل ،أي إنه توجد فروق دالة إحصائياً بني متوسطات
درجات طالبات اجملموعة التجريبية على مقياس التوافق
الزواجي يف التطبيقني القبلي والبعدي (عزو.)172 :1998 ،
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نتائج الفرض الرابع:
ينص الفرض الرابع على اآليت" :توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى ( )0.05≥αبني متوسطي درجات
اجملموعتيــن التجريبيـة والضابطة على االختبار البعدي ملقياس
التوافق الزواجي تعزى لتطبيق الربنامج اإلرشادي " .ولإلجابة
عن هذا السؤال استخدمت الباحثة اختبار مان ويتين Man-
 Whitney testالالبارامرتي حلساب املتوسطات وجمموع الرتب
جملموعتني غري مرتبطتني وقيمة
( )uاحملسوبة ،واجلدول رقم ( )7يوضح ذلك:

ياسرة حممد أبو هدروس :فاعلية برنامج إرشادي يستند إىل النظرية املعرفية ل "بيك" يف تعديل التشوهات املعرفية....
جدول ( )7

اختبار (مان ويتني) لدللة الفروق بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس التوافق الزواجي

(ن = . )26
المجموعة

العدد

(م) الرتب

(مج) الرتب

التجريبية

13

7.00

91.00

الضابطة

13

20.00

260,00

** قيمة  Uاجلدولية =  51عند مستوى داللة 5,00

يتضح من اجلدول السابق أن قيمة  uاحملسوبة أقل من
قيمتها اجلدولية ،ومن مث فإن الفروق يف الرتب تكون دالة
إحصائياً ،وهذا يشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني
متوسطات درجات طالبات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف
التطبيق البعدي ملقياس التوافق الزواجي ،إذ بلغت قيمة u
احملسوبة ( ،)0.000وهي قيمة دالة إحصائياً.
نتائج الفرض الخامس:

u
0.00

Z

مستوى الدللة

4.334

دالة إحصائياً 0.05

ينص الفرض اخلامس على اآليت" :ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05≥αبني متوسطي درجات
اجملموعة التجريبية على االختبارين البعدي والتتبعي ملقياس
التشوهات املعرفية" ،ولإلجابة عن هذا السؤال استخدمت
الباحثة اختبار ويلكوكسون  Wilcoxon testالالبارامرتي
حلساب داللة الفروق بني متوسطات جمموعتني مرتبطتني،
واجلدول رقم ( )8يوضح نتيجة ذلك:

جدول ()8

نتائج اختبار (ويلكوكسون) لدللة الفروق بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيقين البعدي والتتبعي لمقياس التشوهات

المعرفية (ن = )13

الرتب

العدد

(م) الرتب

(مج) الرتب

z

مستوى الدللة

السالبة
املوجبة
الصفرية

4
7
2

7.25
5.29
-

29.00
37.0
-

0.714

دالة إحصائياً 0.05

يتضح من اجلدول السابق أن اجملموع األصغر لفرق الرتب
هو (( )29.00للرتب السالبة) ،وهو أكرب من القيمة احلرجة
له ،واليت تساوي ( )17عند مستوى داللة
()0.05؛ مما يشري إىل قبول الفرض لصفري ورفض الفرض
البديل ،أي إنه ال توجد فروق دالة إحصائياً بني متوسطات
درجات طالبات اجملموعة التجريبية على مقياس التشوهات
املعرفية يف التطبيقني البعدي والتتبعي (عزو)172 :1998 ،؛
وهذا يشري إىل فاعلية الربنامج اإلرشادي يف تعديل التشوهات
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املعرفية لدى الطالبات املتزوجات حىت بعد االنتهاء من تطبيق
جلساته مبدة زمنية قدرها ثالثة أسابيع .
نتائج الفرض السادس:
ينص الفرض السادس على اآليت" :ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05≥αبني متوسطي درجات
اجملموعة التجريبية على االختبارين البعدي والتتبعي ملقياس
التوافق الزواجي" ،ولإلجابة عن هذا السؤال استخدمت
الباحثة اختبار ويلكوكسون  ، Wilcoxon testواجلدول رقم
( )9يوضح نتيجة ذلك:
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جدول ()9

نتائج اختبار (ويلكوكسون) لدللة الفروق بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيقين البعدي والتتبعي لمقياس التوافق

الزواجي (ن = )13
الرتب

العدد

(م) الرتب

(مج) الرتب

z

مستوى الدللة

السالبة

10

6.20

62.00

1.155

دالة إحصائياً 0.05

املوجبة
الصفرية

3
0

9.67
-

29.00
-

(املتغري املستقل) بعد استكمال التصميم التجرييب للدراسة
احلالية ،واستخدمت الباحثة لذلك مربع (إيتا) واليت ميكن
حساهبا من خالل قيمة (ت) لإلحصاء البارامرتي عن طريق
املعادلة اآلتية:

يتضح من اجلدول السابق أن اجملموع األصغر لفرق الرتب
هو (( )29.00للرتب املوجبة) ،وهو أكرب من القيمة احلرجة
له ،واليت تساوي ( )17عند مستوى داللة
()0.05؛ مما يشري إىل قبول الفرض لصفري ،أي إنه ال توجد
فروق دالة إحصائياً بني متوسطات درجات طالبات اجملموعة
التجريبية على مقياس التوافق الزواجي يف التطبيقني البعدي
والتتبعي؛ مما يشري إىل استمرارية فاعلية الربنامج اإلرشادي يف
تعديل مستوى التوافق الزواجي لدى الطالبات املتزوجات.

= η2

t2

2

t + df

حيث ( )t2هي مربع قيمة "ت" احملسوبة )df( ،درجات احلرية
وتساوي ( ،)25وعن طريق مربع آيتا " " η 2ميكن التوصل
إىل قيمة " ،"dوهي تعرب عن حجم التأثري يف التجربة Kiess,
) )1989 : 448وميكن حساب قيمة " "dباستخدام املعادلة
اآلتية:

نتائج الفرض السابع:
ينص الفرض السابع على اآليت" :يوجد أثر دال إحصائياً
للربنامج اإلرشادي يف تعديل التشوهات املعرفية لدى
الطالبات املتزوجات".
ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة حبساب حجم
الفاعلية والتأثري  Strength of Effectللربنامج اإلرشادي

d2

=

η2

1-η2

ويوضح جدول رقم ( )10حجم تأثري الربنامج اإلرشادي
الذي مت تطبيقه يف الدراسة احلالية.

جدول ()10
حجم التأثير للبرنامج اإلرشادي في تعديل التشوهات المعرفية لدى المجموعة التجريبية
المتغير المستقل

المتغير التابع

"T

الربنامج اإلرشادي

التشوهات املعرفية

75.21

يتضح من خالل النتائج املستقاة من اجلدول ( )8أن
حجم تأثري الربنامج اإلرشادي لتعديل التشوهات املعرفية لدى
أفراد اجملموعة التجريبية كان كبرياً؛ مما يشري إىل فاعلية هذا
الربنامج وقوة تأثريه وصالحيته لالستخدام والتطبيق على
عينات مشاهبة .
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2

η

9498.0

تفسير النتائج

D

حجم التأثير

4.35

كبري

أجريت هذه الدراسة هبدف معرفة فاعلية برنامج إرشادي
يستند للنظرية املعرفية "ألرون بيك" هبدف تعديل التشوهات
املعرفية لدى عينة من الطالبات املتزوجات يف كلية الرتبية
جبامعة األقصى وأثره على توافقهن الزواجي ،وقد أظهرت
نتائج هذه الدراسة وجود فروق دالة إحصائياً يف مستوى كل

ياسرة حممد أبو هدروس :فاعلية برنامج إرشادي يستند إىل النظرية املعرفية ل "بيك" يف تعديل التشوهات املعرفية....

من التشوهات املعرفية والتوافق الزواجي بني اجملموعتني
التجريبية والضابطة لصاحل الطالبات املتزوجات يف اجملموعة
التجريبية؛ إذ اخنفض مستوى التشوهات املعرفية لدى طالبات
اجملموعة التجريبية عنها يف اجملموعة الضابطة ،كما اخنفض
مستوى سوء التوافق الزواجي لديهن يف الوقت نفسه ،وكذلك
احلال يف القياسني البعدي والتتبعي لدى طالبات اجملموعة
التجريبية؛ إذ مل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني القياسني
على مقياسي التشوهات املعرفية والتوافق الزواجي؛ مما يدل
على استقرار نتائج الربنامج اإلرشادي .وهذا يشري إىل أن
الربنامج اإلرشادي فعال يف تعديل التشوهات املعرفية لدى
الطالبات املتزوجات يف اجملموعة التجريبية ،وحتسني توافقهن
الزواجي مقارنةً بأفراد اجملموعة الضابطة.
وتفسر الباحثة التحسن الذي طرأ على الطالبات
املتزوجات يف اجملموعة التجريبية بأنه نتيجة منطقية لتلقيهن
عمالً إرشادياً مكثفاً مبنياً على أسس علمية دقيقة ومنهجية،
وبطرق إرشادية منظمة عرب جلسات إرشادية هادفة ،ويف
املقابل مل تتلق الطالبات املتزوجات يف اجملموعة الضابطة أي
تدخل إرشادي.
وتعزو الباحثة ذلك أيضاً إىل ما قامت بتنفيذه خالل
اجللسات اإلرشادية من هتيئة بيئة إرشادية مناسبة ومنظمة؛ مما
ساعدها يف حتقيق األهداف اخلاصة للجلسات اإلرشادية،
واهلدف العام من الربنامج اإلرشادي وهو تعديل التشوهات
املعرفية لدى العينة املستهدفة ،هذا اجلهد املكثف يف اجللسات
اإلرشادية مل توفره الباحثة ألفراد اجملموعة الضابطة  .وتعتقد
الباحثة أن اجللسات اإلرشادية اجلمعية أتاحت للطالبات
املتزوجات يف اجملموعة التجريبية فتح آفاق جديدة لتبادل
خرباهتن ومعارفهن يف التعامل مع املواقف االجتماعية وآلية
تفسريها وحتليلها ،مبا انعكس إجيابياً على جممل حياهتن
اليومية ،وحسن من مستويات توافقهن الزواجي واألسري ،كما
إن وجود عالقة مفعمة بالثقة بني أفراد اجملموعة التجريبية
بعضا ،وبينهن وبني الباحثة ساعدت يف إجناح
وبعضهن ً
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العملية اإلرشادية؛ مما أسهم يف شعورهن باالنتماء ،وقد ظهر
ذلك جلياً يف تعبريهن عن رضاهن عن وقت ومكان انعقاد
جلسات الربنامج اإلرشادي ،وعن أنشطة اجللسات
اإلرشادية ،كما ترى الباحثة أن ما تضمنه الربنامج اإلرشادي
من مهارات ،وخربات ،وممارسات علمية هادفة ساعد يف
حتقيق أهداف الربنامج .
وتفسر الباحثة وجود فروق دالة إحصائياً يف مستوى
التشوهات املعرفية بني الطالبات املتزوجات يف اجملموعتني
الضابطة والتجريبية لصاحل اجملموعة التجريبية ،بوجود أثر إجيايب
جللسات الربنامج اإلرشادي املعريف ،وإىل استفادة الطالبات
من فنياته املستندة على النظرية املعرفية "ألرون بيك" خاصةً
يف اجللسات اليت تناولت مفهوم التشوهات املعرفية وجمادلتها،
وحتديها ،ودحضها ،كما تناولت خطوات لتحدي أخطاء
التفكري ،وحتديد األفكار غري املنطقية لطردها ،ومنعها من
السيطرة على الذات والسلوك ،وتنمية الوعي بعمليات
التفكري ،وتنمية مهارات احلوار والتواصل االجتماعي الناجح
بني األزواج ،كل ذلك ساهم يف تعديل التشوهات املعرفية
لدى اجملموعة التجريبية .
وتعتقد الباحثة أيضاً أن اجلو اإلرشادي القائم على
االحرتام املتبادل ،والتفاعل اإلجيايب بني الباحثة وطالبات
بعضا مع وجود حوار مقنع،
اجملموعة التجريبية ،وبني بعضهن ً
وآراء وأفكار داعمة ألهداف الربنامج ،مع قناعة الطالبات
احلقيقية بضرورة تعديل التشوهات املعرفية لديهن ،ورغبتهن
الصرحية يف ذلك ،كل ذلك شكل عامالً داعماً وقوياً لتحقيق
أهداف الربنامج ،والفائدة املرجوة منه عالوةً على اجللسات
اليت طبقتها الباحثة ،واليت هدفت إىل إكساب الطالبات مهارة
توكيد الذات ،مهارة فهم الذات وإدارة احلوار الذايت ،عالوًة
على التدرب على اسرتاتيجية حل املشكالت واملهارات
االجتماعية واحلياتية.
ولعل األمور السابقة مجيعاً كانت تفتقر لوجودها طالبات
اجملموعة الضابطة؛ مما أوجد فارقاً داالً إحصائياً بني مستوى
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كل من التشوهات املعرفية والتوافق الزواجي بينها وبني
طالبات اجملموعة التجريبية ،وهذا يشري إىل فاعلية الربنامج
اإلرشادي ،وأمهيته ،وتأثريه اإلجيايب على طالبات اجملموعة
التجريبية.
وتفسر الباحثة وجود فروق دالة إحصائياً بني مستوى
التشوهات املعرفية ومستوى التوافق الزواجي لدى طالبات
اجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي لصاحل التطبيق
البعدي ،بتأثري الفنيات املستخدمة يف الربنامج اإلرشادي،
واليت طبقتها الباحثة يف جلساته مثل فنية تطوير الوعي
بعمليات التفكري وممارسة املنهج السوقراطي ،وإعادة البناء
املعريف ،حل املشكالت ،احلوار واملناقشة ،الواجبات املنزلية،
إضافةً إىل بعض الفنيات السلوكية مثل االسرتخاء ،وتوكيد
الذات ،والتدعيم اإلجيايب وبعض الفنيات االنفعالية اليت
تضمنت التنفيس االنفعايل ،ولعب األدوار ،واملشاركة القوية
للمجموعة مما ساعدهن على التعبري عن األفكار واملشاعر
حبرية تامة ،وبطريقة مرحية يف جو من الثقة واألمان واالحرتام،
وتعتقد الباحثة أن تلك الفنيات جمتمعةً كانت فاعلةً يف تعديل
التشوهات املعرفية ،كما سامهت يف حتقيق أهداف الربنامج
اإلرشادي وكانت داعم ًة للفنيات املعرفية األساسية اليت طبقتها
الباحثة يف الربنامج.
وقد الحظت الباحثة الفارق الشاسع بني سلوكيات
الطالبات املتزوجات يف بداية اجللسات ،وما طرأ على تلك
السلوكيات من تغري وتعديل بعد عدد من اجللسات ،وتعتقد
الباحثة أن ذلك الفارق رمبا يعود إىل تعديل التشوهات املعرفية
لدى طالبات اجملموعة التجريبية ،وإىل قناعتهن بضرورة ذلك
التعديل من خالل الفنيات اليت استخدمتها الباحثة يف
جلسات الربنامج .كما تعتقد الباحثة أن استخدامها لفنية
األسئلة السوقراطية ،وفنية لعب األدوار ساعدت اجملموعة
اإلرشادية على اكتشاف دوافعها الكامنة وراء التشوهات
املعرفية لديهن ،مما ساعدهن على فهم أنفسهن جيداً،
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واإلفصاح عما بداخلهن من دوافع ،وحماكمة سلوكياهتن
وتشوهاهتن املعرفية .
وتعتقد الباحثة أن حرص الطالبات على حضور
اجللسات مبوعدها وبانتظام ،واستمتاعهن مبا يعرض فيها من
فنيات وأنشطة ،واهتمامهن باملشاركة الفاعلة ،واحلوار
واملناقشة ،كان من األسباب الداعمة واحملفزة للباحثة يف متابعة
اجللسات حبماس ،والعمل على حتقيق أهدافها ،كما أن طبيعة
النشاطات والواجبات اليت كلفت هبا الطالبات أثناء تطبيق
الربنامج سامهت يف ذلك؛ إذ قمن باملمارسة العملية ملا مت
االتفاق عليه مع الباحثة يف جلسات الربنامج ،إضافةً إىل
الدعم واملساندة هلن وتقدمي املؤازرة من أجل الشعور بالراحة
النفسية وتشجيعهن على التفريغ االنفعايل .
وتشرتك نتيجة الدراسة احلالية مع نتائج دراسيت جودة
( ،)2009ويالسني وكارابان (Yalcin,B. & :2007
 )Karaban,T.اللتني اهتمتا بتطوير فنيات ومهارات احلوار
والتواصل االجتماعي الناجح بني األزواج ،ومعرفة تأثري ذلك
على التوافق الزواجي من خالل تطبيق برنامج إرشادي
للمتزوجني ،وهذا هو ما تناولته الباحثة يف اجللسات املتعلقة
مبفهوم التوافق الزواجي واملهارات االجتماعية واحلياتية املرتبطة
به.
التوصيات:

باالطالع على النتائج السابقة للدراسة توصي الباحثة
بضرورة االهتمام بتصميم الربامج اإلرشادية املستندة على
اإلرشاد املعريف وإبراز دورها يف تعديل العديد من التشوهات
املعرفية لدى األفراد وحتسني مستوى التوافق األسري،
واالجتماعي ،والزواجي ،إىل جانب عقد دورات تدريبية
للمرشدين النفسيني لتطبيق جلسات هذا الربنامج على عينات
مشاهبة ،وتطبيق الربنامج اإلرشادي لتعديل التشوهات املعرفية
لدى عينة من اإلناث ،واإلفادة من نتائج هذا الربنامج
اإلرشادي لتطبيقه على شرائح جديدة من اجملتمع يف مناطق
خمتلفة بقطاع غزة ،من أجل تعديل التشوهات املعرفية لديها.
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.... فاعلية برنامج إرشادي يستند إىل النظرية املعرفية ل "بيك" يف تعديل التشوهات املعرفية:ياسرة حممد أبو هدروس

The effectiveness of a Counseling Program Based On The cognitive Theory Of
"Beck" In Modifying Cognitive Distortions Among A Sample Of
Married Women & It's Impact On Their
Martial Adjustment
Yasera Moh. Abou Hadroos
Department of Psychology - Education College
Al.aqsa University- Gaza Strip
Palestine

Submitted 14-02-2014 and Accepted on 09-05-2014
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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علي حممود شعيب :فاعلية التدريس كما يدركها التالميذ ذوو صعوبات التعلم بربامج الدمج وعالقتها بالقلق االجتماعي واجتاهات

فاعلية التدريس كما يدركها التالميذ ذوو صعوبات التعلم ببرامج الدمج وعالقتها بالقلق االجتماعي واتجاهات المعلمين
نحو تدريسهم بمدينة نجران
علي محمود شعيب
أستاذ الصحة النفسية والرتبية اخلاصة
كلية الرتبية
جامعة جنران – جامعة املنوفية

قدم للنشر1435/6/14هـ  -وقبل بتاريخ 1435/12/26هـ
المستخلص :هدف البحث إىل التعرف على فاعلية التدريس لدي معلم الصف العادي كما يدركها تالميذهم من ذوي صعوبات التعلم بربامج الدمج
مبدارس مدينة جنران باململكة العربية السعودية ،كما هدف إىل التعرف على القلق االجتماعي لدى هؤالء التالميذ واجتاهات معلميهم للتدريس هلم.
كما مت فح العالقة االرتبايية ب ن فاعلية التدريس لدى معلم الصف كما يدركها تالميذ صعوبات التعلم امللتحقون بربامج الدمج وكل من القلق
االجتماعي لدى هؤالء التالميذ ،واجتاهات املعلم ن حنو تدريسهم .واعتمد البحث على عينة قوامها  22تلميذا من ذوي صعوبات التعلم و 22من
املعلم ن العادي ن الذين يقومون بالتدريس هلم بواقع معلم لكل تلميذ من مدارس مدينة جنران ،إذ يتعلم هؤالء التالميذ يف املدرسة مع بقية أقراهنم رغم
حصوهلم على خدمات تعليمية مساندة من غرف مصادر التعلم .ومت بناء أدوات الدراسة اليت متثلت يف مقياس فاعلية التدريس ومقياس القلق
االجتماعي لذوي صعوبات التعلم باإلضافة ملقياس اجتاه املعلم ن حنو تدريس ذوي صعوبات التعلم ،ومت استخدامها يف الدراسة وحتديد ثباهتا وصدقها.
وأوضحت النتائج أن فاعلية التدريس ملعلم الصف كما يدركها يالب صعوبات التعلم بربامج الدمج تكاد تكون غري ملموسه ،كما اتصفت اجتاهات
هؤالء املعلم ن حنو ذوي صعوبات التعلم بعدم الوضوح ،وأشارت النتائج إىل اخنفاض القلق االجتماعي لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم ،باإلضافة
إىل وجود عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية ب ن اجتاهات املعلم ن حنو تدريس ذوي صعوبات التعلم وكل من فاعلية التدريس لديهم والقلق االجتماعي
لدى تالميذهم.
الكلمات مفتاحية :فاعلية التدريس ،القلق االجتماعي ،االجتاهات ،صعوبات التعلم ،الدمج.
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المقدمة واإلطار النظري:

ظهر مفهوم صعوبات التعلم ألول مرة يف البحث العلمي
على يد  Samuel Kirkعام  ،1962وعىن به تلك املشكالت
اليت تعوق تعلم الكثري من األيفال ،واملراهق ن ،والراشدين
وتؤثر بدرجة ملحوظة ليس فقط على تعلمهم داخل املدرسة
ولكن أيضا على توافقهم مع اجملتمع .ومن األعراض املصاحبة
االنتباه ،attention disorders
لصعوبات التعلم نق
واضطرابات النطق والتواصل اللفظي إال أن )(Learner ,2003
أوضح أن األيفال ذوي الصعوبات قد تظهر عليهم أعراض
فرط النشاط احلركي الزائد  hyperactivityيف ح ن أهنا قد ال
تظهر على املراهق ن منهم .فهؤالء التالميذ حيملون يف داخلهم
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
احلاجات األكثر تعقيدا واليت يبدو فيها التحدي كبريا وهو
الدمج  ،Inclusionمبعىن املشاركة يف كل قطاعات اجملتمع
واالستقاللية يف احلياة واحلصول على الوظيفة املناسبة .إن
االفرتاض القائل بأن ذوي صعوبات التعلم ال ميكنهم اإلجناز
وال ميكنهم النجاح ،هو حماولة لوضع سقف ملا ينبغي أن يقف
عنده منوهم وتطورهم على املستوى الفردي واالجتماعي
).(Department of Health, 2001,p36
وتذكر )(Farmer,2011,p1أن نسبة األيفال الذين يعانون من
صعوبات يف التعلم تصل إىل  %4يف ح ن نسبة من يعانون
فيهم من قصور االنتباه املصحوب بفرط النشاط احلركي الزائد
 %10من إمجايل األيفال يف الواليات املتحدة األمريكية يف
عمر املدرسة ،وهؤالء األيفال لديهم نسبة ذكاء حول
املتوسط أو أعلى منها ويعانون أيضا من صعوبات نوعية يف
واحد أو أكثر من العمليات النفسية األساسية لفئة ذوي
صعوبات التعلم .كما يعاين هؤالء األيفال من صعوبات يف
مهارات حمددة مثل مهارة التنظيم  organizational skillواملهام

األكادميية واالجتماعية ،باإلضافة إىل القلق واالكتئاب واليأس
مبعدالت مرتفعة عن أقراهنم العادي ن ،والقصور يف مستويات
التعلم القائم على تنظيم الذات ،self-regulating learning
والقصور يف فاعلية الذات ،والوعي بالذات .وعالوة على ذلك
يعاين هؤالء األيفال من اخنفاض التحصيل الدراسي ،ونواتج
سلبية للتعلم كالتسرب من التعليم إذا قورنوا بزمالئهم
العادي ن .ويذكر ) (Wong,2004أن األيفال ذوي صعوبات
التعلم ميثلون قرابة  %50.5مبا يعادل  2.9مليون من مجلة
األيفال ذوي االحتياجات اخلاصة يف الواليات املتحدة
األمريكية .ويستطرد أنه توجد زيادة مطردة من ذوي
االحتياجات اخلاصة إال أن أكثرها سرعة يف الزيادة هم
األيفال ذوي صعوبات التعلم.
وحيدد ) (Levine,1995,p5أنواعا متعددة من القصور العصيب
 neurological dysfunctionيصيب ذوي صعوبات التعلم
اليت هلا هذا التأثري املرتاكم على منو التلميذ ومرونته ،وتوصل
إىل أن قصور االنتباه هو املسبب الرئيس للفشل املدرسي
لديهم .كما يذكر أيضا أن هؤالء التالميذ يعانون من قصور
ملحوظ يف الذاكرة قصرية املدى.
ويرى ) Ferguson(1996أن الدمج مبثابة خطوة على يريق
تسهيل إجياد املدرسة اليت تليب احتياجات يالب صعوبات
التعلم .ووفق إحصائيات الواليات املتحدة األمريكية فإن
 %95ممن يعانون من صعوبات التعلم يتعلمون يف فصول
العادي ن .وبالرغم من عدم وضوح أية مشكالت تتعلق
مبوضوع الدمج إال أن بعض املنظمات احلقوقية قد حذرت منه
) ، (Vaughn , Erlbaum ,& Schumm,1996وركزت على
ضرورة تقدمي دعم متصل من اخلدمات للمحافظة على مدى
تقدم التلميذ يف نظام الدمج حىت ميكننا القول أنه أنسب
األماكن لتعليمه  ،ولعل ذلك يعتمد على جمموعة من العوامل
مثل  :اإلعداد اجليد للمعلم ن لتدريس ذوي صعوبات التعلم
 ،وكيف يرى معلمو الرتبية اخلاصة واملعلمون العاديون دورهم
يف منوذج الدمج ،وكيف للتدخل أن يتم  ،وما هي أنواع هذا
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التدخل  ،باإلضافة إىل النمو األكادميي واالجتماعي هلؤالء
التالميذ داخل هذا النموذج.
ومما ال شك فيه أن التالميذ الذين يعانون من صعوبات
يف التعلم هم عرضة لإلحساس باإلحباط ،يشعرون بالفشل
ولديهم مفهوم منخفض عن الذات ) (Winters,1997ويعود
ذلك الخنفاض قدراهتم التعليمية يف مادة معينة أو فقداهنم
املهارات األكادميية الالزمة مما جيعلهم حمبط ن مما ينشط البذرة
األوىل يف اإلحساس بالفشل .ويذكر أيضا ،أن العالقات
االجتماعية السلبية قد تقودهم لالنسحاب بعيدا مما يولد
اإلحساس بعدم االنتماء.
ويشري ) (Levine,1995أن التالميذ ذوي صعوبات التعلم
يعانون من قصور يف اإلدراك االجتماعي social cognition
املسؤول عن العمليات االنفعالية–االجتماعية ،فهؤالء التالميذ
ال حيققون املطالب االجتماعية للمدرسة نتيجة الخنفاض
اإلدراك لديهم يف كيفية الوصول لزمالئهم اجتماعيا .وبإجياز
شديد ،فإن هؤالء التالميذ يعانون من اخنفاض واضح يف
مهاراهتم االجتماعية ومستوى عال من املشكالت السلوكية
باملقارنة مع زمالئهم ذوي التحصيل املرتفع.
ويصف ) (Carlson ,2001أن التالميذ ذوي صعوبات
مثل االندفاعية وقلة اللباقة
التعلم يتصفون خبصائ
االجتماعية ،جمهولون ب ن زمالئهم ومرفوضون من زمالئهم
العادي ن ،وغري حمبوب ن من معلميهم أو حىت من أولياء
أمورهم.
وظهر الدمج  Inclusionكربنامج مستقل عن الربامج
العادية يف املدرسة كونه خطة عالجية لتعليم ذوي صعوبات
التعلم ) (Safford & Safford,1998يقوم عليها معلمون
متخصصون ،تكون النسبة ب ن املعلم والتلميذ فيها على احلد
األدىن هلا ،وتعتمد على التدريس الفردي وتركز على األهداف
االجتماعية جبانب أهداف املقرر .ووفق تشريعات ذوي
صعوبات التعلم األمريكية ،فإن التالميذ الذين يعانون من
صعوبات التعلم البد أن يتعلموا يف بيئة تتصف بأقل قدر

ممكن من القيود تتمثل يف دجمهم مع يالب ال يعانون من
صعوبات يف التعلم مث يستكمل يف غرف مصادر التعلم
التعليم العالجي اخلاص بصعوبات تعلمه.
ويعتمد الدمج على مفهوم البيئة األقل تقييدا least restrictive
 .environmentوالدمج  mainstreamingتعين البيئة األقل
تقييدا ،إذ يتعلمون فيها للحد املناظر للعادي ن (Turnbull,
ويشري
.Turnbull
and
)Wehmeyer,2007
) (McMillan,1971أن هذه الفصول البد أن تفتقد للصرامة
املوجودة بالفصول العادية ،والبد أن يتم تعليم التالميذ فيها
ألقصى مدى ممكن إذ يقضي التلميذ يومه الدراسي كاملعتاد
يف الفصول العادية اليت يرتكها ليقضي بغرفة مصادر التعلم
جزءا من اليوم الدراسي لعالج جوانب القصور اليت يعاين منها
سواء أيف القراءة أم يف احلساب .ويف عام  1980ظهرت
الصيحة عالية لزيادة الدمج من خالل دمج كل من الرتبية
اخلاصة يف التعليم العام ) (Gartner & Lipsky,1987واليت مل
تالق قبوال كبريا يف األوساط الرتبوية .ونظرا لعدم االهتمام
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
إسكان املعاق بالطريقة الصحيحة وأن هذا ضمنيا يعين حقة
املطلق يف احلياة ).(Douvanis&Hulsey,2002
ويشري الرتاث األديب أنه بالرغم أن املعلم ن العادي ن
يتباينون يف اجتاهاهتم حنو األيفال من ذوي صعوبات التعلم
إذ تشكل إعاقات هؤالء األيفال شكل اجتاه املعلم ن حنوهم،
إال أن الباحث ن قد اهتموا يف موضوع الدمج بتقييم اإلعاقة
بالنظر لتأثريها على التعلم دون النظر لتأثريها على حياة هذا
املعاق .إن املعلم ن كانوا يف جانب دمج اإلعاقات العقلية
البسيطة ،والصغار من ضعاف السمع وكذلك األيفال
ضعاف البصر إذ إن التدريس هلؤالء املعاق ن من خالل دجمهم
مع العادي ن يكون أيسر وأسهل من حاالت اإلعاقة الشديدة
اليت قد تتطلب وفق معتقدهم الكثري من التدريب لطرق
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التعامل معهم ،كما إن اجتاهات هؤالء املعلم ن تتأثر بالنواتج
التعليمية إن كانت إجيابية (ارتفاع التحصيل الدراسي ،التطبيع
االجتماعي مع األقران) أو سلبية (الرسوب والفشل التعليمي،
والعزلة االجتماعية) هلؤالء التالميذ من ذوي االحتياجات
اخلاصة.
ويوضح ) (Albano,2008p26أن الدمج قد ال يصلح لكل
التالميذ من ذوي صعوبات التعلم وبسببه يرى
) (Cochran,1998p4أن 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
صعوبات التعلم يقومون بدورهم يف فصول الدمج .ويرى
) (Kochhar, West and Tayman,2000من خالل ما توصلوا
إليه يف كتاب برامج الدمج الناجحة اليت أعدوها أن املعلم ن
أوضحوا انطباعا سلبيا حنو الدمج وهذا االنطباع كان أحد
ثالثة حواجز متنع من جناح برامج الدمج باملدارس .واستنتجوا
نقال عن دراسات آخرين أنه كلما كان املعلم خبريا يف مادته
يف الفصول العادية ذات الدمج كلما كان اجتاهه إجيابيا حنو
الدمج ،إذ إن فقد الثقة بالنفس من ناحية وعدم االيمئنان
لسالمة مادته وأسلوبه ،يلعبان دورا يف تكوين االجتاه السليب
لديهم.
ونظرا ألن التالميذ من ذوي صعوبات التعلم يتم دجمهم
يف فصول العادي ن هلدف اجتماعي والذي ال يتعدى أن
يكون بالضرورة تدريبا لتنمية املهارات االجتماعية واليت
أوضحها ) (Taylor, Asher & Williams,1987باخنفاض
درجة تقبل األقران هلم يف الفصول العادية ،وعلل ذلك بقلة
الوقت الذي يقضيه هذا التلميذ مع زمالئه للتفاعل معهم.
ويرد عليه ) (Estelle et. al., 2008أن زيادة مساحة الدمج قد
ال تقود للفائدة املرجوة منه يف تقبل الزمالء هلم على مستوى
التفاعل االجتماعي.
ونظرا ملا تتصف به مادة الرياضيات من حتد واضح
لقدرات التالميذ العادي ن ،فإن املوقف قد يكون أكثر حرجا

لذوي صعوبات التعلم .ويع ُّد هؤالء التالميذ من ذوي
صعوبات التعلم يف مادة الرياضيات أكثر فئات الرتبية اخلاصة
اندماجا يف فصول التعليم العام بالواليات املتحدة األمريكية،
إذ تشري اإلحصائيات إىل أن  % 49من التالميذ املصنف ن
بذوي صعوبات التعلم يقضون حوايل من  % 80أو أكثر من
اليوم املدرسي يف غرف الصف العادية.
يقول ) (Renaissance Group, 1999,p1أن ذوي
صعوبات التعلم الذين يتعلمون سويا مع العادي ن ،هم أيضا
يتعلمون أن يعيشوا سويا children that learn together learn
 .to live togetherويؤكد ) (Giangreco,2007p42أن التالميذ
العادي ن وغريهم من العادي ن الذين نقوم بفصلهم تعليميا هم
يف املستقبل زمالء جمال العمل ،وجريان السكن وأصدقاء يف
عاملنا اخلاص ،واحلياة ال ميكن أن تكون يف صورة جتمعات
مغلقة على فئة معينة من أفراد اجملتمع ،وحىت هنيئ كل فرد أن
يعيش بسالم يلزمنا أن نعلم كل األفراد مع بعضهم بعضا جنبا
إىل جنب .وتع ُّد فصول الدمج البيئة التعليمية املناسبة لتعليم
وإشباع احلاجات الفردية هلؤالء التالميذ.
ويشري تقرير األمم املتحدة ) (UNESCO,2005p12عن
وجود  140مليون يفل حول العامل خارج دائرة التعليم ،متثل
النسبة األكرب منهم الفتيات واملعاق ن ،وتصف األمم املتحدة
الدمج يف التعليم بأنه اجتاه دينامي لالستجابة بإجيابية للطالب
وعدم اعتبار الفروق الفردية بينهم مشكلة ولكنه وسيلة
لتحقيق التعلم.
ويشري ) (McClimes & Allmark,2011p633أن األفراد الذين
يعانون من صعوبات تعلم شديدة يصعب دراستهم حبثيا ،لذا
جند أن الباحث ن مييلون يف أحباثهم إىل التعامل مع احلاالت
اليت ميكنهم فقط دراستها حبثيا .ويذكر (Shade and
) Stewart,2001أن تدريس ذوي صعوبات التعلم قد يصيب
بعض املعلم ن مبشاعر اإلحباط ،واخنفاض معنوياهتم،
واخلوف ،إذ إن جناح املعلم ن البد أن حيدد مبدى فاعليتهم
املهنية يف حتقيق النجاح لكل يالب.
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ويعرف ) (McLesky and Waldron,2002p67الدمج
الفعال بقدرة املعلم أن يوسع حدود دائرة التسامح وأن يتيح
مدى واسعا من السلوكيات العادية داخل غرفة الصف .إن
دمج ذوي صعوبات التعلم يف الفصول العادية يتطلب من
املعلم أن يتسلح باملعرفة الكافية ومهارات التدريس الفاعلة
واالجتاه اإلجيايب حنو هؤالء التالميذ .إن التدريس من خالل
برامج دمج ذوي صعوبات التعلم يف الفصول العادية قد أثار
حتديات املعلم ن وتفكريهم يف ضرورة إجياد اسرتاتيجيات
لكيفية التعامل ومواجهة هؤالء التالميذ يف بيئة الدمج .وتؤثر
بعض القضايا احملددة اليت تواجه بيئة الدمج يف نتائجه مثل
مجلة التحديات التعليمية املطلوب إجنازها بالتوافق مع القدرات
العقلية ،واألكادميية ،ومنو اللغة لدى يالب ذوي صعوبات
التعلم من ناحية ،وقدرات املعلم الشخصية وإعداده املهين،
وعبئه التدريسي من ناحية أخرى .ولعل فصول الدمج تضم
يف الغالب نوعية من التالميذ يعانون من صعوبات تعليمية
جيلسون جبوار يالب عادي ن ،يتلقون أقصى خدمة تعليمية يف
ضوء إمكاناهتم ورغباهتم ). (Heger , 2011p1
ويرى ) (Smith and Lusthaus,1995p384أن الدمج
الكلي مرغوب فيه ملا له من تأثريات ومزايا إجيابية ،وأنه ميكن
من خالله حتقيق كل من املساواة واجلودة يف التعليم ب ن
العادي ن وذوي صعوبات التعلم .باإلضافة إىل أن املساواة
 equality or equityتشري للعدل يف حتقيق التعلم لكل فرد
بغض النظر عن صعوباته أو إعاقاته حتت مظلة "الفرص
التعليمية املتكافئة  "equal educational opportunityواليت ال
تشري يف الواقع إىل نفس التعليم من حيث الشكل واحملتوى
لكل التالميذ .وليس لكل التالميذ أن يتعلموا احلقائق
واملفاهيم واملهارات بنفس الدرجة أو بنفس الكيفية ،فليسوا
مجيعا على نفس الدرجة من الدافعية والطموح ،وسوف حتدث
الفرص املتكافئة يف التعليم عندما نقبل هبذا التنوع يف التالميذ،
وحينما يتم تكييف املقررات التعليمية ووسائل تدريسها مبا

يتناسب واحتياجات هؤالء التالميذ
).Lusthaus,1995p388
ويشري األدب السيكولوجي أن التحصيل الدراسي املرتفع
الناتج عن الدمج الكامل يصبح فقط ممكنا إذا تفهمنا
احتياجات التالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة
) (Klassen,1994يف ح ن يرى بعضهم أنه إذا كان اجملتمع
يتحرك حنو زمن الدمج الكلي ،فالبد من العمل مبا يقابله من
مجلة تغيريات ذات قيمة ومعىن (Lusthaus & Lusthaus
) .,1992p108ويشري األدب أيضا إىل أن العالقة اإلجيابية
ب ن املعلم والتلميذ تلعب دورا مهما يف إجناح برنامج الدمج
من خالل ما يقدمه املعلم من مناذج إجيابية هلؤالء التالميذ
العادي ن أن يتعلموا كيفية التفاعل مع ذوي االحتياجات
اخلاصة ).(Pianta,2004
وتواجه املدارس احلكومية اليت تتضمن برامج الدمج مجلة
من التحديات املطلوب التعامل معها مثل القدرات العقلية
واألكادميية ومنو وتطور اللغة ،وإمكاناهتم يف االنتقال من
مهارة إىل أخرى .باإلضافة إىل بعض من التحديات اليت
تواجه املعلم ن القائم ن على برامج الدمج لذوي صعوبات
التعلم تشمل :قلة اخلربة يف التعامل مع منو وتطور اللغة لدى
يالب صعوبات التعلم ،القصور يف كيفية إشراك كل التالميذ
يف عملية التعلم ،نق عدد املعلم ن املؤهل ن للتعامل مع
يالب الصعوبات التعليمية ،فقدان التحمل مع أقل قدر من
الصعوبات اليت تواجهه داخل الصف وأن يكون قادرا على
االنتباه لكل ما تبقى لدى التلميذ من قدرات ،باإلضافة إىل
واألنشطة
الدرس
خطط
إعداد
).(Cazden,1992,Ramos,2009
ويف دراسة ) (Liddiard,1991وجد أن حتصيل التالميذ
العادي ن مل يتأثر سلبيا يف فصول الدمج ،كما إن التالميذ
العادي ن الذين يتم دجمهم يف فصول الدمج كان أداؤهم مرضيا
ملا يكلفون به من أعمال إذا قورنوا بأدائهم يف الفصول
العادية .ويف دراسة ) (Pawlowicz,2001وجدت نواتج إجيابية
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للطالب العادي ن إذا وضعوا يف فصول الدمج ،إال أن الغالبية
العظمى من املعلم ن يف الفصول العادية تنظر لذوي صعوبات
التعلم على أهنم يالب غري راغب ن يف التعلم ومزعج ن .إن
التالميذ ذوي صعوبات التعلم يعانون االزدراء  scornداخل
املدارس ويوجه إليهم اللوم الخنفاض درجاهتم ،ومعظم هؤالء
التالميذ يتم سحبهم من الفصول العادية وإيداعهم غرف
مصادر التعلم فيما لو مت إبقاؤهم بالفصول العادية فسيتم
تدريسهم بنفس كيفية التدريس للطالب العادي ن .وهؤالء
التالميذ إذا مت إمهاهلم ،تصبح النتيجة احلتمية هي العزوف عن
الدراسة وهجر املدرسة وخلق مشكلة لذاته وجمتمعه .ويقول
) (Comer,1997 p 2إن املعلم ن غري الراغب ن يف تدريس
هؤالء التالميذ من ذوي صعوبات التعلم عليهم ترك مكاهنم
فورا ملن يستطيع أداء هذه املهمة بإتقان ملا لالجتاهات السلبية
للمعلم ن من تأثري كبري على التالميذ ذوي صعوبات التعلم.
ويرى ) (Waters and Sroufe,1983p81أن الشخ
الذي يتصف باملنافسة هو القادر على استغالل كل املصادر
الشخصية والفرص املتاحة له يف البيئة لتحقيق إجناز مرتفع ،يف
ح ن يذكر ) (Goldfried and D’Zurilla,1969أن فكرة
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
األكادميي ،إال أن البحوث احلديثة اليت تناولت ذوي صعوبات
التعلم أوضحت أهنم يعانون من صعوبات واضحة يف
منافساهتم االجتماعية ) ،(Kavale & Forness , 1996ويركز
) (Parker and Asher ,1987على أمهية التعرف على جوانب
القصور يف اجلانب االجتماعي لذوي صعوبات التعلم ملا هلا
من تأثريات سلبية يف خفض تقدير الذات ،وتكوين عالقات
اجتماعية ضعيفة ،باإلضافة إىل قصور يف إصدار األحكام
واختاذ القرار املناسب لبعض املواقف اليت قد تواجهه .ويشري
تقرير اللجنة القومية لذوي صعوبات التعلم (National Joint

) Committee on Learning Disabilities ,1989p1أن
مشكالت سلوك تنظيم الذات ،self-regulatory behavior
واإلدراك االجتماعي  ،social perceptionوالتفاعل
االجتماعي  social interactionهي يف احلقيقة مشكالت
يعاين منها ذوي صعوبات التعلم إال أهنا ليست املسؤولة عن
هذه الصعوبات لديهم.
ويذكر ) (Bryan,1994أن املنافسة االجتماعية social
 ،competenceمن الصعب تعريفها أو قياسها ملكوناهتا
املتعددة من ناحية وتفاعل هذه املكونات من ناحية أخرى يف
التبوء بالعالقات االجتماعية التوافقية إال أنه ميكن النظر
للمنافسة االجتماعية كمكون من مجلة مهارات اجتماعية
يدركها الفرد ذاته واآلخرون املتعاملون معه )،(Nowicki,2003
ليشمل عالقات املعلم ن اليت تب ن ألي مدى هؤالء الزمالء
يتقبلون أو يرفضون هذا التلميذ الذي يعاين من صعوبات
التعلم.
ويشري ) (Bursuck,1983أن يالب صعوبات التعلم
يعانون من اخنفاض التقبل هلم وغالبا ما يعانون من الرفض من
جانب زمالئهم .ويشرح ) (Dodge,1986منوذجا من مخس
خطوات البد للطالب أن مير به ليحظى بالقبول االجتماعي
من زمالئه تبدأ بلفت النظر إليه ،الذي قد يتم بصورة يبيعية
أو بطريقة مقصودة يبذل التلميذ فيها جمهودا ،ويف املرحلة
الثانية عليه تكوين صورة عقلية حنو املرحلة األوىل ،ويف الثالثة
يقوم بتحديد األهداف ،يليها مرحلة إبداء االستجابات املعربة
عن رغبته االجتماعية ،ويف النهاية اشرتاك التلميذ يف مهمته
االجتماعية اليت سعى إليها .ولعل مشكلة التالميذ ذوي
صعوبات التعلم عن التالميذ العادي ن أهنم ال ينتقلون من
املرحلة األوىل لبقية مراحل النموذج .وتذكر (Haager and
) Vaughn ,1995منوذجا آخر للمنافسة االجتماعية يعتمد يف
جوهره على تفعيل املهارات االجتماعية ،والتخل من
السلوكيات غري املتوافقة ،والتعرف على اخلصائ العمرية اليت
تتضمن إدراك الذات والعالقات الطيبة اإلجيابية .ويتضمن
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جناح هذا النموذج تغذية راجعة إجيابية لكل من الزمالء
واملعلم ن وأولياء األمور .إن اجتاهات املعلم ن وكذلك
توقعاهتم لسلوكيات يالهبم يؤثران على العائد التعليمي هلؤالء
التالميذ.
وأوضحت ) (Haager and Vaughn,1995أن اإلدراك
الذايت للطالب الذين يعانون من صعوبات يف التعلم كان أكرب
منه إذا قارنوا أنفسهم يف فصول الرتبية اخلاصة عنه يف الفصول
العادية .إن البحث العلمي يعاين قصورا واضحا يف جمال
املنافسة االجتماعية للطالب من ذوي صعوبات التعلم يف
غرف مصادر التعلم خاصة يف املدارس ذات األداء املرتفع.
وتذكر ) (Farmer,2011p2أن مفهوم االعتداد بالنفس self-
 determinationهو السمة اليت تساعد الفرد أن يتصرف
كفاعل أساسي يف حياته كما يساعده يف حتس ن الكثري من
جودة حياته.

.2

.3

.4

.5

مشكلة الدراسة:
ميثل دمج ذوي صعوبات التعلم يف فصول العادي ن جنبا إىل
جنب مع التالميذ العادي ن أحد مظاهر االهتمام هبم لتحقيق
عدد من العوائد الرتبوية ذات القدر العايل من األمهية هلم
وللمجتمع .فعلى املستوى الشخصي ،يتعلم هؤالء األيفال
الكثري من السلوكيات املرغوبة من خالل تقليد أقراهنم
العادي ن ،كما يسهل عملية تعليمهم من خالل املنافسة مع
أقراهنم العادي ن .وميثل تشجيع املعلم ن واجتاهاهتم اإلجيابية
حنو عملية الدمج دورا يف جناح جتربة الدمج .وعلى املستوى
اجملتمعي حتقق عملية الدمج بعض اإلجيابيات منها :ارتياح
الوالدين ملستوى أداء أبنائهم ،حتقيق قدر من النضج
االجتماعي هلؤالء األيفال ،وخفض قدر العدوانية اليت قد
تتولد نتيجة للمنافسات االجتماعية السلبية نتيجة اإلحساس
بالقصور لدى هؤالء األيفال مع ذويهم يف اجملتمع من
العادي ن .وحتاول الدراسة احلالية اإلجابة عن التساؤالت
اآلتية:
 .1ما مستوى فاعلية التدريس كما يدركها ذوو صعوبات

التعلم بربامج الدمج مبدارس مدينة جنران باململكة العربية
السعودية؟
ما مستوى القلق االجتماعي لدى ذوي صعوبات التعلم
كما يدركها معلم الصف العادي بربامج الدمج مبدارس
مدينة جنران باململكة العربية السعودية؟
ما مستوى االجتاه حنو تدريس ذوي صعوبات التعلم كما
يدركها معلم الصف العادي بربامج الدمج مبدارس مدينة
جنران باململكة العربية السعودية؟
ما نوع العالقة االرتبايية ب ن فاعلية التدريس للمعلم ن
كما يدركها ذوو صعوبات التعلم واالجتاه حنو ذوي
صعوبات التعلم كما يدركها معلم الصف العادي بربامج
الدمج مبدارس مدينة جنران باململكة العربية السعودية؟
ما نوع العالقة االرتبايية ب ن االجتاه حنو تدريس ذوي
صعوبات التعلم كما حيددها معلم الصف العادي والقلق
االجتماعي لدى ذوي صعوبات التعلم كما يدركها معلم
الصف العادي بربامج الدمج مبدارس مدينة جنران
باململكة العربية السعودية؟

اهداف الدراسة:
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 .1التعرف على فاعلية التدريس كما يدركها ذوو صعوبات
التعلم بربامج الدمج مبدارس مدينة جنران باململكة العربية
السعودية.
 .2التعرف على القلق االجتماعي لدى ذوي صعوبات
التعلم كما يدركها معلم الصف العادي بربامج الدمج
مبدارس مدينة جنران باململكة العربية السعودية.
 .3التعرف على االجتاه حنو تدريس ذوي صعوبات التعلم
كما يدركها معلم الصف العادي بربامج الدمج مبدارس
مدينة جنران باململكة العربية السعودية.
 .4التعرف على العالقة االرتبايية ب ن فاعلية التدريس
للمعلم ن كما يدركها ذوو صعوبات التعلم واالجتاه حنو
ذوي صعوبات التعلم كما يدركها معلم الصف العادي
بربامج الدمج مبدارس مدينة جنران باململكة العربية
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السعودية.
 .5التعرف على العالقة االرتبايية ب ن االجتاه حنو تدريس
ذوي صعوبات التعلم كما حيددها معلم الصف العادي
والقلق االجتماعي لدى ذوي صعوبات التعلم كما
يدركها معلم الصف العادي بربامج الدمج مبدارس مدينة
جنران باململكة العربية السعودية.
أهمية الدراسة:
يستمد البحث احلايل أمهيته النظرية من خالل فحصه
لفاعلية التدريس كما يدركها التالميذ ذوو صعوبات التعلم
وهي ألول مرة يتم فيها قياس فاعلية التدريس لدى املعلم ن
من جانب تالميذهم ذوي صعوبات التعلم ،إذ كان املعتاد
قياسها من خالل املعلم لنفسه ،كما تنطلق أمهيتها النظرية من
خالل متغرياهتا األخرى وهي القلق االجتماعي لدى ذوي
صعوبات التعلم إذ من النادر قياسه يف الدراسات العربية هلذه
الفئة .وتستمد الدراسة احلالية أمهيتها التطبيقية من خالل ما
ستتوصل إليه من نتائج تكشف عن إدراك التلميذ من ذوي
صعوبات التعلم لفاعلية تدريس معلمه بالصف العادي والذي
يتحول منه إىل غرف مصادر التعلم الستكمال هذا القصور
يف فاعلية التدريس له.
عينة الدراسة:
مت احلصول على عينة البحث من مدارس جنران إذ مت حتديد
عدد التالميذ الذين مت تشخيصهم من ذوي صعوبات التعلم
يف الفصل الدراسي األول  1435/1434هـ ويتلقون خدمة
خاصة بغرف مصادر التعلم لبعض الوقت ،ويقضون بقية
يومهم الدراسي بالصف العادي  ،وميثل جمتمع الدراسة مثاين
مدارس تشمل كل منها من 4إىل  6تالميذ مبتوسط 5
حاالت مت تشخيصها وفق الطرق العادية أهنم من ذوي
صعوبات التعلم  ،ومت احلصول على عينة عشوائية متثل %50
من هؤالء التالميذ بلغ عددها  22تلميذا موزع ن على
الصفوف من الرابع حىت السادس االبتدائي .وحتقيقا ألهداف
البحث ،مت إشراك عينة املعلم ن العادي ن هبذه املدارس الذين

يقومون بالتدريس هلؤالء التالميذ وقاموا بتحويلهم إىل غرف
مصادر التعلم بواقع معلم عادي لكل تلميذ على األقل من
ذوي صعوبات التعلم .ومت التطبيق على التالميذ ذوي
صعوبات التعلم مقياس فاعلية التدريس من خالل االستعانة
مبعلم غرفة املصادر ،يف ح ن أجاب املعلمون العاديون
وعددهم  22معلما على بنود مقياس القلق االجتماعي هلؤالء
التالميذ باإلضافة إىل اجتاهاهتم حنو تدريس ذوي صعوبات
التعلم.
مصطلحات الدراسة:

 .1فاعلية التدريس  Teaching efficacyكما يدركها
الطالب ذوو صعوبات التعلم :إدراك التلميذ من ذوي
صعوبة التعلم لفاعلية تدريسه من جانب معلم الصف
العادي بفصول الدمج باملدرسة العادية واكتسابه املهارات
األساسية يف التعلم كالقراءة والكتابة والفهم والتعامل بنجاح
مع الرياضيات .ويقاس اجرائيا بالدرجة اليت حيصل عليها هذا
التلميذ لتقييم فاعلية تدريس معلم الصف العادي بربامج
الدمج مبدارس مدينة جنران املعد هلذا الغرض.
القلق االجتماعي  Social Anxietyلدى ذوي
.2
صعوبات التعلم :نزوع يالب صعوبات التعلم إىل االنعزالية
عن االشرتاك يف األنشطة الصفية والتفاعالت االجتماعية مع
زمالئه داخل غرفة الصف أو خارجها .ويقاس إجرائيا
بالدرجة اليت حيصل عليها يالب صعوبات التعلم من خالل
مقياس القلق االجتماعي الذي يقوم باإلجابة عنه معلم
الصف العادي املعد هلذا الغرض.
 .3االجتاه حنو تدريس ذوي صعوبات التعلم:
ما تكون يف عقيدة معلم الصف العادي من أحاسيس
ومشاعر وأفكار ومعتقدات حول قبول وتدريس تلميذ
صعوبات التعلم بفصول الدمج .ويقاس اجرائيا بالدرجة اليت
حيصل عليها معلم الصف العادي على مقياس االجتاه حنو
تدريس ذوي صعوبات التعلم الذي أعده الباحث احلايل هلذا
الغرض.
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أدوات الدراسة:
 .1مقياس فاعلية التدريس للمعلم ن كما يدركها ذوو
صعوبات التعلم:
اقتبس الباحث احلايل يف قياسه لفاعلية التدريس املقدمة
لذوي صعوبات التعلم بربامج الدمج باملدارس العادية على ما
صممه ) (Gibson and Dembo,1984ألداة تتمتع بقبول كبري
من الباحث ن يف جمال فاعلية الذات التدريسية ملعلم ذوي
صعوبات التعلم .وتتكون األداة احلالية يف صورهتا املختصرة
من  22عبارة جياب عنها خبمسة استجابات تبدأ بالتحقق
الكامل لفاعلية التدريس وتنتهي بعدم التحقق لفاعلية التدريس
هنائيا ،وسبق للباحث احلايل االعتماد عليها يف قياس فاعلية
الذات التدريسية ملعلم غرفة مصادر التعلم مبدارس مدينة جنران
(شعيب .)2013 ،ومت إعادة بناء هذه األداة يف صورة يدركها
تلميذ صعوبات التعلم ليجيب من خالهلا عن مدى حتقق
فاعلية التدريس املقدمة له من جانب معلم الصف .وتسأل
األداة املكونة من  22عبارة تلميذ صعوبات التعلم عن قدرة
معلم الصف أن يكسبه بعض املهارات الالزمة لتعلمه كالقراءة
والكتابة وحل الواجبات وتصحيحه لألخطاء اليت وقع فيها
ودوره يف تقدمه الدراسي ودور أسرته يف تقدمه الدراسي
وكذلك التزامه بقواعد ونظام املعلم داخل غرفة الصف.
ولقد استعان الباحث احلايل مبعلمي غرف املصادر يف تطبيق
األداة لذوي صعوبات التعلم الفتقادهم القدرة على الفهم
الصحيح للعبارات .وتقدر درجات األداة بأقصى درجة
للتحقق وهي  110وأقل درجة لتحقق فاعلية التدريس وهي
 .22وقد مت التأكد من الصدق والثبات هلذه األداة على
النحو اآليت:

ثبات األداة :مت قياس معامل الثبات لفاعلية التدريس كما
يدركها الطالب ذوو صعوبات التعلم بربامج الدمج مبدارس
مدينة جنران من خالل معامل ألفا كرو نباخ والتجزئة النصفية
لسبريمان براون باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي ،SPSS
ويوضح اجلدول رقم ( )1قيم الثبات باستخدام ألفا كرو نباخ،
وسيربمان براون لفاعلية تدريس املعلم كما يدركها تالميذه من
ذوي صعوبات التعلم.
جدول()1

قيم ألفا كرو نباخ وسيبرمان براون لفاعلية تدريس معلم الصف

العادي كما يدركها طالب صعوبات التعلم بفصول الدمج بمدينة

نجران

ألفا كرو نباخ

سيبرمان براون

0.724

0.462

وتشري نتائج ألفا كرو نباخ وسيبرمان براون باجلدول( )1إىل
ارتفاع قيم الثبات مما يطمئن الستخدام االدة يف قياس فاعلية
التدريس كما يدركها تالميذ صعوبات التعلم
صدق األداة :مت قياس صدق األداة من خالل حمك ن :معلم
غرفة مصادر التعلم الذي يشرف على برنامج التعليم الفردي
هلذا التلميذ هلذه األداة كمحكم لبنودها اهنا تقيس فاعلية
معلم الصف العادي حنو تدريس ذوي صعوبات التعلم .وقد
أبدى املعلمون (ن=6معلم ن) موافقتهم التامة حول بنود
األداة لقياس فاعلية تدريس معلم الصف لطالب ذوي
صعوبات التعلم بالصف العادي بربامج الدمج .كما مت قياس
صدق األداة بطريقة االتساق الداخلي واليت يتم فيها قياس
معامل االرتباط ب ن الدرجة على العبارة والدرجة الكلية لألداة.
ويوضح اجلدول ( )2بيانا بنتائج االتساق الداخلي لفاعلية
التدريس كما يدركها يالب ذوي صعوبات التعلم ملعلم
الصف بربامج الدمج مبدارس مدينة جنران.

161

جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد  – 50الرياض (ذو احلجة 1436هـ /سبتمرب 2015م)
جدول ()2

معامالت االتساق الداخلي لمقياس فاعلية التدريس لمعلم الصف العادي كما يدركها التالميذ ذوي صعوبات التعلم (ن=)22
رقم العبارة

معامل االرتباط

رقم العبارة

معامل االرتباط

رقم العبارة

معامل االرتباط

1

0.721

9

0.437

17

0.401

0.587

10

0.497

2
3
4
5
6
7
8

0.669

11

0.417

18

0.552

0.497

12

0.635

19

0.497

0.414

13

0.483

20

0.442

0.433

14

0.484

21

0.421

0.425

15

0.487

22

0.686

0.499

16

0.490

ويتضح من اجلدول( )2وصول قيم االتساق الداخلي للداللة
اإلحصائية عند مستوى  0.05مما يطمئن الستخدام املقياس.
 .2مقياس القلق االجتماعي :أعده الباحث احلايل ليجيب
عنها املعلم العادي الذي يقوم بالتدريس لذوي صعوبات التعلم
يف فصول الدمج لتحديد بعض خصائ القلق االجتماعي
لديهم .وتكون املقياس يف صورته النهائية من  20عبارة جياب
عنها بدائل تبدأ ب (ال تنطبق عليه) وتنتهي ب (تنطبق عليه).
وتناقش عبارات املقياس قدرة التالميذ ذوي صعوبات التعلم يف
فصول الدمج على التفاعل اجتماعيا مع زمالؤهم داخل غرفة
الصف ،وقدرهتم على املنافسة االجتماعية وقدرهتم على
التفاعل مع املواقف اجلديدة واملشاركة يف األلعاب واألنشطة
املدرسية .وترتاوح درجات األداة ب ن  40درجة وتعين ان
التلميذ يعاين من القلق االجتماعي بصورة كاملة 20 ،درجة
وهي أقل درجة للقلق االجتماعي لدى هذا التلميذ .وقد مت
التأكد من الصدق والثبات هلذه األداة على النحو اآليت:
ثبات األداة :مت قياس معامل الثبات لقائمة القلق االجتماعي
لطالب ذوي صعوبات التعلم بربامج الدمج مبدارس مدينة
جنران من خالل معامل ألفا كرو نباخ والتجزئة النصفية
لسبريمان براون باستخدام برنامج التحليل االحصائي ،SPSS
ويوضح اجلدول( )3نتائج الثبات بطريقيت ألفا كرو نباخ،

وسيربمان براون ملقياس القلق االجتماعي للتالميذ ذوو
صعوبات التعلم.
جدول()3
معامالت ثبات القلق االجتماعي لدى طالب صعوبات التعلم كما
يدركها معلم الصف العادي بفصول الدمج بمدينة نجران (ن=-

)22
ألفا كرو نباخ

سيبرمان براون

0.542

0.457

وتشري نتائج ألفا كرونباخ وسيربمان براون باجلدول( )3إىل
ارتفاع قيم الثبات مما يطمئن الستخدام األداة يف قياس القلق
االجتماعي للتالميذ من ذوي صعوبات التعلم.
صدق األداة :مت قياس صدق األداة من خالل حمكم ن:
صدق احملكم ن لبنود القائمة أهنا تقيس القلق االجتماعي من
خالل عرضها على أساتذة بقسم الرتبية اخلاصة بكلية الرتبية
جامعة جنران إلبداء رأيهم خبصوص صياغة العبارات وإن
كانت تقيس ما وضعت لقياسه وهو القلق االجتماعي .وقد
أوضح احملكمون (ن= )12اتفاقا بنسبة فاقت الـ ـ  %90على
صياغة العبارات وأهنا تصلح لقياس القلق االجتماعي لدى
يالب صعوبات التعلم مبدارس مدينة جنران .كما مت قياس
صدق األداة بطريقة االتساق الداخلي واليت يتم فيها قياس
معامل االرتباط ب ن الدرجة على العبارة والدرجة الكلية لألداة.
ويوضح اجلدول ( )4بيانا بنتائج االتساق الداخلي ألداة
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فاعلية الذات التدريسية كما يدركها الطالب ذوو صعوبات

جدول ()4

التعلم ملعلم الصف بربامج الدمج مبدارس مدينة جنران.

معامالت االتساق الداخلي لعبارات مقياس القلق االجتماعي والدرجة الكلية لدى طالب صعوبات التعلم كما يقدرها معلم الصف العادي
(ن= )22بفصول الدمج بمدارس مدينة نجران
رقم العبارة

معامل االرتباط

رقم العبارة

معامل االرتباط

رقم العبارة

معامل االرتباط

رقم العبارة

معامل االرتباط

1

0.56

6

0.47

11

0.48

16

0.45

0.45

7

0.48

12

0.46

17

0.47

0.55

8

0.47

13

0.47

18

0.47

0.61

9

0.47

14

0.46

19

0.51

0.45

10

0.45

15

0.38

20

0.47

2
3
4
5

وتشري قيم التناسق الداخلي للقبول باستخدام األداة يف قياس
القلق االجتماعي لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم باستثناء
بعض العبارات ( )15اليت مل تصل للداللة وميكن اإلبقاء
عليها ألمهيتها يف قياس البعد.
 .3االجتاه حنو تدريس ذوي صعوبات التعلم:
أعد الباحث احلايل مقياس االجتاه حنو تدريس ذوي
صعوبات التعلم كما يدركها معلم الصف العادي بفصول
الدمج .وتكون املقياس يف صورته النهائية من  25عبارة
جياب عنها خبمسة بدائل تبدأ ب (أوافق بشدة) وتنتهي ب
(ال أوافق بشدة) .وتناقش عبارات املقياس مدى تقبل املعلم
العادي لذوي صعوبات التعلم يف صفه والتدريس هلم ومدى
اعتقاده أن قدراته األكادميية وإعداده األكادميي يكفيان
للتعامل مع ذوي صعوبات التعلم ومدى ارتياحه للتدريس
لذوي صعوبات التعلم وقدرته السيطرة عليهم داخل الصف.
وترتاوح درجات األداة ب ن  125درجة وتعين أن املعلم يف
أقصى درجة له من التوجه السليب حنو ذوي صعوبات التعلم،
 25درجة وتعين أن املعلم يف أقصى درجة له من التوجه
اإلجيايب حنو ذوي صعوبات التعلم .وقد مت التأكد من
الصدق والثبات هلذه األداة على النحو اآليت:
ثبات األداة :مت قياس معامل الثبات ملقياس االجتاه حنو
تدريس ذوي صعوبات التعلم كما يدركها معلم الصف العادي
بفصول الدمج مبدارس مدينة جنران من خالل معامل ألفا كرو

نباخ والتجزئة النصفية لسبريمان براون باستخدام برنامج
التحليل اإلحصائي  SPSSويوضح اجلدول ( )5نتائج الثبات
بطريقيت ألفا كرو نباخ ،وسيربمان براون ملقياس االجتاه حنو
ذوي صعوبات التعلم
جدول()5
معامالت ثبات االتجاه نحو تدريس ذوي صعوبات التعلم كما

يدركها معلم الصف العادي بفصول الدمج بمدينة نجران (ن=-

)22
ألفا كرو نباخ

سيبرمان براون

0.716

0.701

صدق األداة :مت قياس صدق األداة من خالل حمكم ن:
صدق احملكم ن لبنود القائمة أهنا تقيس االجتاه حنو ذوي
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
العبارات وإن كانت تقيس ما وضعت لقياسه .وقد أوضح
احملكمون (ن= )12اتفاقا بنسبة فاقت  %93على صياغة
العبارات وأهنا تصلح لقياس االجتاه حنو ذوي صعوبات التعلم
كما يدركها معلم الصف العادي بفصول الدمج مبدارس
مدينة جنران .كما مت حساب صدق األداة بطريقة االتساق
الداخلي واليت يتم فيها قياس معامل االرتباط ب ن الدرجة على
العبارة والدرجة الكلية لألداة .ويوضح اجلدول ( )6بيانا بنتائج
االتساق الداخلي ألداة االجتاه حنو تدريس ذوي صعوبات
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التعلم كما يدركها املعلمون العاديون بربامج الدمج مبدارس
جدول ()6

مدينة جنران.

معامالت االتساق الداخلي بين عبارات مقياس االتجاه نحو تدريس ذوي صعوبات والدرجة الكلية كما يدركها المعلمون العاديون (ن= )22بفصول الدمج

رقم العبارة

معامل االرتباط

رقم العبارة

معامل االرتباط

رقم العبارة

معامل االرتباط

1
2
3
4
5
6
7
8
9

*0.46

10
11
12
13
14
15
16
17
18

*0.45

19
20
21
22
23
24

*0.48

0.40
*0.53
*0.54
*0.46
*0.49
*0.45
0.42
*0.45

*0.47
*0.48
*0.48
0.41
0.41
0.42

0.42
*0.44
0.43
0.42
*0.46

0.43
*0.45

ويوضح اجلدول( )6الرتفاع قيم التناسق الداخلي ألغلب
عبارات املقياس يف ح ن مل تصل بعضها إىل قيم الداللة
اإلحصائية وميكن اإلبقاء عليها نظرا ألمهيتها يف قياس االجتاه
حنو تدريس ذوي صعوبات التعلم
الدراسات السابقة:

25

*0.45

هدفت دراسة ) )Quiambo,2004إىل التعرف على
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
االرتبايية إن وجدت ب ن هذه احملكات الثالث لبيئة الثقافة
املدرسية ودرجات التالميذ يف األداء على اختبار القراءة
واحلساب املقنن .ومت تطبيق الدراسة على كل التالميذ الذين
يعانون من صعوبات التعلم يف الصف ن السابع والثامن يف العام
الدراسي  2004-2003باإلضافة إىل عينة عشوائية مكونة
من  25معلما باملدارس العادية  ،و  5معلم ن من
املتخصص ن يف الرتبية اخلاصة  .كما مت تطبيق اختبار مقنن
يف الفهم القرائي والرياضيات على هؤالء التالميذ .وأشارت
النتائج أن أيا من املكونات الثالث للثقافة املدرسية أمكنت
التنبؤ بوضع التالميذ ذوي صعوبات التعلم بالفصول العادية

أو الفصول اخلاصة هبم .كما أوضحت النتائج عدم وجود
عالقة ارتبايية ب ن هذه املكونات الثالث ودرجة التالميذ على
املقياس املقنن للفهم القرائي واحلساب.
كما هدفت الدراسة الوصفية اليت قامت هبا )(Parmer , 2006
إىل التعرف على اعتقادات معلمي مادة الرياضيات يف املدارس
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
التطبيق على عينة من  228معلم رياضيات يف الصفوف
السادس حىت الثامن من املعلم ن املنفذين لربامج الدمج يف
 19والية باستخدام أداة صممت هلذا الغرض ،باإلضافة إىل
املقابالت الشخصية عرب التليفون لعينة منهم بلغت  26معلما
مت انتقاؤهم بطريقة عشوائية .وأوضحت النتائج أن املعلم ن
لديهم فهم حمدود ملتطلبات مادة الرياضيات للطالب ذوي
صعوبات التعلم ،وأن تعاون املعلم كان يف أفضل مستوياته مع
التالميذ ذوي صعوبات التعلم يف مادة الرياضيات ،وأن
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
املقرتحات خبصوص برامج إعداد املعلم ن مع الرتكيز على
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الربامج امليدانية.
وانطلقت دراسة ) (Craig , 2008من أمهيتها اليت
متثلت يف أن الباحث ن قد اهتموا كثريا بقياس اجتاهات املعلم ن
وأولياء األمور حنو الدمج يف الوقت الذي مل هتتم فيه بقياس
هذه االجتاهات من جانب التالميذ .ونظرا ألن التالميذ هم
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
التالميذ يف املرحلة العليا يف التعليم العادي ونظرائهم يف
مدارس الرتبية اخلاصة حنو الدمج .وكانت عينة الدراسة
 1505من التالميذ يف املرحلة العليا بنسبة فاقد يف
االستجابات وصل إىل  .%20وأوضحت النتائج أن التالميذ
يف مدارس الرتبية اخلاصة الذين اشرتكوا يف الدراسة أوضحوا أن
الدمج أثرى التعلم والعالقات االجتماعية ب ن التالميذ ،كما
إن التالميذ من مدارس الرتبية اخلاصة وافقوا بشدة على أن
الدمج له نتائج اجتماعية إجيابية عليهم .وإذا كان املعلمون
يأملون يف جناح الدمج فعليهم أن يأخذوا بع ن االعتبار العالقة
ب ن التالميذ العادي ن والتالميذ من ذوي صعوبات التعلم.
واعتمدت دراسة ) (Royce ,2008على أسلوب دراسة
احلالة للتعرف على منط قيادة وأداء مدير املدرسة يف حتديد
مجلة التدريبات واالعتقادات واالجتاهات املدركة اليت تع ن
على زيادة حتصيل التالميذ املقاس مبعدل تقدم األداء السنوي
للطالب ذوي صعوبات التعلم .وحاولت الدراسة أيضا
التعرف على كم املعرفة املطلوبة ملدير املدرسة والالزمة لتفعيل
دور قيادهتم يف الرعاية والعناية بذوي صعوبات التعلم،
باإلضافة إىل املهارات اليت البد أن تتوفر لديهم لتفعيل هذا
الدور .ولقد أوضحت النتائج أن قيادة املدرسة أثرت بصورة
إجيابية يف رفع معدالت التحصيل لدى التالميذ ذوي
صعوبات التعلم.
وكان اهلدف من الدراسة اليت قامت هبا الباحثة
) (Albano,2008هو التعرف على الفروق يف مفهوم املنافسة

االجتماعية لطالب املرحلة الثانوية الذين يعانون من صعوبات
التعلم يف بيئت ن دراسيت ن :البيئة العادية وبيئة الدمج.
وأوضحت النتائج أن اجملموعة اليت كانت يف بيئة الفصل
العادية اتسمت بارتفاع املنافسة االجتماعية لديهم عن
اجملموعة اليت كانت يف بيئة الدمج .واستوضحت الدراسة أيضا
العالقة االرتبايية ب ن استجابات التقرير الذايت للطالب ذوي
صعوبات التعلم واستجابات معلميهم يف جمال الرتبية اخلاصة.
وأوضحت الدراسة أن معلمي الرتبية اخلاصة قد حددوا بدقة
عالية السلوكيات االجتماعية لطالب ذوي الصعوبات.
وتوصلت الدراسة لنتائجها من خالل عينة قوامها  64من
يالب ذوي صعوبات التعلم بالصفوف من التاسع للثاين
عشر مبنطقة .Midwestern
وهدفت دراسة ) (Obiefule,2009إىل التعرف على
تأثري بعض املتغريات الدميوغرافية وكذلك املرتبطة باملدرسة على
إدراك املعلم ن باملدارس املتوسطة بالريف واحلضر على دمج
التالميذ ذوي صعوبات التعلم يف فصول املدرسة العادية.
ومشلت املتغريات الدميوغرافية كال من السن واجلنس واألداء
األكادميي وحجم الفصل وسنوات اخلربة .ومت إجراء الدراسة
على عينة قوامها  178من املعلم ن ( 111من املدارس
احلضرية 67 ،من املدارس الريفية) .واستخدم الباحث استبانة
للتعرف على إدراكات هؤالء املعلم ن حنو عملية دمج ذوي
صعوبات التعلم بالفصول العادية .وأوضحت النتائج أن إدراك
املعلم ن ملفهوم الدمج مل يتأثر بعامل بيئة املدرسة
(ريف/حضر) وال بعامل اجلنس (معلمون/معلمات) أو العمر
أو االعداد األكادميي أو كثافة الفصل.
وهدفت دراسة ) (Heger , 2011إىل التعرف على
اسرتاتيجيات معلمي اللغة اإلجنليزية يف التعامل مع التالميذ
ذوي صعوبات التعلم املدجم ن يف الفصول العادية .وكانت
العينة مكونة من  15معلما من معلمي املرحلة املتوسطة
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
النظر عن جنس املعلم ،ومنط شخصيته ،والصف الدراسي،
فإن كل معلم كان يسلك مسارا سيكولوجيا خاص به يف
كيفية التعامل مع هؤالء التالميذ .فاملعلمون من املدرسة
املتوسطة تفاعلوا من خالل اسرتاتيجية املساندة االجتماعية
 social supportوضبط الذات  ،self-controlيف ح ن
استخدم املعلمون باملرحلة العليا اسرتاتيجية أسلوب حل
املشكالت املؤملة  painful problem solvingباإلضافة إىل
اسرتاتيجية ضبط الذات.
واهتمت الدراسات العربية مبوضوع الدمج ،ويشرح
املوسى ( )2005جتربة اململكة العربية السعودية يف جمال دمج
األيفال ذوي االحتياجات اخلاصة يف املدارس العادية،
وأوضح أن  %88من الذكور ،و  %75من اإلناث من مجلة
ذوي االحتياجات اخلاصة مدجمون باملدارس العادية وأن
اجلهود مستمرة يف تسريع عملية الدمج لباقي املعاق ن .وتضم
قائمة الدمج :املوهوب ن ،ذوي صعوبات التعلم ،املعاق ن حركيا
وجسميا ،فئة ضعاف البصر ،واملضطرب ن سلوكيا وانفعاليا،
واملضطرب ن تواصليا .ويشري إىل أن نتائج االختبارات
التحصيلية أظهرت تفوق التالميذ املكفوف ن املدجم ن على
أقراهنم املبصرين يف كثري من مدارس اململكة .وأوصى املوسى
باالستمرار يف التوسع يف تطبيق الدمج الرتبوي يف اململكة؛
لكونه أكثر األساليب الرتبوية فاعلية يف توفري برامج الرتبية
اخلاصة للتالميذ غري العادي ن وفق ضوابط علمية واضحة.
ويف دراسة ( Al-Ahmadi )2009عن اجتاهات
املعلم ن حنو دمج ذوي صعوبات التعلم يف الفصول العادية
باململكة العربية السعودية من خالل إرسال استبانة ذات
السبعة والعشرين مفردة لعدد  251هم مجلة املعلم ن مبحافظة
مكة املكرمة ( 122معلما 129 ،معلمة) من معلمي الرتبية
اخلاصة واملعلم ن العادي ن إذ وجدت أن عينة الدراسة ترى أهنا
مل تتلق التدريب الكايف عن دمج ذوي صعوبات التعلم يف
الفصول العادية إال أن الفروق ظهرت ب ن فريقي الدراسة يف

اجتاهاهتما حنو الدمج .كما بينت النتائج وجود فروق جوهرية
ب ن املعلم ن واملعلمات يف االجتاه حنو الدمج.
ويف دراسة الصمادي ( )2010عن اجتاهات املعلم ن
حول دمج الطلبة املعاق ن يف الصفوف الثالثة األوىل مع الطلبة
العادي ن يف حمافظة عرعر ،قام بتوزيع استبانة يقيس اجتاهات
املعلم ن حنو دمج الطلبة املعاق ن مع الطلبة العادي ن ،وقد
اشتملت االستبانة على ثالثة أبعاد :النفسي واالجتماعي
واألكادميي ،وتكون جمتمع الدراسة من املعلم ن الذين يدرسون
يف الصفوف الثالثة األوىل مبدينة عرعر .وتوصلت الدراسة من
خالل استخدام املتوسطات احلسابية والنسب املئوية واالحنرافات
املعيارية ومستوى الداللة إىل وجود اجتاهات إجيابية لدى املعلم ن
حنو الدمج ،وأن هناك فروقا يف االجتاهات على األبعاد اليت
حتتويها االستبانة إال أن هذه الفروق مل تكن دالة إحصائيا .وقد
مت التوصية من خالل هذه الدراسة بضرورة إجراء دراسات
للتعرف على اجتاهات الدمج تشمل القطاع اإلداري واملعلم ن
كال حسب ختصصه.
وهدفت الدراسة اليت قام هبا عمر ( )2011إىل التعرف
على يبيعة اجتاهات معلمي املدارس االبتدائية حنو دمج أيفال
األوتيزم مع أقراهنم يف املدارس العامة وكذلك التعرف على يبيعة
هذه االجتاهات يف ضوء بعض املتغريات (اإلملام باجلوانب
املعرفية املرتبطة بأيفال األوتيزم  ،اإلملام باالسرتاتيجيات
التعليمية الفعالة يف حتس ن حالة أيفال األوتيزم) ،واستخدم
الباحث مقياسا الجتاهات املعلم ن حنو دمج أيفال األوتيزم مع
أقراهنم يف املدارس العامة إذ مت تطبيقه على عينة إمجالية قوامها
 22(60معلما و 38معلمة) ،وباستخدام املنهج الوصفي
توصل الباحث إىل أن  85 %من أفراد العينة كانت اجتاهاهتا
سلبية حنو دمج أيفال األوتيزم وأن املتغريات املنتقاة يف هذه
الدراسة مل تؤثر على هذه االجتاهات ،كما خلصت الدراسة
إىل العديد من التوصيات.
وتتفق الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف حماولتها
التعرف على اجتاهات املعلم ن العادي ن حنو تالميذهم من
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ذوي صعوبات التعلم يف ح ن أهنا ختتلف عنها يف حماولة قياس
فاعلية تدريس املعلم العادي كما يدركها تالميذه من ذوي
صعوبات التعلم ،باإلضافة إىل التعرف على القلق االجتماعي
هلذه الفئة من التالميذ.
فروض الدراسة:
 .1تتصف فاعلية التدريس كما يدركها ذوو صعوبات التعلم
بربامج الدمج مبدارس مدينة جنران باململكة العربية السعودية
بأهنا حول القيمة املتوسطة.
 .2يتصف القلق االجتماعي لدى ذوي صعوبات التعلم كما
يدركها معلم الصف العادي بربامج الدمج مبدارس مدينة
جنران باململكة العربية السعودية باالخنفاض.
 .3يتصف االجتاه العام حنو تدريس ذوي صعوبات التعلم كما
يدركها معلم الصف العادي بربامج الدمج مبدارس مدينة
جنران باململكة العربية السعودية باإلجيابية.
 .4توجد عالقة ارتبايية ذات داللة إحصائية ب ن فاعلية
التدريس للمعلم ن كما يدركها ذوو صعوبات التعلم
واالجتاه حنو ذوي صعوبات التعلم كما يدركها معلم الصف

العادي بربامج الدمج مبدارس مدينة جنران باململكة العربية
السعودية.
 .5توجد عالقة ارتبايية ذات داللة إحصائية ب ن االجتاه حنو
ذوي صعوبات التعلم كما حيددها معلم الصف العادي
والقلق االجتماعي لدى ذوي صعوبات التعلم كما يدركها
معلم الصف العادي بربامج الدمج مبدارس مدينة جنران
باململكة العربية السعودية.
النتائج:

 .1الفرض األول ،وين على :تتصف فاعلية التدريس
كما يدركها ذوو صعوبات التعلم بربامج الدمج مبدارس مدينة
جنران باململكة العربية السعودية بأهنا حول القيمة املتوسطة،
ولقد مت اختبار الفرض إحصائيا باستخدام املتوسط الوزين
للتعرف على درجة فاعلية التدريس ملعلم الصف العادي كما
يدركها الطالب ذوو صعوبات التعلم بفصول الدمج مبدارس
مدينة جنران .ويوضح اجلدول ( )7بيانا بنتائج اختبار الفرض
إحصائيا:

جدول ()7

درجة فاعلية التدريس لمعلم الصف العادي كما يدركها الطالب ذوو صعوبات التعلم (ن= )22بفصول الدمج بمدارس مدينة نجران.
العبارة

المتوسط الوزني

االنحراف المعياري

القرار

1

2.09

1.10

غري موافق

2

2.22

1.34

غري موافق

2.36

1.39

غري موافق

3.31

1.24

غري متأكد

3.40

1.25

غري متأكد

6

2.54

.962

غري موافق

7

3.00

1.27

غري متأكد

3.04

1.49

غري متأكد

3.36

.84

غري متأكد

10

3.54

1.29

موافق

11

2.40

.90

غري موافق

3.18

1.05

غري متأكد

3.18

1.09

غري متأكد

3
4
5

8
9

12
13
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14

3.40

.79

موافق

15

3.00

.97

غري متأكد

3.40

1.40

موافق

17

3.13

1.20

غري متأكد

18

3.54

.85

موافق

3.04

1.25

غري متأكد

20

3.31

1.28

غري متأكد

الدرجة الكلية

3.07

.461

غير موافق

16

19

وتوضح النتائج املوجودة باجلدول ( )7أن قيم املتوسط الستجابات ذوي
صعوبات التعلم عن فاعلية التدريس ملعلم الصف العادي بفصول الدمج
مبدارس مدينة جنران أهنا غري حمددة ال باملوافقة على وجود فاعلية هلؤالء
املعلم ن وال أيضا بعدمها مما يوحي أن هؤالء التالميذ ال يشعرون بأي
من التأثري هلؤالء املعلم ن بفصوهلم .وتوضح النتائج أيضا أن  16عبارة
من عبارات مقياس الفاعلية جاءت تؤكد هذه احلقيقة باستثناء 6
عبارات فقط جاءت االستجابات عنها بأهنم يوافقون عليها وهي تعرب
بصراحة عن إدراك هؤالء التالميذ أن معلم الصف العادي كأنه غري
موجود يف حياة هذا التلميذ ،إال أن نتائج الدرجة الكلية أشارت إىل
عدم موافقة التلميذ من ذوي صعوبات التعلم على فاعلية تدريس معلمه

العادي بالصف إذ بلغ املتوسط الوزين  ، 3.07ويتأكد ذلك من
العبارات املوجودة باجلدول ( )7واليت صرح الطالب ذوو
صعوبات التعلم هبا عن عدم فاعلية تدريس معلم الصف
العادي من حيث إنه ال يشعر بوجوده داخل غرفة الصف،
كما إنه ال يتذكر املهارات اليت تعلمها منه ،وأنه ال يستطيع

التحكم يف نظام الصف ،وأن فشل هذا التلميذ يف عمل
واجباته املدرسية يعود لتجاهل وإمهال معلم الصف هلا ،وأن
هذا التلميذ ال يرغب يف مواصلة تعليمة بسبب هذا املعلم إذ
إنه ال جيد معلم الصف املناسب الذي يتعهده بالرعاية
واالهتمام.
 .2الفرض الثاين ،وين على :يتصف القلق االجتماعي
لدى ذوي صعوبات التعلم كما يدركها معلم الصف العادي
بربامج الدمج مبدارس مدينة جنران باململكة العربية السعودية
باالخنفاض .ولقد مت اختبار الفرض إحصائيا باستخدام
املتوسط الوزين للتعرف على درجة القلق االجتماعي لدى
يالب صعوبات التعلم كما يدركها معلم الصف العادي
بفصول الدمج مبدارس مدينة جنران .ويوضح اجلدول ( )8بيانا
بنتائج اختبار الفرض إحصائيا

جدول ()8

درجة القلق االجتماعي لدى طالب صعوبات التعلم كما يدركها معلم الصف العادي بفصول الدمج بمدارس مدينة نجران
العبارة

المتوسط الوزني

االنحراف المعياري

القرار

1

1.46

.49

ال ينطبق

1.45

.50

ينطبق

1.63

.49

ال ينطبق

1.45

.50

ينطبق

1.54

.50

ال ينطبق

1.41

.50

ينطبق

7

1.36

.49

ينطبق

8

1.18

.39

ينطبق

2
3
4
5
6
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9

1.27

.45

ينطبق

10

1.41

.50

ينطبق

1.59

.50

ال ينطبق

1.36

.49

ينطبق

1.68

.47

ال ينطبق

14

1.63

.49

ال ينطبق

15

1.45

.50

ينطبق

1.59

.50

ال ينطبق

1.46

.49

ال ينطبق

1.68

.47

ال ينطبق

1.50

.51

ال ينطبق

1.45

.51

ال ينطبق

1.47

.124

ال ينطبق

11
12
13

16
17
18
19
20
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وتشري النتائج املوجودة باجلدول( )8أن ذوي صعوبات كما إن دائرة تفاعالته حمدودة للغاية ،ويتصف بالعدوانية مع
التعلم ال يعانون من القلق االجتماعي كما قرر ذلك معلم زمالئه واآلخرين.
الصف العادي إذ بلغت قيمة املتوسط الوزين العام  .3 .1.47الفرض الثالث ،وين على :يتصف االجتاه العام حنو تدريس
بالرغم مما تشري إليه بعض العبارات باجلدول أن هؤالء التالميذ ذوي صعوبات التعلم كما يدركها معلم الصف العادي بربامج
يعانون من القلق االجتماعي ،وبفح هذه العبارات اتضح الدمج مبدارس مدينة جنران باململكة العربية السعودية باإلجيابية.
أهنا يف الواقع مسات أساسية يف شخصية ذوي صعوبات التعلم ولقد مت اختبار الفرض إحصائيا باستخدام املتوسط الوزين
من حيث صعوبة مشاركته مع اآلخرين يف بعض األعمال للتعرف على اجتاه املعلم العادي حنو تدريس ذوي صعوبات
الالصفية ،وخوفه من الكالم أمام اآلخرين ،وقلة مشاركته التعلم بربامج الدمج مبدارس مدينة جنران باململكة العربية
باألنشطة ،وتعمده الغياب من املدرسة بدون سبب مقبول ،السعودية .ويوضح اجلدول ( )9بيانا بنتائج اختبار الفرض
إحصائيا:
جدول ()9

االتجاه نحو ذوي صعوبات التعلم كما يدركها معلم الصف العادي (ن= )22ببرامج الدمج بمدارس مدينة نجران بالمملكة العربية السعودية
العبارة

المتوسط الوزني

االنحراف المعياري

القرار

1
2
3
4
5
6
7
8

3.54

1.2

4.13

1.2

3.00

1.4

2.45

1.3

2.59

1.0

3.95

1.2

2.22

1.3

3.72

1.2

أوافق
أوافق
غري متأكد
غري موافق
غري موافق
أوافق
غري موافق
أوافق
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

2.31

1.2

2.31

1.2

2.77

1.0

3.54

.96

2.31

1.3

3.54

1.3

2.45

1.4

3.59

1.2

2.54

1.2

3.27

1.0

3.77

1.2

3.04

1.2

3.36

1.1

3.27

1.3

2.68

1.2

2.54

1.5

3.00

1.1

غري موافق
غري موافق
غري موافق
أوافق
غري موافق
أوافق
غري موافق
أوافق
غري موافق
غري متأكد
أوافق
غري متأكد
غري متأكد
غري متأكد
غري موافق
غري موافق
غري متأكد
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3.04

.44

غير متأكد

وتشري النتائج املوجودة باجلدول ( )9أن االجتاه العام حنو باستخدام معامل االرتباط لبريسون .وأوضحت النتائج أن
تدريس ذوي صعوبات التعلم كما قرر ذلك معلم الصف معامل االرتباط لبريسون وصل إىل قيمة  0.983وهي قيمة
العادي يتصف باحليادية فال هو إجيايب وال هو بالسليب إذ موجبة ومرتفعة وذات داللة إحصائية عند مستوى  0.01مما
بلغت قيمة املتوسط الوزين العام  .3.04ويتضح من اجلدول يشري إىل قبول الفرض .وتشري هذه النتيجة إىل أن فاعلية
أيضا أن هناك متثيال إجيابيا يف اجتاهات معلم الصف العادي التدريس كما يدركها تلميذ صعوبات التعلم من معلمه العادي
حنو قبول تدريس التالميذ من ذوي صعوبات التعلم بالصف بالصف بربامج الدمج إمنا تتأثر بدرجة إجيابية مرتفعة باجتاهات
مع أقراهنم العادي ن منبعها أن هؤالء املعلم ن يعتقدون أنه مت هؤالء املعلم ن حنوهم .وتوضح هذه النتيجة أن املعلم اإلجيايب
إعداداهم أكادمييا ومهنيا مبا يكفي للتدريس والسيطرة على يف اجتاهه حنو ذوي صعوبات التعلم سيكون أفضل من املعلم
هؤالء التالميذ ،وأن الدمج يفيد هذه احلاالت يف رفع مفهوم السليب يف تأثريه على كفاءة التدريس لذوي صعوبات التعلم.
الذات لديهم مبا يولد قدرا من الثقة بالنفس هم حيتاجون إليه .ويولد االجتاه اإلجيايب للمعلم تفاعال مقبوال وصحيا بينه وب ن
 .4الفرض الرابع ،وين على :توجد عالقة ارتبايية ذات داللة يالبه إذ يستطيع أن يتعلم التلميذ منه ما ال يتعلمه من املعلم
إحصائية ب ن فاعلية التدريس للمعلم ن كما يدركها ذوو فاقد التواصل معه.
إن تالميذ صعوبات التعلم حيتاجون ملعلم يتفهم
صعوبات التعلم واالجتاه حنو تدريس ذوي صعوبات التعلم كما.5
يدركها معلم الصف العادي بربامج الدمج مبدارس مدينة جنران مشكالهتم األكادميية وحيتاجون منه أيضا مساعدهتم يف
باململكة العربية السعودية .ولقد مت اختبار الفرض إحصائيا التغلب عليها ،األمر الذي لن يتأتى إال من خالل معلم كفء
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ذي قدرة عالية يف التواصل إجيابيا مع بيئة الصف .وهذا
التفاعل اإلجيايب سيقلل من فرصة غيابه عن مدرسته ،وسيجعله
أكثر انتباها بالصف ،وسيعطيه أيضا دعما جتاه بعض
التفاعالت السلبية من أقرانه أحيانا ،فال خيشى الكالم أمام
اآلخرين ،وال خياف إن أخطأ ،وسوف يقلل من درجة
عدوانيته مع أقرانه بالصف.
إن التلميذ إذا أحب معلمه فسوف حيب مادته العلمية
.6
رغم صعوبتها يف كثري من األحيان ،وسيبذل قصارى جهده يف
حتقيق التفوق فيها حىت تصبح أهم املواد الدراسية لديه ،وإذا
كره التلميذ معلمه كره مادته العلمية وجتاهلها رغم سهولتها يف
إن مفتاح جناح التلميذ يف حتصيله بل
كثري من األحيان.
تفوقه فيها بيد معلمه خاصة وإن كان هذا التلميذ من ذوي
صعوبات التعلم.
 .7الفرض اخلامس ،وين على :توجد عالقة ارتبايية ذات داللة
إحصائية ب ن االجتاه حنو ذوي صعوبات التعلم كما حيددها
معلم الصف العادي والقلق االجتماعي لدى ذوي صعوبات
التعلم كما يدركها معلم الصف العادي بربامج الدمج مبدارس
مدينة جنران باململكة العربية السعودية .ولقد مت اختبار الفرض
إحصائيا باستخدام معامل االرتباط لبريسون ،إذ أوضحت
النتائج أن معامل االرتباط لبريسون ب ن درجات االجتاه حنو
تدريس ذوي صعوبات التعلم كما يدركها معلم الصف العادي
ودرجات القلق االجتماعي لذوي صعوبات التعلم كما يقررها
معلم الصف العادي بفصول الدمج مبدينة جنران باململكة
العربية السعودية تساوي  0.954وهي قيمة مرتفعة ذات داللة
إحصائية عند مستوى  0.01وتشري إىل أن اجتاهات معلمي
الصف العادي ن ترتبط إجيابيا بالقلق االجتماعي لدى هؤالء
التالميذ من ذوي صعوبات التعلم بربامج الدمج مبدينة جنران
مما جيعل من الضروري أن تكون االجتاهات السلبية لدى معلم
الصف العادي يف أدىن مستوياهتا ليكون القلق االجتماعي
لدى يالب صعوبات التعلم يف أدىن درجة له .ويقود ارتفاع
القيمة اإلجيابية الجتاهات املعلم العادي حنو تدريس ذوي

صعوبات التعلم بربامج الدمج إىل فائدة تربوية عالية القيمة
تتمثل يف الناتج التعليمي لطالب الصف العادي ن وذوي
صعوبات التعلم ،وهي القيمة الرتبوية اليت هتدف إليها برامج
دمج ذوي االحتياجات اخلاصة مع العادي ن يف التعليم .ويقود
اخنفاض القلق االجتماعي لدى ذوي صعوبات التعلم إىل رفع
إحساسهم بقيمتهم وما يصاحب هذا من ثقة بالنفس ملواصلة
حياهتم بصورة متكيفة .ومن مث وجب على القائم ن تربويا
بتدريس ذوي صعوبات التعلم رفع معنويات يالهبم حىت
يتخلصوا من القيود غري العقالنية اليت تدور بأذهاهنم أهنم
فاشلون ولن حيققوا جناحا ،باإلضافة إىل تشجيع التالميذ
العادي ن على التفاعل معهم ليتم التواصل الصحي ب ن نوعي
التالميذ داخل الصف الواحد بربامج الدمج حتت شعار "حنو
بيئة صحية " حتقق تعليما صحيحا لكل األفراد ،فال حيرم
متعلم بسبب إعاقته وال يغنب املعلم يالبه بسبب اجتاهاته
السلبية لذوي االحتياجات اخلاصة.
توصيات تربوية:

 .1االهتمام بفاعلية التدريس لدى ذوي صعوبات التعلم
بربامج الدمج من خالل تنوع وسائل التدريس واالعتماد
على برامج التعزيز وجذب انتباه هؤالء التالميذ إىل موضوع
الدرس بالوسائل املادية احملسوسة اليت تنمي ذاكرهتم ،وتزيد
من فعالية التدريس مثل :استخدام أنواع أخرى من يرق
التدريس والتفاعل الصفي كتدريس األقران والتعلم التعاوين
واملشروعات املشرتكة وغري ذلك
 .2رفع الثقة بالنفس لدى ذوي صعوبات التعلم بتقلي
القلق االجتماعي الناشئ عن صعوبات التعلم األكادميية
من خالل برامج التعزيز اإلجيايب للسلوك.
 .3تنمية االجتاهات اإلجيابية للمعلم ن حنو ذوي صعوبات
التعلم بربامج الدمج ،واختيار املعلم ن ذوي الكفاءة العالية
واإلعداد األكادميي املتميز للتدريس بفصول الدمج لذوي
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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اتجاه المعلمين العاديين نحو دمج ذوي صعوبات التعلم بفصول العاديين
أ.د .علي محمود شعيب

يجيب عنه :معلم الصف العادي الذي لديه طالب من صعوبات التعلم
بيانات أوليه:

 .1اسم المعلم:

سنوات الخبرة:

العمر:

 .2مستوي تعليم المعلم( :ضع عالمة أمام أعلى المستوى الصحيح من فضلك)
بكالوريوس في التخصص

بكالوريوس في غير التخصص

دبلوم في التخصص

ماجستير في التخصص

 .3انت( :ضع عالمة أمام أعلى المستوى الصحيح من فضلك)

معلم صف عادي لديه طالب صعوبات

معلم صف عادي ليس لديه طالب صعوبات
معلم غرفة مصادر

من فضلك ضع عالمة (√) أمام العبارة تحت الخانة التي تعبر عن رأيك على النحو اآلتي:
 =1غير موافق تماما  =2غير موافق

م

 =3غير متأكد

 =4أوافق

 =5أوافق بشدة
درجات الموافقة

العبارة

 .1أعتقد أن إعدادي األكادميي ساعدين بدرجة ملحوظة يف التدريس لذوي صعوبات التعلم

5

4

3

2

1

 .2متكنين قدرايت وإمكانايت من النجاح يف تدريس ذوي صعوبات التعلم

5

4

3

2

1

 .3ال أحتاج ألي تدريب لتحقيق جناحي يف تدريس ذوي صعوبات التعلم

5

4

3

2

1

 .4مل أجنح يف تدريسي لذوي صعوبات التعلم

1

2

3

4

5

 .5يساورين القلق عندما أعلم أن أحد ياليب بالصف من ذوي صعوبات التعلم

1

2

3

4

5

 .6تباين الطالب عقليا وجسميا مسوغ غري كاف لدمج ذوي صعوبات التعلم

1

2

3

4

5

 .7الضعف امللحوظ لذوي صعوبات التعلم مسوغ كاف لعدم دجمه بالفصول العادية

1

2

3

4

5

 .8أعتقد أن األيفال من ذوي صعوبات التعلم ميكنهم حتقيق إجناز حتصيلي مرتفع

5

4

3

2

1

 .9األفضل للطالب ذوي صعوبات التعلم أن يتعلموا يف فصول خاصة هبم

1

2

3

4

5

 .10ال أجد راحة نفسية يف تدريسي لأليفال ذوي صعوبات التعلم

1

2

3

4

5

 .11أجد صعوبة يف تدريس ذوي الصعوبات اإلدراكية يف الفهم واالنتباه

1

2

3

4

5

 .12أستطيع السيطرة على النظام داخل الصف بوجود يالب ذوي صعوبات التعلم

5

4

3

2

1

 .13ال يفيد دمج ذوي صعوبات التعلم يف اكتساب مناذج سلوكية من العادي ن

1

2

3

4

5

 .14يرتفع حتصيل ذوي صعوبات التعلم إذا مت تدريسهم يف الفصول العادية

5

4

3

2

1

 .15ال أتوقع حتقيق ذوي صعوبات التعلم ملستويات عالية من اإلجناز األكادميي حىت ولو مت دجمهم مع العادي ن

1

2

3

4

5

 .16يرتفع تقدير الذات لدى ذوي صعوبات التعلم إذا مت دجمهم مع العادي ن

5

4

3

2

1

 .17ال شك أن وجود ذوي صعوبات التعلم يف الفصل العادي يعيق جناح تدريس األخرين

1

2

3

4

5

 .18تساعد ورش عمل مهارات تدريس ذوي صعوبات التعلم على رفع كفاءة املعلم ن

5

4

3

2

1

 .19البد للمعلم من إعادة توزيع الطالب داخل الصف لتحقيق أكرب فائدة من العملية التعليمية لذوي صعوبات

5

4

3

2

1
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 .20لن اجنح جبهدي ولكن بوجود معينات مثل الداتا شو والكمبيوتر والربامج التعليمية عند تدريسي لذوي
صعوبات التعلم

1

2

3

4

5

 .21دائما تتفهم إدارة املدرسة ضرورة تزويدي باألجهزة املعينة على تدريس ذوي صعوبات التعلم
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 .22البد من دمج ذوي صعوبات التعلم يف الفصول العادية لضمان جناحهم
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 .23ليس من الضروري أبدا دمج ذوي صعوبات التعلم يف الفصول العادية لضمان جناحهم
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 .24ال فائدة مما أنفقه من وقت وجهد يف تدريس ذوي صعوبات التعلم
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 .25مدارس العادي ن غري متهيئة الستقبال ذوي صعوبات التعلم
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إدراك تلميذ ذوي صعوبات التعلم لفاعلية تدريس معلم الصف معه

يجيب عنه تلميذ صعوبات التعلم بمساعدة معلم غرفة مصادر التعلم
بيانات التلميذ:

االسم ..................................... :الجنس :ذكر/أنثى اسم المدرسة................................ :
اسم معلم الصف .......................... :سنوات الخبرة.......... :سنه المؤهل الدراسي................................ :
نوع صعوبات التعلم ...................... :حالة صعوبات التعلم لدى هذا التلميذ :شديدة/متوسطة/ضعيفة

مدى تقدم التلميذ في غرفة مصادر التعلم :عالية/متوسطة/ضعيفة
 =2أوافق  =3غري متأكد
 =1أوافق بشدة
م

 =4أرفض  =5أرفض بشدة
1

العبارة

.1

حينما يرتفع أدائي فإن ذلك اجملهود غري العادي الذي يبذله معي معلم الصف

.2

يعتمد جناحي كثريا على ما تبذله معي أسريت من جهد كبري

.3

يعتمد جناحي كثريا على مدى التعاون ب ن معلم الصف وما تبذله أسريت من جهد كبري

.4

أنا غري ملتزم بالنظام داخل الصف ألنين غري ملتزم به يف منزيل

.5

يف أحيان كثرية ال أجد فائدة من وجودي مع معلم الصف

.6

الواجب الذي أفشل يف أدائه هو بسبب أن معلم الصف ال يعلم مستوى الواجب املناسب يل

.7

درجايت ترتفع من ح ن حل ن بسبب معلم الصف

.8

معلم الصف هو املسؤول الوحيد عن ارتفاع مستوى درجايت

.9

معلم الصف هو املسؤول عن املستوى الذي وصلت إليه

 .10ال أشعر بوجود معلم الصف
 .11يريقة تدريس معلم الصف تساعدين على الفهم
 .12جناحي هو بسبب معلم الصف
 .13ال أجد من يرعاين يف املدرسة سوي أسريت فقط
 .14ال أتذكر املهارات اليت علمين إياها معلم الصف
 .15جناحي هو بسبب اجملهود الكبري ملعلم الصف معي
 .16يشتكي معلم الصف من كثرة حتركايت داخل الصف
 .17سبب مشكليت أن معلم الصف ال يفهمين جيدا
 .18عدم أداء واجبايت املنزلية هو بسبب أن معلم الصف ال يراجعها أو يصححها يل
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 .19ال يستثري املعلم دافعييت للتعليم
 .20اجملهود الكبري الهتمام أسريت يب هو السبب وراء ارتفاع أدائي املدرسي
 .21ال أرغب يف مواصلة التعليم بسبب معلم الصف
 .22أنا تلميذ من ذوي صعوبات التعلم ال جيد معلم الصف املناسب له
القلق االجتماعي لذوي صعوبات التعلم
إعداد أ.د .علي محمود شعيب

يجيب عنه معلم الصف العادي عن كل تلميذ من ذوي صعوبات التعلم يقوم بتدريسه
بيانات المعلم:

االسم ..................................... :الجنس :ذكر/أنثى اسم المدرسة................................ :
سنوات الخبرة.......... :سنة المؤهل الدراسي................................ :

نوع صعوبات تعلم التلميذ ...................... :حالة صعوبات التعلم لدى هذا التلميذ :شديدة/متوسطة/ضعيفة
مدى تقدم التلميذ في غرفة مصادر التعلم :عالية/متوسطة/ضعيفة
 = 1وصف العبارة ينطبق عليه

م

 = 2وصف العبارة ال ينطبق عليه
العبارة

.1

إذا تكلم أمام اآلخرين فال يتلعثم

.2

يشارك بصعوبة مع زمالئه بعض األنشطة داخل الصف

.3

يتجنب اخلروج لفناء املدرسة خالل فرتة الفسحة

.4

يتعمد الغياب عن املدرسة يف كثري من األحيان

.5

ال خياف التحدث مع املسؤول ن يف املدرسة كاملدير مثال أو بعض املدرس ن

.6

خيشى أن يتكلم أمام اآلخرين

.7

مشاركته يف األنشطة قليلة جدا

.8

إذا خرج ليكتب على السبورة خيطئ بسبب مراقبة اآلخرين له

.9

دائرة تفاعالته مع زمالئه حمدودة

 .10ال يتكلم اال مع عدد قليل جدا من زمالئه هم الذين يعرفهم جيدا
 .11قد يبول ال إراديا يف ثيابه داخل الصف
 .12يتجنب الكالم أمام اآلخرين
 .13حيب أن يكون يف بؤرة االهتمام بأفعال يفعلها
 .14يتصف بالغرية الشديدة من اآلخرين
 .15عدواين سواء لفظيا أم سلوكيا مع اآلخرين من زمالئه
 .16ال يهتم مبظهره
 .17يهتم بنظافة كراساته وحقيبة مدرسته
 .18دائما ينسى كراسات الواجب أو كتبه
 .19مييل إىل التفاعل االجتماعي مع األيفال
 .20ال حيضر يابور الصباح عادة
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قواعد النشر

 .5االلتما فظا  APAف البتا ة والت ثعق.
.6كتا ة مت البحث جل شبأ جي ي جدا اليلخص

أوالً :الخصائص العامة للدورية:
 .1تلتزم الدوريززة فز ميعززا مزا يفيز فع زا يززا يتياشز مززا الززف
اإلسز ززام ال ز ز ي الز ززقو ي ز ز جلعز ززس الي،تيز ززا ال ز ززع و
اللغة الع عة او االج،لعمية.
وكقلك معايع الفي العاليعة واالخاقعة اليعتب ة جاليعا.
 .2لغة الفي ف الدورية ه اللغزة الع عزة وي،ز ن أن تفيز  .7يمو الباحث عي ي م تلس م حثس وخيس ج خ م
عض البح ث اللغزة اإلج،لعميزة مزا ملخزص ال يميزد جز الدورية الت يفي فع ا حثس.
.8ل عئة التح ي حق الفحص اأول للبحث وت ي أهيعتس
( )252كلية اللغة الع عة.
 .3ت ززت الدوريززة ززالبح ث الت ز تعززال الييززباي الت يززة للتحبع او رف س.
.9ال يت جي البحث ف الدورية إال عد إمانتس م قبأ
والفف عة.
 .4ت زت زالبح ث تاي البززا ا الت،ديزدو والتز ت ز فز اثفع م اليح ّبيع .
ت سز ززعا فز ززاة اليع فزززة ف ز ز الي،زززا الت ز ز و والي،ز ززا  .12هعئة التح ي غع ملممة البح ث الت تصأ إلع ا
س اء أمعمي للفي أ ل ت،م.
الفف .
 .5تفي الدورية م امعاي البتب الت تدور ح م،زاالي .11يت است با البح ث للفي خا العا ال،امع ف ط
الت عة وجل الففس والت ي ى أج ا تاي قعية جليعزة فز (م ش اغ بس حت ج اية ش ا يأ م كأ جا ).
را عاً :التحبع :
هقي الي،الع .
 .6تص ززدر الدوري ززة أر ززا مز ز اي فز ز الع ززا اال ززدار اأو  .1ي سأ البحث إل اثفع م اليختصع ف م،ا البحث
أو الدراسة لتحبعيس ون تك اس الباحث.
خا ش سبتيب والثاج خا ش ي يب والثالث
 .2فز ز حال ززة ومز ز اخ ززتاف ززع جت ززائ ت يز ز اليحبي ززع
خا ش مارس وال ا ا خا ش ي جع .
ي سأ البحث إل محب ثالث.
ثاجعاً :أهداف الدورية:
 .3ي د اليحب ت ي اً مفصاً ج مدى إمانتس للبحث م
ت دف الدورية إل تح عق ما يأت :
جدم ا.
 .1تأس ززعس فبز ز ت ز ز و وجف ز ز فاج ززأ يأخ ززق فز ز االجتب ززار
 .4تص ف مبافأة رممية لبأ محب .
اليعبعاي الث افعة.
 .2اإلس ز ا ف ز تب ز ي ز ام الت عززة والتعلززع ف ز الييلبززة خام اً :هعئة التح ي :
تت ل هعئة التح ي الي ياي اآلتعة:
الع عة ال ع ية خا ة وف العال صفة جامة.
 .3تع يف الي تيع بأ ما ي ت،د ف اليعدان الت و .1 .رس ال عاسة العامة للي،لة والتأكد م متا عة تففعقها.
 .2العيأ جل تب ي الدورية واالرت اء ي ت اها.
 .4تي،عا الباحثع والدارسع جل البحث والفي .
 .3اإلجا والتع يف الدورية واست باب الباحثع لليياركة
ثالثاً :ق اجد الفي ف الدورية:
بح ث .
 .1جي ز ز الدوريز ززة اأ حز ززاث اأ ز ززعلة الت ز ز تفز ززاق ق ز ززايا
 .4اسززت با البحز ث وم امعت ززا وتحديززد مززدى اجبباق زا مززا
وم ض جاي الت عة وجل الففس.
ش وط الفي ف الدورية.
 .2جي الدوريزة البحز ث التز لز ي زبق جيز ها ولز تفيز فز
م ززة أخز ى ولع ززة م ززتلة مز أو راسززة أخز ى او رسززالة  .5إ ززاص أ ززحاب البحز ز ث جز ز ت ززل أ ح ززاث وإمب ززان
جي ها م جدمس.
جليعة.
 .3الح ززد اأجلز ز لع ززد ززفحاي البح ززث ثاثز ز ن ززفحة  .6إرسا البح ث إل اليحبيع واست بال ا مف .
مبب جززة جلز الحاسززب اآللز وفززق م ا ززفاي الي،ززاي  .7التف عق ما الباحث جفد حامة البحث لبعض التعدياي.
 .8اتخززات ال ز ار يززأن جيز البحززث مز جدمززس عززد م امعززة
العليعة التا عة ل،امعة اليلك سع .
راء اليحبيع واست،ا ة الباحث ل ا.
 .4إرفززاة ج ززخة م ز البحززث الي ز ا جي ز ص مززا ملخززص قصززع
ز ززاللغتع الع ع ز ززة واإلج،لعمي ز ززة .ال يت ،ز ززاون ( )252كلي ز ززة  .9است با طلباي االشت اك ف الدورية.
ي ضز ز ز فع ز ززس جفز ز ز ان البح ز ززث وأهداف ز ززس ومف ،ز ز زس وجتائ ،ز ززس  .12التف عق ما الفاش .
 .11م امعة الف خة اأول للتأكد م سامت ا م اأخباء
والبلياي اليفتاحعة.

