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  األول في المجلد الثاني مقدمة العدد 

السالم على نبيه  محمد وعلى آاله الحمد هلل حمدا طيبا يليق بجالل وجهه وعظيم سلطانه و

 وصحبه وسلم تسليما كثيراً ... وبعد ...

فان البدايات صعبة عادة، واالستمرار اكثر صعوبة. لقد من هللا علينا في مجلة المعهد الدولي 

بان  (Global institute for study and research journal(GISR-J))للدراسة والبحث 

 . بسبع دراسات علمية متنوعةالثاني بهذا العدد  نفتتح عامنانستمر، وان 

ان البحث العلمي واجب على الباحثين، والنشر حق لهم ونحن في هذه المجلة اخذنا على عاتقنا 

المساهمة نشر انتاج الباحثين العلمي لنعطيهم بعضا من حقوقهم. ودعما لمسيرة البحث العلمي 

 العربية. 

شر السريع ليتوافق مع احتياجات الباحثين في مجالين متكاملين اننا نحاول ان نتميز بتسهيل الن

وهما الجانب العلمي والجانب الوظيفي والمهني، فكثير من الباحثين يجد صعوبة في الحصول 

على فرصة النشر في المجالت الورقية لما عليها من ضغط. كما يجد مشكلة في سرعة النشر قد 

 والحالة المزاجية لديه.  للعمل ية مما يؤثر سلبا على الدافعيةتؤدي الى تأخير في ترقيته االكاديم

لقدد قررنا خوض التحدي المتمثل في الموازنة بين سرعة النشر ودقة التحكيم وهو امر في غاية 

يبذلون اقصى جهد لاللتزام األكفياء الذين  المحكمينالصعوبة .. لكننا نقد بعون هللا وبتعاون 

 لوقت المطلوب منهم. بمعاييرنا وااللتزام با

 اخيرا نشكر كل من منحنا ثقته من الباحثين وتواصل معنا،،،،،

 التحرير

j@hotmail.com-Gisr 

info@gisr.org.uk 
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 جسر( المعهد الدولي للدراسة والبحث  ) مجلة

Global institute for study and research journal(GISR-J) 

هيئة التدريس في الجامعات والباحثين والمتخصصين  ألعضاءتنشر المجلة البحوث 

 واالنجليزية. العربية باللغتين

يوما من استالمه  21والنشر تتن بسرعة حيث يتم تحكيم البحث خالل  يمالتحك والمجلة عملية محكمة اجراءات

 يوما من قبوله بعد اجراءات التعديالت. 30وينشر خالل 

 رؤيتنا

مجلة رائدة في الدراسة والبحث ، تنشر االنتاج العلمي لجميع الباحثين في كافة مجاالت البحث لتطوير ونشر 

 .المعرفة، وفق معايير علمية عالية

  رسالتنا

 تسهيل النشر العلمي وازالة العوائق التي تمنع الباحثين من نشر انتاجهم

 هداف المجلةأ

 . رفع سوية البحث العلمي

 .ممكنقدر  بأكبرالمشاركة في نشر المعرفة 

 . ايجاد شبكة تواصل للباحثين في كافة المجاالت البحثية

 .ازالة العوائق التي تمنع او تؤخر النشر العلمي للباحثين

 .تسهيل وصول الجمهور الى نتائج البحث العلمي

 . زيادة االستفادة من البحث العلمي

 .دعم الباحثين الجدد من خالل نشر ابحاثهم

  .البحث العلمي مع عدم االخالل بجودتهتقليل المدة الزمنية لنشر 
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 تحرير في المجلةهيئة ال

 بريطانيا –التحرير د. حافظ الكرمي  هيئة رئيس

 نيابريطا –المحرر التنفيذي : د ابراهيم حماد 

 السعودية  –د. توفيق الرقب 

 االردن - بني مفرج محمد .د

 فلسطين -د. ابراهيم ابوعقيل 

 د. سامي حريز

    المحرر التنفيذي االردن - محمود محمد د. 

 سلطنة عمان –د. عبد الفتاح أبو زيد 

 السعودية - عودة محمد . الدعم الفني

 

  سكرتيرة التحرير : عبير خليل

 هيئة المحكمين

 د. محمود سيد علي أبو سيف

  د. عبد اسماعيل

 الجعافرة السالم  دد. عب

  د. نبيل المقابلة

 د. أحمد صادق عبد المجيد

 د. سامي حريز

 سلطنة عمان –بد الفتاح أبو زيد د. ع
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 مجلة المعهد الدولي للدراسة والبحث

Global Institute for Study and Research( Gisr-J) 

 المجلة  معايير التحكيم
متوسط درجة  الدرجة المعيار 

 التحكيم

 مالحظات

 كلمة20ال يتجاوز  5 صياغة عنوان مناسب للبحث 

 كلمة 300د عن ال يزي  5 كنابة ملخص محكم 

شهور مضت  6يفقد البحث درجة عن كل   5 الجدة ) يكون بحث جديدا ( 

 من تاريخ اعداد البحث

 مدى اعتماد البحث على المصادر االصلية  5 االصالة 

مقدمة مختصرة توضح ماذا سيفعل   5 طريقة عرض المشكلة البحثية في المقدمة 

 الباحث في هذه البحث

   5 ومنطقي متسلسلحث بشكل ترتيب عناصر الب 

   10 صياغة مشكلة البحث بطريقة علمية 

   5 وتطبيقاته ومبرراتهاهمية البحث  

مراجعة االدب النظري ومدى تغطيته  

 لموضوع الدراسة

 يجب مراعاة التسلسل والترابط  10

على االقل توثيق مرجع واحد منشور  في   5 حداثة المراجع 

 ها البحثالسنة التي سينشر في

مناسبة منهجية البحث للموضوع ودقة  

 اجراءات البحث

10   

   10 االحصائية المستخدمة األساليبدقة االساليب  

 االمالء والنحو والصياغة  5 سالمة اللغة المستخدمة 

 باألدبمناقشة النتائج بطريقة علمية وربطها  

 النظري

10   

راجع سالمة التوثيق داخل البحث وكتابة الم 

 االصدار  APAفي نهاية البحث وفق نظام 

 السادس

5   

  79 100 المجموع 

  j@hotmail.com-gisrولمزيد من المعلومات يرجى االتصال على رئيس هيئة التحرير على االيميل:
info@gisr.org.uk 
 المحرر التنفيذي
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 الفهرس

 الصفحات  المؤلفون \المؤلف  العنوان  

جودة الحياة وعالقتها بسيكولوجية التفاؤل والتشاؤم لدى المرأة السعودية في ضوء بعض   .1
 المتغيرات الديموغرافية.

 حصة محمد سيف السهلي
 

1-18 

 نفيذ البرنامج التربوي الفرديمستوى إدراكات آباء الطلبة الموهوبين لكفايات تخطيط وت  .2
 في جدة

 38-19 حسين عبد المجيد مفلح النجار

فاعلية برنامج )حوارات مستقبلية لحل المشكالت بطرق إبداعية( في تنمية المشاعر   .3

 االنفعالية المتشعبة والمهارات اإلبداعية في األردن .

 زياد كامل الالال

 

39-69 

ية الخاصة في جامعة الملك عبدالعزيز قبيل فصل مظاهر القلق لدى طلبة تخصص الترب  .4
 التربية العملية وارتباطها ببعض المتغيرات

 91-70 محمود عبيد،  إمام محمد قزاز

 عبيد سمير محمود  العجز النمائي الحسابي. طالبفاعلية برنامج تدريبي لتنمية أداء الذاكرة العاملة لدى   .5
 

92-114 

لذاكرة العاملة لدى طالب ذوي صعوبات الكتابة وقياس أثره بناء برنامج تدريبي لتنمية ا  .6

 على مهارات الكتابة لديهم الطالب ذوي صعوبات التعلم.

 محمود عبيد، إمام محمد قزاز
 

115-134 

في  ذوي اضطراب التوحدالمشكالت النمائية األكثر شيوعًا لدى عينة أردنية من األطفال   .7
 وجهة نظر أسرهم السنوات الثالث األولى من عمرهم من

 إمام محمد قزاز             
 

135-154 
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في ضوء بعض  جودة الحياة وعالقتها بسيكولوجية التفاؤل والتشاؤم لدى المرأة السعودية
 المتغيرات الديموغرافية.
 حصة محمد سيف السهلي

 كلية التربية، قسم علم النفس
 جامعة جدة

المرأة  لدى والتشاؤم التفاؤل بسيكولوجية وعالقتها الحياةجودة  عن الكشف إلى الدراسة هدفت :ملخصال
 تكونت الفتيات والنساء من عينة ةالباحث تاختار  الدراسة أهداف ولتحقيق المتغيرات، بعض ضوء في السعودية

 للتفاؤل( سيجمان)ومقياس ،جودة الحياة مقياس: هما أداتين على الدراسة اشتملت وقد ،امرأة( 150) من
 المتوسطات بين والفروق المعياري، واالنحراف الوزنية، والمتوسطات الحسابية المتوسطات استخدام وتم. والتشاؤم
 على جاءت التي النتائج الستخراج االرتباط؛ ومعامالت المئوية، والنسب التباين وتحليل"  ت" اختبار باستخدام
، وتميل نحو سيكولوجية التفاؤل، وأن داللة ذو جاء عام بشكل السعودية المرأة لدى الحياة جودة :اآلتي النحو

 التفاؤل وسيكولوجية هناك عالقة ارتباطية موجبة بين جودة الحياة وسيكولوجية التفاؤل والتشاؤم. وفي جودة الحياة
 الدراسة نتائج ضوء وفي ( والمتزوجات والدراسات العليا.39-30جاءت النتائج لصالح الفئة العمرية ) والتشاؤم

 .جودة الحياة ونظرة التفاؤل لدى المرأة السعودية دور تعزز التي التوصيات من مجموعة ةحثالبا تقدم
 .امرأة تشاؤم، تفاؤل، جودة الحياة،: مفتاحية كلمات

Quality of Life and it's Relationship between Psychology of 

Optimism, Pessimism for , Saudi women In light of some of the 

variables 
Hessa  Mohammed Saif Al-Sahli 

Faculty of Educational 

Department of Psychology 

Jeddah University 

Abstract: This study aims at recognize the relationship between quality of life and 

psychology of optimism, pessimism for Saudi women In light of some of the 

variables, moreover To achieve study objectives, the researcher selected a sample of 

women in the Kingdom of Saudi Arabia, a (150) female, For the purpose of the study, 

the researcher used two questionnaires; questionnaire for quality of life, and Seligman 

optimism and pessimism questionnaire. Means, weight means, standard deviation 

were computed by using t- test. Variance analysis, percentages and correlation 

coefficients were also calculated. The results revealed the following: Quality of life 

for Saudi women in general came is significant, Saudi women tend to the psychology 

of optimism. Results of the study show a statistically significant relationship between 

quality of life  and psychology of optimism and pessimism, In the quality of life and 

the psychology of optimism and pessimism results were in favor of the age group (30-

39) and married and graduate studies. In the light of the results there were some useful 

recommendations. Keywords: Quality of Life, optimism, pessimism, Women.  

 
 



 

 

                         Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK       ISSN. 2397-0308   

       

 2 

 

 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J)       2015/ December  ISSN: 2397-0308      

Vo,2. No,1 

 مقدمة:
 الجوانب تنمية على يركز الذي اإليجابي النفس علم دراسة إلى األخيرة اآلونة في النفس علم بحوث اهتمت     

 النفس علم بحيث يهتم .الضعف ونقاط السلبية الجوانب على التركيز من بدال الفرد لدى القوة ونقاط اإليجابية
 المهم الدور على يركز ولذلك للفرد، إيجابية طبيعة ذات حياة بناء وبكيفية المعنى، ذات الهادفة بالحياة اإليجابي

 التي المتغيرات من وغيرها عنها، والرضا الحياة جودة قبيل من اإليجابية المتغيرات بعض تؤديه أن يمكن الذي
 لدى السلبية العوامل دراسة على االقتصار من بدال الفرد لدى القوة نقاط تفعيل في مهم دور لها يكون أن يمكن
 وفهم كالسعادة للفرد اإليجابية السمات وتحليل بدراسة اإليجابي النفس علم يتعلق الفردي المستوى وعلى د،الفر 

 .اإليجابية المشاعر
 والمسنين كالنساء المهمشة والفئات عام، بشكل األفراد لدى الحياة بجودة والمجتمعات، األمم حضارة هذا وتقاس

 مجال على حديثاً  دخلت التي المفاهيم من الحياة جودة مفهوم رويعتب خاص، بشكل المزمنة األمراض وذوي
 .لهم الرفاه وتحقيق المجتمع أفراد بكافة االهتمام مدى عن يعّبر إذ االجتماعية، والحياة وعلم النفس التربية

 يةالنفس الصحة تحقيق في أهمية من لها لما ألفراده الحياة جودة تحسين هو مجتمع أي ينشده الذي الهدف نإ
 في المادية بالظروف االستمتاع عن عبارة هي الحياة وجودة .يحياها التي الحياة هذه عن بالرضا وشعوره للفرد،
شباع الحال بحسن واإلحساس الخارجية البيئة  لجوانب الفرد إدراك عن فضالً  الحياة، عن والرضا الحاجات وا 
 عبد) المجتمع في السائدة القيم مع وتوافقه ابيةاإليج الجسمية الصحة جانب إلى الحياة بمعنى وشعوره حياته
 (.2006 وحسين، الفتاح

 حوله يدور فيما للتحكم وقدرات نشاطات من به يقوم وبما الفرد، حياة بأسلوب الحياة جودة مفهوم ويرتبط 
 ضغوط هامن الحياة، بجودة اإلحساس إلى الوصول من الفرد تمنع التي المعوقات من العديد هناك وأن ومستقبله،

التحكم  على القدرة وعدم اإلنجاز، ضعف جراء من به يشعر الذي الداخلي والصراع الفرد، يواجهها التي الحياة
 (.2006)ابراهيم وصديق،

ويعد االهتمام بجودة الحياة لدى المرأة الهدف األسمى نحو مستقبل أفضل لألسرة التي تعتبر المؤسسة التربوية 
 واالجتماعية األهم.

 نظرا وذلك النفسية، المجاالت مختلف في الباحثين قبل من بالغ اهتمام على والتشاؤم التفاؤل دراسة وذوتستح
 والصحة بالسعادة التفاؤل ارتباط النظريات معظم أكدت فقد للفرد، النفسية بالصحة السمتين هاتين الرتباط
 التشاؤم يرتبط حين في ،ضيقه صغيره زاوية من ال عامه زاوية من للحياة االيجابية والنظرة واالنجاز والمثابرة
 كبعد والتشاؤم التفاؤل سمتي ان على (.2007 وكاظم، االنصاري) للحياة السلبية والنظرة والمرض والفشل باليأس
 امرا تعديله عملية من يجعل مما ،( 2008)نصراهلل،  والخبرة البيئة من واكتسابه تعلمه يمكن للشخصية اساسي
 (. Seligman,2011) لها محبطا نمطا يكون ان بدل الفرد لشخصية مدعما طانم ليصبح يسيرا

 االحباط، لديه وتولد به تمر التي االشياء نحو عامة ايجابية لتوقعات الفرد امتالك عن تعبر المتفائلة والشخصية
 فالفرد .(2013)القحطاني،  واليأس والفشل الكآبة مقاومة على يساعد نفسي ميكانزم بمثابة يعتبر فالتفاؤل
 بفاعلية ويستجيب يتصرف فهو ولذلك والنجاح، التطور على يساعد مصدر عن عبارة بانه الفشل يرى المتفائل
 .(2011)أسعد،  االخرين من المساعدة يتطلب وال بنفسه االفضل نحو حياته تطوير ويستطيع وسعادة،
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 وتوصله به تمر التي االشياء هذه نحو عامة يةسلب لتوقعات صاحبها امتالك عن فتعبر المتشائمة الشخصية ماأ 
 الخروج يمكن ال مأساة بانه الفشل يرى فهو  .والتعاسة والالمباالة االهتمام بعدم تمتاز رتيبة، حياة الى بالتالي
 التردد من حالة وفي السؤال دائم يجعله مما اليومية، لمشاكله ناجعة حلول وضع يستطيع ال عادة وهو. منها

 االعمال ابسط لتأدية االخرين من المساعدة يطلب ما كثيرا فهو نفسه على االعتماد يستطيع ال والشك،
 (. Seligman,2011)والوظائف

 ، اتقانها في والنجاح المختلفة والمهارات المفاهيم تعلم على قدرة اكثر الفرد تجعل المتفائلة النظر وجهة تعزيز إن
 بما الصعاب مواجهة على قادرة فعالة مشرقة بحياة وتمده لذاته، ايجابي مفهوم تطوير على قدرة اكثر كما تجعله
 التقبل مفهوم تطوير على تساعده كما .(2012 محيسن،) نقصان او زيادة دون ممكن وانفعال طاقة من تستحق
 مرات في منها االفادة يمكن خبرات واعتبارها حياته، في تمر التي والنجاح الفشل لحاالت واالحترام والتقدير
 لتعلمه معززة راجعة تغذية بمثابة لتصبح منها العبرة واخذ الفشل او النجاح هذا اسباب معرفة خالل من الحقة

Dreher,2009 ).) 
 والمصالح الحقوق في والمرأة الرجل بين ساوت فإنها المطهرة الشريعة من مستمدة السعودية األنظمة كانت ولما

 لطبيعتها، ومراعاةً  لها، وحمايةً  لكرامتها، وصيانة بها، رحمةً  للرجل، ليست كثيرة بحقوق المرأة وميزت العامة،
 .لها تعرض التي والعوارض لألعذار وتقديراً 
 والكرامة الحياة حق مثل للرجل التي اإلنسانية الحقوق كامل لها منه وجزءاً  للرجل وشقيقة إنساناً  باعتبارها فالمرأة
 والتدريب، والتعليم التعلم في وحقها العامة، والخدمات الصحة في وحقها ،المعيشية والكفاية والحرية والعدل

 والعلمية والسياسية واالقتصادية االجتماعية والمشاركة والتربية، والحضانة واإلنجاب والزواج والعمل، والتوظيف
 النافعة، المشروعة تالمجاال شتى في واإلبداع واإلنتاج التطوعية، واألعمال والتربوية، والدعوية واإلعالمية

 المنكر، عن والنهي بالمعروف واألمر والدعوة الحسبة في وحقها والمحاماة، والمخاصمة المرافعة في حقها وكذلك
نشاء المختلفة، بأنواعها والتجارة المشروع والكسب التملك في وحقها  والتعاقد والجمعيات، والمؤسسات الشركات وا 

 التنقل في وحقها المهنية، والتراخيص التجارية السجالت واستخراج البنكية ساباتالح وفتح واالستثمار واالستقدام
 .(2012الفوزان،) الرجل مع فيها تشترك التي الشرعية حقوقها من ذلك غير إلى واإلقامة، والسفر

 في للعضوية الكاملة بالحقوق يتمتع عضواً  المرأة تكون بأن ينص ملكي أمر صدر م2014 ديسمبر 12 في
 الترشح في المرأة مشاركة ُأقرت كما .أدنى كحد   العضوية مقاعد من%( 20) نسبة تشغل وأن الشورى، لسمج

) وكالة االنباء  م2015 عام في ستكون والتي القادمة، الدورة من اعتباراً  البلدية المجالس لعضوية واالنتخاب
 (2011السعودية ، 

 المملكة تشهدها التي الحضارية والنهضة االقتصادي واقعال انعكاس مدى في لتبحث الحالية الدراسة وتأتي
 وعالقتها بسيكولوجية التفاؤل والتشاؤم. الحياة جودة مدى حيث من المرأة السعودية على السعودية العربية
 :وأهميتها الدراسة مشكلة

. المجتمع ألفراد تقدم التي واالجتماعية المادية الخدمات مستوى رقي عن للتعبير يستخدم الحياة جودة مفهوم نإ
(  2006) وحسين الفتاح عبد، فقد قام االجتماعية والبحوث الدراسات باهتمام الحياة جودة موضوع حظي وقد

 ،التعلم صعوبات ذوي األطفال لدى الحياة بجودة تتنبأ التي والمجتمعية والمدرسية األسرية العوامل بدراسة
( 2014حياة المعاقين، ودرست )كريمه،  ( جودة2011وناقشت دراسة )السرطاوي واخرون،
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 الدراسات فمعظم ،المرأة لدى الحياة جودة إلى األبحاث تطرقت وقلما جودة حياة التلميذ وعالقته بالتحصيل،
 تهميشها طال التي الشرائح من المرأة أن وبما بعينها، فئة االعتبار بعين األخذ دون عام، بشكل المجتمع تناولت
 وبناء. الشريحة بهذه المجتمع اهتمام مدى عن تعبير هو المرأة حياة بجودة االهتمام فإن ة،الماضي العقود عبر
وعالقته  السعودي المجتمع في المرأة حياة جودة واقع على الضوء لتسليط الدراسة هذه جاءت فقد ، عليه

 لهذه والثقافية ماعيةواالجت الصحية الخدمات مستوى عن يكشف ما وهو ،بسيكولوجية التفاؤل والتشاؤم لديها
 من وتنميتها تطويرها نحو والسعي ، الحياة جودة مستوى في الضعف جوانب على التعرف  إلى إضافة. الفئة
 .السعودي المجتمع في المرأة حياة بجودة النهوض على يساعد مما المختصة الجهات قبل
 :التالي الالسؤ  عن اإلجابة محاولة في الحالية الدراسة مشكلة تتحدد  سبق مما

في ضوء بعض المتغيرات  السعودية المرأة لدى والتشاؤم التفاؤل وسيكولوجية الحياة ما العالقة بين جودة
 الديموغرافية؟

 :الدراسة أهمية
 المرأة عيشهات التي الحياة جودة بمستوى المسؤولة والجهات المجتمع وتعريف الدراسة هذه نتائج نشر بأن شك ال
 الدراسة هذه أهمية تلخيص ويمكن ،لها المقدمة الخدمات مستوى على ايجابيا سينعكس ،السعودي المجتمع في
 :يلي فيما

. احياته بجودة االرتقاء وأهمية والثقافية، والصحية االجتماعية مستوياتها بمختلف المرأة بحقوق المجتمع توعية
 التوعية هذه مثل ان. حياتها جودة ىمستو  من تحسن التي بحقوقها المطالبة بأهمية المرأة توعية إلى إضافة

 تعد الدراسة هذه مثل فان وبالتالي. المجتمع فئات كافة ومساندة حشد في شك أدنى بدون ستسهم المجتمعية
 .المجتمع في المهمشة الفئات بحقوق المتنامي المجتمعي االهتمام مدى عن تعبيرا
 :الدراسة أسئلة

  ؟يةجودة حياة المرأة السعود درجة مستوى ما
 السعودية ؟ المرأة لدى( والتشاؤم التفاؤل) درجة مستوى ما
 ؟ السعودية المرأة لدى والتشاؤم التفاؤل حياة وسيكولوجيةال جودة درجة بين العالقة ما
 ؟العمر لمتغير السعودية تبعا المرأة حياة جودة درجة مستوى تختلف هل
 ؟الحالة االجتماعية لمتغير اتبع السعودية المرأة حياة جودة درجة مستوى تختلف هل
 ؟المستوى التعليمي لمتغير تبعا السعودية المرأة حياة جودة درجة مستوى تختلف هل
 ؟للعمر تبعا والتشاؤم التفاؤل مقياس علىالسعودية   المرأة استجابات متوسطات تختلف هل
 ؟للحالة االجتماعيةبعا ت والتشاؤم التفاؤل مقياس علىالسعودية  المرأة استجابات متوسطات تختلف هل
 ؟للمستوى التعليمي تبعا والتشاؤم التفاؤل مقياس على السعودية  المرأة استجابات متوسطات تختلف هل

 : الدراسة أهداف
وربطها  العربي عالمنا في المرأة حياة بجودة اهتمت التي الدراسات في كبيراً  نقصاً  هناك أن المالحظ من

 الدراسة حاولت السبب ولهذا. لقضايا المرأة بالنسبة جديداً  المفهوم هذا يعتبر حيث ،بسيكولوجية التفاؤل والتشاؤم
وعالقتها بسيكولوجية  السعودية العربية المملكة في المرأة عيشهات التي الحياة جودة مستوى على التعرف الحالية

 :يلي فيما الدراسة أهداف تتلخص وبذلك. التفاؤل والتشاؤم
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 الحياة جودة العامة، الصحة جودة) مجاالت في السعودية، المرأة عند الحياة جودة مستوى على التعرف -
دارته الوقت شغل جودة النفسية، الصحة جودة العواطف، جودة الوظيفية، الحياة واالجتماعية، األسرية  .(وا 

 .السعودية المرأة لدى( والتشاؤم التفاؤل) درجة مستوىمعرفة   -
 .المتغيرات ببعض وعالقتها المرأة عيشهات التي الحياة جودة مدى معرفة -
 التعرف إلى العالقة ما بين جودة الحياة وسيكولوجية التفاؤل والتشاؤم لدى المرأة السعودية. -

 :الدراسة حدود
 الدراسة أداة على استجابوا ممن السعودية العربية المملكة فيوالنساء  الفتيات على الدراسة هذه تطبيق تم لقد

 .2014/2015 الدراسي العام من الثاني الفصل خالل الكترونيًا، أو مباشر بشكل سواء
 :الدراسة مصطلحات

 في الخدمات ورقي البيئة ثراء خالل من حاجاته إشباع على وقدرته والسعادة بالرضا الفرد شعور :الحياة جودة
(. 2006وكاظم، منسي)منه واالستفادة للوقت إدارته حسن مع والنفسية والتعليمية واالجتماعية الصحية المجاالت

 يحصل التي بالدرجة إجرائياً  الحياة جودة ةالباحث تعّرف حيث الحالية، الدراسة في التعريف هذا ةالباحث تبنىتو 
 .الحياة جودة مقياس على الدراسة عينة افراد عليها
 وكاظم، األنصاري) المستقبل في المتطلبات بعض تحقيق في بالنجاح المدى قصير التوقع عن عبارة: التفاؤل
2007.) 
 األنصاري) لألحداث السلبي التوقيع إلى به تؤدي الفرد داخل كامنة سمة أو شخصي استعداد هو: التشاؤم
 (.2007 وكاظم،
 للتفاؤل سيجمان مقياس على المستجيب عليها يحصل التي الدرجة هي: والتشاؤم للتفاؤل اإلجرائي التعريف
 سيكولوجية عن تعبر( 24)  من أكثر الدرجة بينما التشاؤم، سيكولوجية عن( 24-0) ةالدرج وتعبر والتشاؤم
 .التفاؤل

 :سابقةال دراساتال
 والتسامح والتشاؤم التفاؤل بين ارتباطية عالقة وجود إلى التعرف: الى هدفت بدراسة( 2014) حميد بنإ قامت
( 5887) من الدراسة مجتمع تكون: الدراسة معمجت. سعود بجامعة اآلداب كلية طالب لدى الحياة عن والرضا

 الطالب عدد بلغ وطالبة، طالًبا( 502) الدراسة عينة بلغت وقد سعود، الملك بجامعة اآلداب كلية طالب من
 الوصفي المنهج الباحثة استخدمت: وأدواتها الدراسة منهج. طالبة( 252) الطالبات عدد بلغ بينما طالًبا،( 250)

 الخالق، عبد: )إعداد والتشاؤم للتفاؤل العربية القائمة: التالية األدوات الدراسة في استخدمت كما االرتباطي،
 وترجمة( Laura Yamhure Thompson ،2005: ) إعداد من التسامح قمة مقياس استخدمت كما ،(1998
 فهمي السيد بوتعري ترجمة( 1985Dienere. et al: )إعداد من الحياة عن الرضا ومقياس الباحثة، وتعريب

 لدى والتسامح التفاؤل بين( 0,001) مستوى عند دالة موجبة ارتباطية عالقة توجد -1: النتائج أهم(. 2008)
 لدى الحياة عن والرضا التفاؤل بين( 0,001) مستوى عند دالة موجبة ارتباطية عالقة توجد -2. الطالب
. الطالب من عينة لدى والتسامح التشاؤم بين( 0,001)مستوى عند دالة سالبة ارتباطية عالقة توجد -3 الطالب

 أهم الطالب لدى الحياة عن والرضا التشاؤم بين( 0,05) مستوى عند دالة سالبة ارتباطية عالقة توجد -4
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 روح تنمية في دور لذلك لما الطالبية، االنشطة خالل من بالجامعة الطالب شؤون دور تفعيل: التوصيات
 .لديهم التفاؤل
 الحياة عن والرضا والتشاؤم التفاؤل شيوع مدى على التعرف إلى هدفت التي( 2012) المجدالوي اسةدر  وفي

 الحياة عن الرضا وبين والتشاؤم التفاؤل بين العالقة على والتعرف الدراسة، عينة لدى النفسجسمية واألعراض
 الدخل، العمر،)  الديموغرافية لمتغيراتل تبعاً  الدراسة متغيرات في الفروق معرفة وأيضاً  النفسجسمية، واألعراض

 بسبب مواقعهم تركوا ينذال األمنية األجهزة موظفي من 205 من الدراسة عينة وتكونت(.  الخدمة سنوات
 من الحياة عن الرضا مقياس الباحث، إعداد من والتشاؤم التفاؤل مقياس الباحث واستخدم السياسية، الخالفات

 العينة من%  52 أن النتائج وأظهرت الباحث، إعداد من النفسجسمية ضاألعرا مقياس الباحث، إعداد
 عالقة وجود أظهرت كما نفسجسمية، أعراض من يعانون% 22 و حياتهم، عن راضين غير% 55و متشائمون،

 الحياة عن والرضا والتشاؤم التفاؤل بين كبيرة عالقة توجد ال وأنه الحياة، عن والرضا التشاؤم بين سالبة
 عن والرضا والتشاؤم التفاؤل مقياس في كبيرة فروق وجود عدم إلى توصلت كذلك النفسجسمية، األعراض وبين
 تبعا النفسجسمية األعراض مقياس في جوهرية فروق وجود إلى توصلت كما الديموغرافية، للمتغيرات تبعا الحياة

 األعراض عندهم ارتفعت مرتفعة، خبرتهمو  ودخلهم أعمارهم الذين األفراد أن تبين إذ الديموغرافية، للمتغيرات
 .غيرهم من أكثر النفسجسمية

 الحياة جودة مستوى على التعرف إلى هدفت دراسة( 2011) عبدات الزيودي، المهيري، السرطاوي، أجرى وقد
 العامة، الصحة جودة) مجاالت في المتحدة العربية اإلمارات دولة في المعاقين وغير المعاقين األشخاص عند
 الوقت شغل جودة النفسية، الصحة جودة العواطف، جودة الوظيفية، الحياة واالجتماعية، األسرية الحياة دةجو 

دارته  فقرات على منها األول الجزء احتوى جزأين، من تكونت والتي الدراسة أداة ببناء الباحثون قام حيث(. وا 
 . المقابلة إلجراء أسئلة على تملاش فقد الثاني الجزء أما  الحياة، جودة مستوى عن للكشف محدده
 معاق، غير شخص( 150)و معاقا، شخصا( 150) من مكونة عينة على الدراسة أداة بتطبيق الباحثون وقام
(. العمل وجهة االجتماعية الحالة الدخل، مستوى التعليمي، المستوى اإلعاقة، نوع) الدراسة متغيرات وفق وذلك
 إجابات محتوى وتحليل الفرضيات فحص وبعد. الصفرية الفرضيات من موعةمج صياغة تم المتغيرات لهذه ووفقا

 جودة أبعاد جميع في المعاقين وغير المعاقين بين إحصائية دالله وجود تبين المفتوحة، األسئلة على المفحوصين
 .راتاالما في المعاقين غير األشخاص لصالح وذلك المستقلة الدراسة متغيرات لجميع وفقاً  وكذلك الحياة
 جودة مستوى رفع إلى هدفت المعنية للجهات التوصيات من مجموعة الباحثون قدم الدارسة، نتائج على وبناء
 للحد المناسبة والخدمات البرامج وتقديم والنفسية، والصحية االجتماعية المجاالت شتى في المعاقين لدى الحياة
 .المتحدة العربية اإلمارات دولة في لمعاقينا وغير المعاقين األشخاص بين الحياة جودة في الفجوة من

 االجتماعي والدعم والتفاؤل الحياة عن الرضا بين العالقة معرفة إلى(  Froh et, al 2009)  دراسة هدفت
 الدعم ، التصرف حسن اختبار عليهم وطبق ، طالباً  154 من الدراسة عينة وتكونت ، الخريجين للطالب

 التخرج بين ايجابية عالقة وجود النتائج وأظهرت ، الحياة عن الرضا ، التفاؤل ، الجسدية األعراض ، االجتماعي
 أظهروا الخريجين أن كما ، التسامح ، اإلبداع األمل ، االجتماعي الدعم ، التفاؤل ، الحياة عن الرضا وبين
 . الجسدية األعراض مع سالبة عالقة
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 مسارات ثالثة خالل من الحياة عن الرضا على ظالحفا كيفية لمعرفة(  Wu et, al 2009 )دراسة هدفت
 العلوم جامعة من طالباً  272 من العينة وتكونت ،( الذات تعزيز التفاؤل، ايجابية، نظر وجهة)  وساطة

 تعزيز مقياس التفاؤل، مقياس ، السيطرة لقياس مقياس التالية األدوات الباحث ،واستخدم تايوان في والتكنولوجيا
 االيجابية النظر وجهات وأن المتغيرات، هذه بين ارتباطات النتائج وأظهرت الحياة، عن رضاال ،مقياس الذات
 . الذات احترام بواسطة الحياة عن الرضا إلى تؤدى

 لدى النفسية والوحدة الحياة عن الرضا بين جوهرية عالقة وجود من التحقق إلى(  2007)  علوان هدفت دراسة
 الباحث وأستخدم شهيد، زوجة 211 من الدراسة عينة وتكونت غزة، محافظات يف الفلسطينيين الشهداء زوجات
 عالقة وجود النتائج وأظهرت الباحث، أعداد النفسية الوحدة ومقياس الباحث إعداد الحياة عن الرضا مقياس
 .النفسية الوحدة وبين الحياة عن الرضا بين سالبة جوهرية

 األسرية الحياة جودة مفهوم لتطوير الدولية األسرية الحياة جودة عمشرو  (Barry, et al, 2007)دراسة  تبحثو 
 وتكونت المشاركة، األسرية الحياة معرفة منطق على مبنية منظمة معلومات جمع وطرق أدوات وتطوير

 الجديد التحول هذا ويركز األسرية الحياة لجودة حديث تحول إلى النتائج وتوصلت فرد، (300) من المجموعة
 القيم وأثر اآلخرين األناس من والدعم األسرية والعالقات والمال الصحة هي األسرية، للحياة مناطق ةتسع على

 عدة مع المناطق هذه من كل عالقة معرفة الباحثون واستطلع المجتمعي والتفاعل والترفيه له والتخطيط والمستقبل
 .والرضا واالستقرار والبداية األهمية، هي مفاهيم
 من كل في الجامعة طلبة لدى الحياة جودة مستوى معرفة( التي هدفت إلى 2006) البهادليو  كاظم دراسة
 تطبيق تم، الحياة جودة في الدراسي والتخصص والنوع البلد متغير ودور الليبية، والجماهيرية عمان سلطنة
 في مرتفعاً  كان الحياة جودة مستوى التالية: النتائج إلى الدراسة توصلت .الجامعة لطلبة الحياة جودة مقياس
 وقت شغل وجودة العامة، الصحة جودة هما بعدين، في ومتوسطاً  واالجتماعية، األسرية الحياة جودة هما بعدين،
 وجود إلى النتائج أشارت كما .العاطفي الجانب وجودة النفسية الصحة جودة هما بعدين في ومنخفضاً  الفراغ،
 .والتخصص النوع وبين وع،والن البلد متغير في إحصائياً  دال فرق

 تفعيل إلى وصوالً  الحياة وجودة الكبار تعليم بين العالقة عن لكشفل (2006)  العاني و جمعة دراسةوجاءت 
 صدقها من التحقق تم وقد البيانات، لجمع رئيسية كأداة االستبيان استخدام تم .أفضل حياة أجل من الكبار تعليم
 البيئي الوعي مجال في سجلت الدراسة عينة استجابات في الحسابية المتوسطات أقل أن النتائج أظهرت.  وثباتها
 .كإنسان الكبير حقوق مجال لصالح سجلت الحسابية المتوسطات أعلى حين في الصحي
 عن والرضا العمل ضغوط من وكالً  والتشاؤم التفاؤل بين العالقة فحص إلى هدفت ( 2004 ) حسن دراسة
 أربعة طبقت للعينة، المختلفة الديموغرافية للعوامل تبعاً  الدراسة، متغيرات في الفروق معرفة إلى إضافة العمل،
 الكويتيين، من وموظفة موظفاً  312 على ( العمل عن الرضا العمل، ضغوط التشاؤم، التفاؤل، ) وهي مقاييس
 أن أيضاً  وتبين مل،الع ضغوط مع يرتبط ولم العمل عن الرضا مع إيجاباً  ارتبط التفاؤل أن النتائج بينت

 كما العمل، ضغوط في المجموعتين بين فروق تظهر ولم المتشائمين، من العمل عن رضا أكثر كانوا المتفائلين
 شعوراً  أكثر كانوا الجنسين من واألرامل المطلقين وأن الذكور، من العمل عن رضا أكثر اإلناث أن أظهرت
 التنفيذية اإلدارة مستوى في العاملين أن كما والعزاب، المتزوجين من العمل عن رضا وأقل العمل بضغوط
 . العليا اإلدارة في العاملين من تشاؤماً  أقل كانوا المباشرة
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 المتقاعدين المسنين لدى والتشاؤم التفاؤل بين العالقة على التعرف إلى هدفت( 2004)  اليحفوني دراسة
 المتغيرات وبعض والتشاؤم التفاؤل بين المحتملة لعالقةا عن الكشف إلى هدفت كما ، التقاعد سن بعد والعاملين

 األصدقاء وعدد التعليمي والمستوى التدين كدرجة االجتماعية والطبقة األسرة وحجم ، الديموغرافية – االجتماعية
 والتشاؤم التفاؤل مقياس الباحثة واستخدمت ، أسرهم مع يقيمون ممن مسن 200 من العينة وتألفت.  والعمر
 ، تشاؤماً  وأقل تفاؤالً  أكثر كانوا التقاعد سن بعد العاملين المسنين أن النتائج وبرهنت الخالق، عبد أحمد دإعدا
 كبار لدى التفاؤل مستوى زاد كلما األسرة حجم وكبر األصدقاء عدد وزاد التدين درجة ارتفعت كلما أنه دلت كما
 بالمستوى والتشاؤم التفاؤل لعالقة وبالنسبة ، ؤمالتشا مقياس على جوهرية فروق أية تظهر لم فيما ، السن

 . التشاؤم أو التفاؤل مقياس على سواء جوهرية فروق تسجل فلم والعمر االجتماعية والطبقة التعليمي
 : السابقة الدراسات على تعقيب
 البحث غيراتمت تتناول لم وأنها ، وعربية أجنبية بيئات في تمت أنها للدراسات السابق العرض خالل من نالحظ
 ويدفع الدراسة هذه أهمية إلى يشير مما ،لدى المرأة والتشاؤم التفاؤلب جودة الحياة عالقة وهي مجتمعة الحالي
 عدة، نفسية متغيرات مع والتشاؤم التفاؤل عالقة تناولت الدراسات هذه بعض أن ونالحظ. بها للقيامة الباحث
 والشعور الذات وتقدير الضبط ووجهة الوظيفي والرضا النفسي تكيفال و والكآبة واليأس الحياة عن الرضا: أهمها
 إبن ، دراسة(2012) المجدالوي دراسة ،(  2004)  حسن دراسة ،( 2007)  علوان دراسة مثل النفسية بالوحدة
 األكاديمي واالنجاز التوافق :أهمها أخرى بمتغيرات وعالقته الحياة جودة تناول بعضها وأن ( 2014) حميد
 التفاؤل تناول وبعضها ( 2006) والبهادلي كاظم ، دراسة(2006)  العاني و جمعة دراسة الوجداني، لذكاءوا

 ,Barry) دراسة .الشخصية وخصال االجتماعية والمساندة الضغوط :أهمها المتغيرات من بعدد والتشاؤم وعالقته
et al, 2007) دراسة و  (2009 Froh et, al ). 

 الطريقة واالجراءات:
يعرض هذا الجزء وصفًا لمجتمع الدراسة وطريقة اختيار عينة الدراسة ألغراض التطبيق، ووصفًا ألداة الدراسة    

جراءات تطبيق الدراسة، ومتغيراتها والمعالجات اإلحصائية  وطريقة إعدادها، والتحقق من صدقها وثباتها، وا 
 المستخدمة الستخراج النتائج.

 :الدراسة منهج
 العالقة ومعرفة وتحليلها وتصنيفها البيانات جمع على يعتمد الذي التحليلي الوصفي المنهج ةحثلباا تاستخدم

 خالل من الواقع في توجد كما الظاهرة، دراسة على المنهج هذا ويقوم . النتائج إلي التوصل ثم مكوناتها بين
 هذا ومن خصائص . ضوئها في جالنتائ عرض ثم ومن وتفسيرها، وتحليلها المعلومات وجمع وصفا دقيقا وصفها
 المعطيات وفق الباحث دراسة وتعميم نتائج الواقع، فهم في تساهم استنتاجات إلى التوصل إلى يذهب أنه المنهج
 التساؤالت نتائج تمثل التي المركبة و البسيطة في الجداول تتلخص التي والبيانات المعلومات بجمع الخاصة

 في المتمثل النظري الجانب على باالعتماد النتائج تلك تفسير إلى حثويصل البا  .والفرضيات المطروحة
 .السابقة النظريات والدراسات

 مجتمع الدراسة وعينتها:
 وقد تم إجراء الدراسة على عينةفي المملكة العربية السعودية. الفتيات والنساء تكون مجتمع الدراسة من جميع 

رد ممن استجابوا ألداة الدراسة سواًء بشكل مباشر ( ف150من هؤالء قوامها ) اختيرت عشوائياً 



 

 

                         Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK       ISSN. 2397-0308   

       

 9 

 

 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J)       2015/ December  ISSN: 2397-0308      

Vo,2. No,1 

 تم اعتبارهم كعينة للدراسة الحالية بعد استبعاد بعض االستبانات لعدم استيفاء كافة الفقرات حيث أو الكترونياً 
 ( توزيع أفراد العينة وفق متغيرات الدراسة: 1. ويوضح الجدول )(65وعددها)

 يرات الدراسةتوزيع أفراد العينة وفق متغ(1جدول )
 النسبة المئوية العدد مستوى المتغيرات المتغيرات

 %44 66 29-20 العمر

30-39 60 40% 
 %16 24 فأكثر -40

 %54.7 82 عزباء الحالة االجتماعية
 %45.3 68 متزوجة

 %26 39 ثانوي فأقل المستوى التعليمي
 %58.7 88 بكالوريوس

 %15.3 23 دراسات عليا 

 
 :دراسةال أدوات
 بالدراسة: الخاصة المعلومات لجمع أداتين ةالباحث تاستخدم

 بركات،) العربية إلى وترجمه (Seligman Scale) إعداد والتشاؤم للتفاؤل مقياس في األولى األداة تمثلت -
 إحداهما تعبر بحيث إحداها المفحوص يختار عبارتين من فقرة كل وتتكون فقرة 48 من يتكون والذي ،(1998

 ما المقياس هذا على المفحوص درجة تتراوح وبذلك المتشائمة، السمة األخرى تصف بينما المتفائلة السمة نع
 إلى( 48-25) الدرجة تشير بينما التشاؤم، لصفة المفحوص ميل إلى المنخفضة الدرجة تشير( 24-0) بين
 .التفاؤل صفة
 .الفتيات والنساء السعوديات من إعداد الباحثةاة لدى لقياس جودة الحي استبانةتطوير ب ثلت األداة الثانيةتمو  -

على رسالة  األول يشتمل الجزء بحيث( 2006) والبهادلي كاظمباالستفادة من الدراسات السابقة مثل دراسة 
موجهة إلى أفراد عينة الدراسة لتوضيح أهداف الدراسة، والتأكيد على سرية البيانات، وكذلك على مجموعة من 

والجزء الثاني عبارة عن فقرات  الحالة االجتماعية.،  ، المستوى التعليمي العمر : شاركين المتمثلة فيبيانات الم
 األسرية الحياة جودة العامة، الحياة جودة: في والمتمثلة والصحية والنفسية االجتماعيةتقيس جودة الحياة 

دارته الوقت شغل جودة ،النفسية الصحة جودة العواطف جودة الوظيفية، الحياة واالجتماعية، وتم استخدام سلم  .وا 
( فقرة تغطي المجاالت قيد 30المكونة من ) ليكرت الخماسي لتسجيل استجابات عينة الدراسة على االستبانة

  الدراسة.
 :الدراسة أداتا وثبات صدق
 وذلك لقياسه وضع لما مناسبة صدق بدالالت والتشاؤم التفاؤل لسيكولوجية (Seligman Scale) مقياس يتمتع
 ومقياس المقياس بين التالزمي الصدق باستخراج قام حيث( 2008 نصراهلل، ،1998 بركات،)  دراسة خالل من

 .الدراسة ألغراض من جيد وهو(  0.73)  إلى بينهما االرتباط معامل وصل حيث للشخصية إيزنك
 خالل من لهما المضمون صدق من التحقق تم ،جودة الحياة  ومقياس والتشاؤم التفاؤل مقياس اعتماد بعد

 جده جامعة في التدريس هيئة اعضاء من محكما ( 12 ) عددهم بلغ المحكمين من مجموعة على عرضهما
 المقياسين تحكيم منهم الطلب وتم األردنية الجامعات من وعدد عبدالعزيز الملك وجامعة
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 القائمة اعتماد تم المحكمين بآراء األخذ وبعد ،الدراسة ألهداف ومناسبا مفيد يرونه ما وتعديل عليهما واالطالع
 .للتطبيق المضمون صدق ناحية من القائمة صالحية على المحكمون أجمع حيث تغيير، دون هي كما
عادة تطبيق طريقة باستخدام الباحث قام المقياسين ثبات من وللتأكد   على( Test-Retest)االختبار تطبيق وا 

عادة االختبار تطبيق بين والمدة الدراسة عينة رجوخا النساء والفتيات من عينه  تم ولقد أسابيع، ثالثة التطبيق وا 
  ولمقياس ،0.796 كانت  جودة الحياة لمقياس االرتباط معامالت أن وتبين المقياسين، ثبات معامالت استخراج

(Seligman Scale) الدراسة بأغراض تفي جيدة القيم هذه وتعتبر  0.830 كانت والتشاؤم للتفاؤل. 
 :اإلحصائية المعالجة

دخال ترميزها جرى العينة أفراد إجابات تفريغ بعد  البيانات معالجة تمت ثم الحاسوب باستخدام البيانات وا 
 (.SPSS) اإلحصائية الرزم برنامج باستخدام إحصائيا

 لعينتين" ت" اختبار. المعيارية واالنحرافات المئوية، والنسب الحسابية والمتوسطات التكرارات حساب تم حيث 
 البعدية المقارنات ،(One-Way ANO) األحادي التباين تحليل اختبار ،(Independent t-test) مستقلتين
 .بيرسون ارتباط معامل ، شفية بطريقة
 : الدراسة نتائج

 :ئجالنتا لهذه توضيح يلي وفيما الدراسة، تساؤالت حسب مرتبة الدراسة نتائج تحليل الجزء هذا يتناول 
 السعودية؟ لمرأةل حياةال جودة درجة مستوى ما :األول السؤال عن اإلجابة

  2كما في الجدول رقم تم حساب متوسطات االداء واالنحرافات المعيارية على المقياس وقيمة )ت(ومستوى الداللة
 متوسطات االداء واالنحرافات المعيارية على المقياس وقيمة )ت(ومستوى الداللة (2جدول )

متوسط  لبعدا
 البعد/المقياس

االنحراف  متوسط استجابات العينة
 المعياري

فرق 
 المتوسط

درجة  قيمة )ت(
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 000. 149 24.396 8.192 4.019 37.56 30 جودة الشعور بالقناعة
 000. 149 8.021 2.900 4.428 32.90 30 جودة الشعور بالسعادة 

 000. 149 -7.515 -3.000 4.016 28.23 30 االجتماعيةجودة الحياة 
 000. 149 25.802 8.333 3.956 38.33 30 جودة الصحة العامة

 000. 149 7.892 2.973 4.397 32.32 30 جودة العواطف واالنفعاالت
 000. 149 9.711- 3.333- 4.204 26.67 30 جودة قضاء الوقت

 000. 149 16.498 16.065 11.82 198.78 180 الدرجة الكلية

 الشعور جاء ذو داللة في كل من جودةبشكل عام يبين الجدول أعاله أن جودة الحياة لدى المرأة السعودية 
، في حين كان هناك تدني في واالنفعاالت العواطف جودة ،العامة الصحة جودة ،بالسعادة الشعور جودة ،بالقناعة

 حيث االجتماعية الحياة جودة(، و 26.67جابات) حيث كان المتوسط است الوقت قضاء جودةجودة الحياة في 
(. وتفسر الباحثة هذه النتيجة من خالل النظر إلى طبيعة المجتمع السعودي 28.23) استجابات المتوسط كان

الذي تفرض فيه العادات والتقاليد قيود على عالقات المرأة االجتماعية وتفاعلها مع محيطها سواء االسري أو في 
فة إلى صعوبة التنقل دون وجود محرم، وفيما يخص قضاء الوقت فهناك قصور من حيث توفر نطاق العمل إضا

األندية أو الحدائق أو المراكز الثقافية التي يمكن للمرأة أن تستغل وقتها في أشياء مفيدة لها ولمجتمعها ويقتصر 
 شغل الوقت لها ضمن نطاق مسؤوليات ومتطلبات األسرة.

 ؟ السعودية المرأة لدى( والتشاؤم التفاؤل) درجة مستوى مااني: السؤال الث عن اإلجابة
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التكرارات والنسب المئويةلإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج 
 والجدول أدناه يوضح ذلك. ، عينة الدراسةمستوى )التفاؤل والتشاؤم( لدى ل

 الدراسة عينةلمستوى )التفاؤل والتشاؤم( لدى  حسب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية مئويةالتكرارات والنسب ال (3جدول )
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي النسبة التكرار الفئات
   %31.34 47 تشاؤم
 3.615 . 27.43 %68.66 103 تفاؤل

   %100 150 المجموع

  5* الدرجة العليا 
 حصل بينما ،%(68.66) مئوية وبنسبة( 103) بلغ تكرار أعلى على حصل التفاؤل أن (3) الجدول يبين

 والتشاؤم التفاؤل لمستوى الحسابي المتوسط وبلغ ،%(31.34) مئوية وبنسبة( 47) بلغ تكرار على التشاؤم
ي الذي وتعزو الباحثة هذه النتيجة الى طبيعة المجتمع السعود (.3.615) بلغ معياري وبانحراف( 27.43)

 يغلب عليه الطابع الديني في نظرته المتفائلة للحياة بعيدا عن التشاؤم الذي يعتبره نوع من االعتراض على القدر.
ودراسة اليحفوني  (2014) حميد إبن ودراسة ( 2004)  حسن دراسةوجاءت هذه النتيجة متوافقة مع نتيجة 

 .(2012) المجدالوي دراسة( ، واختلفت مع 2004)
 المرأة لدى والتشاؤم التفاؤل وسيكولوجية الحياة جودة درجة بين العالقة ما :الثالث السؤال عن ةاإلجاب

 ؟ السعودية
سيكولوجية التفاؤل وبين  مقياس جودة الحياةبين تم استخراج معامل ارتباط بيرسون لإلجابة عن هذا السؤال 

 ( يوضح ذلك.4) ، والجدولفي المملكة العربية السعودية المرأةوالتشاؤم لدى 
 في المملكة العربية السعودية المرأةوسيكولوجية التفاؤل والتشاؤم لدى  مقياس جودة الحياةمعامل ارتباط بيرسون للعالقة بين  (4جدول )

 والتشاؤم مقياس التفاؤل   جودة الحياة 

 63. معامل االرتباط ر جودة الشعور بالقناعة

 041. الداللة اإلحصائية 

 60. معامل االرتباط ر عور بالسعادةجودة الش

 04. الداللة اإلحصائية 

 55. معامل االرتباط ر جودة الحياة االجتماعية

 019. الداللة اإلحصائية 

 59. معامل االرتباط ر جودة الصحة العامة

 04. الداللة اإلحصائية 

 62. معامل االرتباط ر جودة العواطف واالنفعاالت

 01. يةالداللة اإلحصائ 

 58. معامل االرتباط ر جودة قضاء الوقت

 029. الداللة اإلحصائية 

 150ن=   (.0.05دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) *
 (.0.01دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) **

سيكولوجية التفاؤل وبين  جودة الحياةبين وموجبة وجود عالقة دالة إحصائيا  (4) يتبين من الجدول 
     دراسة، و (2014) حميد إبنواتفقت هذه النتيجة مع دراسة  في المملكة العربية السعودية. المرأةتشاؤم لدى وال
 (2009 Froh et, al ) التفاؤل سيكولوجية وبين الحياة جودة بين إحصائيا دالة عالقة وجود من حيث 



 

 

                         Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK       ISSN. 2397-0308   

       

 12 

 

 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J)       2015/ December  ISSN: 2397-0308      

Vo,2. No,1 

 وبين الحياة جودة بين عالقة دالة التي اظهرت عدم وجود (2012) المجدالوي . واختلف مع دراسةوالتشاؤم
 . والتشاؤم التفاؤل سيكولوجية

 العمر؟ لمتغير تبعا السعودية المرأة حياة جودة درجة مستوى تختلف هل :رابعال السؤال عن اإلجابة
 تم استخراج المتوسطات الحسابية إلجابات عينة الدراسة، واستخدام اختبار تحليل التباينلإلجابة عن هذا السؤال 

 (.5لفحص داللة الفروق بين هذه المتوسطات، وكانت النتائج كما هو موضح في جدول ) ANOVAاألحادي 
 لدى المرأة السعودية تبعا لمتغير العمرمستوى جودة الحياة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل(5جدول )

المتوسط  االنحراف المعياري
 الحسابي

 العمر
0,26 2.25 20-29 
0,33 2.47 30-39 
 فأكثر -40 2.37 0,30

 المرأة لدىمستوى جودة الحياة ( وجود اختالفات بين المتوسطات الحسابية ل5يتضح من الجدول السابق )
ومن أجل التأكد من أن هذه الفروق بين المتوسطات ذات داللة إحصائية أم ال، فقد تم استخدام . السعودية

  (.6) جدول، ونتائجه موضحة في ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي 
 

 لمتغير تبعا السعودية المرأة لدىنتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات مستوى جودة الحياة  (6جدول )
 العمر

درجات  مجموع مربعات االنحراف مصدر التباين 
 الحرية

 مستوى الداللة قيمة )ف( متوسط المربعات
 المقياس
 الكلي

 *0,001 7.945 0.754 2 1.508 بين المجموعات
 0,029 147 13.951 داخل المجموعات

 149 15.459 الكلي

 (0.05* مستوى الداللة )ألفا= 
 تبعا السعودية المرأة لدى( وجود فروق دالة إحصائيًا في مستوى جودة الحياة 6يتضح من نتائج الجدول السابق )

للمقارنات  Scheffeيفيه اأجل معرفة لصالح من ترجع هذه الفروق، تم استخدام اختبار شومن  العمر. لمتغير
 .(7جدول ) البعدية

 .العمر لمتغير تبعا السعودية المرأة لدى الحياة جودة مستوى البعدية في للمقارنات Scheffe شايفيه اختبار (7جدول )
 فأكثر-40 39-30 29-20 العمر 

مقياس التفاؤل 
 موالتشاؤ 

20-29  -6.20(*) -5.36(*) 
30-39   - 
    فأكثر-40

وذلك لصالح  39-30االعمارو  29-20االعمار  وجود فروق في مستوى جودة الحياة بين وتبين من نتائجه 
فأكثر لصالح  40واالعمار  29-20االعماروجود فروق في مستوى جودة الحياة بين وكذلك  ،39-30االعمار
حيث تكون المرأة قد حققت  39-30تفسر الباحثة هذه النتيجة بالنظر الى المرحلة العمرية فأكثر. و  40االعمار 

ذاتها من حيث اكمال التعليم والحصول على وظيفة والزواج ضمن هذه المرحلة وهذا يحقق لها نوع من االستقرار 
يعزز جودة الحياة لديها في العاطفي والنفسي ويوفر لها الدعم األسري والمجتمعي لتحقيق ما تصبو ألية وهذا 

ما زالت تسعى لتحقيق طموحها وما يرافق  29-20شتى المجاالت، في حين تكون الفتاة في المرحلة العمرية 
فأكثر بتوجيه اهتمامها نحو  -40ذلك من ضغوط ، وتتحول المرأة في المرحلة العمرية 
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 تها والتي تشعرها بالرضا عما قدمته لهم.أسرتها مما يوفر لها الطمأنينة والدعم والرعاية من افراد أسر 
 الحالة لمتغير تبعا السعودية المرأة حياة جودة درجة مستوى تختلف هل :خامسال السؤال عن اإلجابة

 االجتماعية؟
 ( التالي:8) نيتين مستقلتين كما يبين جدولتم استخدام اختبار )ت( لعيلإلجابة عن السؤال 

تبعًا للحالة المرأة السعودية مستوى جودة الحياة  لدى  لعينتين مستقلتين لداللة الفروق بين متوسطات نتائج اختبار )ت( (8جدول رقم  )
 االجتماعية

 المشكالت
 (68)ن= ةمتزوج (82)ن= اءعزب

 قيمة )ت (
درجات 
 الحرية

مستوى 
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط الداللة

 *0,001 148 3.305 0.314 2.46 0.309 2.29 الدرجة الكلية

 (0.05* مستوى الداللة )ألفا= 
 المرأة لدى( وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى جودة الحياة 8)نتائج الجدول السابق يتضح من
بمتوسط حسابي  العزباء( مقابل 2.46بمتوسط حسابي ) ةالمتزوج للحالة االجتماعية، وذلك لصالح تبعاً  السعودية

من قبل  واالنفعاليلقى الكثير من الدعم االجتماعي تيتوقع أن  ةبب في ذلك إلى أن المتزوجويرجع الس (.2.29)
، وتوفير ما يلزمها من خالل دعم االجتماعية اوتعزيز مشاركته ابتحقيق ذاته امما يؤدي إلى ازدياد شعوره اأسرته

 زوجها وأسرتها لها .
 المستوى لمتغير تبعا السعودية المرأة حياة دةجو  درجة مستوى تختلف هل :السادس السؤال عن اإلجابة

 التعليمي؟
تم استخراج المتوسطات الحسابية إلجابات عينة الدراسة، واستخدام اختبار تحليل التباين لإلجابة عن السؤال 

 (.9)جدوللفحص داللة الفروق بين هذه المتوسطات، وكانت النتائج كما هو موضح في  ANOVAاألحادي 
 تبعاً  لدى المرأة السعوديةمستوى جودة الحياة وسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالمت (9جدول )

 تبعًا للمستوى التعليمي
 المستوى التعليمي المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

 ثانوية فأقل 2.25 0,30
 بكالوريوس 2.47 0,28
 دراسات عليا 2.63 0,22

 المرأة لدىمستوى جودة الحياة تالفات بين المتوسطات الحسابية ل( وجود اخ9)يتضح من الجدول السابق
ومن أجل التأكد من أن هذه الفروق بين المتوسطات ذات داللة إحصائية أم التعليمي.  ىمستو لل تبعاً  السعودية

 (10)جدول، ونتائجه موضحة في ANOVAال، فقد تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي 
تبعًا لمتغير  السعودية المرأة لدىاختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات مستوى جودة الحياة نتائج  (10جدول)

 المستوى التعليمي
متوسط  درجات الحرية مجموع مربعات االنحراف مصدر التباين 

 المربعات
 مستوى الداللة قيمة )ف(

المقياس 
 الكلي

 *0,000 18,611 1,562 2 3.124 بين المجموعات
 0,028 147 12.336 داخل المجموعات

 149 15.459 الكلي

 (0.05* مستوى الداللة )ألفا= 
 السعودية المرأة لدى( وجود فروق دالة إحصائيًا في مستوى جودة الحياة 10)يتضح من نتائج الجدول السابق
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 Scheffeفيه اوق ، تم استخدام اختبار شالتعليمي. ومن أجل معرفة لصالح من ترجع هذه الفر  ىمستو لتبعًا ل
 (.11جدول ) للمقارنات البعدية

 التعليمي المستوى لمتغير تبعاً  السعودية المرأة لدى الحياة جودة لمستوى البعدية للمقارنات Scheffe شافيه اختبار (11) جدول
 دراسات عليا بكالوريس ثانوية عامة وأقل المستوى التعليمي 

المستوى 
 يالتعليم

 (*)5.83- (*)4.60-  ثانوية عامة وأقل
 (*)2.92-   بكالوريس

    دراسات عليا

 الحاصلين علىوذلك لصالح  البكالوريوسحملة الثانوية العامة فأقل وبين حملة وجود فروق بين النتائج  وبينت 
وذلك لصالح  اسات العلياالدر الحاصلين على الثانوية العامة فأقل وبين وجود فروق بين البكالوريوس ، وكذلك 

الحصول على  اعلى شهادات علمية أعلى، يمكنه ةالحاصل المرأةويرجع السبب في ذلك إلى أن  الدراسات العليا
نظرا  الحياةعلى التعايش بشكل أفضل مع واقع  اوظائف أفضل من حيث المهام والدخل، إضافة إلى إزدياد قدرته

ا وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة الحياة لديهد في رفع مستوى جودة العلمية والميدانية مما يساع الخبراته
 . (2011)السرطاوي واخرون، 

 ؟للعمر تبعا والتشاؤم التفاؤل مقياس على السعودية المرأة استجابات متوسطات تختلف هل السؤال السابع:
على مقياس  عينة الدراسةجابات الستاستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات لإلجابة عن هذا السؤال تم 

 والجدول أدناه يوضح ذلك. ،للعمر تبعاالتفاؤل والتشاؤم 
 للعمر تبعا والتشاؤم التفاؤل مقياس على الدراسة عينةالستجابات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (12جدول )

االنحراف  المتوسط الحسابي العدد العمر 
 المعياري

 3.477 28.70 66 29-20 والتشاؤممقياس التفاؤل 
  30-39 60 24.70 2.872 
 3.189 28.09 24 فأكثر -40  
 3.615 27.43 150 المجموع  

على عينة الدراسة الستجابات  ( تباينًا ظاهريًا في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية12يبين الجدول )
داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل ولبيان ، تبعا للعمرمقياس التفاؤل والتشاؤم 

 (.13التباين األحادي حسب الجدول )
 على مقياس التفاؤل والتشاؤم عينة الدراسةاستجابات على  العمرتحليل التباين األحادي ألثر  (13جدول )

متوسط  درجات الحرية مجموع المربعات المصدر 
 المربعات

 ة اإلحصائيةالدالل قيمة ف
مقياس التفاؤل 

 والتشاؤم
 000. 28.396 295.443 2 590.886 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

2205.746 212 10.404   
    214 2796.633 الكلي

 للعمرتعزى  (α ≤ 0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (13يتبين من الجدول ) 
ن الفروق الزوجية الدالة إحصائيا بين المتوسطات الحسابية تم استخدام المقارنات البعدية في مقياس التفاؤل، ولبيا

 (α ≤ 0.05) (.14بطريقة شفيه كما هو مبين في الجدول )
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 على مقياس التفاؤل العمرألثر  فيةاشالمقارنات البعدية بطريقة  (14جدول )
 فأكثر-40 39-30 29-20 المتوسط الحسابي العمر 
 اس التفاؤل والتشاؤممقي
  
  

20-29 28.70    
30-39 24.70 4.00*   
  *3.39 61. 28.09 فأكثر -40

 .(α ≤ 0.05)*دالة عند مستوى الداللة               
 من جهة وكل من 39-30 االعمار بين (α ≤ 0.05)( وجود فروق ذات داللة إحصائية 14يتبين من الجدول )

 فأكثر -40و 29-20 االعمارمن جهة أخرى وجاءت الفروق لصالح كل من  رفأكث -40و 29-20 االعمار
 اليحفوني ودراسة( 2012) المجدالوي دراسة معوجاءت نتيجة الدراسة غير متوافقة  في مقياس التفاؤل.

وتفسر الباحثة هذه النتيجة بالنظر إلى  .والتشاؤم بالتفاؤل االجتماعية والصفات العمر يرتبط لم إذ( 2004)
ظرة تحدي لتحقيق الذات واالنجاز، التي تتمتع بالدافعية للحياة والتطلع للمستقبل بن 29-20طبيعة الفئة العمرية 

فأكثر في نظر هذه الفئة العمرية لما حققته من إنجازات والرضا عن -40في حين ينبع التفاؤل للفئة العمرية 
 مزيد من اإلنجاز. الذات ويأتي تفاؤلها من دعمها ألسرتها وأبنائها لتحقيق

 والتشاؤم التفاؤل مقياس على السعودية المرأة استجابات متوسطات تختلف هل :الثامن السؤال عن اإلجابة
 االجتماعية؟ للحالة تبعا

على عينة الدراسة الستجابات  استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةتم  لإلجابة عن هذا السؤال
ولبيان الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام ، تبعا للحالة االجتماعيةشاؤم مقياس التفاؤل والت

 وضح ذلك.يوالجدول أدناه ، اختبار "ت"
 االجتماعية للحالة تبعا والتشاؤم التفاؤل مقياس على الدراسة عينة الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(15جدول )

االنحراف  المتوسط الحسابي العدد جتماعيةالحالة اال 
 المعياري

 قيمة
 "ت"

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 000. 148 3.887- 3.914 26.45 82 عزباء مقياس التفاؤل والتشاؤم
    3.082 28.31 68 متزوجة

 االجتماعيةالحالة تعزى ألثر  (α ≤ 0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية  (15يتبين من الجدول ) 
يتوقع  ةالمتزوج المرأةويرجع السبب في ذلك إلى أن  .المرأة المتزوجةفي مقياس التفاؤل وجاءت الفروق لصالح 

 ابتحقيق ذاته امما يؤدي إلى ازدياد شعوره امن قبل أسرته واالنفعاليلقى الكثير من الدعم االجتماعي تأن 
تيجة مع وتتفق هذه الن .العزباء المرأةير عن حال بإلى حد ك ، وهذا الواقع يختلفاالجتماعية اوتعزيز مشاركته

  بأن جودة الحياة تختلف باختالف الحالة االجتماعية. ((2011وأخرون السرطاويدراسة 
 والتشاؤم التفاؤل مقياس على  السعودية المرأة استجابات متوسطات تختلف هل :التاسع السؤال عن اإلجابة

 التعليمي؟ للمستوى تبعا
 
على مقياس  عينة الدراسةالستجابات استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات إلجابة عن هذا السؤال تم ل

 والجدول أدناه يوضح ذلك. ،للمستوى التعليمي تبعاالتفاؤل والتشاؤم 
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 للمستوى التعليمي تبعا لتشاؤموا التفاؤل مقياس على الدراسة عينةالستجابات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية(16جدول )
المستوى  

المتوسط  العدد التعليمي
 االنحراف المعياري الحسابي

 2.26 0,29 39 ثانوي فأقل مقياس التفاؤل والتشاؤم
 2.49 0,28 88 بكالوريوس  
 2.70 0,14 23 دراسات عليا  

على عينة الدراسة الستجابات  المعيارية ( تباينًا ظاهريًا في المتوسطات الحسابية واالنحرافات16يبين الجدول )
ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم ، مستوى التعليميتبعا للمقياس التفاؤل والتشاؤم 

 (.17حسب الجدول ) ANOVA استخدام تحليل التباين األحادي
 التعليمي للمستوى تبعا والتشاؤم التفاؤل مقياس على راسةالد عينة الستجابات نتائج اختبار تحليل التباين األحادي (17جدول )

درجات  مجموع مربعات االنحراف مصدر التباين 
 الحرية

مستوى  قيمة )ف( متوسط المربعات
 *0,000 24.027 1.904 2 3.809 بين المجموعات المقياس الكلي الداللة

 0.027 147 11.651 داخل المجموعات
 149 15.459 الكلي

 التفاؤل مقياس على الدراسة عينة الستجابات( وجود فروق دالة إحصائيًا 17يتضح من نتائج الجدول السابق )
. ومن أجل معرفة لصالح من ترجع هذه الفروق، تم استخدام اختبار شيفيه التعليمي للمستوى تبعا والتشاؤم

Scheffe (.18كما يظهر في جدول ) للمقارنات البعدية 
  

 البعدية للمقارنات Scheffe شيفيه ختبار(ا18جدول )
 دراسات عليا جامعي ثانوية عامة وأقل المستوى التعليمي البعد

 (*)6.93- (*)3.61-  ثانوية عامة وأقل المستوى التعليمي
 (*)3.32-   جامعي

    دراسات عليا

لصالح كل من البكالوريوس  هناك فروق في استجابات عينة الدراسة على مقياس التفاؤلوبينت نتائجه أن  
 هايساعدالمستوى التعليمي لدى المرأة السعودية السبب في ذلك إلى أن ارتفاع  ةعزو الباحثتو  .والدراسات العليا

 زيادة النظرة التفاؤلية لديها.المادية والصحية والترفيهية مما يؤدي بالتالي إلى  اعلى تلبية الكثير من احتياجاته
التي لم تظهر أثر للمستوى التعليمي على مقياس  ( 2004)  اليحفوني اسة الحالية مع دراسةواختلفت نتيجة الدر 
 التفاؤل والتشاؤم.

 : الدراسة توصيات
 :يأتي بما ةالباحث وصيت ونتائجها الدراسة أهداف ضوء في
 .المجتمع بالذكور في أسوة الخاص، أو منه العام سواء ،والتأهيل والتدريب للتعليم الفتاة تلقي دعم -
 .الفرص تكافؤ لمبدأ تبعاً  لها لعملا فرص توفير -
 ودعم وزوجة، أماً  تكون أن في وحقها ،في كافة المجاالت المجتمعية المشاركةب المرأة حق على التأكيد -

 .األسري استقرارها ودوام أبنائها تربية في الفردية احتياجاتها
 المجاالت، شتى في وميولها قدراتها تنمية من المرأة تمكن التي ضيةوالريا واالجتماعية الثقافية النوادي توفير -
 .المجتمعية الحياة أوجه في اندماجها يضمن بما
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 المراجع:
 الحياة جودة في الرياضية األنشطة دور(: 2006) الرحيم عبد صديق، سيدة و اهلل عبد إبراهيم، محمد -

 قابوس، السلطان جامعة الحياة، وجودة فسالن علم ندوة وقائع ،قابوس السلطان جامعة طلبة لدى
 مسقط.

 لدى الحياة عن والرضا بالتسامح وعالقتهما والتشاؤم التفاؤل(: 2014هندي ) بنت شعاع حميد، ابن -
 العربية نايف جامعة ، رسالة ماجستير غير منشورة،سعود الملك بجامعة اآلداب كلية طالب من عينة
 النفس. علم قسم واإلدارية، اعيةاالجتم العلوم كلية األمنية، للعلوم

 مقارنة، ثقافية دراسة:  الجامعة طلبة لدى والتشاؤم التفاؤل(  2007.)  علي وكاظم، بدر، األنصاري، -
 107-132( .4)9  البحرين جامعة ،والنفسية التربوية العلوم مجلة.  والعمانيين الكويتيين الطلبة بين

 الذي العالمي وق المرأة في األنظمة السعودية. المؤتمر(: حق2012الفوزان، عبدالعزيز بن فوزان ) -
 وسلم عليه اهلل صلى والرسول النبوية السيرة لخدمة الحميد الراشد صالح بن اهلل عبد الشيخ كرسي يقيمه
 "أنموذجا السعودية العربية المملكة: المعاصرة والمرأة النبوية السيرة في المرأة" بعنوان القصيم جامعة في

 وبعض والتشاؤم بالتفاؤل وعالقتها النفسية الضغوط(. 2013) محمد بن عبدالهادي ي،القحطان -
 المملكة في الشرقية بالمنطقة الخبر بمحافظة الثانوية المرحلة طالب من عينة لدى المدرسية المتغيرات
 .البحرين جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة. ةالسعودي العربية

 .مصر القاهرة ،والنشر للطباعة مصر نهضة دار. والتشاؤم التفاؤل(.2001) ميخائيل يوسف أسعد، -
 بعنوان دراسة(. 2011) روحي وعبدات، محمد والزيودي، عوشه والمهيري، العزيز عبد السرطاوي، -

 مؤسسة ،(المتحدة العربية اإلمارات دولة في المعاقين وغير المعاقين األشخاص لدى الحياة جودة)
 .المتحدة العربية االمارات دبي، عي،االجتما للنفع االمارات

واألعراض  الحياة عن بالرضا وعالقته والتشاؤم (: التفاؤل2012المجدالوي، ماهر يوسف ) -
 قطاع السياسية في الخالفات بسبب عملهم مواقع تركوا الدين األمنية موظفي األجهزة لدى النفسجسمية

 الثاني. العدد العشرون، المجلد ،لنفسيةوا التربوية للدراسات اإلسالمية الجامعة مجلةغزة . 
 التقاعد، سن بعد والعاملين المتقاعدين المسنين لدى والتشاؤم التفاؤل(  2004) نجوى اليحفوني، -

 . الرابع العدد الثالث، المجلد. النفس علو في عربية دراسات
 ببعض وعالقته، موالتشاؤ  التفاؤل: الشخصية سيكولوجية في دراسة(. " 1998. ) أمين زياد بركات، -

-55 ص.ص11. ع ،والتربوي النفسي والقياس التقويم مجلة". الجامعي بالطالب المرتبطة المتغيرات
76. 

 دراساتعن العمل،  والرضا العمل بضغوط وعالقتهما والتشاؤم التفاؤل (. 2006)  جعفر حسن، هدى -
 .األول عشر، العدد السادس نفسية، المجلد
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 علم ندوة الحياة،· جودة أجل من الكبار تعليم(:  2006)  ثابت وجيهة عاني،وال محمود ناريمان جمعة، -
 للمؤتمر مقدمة عمل ورقة سويف، بمحافظة بني التعلم صعوبات ذوي األطفال لدى الحياة وجودة النفس
 السلطان جامعة االحتياجات، ذوي ورعاية اكتشاف في المجتمع المدني ومؤسسات األسرة دور: الرابع

 مسقط. قابوس،
 لدى الحياة بجودة المنبئة والمدرسية األسرية العوامل( 2006) محمد وحسين، فوقية الفتاح، عبد -

 سويف ببني التربية لكلية الرابع العلمي المؤتمر سويف، بني بمحافظة التعلم صعوبات ذوي األطفال
 .مايو 4-3 ة،الخاص االحتياجات ذوي ورعاية اكتشاف في المدني المجتمع ومؤسسات األسرة دور"

 مقارنة، ثقافية دراسة:  الجامعة طلبة لدى والتشاؤم التفاؤل(  2007.)  علي وكاظم، بدر، األنصاري، -
 107-132( .4)9  البحرين جامعة ،والنفسية التربوية العلوم مجلة.  والعمانيين الكويتيين الطلبة بين

 الجامعة، طلبة لدى الحياة جودة مستوى(:  2006)  نجم الخالق عبد والبهادلي، مهدي علي كاظم، -
 مسقط. قابوس، السلطان جامعة الحياة، وجودة النفس علم ندوة

، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية جودة حياة التلميذ وعالقته بالتحصيل( 2014كريمة، بحرة ) -
 التربية، جامعة وهران.

 ، المجلدالجامعة اإلسالمية مجلة، النفسية بالوحدة وعالقته الحياة عن الرضا(. 2008)  علوان، نعمان -
 .الثاني العدد عشر، السادس

 بعض ضوء في بغزة األقصى جامعة طلبة لدى والتشاؤم التفاؤل(. 2012) عوض عون محيسن، -
 يونيو الثاني، العدد العشرون، المجلد والنفسية، التربوية للدراسات اإلسالمية الجامعة مجلة المتغيرات،

2012. 
 GMT 13:03|  25.09.2011:النشر لسعودية، تاريخوكالة االنباء ا -
 لدى والتشاؤم التفاؤل بسيكولوجية وعالقتها السائدة التفكير أنماط(. 2008) حسن خالد نوال نصراهلل، -

 .فلسطين النجاح، جامعة ،منشورة غير ماجستير رسالة. جنين محافظة في العامة الثانوية مرحلة طلبة
- Seligman, M.E(2011) The Optimistic Child .New York : Houghton Mifflin. 

- Dreher,H(2009)The Immune Power Personality . USA: Adutton Book. 

- Froh ,J.et al.,(2009). Gratitude and Subjective Well-Beeing in Earl 

Adolescence: Examining Gender Differences .Journal of Adolescence, 

v32,n3,p633-650.y 

- Wu,H,et al(2009).How Do Positive Views Maintain Life Satisfaction?, Social 

Indicators Research,v91,n2,p269-281. 
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 البرنامج التربوي الفردي مستوى إدراكات آباء الطلبة الموهوبين لكفايات تخطيط وتنفيذ
 في جدة

 د. حسين عبد المجيد مفلح النجار
 جدة. جامعة الملك عبد العزيز. الدراسات العليا التربوية معهد .أستاذ التربية الخاصة  المشارك

 
خطيط وتنفيذ البرنامج التربوي الفردي في معاهد وبرامج هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مستوى كفاءة تملخص: 

(  196)   العشوائية في مدينة جدة  من وجهة نظر اآلباء. بلغت عينة الدراسة للطلبة الموهوبينالتربية الخاصة 
. تم إعداد استبانة لهذا الغرض وتطبيقها على عينة البحث. أشارت النتائج إلى أن الطلبة الموهوبينمن آباء 

قدير اآلباء لكفاءة تخطيط وتنفيذ البرنامج التربوي الفردي كان متوسطًا. كما أشارت النتائج إلى أن تقدير اآلباء ت
لمعوقات تخطيط وتنفيذ البرنامج التربوي الفردي كانت متوسطة أيضًا. كما لم يكن هناك فروق دالة إحصائيًا في 

أو الدخل أو المرحلة بوي الفردي تعزى لمتغير تعليم األب تقدير اآلباء لمعوقات تخطيط وتنفيذ البرنامج التر 
 التعليمية.

 المرحلة التعليمية -إدراكات اآلباء -البرنامج التربوي الفردي -الكلمات المفتاحية: الموهوبون
Conceptions Level of Gifted Students' Parents regarding Efficiency of Planning and 

Implementation of Individual Educational Program in Jeddah" 

 

Hussein  Abdulmajid Al- Najjar 

Associate.  Prof. in Special Education 

King Abdulaziz University/ Institute of Educational Graduate Studies/   Jeddah 

 
Abstract: The purpose of this study is to examine the efficiency level of planning and 

implementation of an individual educational program at Special Education Institutes 

and Programs for gifted students in Jeddah (Saudi Arabia ) from parents' perspective. 

The random study sample was made up of (196) parents of gifted students . 

A special questionnaire has been prepared for this purpose and applied to the study 

sample. The results showed the parents' estimate of the efficiency of the planning and 

implementation of the individual educational program was average. They also showed 

that the parents' estimate of the obstacles affecting the program's planning and 

implementation was average too . 

There were no statistical significant differences in the parents' estimate of the 

obstacles of the individual educational program's planning and implementation 

attributable to the variable of the parent's education, income or educational stage  

Keywords: gifted, individual educational program, parents' conceptions, educational 

stage. 
 :مقدمة

لعقود الماضية بفعل وضوح الفلسفات واألطر النظرية ونضج ازدادت أسس ومفاهيم التربية الخاصة رسوخًا عبر ا
الخبرات والممارسات في هذا الميدان عالميًا ومحليًا، ومع مطلع األلفية الثالثة بدا ذلك جليًا في العديد من مناحي 

وية التي التربية الخاصة لعل من أبرزها هذا التمايز في الجوهر والمضمون عن التربية العادية، فالمبادئ الترب
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تنطلق منها التربية الخاصة في التعامل مع األطفال ذوي االحتياجات الخاصة ال ترتكز على قاعدة نمائية موحدة 
نسبيًا كما هو الحال في التربية العادية في تعاملها مع األطفال العاديين، ولكنها ترتكز على ما يعرف بالفردية 

(Individualization)من ذوي االحتياجات الخاصة كونه حالة متفردة بذاتها لها  ، حيث ينظر إلى كل طفل
خصائصها وسماتها وقدراتها واحتياجاتها الخاصة التي تفرضها عوامل عديدة ومتشابكة، وعلى أن تقديم خدمات 
التربية الخاصة ال بد أن يتم في إطار مخطط ومنظم بدقة في سياق ما يعرف بالبرنامج التربوي الفردي 

Individualized Education Program (IEP). 
ولقد بات من معالم االتفاق بين التربويين المتخصصين في تخطيط البرامج التربوية الفردية والقائمين على تنفيذها 
أن البرنامج التربوي الفردي يعد من مظاهر التطوير الرئيسية في التربية الخاصة؛ إذ يستند إلى مبادئ وينطوي 

عنه إجراءات وتطبيقات تجعله بمثابة المحور المنظم والقوة الموجهة لتعليم سماته على إمكانات ويتمخض 
عن كونه يمثل قاعدة تنطلق منها كافة األنشطة التعليمية والتدريبية لألطفال  األساسية وهي التفرد والتنوع، فضالً 
 (.2004ذوي االحتياجات الخاصة )هارون ، 
                 (Huefner,2000)الخاصة ، حيث يوضح هوفنر  ويؤكد ذلك ما تزخر به أدبيات التربية

أن البرنامج التربوي الفردي يشكل برنامج العمل الذي يجب أن تقدم في إطاره الخدمات للتالميذ ذوي االحتياجات 
لتلميذ الخاصة، نظرا ألن تنظيماته وترتيباته تحدد بدقة تامة األطر الزمنية إلجراءاته، ومسؤوليات الوالدين وا

 .والمعلم، والعناصر الفاعلة فيه من المؤسسات التربوية ذات الصلة
أن كل طفل من ذوي   وورد في دليل مكتب خدمات التربية الخاصة والتأهيل التابع إلى قسم التربية األمريكي

خصيصًا لكل طفل، االحتياجات الخاصة البد أن يتلقى برنامجًا تربويًا فرديًا،  وأن هذا البرنامج ينبغي أن يصمم 
 Office)ويصاغ في وثيقة يتاح من خاللها فرص تحسين نتائجه التربوية مع التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة

of Special Education and Rehabilitative Services, U.S. Department of Education, 
2000:3-4) . 

خطة تربوية ترتكز على احتياجات التلميذ، وتحديد ومن أجل ذلك يقوم البرنامج التربوي الفردي على تطوير 
ذو النظام األكثر مالئمة لتقديم تعلم أكثر فعالية في إطار أقل البيئات تقييدًا،  ويشمل فريق البرنامج والد التلميذ 

، المعلم العادي، معلم التربية الخاصة، ممثل عن المؤسسة التربوية ، مسؤول عن الخدمات االحتياجات الخاصة
 Individuals With Disabilities Education)المعاونة، والتلميذ إذا تجاوز عمره الرابعة عشرة 

Improvement Act of 2004(IDEA)). 
وتؤكد الدراسات الحديثة أن تأصيل التعاون بين المعلمين واآلباء مدعومًا بحد أدنى من االلتزامات التشريعية يعد 

 ,Garriott,et.al., 2000; Simpson)ة المرجوة من البرامج التربوية الفرديةمتطلبًا ضروريًا لتحقيق الفعالي
، وأن اجتماعات البرنامج التربوي الفردي تتيح فرصًا مثالية لتأصيل هذا التعاون بما يمكن اآلباء من   (1996

ن كونها ، فضاًل ع (Drasgow, et.al, 2001; Salas, 2004)المشاركة النشطة وممارسة أدوار ذات مغزى 
 & ,Kalyanpur, Harry) للبرنامج تعزز فهمهم للمهام والحقوق اإلجرائية في العمليات التخطيطية والتنفيذية

Skrtic, 2000; Yell, Katsiyannis, Drasgow, & Herbst, 2003). 
رير عن أهدافه ولذلك يعد تحديد دور اآلباء من أهم ما ينبغي أن يتضمنه البرنامج التربوي الفردي  إلى جانب  تق

السنوية وما يندرج تحتها من أهداف قصيرة المدى، وتقرير عن مستوى األداء الحالي للتلميذ 
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المعوق المستهدف من البرنامج، وتحديد لخدمات التربية الخاصة النوعية الالزمة له، واألطر الزمنية لبداية 
لبرامج النظامية، ووسائل وأساليب التقويم المناسبة، في ا ذو االحتياجات الخاصةوانتهاء البرنامج ومشاركة التلميذ 

األمر الذي يترتب عليه ضرورة مشاركتهم في جلساته وتمكينهم من اختيار األوقات واألماكن المناسبة لذلك 
بالتنسيق مع جميع أعضاء فريق البرنامج خاصة المعلمين، باعتبارهم شركاء أساسيين ومتساويين في اتخاذ 

، وفضاًل  (Simpson,1996; Johns,Crowley,&Guetzloe,2002)كافة مراحل البرنامجالقرارات خالل 
للتشاور مع اآلباء قبل عقد االجتماعات بحيث ال  اً عن ذلك ينبغي أن يتيح منسقوا اجتماعات البرنامج وقتا كافي

 .  (Johns,et.al,2002)تعقد على عجل، ولكي ال يشعر اآلباء بالضجر أو النفور من البرنامج
أن مشاركة آباء  (Spann,S., Kohler, F, &Delenn, 2003)وقد ذكر كل من سبان وكوهلر وديلن  

التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة في عمليات تخطيط وتنفيذ البرنامج التربوي الفردي تنطوي على فوائد جمة، 
ضوحا للمعلم بشأن بيئة التلميذ حيث تزداد معلوماتهم ويتعمق فهمهم للوضع التعليمي، وتصبح الرؤية أكثر و 

األسرية، وفضاًل عن ذلك تولد عالقة تواصلية بين اآلباء والمدرسة تنمو تدريجيًا معززة مشاعر الثقة المتبادلة، 
األمر الذي يهيئ مناخًا أفضل لزيادة إمكانية تحقيق أهداف البرنامج، كما أكد دابوكوكسي 

(Dabokouksi,2004) انات الكافية الشتراك اآلباء في برامج أطفالهم، وأبرز تأثير على أهمية توفير الضم
 ثقافة فريق البرنامج في تحديد ممارسات واتجاهات أعضائه تجاه المشاركة الوالدية في اتخاذ القرارات. 

 وتهدف هذه الدراسة لإلجابة على التساؤل التالي:
كما يدركها أولياء األمور في محافظة  ة الموهوبينللطلبما مدى كفاءة تخطيط وتنفيذ البرنامج التربوي الفردي  

 ؟من خالل  الدرجة التي يحصل عليها اآلباء في االستبانة المعدة لذلك جدة
 مشكلة البحث :

على ضوء رصد النتاج البحثي في الميدان الذي يكشف عن تناول الدراسات األجنبية للعديد من القضايا المتعلقة 
ندرة الدراسات  تعاني منمجتمعاتنا العربية  حين أن في، كما ظهر في الدراسات السابقة بالبرنامج التربوي الفردي

الدراسات المتاحة تجاهلت أولياء األمور في عالقتهم وأدوارهم في البرنامج التربوي  كما أن .في هذا الميدان
المعوقات التي تؤثر سلبًا الفردي رغم كونهم طرفا أصيال فيه، لذا تحددت مشكلة الدراسة في وجود العديد من 

في محافظة جدة، وللتصدي لهذه المشكلة تسعى الدراسة لإلجابة  للطلبة الموهوبينعلى كفاءة البرنامج التربوي 
 على التساؤل الرئيسي التالي:

كما يدركها أولياء األمور في محافظة  للطلبة الموهوبينما مدى كفاءة تخطيط وتنفيذ البرنامج التربوي الفردي 
 جدة؟

 ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيسي األسئلة الفرعية التالية:
 من وجهة نظر اآلباء؟ للطلبة الموهوبينما مستوى تخطيط وتنفيذ البرنامج التربوي الفردي ..1
 من وجهة نظر اآلباء؟ للطلبة الموهوبين ما معوقات تخطيط وتنفيذ البرنامج التربوي الفردي.2
تعزى  للطلبة الموهوبينتخطيط وتنفيذ البرنامج التربوي الفردي  لمعوقاتاآلباء هل توجد فروق في تقدير .3

 ؟والمرحلة التعليميةلمتغيرات تعليم األب والدخل 
هل توجد فروق في تقدير اآلباء لكفاءة تخطيط وتنفيذ البرنامج التربوي الفردي تعزى لمتغيرات تعليم األب .4

 ؟ والمرحلة التعليميةوالدخل 
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 : لبحثا أهمية
 الذي الخاصة لألهمية نظراً  جدا   المهمة البحث مواضيع إحدى تشكل كونها من تنبع: النظرية األهمية .1

 والمكتبة اإلنسانية المعرفة إلى وبما تضيفه هذه الدراسة  التربوية العملية نجاح في الموضوع هذا يلعبه
 .الفردي التربوي البرنامج موضوع حول العربية

 الميدان في عملية فوائد من الدراسة هذه نتائج على يترتب فيما الخاصة األهمية تبدو: يالتطبيق .الجانب2
 خالل من الفردي التربوي البرنامج بناء في المشتركين جميع الدراسة هذه نتائج من يستفيد حيث التربوي؛
 التربوية العملية حنجا إلى يؤدي مما تالفيها على والعمل وفاعلية بكفاءة البرنامج تنفيذ معيقات معرفة

 .الموهوبين أبناءنا لخدمة الموجهة
  : البحث حدود

 .2016  – 2015 األول الدراسي الفصل في البحث هذا تطبيق تم: الزمانية الحدود -
 .جدة آباء الطلبة الموهوبين في مدينة على الدراسة هذه اقتصرت: البشرية الحدود -
"  الدراسة أداة تصميم حيث من الدراسة إجراءات بطبيعة جزئياً  دراسةال هذه نتائج تتحدد: الموضوعية الحدود -

  ."الفردي التربوي البرنامج وتنفيذ تخطيط كفاءة حول اآلباء آراء
 : البحث مصطلحات

 الفردي التربوي البرنامج -1
 المنهج، تكييف مثل الخاصة التربية خدمات على وتحتوي فردي بشكل تلميذ كل احتياجات تصف مكتوبة وثيقة
 التربوية الخدمات من االستفادة على تساعد التي المساندة الخدمات على البرنامج يحتوي كما. التدريس وطرق

 .والوظيفي والطبيعي، اللغوي، العالج وكذلك اجتماعية، أو نفسية، سواء الخاصة
استبانة  خدمة وهيخالل األداة المست من معلومات من عليه الحصول سيتم ما بها يقصد: اآلباء آراء -2

 .آراء اآلباء حول كفاءة تخطيط وتنفيذ البرنامج التربوي الفردي
 _المرحلة التعليمية: يقصد بها المدارس المتوسطة والثانوية التي يتواجد بها الطلبة الموهوبين.3

 التمجا من أكثر أو واحد مجال في موروث استعداد أو فطرية قدرة أنها على الموهبة الموهوبين: تعرف
 حتى وصقل اكتشاف إلى تحتاج خام بمادة أشبه وهي. واالنفعالية االجتماعية و واإلبداعية العقلية االستعداد

ومراكز الموهوبين في  بمدارس الملتحقون الطالب الدراسة هذه في بهم ويقصد. لها مدى أقصى تبلغ أن يمكن
 .2015/2016 الدراسي للعام مدينة جدة

 :الدراسات السابقة
 الصف في الموهوبين لألطفال الوالدية االحتياجات لمعرفة هدفت والتي -(  2012)  وهمام بخيت دراسة رتأشا

 .  المجتمعية ثم النفسية، ثم المدرسية، االحتياجات هي الوالدية االحتياجات أهم أن إلى -االبتدائي والرابع الثالث
 لمجموعة الدفاعية الخبرات اختبار إلى هدفت يوالت(  Duquette et al ,2011)  وآخرون دكويت دراسة وفي
 أشارت(.  والمراقبة الحالة، عرض المعلومات، عن البحث الوعي،)  أبعاد 4 ضمن الموهوبين الطلبة آباء من

 فإنهم المزدوج التشخيص حالة وفي محدد، برنامج في أبنائهم وضع ضرورة عن دافعوا اآلباء أن إلى النتائج
 الناجحة المدرسية الخبرة أن واقترحوا. الفردية التربوية الخطة في ةمكتوب لتوصيات بحاجة
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 أنماط بجميع معرفة ولديهم داعمون هم الذين معلمين قبل من ويعلم متحدي منهاج على تشتمل أن يجب ألبنائهم
 هي لمعلمينوا المدراء واتجاهات الموهبة، عن المعرفة ونقص المدرسة، طاقم سياسات أن اآلباء أشار كما. التعلم
 .أبنائهم نجاح تعيق التي

 االحتياجات ذوي آباء من(  51)  إدراكات ببحث فيها قام التي دراسته في(   Fish,2008)  فش واستنتج
 خبرات: وهي أبعاد خمسة تقيس استبانة الباحث استخدم وقد. خاصة تربية خدمات يتلقون كانوا الذين الخاصة

 مخرجات التربويين، مع العالقة الخاصة، التربية بقانون المعرفة مستوى ، يالفرد التربوي البرنامج اجتماعات
 أن الدراسة نتائج أوضحت وقد. التحسينات أجل من بها الموصى والمجاالت الفردي، التربوي البرنامج لقاءات

 للبرنامج ةإيجابي إدراكات لديهم وكانت إيجابية، كانت اإلجمالية خبراتهم أن أظهرت اآلباء أغلب استجابات
 كما القرار، صنع في متساوين وكشركاء باحترام وعاملوهم اآلباء، مساهمات قدروا التربويين ألن الفردي التربوي

 .الفردي التربوي البرنامج لعمليات واضًحا فهًما لديهم بأن أقروا اآلباء معظم أن
 الخاصة؛ التربية لخدمات اآلباء اتإدراك تناولت والتي(  Stoner,2005)  وآخرون ستونر دراسة في تبين كما
 كان ألطفالهم الفردي التربوي للبرنامج األول االجتماع أن الحظوا المشاركين جميع بأن النتائج أشارت حيث

 المعرفة نقص أن كما الخاصة، التربية نظام عن الرضا عدم إلى قادهم إدراكهم وأن ومعقدًا، ومربكاً  مأساويًا،
 .اآلباء من الكثير بين المشاركة نقص في كبير بشكل ساهمت ةالطلب بصعوبات المتعلقة
 التربوية للبرامج التتبعية دراستهم في( Martin , Marshall , Sale , 2004)  وسيل ومارشال مارتن والحظ
 البرنامج لقاءات من لقاء( 393) حضروا فرداً ( 1638) فيها وشارك مدارس خمس في قدمت التي الفردية
 أشارت. فرداً 18 -1 بين ما يتراوح لقاء كل في المشاركين عدد وكان. متتالية سنوات لثالث ديالفر  التربوي
 من القرار صنع في مساعدة وأكثر ،( IEP) لقاءات في تحدثا أكثر كانوا الخاصة التربية معلمي أن إلى النتائج
 ما المشاركين جميع من الطالب اتاهتمام عنًً  تحدثا أكثر كانوا اآلباء وأن ـ اإلداريين عدا المشاركين جميع
 هو وما اللقاء سبب يعرفون أنهم بالطالب المتعلقة النتائج أشارت كما. الخاصة التربية ومعلمي الطالب عدا

 وكان ، العامة التربية معلمي ماعدا المشاركين جميع من أقل بشكل ولكن اللقاء في يدور ما وكل منهم المطلوب
 يتعلق فيما خاصة ـ القرارات صنع في مساعدة أقل العامة التربية معلمي وأن اماتهم،اهتم عن تحدثا أكثر الطالب

 .الخاصة التربية ومعلمي الوالدين مثل الطالب لدى والضعف القوة ونقاط باحتياجات
 التربوي البرنامج في اآلباء دور فاعلية حول دراستهم في(  Gordon & Miller, 2003) وميلر جوردون ويرى
، البرامج هذه مثل في المشاركة يسعدهم مما بأنه أقرت األسر من%  45 أن أسرة(  83) شملت والتي الفردي
 للبرنامج اآلباء تقييم أن إلى النتائج أشارت كما الفردي، التربوي البرنامج خدمات إلى حاجة في أبنائهم وأن

نما موضوعية، معايير على يبن لم الفردي التربوي  التي للخدمات محدود وتقييم إيجابية اتجاهات مجرد هي وا 
 .أطفالهم تعليم في تسهم

 المالحظة مثل الخبرات من العديد على االنفتاح إلى اآلباء حاجة عن(  Haensly, 2000)  دراسة وأسفرت
 إلى بحاجة هم إذ ألطفالهم؛ العقلية القدرات مع تتناسب كي المتنوعة الخبرات وتطويع والتوجيه والدعم واالستماع

 السمات لهم توضح كتيبات أو مطبوعة مواد إلى يحتاجون كما ال، أم موهوبين أطفالهم كان إذا ما معرفة
 .معهم التعامل وكيفية للموهوبين واالنفعالية االجتماعية
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 لتناسب متخصصة مناهج إليجاد اآلباء حاجة( Hishnaum&Nishimua,2000)   دراسة أظهرت كما
 برامج لتوفير إضافة ألبنائهم، صفية وغير صفية أنشطة لتقديم حاجتهم وكذلك ،أطفالهم واهتمامات احتياجات

 التدريس هيئة وأعضاء والمعلمين اآلباء من جماعة لتكوين بحاجة أنهم كما. مختلفة مجاالت في ألطفالهم إثرائية
 بالمدرسة تتعلق معلومات تقديم خالل من واآلباء والمعلمين الطلبة لدعم شهرًيا يلتقون بحيث المتخصصين

 .أهداف من تحقيقه تم ما تقييم وكذلك الطفل، يمارسها التي واألنشطة وفلسفتها،
 األطفال آباء من(  73)  مع مقابالت على اعتمدت دراسة في( Pruitt et al,1998)  وآخرون بروت والحظ
 التربويين رغبة عدم هو كان عالشائ أن الفردي التربوي بالبرنامج بتعلق فيما خاصة تربية خدمات يتلقون الذين

 .اآلباء آلراء لالستماع
 وما االختبارات، هذه وأنواع الذكاء اختبار يقيس ماذا لفهم اآلباء حاجة إلى(  Keirous,1995)  دراسة وأشارت
 التعليم تقدم ال إذ المدرسة؛ من وقلقهم اآلباء مخاوف مدى عن كشفت كما. الذكاء اختبار بنتيجة المقصود

مكانات قدرات مع سبالمتنا  والعجز المدرسي، بالروتين االصطدام عند واضحة المخاوف هذه وتبدو أبنائهم، وا 
 أو التواصل عدم جراء المشكالت من العديد تظهر وكذلك. التعليمية وأساليبهم المعلمين فكر تطوير أو تغيير عن

 .المدرسين وبين بينهم التعاون
طفال الموهوبين وهدفت لمعرفة مدى إدراكهم  لمفهوم الموهبة. أشارت من آباء األ 287في دراسة أجريت على 

النتائج إلى الحاجة الماسة لآلباء لمعلومات تتعلق بالموهبة واالطالع على سمات وخصائص األطفال الموهوبين 
(Buckly,1994 .) 

غيرهم من آباء األطفال ( إلى حاجة آباء األطفال الموهوبين إلى التواصل مع  Sayler,1994وأشارت دراسة ) 
الموهوبين، وكذلك حاجة اآلباء إلى معلومات تتعلق بأبنائهم من حيث التعليم والبرامج التربوية. كما أشارت إلى 
حاجتهم إلى وجود قوانين وتشريعات خاصة بالموهبة والموهوبين؛ بحيث تحمي حقوقهم وتضمن تقديم الخدمات 

 لهم من أجل تحقيق أفضل تعليم لهم.
 معدل أن إلى الوالدين مشاركة أهمية حول دراستهم في(  Vaughn et al , 1988) وآخرون فوجن أشار اكم

 الزمني المقدار من% 14.8 متوسطة بلغ الفردي التربوي البرنامج إعداد لقاءات في للوالدين اللفظي التفاعل
 قبل من المطروحة األسئلة متوسط نأ كما. دقيقة 42 إلى الحالية الدراسة في متوسطه وصل الذي اللقاء لوقت

 في الوالدين دور على سلبيا مؤشرا النسبة هذه وتعتبر ،%24.5 معدله ما تتجاوز  لم اللقاءات هذه في الوالدين
 .المشاركة

 مجتمع الدراسة:
 (  520تكون مجتمع الدراسة من جميع آباء الطلبة الموهوبين والبالغ عددهم )      

 :العينة
التابعين إلدارة جدة التعليمية والبالغ عددهم )  الموهوبين نة عشوائية مكونة من أولياء أمور الطالبتم اختيار عي

 ( توزيع العينة طبقًا لمتغيرات الدراسة.  1  ( ويوضح الجدول رقم ) 196
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 توزيع العينة طبقًا لمتغيرات الدراسة( 1جدول رقم ) 
 العدد  الفئات المتغير

 تعليم األب
 26 أمي

 16 ثانوية عامة وما دونها
 154 بكالوريوس وما يعادله

 الدخل

 78 ر.س سنوياً  30000أقل من 
 31 ر.س سنويا 50000  – 30000 

 34 ر.س سنويا 700000  -51000
 53 ر.س سنويا 70000أكثر من 

 المرحلة التعليمية

 10 مرحلة ابتدائية
 116 مرحلة متوسطة
 70 مرحلة ثانوية

 196 لكليا

 أداة الدراسة:
محاور  5تم تصميم استبانة لقياس إدراكات اآلباء لكفاءة تخطيط وتنفيذ البرنامج التربوي الفردي حيث تكونت من 

بنود، المحور الثاني:  4وهي: المحور األول: تهيئة اآلباء للمشاركة في البرنامج التربوي الفردي وتكون من 
بنود، المحور الثالث: العالقة مع فريق البرنامج  5مج التربوي الفردي وتكون من رنابمعرفة اآلباء بآلية عمل ال
رنامج التربوي الفردي وتكون من بالمحور الرابع: آراء اآلباء حول مخرجات ال بنود، 7التربوي الفردي وتكون من 

 25مجموع كل البنود هو بنود  و  6بنود، المحور الخامس: معوقات تنفيذ البرنامج التربوي الفردي وتكون من  3
ودراسة )  Johns, Crowley & Guetzloe, E. (2002)وقد تم الرجوع لعدة دراسات مثل دراسة ) بندًا.

Salas,2004 ( و دراسة )Spann,S.,Kohler,F,&Delenn, 2003). 
 :صدق األداة

ن من أعضاء هيئة ( محكمي10للتأكد من صدق األداة قام الباحث بعرضها بصورتهما األولية على )      
التدريس المتخصصين في مجال التربية الخاصة، والقياس والتقويم التربوي في جامعة الملك عبد العزيز من 
الرتب األكاديمية المختلة )أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد( ، للحكم على درجة مالءمة الفقرات من حيث 

وتم تعديل بعضها وحذف اآلخر بناًء على آراء المحكمين. حيث  الصياغة اللغوية وانتمائها للمجال المراد قياسه،
في تعرف آراء اآلباء حول كفاءة تخطيط وتنفيذ البرنامج التربوي الفردي في بلغ عدد فقرات االستبانة المتعلقة 

من  وقد تم تدريج مستوى اإلجابة على كل فقرة  ( فقرة.25بصورتها النهائية )  معاهد وبرامج التربية الخاصة
درجات(، أوافق  5فقرات أداة الدراسة وفق مقياس ليكرت الخماسي وحددت بخمس مستويات هي: أوافق بشدة )

وجرى . درجة واحدة( 1درجتان(، أرفض بشدة )  2درجات(، أرفض نوعًا ما ) 3درجات(، ال أدري ) 4نوعًا ما )
متوسط، منخفض؛ وذلك بتقسيم مدى األعداد  تقسيم تقديرات اآلباء لمستوى الكفاءة إلى ثالثة مستويات: مرتفع،

وعليه تكون المستويات كالتالي:   5-1=  1.33في ثالث فئات للحصول على مدى كل مستوى أي  5-1من 
(، ودرجة متوسطة من مستوى الكفاءة للبرنامج 2.33-1درجة منخفضة من مستوى الكفاءة لبرنامج الفردي من )

 (.5-3.68ية من الكفاءة للبرنامج الفردي من )(، ودرجة عال3.67-2.34الفردي من )
 ثبات األداة:

عادة االختبار )       ( بحيث قام الباحث بتطبيق  test-retestللتأكد من الثبات تم استخدام طريقة االختبار وا 

 



 

 

                         Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK       ISSN. 2397-0308   

       

 26 

 

 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J)       2015/ December  ISSN: 2397-0308      

Vo,2. No,1 

طبيق ( أبًا من خارج عينة الدراسة ومن ثم إعادة ت20أداة الدراسة على عدد من اآلباء في مدينة جدة وعددهم )
األداة مرة أخرى بعد مرور أسبوعين. وتم بعد ذلك حساب معامل ارتباط بيرسون بين التطبيق األول والثاني. وبلغ 

 (. 0.91معامل الثبات لألداة )
 :اإلجراء

 لإلجابة على أسئلة الدراسة تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحليل التباين الثالثي.
 البحث:إجراءات 

رصد األدبيات والدراسات التي تناولت البرنامج التربوي الفردي من حيث أسسه ومعاييره وعمليات تخطيطه  -1
 وتنفيذه.

 تحديد المحددات اإلجرائية لمشاركة أولياء األمور في تخطيط وتنفيذ البرنامج التربوي الفردي. -2
 ردي طبقا لمدركات أولياء األمور.بناء وتقنين مقياس كفاءة تخطيط وتنفيذ البرنامج التربوي الف -3
 اختيار عينة البحث. -4
 التطبيق الميداني ألداة البحث. -5
 رصد النتائج وتحليلها طبقا لفروض البحث. -6
 مناقشة النتائج وتفسيرها. -7

 النتائج
 ؟للطلبة الموهوبين من وجهة نظر اآلباءما كفاءة تخطيط وتنفيذ البرنامج التربوي الفردي : السؤال األول

الموهوبين على  آباءة عن السؤال األول تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات لإلجاب
 وللمقياس بشكل عام وفيما يلي عرض لهذه النتائج: كفاءة تخطيط وتنفيذ البرنامج التربوي الفرديمجاالت مقياس 

كفاءة تخطيط وتنفيذ على مجاالت  مقياس  آباء الموهوبينابات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستج. 2جدول رقم 
 مرتبة ترتيبًا تنازلياً  البرنامج التربوي الفردي

 الكفاءة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال الرقم
 مرتفع 0.96 3.75 العالقة مع فريق البرنامج التربوي الفردي  3
 متوسط 0.86 3.42 تربوي الفرديمعرفة اآلباء بآلية عمل البرنامج ال 2
 متوسط 0.99 3.34 آراء اآلباء حول مخرجات البرنامج التربوي الفردي 4
 متوسط 1.01 3.13 تهيئة اآلباء للمشاركة في البرنامج التربوي الفردي 1

 متوسط 0.67 3.26 الكلي 

بشكل عام بمتوسط  اً دي كان متوسطللبرنامج التربوي الفر آباء الموهوبين ( أن تقدير 2يتضح من الجدول رقم )
مرتفعًا  كان آباء الموهوبين ن تقديرأ ا(، كما يتضح من الجدول أيضً 0.67( وانحراف معياري )3.26حسابي )

 (،0.96( وانحراف معياري )3.75العالقة مع فريق البرنامج بمتوسط حسابي )في مجال واحد فقط هو مجال 
( وانحراف معياري 3.42فة اآلباء بآلية العمل بمتوسط حسابي )ومتوسطًا في ثالث مجاالت هي مجال معر 

(، وأخيرًا مجال تهيئة اآلباء 0.87( وانحراف معياري )3.34(، ثم مجال آراء اآلباء حول المخرجات )0,86)
 (. 1.01( وانحراف معياري )3.13للمشاركة بمتوسط حسابي )

والتي أكدت حاجة اآلباء إلى معلومات تتعلق بأبنائهم  ( Sayler, 1994اتفقت هذه النتائج مع درااسة سيلر ) 
من حيث التعليم والبرامج التربوية، وأيًضا الحاجة إلى التواصل مع غيرهم من آباء األطفال 
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(، حيث أشار اآلباء إلى أن سياسات  Duquette et al,2011الموهوبين. واختلفت مع دراسة دكويت وآخرون) 
مدراء والمعلمين هي التي تعيق نجاحهم. واتفقت أيًضا مع دراسة كيروس ) طاقم المدرسة، واتجاهات ال

Keirous, 1995  والتي كشفت عن مدى مخاوف اآلباء وقلقهم من المدرسة؛ إذ ال تقدم التعليم المتناسب مع ،)
مكانات أبنائهم، وتبدو هذه المخاوف واضحة عند االصطدام بالروتين المدرسي، والعجز عن تغ يير أو قدرات وا 

تطوير فكر المعلمين وأساليبهم التعليمية. كما تظهر العديد من المشكالت جراء عدم التواصل أو التعاون بينهم 
 وبين المدرسين.
 السؤال الثاني
 الفردي من وجهة نظر آباء الموهوبين؟ التربوي البرنامج تنفيذ ما معوقات

ستجابات آباء الموهوبين على المجال ككل ولكل فقرة لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية ال
 من فقرات المجال وفيما يلي عرض لهذه النتائج:

 قاتو معالعلى فقرات مجال  الستجابات آباء الموهوبينالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية . 3جدول 

 الفقرة الرقم
وسط متال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

شدة 
 المعوقات

 متوسطة 1.15 2.63 جد صعوبة في التواصل مع فريق البرنامج التربوي الفردييو  1
 متوسطة 1.36 2.61 يعتبر عدم توفر وسيلة نقل معيقًا لي من المشاركة في البرنامج التربوي الفردي 3
 متوسطة 1.25 2.59 يعتبر عملي معيقًا لي من المشاركة في البرنامج التربوي الفردي 4
 متوسطة 1.23 2.57 اإلعداد الجيد للقاءات سببًا في عدم مشاركتي في البرنامجيعتبر عدم  5
 متوسطة 1.22 2.56 يستخدم فريق البرنامج التربوي الفردي مصطلحات غير واضحة 2
 متوسطة 1.24 2.47 يعتبر عدم وضوح دور اآلباء في البرنامج التربوي الفردي سببًا في عدم مشاركتي في البرنامج 6
 متوسطة 0.80 2.57 وقات تنفيذ البرنامج التربوي الفرديمع 

الفردي كانت متوسطة بشكل  التربوي البرنامج تنفيذ ( أن تقدير آباء الموهوبين لمعوقات3يتضح من الجدول رقم )
( أن تقدير اآلباء 3(، كما يتضح من الجدول رقم )0.80( وانحراف معياري )2.57عام بمتوسط حسابي )

 يذ البرنامج التربوي الفردي كان متوسطًا في جميع الفقرات، وقد كانت أكثر معوقات تنفيذ البرنامجلمعوقات تنف
( يوجد صعوبة في التواصل مع فريق البرنامج التربوي الفردي( التي نصها )1الفردي ممثلة بالفقرة)  التربوي

يعتبر عدم اإلعداد الجيد للقاءات ( التي نصها )3( والفقرة )1.15( وانحراف معياري )2.63بمتوسط حسابي )
( ، أما أقل معوقات 1.39( وانحراف معياري )2.61( بمتوسط حسابي )سببًا في عدم مشاركتي في البرنامج

يعتبر عدم وضوح دور اآلباء في ( التي نصها )6تنفيذ البرنامج التربوي الفردي فقد كانت ممثلة بالفقرة رقم )
( وانحراف معياري 2.47متوسط حسابي )في عدم مشاركتي في البرنامج( بالبرنامج التربوي الفردي سببًا 

( بمتوسط يستخدم فريق البرنامج التربوي الفردي مصطلحات غير واضحة( التي نصها )3(، والفقرة رقم )1.24)
 (.1.22( وانحراف معياري )2.56حسابي )

 سياسات أن إلى اآلباء أشار حيث ،( Duquette et al,2011) وآخرون دكويت دراسة مع اتفقت هذه النتائج
كما اتفقت مع  .نجاحهم تعيق التي هي والمعلمين المدراء واتجاهات المدرسة، ونقص المعرفة عن الموهبة، طاقم

( والتي أكدت على حاجة اآلباء إلى التدريب على  Dobbins & Abbot, 2011نتائج دراسة دوبنز وأبوت ) 
( والتي شددت على حاجة  Haensly,2000ن. كما اتفقت مع دراسة هينسلي ) التواصل مع المعلمين والتربويي

اآلباء إلى االنفتاح على العديد من الخبرات مثل المالحظة واالستماع والدعم والتوجيه وتطويع الخبرات المتنوعة، 
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إلى أن  ( والتي أشارت Fish,2008كي تتناسب مع القدرات العقلية ألطفالهم. واختلفت مع دراسة فش ) 
التربويين قدروا مساهمات اآلباء، وعاملوهم باحترام وكشركاء متساوين في صنع القرار. كما أن معظم اآلباء أقروا 

 بأن لديهم فهًما واضًحا لعمليات البرنامج التربوي الفردي.
 السؤال الثالث

 الموهوبينفي معاهد وبرامج كفاءة تخطيط وتنفيذ البرنامج التربوي الفردي لهل توجد فروق في تقدير اآلباء 
 ؟والمرحلة التعليميةب والدخل تعزى لمتغيرات تعليم األ

لإلجابة عن السؤال الثالث تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقدير آباء الموهوبين لكفاءة 
حلة التعليمية، كما تم استخدام تنفيذ وتخطيط البرنامج التربوي الفردي وفقًا لمتغيرات تعليم األب والدخل والمر 

تحليل التباين الثالثي للحكم على داللة الفروق بين فئات متغيرات تعليم األب والدخل والمرحلة التعليمية، وفيما 
 يلي عرض لهذه النتائج:

ج التربوي الفردي وفقًا لمتغيرات . المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقدير آباء الموهوبين لكفاءة تنفيذ وتخطيط البرنام4جدول 
 تعليم األب والدخل والمرحلة التعليمية

 االنحراف المعياري الحسابيالمتوسط  العدد  الفئات المتغير

 بتعليم األ
 0.44 3.33 26 أمي

 0.67 3.00 16 ثانوية عامة وما دونها
 0.70 3.27 154 بكالوريوس وما يعادله

 الدخل

 0.72 3.32 78 ار.س سنوي 30000أقل من 
 0.56 3.30 31 ار.س سنوي 50000–30000  

 0.80 3.02 34 ر.س سنويا 700000  -51000
 0.54 3.29 53 ر.س سنويا 70000أكثر من 

 المرحلة التعليمية 
 0.66 3.16 10 مرحلة ابتدائية
 0.78 3.19 116 مرحلة متوسطة
 0.43 3.37 70 مرحلة ثانوية

( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لتقدير اآلباء لكفاءة تخطيط وتنفيذ 4م)يتضح من الجدول رق
البرنامج التربوي الفردي بين فئات متغيرات الدراسة ولتحديد فيما إذا كانت هذه الفروق دالة إحصائيًا تم استخدام 

 تحليل التباين الثالثي، وفيما يلي عرض لهذه النتائج:
تحليل التباين الثالثي لداللة الفروق في تقدير آراء آباء الموهوبين لكفاءة تخطيط وتنفيذ البرنامج التربوي الفردي ( نتائج 5جدول رقم )

 وفقًا لمتغيرات تعليم األب والدخل والمرحلة التعليمية
 مستوى الداللة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 0.167 1.81 0.79 2 1.58 بتعليم األ
 0.079 2.29 1.00 3 3.01 الدخل

 0.112 2.21 0.97 2 1.93 المرحلة التعليمية
 0.44 188 82.16 الخطأ

  
 195 87.94 الكلي

   
( عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في تقدير آباء الموهوبين لكفاءة تخطيط وتنفيذ 5يتضح من الجدول رقم )

 تغيرات الثالث: البرنامج التربوي الفردي تعزى للم
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 ((، وهي غير دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )1.81تعليم األب، حيث كانت قيمة فα≤0.05.) 
 ((، وهي غير دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )2.29الدخل، حيث كانت قيمة فα≤0.05.) 
 (وهي غير دالة إحصائيًا عند مستوى ا2.21المرحلة التعليمية، حيث كانت قيمة ف ،) لداللة

(α≤0.05 .) 

وقد يكون ذلك عائدًا إلى تساوي اهتمامات اآلباء وحرصهم على أبنائهم بغض النظر عن المستوى التعليمي 
 أو الدخل. وكذلك أن ما يحدث في المرحلة المتوسطة هو نفس ما يحدث في المرحلة الثانوية.

 السؤال الرابع
نفيذ البرنامج التربوي الفردي تعزى لمتغيرات تعليم األب هل توجد فروق في تقدير آباء الموهوبين لمعوقات ت

 والدخل والمرحلة التعليمية؟
لإلجابة عن السؤال الرابع تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقدير آباء الموهوبين لمعوقات 

التعليمية، كما تم استخدام تحليل التباين  تنفيذ البرنامج التربوي الفردي وفقًا لمتغيرات تعليم األب والدخل والمرحلة
الثالثي للحكم على داللة الفروق بين فئات متغيرات تعليم األب والدخل والمرحلة التعليمية، وفيما يلي عرض لهذه 

 النتائج:
الفردي وفقًا لمتغيرات تعليم  . المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقدير آباء الموهوبين لمعوقات تنفيذ البرنامج التربوي6جدول 

 األب والدخل والمرحلة التعليمية
 االنحراف المعياري الحسابيالمتوسط  العدد  الفئات المتغير

 بتعليم األ
 0.33 2.77 26 أمي

 0.72 2.69 16 ثانوية عامة وما دونها
 0.86 2.52 154 بكالوريوس وما يعادله

 الدخل

 0.74 2.65 78 اً ر.س سنوي 30000أقل من 
 0.80 2.44 31 اً ر.س سنوي 50000–30000  

 1.06 2.68 34 ياً ر.س سنو  700000  -51000
 0.69 2.46 53 ياً ر.س سنو  70000أكثر من 

 المرحلة التعليمية 
 0.82 2.60 10 مرحلة ابتدائية
 0.74 2.60 116 مرحلة متوسطة
 0.90 2.51 70 مرحلة ثانوية

وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لتقدير اآلباء لمعيقات تخطيط وتنفيذ ( 6يتضح من الجدول رقم)
البرنامج التربوي الفردي بين فئات متغيرات الدراسة ) تعليم األب والدخل والمرحلة التعليمية( ولتحديد فيما إذا 

 رض لهذه النتائج:كانت هذه الفروق دالة إحصائيًا تم استخدام تحليل التباين الثالثي، وفيما يلي ع
( نتائج تحليل التباين الثالثي لداللة الفروق في تقدير آباء الموهوبين لمعوقات تنفيذ البرنامج التربوي الفردي وفقا لمتغيرات 7جدول رقم )

 تعليم األب والدخل والمرحلة التعليمية

مستوى  ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
  الداللة

 0.110 2.24 1.43 2 2.86 بتعليم األ
 0.160 1.74 1.11 3 3.34 الدخل

 0.729 0.32 0.20 2 0.41 عاقةإلا نوع
     0.64 188 120.18 الخطأ
       196 1418.97 الكلي
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تنفيذ البرنامج التربوي  لمعوقات( عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في تقدير اآلباء 7يتضح من الجدول رقم )
 فردي تعزى للمتغيرات الثالث وهي:ال

 ((، وهي غير دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )2.24تعليم األب، حيث كانت قيمة فα≤0.05.) 
 ((، وهي غير دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )1.74الدخل، حيث كانت قيمة فα≤0.05.) 
 (وهي غير دالة إحصا0.32المرحلة التعليمية، حيث كانت قيمة ف ،) ئيًا عند مستوى الداللة

(α≤0.05.) 
 المستوى عن النظر بغض أبنائهم على وحرصهم اآلباء اهتمامات تساوي إلى عائداً  ذلك يكون وقد

 .الثانوية المرحلة في يحدث ما نفس هو المتوسطة المرحلة في يحدث ما أن وكذلك. الدخل أو التعليمي

 :والمقترحات التوصيات
 :باآلتي الباحث يوصي الدراسة نتائج على بناءً 
 . البرنامج نجاح في كبير أثر من لذلك لما الفردي التربوي البرنامج في المشاركة بأهمية اآلباء توعية-
 .الفردي التربوي البرنامج وتنفيذ تخطيط في اآلباء إشراك ضرورة-
 بناء في األمور لياءأو  اشتراك تواجه التي المعيقات على التغلب حول والبحوث الدراسات من المزيد إجراء-

 .الفردي التربوي البرنامج
 : المراجع

 لذوي والتربوي النفسي والتقييم الطبي التشخيص ندوة.  الفردية التربوية البرامج تقييم( 2001)سحر ، الخشرمي .1

 الخاصة للتربية سعود آل لعزيز عبدا بن سلطان مؤسسة برنامج ضمن العربي الخليج جامعة.  الخاصة االحتياجات

 . 222 -182ص ، إبريل 25-23 من الفترة خالل الشرقية بالمنطقة المعاقين جمعية مع بالتعاون

. المجلة العلمية لكلية أسيوط، مج االحتياجات الوالدية لألطفال الموهوبين(.  2012بخيت، ماجدة وهمام، نجوان)  .2

 .326 -274،  1، ع 28
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4. Drasgow, E., Yell, M. L., & Robinson, T. R. (2001). Developing legally correct and 

educationally appropriate IEPs. Remedial and Special Education, 22, 359–373. 

5. Fish, W.( 2008 )The IEP meeting: Perceptions of parents of students who receive 

special education services. Preventing School Failure, v53 n1 p8-14 
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8. Garriott, P. P., Wandry, D., & Snyder, L. (2000). Teachers as parents, parents as 
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فاعلية برنامج )حوارات مستقبلية لحل المشكالت بطرق إبداعية( في تنمية المشاعر 

 االنفعالية المتشعبة والمهارات اإلبداعية في األردن .

 د:زياد كامل الالال

 أستاذ التربية الخاصة المساعد

 قسم التربية الخاصة جامعة القصيم ،كلية التربية،

Ziad_lala_82@yahoo.com 

ت هذه الدراسة إلى استقصاء فاعلية برنامج )حوارات مستقبلية لحل المشكالت بطرق إبداعية( في هدف: الملخص
والمهارات اإلبداعية اللفظية، لدى طلبة صفوف المرحلة األساسية  تنمية العوامل االنفعالية للمشاعر المتشعبة،

واستشراف  على الكتابة اإلبداعية، من خالل تدريب الطلبة السابع( في المدارس الخاصة في األردن. )الخامس،
وحل المشكالت بطرق إبداعية، وتم قياس أثر البرنامج التدريبي بالتغير في األداء للعوامل االنفعالية  المستقبل،

 للتفكير اإلبداعي اللفظي.  تورنسوالمهارات اإلبداعية اللفظية الختبار  الختبار المشاعر المتشعبة،

( طالب 50طالب كمجموعة تجريبية من مدرسة الرواد، و) (50( طالب، )100وتكونت عينة الدراسة من)
كمجموعة ضابطة في المدرسة العمرية، وخضعت المجموعة التجريبية للبرنامج التدريبي المكّون من عشرين 

ية، ( جلسة تدريبية. ولإلجابة على أسئلة الدراسة تم حساب المتوسطات الحساب40تم تنفيذها في ) وحدة تعليمية،
ألداء أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة، على القياس القبلي والبعدي، وتم استخدام تحليل التباين المشترك 

وجود فروق دالة إحصائيًا بين أداء أفراد المجموعتين  -.وقد أشارت النتائج إلى:MANCOVA)المتعدد )
المغامرة(،وعلى المهارات اإلبداعية  التعقيد، ل،الخيا على العوامل االنفعالية)الفضول، التجريبية والضابطة،

 لصالح المجموعة التجريبية . األصالة( المرونة، اللفظية)الطالقة،

السابع( في المجموعة التجريبية على  عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين أداء طالب الصفين)الخامس، -
المرونة،  على المهارات اإلبداعية اللفظية)الطالقة،و  الخيال، المغامرة، التعقيد(، العوامل االنفعالية )الفضول،

 األصالة(. 
على التفاعل بين المجموعة والصف على العوامل االنفعالية )الفضول،  عدم وجود فروق دالة إحصائيًا، -

 األصالة(.  المرونة، على المهارات اإلبداعية اللفظية )الطالقة،المغامرة( و الخيال، التعقيد، 

بين األثر اإليجابي للبرنامج التدريبي، وأوصت الدراسة بإجراء المزيد من األبحاث والدراسات، في وهذه النتيجة ت 
في الحث على استشراف المستقبل، والتدريب على حل المشكالت بطرق إبداعية،  يجوانب تنمية التفكير اإلبداع

الكلمات  نوع التعليم. الجنس، مع متغيرات أخرى مثل: مستويات صفية، ودراسة فاعلية البرنامج التدريبي،

 .تنمية اإلبداع، حل المشكالت بطرق إبداعية، استشراف المستقبلالمفتاحية: 
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THE EFFECTIVENESS OF A(FUTURISTIC SCENARIOS PROGRAM FOR 

CREATIVE PROBLEM SOLVING ) IN DEVELOPING DIVERGENT  

FEELINGS AND VERBAL CREATIVE SKILLS IN JORDAN. 

Dr. Ziyad Kamel Ellala 

Assistant prof . Special education department. Qassim University 

  

Abstract: The purpose of the study is to explore the effectiveness of the futuristic 

dialogues to solve problems in creative ways' program in developing the emotional 

factors for the multifaceted feelings and the verbal skills of the basic stage students in 

the fifth and seventh grade at the private schools in Jordan. 
The impact of the training program measured the changes of the emotional factors 

performance to examine the multifaceted feelings and the verbal skills of the students 

who've been trained on the creative writing, looking into the future and solving 

problems in creative ways. ( Lawrence examination for the creative verbal thinking)  

The sample of the study contain (100) student, (50) student as an experimental group 

from AL-ROWAD school and (50) student as a control group from AL-OMARYA 

school. The experimental group received the training program which consists of 20 

educational unit implemented in 40 training session. 

To answer the study's question an arithmetic average calculated for the two groups' 

performance by the pre-posttests.(MANCOVA) the Multivariate analysis of 

covariance has been used, And the results indicate to: statistical differences in the 

performance of the individuals of each group on the emotional factors (imagination, 

complication, adventure and Curiosity), and on the verbal skills (flexibility, Fluency 

and authenticity). Eventually, experimental group placed first.  

There is no statistical differences between the performance of the fifth and seventh 

grade in the experimental group on the emotional factors(imagination, complication, 

adventure and Curiosity) and on the verbal skills (flexibility , Fluency and 

authenticity) 

There is no statistical differences in the interaction between the group and the class on 

the emotional factors  (imagination, complication, adventure and Curiosity) and on 

the verbal skills (flexibility , Fluency and authenticity ) 

The result shows the positive impact of the training program and recommended to 

conduct more studies and searches on the development of the creative thinking on 

stimulating looking into the future, solving problems in creative ways, studying the 

efficiency of training program, and other variables: class levels, sex and the quality of 

education. Key words: Creativity, Problem solving, Exploring the future.   

 المقدمة واإلطار النظري:
دخل العالم في ظل ثورة المعلومات عصر التحول والتغير، الذي يتضاعف وال ينقطع، حيث تقترب فيه المسافات 

ن و بداية القرن الحادي والعشرين أصبح العالم الطويلة ،وتضيق فيه المسافات الواسعة ،ومع نهاية القرن العشري
وكأنه قرية كونية أو قرية عالمية ، فسمة العصر التغير ،وهذا التغير ال بد أن يشمل مجاالت التغير االجتماعي 

ن أي تغير اجتما المختلفة،  عي ال بد أن يصاحبه تغير تربوي. وا 

http://www.arabdict.com/en/english-arabic/multifaceted
http://www.arabdict.com/en/english-arabic/multifaceted
http://www.arabdict.com/en/english-arabic/educational+unit
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تــرتبط بوجــود البشــرية وتقــد م حضــارتها حيــث تــدرس العلــوم مــن هنــا تعتبــر العلــوم المســتقبلية علومــًا مهمــة ألنهــا  
المستقبلية شـكل الحيـاة اإلنسـانية فـي عقـود وعصـور مقبلـة، وهـي مـن أهـم مقومـات الوجـود اإلنسـاني، فمـثال هنـاك 
قضــايا رئيســية تتعلــق بحيــاة اإلنســان فــي العقــود القادمــة والتــي سيســتمر اإلنســان فــي البحــث والتقصــي عنهــا مثــل: 

واالزدحام المروري في المدن ،واستخدام الطاقة الشمسـية  البيئي ،واالنفجار السكاني ، واالحتباس الحراري،التلوث 
،وحوســبة الســيارات والطــرق، واســتخدام الهيــدروجين كمصــدر للوقــود، وغيرهــا الكثيــر، ونتيجــًة للتوســع فــي المعرفــة 

الحـــاالت الجديـــدة التـــي تطـــرأ علـــى الســـاحة والمعلومـــات، وفـــي ظـــل وجـــود حاجـــة الفـــرد للقـــدرة علـــى التعامـــل مـــع 
االجتماعية واالقتصادية من حوله، وهذا بدوره أدى إلى البحث عن طرق جديدة للتعامل مع هذه الحاالت التـي لـم 
نواجهها من قبل، والتي لم يتدرب األفراد على مواجهتها، فالتحدي غير المتوقع وغير المسبوق وغيـر القابـل للتنبـؤ 

 ام مهارات حل المشكالت اإلبداعي، و هذا يتطلـب تـدريب األفـراد علـى اسـتخدام قـدراتهم بإيجابيـة،دعا إلى استخد
 ( Torrance and Myers, 2003وبشكل بّناء، والنظر إليها بطريقة أكثر فعالية لتحقيق اإلنتاجية اإلبداعية)

التغيير اإلبـداعي، يـؤدي إلـى حلـول ويعتبر اإلبـداع مهمـًا، ألنـه يسـاهم ويحسـن نوعيـة الحلـول لمشـكالت الحيـاة، فـ
أصــيلة للمشــكالت التــي تظهــر باســتمرار فــي المجــاالت الشخصــية والمهنيــة ، وكــذلك يســاهم اإلبــداع فــي تحســين 

 (Runco,1993الحياة اليومية. )
 مشكلة الدراسة وأهميتها: 

والمهارات اإلبداعية اللفظية،  بة،تتمثل مشكلة الدراسة في الحاجة إلى تنمية العوامل االنفعالية للمشاعر المتشع   
الســابع( فــي المــدارس الخاصــة فــي األردن. مــن خــالل تــدريب  لــدى طلبــة صــفوف المرحلــة األساســية )الخــامس،

 واستشراف المستقبل وحل المشاكل بطرق إبداعية.   الطلبة على المهارات اإلبداعية،
اإلبــداع لــدى الطلبــة، إذ ال حــظ الباحــث مــن  وذلــك بالتوجــه نحــو تــدريب الطــالب علــى برنــامج يعمــل علــى تنميــة

خالل عمله كمرشد  في إحدى المـدارس الخاصـة، أن هنـاك نقصـًا فـي بـرامج التـدريب علـى حـل المشـكالت بطـرق 
إبداعية، والتفكير في القضايا المستقبلية، وكذلك تنمية الكتابة اإلبداعيـة لـدى الطلبـة، إذ تعـد مسـألة تنميـة اإلبـداع 

ن األهــداف األساســية التــي تســعى لتحقيقهــا والتركيــز عليهــا فــي جميــع الــدول التــي تنشــد تطــوير عنــد الطــالب، مــ
التعليم. وذلك على اعتبار أن التفكير اإلبداعي شكل مـن أشـكال اإلبـداع المتعـددة، التـي تحتـاج للتنميـة والتـدريب. 

ــ وبنــاء علــى ذلــك تــم دعين والمتميــزين، وتمشــيًا مــع التوجــه العــام فــي األردن نحــو العنايــة واالهتمــام بــالطالب المب
 :صياغة اسئلة الدراسة على النحو التالي

 : أسئلة الدراسة 
( فـي تنميـة العوامـل االنفعاليـة α≥0,05هـل توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة) السؤال األول:

عيـة اللفظية)الطالقـة، المرونـة، األصـالة( للمشاعر المتشعبة)الفضـول، الخيـال، التعقيـد، المغامرة(،والمهـارات اإلبدا
 لدى طالب الصف الخامس والسابع األساسي تعزى إلى البرنامج التدريبي؟

( فـي تنميـة العوامـل االنفعاليـة α≥0,05توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائه عنـد مسـتوى الداللـة) هـلالسؤال الثااني: 
)الطالقـــــة، المرونـــــة،  اإلبداعيـــــة اللفظيـــــة والمهـــــاراتالمغـــــامرة(، للمشـــــاعر المتشعبة)الفضـــــول، الخيـــــال، التعقيـــــد، 

 األصالة(، تعزى لمتغير الصف الدراسي ؟
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( فـي تنميـة العوامـل االنفعاليـة α≥0,05توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائه عنـد مسـتوى الداللـة) هـلالسؤال الثالث: 
اللفظية)الطالقة، المرونة، األصالة(، للمشاعر المتشعبة)الفضول، الخيال، التعقيد، المغامرة(، والمهارات اإلبداعية 

 تعزى إلى التفاعل بين البرنامج التدريبي والصف الدراسي؟
 تتمثل أهمية الدراسة في:: أهمية الدراسة 

ليكون قادرا على التعايش مـع التحـديات أهمية المرحلة التي تتناولها، باعتبارها مرحلة أساسية، تهيئ الطالب  أواًل:
 ت الحياة في األيام القادمة .المتزايدة، ومستجدا

والبحـــوث التجريبيـــة التـــي بحثـــت فـــي مجـــال تقـــويم بـــرامج ومنـــاهج  : أن هنـــاك العديـــد مـــن الدراســـات العلميـــة،ثانيااااً 
ــيم وتــدريب التفكيــر اإلبــداعي فــي  المتميــزين والموهــوبين فــي العديــد مــن الــدول العربيــة، والتــي أوصــت بأهميــة تعل

ــــــــــــــــــــــة وحــــــــــــــــــــــل المشــــــــــــــــــــــ القضــــــــــــــــــــــايا المســــــــــــــــــــــتقبلية، ــــــــــــــــــــــق الكتاب ــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــن طري كالت بطــــــــــــــــــــــرق إبداعي
 (2002، السرور ،2003،السرور،2003،الجاسم،2006،المومني،،2006،الخوالدة،2007خلف)اإلبداعية.
مــن خــالل المالحظــات المتــوافرة فــي الدراســات، والبحــوث والعمــل الميــداني فــي هــذا المجــال، فإننــا نجــد أن ثالثااًا ا 

مــع األطفــال، والتــي تهــدف إلــى تنميــة مهــارات التفكيــر اإلبــداعي والكتابــة  هنــاك قصــورًا فــي البــرامج التــي تتعامــل
اإلبداعية لدى طلبة صفوف المرحلة األساسية، وكذلك هناك غياب في طرح برامج تحاكي القضايا المستقبلية فـي 
المـــدارس، فمـــن أجـــل تطـــوير قـــدرات الطلبـــة علـــى استشـــراف المســـتقبل وتوســـيع مـــداركهم، وتحســـين مهـــارات حـــل 

 المشكالت بطرق إبداعية تأتي أهمية هذا البرنامج.
: ستقدم هذه الدراسة برنامجًا تدريبيًا، موجهًا لطالب المرحلة األساسية، ومناسبًا للبيئة األردنية، حيث سيشـكل رابعاً 

حيــاة لهـذا البرنـامج، مـادة تدريبيـة مناســبة، وسـهلة التطبيـق، إلتاحـة الفرصـة أمــام الطـالب للتعامـل مـع مسـتجدات ا
 القادمة وتعقيداتها. 

  اإلجرائية للمفاهيم والمصطلحات :التعريفات 
ن هــي العوامــل االنفعاليــة )الفضــول والخيــال والتعقيــد والمغــامرة(، والتــي تقــاس مــ المشاااعر االنفعاليااة المتشااعبة :
 خالل اختبار المشاعر المتشعبة.

 تـورنساألصـالة(، والتـي تقـاس مـن خـالل اختبـار  نـة،المرو  ،هـي مهـارات )الطالقـة المهارات اإلبداعية اللفظياة :
 للتفكير اإلبداعي الصورة اللفظية)أ(.

طريقـــة فــي التفكيـــر، يقــوم الطـــالب مــن خاللهــا بتحديـــد المشــكلة، واقتـــراح عــدة حلـــول حاال المشاااكالت اإلبااداعي: 
 للمشكلة، ومن ثم اختيار الحل األنسب واألكثر واقعية، والذي يتصف بالجدة واإلبداع.

هـي المرحلـة الدراسـية مـن الصـف األول وحتـى الصـف العاشـر. إجرائيـا :هـم مرحلة التعليم األساساية فاي األردن:
،الفصـل الدراسـي 2008/2009طالب الصف الخامس والسابع األساسي وهم على مقاعد الدراسة للسنة الدراسية 

 الثاني. 
 داعية(البرنامج التدريبي: )حوارات مستقبلية لحل المشكالت بطرق إب

 (  ويتضمن Torrance and Myers, 2003ومايرز ) تورنس هو برنامج تدريبي من إعداد
( مستويات من األنشطة المختلفة والمتدرجة وفي نهاية كل وحدة 4-3وحدة تعليمية وكل وحدة تتضمن من ) 20

 يطلب من الطالب مهمة كتابية حول موضوع الوحدة . 
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الخيال،  للتطور في مجاالت العوامل االنفعالية للمشاعر المتشعبة )الفضول،إجرائيًا: هو درجة تحقيق الطالب 
 األصالة(التي يتدرب عليها  في البرنامج. المغامرة(،والمهارات اإلبداعية اللفظية)الطالقة، المرونة، التعقيد،

ضـــابطة، لـــدى طلبـــة وتعـــرف إجرائيـــا بدرجـــة الداللـــة اإلحصـــائية للفـــرق بـــين المجمـــوعتين التجريبيـــة وال الفاعلياااة:
 صفوف المرحلة األساسية )الخامس، السابع( من أفراد الدراسة . 

  محددات الدراسة :
  تتحدد نتائج الدراسة بمدارس التعليم الخاص في األردن 
  .أداة الدراسة بدالالت صدقها وثباتها 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
الشيء يبدعه بدعًا بمعنى أنشأه وبدأه، وأبـدع الشـيء بمعنـى  ورد في لسان العرب تعبير بدع مفهوم اإلبداع:

اخترعه على غير مثال، وجاء أيضًا في المعجم الوسيط، أن اإلبـداع عنـد الفالسـفة بمعنـى إيجـاد الشـيء مـن 
وأن الشــيء البــديع هــو مــا بلــغ  وهــو بمعنــى الخــروج علــى أســاليب القــدماء، باســتحداث أســاليب جديــدة، عــدم،

أكسفورد الحديث وردت كلمة اإلبداع بمعنى القدرة على خلق أشياء جديدة. )ابن  سقامو وفي  ه،الغاية في باب
 ;Worn,2006)1972،أنيس وآخرون،1986منظور،

(اإلبداع أنه عكس التلقين، فاإلبداع قدرة مشتقة من مصادر ستة هي: الذكاء،  (Deck,1993ويعّرف ديك
ويعتبر اإلبداع من الجوانب الهامة للموهبة  والظروف المحيطة. والشخصية، والدافعية، والتفكير، والمعرفة،

 ( (Caropreso and Couch 1996; Khatena,1995 والتميز والتي يصعب تحديدها وقياسها.
البيئة األسرية وأساليب التنشئة الوالدية، والبيئة المدرسية والصفية  ويتأثر اإلبداع بالعديد من العوامل من أهمها:

 (Runco,1993)السائدة في التعليم وطرق التدريس المتبعة.واألفكار 
الـذين تنـاولوا  (Sternberg( وسـتيرنبرغ )Simontonسـيمونتون ) (،Steinوهناك العديد من الباحثين مثـل سـتن)

نسان وموقع، ويرى هؤالء الباحثين أن اإلبداع يتمثل في :  نتاج، وا   اإلبداع كعملية، وا 
  التجديد مع الفائدة 
 وتحقيق التوقعات بشكل واقعي واعتبارها استجابات جديدة ومناسبة ومفيدة.  طرة ،المخا 
 .الحرية للتالعب باألفكار و/أو تجسيد التجربة 

 فالحيــاة اإلبداعيــة هــي تطــوير لمواهــب الفــرد، وطريقــة إلدراك العــالم، فاإلبــداع هــو نمــط حيــاة، وســمة شخصــية،
وتطـــــوير حساســـــية لمشـــــاكل  فهـــــذا يعنـــــي اســـــتنباط أفكـــــار جديـــــدة، وأن يكـــــون الفـــــرد مبـــــدعًا ، واســـــتخدام قدراتـــــه،

 (Caropreso and Couch ,1996; Davis,1983)اآلخرين.
 : مكونات اإلبداع
 يوجد العديد من الصفات الشخصية والخصائص التي يمتاز بها األفراد المبدعون وهي:  اإلنسان المبدع:

مناســبة  تعليميــة اســتراتيجيةيــز باألصــالة فــي حــال تقــديم ألفراد المبــدعون ينتجــون أفكــارًا تتمافــ األصــالة: .1
 .لهم

 واالستعداد الكالمي.  الطالقة، .2
 التحكم بالذات . والثقة بالنفس، االستقاللية، .3
 اإلرادة لتجريب شيء جديد إرادة عالية عند الفشل. المغامرة، .4
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 اء.والذهاب ألبعد من المستويات المتوقعة من األد الحماس،و  والقوة، القيادة، .5
 والتساؤل، واالنفتاح على الخبرة . الفضول، .6
 الحاجة إلى الوحدة في بعض األحيان. .7
 التعقيد . االنجذاب نحو .8

(Davis,1983;Caroproso and Couch,1996; Jonse, and Murray,2003) 
 بدع وهي:هناك عدد من القدرات والمهارات اإلبداعية التي تكون عند الشخص الم المهارات والقدرات اإلبداعية:

 القدرة على تنويع األفكار ،واالستحواذ على كثير من أطر األفكار. المرونة: .1
 القدرة على إضافة تفاصيل للفكرة األصلية. التفاصيل: .2
 األصالة : التجديد والخروج عن المألوف. .3
 اإلتقان: إضافة التفاصيل أو تطوير األفكار. .4
 Caroproso and Couch,1996) التقييم وصنع القرار.) .5

ن الطالب واألفراد يستطيعون تطوير وتحسين هذه القدرات والمهارات بذواتهم ، والخطوة األولى في تطوير هـذه  وا 
هــي ببســاطة البــدء بالعمــل علــى  والخطــوة الثانيــة: اإلقــرار بــأن الحاجــة ضــرورية لهــذه المهــارات، المهــارات هــي:

وغالبــًا مــا تتفاعــل هــذه  أكثــر مــن هــذه المهــارات، تطــوير الجهــد اإلبــداعي للفــرد، مــن خــالل العمــل علــى واحــدة أو
المهارات تمامـًا، ويمكـن ممارسـتها معـًا، مـن حيـث أنهـا تكـون أسـهل لـتعلم واحـدة أو بعـض مـن هـذه المهـارات فـي 

ويجــب تفــادي معوقــات اإلبــداع التــي تهــدد وتــدّمر، تنميــة وتطــوير جهــد الفــرد  نفــس الوقــت قبــل االنتقــال ألخــرى.
 ((;Torrance and Safter,1986اإلبداعي.

على  كن تعريف اإلبداع على أنه القدرةتؤكد تعريفات اإلنتاج اإلبداعي على األصالة، ولهذا يم اإلنتاج اإلبداعي:
فاإلبـداع يعنـي اإلنتـاج ،ويتميـز هـذا اإلنتـاج بخصـائص خاصـة تميـزه عـن غيــره  اإلتيـان بشـيء جديـد إلـى الوجـود،

 والرضـــا االجتمـــاعي، واالســـتمرارية، الخصـــائص بالواقعيـــة، وعـــدم التقليـــد،مـــن االنتاجـــات األخـــرى، وحـــّددت هـــذه 
 ((Davis,1983 واألصالة.

فاإلنتـــاج اإلبـــداعي هـــو مـــن صـــنع أفكـــار اإلنســـان، فـــإن تحليـــل اإلنتـــاج يســـاعد علـــى إعـــادة بنـــاء العمليـــة العقليـــة 
لــى الفــرد،ثم إلــى العمليــة وثــم إلــى وهكــذا فــإن البحــث فــي طبيعــة العمليــة اإلبداعيــة تبــدأ مــن اإلنتــاج إ لالختــراع،

ولهـذا يوصـف المبـدعون فـي األغلـب  فاإلبـداع يـنعكس فـي إنتـاج أفكـار مفيـدة وجديـدة. العالقة بين الناس والبيئـة.
 (Feldhusen,2002; Mumford and Baughman,1997)على انتاجاتهم التي يقومون بها. 

 مهمًا ورئيسيًا لعناصر اإلبداع الذي يتألف من العملية اإلبداعية، تعد العملية اإلبداعية جزءاً  العملية اإلبداعية : 
والموقف اإلبداعي. وينظر إلى العملية اإلبداعية على أنها اتحاد أفكار لم  واإلنتاج اإلبداعي، والشخص المبدع،

مبدع. الفردية التي يستخدمها الشخص ال االستراتيجيةباإلضافة إلى  تكن مرتبطة ببعضها البعض من قبل،
( أفضل من بّين مراحل Wallasفبدون العملية اإلبداعية ال يمكن أن يوجد إنتاج إبداعي. ويعد نموذج والس )

 (;2002Davis,1983التحقيق. )السرور، اإلشراق، التحضير ،الحضانة، وهي مراحل: العملية اإلبداعية،
، ويتم التعبير عن اإلبداع بالعديد من ( أن العملية اإلبداعية تبدأ بالخيالKhatena,1995وتشير خاتينا )

 الوسائل ومنها : اللغة، والرسم، والموسيقى.



 

 

                         Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK       ISSN. 2397-0308   

       

 39 

 

 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J)       2015/ December  ISSN: 2397-0308      

Vo,2. No,1 

هنــاك العديــد مــن العوامــل التــي قــد تعمــل علــى طمــس اإلبــداع، منهــا مــا هــو مــرتبط بــاألفراد أو  معوقااات اإلبااداع:
 ومن المعيقات التي تؤثر على تنمية اإلبداع:  مواقع العمل،

إن مـــن أكثـــر األســـباب شـــيوعًا لعـــدم اســـتخدام األفـــراد لقـــدراتهم اإلبداعيـــة تـــدخالت  ظمـــة:العـــادات والتقاليـــد واألن .1
 حيث تؤثر على سلوك األفراد الشخصي واالجتماعي.   اآلخرين،

ـــيم والمكافـــأة: .2 ـــة ولـــيس ألجـــل  التقي ـــى المكافـــأة إذ ينبغـــي أن يعمـــل الفـــرد علـــى مشـــاريع بـــدوافع ذاتي الحصـــول عل
 . الخارجية

 الخوف تركيز الفرد نحو المصاعب عوضا عن الموضوع المطروح.  الخوف : إذ يوجه .3
 .اإلحبـــاط وخيبـــة األمـــل التـــي قـــد يتعـــرض لهـــا المبـــدع، نتيجـــة لعـــدم اســـتيعاب اإلبـــداع الموجـــود فـــي أعمالـــه-

Davis,1983 ; Caroproso and Couch,1996) ) 
 :التدريب على اإلبداع وذلـك يعـود للعـدد  هناك جانبان مهمان أديا إلى زيادة التركيز على التدريب على اإلبداع

الكبيـــر مـــن األطفـــال الـــذين ال يتعلمـــون كيـــف يفكـــرون وال كيـــف يتوصـــلون لتعميمـــات مـــن جزئيـــات يفتـــرض أنهـــم 
كين لمـا تعلموها ، ولثورة المعلومات التي وسعت الحاجة إلـى المعرفـة فـي جوانـب مختلفـة بحيـث لـم نعـد حتـى مـدر 

 (1996رويش،(. )دنعنيه بمصطلح )األساسيات
لذلك كان ال بد وأن يكون الهدف هو تعليم األطفال وتدريبهم على اإلبداع، واستخدام مهارات التفكير اإلبداعي 
االبتكاري، وتدريبهم على استخدام مهارات لطرح أسئلة تساعدهم على فهم كيف يتعلمون وماذا يتعلمون في هذا 

تب المدرسية والبرامج وحدات القياس واألفالم واألشرطة وغيرها العالم سريع التغير. ويوجد اآلن الكثير من الك
من المواد الممكن استخدامها للتدريب على اإلبداع. ولهذا فإن نجاح أية برامج تستهدف تنمية اإلبداع، مرهون 
 بوجود مجموعة متكاملة من العناصر، تجمع بين الخصال المطلوب تنميتها ،وأساليب وطرق التدريب المالئمة،

ونظم التقييم المعينة على مزيد من التأثير أو الفعالية  والمناهج واإلجراءات الضابطة، والعوامل المعرفية الدافعة،
 )والمحققة للكفاءة اإلبداعية بأبعادها الممكنة بالنسبة لألفراد أو المجموعات موضع التدريب. لهذه البرامج،

Torrance and Saffter,1986)  
يمتلــك األطفــال العديــد مــن القــدرات التــي ال يــتم الكشــف عنهــا خــالل نظامنــا  داع عنااد األطفااال:أهميااة تنميااة اإلباا

التعليمـــي ، ولعـــل ذلـــك يعـــود للنطـــاق الضـــيق الـــذي يعمـــل بـــه المربـــون، ومـــع تغيـــر الكتـــب المدرســـية، واألســـاليب 
عمـا كـان عليـه الوضـع   التعليمية أصبح لدى الطالب معلومات أكبر وأصـبح هنـاك اهتمـام أكثـر بتنميـة مهـاراتهم

فــي الماضــي، فنــوع المهــارات التفكيريــة التــي يحتاجهــا أطفالنــا اليــوم وفــي المســتقبل هــي تلــك التــي مــن شــأنها أن 
تســاعدهم علــى التكيــف مــع عــالم ســريع ومتغيــر ) عصــر الفضــاء والمعلومــات والحاســوب ( فأطفالنــا بحاجــة ألن 

 (Torrance and Safter,1986كير اآلخرين. )يتعلموا كيف يفكروا بدل أن يتعلموا نتاجات تف
ـــال لـــديهم قـــدرة علـــى التفكيـــر المتشـــعب فهـــم يعطـــون أفكـــارا تعكـــس طالقـــة وأصـــالة ومرونـــة، فـــالتفكير  إن األطف
المتشـعب يقـيس إمكانيــة واحتماليـة وجــود أفكـار إبداعيــة لـدى األفـراد، وهــذا يـدعم ويــزود األطفـال بقــدرة أكبـر علــى 

أن بعــض األطفــال  مــن خــالل دراســاته مــع األطفــال،(Runco,1993م، ولهــذا فقــد وجــد )تنميــة إبــداعهم وتميــزه
فــــي حــــين أن ذلــــك ال يصــــدر مــــن أطفــــال  يصــــدرون أفكــــارًا إبداعيــــة عنــــدما يشــــاهدون شخصــــًا ويعلقــــون عليــــه،

 (Runco,1993إعطاء الشخص قيمة ترتبط بقدرته على إبداع األفكار وتوليدها. )آخرين،لذلك وجد أن مهارة 
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(علــى أن تــدريب وتعلــيم التفكيــر اإلبــداعي فــي المدرســة يســتطيع تطــوير  (Sternberg,2003 ويؤكــد اســتينبرغ 
فهـــو يســـاعد الطـــالب األكثـــر إبـــداعًا مـــن معرفـــة نقـــاط قـــوتهم، وفـــي نفـــس الوقـــت يســـاعد  أداء الطـــالب المدرســـي،

 الطالب األقل إبداعًا من تعويض أو تصحيح ضعفهم.
 ر وتنمية اإلبداع في النظام التعليمي:اتجاهات في تعليم التفكي 
إن تعلـيم الطـالب وتـدريبهم علـى اإلبـداع داخـل المنهـاج  ية اإلبداع في المنهاج المدرسي: تعليم التفكير وتنم-1

المدرســي يتطلــب تطــوير نمـــاذج جديــدة إلنتــاج مـــدارس وصــفوف قــادرة علــى فهـــم الظــروف االجتماعيــة المختلفـــة 
اسية التي تنتج شباب مختلفين مبدعين قادرين على التعايش مع المتغيرات المتسارعة ،والظروف االقتصادية والسي

 (.Cohen, 1996في العالم )
إن ربط المنهاج بالتطور اإلبداعي والتدريب على اإلبداع يحتاج لتصميم مناهج تعمل على  تحقيق النمـو المـنظم 

أن يتضــمن المنهــاج النــواحي الجســمية، والعاطفيــة لألطفــال والشــباب، والراشــدين وخاصــة المبــدعين مــنهم، ويجــب 
والعقليـــة والمعرفيـــة، والتكامليـــة بإطـــار مـــنظم، ففـــي فتـــرة المرحلـــة األساســـية ال بـــد أن يراعـــي المنهـــاج مـــن الناحيـــة 

 ومـن الناحيـة العاطفيـة، واستخدام الصور الحسـية وتقيـيم الطبيعـة. واإلحساس الجمالي، الوعي الحسي، الجسمية،
ال بـد  ومـن الناحيـة العقليـة، واإلحسـاس بالمصـير اإلبـداعي. والميل للحزم، االستقالل، يتضمن المنهاج،ال بد أن 

واإلســهاب، والمغــامرة، والمقــدرة واالنفتــاح المعرفــي. ومــن الناحيــة  أن يحتــوي المنهــاج علــى الطالقــة، ،واألصــالة،
وأســـاليب التخيـــل واإلبـــداع فـــي حـــل  يـــة،ال بـــد أن يحتـــوي المنهـــاج علـــى حـــل المشـــكالت بطـــرق إبداع التكامليـــة،

فهــذه الجوانــب إذا تــم تغطيتهــا، ســتعمل علــى تعزيــز القــدرات اإلبداعيــة لألشــخاص مــن أجــل  المشــكالت المعرفيــة.
 (Bruch,1986 الوصول إلى آفاق أوسع في اإلبداع وفي تحقيق الذات لإلبداع . )

 هاج المدرسي(:تعليم التفكير وتنمية اإلبداع بشكل مستقل )خارج المن-2 
إن تعليم التفكير وتنمية اإلبداع بشكل مستقل لتنمية المهارات اإلبداعية يعتمد على إمكانية تعلم اإلبداع وتعليمـه، 

 (.2006ونقله على شكل خبرات منظمة من خالل برامج خاصة للتدريب على  التفكير وتنمية اإلبداع. )جدوع،
لقد اهتم الباحثون في المنطقة العربية بإجراء    قل في المنطقة العربية:اهتمام تعليم التفكير واإلبداع بشكل مست

العديد من الدراسات والبحوث التجريبية التي تهدف إلى معرفة أثر البرامج التدريبية المنفذة بشكل مستقل على 
دة(،وبرنامج رسك )المواهب غير المحدو  وبرنامج تنمية اإلبداع وتعليم التفكير اإلبداعي، مثل برنامج الكورت،

وبرنامج الماستر ثنكر، وقد أثبتت هذه البرامج فاعليتها في تنمية اإلبداع والتفكير اإلبداعي  لتعليم التفكير الناقد،
 (.1996، 1995،حسين،1995،السرور، الخطيب،2000مطر،2005، عبداهلل، 2006)جدوع، لدى الطالب.

 والتفكير خارج المنهج المدرسي ومنها: وهناك عدة برامج تعمل على التدريب على اإلبداع 
:(Creative Problem Solving/CPS)     نموذج حل المشكالت اإلبداعي

( بصــياغة هــذا النمــوذج ،وقــام بتطــويره مجموعــة مــن البــاحثين Osborn,1963)1963قــام ألــيكس أســبورن عــام 
ا البرنـــامج إلـــى تعريـــف (، حيـــث يهـــدف هـــذIsaksen,Triffinger,1982) 1982مثـــل ترفينجـــر واساكســـن عـــام 

بحيــث تصــبح  بــبعض الوســائل واألفكــار المفيــدة التــي تســهل عمليــة حــل المشــكالت اإلبــداعي، المــدربين التربــويين،
 هذه العملية أكثر فعالية وسهولة ومتعة.

 ونقصـد بحــل المشـكالت اإلبــداعي: بأنــه القـدرة علــى استكشــاف المشـكالت التــي ينطــوي عليهـا الموقــف الُمشــكل، 
 القـــدرة علـــى الوصـــول إلـــى عـــدد مـــن األفكـــار، أو الحلـــول التـــي تتســـم بالمالءمـــة والجـــدة،مـــع 
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بمـا يعكـس توظيفـًا جيـدًا مـن قبـل األفـراد لقـدرات  والتنوع لإلجابة عن األسئلة التـي تثيرهـا المشـكلة محـل االهتمـام،
 2002Treffingerســرور،واألصــالة(. )ال والطالقــة، والمرونــة، التفكيــر التشــعيبي مثــل )اإلحســاس بالمشــكلة،

,1992 ;Davis,1983; ) 
 ( ست خطوات لحل المشكلة اإلبداعية وهي : Treffingerوضع ترفنجر ) خطوات حل المشكالت اإلبداعية : 

وهي تحديـد المشـكلة التـي نرغـب بحلهـا، أو تحسـينها عنـد وجـود  المعطيات غير المنظمة )اكتشاف المأزق (: -
 نظمة) الفوضوية ( . مجموعة من المشكالت غير الم

تعنــي جمــع المعلومــات حــول موقــف المشــكلة، ولمســاعدة الفــرد علــى  البيانااات المعطاااة )اكتشاااف المعلومااة(: -
والمشـاعر واألسـئلة التـي تـدور فـي ذهنـه  اكتشاف كل المعلومات يمكن له أن يسـتخدم االنطباعـات والمالحظـات،

 وكيف.   متى،أين، لماذا، أسئلة من مثل: ماذا، ويمكن استخدام حول الشيء الذي يقرر العمل عليه،
وتعني التفكير بالمشـكالت المتعـددة، والمشـكالت الفرعيـة المرتبطـة بهـا، معطيات المشكلة)اكتشاف المشكلة (: -

 ويمكن في هذه المرحلة أن تسأل عن ما هي المشكلة الحقيقيـة، وتشمل هذه الخطوة إدراج بدائل لتحديد المشكلة،
 دف األساسي؟.وما هو اله

وهــو التفكيــر بمجموعــة مـن الحلــول للمشــاكل التــي تخطــر علــى ذهــن صــاحب توليااد األفكااار) اكتشاااف الفكاارة(: -
 المشكلة. 

وهو تطوير واستخدام محـك، الختصـار مجموعـة الحـل الممكنـة لحـل واحـد التوصل إلى الحل )اكتشاف الحل(: -
ســـتقوي القـــدرات اإلبداعيـــة  االســـتراتيجيةاألفكـــار مثـــل: هـــل يمكـــن تطبيقـــه، وهـــذه المرحلـــة نرتـــب المعـــايير لتقيـــيم 

 المهمة، هل الموارد متوفرة؟ هل ستكلف كثيرًا؟ هل سيتقبل اآلخرون الفكرة؟.
وهــو تطــوير خطــة إلنجــاز وتحقيــق الحــل، الــذي تــم التوصــل إليــه علــى أنــه  قبااول النتااائج )اكتشاااف القبااول(: -

نمـــــا يمكـــــن االنتقـــــال مـــــن مرحلـــــة ألخـــــرى  طـــــوات بالترتيـــــب،الحـــــل األمثـــــل. ولـــــيس مـــــن الضـــــروري اتبـــــاع الخ وا 
 Firestien and Treffinger,1998;Davis,1983)بمرونة.)

 برنامج )حوارات مستقبلية لحل المشكالت بطرق إبداعية(
: (Futuristic Scenarios for Creative Problem Solving) 

( وهـو Torrance and Myers,2003ومـايرز) ورنستـقـام بإعـداد هـذا البرنـامج المسـتقل عـن المـنهج المدرسـي 
التــي يجــب أن يتعلموهــا فــي  ( وحــدة تعليميــة، ويــدّرب البرنــامج الطــالب علــى المهــارات األساســية،25مكــّون مــن )

والتـــدريب علـــى مواجهـــة  وهـــي مهـــارات حـــل المشـــكالت بطـــرق إبداعيـــة، عصـــر المعلومـــات واالنفجـــار المعرفـــي،
ولهـذا تعـرف أهـم األمـم والشـعوب المتقدمـة، بمـدى انشـغالها المسـتمر  اقتـدار ونجـاح،تحديات المستقبل القادم بكـل 

 ( 2008وبهذا االنشغال الدائم بقضية المستقبل نعرف الدول واألمم المتقدمة.)بلكا، بالمستقبل،
ى تحديــد يســعى إلــ بأنهــا جهــد علمــي منـــظم، تعــّرف الدراســاُت المســتقبليُة: وم الدراسااات المسااتقبلية ونشااأتها:مفهاا

أو عـدد مـن القضـايا، خـالل مـدة مسـتقبلة محـددة، بأسـاليب  احتماالت وخيارات مختلفـة مشـروطة لمسـتقبلض قضـية،
 متنوعة، اعتماًدا على دراسات عن الحاضرض والماضي، وتارة بابتكارض أفكار جديدة منقطعة 

للخروج بتصـور  ،المتنوعةاالختصاصات وتقوم الدراسات المستقبلية بتنظيم المعلومات بين العلوم و  الصلة عنهما.
وقد ظهرت الدراسات المستقبلية في منتصف القرن العشرين الميالدي، في الواليات المتحدة   مكتمل عن القضية.

 (1991بريش، 2006،المد يفر،2008)بلكا،األمريكية، ثم في أوروبا.  
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 أهمية دراسة العلوم المستقبلية واستشراف المستقبل للطلبة: 
أو ترفًا فكريًا يمارسه بعض العلماء ممن يحب كل جديد  م تعد دراسات استشراف المستقبل حلمًا جمياًل،ل -

وغريب، فقد تجاوزت كثير من األمم هذا المستوى لتدخل هذا النوع من الدراسات والتدريب الستشراف المستقبل 
 تصادية، والتربية والتعليم.في كل مجاالت الحياة: العسكرية، والسياسية، واالستراتيجية، واالق

أصبحت دراسات استشراف المستقبل، وتدريب الطلبة عليها شرطًا ليكونوا قادرين على اتخاذ القرار المناسب  -
في المستقبل، وألهميتها كثرت البحوث المستقبلية، وظهر خبراء كثر يهتمون بهذا المجال، وتأسست مئات 

ولهذا فإن الدراسات  التي جعلت من المستقبل مجال اختصاصها، المراكز والهيئات والمجالت والمؤسسات،
 2008)بلكا، المستقبلية تعد ضرورية لالسترشاد بها في رسم الخطط، وتحديد األولويات، واتخاذ القرارات

Masini,1994;) 
 طرق استشراف المستقبل: 

علـى  قـد تحـدث فـي المسـتقبل، وهي عبـارة عـن تسلسـل ممكـن لألحـداث، التـيطريقة السيناريوهات )الحوارات(: -
وتعــد هــذه الطريقــة مــن نمــاذج التخطــيط  أو افتراضــات محــددة ومــاذا يمكــن أن يتبــع ذلــك، أســاس شــروط معينــة،

 العلمي التي تساعد في اتخاذ القرار المناسب في المستقبل.
لمـرّجح أن تحـدث فــي وهـي محاولـة للتنبـؤ لالختراقـات التكنولوجيـة والتطـورات التـي مـن االتنباؤات التكنولوجياة : -

وهـذا يسـتدعي ضـرورة الحفـاظ علـى أعلـى وأحـدث التطـورات فـي  المستقبل، التي هـي قـوة دافعـة ورئيسـية للتغييـر،
 مجال التكنولوجيا .

 وهو عبارة عن نظرات في كيفية التطورات الجديدة التي ستحدث في  بعض المناطق، تقييم األثر البيئي: -
قبل البناء الجديد في  ثم القيام بالتخطيط لكيفية التعامل مع هذه التطورات يئة.والتي سيكون لها تأثير على الب

 (2008)بلكا،تلك المناطق.
 الدراسات السابقة:

عربيــة واألجنبيــة التــي تناولــت حظــي موضــوع تنميــة التفكيــر اإلبــداعي تنميــة اإلبــداع باهتمــام بــالغ فــي الدراســات ال
 كثيـرًا مــن القضــايا التــي لهـا تــأثير فعــال علــى تنميــة مهـارات الكتابــة اإلبداعيــة، مــع النظـر إليهــا مــن زوايــا مختلفــة.
ولذلك سيتم عرض الدراسات السابقة التـي تـم التوصـل إليهـا والمتعلقـة بالدراسـة الحاليـة. حيـث لـم يجـد الباحـث أي 

لتـدريبي الـذي تـم اسـتخدامه فـي هـذه الدراسـة، ولهـذا فسـيذكر الباحـث الدراسـات التـي تناولـت دراسة حول البرنامج ا
ودراسـات  التـي تناولـت استشـراف المسـتقبل والدراسـات المسـتقبلية، والدراسـات اإلبداعي، أثر تنمية اإلبداع والتفكير

 خالل دمجها بالمنهاج الدراسي. أو من  إما من خالل برامج مستقلة،حول نموذج حل المشكالت بطرق إبداعية، 
( دراسة هدفت إلى تحديد أثر برنامج تدريبي قائم على نموذج أوزبورن: الحل اإلبداعي 2007أجرى الصمادي )

للمشكالت في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي، والمهارات فوق المعرفية في الرياضيات لدى طلبة الصف التاسع 
( طالبة من الصف التاسع في محافظة عجلون، وخصصت 86راد الدراسة )األساسي في األردن وبلغ عدد أف

، وأعد الباحث لبرنامج التدريبي والثانية ضابطةطالبًا( تعرضت ل 43أحد الشعب عشوائيًا كمجموعة تجريبية )
ية في فوق المعرف    برنامج تدريبي قائم على نموذج الحل اإلبداعي للمشكالت ،وتم تطوير أداة لقياس المهارات

الرياضيات واستخدام اختبار القدرة اإلبداعية في الرياضيات، وأظهرت الدراسة عن وجود فروق ذات داللة 
إحصائية للمجموعتين التجريبية والضابطة، على اختبار القدرة اإلبداعية في الرياضيات 
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ة بين المجموعتين لصالح المجموعة التجريبية، وأظهرت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائي
التجريبية والضابطة، على اختبار القدرة اإلبداعية في الرياضيات يعزى للتفاعل بين استخدام البرنامج التدريبي 
والمستوى التحصيلي، وأوصت الدراسة بتبني استخدام البرنامج التدريبي في تدريس الرياضيات لقدرته على تنمية 

 فوق المعرفية.مهارات التفكير اإلبداعي والمهارات 
)رسـك(، فـي تنميـة دراسة هدفت إلى استقصاء أثر برنامج النظام الـذكي لمعالجـة المعرفـة  (2006) أجرى جدوعو 

مهارات التفكير اإلبداعي، ومهارات التفكيـر الناقـد لـدى عينـة مكونـة مـن جميـع طلبـة الصـف العاشـر الـذكور، فـي 
تجريبيـة مكونـة مـن  موزعين عشوائيًا إلى مجموعتين: الباط 53مدارس النظم الحديثة في محافظة عمان وعددهم 

 طالبـــًا ،واعتمـــدت الدراســـة المـــنهج شـــبه التجريبـــي، وشـــملت أدوات الدراســـة  27وضـــابطة مكونـــة مـــن  طالبـــًا، 26
كـأدوات قيـاس قبليــة  xومقيـاس كورنيـل للتفكيـر الناقــد المسـتوى  للتفكيـر اإلبـداعي الصــورة اللفظيـة، تـورنساختبـار 
،الســـتخراج النتـــائج ، وقـــد أشـــارت نتـــائج الدراســـة إلـــى  ANCOVAوتم اســـتخدام تحليـــل التبـــاين المشـــترك ة.وبعديـــ

وجود فروق دالة إحصائيًا، بين أداء أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة، على أبعاد الطالقـة والمرونـة والدرجـة 
التجريبيــة، وأظهــرت النتــائج إلــى عــدم وجــود الكليــة، علــى اختبــار تــور انــس للتفكيــر اإلبــداعي لصــالح المجموعــة 

فــروق دالــة إحصــائيًا بــين أفــراد المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة، علــى بعــدي التفاصــيل واألصــالة ،كمــا أشــارت 
النتــائج إلـــى وجـــود فــروق دالـــة إحصـــائيًا بـــين أداء أفــراد المجمـــوعتين التجريبيـــة والضــابطة، علـــى مقيـــاس كورنيـــل 

النتيجـــة تبـــين األثـــر اإليجـــابي لبرنـــامج النظـــام الـــذكي لمعالجـــة المعرفـــة )رســـك(، فـــي تنميـــة  للتفكيـــر الناقـــد، وهـــذه
 مهارات التفكير اإلبداعي ومهارات التفكير الناقد.

 ة النظيفــة فــي المســتقبل فــي الصــين،دراســة بعنــوان تفعيــل آليــة التنميــ (Steenhof,2006أجــرى ســتين هــوف )- 
يلـة للحـد مـن انبعـاث الغـازات الضـارة فـي الجـو، والتـي تعمـل علـى ارتفـاع تحدثت الدراسة في البحث عن طـرق بد

ونظـــرًا لحجـــم االقتصـــاد الصـــيني ومعـــدل النمـــو، والخصـــائص  درجـــات الحـــرارة بشـــكل كبيـــر فـــي الكـــرة األرضـــية،
التكنولوجيـــة، واعتمـــاده علـــى الفحـــم، وأنـــه يحتـــوي علـــى نســـبة كبيـــرة مـــن إمكانـــات التنميـــة النظيفـــة علـــى الصـــعيد 

ـــادة الطلـــب ال ـــاء، ولزي ـــب الكهرب ـــي تتطل ـــات الت ـــات والعملي ـــر مـــن التقني عـــالمي، وأن اقتصـــاد الصـــين يســـتخدم الكثي
المتســارع علـــى هــذا المصـــدر مــن مصـــادر الطاقــة الـــذي يتســـارع بســرعة. ولهـــذا فــإن هنـــاك فــرص كبيـــرة لخفـــض 

الطريقـة  الدفيئـة، فمـن المهـم أناالنبعاث الغازات الدفيئة ذات الصلة، مما يؤدي إلى انخفاض في انبعاث غـازات 
األساسية المستخدمة في عملية الموافقة على آلية التنمية النظيفة هي سليمة من الناحية العلمية، ويمكن الوصول 
إليهــا علــى حــد ســواء لالســتخدام والتطبيــق علــى أرض التطبيــق، وهــذا يتفــق مــع واحــدة مــن أهــداف بروتوكــول قمــة 

األرضية، الذي ينادي إلى تخفيف ومنع تزايد االحتباس الحراري في الكرة األرضية  كيوتو للحفاظ على مناخ الكرة
الغـــازات  ، ويبـــدو أن زيـــادة االســـتخدام للكهربـــاء، وكفـــاءة توليـــد نظيفـــة، سيســـاهم فـــي المســـتقبل مـــن تقليـــل انبعـــاث

 الضارة في الجو، وسيحفظ األرض من ظاهرة االحتباس الحراري.
( هدفت إلى الكشف عن أثر برنامج قائم على نموذج أزبورن لحل المشكالت 2004ت )في دراسة قام بها الفريحا

وتكونــت عينــة  اإلبــداعي، فــي تنميــة مهــارات التفكيــر اإلبــداعي لــدى طلبــة المركــز الريــادي فــي محافظــة عجلــون،
ن، والبــالغ ( طالبــًا وطالبــة مــن الصــفين الثــامن والتاســع فــي المركــز الريــادي فــي محافظــة عجلــو 60الدراســة مــن )

( طالبـــة، وأخـــرى ضـــابطة تكونـــت 15( طالـــب و)15طالـــب ، وزعـــوا علـــى مجموعـــة تجريبيـــة مـــن) 200عـــددهم 
 تـورنس( طالبـة، وتـم إخضـاع المجموعـة التجريبيـة والضـابطة الختبـار 15( طالب و)15من)
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روق فــي أداء طلبــة يومــًا ،وأظهــرت النتــائج إلــى وجــود فــ 60واســتمر التــدريب  للتفكيــر اإلبــداعي الصــورة اللفظيــة،
للتفكيـر اإلبـداعي وأبعـاده الفرعيـة يعـزى للبرنـامج التـدريبي لصـالح المجموعـة  تـورنسالمركز الريـادي علـى مقيـاس 

لـى وجـود فـروق تعـزى لصـالح اإلنـاث علـى  لى وجود فروق تعزى للتفاعـل بـين المجموعـة والجـنس، وا  التجريبية، وا 
 فروق بين الذكور واإلناث على بعدي الطالقة والمرونة. وأظهرت النتائج إلى عدم وجود بعد األصالة،

( بأمريكـــا بعنـــوان تطـــوير اإلبـــداع الموســـيقي لـــدى طـــالب المدرســـة Kiehn,2003وفـــي دراســـة قـــام بهـــا كـــوهين ) 
هدفت الدراسة إلى قياس قدرات اإلبداع الموسيقي لدى الطالب في الصفوف الثـاني ،والرابـع  االبتدائية في أمريكا،

( طالــب وطالبــة مــن طــالب المرحلــة األساســية مــن الصــفوف 89وتكونــت عينــة الدراســة مــن ) االبتــدائي، والســادس
وتــم  (مــدارس مــن المــدارس الحكوميــة،3تــم اختيــارهم بالطريقــة العشــوائية مــن) الثــاني ،والرابــع والســادس االبتــدائي،
للتفكيـــر اإلبـــداعي الصـــورة  ورنستـــومقيـــاس  مقيـــاس فوغـــان لإلبـــداع الموســـيقي، اســـتخدام مقياســـين لإلبـــداع همـــا:

وتــم اختيــار الطلبــة  حيــث تــم اســتخدام مقــاييس اإلبــداع بشــكل مشــترك خــالل حصــة الموســيقى العاديــة، الشــكلية،
وتـــم اســـتخدام معامـــل االرتبـــاط  ( أســـبوع،12وذلـــك لمـــدة ) المشـــاركين كـــاًل علـــى حـــدا فـــي غرفـــة صـــغيرة وهادئـــة،

أثر الجنس ومستوى الصف علـى نتـائج اختبـار فوغـان، وتوصـلت الدراسـة بيرسون، وتحليل التباين الثنائي لمعرفة 
( نقطة في 81( نقطة في قدرة الطالقة في اختبار فوغان، وسجل الطالب)17إلى النتائج التالية: سجل الطالب )

 إلــى وجــود فــروق تعــزى إلــى متغيــر الجــنس ومســتوى كمــا أشــارت نتــائج التحليــل للتبــاين األحــادي، قــدرة األصــالة.
حيـث تبــين أنهـا كانــت غيـر دالــة.  وتـم إجــراء اختبـار تــوكي لمعرفـة إذا كانـت هــذه الفـروق دالــة إحصـائيًا، الصـف،

 كما أشارت النتائج إلى أنه ال يوجد عالقة بين قدرات اإلبداع الموسيقي والتحصيل األكاديمي لدى الطلبة. 
برنـــامج القبعـــات الســـت لتشـــجيع التفكيـــر ( بأمريكـــا بـــإجراء دراســـة بهـــدف توظيـــف Kenny,2003وقــام كينـــي ) -

حيـث طلـب مـنهم دراسـة حالـة، ثـم طلـب مـنهم  اإلبداعي والتأمل لدى عينة من طلبة التمريض في غرفة الصـف،
ثـم قـدم لهـم برنـامج القبعـات  أن يفكروا حول القضايا التي تثير اهتمامهم في أحـداث الحالـة التـي عرضـت علـيهم،

ثــم طلـب مـن الطلبــة  المعنـى الـذي يرمــز لـه كـل لـون مــن ألـوان القبعـات السـت،حيـث قـدم الباحــث للطلبـة  السـت،
القبعة األولى كانـت القبعـة البيضـاء  لكن هذه المرة من وجهة نظر قبعة واحدة فقط، النظر إلى الحالة مرة أخرى،

ثـم  هـذا الهـدف،حيث طلب منهم التفكير في القضايا التـي تثيـر اهتمـامهم عنـدما يأخـذون  والتي تمثل المعلومات،
ثــم اشــتركت المجموعتــان لمناقشــة القضــايا التــي أثيــرت فــي جميــع  تحــول الطــالب إلــى كــل قبعــة بالطريقــة نفســها،

وأشـارت النتـائج إلـى إمكانيـة اسـتخدام  وكيف توصلت كل مجموعـة إلـى حلـول للحالـة التـي قـدمت إليهـا، القبعات،
 ضافة إلى المساعدة في تقليل التوتر واالحتراق النفسي.   باإل برنامج القبعات الست لتنمية التفكير اإلبداعي،

دراســـة هـــدفت إلــــى معرفـــة أثـــر اســــتخدام نمـــوذج الحـــل اإلبــــداعي (  فـــي الصــــين Hung,2003) أجـــرى هـــنج -
( 32)للمشكالت في تنمية اإلبداع العلمي، والقدرة على حل المشكالت في مبحث الكيمياء، على عينة مكونة من 

الصف الخامس األساسي، وتم استخدام مقياس القدرة على حل المشكالت ومقياس اإلبداع العلمي طالبًا من طلبة 
ـــــق أهـــــداف الدراســـــة، ـــــة، وذلـــــك مـــــن أجـــــل تحقي ـــــاين المشـــــترك قبـــــل وبعـــــد إجـــــراء التجرب ـــــل التب وتم اســـــتخدام تحلي

((ANCOVA ة الطلبـة علـى ، وأظهرت نتائج الدراسة إلى أن نموذج الحل اإلبداعي للمشكالت، قد حّسـن مـن قـدر
 اإلبداع العلمي والقدرة على حل المشكالت.  

المشــكالت  لبحــث أثــر برنــامج تــدريبي لتحســين حــل بــإجراء دراســة طوليــة، Proctor,R,2001))وقــام بروكتــر -
( طالــب وطالبــة 520اإلبداعيــة، لطلبــة المرحلــة االبتدائيــة فــي أســتراليا علــي عينــة مكونــة مــن)
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المجموعـة األولــى، وهــي  تــم تقسـيمهم بشــكل عشــوائي علـى ثــالث مجموعــات:و  ( صــف،24مـن ســبعة مـدارس، و)
والمجموعـة الثانيـة، تكونـت مـن سـبعة صـفوف وتعرضـت للبرنـامج  المجموعة الضابطة تكونت من عشرة صفوف،

التـدريبي لمــدة عـام، بينمــا المجموعــة الثالثـة تكونــت مــن سـبعة صــفوف، وتلقـت المعالجــة ولكــن مـع دمــج معلومــات 
وتكنولوجيــا االتصــاالت، واشــتمل برنــامج التــدخل علــى وحــدات المنهــاج المعتمــد علــى التكنولوجيــا والتعلــيم  إضــافية

علـى توظيـف  التعاوني، واعتمد بناء البرنامج على االتجاه الذي يؤكد أن ميل الفـرد لإلبـداع يعتمـد بشـكل أساسـي،
قائمة التقدير اإلبداعيـة وهـي أداة تـم تطويرهـا أثنـاء  التكنولوجيا في عملية التعليم ،وعلى خبرة المعلم، وتم استخدام

وأظهــرت النتــائج أنــه كانــت هنــاك فــروق ذات داللــة  ANCOVA)تــم اســتخدام تحليــل التبــاين المشــترك )و  الدراســة،
ـــة، ـــدخل )المعالجة(بشـــكل مـــدمج مـــع التكنولوجيـــا، إحصـــائية لـــدى المجموعـــة الثالث ـــي تلقـــت برنـــامج الت مقارنـــًة  الت

 مهارات حل المشكالت اإلبداعية . لضابطة والمجموعة الثانية التي تلقت المعالجة لمدة عام علىبالمجموعة ا
ال توجــد دراســات اعتمــدت أثــر البرنــامج التــدريبي المســتخدم )حــوارات   حااظ ماان الدراسااات السااابقة مااا يلااي:ويال

لباحــث فــي الدراســات العربيـــة إذ لــم يجــد ا مســتقبلية لحــل المشــكالت بطــرق إبداعيــة( لطــالب المرحلـــة األساســية،
أو أي  واألجنبية دراسة اعتمدت هذا النموذج، سواء كانت هذه الدراسات، أجريـت علـى طـالب المرحلـة األساسـية،

 فئة من فئات الطلبة في مختلف المراحل الدراسية . 
وف المرحلـة ركزت بعض الدراسات على أهمية دراسـة ومتابعـة مهـارات التفكيـر اإلبـداعي لـدى الطـالب مـن صـف-

ثراء مهارات التفكير اإلبداعي للطالب كدراسة األساسية،  ,Dudekومعرفة بعض المتغيرات التي تؤثر في تنمية وا 
Runko & strobeL,1993). .) 

بينــت الدراســـات التـــي اهتمـــت بالدراســـات المســـتقبلية واستشـــراف المســـتقبل، ضـــرورة تـــدريب الطـــالب علـــى امـــتالك 
 كونوا قادرين على مواجهة التحديات في العصر سيعيشون فيه.قدرات ومهارات جديدة ،لي

تركـت أثـرًا  مـن مختلـف المراحـل مهـارات حـل المشـكالت اإلبـداعي، أظهرت الدراسات السابقة أن تعلـيم الطلبـة، -
نحـــو دراســـة أثـــر أســـلوب حـــل المشـــكالت بطـــرق  إيجابيـــا  علـــى الطلبـــة، وهـــذا بـــدوره يـــدعم توجـــه الدراســـة الحاليـــة،

 Mehrotra andمثـل دراسـة ميهرتـورا وسـويرز ) ة/الكتابـة اإلبداعيـة، لطـالب صـفوف المرحلـة األساسـية.إبداعي
Sawyers, 1989) ،ـــال ـــداعي لـــدى األطف ـــل المدرســـة، التـــي درســـت أثـــر حـــل المشـــكالت اإلب ودراســـة  مـــا قب

((Proctor,R,2001 االبتدائيـــة،  التـــي درســـت أثـــر فاعليـــة برنـــامج حـــل المشـــكالت بطـــرق إبداعيـــة فـــي المرحلـــة
( Hung,2003)ودراسة  والتي درست طالب من الصف الرابع والخامس األساسيين،( Beatriz,2004) ودراسة

 .التي كانت عينة الدراسة من طلبة الصف الخامس األساسي
مــع طلبــة ذوي قــدرات متنوعــة مثــل دراســة  كشــفت بعــض الدراســات عــن فعاليــة نمــوذج حــل المشــكالت اإلبــداعي،

(Schack,1993،حيث هدفت الدراسة إلى معرفة فعالية منهاج لتعليم حل المشكالت اإلبداعي )  لطلبة من ذوي
 عاديين، على عينة من طالب المدارس المتوسطة. فوق المتوسط، قدرة متعددة موهوبين،

لطلبـة فـي ترك أثرًا إيجابيا  حتى على فئـة غيـر ا أظهرت الدراسات السابقة أن أسلوب حل المشكالت اإلبداعي، -
مثــل  وهــذا بـدوره يبــين أثـر أســلوب حـل المشــكالت بطـرق إبداعيــة حتـى علــى غيـر فئــة الطلبـة. المرحلـة األساسـية،

 ( Wang, and Horng,2002) دراسة
اسـتخدام برنـامج تـدريبي فـي تنميـة المشـاعر االنفعاليـة المتشـعبة  تشابهت هذه الدراسة مع الدراسات السـابقة فـي:-
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  .ية اللفظية لدى طلبة صفوف المرحلة األساسية في المدارس الخاصة في األردنوالمهارات اإلبداع
 الطريقة واإلجراءات

 فراد الدراسة: أ
 تــم تحديــد أفــراد الدراســة مــن الطــالب الــذكور فــي الصــف الخــامس والســابع فــي مدرســة أكاديميــة الــرواد الدوليــة،

 الخاص في مدينة عمان. والمدرسة العمرية، التابعتين لمديرية التربية والتعليم
حيث تم اعتماد مدرسة أكاديمية الرواد الدولية للمجموعة التجريبية بطريقة عشوائية ،ومدرسة العمرية للمجموعة   

 الضابطة بطريقة عشوائية، ولتالفي حدوث انتقال أثر التـدريب علـى البرنـامج بـين الطلبـة والمعلمـين عنـد تطبيقـه،
ولتـوافر أكثـر مـن شـعبة للصـف  نهما أبدتا استعدادًا للتعاون في تطبيق هـذه الدراسـة،هذا وتم اختيار المدرستين أل

الســابع(،بما ســاعد علــى اختيــار  الســابع والصــف الخــامس حيــث يوجــد خمــس شــعب لكــل صــف دراســي)الخامس،
ص وكــذلك لوجــود إدارة متفهمــة لمتطلبــات البحــث التجريبــي، ومتعاونــة فــي تــوفير الحصــ إحــدى الشــعب عشــوائيًا،

المناسبة والكافية لتنفيذ البرنـامج التـدريبي، ممـا يسـر عمليـة قيـام الباحـث بتنفيـذ البرنـامج التـدريبي علـى المجموعـة 
 التجريبية. 

وتم اختيار المجموعة التجريبية من مدرسة أكاديميـة الـرواد الدوليـة فـي مدينـة عمـان بمنطقـة الجبيهـة، ويتـوفر فـي 
حـدى شـعب الصـف  ابع،المدرسة خمس شعب خامس وخمس شعب س تم اختيار إحدى شـعب الصـف الخـامس وا 

 50الســـــــــابع بشــــــــــكل عشـــــــــوائي كمجموعــــــــــة تجريبيــــــــــة. هـــــــــذا وشــــــــــكلت المجموعــــــــــة التجريبيـــــــــة مــــــــــا مجموعــــــــــه
بمنطقــة تــالع العلــي، حيــث  ســابع(.وتم اختيــار المجموعــة الضــابطة مــن المدرســة العمريــة،25خــامس،و25طالبــًا)

حــدى  شــعب ســابع، يتــوفر فــي المدرســة خمــس شــعب خــامس وخمــس تــم اختيــار إحــدى شــعب الصــف الخــامس وا 
 50شـــعب الصـــف الســـابع بشـــكل عشـــوائي كمجموعـــة ضـــابطة. هـــذا وشـــكلت المجموعـــة الضـــابطة مـــا مجموعـــه 

 سابع( . 25خامس،و25طالبًا)
 أدوات الدراسة:

 (1993))اختبار قياس اإلبداع ( لفرانك ويليامز، أواًل:
 Williams, Frank, (1993).، Creativity Assessment Packet (CAP) 

واسـتخدم الباحـث اختبـار  يتكون هذا  االختبار من قسمين ،اختبار التفكير المتشعب ،واختبـار المشـاعر المتشـعبة،
 المشاعر المتشعبة لمالءمته ألهداف الدراسة. 

 Test of Divergent Feeling (DF )) *اختبار المشاعر المتشعبة.
التعقيـد،  الخيـال، ( هـي )الفضـول،Affective Factorsمتشعبة أربعـة عوامـل انفعاليـة)يقيس اختبار المشاعر ال

فقـــرة موزعـــة كـــاآلتي اثنـــا عشـــرة فقـــرة تابعة)للفضـــول(،واثنا عشـــرة فقـــرة تابعـــة  50المغـــامرة(،ويتكون االختبـــار مـــن 
جــد ّســلم متــدرج لإلجابــة علــى )للخيال(،وثالثــة عشــر فقــرة تابعــة )للتعقيد(،،وثالثــة عشــر فقــرة تابعــة)للمغامرة(،. ويو 

 أدري(. االختبار مكون من )نعم، محتمل، ال، ال
 ،ويتم تطبيقه بشكل جمعي. دقيقة حسب مستوى الصف( 30إلى 20)من  :* مدة تطبيق االختبار

سـنة )مـن  18سـنوات إلـى  6: يسـتهدف االختبـار الطـالب الـذكور واإلنـاث مـن عمـر *الفئة المستهدفة لالختباار
 االبتدائي إلى الصف الثاني عشر(. الصف األول
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 في  صورته األصلية: ( Divergent Feeling)*اجراءات تطبيق وتصحيح اختبار المشاعر المتشعبة  
يطبق اختبار المشاعر المتشعبة  تطبيقًا جماعيًا من الصف األول االبتدائي إلى الصف الثاني عشر،    

ويجيب الطفل على فقرات  قيقة حسب مستوى الصف،د 30إلى 20ويستغرق زمن التطبيق لالختبار من 
االختبار بمفرده ،كما ويمكن للمعلم قراءة فقرات االختبار بصوت عال  للمرحلة االبتدائية الدنيا، كما ورد في 

 التعليمات األصلية لالختبار.
  إجراءات تصحيح االختبار:

ابة لكل فقرة من فقرات العامل التي إذا اختيرت يتم تصحيح االختبار باستخدام مفاتيح خاصة تشير إلى االستج -
ال(وكانـت صـحيحة ضـمن  من قبل المفحوص، ففي حال أن اإلجابات على الفقرات المرتبطة بالعوامل كانت)نعم،

 مفتاح التصحيح يعطى عليها الطالب درجتين.
علــي بعــض األحيــان( وفــي حــال أن اإلجابــات علــى الفقــرات المرتبطــة بالعوامــل كانــت ضــمن خانــة)محتمل/تنطبق 

علــى كــل فقــرة توضــع  ويــتم حســم درجــة واحــدة مــن الدرجــة الكليــة المتحققــة للفــرد،-يعطــى الطالــب درجــة واحــدة،
االســـتجابة لهــــا علـــى خانــــة )ال أعـــرف ال أســــتطيع أن أقـــرر(،و فــــي حـــال أن اإلجابــــات علـــى الفقــــرات المرتبطــــة 

تنطبــق علــي  تنطبــق علــي بدرجــة كبيــرة(أو،)ال/اللكــل مــن )نعــم /  بالعوامــل، كانــت ضــمن مفتــاح التصــحيح خطــأ،
 نهائيًا(،يعطى الطالب درجة واحدة. 

 صدق وثبات االختبار في صورته األجنبية )األصلية( :
تــم اســتخراج دالالت ثبــات االختبــار فــي صــورته األصــلية علــى عينــة مــن ألــف ومــائتين وتســعة  ثبااات االختبااار:

 وكانـت فـي السـتينيات، ألول إلـى الثـاني عشـر، بطريقـة اإلعـادة،( طالـب وطالبـة مـن الصـفوف ا1259وخمسين )
 وهي معامالت ثبات متوسطة ومقبولة لغايات البحث في مجال اإلبداع.

للتفكيـــر اإلبـــداعي(  تـــورنسكمـــا جـــاءت معـــامالت الصـــدق التالزمـــي بداللـــة محـــك )هـــو اختبـــار صااادق االختباااار: 
( بالترتيب، ومعـامالت االرتبـاط بـين 76،0)و(  71،0) صليةالختباري التفكير المتشعب أ و ب في صورتهما األ
ـــدين والمعلمـــين ) (،كمـــا جـــاء معامـــل ارتبـــاط اختبـــاري التفكيـــر المتشـــعب 74،0أداء الطلبـــة اإلبـــداعي وتقـــدير الوال

 (وهو مقارب لقيمة معامل ثبات كل منهما.                        74،0والمشاعر المتشعبة في صورتهما األصلية)
 : )األردنية(الالت صدق وثبات االختبار بصورته المعربة د
بتطـوير االختبـار علـى البيئـة األردنيـة، واتبـع عـددًا مـن اإلجـراءات للتوصـل لـدالالت الصـدق  2004قام البطش، 

والصــدق والثبــات لهــذا االختبــار علــى البيئــة األردنيــة ،وتوصــل إلــى صــدق لالختبــار مــن حيــث الصــدق المنطقي،
وتوصــل الــبطش لثبــات االختبــار مــن خــالل الثبــات  البنــاء أو المفهــوم،وصــدق  حــك /التالزمــي والتنبــؤي،بداللــة الم

وكانــت النتــائج تشــير إال أن  والثبــات بطريقــة فاعليــة الفقــرات، الثبــات بطريقــة االتســاق الــداخلي،و  بطريقــة اإلعــادة،
 هناك ثبات صدق لهذا االختبار على البيئة األردنية.

 :)للتفكير اإلبداعي الصورة اللفظية)أ تورنسر اختبا ثانيًا:
((Torrance Test of Creative Thinking/TTCT/V  
فــي جامعــة مينســوتا  1962( فــي عــام Paul Torrance) تــورنسأدت الجهــود التــي بــذلها العــالم األمريكــي بــول  

 تبـار لقيـاس التفكيـر اإلبـداعي،،وعلى مدى تسع سنوات متتالية من البحث والدراسة في مجال اإلبداع إلى تصمم اخ
سنة ويطبـق بشـكل جمعـي مـا عـدا  20ويصلح االختبار لألفراد من عمر الروضة ،وحتى عمر 
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ويتـألف االختبـار اللفظـي مــن  حيـث يـتم تطبيـق االختبــار معهـم بشـكل فـردي. األطفـال دون الصـف الرابـع األساسـي،
دقـائق لكـل سـؤال فرعـي، ويقـيس االختبـار  7قيقـة، بواقـع د 42ستة أسـئلة فرعيـة ،ويسـتغرق تطبيـق االختبـار تحديـدًا 

 (1995.)الشاذلي،  )الطالقة ،والمرونة ، واألصالًة(.عدة مهارات وهي 
فـي صـورته  TTCT/V))للتفكيـر اإلبـداعي تـورنسيتوفر الختبـارات  صدق االختبار في صورته األصلية اللفظية:

االختبار يتبين مدى القـدرات المقاسـة، ومالءمتهـا كمقيـاس فبتفحص نماذج أسئلة  األصلية دالالت صدق مختلفة،
حيث حدد جيلفـورد لنظريتـه ثالثـة ابعـاد  للقدرة اإلبداعية باعتماد نظرية جيلفورد المحددة لمجال السلوك اإلبداعي،

 )لةنوع العملية العقلية، نوع المحتوى والمضمون، نوع الناتج والمحص( للنشاط العقلي عند الشخص المبدع ،وهي
 وبهذا يمكن القول بأن صدق المحتوى متوافر لهذه االختبار.
األولى تضم طالبًا من ذوي القدرة المرتفعة في التفكير  أما الصدق التالزمي فقد تم استخراجه بمقارنة مجموعتين:

رات وباســــتخدام محــــك تقــــدي والثانيــــة تضــــم طالبــــًا مـــن ذوي القــــدرة المنخفضــــة فــــي التفكيـــر اإلبــــداعي، اإلبـــداعي،
علـى عينـة مـن  1964( عـام   Torrance) and Japta وجبتـا تـورنسالمعلمـين فـي دراسـة أجراهـا كـل مـن 

كــذلك تــوفر  علــى التمييــز بــين المجمــوعتين، وســجلت نتــائج الدراســة قــدرة االختبــار ( معلــم.31طالــب و) ( 800)
عامًا إلنجازات عينـة مـن  12دتها دراسة تتبعيه م 45 تورنسبإجراء  1972الصدق التنبؤي لهذه االختبارات عام 

(بـين درجــات 0،59وقـد حصــل الطـالب الـذكور علـى معامـل ارتبـاط ) (طالـب وطالبـة،236الطـالب بلـغ عـددهم )
 (.0,46فـــي حـــين كـــان معامـــل االرتبـــاط لإلنـــاث ) األكـــاديمي،ومحـــك االنجـــاز مقاســـًا بالتحصـــيل  تـــورنساختبـــار 

 (.1995)الشاذلي، 
تم استخراجه بإيجاد معامل الثبات عـن طريـق إعـادة االختبـار بفـارق  ألصلية اللفظية:ثبات االختبار في صورته ا

إلـى أن الـدرجات   وأشـارت معـامالت الثبـات طالبـًا وطالبـة، (120زمني قدره أسبوع واحد علـى عينـة مكونـة مـن )
ـــات ـــار، (علـــى الصـــورة اللفظيـــة 0.71قـــدره ) الكليـــة للمفحوصـــين تتمتـــع بثب ـــة وجميـــع هـــذه ا لالختب لمعـــامالت دال

 (.1995)الشاذلي، (.a1،.0إحصائيا عند مستوى ألفا)
أشـارت نتـائج الدراسـة  :TTCT/V))للتفكير اإلبداعي الصورة اللفظياة تورنسصدق الصورة األردنية من اختبار 

للتفكيــــر  تــــورنس( إلــــى تــــوفر دالالت صــــدق الصــــورة األردنيــــة مــــن اختبــــار 1983التــــي أجراهــــا الشــــنطي عــــام )
ـــة الصـــدق التمييـــزي، ودالالت الصـــدق التالزمي TTCT/V))اإلبـــداعي ـــاءفقـــد تـــم التحقـــق مـــن دالل  ،،وصـــدق البن

 (.1983)الشنطي ،وكانت الدالالت تشير إلى تمتع االختبار بدالالت صدق عالية ومناسبة لالختبار. 
تـوفر دالالت ( إلـى 1983أشـار الشـنطي فـي دراسـته) : TTCT/V))ثبات االختبار فاي صاورته األردنياة اللفظياة

حيث بلغت قيمـة  باستخدام طريقة الثبات باإلعادة، للتفكير اإلبداعي تورنسعن ثبات الصورة األردنية من اختبار 
 (1983(. )الشنطي،0,001أو يساوي) عند مستوى الداللة ألفا أصغر (0,70معامل االرتباط )

 ويتضمن هذا البرنامج : البرنامج التدريبي: ثالثًا:
 ارات مستقبلية في حل المشكالت بطرق إبداعية (.برنامج )حو  
: (Futuristic Scenarios for Creative Problem Solving) 

( بإعـداد برنـامج تعليمـي مسـتقل عـن المنهـاج المدرسـي  Torrance and Myers,2003ومـايرز) تـورنسقـام 
وحـــدة تعليميــة تتنـــاول  25مــن العــادي تحــت عنـــوان )حــوارات مســتقبلية لحـــل المشــكالت بطـــرق إبداعيــة(والمكون 

 موّجهة لألطفال من الصف الرابع األساسي وحتى الصف الثاني عشر. مواضيع مختلفة،
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يعتبــر موضــوع استشــراف المســتقبل مــن أكثــر المواضــيع التــي تهــم الطلبــة، ألنهــم سيعيشــون فــي  أهميااة البرنااامج:
ال نستطيع تخيلها اليوم. وبالتالي من المهـم أن عالم مختلف تماما عن عالم اليوم، وهذا يتطلب توفر معلومات قد 

تقان مهارات التواصل. وتأتي أهميـة  ومهارات حل المشكالت بطرق إبداعية، يتسّلح الطلبة بالمهارات اإلبداعية، وا 
هــذا البرنـــامج المســـتقل عـــن المنهـــاج المدرســـي العـــادي، فـــي أنـــه يعمـــل علـــى تطـــوير العوامـــل االنفعاليـــة للمشـــاعر 

 مـن خـالل تـدريبات معينـة مقدمـة لألطفـال تـدربهم علـى الكتابـة اإلبداعيـة، والمهارات اإلبداعية اللفظيـة، المتشعبة،
 وحل المشكالت بطرق إبداعية.  واستشراف المستقبل،

 ( وحدة تعليمية تتناول موضوعات مختلفة، تندرج تحت عناوين وهي:25يتكون البرنامج من) محتوى البرنامج:
 موسيقى. -18 لكلمات المركبةا -10 ماذا بعد. -1
 أشرعة من غير رياح.-19 التشبيه. -11 وراء كل نقمة نعمة. -2
 انطباعات.-20 حالوة النجاح. -12 كتابة األقوال المأثورة.-3
 انفجار. -21 سبر العقل.-13 تعرض بعض أنواع الجنس-4
 البطولة. -22 الشعور بالذنب. -14 الحرب. -5
 الزهو -23 أبيات شعر -15 استعمار القمر -6
 الشعور باالبتهاج -24 كتابة إعالن تجاري -16 للبيع -7
 كيف تعبر 25 رجل وفراشة. - 17 تلف الشيء. -8
   حاول أن تتذكر -9

 تقدم كل وحدة تعليمية على مرحلتين: وصف الوحدة التعليمية: 
مســتويات وهــي مقدمــة للوحــدة تبــين فيهــا  4-3وهــي التفاعــل مــع األنشــطة ويقــدم كــل نشــاط مــن  :المرحلااة األولااى

المهـــارة المســـتهدفة تحقيقهـــا فـــي هـــذه الوحـــدة، و يكـــون تقـــديم الوحـــدة بعـــرض فقـــرة للتعريـــف عـــن موضـــوع الوحـــدة 
 وتذكير وتعريف بالمهارة المستهدفة في كـل وحـدة، ومـن ثـم ذكـر أمثلـة للتوضـيح والشـرح بشـكل أوضـح، ،التعليمية

عطاء الفرصة للطالب للمشا  ركة في الشرح والتوضيح للمهارة.وا 
بيـة تطلـب منـه فـي ومـن ثـم لننتقـل بعـدها لقيـام الطالـب بمهمـة كتا توزيع أوراق العمـل والتـدريبات، المرحلة الثانية:
 نهاية كل وحدة. 

 خطوات تطبيق جلسات التدريب:
عطاء أمثلة على المهارة مع توضيح  وتوضيح األهداف، وشرحها، إعالن اسم المهارة، - مكان استخدام المهـارة وا 

 في المثال.
عطاء األمثلة والسماع منهم. -  الطلب من الطالب المشاركة في الشرح وا 
 شرح األسئلة أو التمارين أو التدريبات الواردة في ورقة عمل كل وحدة بشكل واضح. -
 إعطاء الطالب الوقت الكافي لحل التمارين والكتابة في ورقة العمل . -
 ه للبيئة األردنية:تعريب البرنامج وتعديل -
قام الباحث بترجمة البرنامج وعرضه على أحد عشر  بعد الحصول على النسخة األصلية من البرنامج التدريبي، 

 والمناهج والتدريس، محكمًا من  المتخصصين في الجامعات األردنية والعاملين في مجاالت التربية الخاصة،
 وذلك بهدف الوقوف على آرائهم حول بنية البرنامج من حيث:وكتابة القصص لألطفال.  والكتابة اإلبداعية،

أهدافه والمحتوى. كما وتم الطلب منهم تقديم أية اقتراحات يرونها مناسبة لتعديل البرنامج ومناسبته للتطبيق على 
 ومن حيث مناسبته للثقافة العربية بشكل عام. المجتمع األردني بشكل خاص،
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وعليه ترتب األخذ بتوصياتهم فيما  ن ،ثم تحليل إجاباتهم حول تقييم البرنامج،وبعد الحصول على ردود المحكمي
( وحدة بعد 20وتم اعتماد ) يتعلق بتنفيذ الوحدة على عدة جلسات تدريبية، والحذف لعدد من الوحدات التعليمية،

 األخذ  للمالحظات المحكمين.
 متغيرات الدراسة:

 :ل باستخدام برنامج)حوارات مستقبلية لحل المشكالت بطرق يتمثل المتغير المستق المتغير المستقل
 ،عن طريق تعريض الطالب للمهارات والتدريبات الواردة في البرنامج من خالل جلسات تدريبية خاصة.(إبداعية

 :مقاسة ال ،التعقيد ، المغامرة ( والدرجة الكلية، الخيال األداء على مقياس المشاعر المتشعبة )الفضول، المتغير التابع
المقاسة  األصالة( والدرجة الكلية (.والمهارات اإلبداعية اللفظية )الطالقة ،المرونة،CAP/DFباختبار المشاعر المتشعبة)

 للتفكير اإلبداعي الصورة اللفظية)أ ( تورنسباختبار 

ين تم ألن المشارك اعتمدت هذه الدراسة المنهج شبه التجريبي)الدراسة والمعالجة اإلحصائية :  تصميم 
اختيارهم بطريقة قصدية وتم تعينهم في المجموعتين التجريبية والضابطة بشكل عشوائي(، وتم اختيار الطريق 

ألن المدرستين التي طبق عليهما البرنامج أبدتا استعدادًا للتعاون في تطبيق هذه  القصدية في اختيار العينة،
خامس حيث يوجد خمس شعب لكل صف الدراسة، ولتوافر أكثر من شعبة للصف السابع والصف ال

دراسي)الخامس، السابع(،بما ساعد على اختيار إحدى الشعب عشوائيًا، وكذلك لوجود إدارة متفهمة لمتطلبات 
البحث التجريبي، ومتعاونة في توفير الحصص المناسبة والكافية لتنفيذ البرنامج التدريبي، مما يسر عملية قيام 

ريبي على المجموعة التجريبية. حيث تم إجراء قياس قبلي وبعدي للمجموعتين الباحث بتنفيذ البرنامج التد
ثم خضعت المجموعة التجريبية للمعالجة )التدريب على البرنامج(، بينما خضعت كلتا  التجريبية والضابطة،

المجموعتين )الضابطة والتجريبية(ألدوات القياس القبلي والبعدي المتمثلة في اختبار المشاعر 
(، وتم حساب الفروق TTCT/Vللتفكير اإلبداعي ) تورنس(،والصورة اللفظية)أ( من اختبار CAP/DFشعبة)المت

وذلك للتحقق من وجود أثر للبرنامج  في أداء المجموعتين )الضابطة والتجريبية(على االختبارين القبلي والبعدي،
 على أداء المجموعة التجريبية.

     خراج المتوســطات الحســابية، واالنحرافــات المعياريــة لكــل عامــل ومهــارة مــن ولإلجابــة علــى أســئلة الدراســة تــم اســت
والكشــف عــن دالالتهــا فــتم اســتخدام تحليــل التبــاين  وفيمــا يخــص متغيــرات الدراســة، مهــارات االختبــار الرئيســية.

 ( MANCOVAالمشترك المتعدد )
حوارات مستقبلية لحل المشكالت بطرق )امج هدفت الدراسة الحالية إلى دراسة أثر فاعلية برن: نتائج الدراسة

إبداعية(، في تنمية العوامل االنفعالية للمشاعر المتشعبة والمهارات اإلبداعية اللفظية لدى عينة من طالب 
 صفوف المرحلة األساسية في المدارس الخاصة في األردن. من خالل تدريب الطلبة على الكتابة اإلبداعية،

  .المشكالت بطرق إبداعية، وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسةواستشراف المستقبل وحل 
ولمعرفــة نتــائج الدراســة تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية الخــام، الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة علــى العوامــل 

 (، Divergent Feeling (DF)والمهــارات اإلبداعيــة اللفظيــة، لكــل  مــن اختبــار المشــاعر المتشــعبة االنفعاليــة،
ـــداع ـــاس اإلب ـــوارد فـــي االختبـــار الرئيســـي  اختبـــار قي ـــار  (CAP)وال ـــورنسوالصـــورة اللفظيـــة)أ( مـــن اختب للتفكيـــر  ت

.حيـث يوضـح الجـدول Torrance Test of Creative Thinking (TTCT/V))اإلبـداعي
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عاليـــة والمهـــارات ( نتـــائج المتوســـطات الحســـابية الخـــام الســـتجابات أفـــراد عينـــة الدراســـة علـــى العوامـــل االنف1رقـــم )
ـــــار المشـــــاعر المتشـــــعبة ـــــة الختب ـــــار CAP/DF)اإلبداعيـــــة اللفظي ـــــر   تـــــورنس،والصـــــورة اللفظيـــــة)أ(من اختب للتفكي

 في التطبيقين القبلي والبعدي على طالب الصفين الخامس والسابع األساسي. TTCT/V)اإلبداعي)
 والمهارات اإلبداعية اللفظية، لدراسة على العوامل االنفعالية،المتوسطات الحسابية الخام الستجابات أفراد عينة ا (1الجدول رقم )

 للتطبيقين القبلي والبعدي، (،TTCT/V))للتفكير اإلبداعي الصورة اللفظية)أ( تورنسواختبار  ،CAP/DF)الختبار المشاعر المتشعبة
 على طالب الصفين الخامس والسابع األساسي.

 اسم  

 االختبار

 العوامل

 االنفعالية

 

 ف الخامسالص

 االختبار القبلي

 

 الصف الخامس

 االختبار البعدي

 الصف السابع

 االختبار القبلي

 

 الصف السابع

 االختبار البعدي  

 

بة 
شع
لمت
  ا
عر 

مشا
  ال
ر  

ختبا
ا

 

(C
AP

/D
F)

 

    

 فضول

 ضابطة تجريبية ضابطة تجريبية ضابطة تجريبية ضابطة تجريبية

76,16 19.88 19.96 19.52 17.36 18.72 19.84 17.86 

 17.16 18.76 16.84 15.88 17.92 19.00 18.56 16.12 الخيال

 18.64 19.44 18.16 17.36 20.24 20.24 19.68 16.72 التعقيد

 17.04 18.12 16.52 15.48 18.40 18.80 17.80 16.36 المغامرة

ار 
ختب
ا

نس
ور
ت

 
عي

إلبدا
ر ا
فكي
للت

 

(T
TC

T/
V)

 

المهـــــــــــــــــــــــــــــــــــارات  

 اإلبداعية اللفظية

 ضابطة تجريبية ضابطة تجريبية ضابطة تجريبية ضابطة تجريبية

 74.48 81.00 73.24 55.44 71.68 84.40 74.04 63.76 الطالقة

 12.84 17.08 13.20 12.84 12.84 17.08 11.00 11.60 المرونة

 2.20 7.32 3.56 2.96 0.92 5.64 1.28 3,12 األصالة

زالــة الفــروق الموجــودة بــين المجموعــة وا  وإللغــاء تــأثير االختبــار القبلــي الختبــار البعــدي علــى المعالجــة، ولضــبط وا 
ــــــل التبــــــاين المشــــــترك  ــــــم اســــــتخدام تحلي ــــــى االختبــــــار القبلــــــي، ت التجريبيــــــة والمجموعــــــة الضــــــابطة فــــــي األداء عل

 (. MANCOVAالمتعدد)

فـي تنميـة  ( α≥ 0.05) لداللـة: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى االنتائج المتعلقة بالسؤال األول
العوامــل االنفعاليــة للمشــاعر المتشعبة)الفضــول، الخيــال، التعقيــد، المغامرة(،والمهــارات اإلبداعيــة اللفظية)الطالقــة، 

 المرونة، األصالة( لدى طالب الصف الخامس والسابع األساسي تعزى إلى البرنامج التدريبي؟
(البعـــدي المعـــّدل، والخطـــأ المعيـــاري  2ســـط الحســـابي  فـــي الجـــدول )لإلجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال تـــم اســـتخراج المتو 

كـذلك علـى  على العوامل االنفعالية الختبار المشاعر المتشعبة،-التجريبية والضابطة–لدرجات أفراد عينة الدراسة 
 للتفكير اإلبداعي الصورة اللفظية)أ(، تورنسالمهارات اإلبداعية اللفظية الواردة في اختبار 

والخطـأ المعيـاري السـتجابات أفـراد عينـة  (الذي يشير إلى تحليل المتوسط الحسابي البعـدي المعـدل،2رقم)الجدول 
 وفقًا لمتغير المجموعة. للفظية)أ(للتفكير اإلبداعي الصورة ا تورنسالدراسة على مهارات اإلبداع اللفظية الختبار 

طأ المعياري الستجابات أفراد عينة الدراسة على والخ ( تحليل المتوسط الحسابي البعدي المعدل،2الجدول رقم)
 ( وفقًا لمتغير المجموعة. (CAP/DFالعوامل االنفعالية الختبار)المشاعر المتشعبة
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 الخطأ المعياري البعدي المعدل المتوسط الحسابي المجموعة  االنفعالية العوامل  اسم االختبار

ة )
شعب

لمت
ر ا

شاع
الم

 (C
AP

/D
F

 
 

 0.310 20.449 التجريبية  الفضول 
 0.310 18.091 الضابطة

 0.326 19.584 التجريبية  الخيال 
 0.326 16.836 الضابطة

 0.316 20.520 التجريبية  التعقيد 
 0.316 18.780 الضابطة

 0.296 19.094 التجريبية  المغامرة
 0.296 17.086 الضابطة

بعــدي ألفــراد المجموعــة التجريبيــة التــي طّبــق عليهــا البرنــامج علــى (أن متوســط األداء ال2يتبــين فــي الجــدول رقــم) 
( كـان أعلـى مـن متوسـط األداء البعـدي CAP/DFالعامل االنفعالي)الفضول( الوارد في)اختبار المشاعر المتشـعبة

حيـث جـاءت المتوســطات للعامـل االنفعـالي )الفضــول(  ألفـراد المجموعـة الضـابطة التــي لـم يطبـق عليهــا البرنـامج،
 ( للمجموعة الضابطة.18.091بية و)( للمجموعة التجري20.449على التوالي)

(أن متوسـط األداء البعــدي ألفـراد المجموعـة التجريبيــة التـي طّبـق عليهــا البرنـامج علــى 2ويالحـظ فـي الجــدول رقـم)
داء البعـدي (، كـان أعلـى مـن متوسـط األCAP/DFالعامل االنفعالي )الخيال(الوارد في)اختبـار المشـاعر المتشـعبة

ألفــراد المجموعــة الضــابطة التــي لــم يطّبــق عليهــا البرنــامج، حيــث جــاءت المتوســطات للعامــل االنفعــالي )الخيــال( 
 ( للمجموعة الضابطة.16.836( للمجموعة التجريبية و)19.584على التوالي)

ّبـق عليهـا البرنـامج، علـى (ن متوسـط األداء البعـدي ألفـراد المجموعـة التجريبيـة التـي ط2ويتبين في الجدول رقم ) 
(، كـــان أعلـــى مـــن متوســـط األداء CAP/DFالعامـــل االنفعـــالي )التعقيـــد(، الـــوارد فـــي اختبـــار )المشـــاعر المتشـــعبة

البعدي ألفراد المجموعة الضابطة على التي لم يطّبق عليها البرنامج، حيـث جـاءت المتوسـطات للعامـل االنفعـالي 
 ( للمجموعة الضابطة.18.780وعة التجريبية و)( للمجم20.520)التعقيد( على التوالي)

 أن متوســط األداء البعــدي ألفــراد المجموعــة التجريبيــة التــي طّبــق عليهــا البرنــامج، (2ويالحــظ فــي الجــدول رقــم ) 
أعلـــى مـــن متوســـط (،كـــان  CAP/DFعلــى العامـــل االنفعـــالي )المغـــامرة(، الـــوارد فـــي اختبــار )المشـــاعر المتشـــعبة

حيث جاءت المتوسطات للعامل االنفعالي  د المجموعة الضابطة التي لم يطبق عليها البرنامج،األداء البعدي ألفرا
ولمعرفة فيما إذا كانت ( للمجموعة الضابطة. 17.086بية و)( للمجموعة التجري19.094)المغامرة( على التوالي)

 نفعاليـــة لعامـــل )الفضـــول،لكـــل  مـــن العوامـــل اال(  α≥ 0.05)الفـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة 
(،فقد تم استخدام تحليل التباين المشترك المتعـدد CAP/DFالمغامرة( الختبار المشاعر المتشعبة) التعقيد، الخيال،

(MANCOVA.) 
 الخيال، (ألداء أفراد الدراسة على العوامل االنفعالية)الفضول،MANCOVA(تحليل التباين المشترك المتعدد )3الجدول رقم)

 (.CAP/DFالمغامرة( في اختبار)المشاعر المتشعبة يد،التعق
 قيمة  متوسط المربعات درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين

 ف
 مستوى الداللة

  
  

 الفضول
  

 0.042 4.243 18.078 1 18.078 القبلي
 0 26.03 110.893 1 110.893 المجموعة
 0.253 1.323 5.634 1 5.634 الصف

 0.366 0.826 3.518 1 3.518 مجموعة*الصفال
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     4.26 92 391.941 الخطأ
       99 647.71 المجموع

  
  

 الخيال
  

  
  

 0 21.99 104.004 1 104.004 القبلي
 0 31.882 150.786 1 150.786 المجموعة
 0.675 0.176 0.834 1 0.834 الصف

 0.442 0.596 2.819 1 2.819 المجموعة*الصف
     4.73 92 435.025 الخطأ
 `     99 844.59 المجموع

  
  

 التعقيد 
  
  
  

 0.191 1.736 7.694 1 7.694 القبلي
 0 13.64 60.471 1 60.471 المجموعة
 0.085 3.031 13.439 1 13.439 الصف

 0.774 0.083 0.368 1 0.368 المجموعة*الصف
     4.433 92 407.864 الخطأ
       99 674.75 عالمجمو 

  
  

 المغامرة
  
  
  

 0 16.15 63.023 1 63.023 القبلي
 0 20.6 80.385 1 80.385 المجموعة
 0.23 1.461 5.701 1 5.701 الصف

 0.648 0.209 0.817 1 0.817 المجموعة*الصف
     3.902 92 358.986 الخطأ
       99 692.19 المجموع

 
 ≥ α)( إلى وجود أثر ذا داللة إحصائية عند مستوى الداللة MANCOVAشترك المتعدد)أظهر تحليل التباين الم

المغــــامرة(في اختبار)المشــــاعر  التعقيــــد، الخيــــال، ألداء أفــــراد الدراســــة علــــى العوامــــل االنفعالية)الفضــــول، (0.05
بــــاين المتعــــدد حيــــث بلغــــت قيمــــة)ف( الناتجــــة مــــن تحليــــل الت (، لمتغيــــر البرنــــامج التــــدريبي،CAP/DFالمتشــــعبة

(MANCOVA( لمتغيـر المجموعــة )وهــذا يشــير إلــى 0.000(،وهــذه القيمـة مرتبطــة باحتمــال يسـاوي )29.752،)
بــين متوســط األداء البعــدي ألفــراد المجموعــة  (α ≤ 0.05)وجــود فــروق دالــة إحصــائيًا عنــد مســتوى الداللــة 

 التعقيــد، الخيــال، العوامــل االنفعالية)الفضــول،ومتوســط األداء البعــدي ألفــراد المجموعــة الضــابطة علــى  التجريبيــة،
 أداء أفراد المجموعة التجريبية. (،وهذا الفرق يعود لصالحCAP/DFالمغامرة(في اختبار)المشاعر المتشعبة

األصـالة( لـدى طـالب  ولمعرفة فاعلية البرنامج التدريبي في تنمية المهارات اإلبداعيـة اللفظيـة )الطالقـة، المرونـة،
 س والسابع األساسي؟الصف الخام

التجريبيــــة –ينــــة الدراســــة تــــم اســــتخراج المتوســــط الحســــابي البعــــدي المعــــّدل ،والخطــــأ المعيــــاري  لــــدرجات أفــــراد ع
، وقـد جـاءت النتـائج TTCT/V))على مهارات اختبار تـور انـس للتفكيـر اإلبـداعي الصـورة اللفظيـة)أ(  ،والضابطة

 (4كما هو موضح في الجدول رقم )
(،فــي متوســط أداء أفــراد عينــة α≥0,05إذا كانــت هنــاك فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى ) ولمعرفــة فيمــا

ـــــار  ـــــة اللفظيـــــة الختب ـــــر اإلبـــــداعي الصـــــورة اللفظيـــــة)أ(  تـــــورنسالدراســـــة علـــــى درجـــــات المهـــــارات اإلبداعي للتفكي
((TTCT/V( فقد تم استخدام تحليل التباين المشترك المتعدد،MANCOVA.) 

 
 



 

 

                         Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK       ISSN. 2397-0308   

       

 54 

 

 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J)       2015/ December  ISSN: 2397-0308      

Vo,2. No,1 

والخطأ المعياري الستجابات أفراد عينة الدراسة على المهارات اإلبداعية  (تحليل المتوسط الحسابي البعدي المعدل،4الجدول رقم )
 وفقًا لمتغير المجموعة. TTCT/V)للتفكير اإلبداعي الصورة اللفظية)أ( ) تورنساألصالة( الختبار  المرونة، )الطالقة، اللفظية

 

يالحظ في الجدول متوسط األداء البعدي ألفراد المجموعة التجريبية التي طّبق عليها البرنـامج علـى مهـارة اإلبـداع 
،كــان أعلــى مــن  TTCT/V)للتفكيــر اإلبــداعي الصــورة اللفظيــة)أ( ) تــورنساللفظيــة )الطالقــة( الــواردة فــي اختبــار 

حيـث جـاءت المتوسـطات لمهـارة  ابطة التـي لـم يطبـق عليهـا البرنـامج،متوسط األداء البعدي ألفراد المجموعة الضـ
 ( للمجموعة الضابطة.68.708( للمجموعة التجريبية و)87.072اإلبداع اللفظية )الطالقة( على التوالي)

رة ويتبين في الجدول رقم  أن متوسط األداء البعدي ألفراد المجموعة التجريبية التي طّبق عليها البرنامج علـى مهـا
،كـان أعلـى  TTCT/V)للتفكير اإلبداعي الصورة اللفظية)أ( ) تورنساإلبداع اللفظية )المرونة( الواردة في اختبار 

مــن متوســط األداء البعــدي ألفــراد المجموعــة الضــابطة التــي لــم يطّبــق عليهــا البرنــامج، حيــث جــاءت المتوســطات 
 ( للمجموعة الضابطة.11.869لمجموعة التجريبية و)( ل15.411لمهارة اإلبداع اللفظية )المرونة(على التوالي)

(أن متوسط األداء البعـدي ألفـراد المجموعـة التجريبيـة التـي طّبـق عليهـا البرنـامج علـى مهـارة 4ويبين الجدول رقم )
،كــان  TTCT/V)للتفكيــر اإلبــداعي الصــورة اللفظيــة)أ( ) تــورنساإلبــداع اللفظيــة )األصــالة(، الــواردة فــي اختبــار 

حيــــث جــــاءت  ن متوســــط األداء البعــــدي ألفــــراد المجموعــــة الضــــابطة التــــي لــــم يطبــــق عليهــــا البرنــــامج،أعلــــى مــــ
( للمجموعـة 1.869( للمجموعـة التجريبيـة و)6.171المتوسطات لمهـارة اإلبـداع اللفظيـة )األصـالة( علـى التـوالي)

 الضابطة.
،للمهــارات اإلبداعيــة (α ≤ 0.05)ة ولمعرفــة فيمــا إذا كانــت الفــروق ذات داللــة إحصــائية، عنــد مســتوى الداللــ

، فقـد تـم TTCT/V)للتفكيـر اإلبـداعي الصـورة اللفظيـة)أ( ) تـورنساألصـالة( الختبـار  المرونـة، اللفظية )الطالقـة،
((تحليــــل التبــــاين المشــــترك 6(، ويوضــــح الجــــدول رقــــم)MANCOVAاســــتخدام تحليــــل التبــــاين المشــــترك المتعــــدد)

األصالة(الختبار  المرونة، راسة على المهارات اإلبداعية اللفظية )الطالقة،( ألداء أفراد الدMANCOVAالمتعدد)
 للتفكير اإلبداعي الصورة اللفظية)أ( . تورنس

 المرونة، ألداء أفراد الدراسة على المهارات اإلبداعية اللفظية)الطالقة، (MANCOVAتحليل التباين المشترك المتعدد) (5الجدول رقم )
 ()أللتفكير اإلبداعي الصورة اللفظية نستور األصالة(الختبار 

 مستوى الداللة ف قيمة  متوسط المربعات درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين

  
  

 الطالقة
  
  

 0 142.769 229.932 1 229.932 القبلي
 0 45.538 7316.706 1 7316.706 المجموعة
 0.754 0.098 15.806 1 15.806 الصف

 0.606 0.268 42.983 1 42.983 ة*الصفالمجموع
     160.672 93 14942.49 الخطأ

 الخطأ المعياري البعدي المعدل المتوسط الحسابي المجموعة ة اللفظيةالمهارات  اإلبداعي االختبار اسم 

 
س
ورن

ت
 

ي 
داع

اإلب
ير 

تفك
لل (

(T
TC

T/
V

 

 1.860 87.072 التجريبية  الطالقة
 1.860 68.708 الضابطة

 0.381 15.411 التجريبية  المرونة
 0.381 11.869 الضابطة

 0.369 6.171 التجريبية  األصالة
 0.369 1.869 الضابطة
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       99 51099.97 المجموع  

  
  
  

 المرونة
  

  

 0 41.518 279.787 1 279.787 القبلي
 0 40.369 272.043 1 272.043 المجموعة
 0.064 3.518 23.707 1 23.707 الصف

 0.094 2.871 19.345 1 19.345 المجموعة*الصف
     6.739 93 626.714 الخطأ
       99 1555.04 المجموع

  
  
  

 األصالة
  
  

 0 48.145 304.125 1 304.125 القبلي
 0 63.572 401.575 1 401.575 المجموعة
 0.255 1.258 7.949 1 7.949 الصف

 0.014 6.28 39.669 1 39.669 المجموعة*الصف
     6.317 93 587.471 الخطأ
       99 1567.96 المجموع

 
 ≥ α)( إلى وجود أثر ذا داللة إحصائية عند مستوى الداللة MANCOVAأظهر تحليل التباين المشترك المتعدد)

للتفكيــر  تــورنسألداء أفــراد الدراســة علــى المهــارات اإلبداعيــة اللفظية)الطالقــة، المرونــة، األصــالة(الختبار  (0.05
حيــث بلغــت قيمــة)ف( الناتجــة مــن تحليــل  ، لمتغيــر البرنــامج التــدريبي،TTCT/V)ظيــة)أ( )اإلبــداعي الصــورة اللف

 (،0.000(،وهـذه القيمـة مرتبطـة باحتمـال يسـاوي )33.210( لمتغيـر المجموعـة )MANCOVAالتباين المتعدد )
بعـدي ألفـراد بـين متوسـط األداء ال (α ≤ 0.05)وهـذا يشـير إلـى وجـود فـروق دالـة إحصـائيًا عنـد مسـتوى الداللـة 

ومتوسط األداء البعدي ألفراد المجموعة الضابطة على المهارات اإلبداعيـة اللفظية)الطالقـة،  المجموعة التجريبية،
،وهذا الفـرق يعـود لصـالح أداء TTCT/V)للتفكير اإلبداعي الصورة اللفظية)أ( ) تورنسالمرونة، األصالة(الختبار 
 أفراد المجموعة التجريبية.

( في تنمية α≥0,05هل توجد فروق ذات داللة إحصائه عند مستوى الداللة)  :تعلقة بالسؤال الثانيلنتائج الما
المغامرة(، والمهارات اإلبداعية اللفظية)الطالقة،  التعقيد، الخيال، العوامل االنفعالية للمشاعر المتشعبة)الفضول،

 األصالة(، تعزى لمتغير الصف الدراسي ؟ المرونة،
حســب متغيــر –هــذا الســؤال تــم حســاب المتوســطات الحســابية البعديــة لــدرجات أفــراد عينــة الدراســة ولإلجابــة علــى 

المغامرة(الختبـــــار المشـــــاعر  التعقيـــــد، الخيـــــال، الصـــــف )الخـــــامس، الســـــابع(على العوامـــــل االنفعاليـــــة )الفضـــــول،
للتفكيـــر  تـــورنسختبار األصـــالة(ال المرونـــة، (،وعلـــى المهـــارات اإلبداعيـــة اللفظيـــة )الطالقـــة،CAP/DFالمتشـــعبة)

 .V/(TTCTاإلبداعي الصورة اللفظية)أ( )
فـي متوسـط أداء أفـراد عينـة  (α ≤ 0.05)ولمعرفة فيما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   

(،فقــد تــم اســتخدام تحليــل التبــاين (CAP/DFعلــى درجــات العوامــل االنفعاليــة الختبــار المشــاعر المتشــعبة الدراســة،
 (.MANCOVAلمشترك المتعدد)ا

(،في متوسـط أداء أفـراد عينـة α≥0,05وكذلك لمعرفة فيما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
، فقد تم V/(TTCTللتفكير اإلبداعي الصورة اللفظية)أ( ) تورنسالدراسة على المهارات اإلبداعية اللفظية الختبار 

 (.MANCOVAك المتعدد)استخدام تحليل التباين المشتر 
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 لذي يشير إلى تحليل المتوسط الحسابي البعدي المعدل، (6وقد جاءت النتائج كما هو موضح في الجدول رقم ) 
ــــــــــة الختبــــــــــار المشــــــــــاعر  والخطــــــــــأ المعيــــــــــاري الســــــــــتجابات أفــــــــــراد عينــــــــــة الدراســــــــــة علــــــــــى العوامــــــــــل االنفعالي

 (،وفقًا لمتغير الصف.(CAP/DFالمتشعبة
والخطأ المعياري الستجابات أفراد عينة الدراسة على العوامل االنفعالية  ل المتوسط الحسابي البعدي المعدل،تحلي (6الجدول رقم)

 (، وفقًا لمتغير الصف.(CAP/DFالختبار المشاعر المتشعبة
 اسم

 

 االختبار

 االنفعالية العوامل

 

 الخطأ المعياري البعدي المعدل المتوسط الحسابي الصف

 

عبة
متش

ر ال
شاع

الم
 

(C
AP

/D
F)

 

 

 0.295 19.513 الخامس الفضول 

 0.295 19.027 السابع

 0.311 18.117 الخامس الخيال 

 0.311 18.303 السابع

 0.301 20.025 الخامس التعقيد 

 0.301 19.275 السابع

 0.283 18.334 الخامس المغامرة

 0.283 17.846 السابع

األداء البعدي ألفراد الصف الخامس على العامل االنفعالي )الفضول( الوارد أن متوسط  (6)يتبين في الجدول رقم
(،كان أعلى من متوسط األداء البعدي ألفراد الصف السابع على نفس CAP/DFفي اختبار المشاعر المتشعبة)

 للصف السابع. (19.027)للصف الخامس و (19.513)العامل ، حيث جاءت المتوسطات على التوالي
الجدول أن متوسط األداء البعدي ألفراد الصف السابع على العامل االنفعالي )الخيال( الوارد في  ويالحظ في

(، كان أعلى من متوسط األداء البعدي ألفراد الصف الخامس على نفس CAP/DFاختبار المشاعر المتشعبة)
 الخامس.للصف  (18.117و) للصف السابع (18.303)حيث جاءت المتوسطات على التوالي العامل،

 
ويتبين في الجدول السابق أن متوسط األداء البعدي ألفراد الصف الخامس على العامل االنفعـالي )التعقيـد( الـوارد 

 متوسط األداء البعدي ألفراد الصف السابع علـى نفـس (،كان أعلى منCAP/DFفي اختبار المشاعر المتشعبة )
ويالحظ  للصف السابع. (19.275)لصف الخامس ول (20.025)التوالي العامل، حيث جاءت المتوسطات على

في الجدول أن متوسـط األداء البعـدي ألفـراد الصـف الخـامس علـى العامـل االنفعـالي )المغـامرة( الـوارد فـي اختبـار 
 (، كــان أعلــى مــن متوســط األداء البعــدي ألفــراد الصــف الســابع علــى نفــس العامــل،CAP/DFالمشــاعر المتشــعبة)

 للصف السابع. (17.846)للصف الخامس و (18.334)ى التواليحيث جاءت المتوسطات عل
 

ولمعرفة ما إذا كانت الفروق بين الصف الخامس والصف السابع ألفراد المجموعة التجريبية، ذات داللة إحصائية 
 المغامرة(الختبـار المشـاعر التعقيـد، الخيـال، فـي العوامـل االنفعالية)الفضـول، (α ≤ 0.05)عنـد مسـتوى الداللـة  

 (.MANCOVA(،فقد تم استخدام تحليل التباين المشترك المتعدد) (CAP/DFالمتشعبة
 

(  إلـى عــدم وجـود أثــر ذا داللــة 7( فــي الجـدول رقــم )MANCOVAحيـث أظهــر تحليـل التبــاين المشـترك المتعــدد)
 التعقيـد، الخيال، ألداء أفراد الدراسة على العوامل االنفعالية)الفضول، (α ≤ 0.05)إحصائية عند مستوى الداللة 

حيـــث بلغـــت قيمـــة)ف( الناتجـــة مـــن تحليـــل  (، لمتغيـــر الصـــف،CAP/DFالمغـــامرة(في اختبار)المشـــاعر المتشـــعبة
(، وهـذا 0.144(،وهذه القيمة مرتبطـة باحتمـال يسـاوي )1.761( لمتغير الصف )MANCOVAالتباين المتعدد )

تعـزى إلـى  (α ≤ 0.05)لـةيشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى الدال



 

 

                         Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK       ISSN. 2397-0308   

       

 57 

 

 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J)       2015/ December  ISSN: 2397-0308      

Vo,2. No,1 

المغـــامرة( الختبــار المشـــاعر  التعقيــد، الخيــال، الســـابع(على العوامــل االنفعالية)الفضـــول، متغيــر الصــف)الخامس،
 (.(CAP/DFالمتشعبة

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:
حســب متغيــر –ســة ولإلجابــة علــى هــذا الســؤال تــم حســاب المتوســطات الحســابية البعديــة لــدرجات أفــراد عينــة الدرا

للتفكيـر  تـورنساألصـالة(الختبار  المرونـة، الصف )الخامس، السابع( على المهـارات اإلبداعيـة اللفظيـة )الطالقـة،
 .TTCT/V)اإلبداعي الصورة اللفظية)أ( )

فـي متوسـط أداء أفـراد عينـة  (α ≤ 0.05)ولمعرفـة فيمـا إذا كانـت هنـاك فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى 
للتفكير اإلبداعي الصـورة اللفظيـة)أ(  تورنسالختبار  )الطالقة، المرونة، األصالة(على المهارات اإلبداعية الدراسة

((TTCT/V(  فقـــد تـــم اســـتخدام تحليـــل التبـــاين المشـــترك المتعـــدد،MANCOVA وقـــد جـــاءت النتـــائج كمـــا هـــو .)
 (.7موضح في الجدول رقم )

المعدل، والخطأ المعياري الستجابات أفراد عينة الدراسة على المهارات اإلبداعية  (تحليل المتوسط الحسابي البعدي7الجدول رقم )
 ،وفقًا لمتغير الصف.V/(TTCTللتفكير اإلبداعي الصورة اللفظية)أ( ) تورنساللفظية الختبار 

 اسم 
 االختبار

 المهارات
 اإلبداعية اللفظية

 المتوسط الحسابي الصف
 البعدي المعدل

لخطأ ا
 المعياري

تو 
س
رن

 
ير 

تفك
لل

عي
إلبدا

ا
(T

TC
T/

V)
 

 
 الطالقة

 1.900 77.446 الخامس
 1.900 78.334 السابع

 
 المرونة

 0.389 13.097 الخامس
 0.389 14.183 السابع

 
 األصالة

 0.377 3.705 الخامس
 0.377 4.335 السابع

 
للتفكير  تورنسبداع)الطالقة( الختبار يالحظ في الجدول أن متوسط األداء البعدي ألفراد الصف السابع لمهارة اإل

،كان أعلى من متوسط األداء البعدي ألفـراد الصـف الخـامس علـى نفـس V/(TTCTاإلبداعي الصورة اللفظية)أ( )
 للصف الخامس . (77.446)للصف السابع و (78.334)المهارة، حيث جاءت المتوسطات على التوالي
 تـــورنسألفـــراد الصــف الســـابع  لمهـــارة اإلبـــداع )المرونـــة( الختبـــار ويتبــين فـــي الجـــدول أن متوســـط األداء البعـــدي 

،كــان أعلــى مــن متوســط األداء البعــدي ألفــراد الصــف الخــامس V/(TTCTللتفكيــر اإلبــداعي الصــورة اللفظيــة)أ( )
للصــــف  (13.097و) للصــــف الســــابع (14.183)حيــــث جــــاءت المتوســـطات علــــى التــــوالي علـــى نفــــس المهــــارة،

 الخامس .
الجــدول الســابق أن متوســط األداء البعــدي ألفــراد الصــف الســابع  لمهــارة اإلبــداع )األصــالة( الختبــار ويالحــظ فــي 

،كــان أعلــى مــن متوســط األداء البعــدي ألفــراد الصــف  V/(TTCTللتفكيــر اإلبــداعي الصــورة اللفظيــة)أ( ) تــورنس
للصـف  (3.705) ابع وللصف الس (4.335)حيث جاءت المتوسطات على  التوالي الخامس على نفس المهارة،

 الخامس .
ولمعرفة مـا إذا كانـت الفـروق بـين الصـف الخـامس والسـابع ألفـراد المجموعـة التجريبيـة، ذات داللـة إحصـائية عنـد 

للتفكيـر  تـورنسالختبـار  )الطالقـة، المرونـة، األصـالة(للمهـارات اإلبداعيـة اللفظيـة  (α ≤ 0.05)مسـتوى الداللـة 
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 (.(MANCOVAفقد تم استخدام تحليل التباين المشترك المتعدد  TTCT)/V) اإلبداعي الصورة اللفظية)أ(
( إلــى عــدم وجــود أثــر ذا داللــة 8( فــي الجــدول رقــم )MANCOVAحيــث أظهــر تحليــل التبــاين المشــترك المتعــدد)

)الطالقــة، ألداء أفــراد الدراســة علــى المهــارات اإلبداعيــة اللفظية (α ≤ 0.05)إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة 
حيـث بلغـت  ، لمتغير الصـف،TTCT/V)للتفكير اإلبداعي الصورة اللفظية)أ( ) تورنسالختبار لمرونة، األصالة(ا

وهــذه القيمــة  (،1.223( لمتغيــر الصــف )MANCOVAقيمــة)ف( الناتجــة مــن تحليــل التبــاين المشــترك المتعــدد )
 α)إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة (، وهذا يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة0.306مرتبطة باحتمال يساوي )

)الطالقـــة، المرونـــة، الســـابع( علـــى المهـــارات اإلبداعيـــة اللفظية تعـــزى إلـــى متغيـــر الصـــف)الخامس، (0.05 ≥
 .TTCT/V)للتفكير اإلبداعي الصورة اللفظية)أ( ) تورنسالختبار األصالة(

 لنتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:ا
فـي تنميـة العوامــل االنفعاليـة للمشــاعر  (α ≤ 0.05)د مسـتوى الداللـةهـل توجـد فــروق ذات داللـة إحصـائه عنــ- 

األصـالة(، تعـزى  ، والمهـارات اإلبداعيـة اللفظية)الطالقـة، المرونـة،)الفضول، الخيـال، التعقيـد، المغـامرة( المتشعبة
 إلى التفاعل بين البرنامج التدريبي والصف الدراسي؟ 

 
حســب متغيــر –وســطات الحســابية البعديــة لــدرجات أفــراد عينــة الدراســة ولإلجابــة علــى هــذا الســؤال تــم حســاب المت

الختبــــار المشــــاعر  )الفضــــول، الخيــــال، التعقيــــد، المغــــامرة( تفاعــــل المجموعــــة والصــــف علــــى العوامــــل االنفعالية
للتفكيـــر  تــورنساألصــالة(الختبار ، المرونــة (، وعلــى المهــارات اإلبداعيــة اللفظيــة )الطالقــة،CAP/DFالمتشــعبة)

 .(TTCT/V)إلبداعي الصورة اللفظية)أ( ا
 
فـي متوسـط أداء أفـراد عينـة  (α ≤ 0.05)ولمعرفة فيما إذا كانت هناك فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى  

فقــد تــم اســتخدام تحليــل التبــاين  CAP/DFالدراســة علــى درجــات العوامــل االنفعاليــة الختبــار المشــاعر المتشــعبة )
 (.MANCOVAالمشترك المتعدد )

 
فـي متوسـط أداء أفـراد عينـة  (α ≤ 0.05)و لمعرفة فيما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى 

،فقـــد تـــم (TTCT/V)الدراســـة علـــى المهـــارات اإلبداعيـــة الختبـــار تـــور انـــس للتفكيـــر اإلبـــداعي الصـــورة اللفظيـــة)أ (
 (MANCOVAاستخدام تحليل التباين المشترك المتعدد )

 
(الذي يشـير إلـى تحليـل المتوسـط الحسـابي البعـدي المعـدل 7ءت النتائج كما هو موضح في الجدول رقم )وقد جا 

(،وفقـــا (CAP/DFوالخطـــأ المعيـــاري الســـتجابات أفـــراد عينـــة الدراســـة علـــى العوامـــل االنفعاليـــة المشـــاعر المتشـــعبة
 لمتغير تفاعل المجموعة والصف. 

 
والخطــأ المعيــاري الســتجابات أفــراد  لمتوســط الحســابي البعــدي المعــدل،( الــذي يشــير إلــى تحليــل ا8والجــدول رقــم )

، وفقـــًا لتفاعـــل المجموعـــة V/(TTCTللتفكيـــر اإلبـــداعي) تـــورنس عينـــة الدراســـة علـــى المهـــارات اإلبداعيـــة الختبـــار
 والصف.
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 دراسة على العوامل االنفعالية الختبارتحليل المتوسط الحسابي البعدي المعدل والخطأ المعياري الستجابات أفراد عينة ال(8الجدول رقم )
 ( وفقًا لمتغير تفاعل المجموعة والصف. (CAP/DFالمشاعر المتشعبة

 
 اسم االختبار

 العوامل
 االنفعالية

 
 المجموعة * الصف

 المتوسط الحسابي
 البعدي المعّدل

 
 الخطأ المعياري

   
   

بة 
شع

لمت
  ا
   

عر
شا
الم

CA
P/

DF
)

) 

 
 الفضول

 
 التجريبية

 0.438 20.498 س الخام
 0.423 20.399 السابع

 
 الضابطة

 0.447 18.528 الخامس
 0.416 17.655 السابع

 
 
 الخيال

 
 التجريبية

 0.462 19.664 الخامس 
 0.445 19.505 السابع

 
 الضابطة

 0.471 16.034 الخامس
 0.438 17.102 السابع

 
 

 التعقيد

 
 التجريبية

 0.447 20.958 الخامس 
 0.431 20.083 السابع

 
 الضابطة

 0.456 19.092 الخامس
 0.424 18.467 السابع

 
 

 المغامرة

 
 التجريبية

 0.419 19.431 الخامس 
 0.404 18.756 السابع

 
 الضابطة

 0.428 17.238 الخامس
 0.398 16.935 السابع

اد الصــف الخــامس فــي العينــة التجريبيــة علــى العامــل االنفعــالي يتبــين فــي الجــدول أن متوســط األداء البعــدي ألفــر 
(،كان أعلى مـن متوسـط األداء البعـدي ألفـراد الصـف الخـامس  (CAP/DF)الفضول( الختبار المشاعر المتشعبة

للصـــف  (20.498)حيـــث جـــاءت المتوســـطات علـــى التـــوالي علـــى نفـــس العامـــل االنفعـــالي فـــي العينـــة الضـــابطة،
وكــان متوســط األداء البعــدي ألفــراد الصــف الســابع فــي  للعينــة الضــابطة، (18.528)ريبيــة و الخــامس للعينــة التج

( أعلـــى مـــن متوســـط  (CAP/DFالعينـــة التجريبيـــة علـــى العامـــل االنفعالي)الفضـــول( الختبـــار المشـــاعر المتشـــعبة
اءت المتوســطات األداء البعــدي ألفــراد الصــف الســابع علــى نفــس العامــل االنفعــالي فــي العينــة الضــابطة، حيــث جــ

 للعينة الضابطة . (17.655)للصف السابع للعينة التجريبية و (20.399)على التوالي
ويالحظ في الجدول أن متوسط األداء البعدي  ألفراد الصف الخامس فـي العينـة التجريبيـة علـى العامـل االنفعـالي 

ء البعــدي ألفــراد الصــف الخــامس (،كــان أعلــى مــن متوســط األدا(CAP/DFالمشــاعر المتشــعبة )الخيــال( الختبــار
للصـــف  (19.664)حيـــث جـــاءت المتوســـطات علـــى التـــوالي علـــى نفـــس العامـــل االنفعـــالي فـــي العينـــة الضـــابطة،

وكــان متوســط األداء البعــدي ألفــراد الصــف الســابع فــي  للعينــة الضــابطة، (16.034)الخــامس للعينــة التجريبيــة و 
(للصـف السـابع فـي العينـة  (CAP/DFال( الختبار المشاعر المتشـعبةالعينة التجريبية على العامل االنفعالي)الخي

التجريبية أعلى من متوسط األداء البعدي ألفراد الصف السابع علـى نفـس العامـل االنفعـالي فـي العينـة الضـابطة. 
 للعينة الضابطة. (17.102)للصف السابع للعينة التجريبية و  (19.505)حيث جاءت المتوسطات على التوالي

 
ويتبــين فــي الجــدول أن متوســط األداء البعــدي ألفــراد الصــف الخــامس فــي العينــة التجريبيــة علــى العامــل االنفعــالي 

(،كــان أعلــى مــن متوســط األداء البعــدي ألفــراد الصــف الخــامس  (CAP/DF)التعقيـد( الختبــار المشــاعر المتشــعبة
ت علــــــى حيــــــث جــــــاءت المتوســــــطا علــــــى نفــــــس العامــــــل االنفعــــــالي فــــــي العينــــــة الضــــــابطة،
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وكـان متوسـط األداء البعـدي  ( للعينـة الضـابطة،19.092للصف الخامس للعينة التجريبية و ) (20.958)التوالي
 (CAP/DFألفراد الصف السابع في العينة التجريبية على العامـل االنفعـالي )التعقيـد( الختبـار المشـاعر المتشـعبة

ى نفـس العامـل االنفعـالي فـي العينـة الضـابطة، حيـث (،أعلى مـن متوسـط األداء البعـدي ألفـراد الصـف السـابع علـ
 للعينة الضابطة. (18.467)للصف السابع للعينة التجريبية و  (20.083)جاءت المتوسطات على التوالي

 
ن متوســط األداء البعــدي ألفــراد الصــف الخــامس فــي العينــة التجريبيــة علــى العامــل اويالحــظ فــي الجــدول الســابق 

ـــار المشـــاعر المتشـــعبةاالنفعـــالي )المغـــامرة(  (، كـــان أعلـــى مـــن متوســـط األداء البعـــدي ألفـــراد  (CAP/DFالختب
ــــــة الضــــــابطة، ــــــي العين ــــــس العامــــــل االنفعــــــالي ف ــــــى نف ــــــث جــــــاءت المتوســــــطات علــــــى  الصــــــف الخــــــامس عل حي

متوسـط األداء البعــدي  وكـان للعينـة الضـابطة، (17.238)للصـف الخـامس للعينـة التجريبيــة و (19.431)التـوالي
الصـــــــــف الســـــــــابع فـــــــــي العينـــــــــة التجريبيـــــــــة علـــــــــى العامـــــــــل االنفعالي)المغـــــــــامرة( الختبـــــــــار المشــــــــــاعر ألفـــــــــراد 
(،  أعلــى مــن متوســط األداء البعــدي ألفــراد الصــف الســابع علــى نفــس العامــل االنفعــالي فــي (CAP/DFالمتشــعبة

 (16.935)و للصـف السـابع للعينـة التجريبيـة (18.756)حيث جاءت المتوسطات علـى التـوالي العينة الضابطة،
 للعينة الضابطة.

ولمعرفة ما إذا كانت الفـروق بـين تفاعـل المجموعة)التجريبيـة والضـابطة( والصـف )الخـامس والسـابع(، ذات داللـة 
المغامرة(الختبــار  التعقيــد، للعوامــل االنفعاليــة )الفضــول، الخيــال،(α ≤ 0.05)إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة 

حيـث يوضـح  (.MANCOVAاسـتخدام تحليـل التبـاين المشـترك المتعـدد)  (،فقـد تـم(CAP/DFالمشـاعر المتشـعبة
(،ألداء أفراد الدراسة على العوامل االنفعاليـة MANCOVA( تحليل التباين المشترك المتعدد ) 5في الجدول رقم )
ود (،حيــث تبــين النتــائج إلــى عــدم وجــ(CAP/DFالمغامرة(الختبــار المشــاعر المتشــعبة التعقيــد، )الفضــول، الخيــال،

لمتغيـر تفاعـل المجموعة)التجريبيـة والضـابطة( والصـف  (α ≤ 0.05)أثر ذا داللة إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة 
( لمتغيـر تفاعـل ANCOVA)الخامس والسابع(،حيث بلغت قيمة) ف( الناتجة من تحليل التباين المشترك المتعدد)

هذا يشير إلى عدم وجـود فـروق ذات داللـة (،و 0.754(،وهذه القيمة مرتبطة باحتمال)0.476المجموعة والصف )
تعـزى إلـى متغيـر تفاعـل المجموعـة والصـف علـى العوامـل االنفعاليـة  (α ≤ 0.05)إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة

 (.(CAP/DFالمغامرة(الختبار المشاعر المتشعبة التعقيد، )الفضول، الخيال،
 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:

 )الطالقة، المرونة، األصالة(ة اللفظية المهارات اإلبداعي-ب   
لمعرفة وجود تفاعل بين البرنامج التدريبي)حوارات مستقبلية لحل المشكالت بطرق إبداعية( والصف الدراسي فيمـا 

للكتابـة اإلبداعيـة، تـم حسـاب المتوسـطات  )الطالقـة، المرونـة، األصـالة(يتعلـق بتنميـة المهـارات اإلبداعيـة اللفظيـة 
ـــد علـــى المهـــارات اإلبداعيـــة  -حســـب متغيـــر تفاعـــل المجموعـــة و الصـــف–رجات أفـــراد عينـــة الدراســـة الحســـابية ل

،كمــا هــو (TTCT/V)للتفكيــر اإلبــداعي الصــورة اللفظيــة)أ (  تــورنساألصــالة(الختبار ، المرونــة اللفظية)الطالقــة،
ـــذي يشـــير إلـــى تحليـــل المتوســـط الحســـابي البعـــدي المعـــدل،14موضـــح فـــي الجـــدول رقـــم ) والخطـــأ المعيـــاري  ( ال

ـــة، ـــى المهـــارات اإلبداعيـــة اللفظي ـــة الدراســـة عل ـــراد عين ـــار  الســـتجابات أف ـــورنسالختب ـــداع ت ـــر اإلب ي الصـــورة للتفكي
 وفقًا لتفاعل المجموعة والصف. TTCT/V)( )  أ اللفظية)
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اد عينـة فـي متوسـط أداء أفـر  (α ≤ 0.05)ولمعرفـة فيمـا إذا كانـت هنـاك فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى 
، (TTCT/V)الدراســة علــى درجــات المهــارات اإلبداعيــة الختبــار تــور انــس للتفكيــر اإلبــداعي الصــورة اللفظيــة)أ ( 

 (. MANCOVAفقد تم استخدام تحليل التباين المشترك المتعدد )
راسة على المهارات اإلبداعية والخطأ المعياري الستجابات أفراد عينة الد تحليل المتوسط الحسابي البعدي المعدل، )9الجدول رقم )

،وعلى الدرجة الكلية لالختبار، وفقًا لمتغير تفاعل المجموعة  V /(TTCT)كير اإلبداعي الصورة اللفظية)أ( للتف تورنساللفظية الختبار 
 والصف.

 
 اسم االختبار

 المهارات
 اإلبداعية
 اللفظية

 المتوسط الحسابي المجموعة * الصف
 البعدي المعدل

الخطأ 
 عياريالم

 
 

ي 
داع

اإلب
ر  

فكي
 للت

س 
ر ان

تو
(T

TC
T/

V)
 

  

 
 

 الطالقة

 
 التجريبية

 2.580 85.941 الخامس 
 2.691 88.204 السابع

 
 الضابطة

 2.853 68.951 الخامس
 2.622 68.464 السابع

 
 

 المرونة

 
 التجريبية

 0.528 14.406 الخامس 
 0.551 16.415 السابع

 
 الضابطة

 0.584 11.787 الخامس
 0.537 11.952 السابع

 
 

 األصالة 

 
 التجريبية

 0.512 5.196 الخامس 
 0.533 7.146 السابع

 
 الضابطة

 0.566 2.215 الخامس
 0.520 1.523 السابع

يالحـــظ فـــي الجـــدول أن متوســـط األداء البعـــدي ألفـــراد الصـــف الخـــامس فـــي العينـــة التجريبيـــة علـــى مهـــارة اإلبـــداع 
،كان أعلى مـن متوسـط األداء البعـدي TTCT/V)للتفكير اإلبداعي الصورة اللفظية)أ( ) تورنسالطالقة( الختبار )

 (85.941)ألفراد الصف الخامس في العينة الضابطة على نفـس المهـارة، حيـث جـاءت المتوسـطات علـى التـوالي
ط األداء البعدي ألفراد الصف السـابع وكان متوس للعينة الضابطة، (68.951)للصف الخامس للعينة التجريبية و

،أعلى من متوسـط V/(TTCTللتفكير اإلبداعي) تورنسفي العينة التجريبية على مهارة اإلبداع )الطالقة( الختبار 
األداء البعدي  ألفراد الصـف السـابع فـي العينـة الضـابطة علـى نفـس المهـارة اإلبداعيـة، حيـث جـاءت المتوسـطات 

للصـف السـابع للعينـة الضـابطة علـى مهـارة  (68.464)و ف السـابع للعينـة التجريبيـةللصـ(88.204)على التـوالي
 .TTCT/V)للتفكير اإلبداعي) تورنسالختبار (،اإلبداع )الطالقة

ويالحــظ فــي الجــدول أن متوســط األداء البعــدي ألفــراد الصــف الخــامس فــي العينــة التجريبيــة علــى مهــارة اإلبــداع 
،كان أعلـى مـن متوسـط األداء البعـدي V/(TTCTكير اإلبداعي الصورة اللفظية)أ( )للتف تورنس)المرونة( الختبار 

 حيــث جـاءت المتوســطات علـى التــوالي ألفـراد الصـف الخــامس فـي العينــة الضـابطة علــى نفـس المهــارة اإلبداعيـة،
وكـــان متوســـط  للصـــف الخـــامس للعينـــة الضـــابطة، (11.787)للصـــف الخـــامس للعينـــة التجريبيـــة و  (14.406)
للتفكيــر  تــورنسألداء البعــدي ألفــراد الصــف الســابع فــي العينــة التجريبيــة علــى مهــارة اإلبــداع )المرونــة( الختبــار ا

،أعلـــى مـــن متوســـط األداء البعـــدي ألفـــراد الصـــف الســـابع فـــي العينـــة V/(TTCTاإلبـــداعي الصـــورة اللفظيـــة)أ ( )
للصـف السـابع للعينـة  (16.415) تـواليحيـث جـاءت المتوسـطات علـى ال الضابطة على نفـس المهـارة اإلبداعيـة،
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للتفكيـــر  تـــورنسالختبـــار (،للصـــف الســـابع للعينـــة الضــابطة علـــى مهـــارة اإلبـــداع )المرونــة (11.952)التجريبيــة و
 .V/(TTCTاإلبداعي الصورة اللفظية)أ ( )

ة اإلبــداع ويالحــظ فــي الجــدول أن متوســط األداء البعــدي ألفــراد الصــف الخــامس فــي العينــة التجريبيــة علــى مهــار 
، كـــان أعلـــى مـــن متوســـط األداء V/(TTCTللتفكيـــر اإلبـــداعي الصـــورة اللفظيـــة)أ(  ) تـــورنس)األصـــالة( الختبـــار 

حيـث جـاءت المتوسـطات علـى  البعدي ألفـراد الصـف الخـامس فـي العينـة الضـابطة علـى نفـس المهـارة اإلبداعيـة،
وكــان متوســـط األداء البعـــدي  ينــة الضـــابطة،للع (2.215)و للصـــف الخــامس للعينـــة التجريبيـــة (5.196) التــوالي

للتفكيـر اإلبـداعي الصـورة  تـورنسألفراد الصف السابع في العينة التجريبية على مهارة اإلبداع )األصالة( الختبـار 
أعلــى مــن متوســط األداء البعــدي ألفــراد الصــف الســابع فــي العينــة الضــابطة علــى نفــس  V/(TTCTاللفظيــة)أ ( )

 (1.523)للصــف الســابع للعينــة التجريبيــة و (7.146) حيــث جــاءت المتوســطات علــى التــوالي المهــارة اإلبداعيــة،
للتفكيــــر اإلبــــداعي الصــــورة  تــــورنسالختبــــار (،علــــى مهــــارة اإلبــــداع )األصــــالة للصــــف الســــابع للعينــــة الضــــابطة،

 .V/(TTCTاللفظية)أ( )
 ≥ α)حصــائية عنـد مســتوى الداللــة ولمعرفـة مــا إذا كانـت الفــروق بـين تفاعــل المجموعـة والصــف، ذات داللـة إ

للتفكيــــر اإلبــــداعي الصــــورة  تــــورنسالختبــــار  )الطالقــــة، المرونــــة، األصــــالة(للمهــــارات اإلبداعيــــة اللفظية (0.05
 (.(MANCOVA( فقد تم استخدام تحليل التباين المشترك المتعدد TTCT/Vاللفظية)أ ( ) 

لـى عـدم وجـود أثـر ذا داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى (  إMANCOVAحيث أظهر تحليل التباين المشترك المتعـدد)
الختبار )الطالقـة، المرونـة، األصـالة(ألداء أفـراد الدراسـة علـى المهـارات اإلبداعيـة اللفظية (α ≤ 0.05)الداللـة 
حيـــث بلغـــت قيمـــة)ف( الناتجـــة مـــن  ، لمتغيـــر الصـــف،TTCT/V)للتفكيـــر اإلبـــداعي الصـــورة اللفظيـــة)أ( ) تـــورنس

(،وهـذه القيمـة مرتبطـة باحتمـال يســاوي 2.269( لمتغيـر الصـف )MANCOVAشـترك المتعـدد )تحليـل التبـاين الم
تعـزى إلـى  (α ≤ 0.05)(، وهـذا يشـير إلـى عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة0.086)

 تـــورنسبار الخت)الطالقــة، المرونــة، األصــالة(متغيــر تفاعــل المجموعــة والصــف علــى المهــارات اإلبداعيــة اللفظية
 .TTCT/V)للتفكير اإلبداعي الصورة اللفظية)أ( )

 مناقشة النتائج والتوصيات
 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول:

o الداللـة  أشـارت النتـائج إلـى وجـود فـروق دالـة إحصـائيًا عنـد مسـتوى(α ≤ 0.05) بـين أداء أفـراد المجمـوعتين،
المغامرة(الختبـــار المشـــاعر  التعقيـــد، الخيـــال، ة لكـــل  مـــن )الفضـــول،التجريبيـــة والضـــابطة علـــى العوامـــل االنفعاليـــ

 المتشعبة لصالح المجموعة التجريبية.
o الداللـة  نتـائج الدراســة إلـى وجــود فـروق دالــة إحصــائيًا عنـد مســتوى كمـا أشــارت(α ≤ 0.05) بــين أداء أفــراد،

 تـورنسالختبـار  لطالقـة، المرونـة، األصـالة()اعلى المهارات اإلبداعية اللفظيـة  المجموعتين التجريبية والضابطة،
 للتفكير اإلبداعي الصورة اللفظية)أ(.

 أظهــرت نتــائج هــذا الســؤال وجــود أثــر إيجــابي للبرنــامج فــي تطــوير أداء الطلبــة فــي العوامــل االنفعالية)الفضــول، -
ــــة، )(،والمهــــارات اإلبداعيــــة اللفظيــــة(CAP/DFالمغــــامرة( الختبــــار المشــــاعر المتشــــعبة الخيــــال، الطالقــــة، المرون

، ممـــــا يبـــــين أهميـــــة البرنــــــامج (TTCT/V)للتفكيـــــر اإلبـــــداعي الصـــــورة اللفظيـــــة)أ(  تـــــورنسالختبـــــار  األصـــــالة(
التــــدريبي)حوارات مســــتقبلية لحــــل المشــــكالت بطــــرق إبداعيــــة( فــــي تنميــــة العوامــــل االنفعاليــــة 
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الســابع( فــي  لــة األساســية )الخــامس،لــدى طلبــة صــفوف المرح والمهــارات اإلبداعيــة اللفظيــة، للمشــاعر المتشــعبة،
واستشـراف المسـتقبل وحـل المشـاكل  المدارس الخاصة في األردن من خالل تدريب الطلبة على الكتابـة اإلبداعيـة،

 بطرق إبداعية، وتعزى هذه النتيجة اإليجابية لألسباب التالية:
 احتواء البرنامج التدريبي على موضوعات شيقة وجاذبة: -

يــات البرنــامج التــدريبي وتدريباتــه لمواضــيع ســتهم الطــالب فــي المســتقبل الــذي سيعيشــون فيــه مثــل إن ارتبــاط محتو 
وتعـرض النباتــات والحيوانــات لالنقراض(،وارتباطهــا بمواقــف حياتيــة  )تعـرض بعــض أنــواع الجــنس البشــري للخطــر،

 يجابية.كان له دور كبير في الحصول على هذه النتيجة اإل ستحدث معهم وكيفية التصرف فيها،
 احتواء البرنامج التدريبي على مهارات تثير التفكير: - 

 جاءت الحتوائه على العديد من مهارات التفكير الغنية بمحتواها، فهذه النتيجة اإليجابية للبرنامج التدريبي،
النظر  فة،إعادة تجميع العناصر بطرق غير مألو  والمرتبطة بمواقف لها ارتباط وثيق بحياة الطالب مثل)األصالة،

إيجاد العالقات بين األشياء( مما سّهل في استثارة الدافعية  دمج العناصر واألفكار، إلى األمور من عدة أوجه،
والحتواء البرنامج التدريبي لمواضيع شيقة تجذب فضول الطالب للكتابة بها مثل)دعوة  للكتابة اإلبداعية للطالب،

 ة حوار فكاهي، كتابة فقرات لوصف البيت الذي يعيش فيه الطالب(.لكتابة إعالن تجاري لسلعة ما، دعوة لكتاب
 اتباع طريقة تدريب متسلسلة من األسهل لألصعب: -

والتـي تمثلـت فـي   فاتباع طريقة تدريب متسلسلة من األسهل لألصعب، ساعدت في حدوث هذه النتيجة اإليجابية،
 سم لشرح المهارة والهدف من هذه المهارة مع ذكر األمثلـة،ق توزيع الوحدة التدريبية المعطاة للطالب لثالث أقسام:
والقســـم الثالـــثّ توزيـــع  والتأكـــد مـــن فهمهـــم للمهـــارة المطلوبـــة، والقســـم الثـــاني للســـماع مـــن الطلبـــة لألمثلـــة والشـــرح،

أبيــات أو خـاطرة أو  وأوراق العمـل ليقـوم الطالـب بالمهّمـة الكتابيـة المطلوبـة منـه ككتابـة قصـة، التـدريبات الصـفية،
 أو مشهد بطولي، مما أوجد جوًا من النشاط والمنافسة والدافعية عند الطالب. من الشعر،

 االختيار المناسب لتوزيع الحصص ومواعيدها في فترة تنفيذ البرنامج: -
أو  كما تمت مراعاة تطبيق البرنامج التدريبي في الحصص التي يكون الطالب فيها أكثر نشاطًا مثل أول الدوام، 
ولهذا تم تطبيق البرنامج  مع مراعاة أخذ الوقت الكافي للشرح والتدريب على المهارة، عد االستراحة المدرسية،ب

  بمعدل جلستين تدريبيتين لكل وحدة من وحدات البرنامج التدريبي. التدريبي على أربعين جلسة تدريبية،
 المناخ الصفي اإليجابي ووسائل التعزيز: -
 أحد العوامل في ظهور هذه النتيجة  لصفي الذي ساد جلسات التدريب،فقد يكون للمناخ ا  

تقديم التعزيز اللفظي و  ،وذكر الطالب لألمثلة للمهمة الكتابية المطلوب الكتابة عنها والتقديم والتوضيح للمهارة،
ابية المطلوبة من والتعزيز المادي من خالل تقديم بعض الجوائز، ألكثر الطالب مشاركًة، وتميزًا في المهمة الكت

 الطالب في نهاية كل وحدة.
 االنتقال من مرحلة التلقي إلى مرحلة التفاعل والتجريب: -
ولعــل أهــم مــا يميــز هــذا البرنــامج التــدريبي عنــد تطبيقــه علــى الطــالب، هــو وجــود اســتراتيجيات تنمــي الكتابــة    

ألسـئلة التـي تحفـز مهــارتي التوقـع والتنبـؤ عنــد توجيــه ا اإلبداعيـة مثـل )إثـارة وعــي الطـالب بالمشـكالت المسـتقبلية،
الطــالب(، وهــذا ســاعد الطــالب علــى التفاعــل مــع البرنــامج التــدريبي شــكل كبيــر، فالباحــث لــم يطلــب مــن الطــالب 

نمــا درّبهــم علـى اســتراتيجيات تجعلهــم يبـدعون فــي كتابــة أي  كتابـة موضــوع إبــداعي مباشـرة، وا 



 

 

                         Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK       ISSN. 2397-0308   

       

 64 

 

 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J)       2015/ December  ISSN: 2397-0308      

Vo,2. No,1 

فكــان مســتواهم فــي الكتابــة  قــد درســوا عــن طريــق المنهــاج المدرســي،موضــوع. بينمــا طــالب المجموعــة الضــابطة ف
ذلـــك أن الحصـــة كانـــت تســـير وفـــق الطريقـــة االعتياديـــة دون تطـــوير أو  اإلبداعيـــة أقـــل مـــن المجموعـــة التجريبيـــة،

 تجديد.
المشـكالت إن النتـائج التـي توصـلت إليهـا الدراسـة فيمـا يتعلـق بتـأثير البرنـامج التـدريبي )حـوارات مسـتقبلية لحـل - 

بطـرق إبداعيـة(، تتفــق بـأن تــأثير البـرامج التدريبيــة لتنميـة اإلبــداع  وحـل المشــكالت اإلبداعيـة ايجــابي وفعـال لــدى 
والتطبيقيـــة التـــي بحثـــت  الطلبـــة، وهـــي متوافقـــة مـــع مـــا ذهبـــت إليـــه عـــدد واســـع مـــن األبحـــاث والدراســـات النظريـــة،

،أبــــو 2006والكتابــــة اإلبداعيــــة ومــــنهم )جــــدوع  بداعيــــة،وحــــل المشــــكالت بطــــرق إ والتفكيــــر اإلبــــداعي، اإلبــــداع،
 (Zhang and Vukelich,1998 Jaben,2001؛ 2000؛ ؛مطر،2003؛العبدالالت 2003جادو،

وتتفق هـذه النتـائج أيضـًا مـع نتـائج الدراسـات التجريبيـة التـي استعرضـتها الدراسـة الحاليـة، والتـي يمكـن تلخيصـها، 
 االرتقاء والتطوير بمهارات الكتابة اإلبداعية مثل نتائج دراسات بأهمية إدخال برامج للتدريب على

 (Ahlberg and Riley,2004;Jaben, 2001; Medd,2001; Coleman,2000 Thompson,1999; 
Reichert,1994) 
ة إن نتـائج الدراسـة الحاليـة ونتــائج الدراسـات التـي ذكرناهـا تبــين أن الطـالب فـي مرحلـة المدرســة تكـون لـديهم قابليــ

 والمهـارات اإلبداعيـة اللفظيـة، كبيرة لإلفادة والتدريب من البرامج التي تدعم العوامل االنفعالية للمشـاعر المتشـعبة،
وهذا يدعونا لالهتمام بهذه المرحلـة مـن حيـث اختيـار البـرامج التـي تنمـي مهـارات  وتدريبهم على الكتابة اإلبداعية،

 لى الرغم من أن الدراسة اتفقت نتيجتها مع نتـائج العديـد مـن الدراسـات،فع الكتابة اإلبداعية وتعمل على تطويرها.
 وأهميـة التـدريب علـى الكتابـة اإلبداعيـة، وتنميـة اإلبـداع فـي التعلـيم، التي تؤكد على أهمية التدريب على التفكيـر،

 عربية.إال أنها تفّردت في أنها فحصت أهمية برنامج أجنبي وعالمي ومعرفة مدى جدواه في البيئة ال
 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: 
   أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة(α ≤ 0.05)  بين أداء طالب )الصف

الختبـــار المشـــاعر  )الفضـــول، الخيـــال، التعقيـــد، المغـــامرة( الخـــامس والســـابع( لمتغيـــر الصـــف للعوامـــل االنفعاليـــة 
 المتشعبة. 

 مــا أشــارت النتــائج إلــى عــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائيًا بــين أداء طــالب )الصــف الخــامس والســابع( لمتغيــر ك
للتفكيــر اإلبــداعي الصــورة  تــورنسالختبــار  )الطالقــة، المرونــة، األصــالة(الصــف علــى مهــارات اإلبــداع اللفظيــة 

 (.TTCT/Vاللفظية)أ( ) 
 ويعزى ذلك لألسباب التالية:

ال تعطي موضوع تنمية التفكير اإلبداعي والكتابـة اإلبداعيـة اهتمامـًا  سية وخاصًة اللغة العربية،أن المناهج الدرا-
 فعادًة ما يكون موضوع الكتابة اإلبداعية، في حصة واحدة على مدار األسبوع الدراسي. وتركيزًا كبيرًا،

 تابة اإلبداعية في الصفوف السابقة.والك عدم ألفة الطالب للتعامل مع البرامج التدريبية للتفكير اإلبداعي، -
تدريس التعبير في الصفوف الدراسية في المدارس يسير وفق الطريقة االعتياديـة، باعتبـار تـدريس التعبيـر يقـوم  -

علــى أنــه عمــل فــردي ال عالقــة للجماعــة فيــه، ممــا يحــول دون اطــالع الطالــب علــى أفكــار جديــدة قــد تســاعده فــي 
ثارة التفكير اإل  ويحرمه من فرصة التفاعل االجتماعي الذي يمنح الطالب جـوًا نفسـيًا مريحـًا، بداعي لديه،الكتابة وا 

 يدفعه إلى التعبير عن مشاعره وأحاسيسه بحرية. 
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ثارة التفكير  الرتابة الممّلة في كتابة موضوعات التعبير، -  فحّصة التعبير تخلو من المتعة وا 
 مما يجعل من الكتابة نفسها، تها إلى نهايتها،اإلبداعي، فهي تسير وفق مسار واحد من بداي

 ظار انتهائهم من كتابة الموضوع .وتجعلهم بانت عملية ممّلة تثقل كاهل الطالب،
أشارت نتـائج الدراسـة إلـى عـدم وجـود فـروق دالـة إحصـائيًا عنـد مسـتوى  لنتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:مناقشة ا
 التعقيـد، مجموعـة والصـف علـى العوامـل االنفعاليـة )الفضـول، الخيـال،علـى التفاعـل بـين ال(α ≤ 0.05)الداللـة 

 المغامرة( الختبار المشاعر المتشعبة.
 أشارت نتائج الدراسة إلى عـدم وجـود فـروق دالـة إحصـائيًا عنـد مسـتوى الداللـة(α ≤ 0.05)  علـى التفاعـل بـين

ـــة  المجموعـــة والصـــف، ـــر  تـــورنسالختبـــار  نـــة، األصـــالة()الطالقـــة، المرو علـــى المهـــارات اإلبداعيـــة اللفظي للتفكي
 .اإلبداعي الصورة اللفظية)أ( 

وأشـــارت هـــذه النتيجـــة إلـــى أن التغيـــر فـــي األداء، لـــم يظهـــر فروقـــا ذات داللـــة إحصـــائية للتفاعـــل بـــين متغيـــري  -
ـــــة، ـــــة للمشـــــاعر المتشـــــعبة، الضابطة(،والصـــــف)الخامس، المجموعة)التجريبي ت والمهـــــارا الســـــابع(للعوامل االنفعالي
بمعنــــى أن التحســــن فــــي أداء الطــــالب للصــــف الخــــامس األساســــي، نتيجــــًة لتطبيــــق البرنــــامج  اإلبداعيــــة اللفظيــــة،

ـــدريبي، ـــنفس البرنـــامج  الت ـــف عـــن التحســـن فـــي أداء الطـــالب للصـــف الســـابع األساســـي نتيجـــة التعـــرض ل ال يختل
سابع األساسـي ال تختلـف عنـد عـدم وأن درجات طلبة الصف الخامس وال التدريبي على أفراد المجموعة التجريبية،

أي أن متغير البرنامج التدريبي لم يؤثر على صف الخـامس دون  تطبيق البرنامج على أفراد المجموعة الضابطة،
الصــف الســابع، ممــا يؤكــد فاعليــة هــذا البرنــامج بغــض النظــر عــن صــف الطــالب المشــاركين فيــه. وممــا يعنــي أن 

 السابع(.   ًا بالتساوي تقريبًا للصفين)الخامس،استخدام البرنامج التدريبي كان مفيد
 واألنشــطة، وقــد يعــزى الســبب فــي ذلــك إلــى أن البرنــامج التــدريبي احتــوى علــى عــدد مــن التــدريبات والتمــارين، -

 من الصف الخامس والسابع. والمشكالت التي تناسب جميع الطالب المشاركين في المجموعة التجريبية،
المســتخدم فــي هــذه الدراســة، قــد تــم تقديمــه باســتخدام نفــس الطرائــق واألســاليب لجميــع كمــا أن البرنــامج التــدريبي  -

 السابع(.   الطالب المشاركين في المجموعة التجريبية للصف)الخامس،
 :التوصيات 

 بناًء على نتائج الدراسة التي تم التوصل إليها يوصي الباحث بما يأتي:
والعمل  مجال تنمية التفكير اإلبداعي ودوره في استشراف المستقبل،في  إجراء المزيد من األبحاث والدراسات، -1

 على حل مشكالته بطرق إبداعية. 
إجراء المزيد من الدراسـات حـول برنـامج)حوارات مسـتقبلية لحـل المشـكالت بطـرق إبداعيـة( للتأكـد مـن فاعليـة  -2

ية مختلفــــة عــــن المســــتويات إنــــاث(، ومســــتويات صــــف مــــع أخــــذ متغيــــرات أخــــرى مثــــل: الجنس)ذكــــور، البرنــــامج،
الخـــاص(، باإلضـــافة  ونـــوع التعلـــيم )العـــام، وعلـــى الطـــالب الموهـــوبين والمبـــدعين، المســـتخدمة فـــي هـــذه الدراســـة،

 مج التدريبي في مدة زمنية أطول. لتطبيق البرنا
 المراجع:

للطباعة  دار إحياء التراث العربي بيروت، (،3ط ،)لسان العرب(.1986ابن منظور، محمد بن مكرم، ) -
 والنشر والتوزيع. 
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أثر برنامج تدريبي مستند إلى نظرية الحل اإلبداعي للمشكالت في  .(2003ـ أبو جادو، صالح محمد على ،)
رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة عمان  تنمية التفكير اإلبداعي لدى عينة من طلبة الصف العاشر األساسي.

 ردن.العربية للدراسات العليا ، عمان ، األ
. القاهرة، الطبعة المعجم الوسيط( 1972أنيس، إبراهيم، منتصر، عبد الحليم، الصوالحي، عطية، أحمد.) -
(2.) 
بحث غير  تطوير بطارية لتقييم القدرات اإلبداعية لدى األفراد في األردن، (.2004البطش ،محمد وليد،)  -

 الجامعة األردنية ،عمان ، األردن.           منشور،
أثر برنامج تدريبي لمهارات اإلدراك والتفاعل والمعلومات والحس، على تنمية (. 1995رائد،) خطيب،ال -

رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة  التفكير اإلبداعي لدى طلبة الصف التاسع األساسي في عينة أردنية،
 عمان ، األردن. األردنية،

وهوبين في البرامج الخاصة في المملكة األردنية الهاشمية تقييم منهاج الم(. 2006الخوالدة، حمزة علي،) -
 غير منشورة ، جامعة عمان العربية ، عمان ، األردن. ماجستيررسالة  .من وجهة نظر المعلمين والطلبة

دار وائل للنشر  (، عمان،2ط )، تعليم التفكير في المنهج المدرسي( . 2005السرور، ناديا هايل ، ) -
 األردن.والتوزيع، عمان ،

دار الفكر للطباعة  (، عمان،4ط )، مدخل إلى تربية المتميزين والموهوبين(.2003السرور، ناديا هايل، ) -
 والنشر والتوزيع،عمان ،األردن.

(، عمان، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان 1ط ، ) مقدمة في اإلبداع(. 2002السرور، ناديا هايل ،) -
 ،األردن.

تقييم واقع رعاية الطلبة المتميزين والموهوبين في المدارس الحكومية (. 2002،) السرور، ناديا هايل -
 البحرين . المنامة، ، وزارة التربية والتعليم، -دراسة ميدانية –بمملكة البحرين 

. التقرير إناث(-تقويم البرامج اإلثرائية الصفية)غير التفرغية (.2003السرور، ناديا، الجاسم، فاطمة) -
 ، مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهبة واإلبداع.الختامي

فاعلية برنامج الماستر ثنكر لتعليم التفكير في تنمية المهارات اإلبداعية (. 1996السرور، ناديا هايل ،) -
السنة  .مجلة مركز البحوث التربوية. لدى عينة من طلبة كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية

 قطر.  ، الدوحة،10العدالخامسة،
العالقة بين التفكير االبتكاري وكل من العزو السببي والمجال (.1995الشاذلي، محمود عبد الحفيظ،) -

رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة األردنية ، ، اإلدراكي في عينة من طلبة الصف التاسع األساسي
 األردن . عمان،

( CPSوذج الحل اإلبداعي للمشكالت )مبرنامج تدريبي قائم على نأثر (. 2007الصمادي، محارب علي ،) -
في تنمية التفكير اإلبداعي والمهارات فوق المعرفية في الرياضيات لدى طلبة الصف التاسع األساسي في 

 ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، الجامعة األردنية ، عمان ، األردن.األردن
أثر برنامج تدريبي مبني على التعلم بالمشكالت في تنمية مهارات (.2003ـ العبدالالت، سعاد إسماعيل، )
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 جامعة عمان العربية للدراسات العليا ،عمان، األردن.، رسالة دكتوراه التفكير الناقد لدى طلبة الصف العاشر،
ت أثر برنامج قائم على نموذج أزبورن لحل المشكالت اإلبداعي في تنمية مهارا(. 2004الفريحات ،عمار،) -

رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة اليرموك، ،التفكير اإلبداعي لدى طلبة المركز الريادي في محافظة عجلون
 إربد ، األردن.

 ،الدراسات المستقبلية وأهميتها للدعوة اإلسالمية(.2006، )عبداهلل بن محمد المديفر، - 
 سعودية.ال المدينة المنورة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة طيبة،

رسالة دكتوراه غير منشورة ،  .تقييم برامج تربية الطلبة الموهوبين في األردن (.2006سمر،) المومني، -
 الجامعة األردنية ، عمان ، األردن.

 لبنان. ، بيروت،(144،)العدد مجلة المستقبل العربي، حاجتنا إلى علوم المستقبل،(.1991محمد،) بريش، -
كتاب األمة العدد  .تشراف المستقبل في الحديث النبوياس(.2008بلكا، إلياس،) -
 قطر. (،الدوحة،1(،ط،)126)
.أثر برنامج النظام الذكي لمعالجة المعرفة )رسك ( في تنمية مهارات ( 2006جدوع ، عصام ، ) -

، ، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة عمان العربية ، عمان  التفكير اإلبداعي ومهارات التفكير الناقد
 األردن.

 إعداد برنامج لتنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى (.2004جوارنة، محمد سليمان،)  -
 ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة  طلبة المرحلة الثانوية في مادة التاريخ

 اليرموك، إربد ، األردن.
واإلبداع في تنمية الفكر  أثر برنامج تدريبي مهارات اإلدراك والتنظيم(. 1995حسين، ثائر غازي ،)  -

الجامعة األردنية ، عمان ،  ، رسالة ماجستير غير منشورة، اإلبداعي لدى عينة أردنية من طلبة الصف الثامن
 األردن.

تقييم التفكير الناقد عند طلبة الموهوبين الملتحقين بالبرامج الخاصة والطلبة (.  2007رامي أحمد،)  خلف، -
، رسالة دراسة مقارنة في المملكة األردنية الهاشمية عاديين في المدارس العادية:ذوي التحصيل المرتفع وال

 ماجستير غير منشورة ،جامعة عمان العربية، عمان ،األردن.
، دراسة مقدمة إلى ندوة المدرسة  نحو نموذج إجرائي لتنمية اإلبداع(.  1996درويش ،زين العابدين،)  -

 قطر.  الدوحة، كار في جامعة قطر،واألسرة والمجتمع في تنمية االبت
(، القاهرة، مكتبة الدار العربية 1ط ).الحل اإلبداعي للمشكالت بين الوعي واألسلوب،( 2003عامر، أيمن ،) -

 للنشر. 
، العدد السادس مجلة علم النفس(. اإلبداع من المنظور الشامل ) رؤية ناقدة(،2000عثمان ، فاروق السيد،) -

 لرابعة عشر، القاهرة ، مصر.السنة ا والخمسين،
أثر برنامج تعليم التفكير ) المواهب غير المحدودة( على تطوير القدرات (.2000مطر، رنا عدنان ،)  -

، رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة اإلبداعية ومفهوم الذات لدى عينة من طلبة الصف الخامس األساسي
 األردنية ، عمان ، األردن.
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 مظاهر القلق لدى طلبة تخصص التربية الخاصة في جامعة الملك عبد العزيز قبيل فصل 
 التربية العملية وارتباطها ببعض المتغيرات

 محمود عبيد. الدكتور    الدكتور. إمام محمد قزاز
Imam.qazzaz@yahoo.com        dr.mobaid90@gmail.com 

 لعزيزكلية التربية، جامعة االمير سطام بن عبد ا
القلق لدى طلبة تخصص التربية الخاصة في جامعة هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مظاهر : ملخص

. تكونت عينة الملك عبد العزيز قبيل فصل التربية العملية، وارتباطها بمتغيري نوع المسار والمعدل التراكمي 
السادس والسابع في تخصص التربية  ( طالبًا تم اختيارهم بطريقة قصدية من طلبة المستويين64الدراسة من )

الخاصة، وهي المستويات السابقة لمرحلة التربية العملية . تم بناء قائمة بمظاهر القلق لدى طلبة التربية الخاصة 
والمرتبطة بفصل التربية العملية، وعرضها على مجموعة من المحكمين، والوصول إلى الصورة النهائية للقائمة، 

 ( فقرة، يتم اإلجابة عليها بنعم أو ال. 31دراسة، وتكونت من )والتي شكلت أداة ال
تم الحصول على البيانات الخاصة بالدراسة، من خالل تطبيق القائمة بشكل مباشر على العينة، ومن ثم تم  

معالجة البيانات الناتجة باستخدام مجموعة من األساليب اإلحصائية تمثلت في : المتوسطات الحسابية 
ات المعيارية والنسب المئوية، باإلضافة إلى استخدام تحليل التباين االحادي واختبار توكي للمقارنات واالنحراف
 . إليجاد الفروق بين متوسطات مجموعات الدراسة البعدية

أن مظاهر القلق االكثر شيوعًا لدى طلبة تخصص التربية الخاصة قبيل فصل وقد أشارت نتائج الدراسة إلى 
من وجود الشعور بالقلق جاء على راسها كل من  %(، 73-%89ة، تراوحت نسبة شيوعها ما بين )التربية العملي

الشعور بالقلق من وجود إدارة سيئة ، و %89مواد متبقية تترافق مع الفصل الميداني وجاءت بنسبة 
 الخاطئخيص بالقلق من التش الشعوركل من %، ومن ثم 87و5للمدرسة/للمركز الخاص بالتربية العملية بنسبة 

أما %. 86لبعض الطلبة ذوي اإلعاقة والشعور بالقلق من بعد المدرسة /المركز عن مكان سكني وجاءتا بنسبة 
كما أشارت  %( .16-%69بالنسبة لمظاهر القلق األخرى االقل شيوعًا فقد تراوحت نسب شيوعها ما بين )

مظاهر القلق لدى طلبة في  (α ≤ 0.05)فروق دالة احصائيًا عند مستوى داللة  النتائج إلى عدم وجود
وجود فروق دالة احصائيًا عند تخصص التربية الخاصة تعزى لمتغير نوع المسار . واشارت النتائج أيضًا الى 

 . تعزى لمتغير المعدل التراكميعلى بعض مظاهر القلق  (α ≤ 0.05)مستوى داللة 
  تربية العملية، نوع المسار، المعدل التراكمي، الالكلمات المفتاحية: مظاهر القلق، التربية الخاصة

The students of special education department at KAU concerns before the Practical 

education course from their point of view and its relation to some variables 

 

Dr. Imam Qazzaz & Dr. Mahmood Obaid 

Special education department, Education faculty, PSAU 

Imam.qazzaz@yahoo.com        dr.mobaid90@gmail.com 

Abstract: This study aimed to detect The students of special education department at 

KAU concerns before the Practical education course from their point of view and its 

relation to some variables. The study sample consisted of  (64) student, have been 

selected by  using purposive sample .   A list of students of special education 

department at KAU concerns has been building through a survey the 
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views of the special education students in the sixth and seventh educational level, and 

thus reached the final form of  the list which consisting of (31) items, be answered by 

yes or no .  

The results indicate that the most common concerns among special education students 

before the Practical education course, which ranged between (89% - 73%) had been: 

Concern from the existence of educational courses by (89%),which was the most 

common concerns, followed by existence of bad school administration by (87.5%), 

and the existence of wrong diagnosis for the disabled students and the school which 

be  far away from the student home were equal in the proportion of common where 

the percentage of each (86%). As for the other concerns the common have ranged  

between (69% - 16%) . The results also indicate that there was no statistically 

significance differences (0.05) in the students of special education department at KAU 

concerns before the Practical education course from their point of view attributable to 

the variable of specialty, but the results indicate that there was statistically 

significance differences (0.05) in The special education students concerns attributable 

to the variable of cumulative average, which was on the items     (12, 20,28)for the 

cumulative average groups (2.99 and under). As for the other concerns there were no 

statistically significance differences (0.05) attributable to the variable of Grade point 

average .Keywords : Concerns , Special Education , Practical education course, Specialty, Grade 

point average  . 
 

  المقدمة والخلفية النظرية:

يعتبر فصل التربية العملية بالنسبة لجميع التخصصات دون استثناء، الحلقة الفاصلة ما بين مرحلة       
مساقات التعليم النظري ومرحلة العمل المهني، وبالتالي فان هذا الفصل يشكل فرصة حقيقية لكي يحول الطلبة 

لوا عليها من صفحات الكتب وشبكة االنترنت،  وربما من بعض الزيارات معارفهم وخبراتهم النظرية، والتي حص
الميدانية القصيرة للميدان، الى مهارات وكفايات يتم اظهارها على ارض الواقع العملي، وبالتالي فان هذه المرحلة 

لحقيقي بالعالم من حياة طلبة الجامعات مهما اختلفت تخصصاتهم تعتبر الفرصة االولى بالنسبة لهم، لالحتكاك ا
 المهني الواقعي، بعيدًا عن سيطرة صفحات الكتب، وغلبة نظام المحاضرات الجامعية .

 طبيعة األهداف إلى الميدانية بالنسبة لطلبة كليات التربية على وجه الخصوص، العملية التربية أهمية وترجع
التوجهات  مع تنسجم أنها على فضالً  لتطبيق،وا النظرية بين الفجوة لتحقيقها، وبالذات فيما يتعلق بسد تسعى التي

 ( .1999وتدريبهم )أبوجابر، المعلمين إعداد عملية في المعاصرة التربوية

( فالتربية الميدانية من اهم عناصر اعداد الطالب المعلم، في كليات العلوم 2007وكما يشير )غانم وابوشعيرة، 
عة من المهارات العملية، التي ستفيده في حياته العملية التربوية، حيث يستطيع المعلم فيها، اكتساب مجمو 

الى انها الفترة التي تتشكل فيها العالقة الوثيقة، ما بين الكليات المسؤولة عن تدريب الطالب  باإلضافةمستقباًل. 
   أخرى. المعلم وتأهيله االكاديمي من جهة، والمدارس التي يتم فيها التطبيق من جهة 

فانه على  (Ysseldyke&Algozzine,1982)( نقاًل عن 2009كل من )القمش والخرابشة، ير اال انه وكما يش
الرغم من أهمية التربية العملية في برنامج إعداد الطلبة المعلمين، فان هذه الفترة تعتبر من أكثر الفترات التي 

بات . ه من مشكالت وصعو نيشعر فيها هؤالء الطلبة بالضغط، نتيجة لما يمكن ان يواجهو 
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( فان التربية العملية ما زالت خبرة غير منظمة في (Zeichner,1990( نقاًل عن 2007وكما اشار )جرادات،
كثير من برامج اعداد المعلمين، حيث يجد الطالب نفسه فيها وحيدًا دون توجيه ومتابعة جادة، ومستوى االشراف 

علمين المتعاونين والمشرفين، وغياب المنهج عليه متدن بسبب ضعف االعداد المهني للمشاركين فيه من الم
الواحد للتربية العملية، مع ضعف االرتباط بين ما يدرسه الطلبة المعلمون في الجامعات، وما يحتاجونه فعاًل في 
المدارس، وقلة الدعم المالي المخصص للتربية العملية، وزيادة اعباء المشرفين عليها في الجامعة، واعطاء 

 ساب االسهام في اعداد المعلمين .اونة االولوية لتعليم طلبتها، على حالمدارس المتع

وليس بعيدًا عن هذا الواقع، فان مجال التربية الخاصة، كأحد المجاالت التربوية التي تتضمن مثل تلك البرامج 
في هذا المجال . وقد التدريبية، فان مرحلة التربية العملية تشكل جزءًا ال يتجزأ من برامج اعداد الطلبة المعلمين 

المتخصصين في هذا المجال،  بإعداد( الى أحد البرامج التي تعنى 2002أشار كل من )الخطيب والحديدي، 
كنموذج بالكهرست لتطوير برامج اعداد معلمي التربية الخاصة، ويشتمل هذا النموذج على توظيف لوسائل 

نادًا الى تقييم حاجات المتدربين، وكذلك باالعتماد على سبعة متعددة لتطوير البرامج التدريبية، ويتم اختيارها است
عناصر رئيسية هي : تبني فلسفة واضحة للبرنامج، تحديد االدوار والوظائف، تحديد المهارات والقدرات، تحديد 

امج االهداف المتوخاة من البرنامج، تحديد محتوى البرنامج والمظاهر الخاصة به، تنفيذ البرنامج وتقييم البرن
 وتعديله .  

في اعداد خرى، من معيقات وصعوبات وينسحب على ميدان التربية الخاصة، ما يجري في ميادين التربية اال
وبالذات مرحلة الدراسة  عداد في مرحلة ما قبل الخدمة،المختصين في هذا المجال، والحديث هنا عن برامج اال

 Ysseldyke) والجوزين يسيلديك  ( نقاًل عن كل من2009ة، الجامعية، حيث يشير كل من )القمش والخرابش
& Algo zzine,1982)  وبريهام (Preham,1984) والدينجير  ووارجير(Warger&Aldinger,1984) أن

هناك اجماعًا على ان دراسة مساقات مختلفة في مجال التربية الخاصة، ال يشكل ضمانة كافية يمكن االعتماد 
بنجاح . والجدير ذكره هنا أن التدريب العملي في التربية الخاصة، رغم أنه يهدف  عليها، لممارسة مهنة التعليم

الى التحقق من أهلية المتدرب، واختبار قدراته وتقييمها، لكنه ال يشكل بحد ذاته شرطًا كافيًا لنجاح المعلم 
مشكالت ذات عالقة  مستقباًل، وخصوصًا أنه يرتبط بمشكالت عدة، يمكن وضعها في ثالثة أنماط رئيسية  هي:

بالمتدربين، مشكالت ذات عالقة بالبرنامج التدريبي، ومشكالت ذات عالقة بالمدربين. وانطالقًا من دراسة 
االنماط الثالثة السابقة للمشكالت، يمكن الوقوف على السلبيات التي يمكن ان تشكل تحديًا لبرامج التربية العملية 

لخاصة بشكل خاص، ومحاولة التعامل معها ومعالجتها، من أجل تحسين في التربية بشكل عام، وفي التربية ا
 طبيعة تلك البرامج واإلفادة منها بشكل أفضل . 

ونتيجة ألهمية ودور التربية العملية في الحياة المهنية الالحقة لهؤالء الطلبة، فان توفير بيئة عملية صحية، 
ا وملحًا، لكي ال تؤدي فترة التربية العملية الى تكوين وبعيدة عن مصادر الضغط والقلق، يعتبر أمرًا ضروري

 صورة سلبية ومنفرة عند هؤالء الطلبة، حول طبيعة مهنتهم المستقبلية.

 مشكلة الدراسة وأسئلتها :

يشكل فصل التربية العملية للطلبة في جميع التخصصات، فرصة ذهبية لتحويل المعارف والخبرات النظرية لديهم 



 

 

                         Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK       ISSN. 2397-0308   

       

 73 

 

 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J)       2015/ December  ISSN: 2397-0308      

Vo,2. No,1 

ية عملية، حيث يلعب هذا التدريب دورًا مهما في مساعدة الطالب على التأقلم مع البيئة العملية الى خبرات واقع
مستقباًل، وخصوصًا أن التدريب العملي يحدث تحت إشراف متخصصين، يقدمون المساعدة والتوجيه للطالب، 

عمل، وتحقيق المتطلبات لكي يصل الى مستوى معين يؤهله للحصول على الشهادة الجامعية والدخول لميدان ال
 والشروط المطلوبة، كل حسب طبيعة وظيفته . 

السابق المتمثل بالدراسات السابقة التي استهدفت طلبة التربية العملية في  لألدبوباستعراض الباحث 
 التخصصات التربوية، ومظاهر القلق التي ظهرت لدى هؤالء الطلبة والمرتبطة بفصل التربية العملية، كدراسات:

 ، 2003، العمايرة 2005، االهدل، 2007، القاسم،2007، العبادي،2008، عليمات،2010الخريشة واخرون)
Young,2001 ،1996، دمياطي، 1998، مكاري ،Borko & Mayfield,1995 ،Guyton & 

Mclntyre,1990.) ة، للمالحظات الميدانية للباحث وخبرته في مجال التربية العملية لسنوات عديد باإلضافة
والتي الحظ خالل تواصله وتماسه المباشر مع الطلبة المقبلين على فصل التربية العملية، وكذلك الطلبة 
المنخرطين في فصل التربية العملية، ان هناك مجموعة من مظاهر القلق تولدت نتيجة هذه المرحلة، أثرت على 

التربية العملية، وقد صب الباحث اهتمامه على فئة طلبة التربية العملية، وكذلك فئة الطلبة المقبلين على فصل 
الفئة الثانية )ما قبل فصل التربية العملية(، وذلك ألهمية التعامل المبكر مع الضغوط والقلق المتولد لدى هذه 

 هؤالء للتربية العملية الحقًا . الفئة نحو فصل التربية العملية، وضرورة ادراج نتائج ذلك في منظومة برامج تهيئة

 جيب على السؤال الرئيسي التالي :ن هنا جاءت هذه الدراسة لكي توم
ما هي مظاهر القلق لدى طلبة تخصص التربية الخاصة قبيل فصل التربية العملية من وجهة نظرهم ، والمتغيرات التي يمكن 

 أن ترتبط بها ؟
 :ليةة على األسئلة الفرعية التاوبالتالي حاولت الدراسة الحالية اإلجاب

 هي مظاهر القلق االكثر شيوعًا لدى طلبة تخصص التربية الخاصة قبيل فصل التربية العملية من وجهة نظرهم ؟ما  
هل هناك فروق ذات دالله إحصائية في مظاهر القلق لدى طلبة تخصص التربية الخاصة قبيل فصل التربية العملية من وجهة 

 نظرهم، تعزى لمتغير نوع المسار ؟
دالله إحصائية في مظاهر القلق لدى طلبة تخصص التربية الخاصة قبيل فصل التربية العملية من وجهة هل هناك فروق ذات 

 ، تعزى لمتغير المعدل التراكمي ؟نظرهم
  أهمية الدراسة :

تكمن أهمية الدراسة بشكل أساسي في تركيزها على مظاهر القلق لدى طلبة التربية الخاصة في المرحلة السابقة 
ة العملية، والتي يمكن أن تشكل ضغطًا عليهم، وبالتالي تؤثر سلبيًا على أدائهم وانجازهم الحقًا في لفصل التربي

على ما يشغل بال الطلبة من مخاوف ومظاهر قلق قبل فصل التربية العملية،  فاالطالعمرحلة التربية العملية .  
التالي إعداد الطلبة لهذه المرحلة، بعيدًا عن أي يمكننا من التعامل معها مبكرًا، والتخفيف منها قدر اإلمكان، وب

 معوقات يمكن أن تواجههم .

وتكمن أهمية الدراسة كذلك في أنها جاءت مخالفة لكثير من الدراسات المرتبطة بفصل التربية العملية، والتي 
، 2010كدراسات: الخريشة واخرونركزت على مشكالت الطلبة اثناء فصل التربية العملية، 
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 ، 2003، العمايرة 2005، االهدل 2007، القاسم2007، العبادي2008تعليما
Young,20011996، دمياطي1998،مكاري،Borko&Mayfield,1995، Guyton & McIntyre,   

مخاوف الطلبة قبل الدخول في مرحلة التربية العملية، وضرورة  لتستقرئ، في حين جاءت هذه الدراسة 1990
الء الطلبة، بحيث تكون بعيدة عن مصادر الضغط والقلق، لكي ال تؤدي فترة التربية توفير بيئة عملية صحية لهؤ 

 العملية إلى تكوين صورة سلبية ومنفرة عند هؤالء الطلبة، حول طبيعة مهنتهم المستقبلية .

ن كما تكمن أهمية الدراسة في التعرف على المتغيرات، التي يمكن أن تؤثر في طبيعة مظاهر القلق، التي يمك
أن تواجه طلبة التربية الخاصة، والمتعلقة بفصل التربية العملية، كمتغير نوع المسار سواء كان مسار إعاقة 
عقلية أو سمعية أو صعوبات تعلم أو اضطرابات نطق . باإلضافة إلى متغير المعدل التراكمي وتأثيره على 

 لهم لفصل التربية العملية . طبيعة مظاهر القلق، التي يمكن أن تواجه هؤالء الطلبة، عند وصو 

 الدراسات السابقة :

التعرف  هدفت إلى ( دراسة2010وحميدة والحجازي،  الخوالدةوفي المملكة االردنية الهاشمية أجرى كل من )
 بالجامعة للطفولة رانيا الملكة كلية في تربية الطفل تخصص في المعلمين الطلبة تواجه التي المشكالت على 

 موزعة فقرة ( 52 )  على اشتملت استبانة بناء الدراسة تم هدف ولتحقيق .العملية التربية فترة أثناء الهاشمية
 مشكالت النتائج أن وأظهرت  .معلم طالب ( 100 ) بلغت عينة على االستبانة تطبيق وتم ست مجاالت، على
 التربية وبرنامج بالروضة المتعاونة، المشكالت المتعلقة :بالترتيب هي المعلمين الطلبة تواجه التي العملية التربية
 .الدروس وتنفيذ وتخطيط المتعاونة، والمعلمة العملية، التربية على المعلم، واإلشراف الطالب وشخصية العملية،

 في للجندر، تعزى التربية العملية مشكالت متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود النتائج كما أظهرت
 .للطلبة التراكمي للمعدل يعزى أثر يوجد لم حين

( دراسة هدفت الى التعرف والمقارنة بين 2010وفي االردن أيضًا اجرى كل من )الخريشة والشرعة والنعيمي، 
الصعوبات التي يواجهها طلبة التربية العملية في الجامعات الحكومية والخاصة. وقد تكونت عينة الدراسة من 

( 60( طالبًا وطالبة من الجامعة الهاشمية الحكومية، و)73حو التالي : )( طالبًا وطالبة، موزعين على الن133)
طالبًا وطالبة من جامعة االسراء الخاصة . وقد اشارت النتائج الى وجود مجموعة من الصعوبات تواجه طلبة 

برنامج التربية التربية العملية، تمثلت في : ازدحام الصفوف الدراسية، زيادة العبء الدراسي للطالب المعلم اثناء 
العملية، بعد المدارس عن اماكن سكن المتدربين. كما اظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة لصالح الجامعات 

 الخاصة، كما اظهرت عدم وجود فروق ذات داللة تعزى الى الجندر والتخصص .

ة والرابعة المرتبطة ( دراسة هدفت الى تحديد مشكالت طلبة السنة الثالث2008وفي االردن أجرى )عليمات،
( طالبًا وطالبة . وقد 92بالتربية العملية في كلية التربية في جامعة ال البيت . وقد تكونت عينة الدراسة من )

( 12اشارت النتائج الى وجود مجموعة من المشكالت التي تواجه هؤالء الطلبة تمثلت في : تسجيل أكثر من )
م في مساق التربية العملية على الجانب النظري، عدم كفاية الوقت ساعة في الفصل الميداني، تركيز التقيي

الى وجود فروق ذات داللة  باإلضافةالمخصص للتدريب العملي، بعد المدرسة عن مكان السكن وعن الجامعة . 
 تعزى للسنة الدراسية لصالح طلبة السنة الرابعة، وايضًا عدم وجود فروق ذات داللة تعزى لعامل الجندر .
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( دراسة هدفت الى تقويم برنامج التربية العملية في كلية التربية بعبري. 2007ي سلطنة عمان أجرى )العبادي،وف
( فقرة . وقد اشارت النتائج الى ما 48( طالبة، وتم بناء استبيان يتكون من 137وقد تكونت عينة الدراسة من )

ة العملية، عدم تعاون ادارة المدرسة مع الطالبات يلي : قيام مشرفة الكلية بدروها على أكمل وجه خالل التربي
المعلمات بشكل مالئم، عدم تعاون المعلمة المتعاونة مع الطالبات المعلمات بدرجة مناسبة . كما اشارت النتائج 
الى وجود فروق احصائية بين اراء الطالبات المعلمات في ادوار المشرفة والمعلمات المتعاونات وبرنامج التربية 

 ملية ككل تعزى لمتغير التخصص االكاديمي .الع

( دراسة هدفت الى التعرف على مشكالت التربية العملية التي تواجه طلبة 2007وفي االردن أجرى )جرادات، 
تخصص معلم الصف في جامعة جرش االهلية، وعالقتها ببعض المتغيرات مثل : الجندر، مكان السكن والمعدل 

( طالبًا وطالبة . وقد اشارت النتائج الى ان ابرز المشكالت التي 49راسة من )التراكمي . وتألفت عينة الد
واجهت طلبة التربية العملية، تمثلت في : طول فترة التدريب العملي، عدم توفر مواصالت من الجامعة الماكن 

دالة احصائيًا تعزى  التدريب، عدم دراية الطلبة المعلمين بمعايير تقييمهم . كما اظهرت النتائج عدم وجود فروق
 لعوامل الجندر ومكان السكن والمعدل التراكمي .

( دراسة هدفت الى معرفة المشكالت التي تواجه الطلبة المعلمين في 2007وفي دولة فلسطين أجرى )القاسم، 
ارت ( طالب معلم . واش438برامج التربية العملية في جامعة القدس المفتوحة . وقد تكونت عينة الدراسة من )

النتائج الى أن أكثر المشكالت التي واجهت الطلبة تمثلت في : صعوبة انتاج الطالب المعلم للوسائل التعليمية 
المناسبة وقصور القدرة لديه على التعامل معها، نقص الوسائل واالجهزة التعليمية في المدارس، صعوبة التعامل 

ومعايير  ألسسفي المدارس، قلة معرفة الطالب المعلم  مع ذوي االحتياجات الخاصة، عدم كفاية فترة التدريب
تقييمه، اهمال المشرف للجوانب النفسية للطالب المعلم وتركيزه على السلبيات أكثر من االيجابيات، قلة اهتمام 
مدير المدرسة بالطالب المعلم وعدم الثقة بقدراته، ضعف قدرة الطالب المعلم على الضبط الصفي . كما اظهرت 

 ائج عدم وجود فروق دالة احصائيًا تعزى لعوامل الجندر والتخصص .النت

( دراسة هدفت الى التعرف على المشكالت التي تواجه طلبة 2005وفي الجمهورية اليمنية أجرى )االهدل، 
( 60التربية العملية في قسم الدراسات االجتماعية بكلية التربية في جامعة صنعاء. وقد تكونت عينة الدراسة من )

طالبًا وطالبة تم اختيارهم بطريقة عشوائية . واشارت نتائج الدراسة الى وجود عدة مشكالت تواجه طلبة التربية 
العملية تمثلت في : ضعف ارتباط الجانب النظري الموجود لدى الطلبة المعلمين بالجانب التطبيقي المطلوب في 

ود وسيلة نقل من والى المدرسة، عدم تعاون ادارات التربية العملية، بعد أماكن التدريب عن السكن وعدم وج
المدارس مع الطلبة المعلمين، التعالي في التعامل مع الطلبة المعلمين من قبل ادارات المدارس . كما اشارت 
النتائج الى تعاون المدرس المتعاون بشكل ايجابي مع الطلبة المعلمين، ووجود ثقة عالية لدى الطالب المعلم 

 درته على التدريس .بنفسه وبق

  المعلمون يواجهها الطلبة التي المشكالت على التعرف إلى هدفت ( دراسة2004)العبادي،  وفي االردن أجرى
 نحو باتجاهاتهم هذه المشكالت وعالقة العملية التربية برنامج خالل معلم الصف في كلية التربية ضمن تخصص

 عن للكشف واألخرى العملية التربية مشكالت للكشف عن إحداها استبانتين الباحث استخدم وقد التدريس . مهنة
 الخمس المشكالت أن الى الدراسة نتائج وقد أشارت  .التدريس مهنة نحو االتجاهات
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 المدارس في توفيرها وصعوبة التعليمية الوسائل قلة :التوالي على المعلمين كانت الطلبة تواجه التي الرئيسية
شغال العملي، للتدريب كلياً  التفرغ عدم المتعاونة، ومشكلة  كإشغال غير التدريس، بواجبات المعلمين الطلبة وا 

 عدد كثرة ومشكلة حصصهم، تنفيذ في الطلبة المعلمين على المتعاونين المعلمين بعض واتكال الحصص بعض
 الواحد، كما اظهرت عدم وجود فروق ذات داللة تعزى لمتغير الجندر . الصف في الطلبة

( دراسة هدفت الى التعرف على المشكالت التي تواجه الطلبة المعلمين في 2003ردن اجرى )العمايرة، في اال
 التربية العملية في كلية العلوم التربوية/ االونروا، وعالقتها بمتغيرات التخصص والجندر .

لعملية تمثلت في : الفجوة وقد اشارت النتائج الى ان اكثر المشكالت التي تواجه الطلبة المعلمين في التربية ا
الكبيرة ما بين المعلومات النظرية والتطبيقات العملية في الميدان، التأثير السلبي لوجود مقررات دراسية تترافق مع 
مرحلة التربية العملية، كذلك ارتفاع عدد الطلبة المتدربين في المدرسة الواحدة، قلة الوسائل واالجهزة التعليمية، 

شرف بمشاكل الطلبة المعلمين واستفساراتهم، العالقة المتوترة بين الطلبة المعلمين من جهة عدم اهتمام الم
والمعلمين المتعاونين والتالميذ في الفصل من جهة اخرى. كما اشارت النتائج الى وجود فروق ذات دالله على 

 معظم ابعاد االداة تعزى لمتغير الجندر والتخصص .

دراسة هدفت الى التعرف على كفايات الطلبة  (Young,2001)اجرت يونج في جمهورية الصين الشعبية 
( طالب من جامعة 100المعلمين والمشكالت التي يواجهونها اثناء التربية العملية. وتكونت عينة الدراسة من )

عدة  هونج كونج . وقد اشارت النتائج المرتبطة بمشكالت الطلبة المعلمين اثناء التربية العملية الى وجود
صعوبات تمثلت في : ضعف الخلفية العلمية حول الموضوعات الدراسية لدى الطلبة المعلمين، ضعف الجانب 
التطبيقي لدى الطلبة المعلمين، مشكالت ارتبطت بالمعلم المتعاون من حيث دوره في ادارة الوقت وضبط 

 سلوكيات الطلبة، اثناء سير الحصص الدراسية .

( دراسة هدفت الى الكشف عن أهم الصعوبات التي 2001كل من )المالكي والخليلي، في مملكة البحرين أجرى 
تواجه الطالب المعلم أثناء التربية الميدانية، وارتباطها بمتغيرات الجندر والتخصص . وقد تكونت عينة الدراسة 

لب المعلم تمثلت في : ( طالبًا وطالبة . وقد اشارت النتائج الى أن أكثر الصعوبات التي تواجه الطا167من )
عد تنسيق المشرف مع الطالب المعلم في الزيارات الميدانية، عدم التزام المشرف بمواعيد وعدد الزيارات، قلة 
الوسائل التعليمية في المدرسة، قلة مشاركة الطلبة المعلمين في النشاطات المدرسية، عدم تعاون المعلم المتعاون 

الم تعليمية حول التربية العملية للطلبة المعلمين قبل بداية التربية العملية. كما مع الطالب المعلم، وعدم عرض اف
لمتغير الجندر تعزى  (α ≤ 0.05) اشارت النتائج الى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى

 والتخصص .

 إلى هدفت راسةد (Nichols & Sorg,1998)في الواليات المتحدة االمريكية أجرى كل من نيكولز وسورج 
ابرز  أن نتائجها الى أشارت حيث العملي، التدريب المعوقات التي تواجه الطلبة في مرحلة أبرز التعرف على

 والطلبة الجامعي المشرف بين والتواصل الفعال ما والتفاعل المباشرة العالقة تلك المعوقات تمثل في غياب
 . المعلمين 
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دراسة هدفت الى التعرف  (D’Rozario &Wong, 1998)و وونغ أجرى كل من دي روزاريو  سنغافورةفي 
النتائج  على الضغوط التي يتعرض لها الطلبة المعلمون في السنة االولى بمعهد سنغافورة القومي . وقد اشارت

الى وجود عدة ضغوط يعاني منها هؤالء الطلبة المعلمون تمثلت في : زيادة االعباء والمتطلبات المطلوبة من 
 الغرفة الصفية . بإدارةلب المعلم، زيادة االنشطة المطلوبة والمرتبطة بتنفيذ الدروس ومشكالت مرتبطة الطا

( دراسة هدفت الى التعرف على المعيقات التي تواجه 1998وفي جمهورية مصر العربية اجرت )مكاري، 
العملية. وقد اشتملت العينة على  طالبات السنة الثالثة في تخصص التربية الرياضية فيما يتعلق بمرحلة التربية

( طالبة . وقد اشارت النتائج الى وجود عدة مشكالت لدى هؤالء الطالبات تمثلت في: تغليب الجانب 100)
النظري على الجانب العملي في المقررات الدراسية، اهمال المشرفين على التدريب العملي للقاءات المرافقة 

ر دور المعلمين المتعاونين مع الطلبة المتدربين، وكذلك قلة اهتمام مديرات للتدريب مع الطلبة المتدربين، قصو 
 المدارس نحو الطالبات المتدربات اثناء التدريب العملي .

 لطلبة العملية التربية على واقع التعرف إلى هدفت ( دراسة 1997وفي الجمهورية العربية السورية أجرى )عمار،
 العملية، كان التربية حول برنامج استبانة إعداد تم الدراسة هذه وألغراض مشق . د بجامعة التربوي دبلوم التأهيل

 أهم أن إلى الدراسة نتائج وقد أشارت . التربية العملية في الطلبة يواجهها التي الصعوبات محاورها أحد
بين  التنقل صعوبة للتدريب، مدارس تأمين صعوبة المعلمين كانت تتمثل في: الطلبة تواجه التي الصعوبات
وصعوبات  العملية، التربية فترة قصر العملية، التربية برنامج مع الكلية في برنامج الدراسة توافق عدم المدارس،

 .عدم االلتزام والغياب المستمر  حيث من األكاديمي بالمشرف تتعلق

ة بين طالبات التربية ( هدفت الى التعرف على االخطاء والمشكالت الشائع1996وفي السعودية دراسة )دمياطي،
( معلمة 19( طالبة متدربة و)24العملية في كلية التربية في المدينة المنورة . وقد تكونت عينة الدراسة من )

( مديرة . وقد اظهرت النتائج وجود عدد من المشكالت التي تواجه الطالبات المتدربات منها : الفجوة 11و)
ملي، القصور في توجيه السلوك الصفي واالسئلة الصفية، ضعف الواضحة بين الجانب النظري والجانب الع

 االمكانات المادية في المدارس وعدم تعاون بعض اداريات المدارس مع المتدربات . 

دراسة هدفت الى التعرف على طبيعة  (Borko &Mayfield, 1995)في امريكا اجرى كل من بروكو ومايفيلد 
لمعلمين المتعاونين والمشرفين عليهم في التربية العملية، ومدى تأثير هذه العالقة ما بين الطلبة المعلمين وا

العالقة على طبيعة اكتساب الطلبة المعلمين للمهارات التدريسية . وقد أظهرت نتائج الدراسة أن المشرفين 
تعليم، كما والمعلمين المتعاونين كان لهم دور ضعيف في عملية اكساب الطلبة المعلمين للمهارات الالزمة لل

 اشارت النتائج الى ان الطلبة المعلمين كانوا يواجهون مشكلة فيما يتعلق بقلة الوقت المتاح لهم مع مشرفيهم .

 أهم على للتعرف دراسة (Guyton & Mclntyre,1990)وفي أمريكا أيضًا أجرى جايتون وماكلينتير  
 الدراسات من العديد نتائج مراجعة خالل من العملية، التربية فترة أثناء الطلبة المعلمين، تواجه التي المشكالت

 وضوح عدم :من أهمها الطلبة، تواجه التي المشكالت من العديد هناك أن إلى أشارت النتائج وقد ذات الصلة.
 ضعف العملية، التربية مدة قصر التدريب، الجامعة ومدرسة بين التواصل ضعف العملية، التربية برنامج أهداف
 .المتعاون المعلم كفاءة وعدم الدروس، وتنفيذ بإعداد المهارات الخاصة في معلمال الطالب
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 الطريقة واإلجراءات :

 عينة الدراسة :

( طالبًا، تم اختيارهم بطريقة قصدية، من طلبة المستويين السادس والسابع في 64تكونت عينة الدراسة من ) 
ملك عبد العزيز، وقد توزع أفراد العينة على أربعة تخصص التربية الخاصة، في كلية التربية في جامعة ال

مسارات في التربية الخاصة هي : مسار اإلعاقة السمعية، اإلعاقة العقلية، صعوبات التعلم واضطرابات النطق 
 . كما توزع أفراد العينة على ثالث فئات للمعدل التراكمي هي : 

 فما دون( . 2.99/  3.99-3.00/  5.00-4.00)
 

 الدراسة : متغيرات
 أ. مسار اإلعاقة السمعية      . نوع المسار   :        1المتغيرات المستقلة            

 ب. مسار اإلعاقة العقلية                                          
 ج. مسار صعوبات التعلم                 

 د. مسار اضطرابات النطق                                                              
 4.00-5.00أ.        . المعدل التراكمي    : 2                              
 3.00-3.99ب.                                                           

 فما دون  2.99ج.                                       
 

مظاهر القلق لدى طلبة تخصص التربية الخاصة قبيل فصل التربية العملية من        المتغير التابع           
 وجهة نظرهم

 منهجية الدراسة :
تم بناء قائمة بمظاهر القلق لدى طلبة التربية الخاصة والمرتبطة استخدم الباحث اسلوب الدراسة المسحية، وقد 

 : بفصل التربية العملية من خالل إتباع الخطوات التالية
( طالب من طلبة المستويين السادس والسابع في تخصص 20قام الباحث بإجراء دراسة استطالعية شملت ) .1

التربية الخاصة، وتم من خاللها استطالع آرائهم حول ماهية األمور التي يمكن أن تشكل قلقًا بالنسبة لهم، 
 وترتبط بفصل التربية العملية .

ة، تم تصميم الصورة األولية من قائمة مظاهر القلق لدى الطلبة فيما بناء على نتائج الدراسة االستطالعي  .2
 يتعلق بفصل التربية العملية .

تم عرض الصورة األولية من القائمة على مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص، حيث قاموا  .3
عطاء مالحظاتهم، وتم من خالل ذلك الوصول إلى الصورة النهائية للقائمة،  والتي شكلت أداة بمراجعتها وا 

 ( فقرة، يتم اإلجابة عليها بنعم أو ال . 31الدراسة، وتكونت من )
وقد تم الحصول على البيانات الخاصة بالدراسة، من خالل تطبيق القائمة بشكل مباشر على عينة من طلبة 

( طالبًا، 64المستويين السادس والسابع في تخصص التربية الخاصة، والذين بلغ عددهم )
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م معالجة البيانات الناتجة باستخدام مجموعة من األساليب اإلحصائية تمثلت في : المتوسطات الحسابية ومن ث
إليجاد  واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية، باإلضافة إلى استخدام تحليل التباين االحادي والمقارنات البعدية

 . الفروق بين متوسطات مجموعات الدراسة 
 مناقشة :نتائج الدراسة وال

 هدفت هذه الدراسة إلى اإلجابة على األسئلة التالية : 

ما هي مظاهر القلق االكثر شيوعًا لدى طلبة تخصص التربية الخاصة قبيل فصل التربية العملية من  -
 وجهة نظرهم ؟

هل هناك فروق ذات دالله إحصائية في مظاهر القلق لدى طلبة تخصص التربية الخاصة قبيل فصل  -
 لعملية من وجهة نظرهم، تعزى لمتغير نوع المسار ؟التربية ا

هل هناك فروق ذات دالله إحصائية في مظاهر القلق لدى طلبة تخصص التربية الخاصة قبيل فصل  -
 التربية العملية من وجهة نظرهم، تعزى لمتغير المعدل التراكمي ؟

لبة تخصص التربية الخاصة قبيل فصل ما هي مظاهر القلق االكثر شيوعًا لدى طالسؤال األول :  لإلجابة على
 التربية العملية من وجهة نظرهم ؟

(، وتم التعامل مع البيانات الناتجة من تطبيق أداة 64قام الباحث بتطبيق أداة الدراسة على أفراد العينة )ن=
ائج ( يظهر النت1الدراسة، باستخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية، والجدول رقم )

 التي توصلت إليها الدراسة . 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات قائمة الدراسة (1جدول رقم )

المتوسط  مظاهر القلق لدى طلبة تخصص التربية الخاصة قبيل فصل التربية العملية  ف
 الحسابي

االنحرا
ف 
المعيار 
 ي

النسبة 
 المئوية

 يبالترت

 3 %86 350. 859. أشعر بالقلق من بعد المدرسة /المركز عن مكان سكني 1
 1 %89 314. 890. أشعر بالقلق من وجود مواد متبقية تترافق مع الفصل الميداني 2

 18 %44 500. 437. أشعر بالقلق من قدرتي على تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة 3

 5 %83 380. 828. شرف علي في الفصل الميدانيأشعر بالقلق من صرامة وشدة األستاذ الم 4

 7 %80 405. 796. أشعر بالقلق من عدم تعاون المدرس المتعاون معي داخل الفصل 5

أشعر بالقلق من عدم وجود وسائل تعليمية مناسبة للطلبة ذوي اإلعاقة داخل  6
 المدرسة/المركز 

.812 .393 81% 6 

 4 %84 365. 843. لمواد النظرية التي درستها مع التربية العمليةأشعر بالقلق من عدم ارتباط معظم ا 7

 17 %48 503. 484. أشعر بالقلق من ضغط الحصص وطول مدة الدوام في الفصل الميداني 8

 13 %62و5 487. 625. أشعر بالقلق من إمكانية الطلب مني القيام بمهام ال ترتبط بتخصصي  9

 8 %76و5 426. 765. شكل مناسب للتدريب الميدانيأشعر بالقلق من عدم تهيئتي ب 10

 2 %87و5 333. 875. أشعر بالقلق من وجود إدارة سيئة للمدرسة/للمركز الخاص بالتربية العملية 11

 12 %66 478. 656. أشعر بالقلق من قدرتي على الحصول على تقدير عالي في الفصل الميداني 12

 22 %25 436. 250. أشعر بالقلق من طول مدة الفصل الميداني 13
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المتوسط  مظاهر القلق لدى طلبة تخصص التربية الخاصة قبيل فصل التربية العملية  ف
 الحسابي

االنحرا
ف 
المعيار 
 ي

النسبة 
 المئوية

 يبالترت

 10 %73 445. 734. أشعر بالقلق من عدم وضوح طبيعة التربية العملية الخاص بتخصصي 14

 9 %75 436. 750. أشعر بالقلق من عدم وجود إعانة مالية من الجامعة في الفصل الميداني 15

 20 %41 495. 406. مع الطلبة ذوي اإلعاقة أشعر بالقلق من قدرتي على التواصل 16

 7 %80 405. 796. أشعر بالقلق من عدم وجود تشخيص دقيق للحاالت التي أتعامل معها في الميداني 17

 15 %59 495. 593. أشعر بالقلق من قدرتي على بناء وتصميم الخطط التربوية الفردية للطلبة ذوي اإلعاقة  18

 23 %23 426. 234. ي على السيطرة على الفصل الذي أتواجد فيهأشعر بالقلق من قدرت 19

 16 %56 500. 562. أشعر بالقلق من قلة معرفتي بواجباتي كمعلم متدرب في الفصل 20

 19 %42 497. 421. أشعر بالقلق من كيفية التعامل مع الطالب ذوي اإلعاقة 21

 21 %34 478. 343. مع لهجتي أشعر بالقلق من اختالف لهجات الطلبة ذوي اإلعاقة 22

 14 %61 491. 609. أشعر بالقلق من قدرتي على تشخيص حاالت اإلعاقة 23

 11 %69 467. 687. أشعر بالقلق من عدم تعاون أهل الطلبة ذوي اإلعاقة 24

 18 %44 500. 437. أشعر بالقلق من قدرتي على توصيل المعلومات للطلبة ذوي اإلعاقة  25

 23 %23 426. 234. قلق من قدرتي على تحمل المسؤولية داخل غرفة الصفأشعر بال 26

 24 %16 365. 156. أشعر بالقلق من قدرتي على استخدام األجهزة والوسائل التعليمية  27

 22 %25 436. 250. أشعر بالقلق من قدرتي على عمل اختبارات و أوراق عمل للطلبة ذوي اإلعاقة  28

 3 %86 350. 859. لبعض الطلبة ذوي اإلعاقة الخاطئالتشخيص أشعر بالقلق من  29

أشعر بالقلق من ارتباط المعلومات التي حصلنا عليها ببيئات غربية بعيدة عن البيئات التي  30
 سأتعامل معها 

.750 .436 75% 9 

 5 %83 380. 828. أشعر بالقلق من الفترة األولى من التربية العملية  31

( الى أن مظاهر القلق االكثر شيوعًا لدى طلبة تخصص التربية الخاصة قبيل فصل التربية 1قم )يشير الجدول ر 
من الشعور بالقلق : %( كانت على الترتيب التالي73-%89العملية ، والتي تراوحت نسبة شيوعها ما بين )

لق من وجود إدارة سيئة الشعور بالق، يليها %89وجود مواد متبقية تترافق مع الفصل الميداني وجاءت بنسبة 
 الخاطئبالقلق من التشخيص  الشعوركل من %، ومن ثم 87و5للمدرسة/للمركز الخاص بالتربية العملية بنسبة 

%، وجاء 86لبعض الطلبة ذوي اإلعاقة والشعور بالقلق من بعد المدرسة /المركز عن مكان سكني وجاءتا بنسبة 
%، ثم تساوى كل 84النظرية التي درستها مع التربية العملية بنسبة الشعور بالقلق من عدم ارتباط معظم المواد 

من الشعور بالقلق من الفترة األولى من التربية العملية و الشعور بالقلق من صرامة وشدة األستاذ المشرف علي 
عاقة %، ثم الشعور بالقلق من عدم وجود وسائل تعليمية مناسبة للطلبة ذوي اإل83في الفصل الميداني بنسبة 

%، وجاء كل من الشعور بالقلق من عدم تعاون المدرس المتعاون معي داخل 81داخل المدرسة/المركز بنسبة 
الفصل و الشعور بالقلق من عدم وجود تشخيص دقيق للحاالت التي أتعامل معها في التربية العملية بنسبة 

%، وجاء كل من 76و5ميداني بنسبة %، ومن ثم الشعور بالقلق من عدم تهيئتي بشكل مناسب للتدريب ال80
الشعور بالقلق من عدم وجود إعانة مالية من الجامعة في الفصل الميداني و الشعور بالقلق من ارتباط 

%، ومن ثم الشعور 75المعلومات التي حصلنا عليها ببيئات غربية بعيدة عن البيئات التي سأتعامل معها بنسبة 
 % .73العملية الخاص بتخصصي بنسبة  بالقلق من عدم وضوح طبيعة التربية
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في المستويين السادس والسابع ويمكن النظر الى مظاهر القلق السابقة على أنها األكثر شيوعًا لدى طلبة 
 %( . 73-%89تخصص التربية الخاصة، حيث تراوحت نسب شيوعها ما بين )

 ( .1%( كما في الجدول رقم )16-%69أما بالنسبة لمظاهر القلق األخرى فقد تراوحت نسب شيوعها ما بين )

نجد أنها تتسق مع ما ورد ذكره في  فإنناوبالنظر الى مظاهر القلق أعاله والمرتبطة بفصل التربية العملية ، 
الدراسات السابقة، المرتبطة بالمشكالت التي تواجه الطلبة أثناء مرحلة التربية العملية، كدراسات: الخريشة 

 ، 2003، العمايرة 2005، االهدل 2007، القاسم2007، العبادي2008، عليمات2010واخرون
Young,2001،D’Rozario &Wong, 1998، 1996، دمياطي1997، عمار 1998مكاري، 

Guyton&Mclntyre,1990 باإلضافة الى ذلك فيجب االخذ بعين االعتبار ان الدراسات السابقة أظهرت أن ،
أو غيره من التخصصات، تتشابه بشكل  تخصص التربية الخاصةواء كان في مشاكل طلبة التربية العملية س

( 29كبير، وان ظهرت بعض المشكالت أو المخاوف الخاصة بطلبة التربية الخاصة بالتحديد كما في الفقرة رقم )
لحاالت االعاقة التي سيتعاملون معها، وهذه  خاطئوالتي تعبر عن شعور الطلبة بالقلق من وجود تشخيص 

ن ان ال تظهر في التربية العملية للتخصصات االخرى، بسبب طبيعة تلك التخصصات وتعاملها مع المشكلة يمك
 تالميذ عاديين ال يعانون من اي اعاقات . 

كما ظهرت بعض مظاهر القلق الخاصة بطلبة التربية الخاصة في جامعة الملك عبد العزيز على نحو خاص 
( والذي تمثل في الشعور بالقلق من 15هذا يتمثل في الفقرة رقم ) والجامعات السعودية بشكل عام، ومصدر القلق

عدم وجود اعانة مالية في فصل التربية العملية، وهذه المشكلة بالنسبة لطلبة التربية الخاصة في مرحلة التربية 
ع في جامعات العملية، ال توجد اال في الجامعات التي تتبع  نظامًا معينًا للدعم المالي لطلبتها، وهو غير شائ

أخرى خارج السعودية والخليج العربي. وما عدا ذلك فان المشكالت هي نفسها لدى جميع الطلبة المعلمين في 
  : مختلف التخصصات التربوية في مرحلة التربية العملية، كما ورد في دراسات

 ، 2003يرة ، العما2005، االهدل 2007، القاسم2007، العبادي2008، عليمات2010الخريشة واخرون)
Young,2001،D’Rozario &Wong, 1998، 1996،، دمياطي1997 ،، عمار1998 ،مكاري ،

Guyton&Mclntyre,1990.) 

في تخصص التربية المستويين السادس والسابع وبناء عليه فاننا نجد أن مصدر القلق االول كما عبر عنه طلبة 
( والتي تعبر عن الشعور بالقلق من 2في الفقرة رقم ) الخاصة، قبيل الدخول في مرحلة التربية العملية، يتمثل

وجود مواد متبقية تترافق مع التربية العملية، وقد عبرت عدة دراسات سابقة عن هذه المشكلة تحديدًا كأحد 
، 2008،عليمات2010الصعوبات التي تواجه فعاًل طلبة التربية العملية، كما في دراسات )الخريشة ورفاقه

المستويين ( . وكذلك ظهرت عدة مظاهر للقلق عند طلبة 1997، عمار 2003العمايرة ، 2004العبادي 
في التربية الخاصة تتفق مع ما جاء في دراسات سابقة ترتبط بهذا الموضوع، كما في مشكالت السادس والسابع 

دم ارتباط معظم : القلق من االدارة السيئة للمدرسة/ المركز، القلق من بعد المدرسة/ المركز عن المنزل، ع
مساقات التربية الخاصة في الجامعة بما يحدث في فصل التربية العملية، طبيعة تعامل المشرف الجامعي مع 
الطلبة من حيث الشدة وعدم مراعاة الظروف النفسية لهم، المعلم المتعاون وطريقة تعاطيه مع الطلبة المعلمين 
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( . وقد أظهرت دراسات سابقة كثيرة اشتراكها في نفس 1) ...الخ من مظاهر الضغوط الواردة في الجدول رقم
، 2007، القاسم 2007، العبادي2008، عليمات2010الخريشة واخرون )هذه المشكالت كما في دراسات :

 Borko ،  1996، دمياطي، 1998، مكاري، Young,2001 ،، 2003، العمايرة 2005االهدل 
&Mayfield, 1995  ،Guyton&Mclntyre,1990  ) وغيرها من الدراسات التي عبرت عن المخاوف

بية العملية في مختلف الحقيقية التي يشترك فيها طلبة السنة الثالثة في التربية الخاصة، مع غيرهم من طلبة التر 
 التخصصات .

 لإلجابة على السؤال الثاني : 

لخاصة قبيل فصل التربية هل هناك فروق ذات دالله إحصائية في مظاهر القلق لدى طلبة تخصص التربية ا
 العملية من وجهة نظرهم، تعزى لمتغير نوع المسار ؟

قام الباحث باستخدام تحليل التباين االحادي للتحقق من وجود فروق دالة إحصائيًا، في مظاهر القلق لدى طلبة 
لمتغير نوع في تخصص التربية الخاصة والمرتبطة بفصل التربية العملية تعزى المستويين السادس والسابع 

 ( يظهر النتائج التي توصلت إليها الدراسة .2المسار، والجدول رقم )
 لفقرات قائمة الدراسة تبعًا لمتغير نوع المسار Pالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (2جدول رقم )

مظاهر القلق لدى طلبة تخصص التربية الخاصة قبيل  ف
 فصل التربية العملية 

 P value االنحراف المعياري المتوسط الحسابي مسارنوع ال

 
1 
 
 

اضطرابات  أشعر بالقلق من بعد المدرسة/المركز عن مكان سكني
 نطق

8230. 3920. **9570. 
 .3450 .8660 صعوبات تعلم
 .3160 .9000 إعاقة سمعية
 .3770 .8570 إعاقة عقلية

 
2 
 

رافق مع الفصل أشعر بالقلق من وجود مواد متبقية تت
 الميداني

 

اضطرابات 
 نطق

8230. 3920. **5640. 
 .3050 .9000 صعوبات تعلم
 .0000 1و00 إعاقة سمعية
 .3770 .8570 إعاقة عقلية

 
3 
 
 

اضطرابات  أشعر بالقلق من قدرتي على تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة
 نطق

3520. 4920. **8680. 
 .5070 .4660 صعوبات تعلم
 .5270 .5000 إعاقة سمعية
 .5340 .4280 إعاقة عقلية

 
4 

أشعر بالقلق من صرامة وشدة األستاذ المشرف علي في 
 الفصل الميداني

اضطرابات 
 نطق

 و811** .3920 .8230
 .3790 .8330 صعوبات تعلم
 .3160 .9000 إعاقة سمعية
 .4870 .7140 إعاقة عقلية

 
5 
 

من عدم تعاون المدرس المتعاون معي  أشعر بالقلق
 داخل الفصل

اضطرابات 
 نطق

7050. 4690. **3360. 
 .4300 .7660 صعوبات تعلم
 .3160 .9000 إعاقة سمعية
 .0000 1و000 إعاقة عقلية

 
6 
 
 

أشعر بالقلق من عدم وجود وسائل تعليمية مناسبة 
 للطلبة ذوي اإلعاقة داخل المدرسة/المركز 

رابات اضط
 نطق

7640. 4370. **9360. 
 .3790 .8330 صعوبات تعلم
 .4210 .8000 إعاقة سمعية
 .3770 .8570 إعاقة عقلية

 
7 
 
 

أشعر بالقلق من عدم ارتباط معظم المواد النظرية التي 
 درستها مع التربية العملية

اضطرابات 
 نطق

8230. 3920. **9580. 
 .3790 .8330 صعوبات تعلم
 .3160 .9000 إعاقة سمعية
 .3770 .8570 إعاقة عقلية

اضطرابات أشعر بالقلق من ضغط الحصص وطول مدة الدوام في  
 نطق

4110. 5070. **45800. 
 .5040 .4330 صعوبات تعلم
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مظاهر القلق لدى طلبة تخصص التربية الخاصة قبيل  ف
 فصل التربية العملية 

 P value االنحراف المعياري المتوسط الحسابي مسارنوع ال

8 
 
 

 .5160 .6000 إعاقة سمعية الفصل الميداني
 .4870 .7140 إعاقة عقلية

 
9 

من إمكانية الطلب مني القيام بمهام ال  أشعر بالقلق
 ترتبط بتخصصي 

اضطرابات 
 نطق

4700. 5140. **4430. 
 .4660 .7000 صعوبات تعلم
 .4830 .7000 إعاقة سمعية
 .5340 .5710 إعاقة عقلية

 
10 
 

أشعر بالقلق من عدم تهيئتي بشكل مناسب للتدريب 
 الميداني

اضطرابات 
 نطق

7050. 4690. **4660. 
 .3790 .8330 صعوبات تعلم
 .4210 .8000 إعاقة سمعية
 .5340 .5710 إعاقة عقلية

 
11 

 أشعر بالقلق من وجود إدارة سيئة للمدرسة/ للمركز
 أو المركز الخاص بالتربية العملية 

اضطرابات 
 نطق

8230. 3920. **3590. 
 .3790 .8330 صعوبات تعلم
 .0000 1و00 إعاقة سمعية
 .0000 1و000 إعاقة عقلية

 
12 
 
 

أشعر بالقلق من قدرتي على الحصول على تقدير عالي 
 في الفصل الميداني

اضطرابات 
 نطق

5880. 5070. **4170. 
 .4980 .6000 صعوبات تعلم
 .4210 .8000 إعاقة سمعية
 .3770 .8570 إعاقة عقلية

 
13 

اضطرابات  صل الميدانيأشعر بالقلق من طول مدة الف
 نطق

1760. 3920. **3640. 
 .4060 .2000 صعوبات تعلم
 .5160 .4000 إعاقة سمعية
 .5340 .4280 إعاقة عقلية

 
14 

أشعر بالقلق من عدم وضوح طبيعة التربية العملية 
 الخاص بتخصصي

 
 
 

اضطرابات 
 نطق

6470. 4920. **7140. 
 .4490 .7330 صعوبات تعلم
 .4210 .8000 إعاقة سمعية
 .3770 .8570 إعاقة عقلية

 
15 

أشعر بالقلق من عدم وجود إعانة مالية من الجامعة في 
 الفصل الميداني

اضطرابات 
 نطق

6470. 4920. **3370. 
 .4490 .7330 صعوبات تعلم
 .4210 .8000 إعاقة سمعية
 .0000 1و000 إعاقة عقلية

 
16 

لقلق من قدرتي على التواصل مع الطلبة ذوي أشعر با
 اإلعاقة

اضطرابات 
 نطق

2940. 4690. **31500. 
 .4980 .4000 صعوبات تعلم
 .5160 .4000 إعاقة سمعية
 .4870 .7140 إعاقة عقلية

 
17 
 

أشعر بالقلق من عدم وجود تشخيص دقيق للحاالت 
 التي أتعامل معها في التربية العملية

بات اضطرا
 نطق

7640. 4370. **9680. 
 .4060 .8000 صعوبات تعلم
 .4210 .8000 إعاقة سمعية
 .3770 .8570 إعاقة عقلية

 
18 

أشعر بالقلق من قدرتي على بناء وتصميم الخطط 
 التربوية الفردية للطلبة ذوي اإلعاقة

اضطرابات 
 نطق

5290. 5140. **6430. 
 .4790 .6660 صعوبات تعلم
 .5160 .6000 إعاقة سمعية
 .5340 .4280 إعاقة عقلية

 
19 

أشعر بالقلق من قدرتي على السيطرة على الفصل الذي 
 أتواجد فيه

 

اضطرابات 
 نطق

1760. 3920. **1690. 
 .3790 .1660 صعوبات تعلم
 .5270 .5000 إعاقة سمعية
 .4870 .2850 إعاقة عقلية

 
20 

من قلة معرفتي بواجباتي كمعلم متدرب في أشعر بالقلق 
 الفصل

 

اضطرابات 
 نطق

5880. 5070. **4070. 
 .4900 .6330 صعوبات تعلم
 .5270 .5000 إعاقة سمعية
 .4870 .2850 إعاقة عقلية

 
21 

 أشعر بالقلق من كيفية التعامل مع الطالب ذوي اإلعاقة
 
 

اضطرابات 
 نطق

4110. 5070. **7490. 
 .5040 .4330 صعوبات تعلم
 .4830 .3000 إعاقة سمعية
 .5340 .5710 إعاقة عقلية
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مظاهر القلق لدى طلبة تخصص التربية الخاصة قبيل  ف
 فصل التربية العملية 

 P value االنحراف المعياري المتوسط الحسابي مسارنوع ال

 
22 
 

أشعر بالقلق من اختالف لهجات الطلبة ذوي اإلعاقة 
 مع لهجتي

اضطرابات 
 نطق

3520. 4920. **1670. 
 .4490 .2660 صعوبات تعلم
 .4830 .3000 إعاقة سمعية
 .4870 .7140 إعاقة عقلية

 
23 
 
 

 أشعر بالقلق من قدرتي على تشخيص حاالت اإلعاقة
 
 
 
 

اضطرابات 
 نطق

4700. 5140. **5000. 
 .4660 .7000 صعوبات تعلم
 .5160 .6000 إعاقة سمعية
 .5340 .5710 إعاقة عقلية

 
24 
 

اضطرابات  أشعر بالقلق من عدم تعاون أهل الطلبة ذوي اإلعاقة
 نطق

8230. 3920. **2690. 
 .4660 .7000 صعوبات تعلم
 .5160 .6000 إعاقة سمعية
 .5340 .4280 إعاقة عقلية

 
25 
 

أشعر بالقلق من قدرتي على توصيل المعلومات للطلبة 
 ذوي اإلعاقة 

 

اضطرابات 
 نطق

3520. 4920. **3280. 
 .5070 .4660 صعوبات تعلم
 .4830 .3000 إعاقة سمعية

 .4870 .7140 ة عقليةإعاق
 
26 
 

أشعر بالقلق من قدرتي على تحمل المسؤولية داخل 
 غرفة الصف

اضطرابات 
 نطق

1760. 3920. **8900. 
 .4300 .2330 صعوبات تعلم
 .4830 .3000 إعاقة سمعية
 .4870 .2850 إعاقة عقلية

 
27 
 

أشعر بالقلق من قدرتي على استخدام األجهزة والوسائل 
 لتعليمية ا

اضطرابات 
 نطق

1760. 3920. 116**  0. 
 .3450 .1330 صعوبات تعلم
 .0000 .0000 إعاقة سمعية
 .5340 .4280 إعاقة عقلية

 
28 
 

أشعر بالقلق من قدرتي على عمل اختبارات    وأوراق 
 عمل للطلبة ذوي اإلعاقة 

اضطرابات 
 نطق

2350. 4370. **7230. 
 .4300 .2330 صعوبات تعلم
 .4210 .2000 إعاقة سمعية
 .5340 .4280 إعاقة عقلية

 
29 
 

لبعض الطلبة ذوي  الخاطئأشعر بالقلق من التشخيص 
 اإلعاقة

اضطرابات 
 نطق

8230. 3920. **3990. 
 .2530 .9330 صعوبات تعلم
 .4210 .8000 إعاقة سمعية
 .4870 .7140 إعاقة عقلية

 
30 

القلق من ارتباط المعلومات التي حصلنا عليها أشعر ب
 ببيئات غربية بعيدة عن البيئات التي سأتعامل معها 

اضطرابات 
 نطق

 و605** .4920 .6470
 .4060 .8000 صعوبات تعلم
 .4830 .7000 إعاقة سمعية
 .3770 .8570 إعاقة عقلية

 
31 
 

 عملية أشعر بالقلق من الفترة األولى من التربية ال
 

اضطرابات 
 نطق

7640. 4370. **3760. 
 .3790 .8330 صعوبات تعلم
 .0000 1و000 إعاقة سمعية
 .4870 .7140 إعاقة عقلية

 (α ≤ 0.05)مستوى الداللة اإلحصائية عند  **
ق لدى مظاهر القلفي  (α ≤ 0.05)يالحظ من الجدول السابق ان ال فروق دالة احصائيًا عند مستوى داللة 

في تخصص التربية الخاصة والمرتبطة بفصل التربية العملية تعزى لمتغير نوع المستويين السادس والسابع طلبة 
مظاهر القلق التي يمكن ان ، وبالتالي يمكن القول بأن متغير نوع المسار، ال يوجد له تأثير يذكر على المسار

 . تربية الخاصة قبيل فصل التربية العملية في تخصص الالمستويين السادس والسابع تظهر لدى طلبة 
ويمكن النظر الى النتيجة السابقة على أنها نتيجة منطقية تمامًا، حيث أن معظم الدراسات السابقة التي تناولت 

التربية على اختالف المشكالت لدى الطلبة في  تخصصات مختلفة، أظهرت عدم وجود تأثير لعامل التخصص
، (2001، المالكي والخليلي 2007، القاسم 2007، العبادي2010)الخريشة واخرونتالعملية، كما في دراسا
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وبالتالي فانه من الطبيعي أن تكون مظاهر القلق لدى طلبة المسارات المختلفة في تخصص التربية الخاصة هي 
ة . الى نفس التخصص ويتعاملون مع فئات ذات حاجات خاص نفسها الى حد ما، حيث أنهم ينتمون جميعاً 

باإلضافة الى ان نظام الدمج المتبع في السعودية، وذلك بالنسبة لفئات االعاقة المشمولة في الدراسة، يجعل من 
الظروف التي يتم فيها تدريب طلبة التربية العملية في التربية الخاصة، قريبة الى بعضها البعض، حيث ان 

تكون خاضعة لنفس االجراءات والروتين اليومي، وبالتالي التدريب يتم عادة في المدارس الحكومية العادية، والتي 
تتوفر في كل مدرسة دامجة نفس الشروط واالمكانات الموجودة في المدارس االخرى، مما ادى الى عدم وجود 

لعملية في تخصص تأثير لعامل اختالف التخصص او المسار على اختالف المشكالت لدى الطلبة في التربية ا
  التربية الخاصة.

 لإلجابة على السؤال الثالث :
هل هناك فروق ذات دالله إحصائية في مظاهر القلق لدى طلبة تخصص التربية الخاصة قبيل فصل التربية 

 العملية من وجهة نظرهم تعزى لمتغير المعدل التراكمي ؟
 

ظاهر القلق لدى طلبة قام الباحث باستخدام تحليل التباين االحادي للتحقق من وجود فروق دالة إحصائيًا، في م
في تخصص التربية الخاصة والمرتبطة بفصل التربية العملية تعزى لمتغير المعدل المستويين السادس والسابع 

 ( يظهر النتائج التي توصلت إليها الدراسة .3التراكمي، والجدول رقم )
 ة الدراسة تبعًا لمتغير المعدل التراكميلفقرات قائم Pالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (3جدول رقم )

مظاهر القلق لدى طلبة تخصص التربية الخاصة قبيل فصل  ف
 التربية العملية 

المتوسط  متغير المعدل التراكمي
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

P value 

1 
 

 .1960** .4830 .7000 فما دون 2.99 أشعر بالقلق من بعد المدرسة/المركز عن مكان سكني
3.99-3.99 9030. 3000. 
5.00-4.00 9130. 2880. 

2 
 

  .3160 .9000 فما دون 2.99 أشعر بالقلق من وجود مواد متبقية تترافق مع الفصل الميداني
**4550. 3.99-3.99 9350. 2490. 

5.00-4.00 8260. 3870. 
3 
 
 

  .5160 .4000 فما دون 2.99 أشعر بالقلق من قدرتي على تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة
**7170. 3.99-3.99 4190. 5010. 

5.00-4.00 5210. 5100. 
أشعر بالقلق من صرامة وشدة األستاذ المشرف علي في الفصل  4

 الميداني
 .7340** .3160 .9000 فما دون 2.99
3.99-3.99 8060. 4010. 
5.00-4.00 7820. 4210. 

5 
 
 

دم تعاون المدرس المتعاون معي داخل أشعر بالقلق من ع
 الفصل

  .3160 .9000 فما دون 2.99
**5760. 
 

3.99-3.99 8060. 4010. 
5.00-4.00 7390. 4480. 

أشعر بالقلق من عدم وجود وسائل تعليمية مناسبة للطلبة ذوي  6
 اإلعاقة داخل المدرسة/المركز 

 .6810** .4210 .8000 فما دون 2.99
3.99-3.99 7740. 4250. 
5.00-4.00 8690. 3440. 

7 
 

  .3160 .9000 فما دون 2.99أشعر بالقلق من عدم ارتباط معظم المواد النظرية التي درستها 
**7210. 3.99-3.99 8060. 4010. 
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مظاهر القلق لدى طلبة تخصص التربية الخاصة قبيل فصل  ف
 التربية العملية 

المتوسط  متغير المعدل التراكمي
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

P value 

 .3440 .8690 4.00-5.00 مع التربية العملية 

8 
 

في الفصل  أشعر بالقلق من ضغط الحصص وطول مدة الدوام
 الميداني

  .4830 .7000 فما دون 2.99
**3750. 3.99-3.99 4830. 5080. 

5.00-4.00 4340. 5060. 
9 
 

أشعر بالقلق من إمكانية الطلب مني القيام بمهام ال ترتبط 
 بتخصصي 

 .7960** .5160 .6000 فما دون 2.99
3.99-3.99 6120. 4950. 
5.00-4.00 6950. 4700. 

  .4210 .8000 فما دون 2.99 أشعر بالقلق من عدم تهيئتي بشكل مناسب للتدريب الميداني 10
**9090. 3.99-3.99 7410. 4440. 

5.00-4.00 7820. 4210. 
11 
 

أشعر بالقلق من وجود إدارة سيئة المدرسة/ المركز الخاص 
 بالتربية العملية

  .3160 .9000 فما دون 2.99
**1150. 3.99-3.99 9350. 2490. 

5.00-4.00 7390. 4480. 
12 
 

أشعر بالقلق من قدرتي على الحصول على تقدير عالي في 
 الفصل الميداني

 .0120** .3160 .9000 فما دون 2.99
3.99-3.99 7410. 4440. 
5.00-4.00 4340. 5060. 

13 
 

 أشعر بالقلق من طول مدة الفصل الميداني
 
 

  .5160 .4000 ما دونف 2.99
**5670. 3.99-3.99 2250. 4250. 

5.00-4.00 2600. 4480. 

أشعر بالقلق من عدم وضوح طبيعة التربية العملية الخاص  14
 بتخصصي

  .4210 .8000 فما دون 2.99
**3000. 3.99-3.99 6450. 4860. 

5.00-4.00 8260. 3870. 
15 
 

د إعانة مالية من الجامعة في الفصل أشعر بالقلق من عدم وجو 
 الميداني

 .7750** .4210 .8000 فما دون 2.99
 
 

3.99-3.99 7090. 4610. 
5.00-4.00 7820. 4210. 

  .5160 .6000 فما دون 2.99 أشعر بالقلق من قدرتي على التواصل مع الطلبة ذوي اإلعاقة 16
**1950. 3.99-3.99 2900. 4610. 

5.00-4.00 4340. 5060. 
17 
 

أشعر بالقلق من عدم وجود تشخيص دقيق للحاالت التي 
 أتعامل معها في التربية العملية

  .3160 .9000 فما دون 2.99
**6860. 3.99-3.99 7740. 4250. 

5.00-4.00 7820. 4210. 
أشعر بالقلق من قدرتي على بناء وتصميم الخطط التربوية  18

 لبة ذوي اإلعاقةالفردية للط
 .4580** .5270 .5000 فما دون 2.99
3.99-3.99 5480. 5050. 
5.00-4.00 6950. 4700. 

19 
 
 

أشعر بالقلق من قدرتي على السيطرة على الفصل الذي أتواجد 
 فيه

  .5160 .4000 فما دون 2.99
**5030. 3.99-3.99 2250. 4250. 

5.00-4.00 2170. 4210. 

  .5160 .6000 فما دون 2.99 أشعر بالقلق من قلة معرفتي بواجباتي كمعلم متدرب في الفصل 20
**0010. 3.99-3.99 5800. 5010. 

5.00-4.00 5210. 5100. 
 .4780** .5160 .4000 فما دون 2.99 أشعر بالقلق من كيفية التعامل مع الطالب ذوي اإلعاقة 21
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مظاهر القلق لدى طلبة تخصص التربية الخاصة قبيل فصل  ف
 التربية العملية 

المتوسط  متغير المعدل التراكمي
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

P value 

 3.99-3.99 3540. 4860. 
5.00-4.00 5210. 5100. 

أشعر بالقلق من اختالف لهجات الطلبة ذوي اإلعاقة مع  22
 لهجتي

 .1450** .5160 .6000 فما دون 2.99
 3.99-3.99 2580. 4440. 

5.00-4.00 3470. 4860. 
23 
 

  .5160 .6000 فما دون 2.99 أشعر بالقلق من قدرتي على تشخيص حاالت اإلعاقة
**3650. 3.99-3.99 5480. 5050. 

5.00-4.00 7390. 4480. 
 أشعر بالقلق من عدم تعاون أهل الطلبة ذوي اإلعاقة 24

 
 

  .5160 .6000 فما دون 2.99
**9070. 3.99-3.99 6770. 4750. 

5.00-4.00 6520. 4860. 

25 
 

أشعر بالقلق من قدرتي على توصيل المعلومات للطلبة ذوي 
 ة اإلعاق

 .5330** .4210 .2000 فما دون 2.99
3.99-3.99 3870. 4950. 
5.00-4.00 3910. 4990. 

26 
 

أشعر بالقلق من قدرتي على تحمل المسؤولية داخل غرفة 
 الصف

  .5270 .5000 فما دون 2.99
**1000. 3.99-3.99 1610. 3730. 

5.00-4.00 2600. 4480. 
27 
 

  .4830 .3000 فما دون 2.99 رتي على استخدام األجهزة والوسائل التعليمية أشعر بالقلق من قد
**6190. 3.99-3.99 1610. 3730. 

5.00-4.00 1730. 3870. 
أشعر بالقلق من قدرتي على عمل اختبارات   وأوراق عمل  28

 للطلبة ذوي اإلعاقة 
 .0480** .5160 .6000 فما دون 2.99
3.99-3.99 2900. 4610. 
5.00-4.00 1730. 3870. 

29 
 

 لبعض الطلبة ذوي اإلعاقة الخاطئأشعر بالقلق من التشخيص 
 

  .4210 .8000 فما دون 2.99
**2550. 3.99-3.99 8060. 4010. 

5.00-4.00 9560. 2080. 
أشعر بالقلق من ارتباط المعلومات التي حصلنا عليها ببيئات  30

 لبيئات التي سأتعامل معها غربية بعيدة عن ا
  .3160 .9000 فما دون 2.99

**7210. 3.99-3.99 8060. 4010. 
5.00-4.00 8690. 3440. 

31 
 

 .2660** .4830 .7000 فما دون 2.99 أشعر بالقلق من الفترة األولى من التربية العملية 
3.99-3.99 9030. 3000. 
5.00-4.00 7820. 4210. 

 (α ≤ 0.05)مستوى ستوى الداللة اإلحصائية عند م **
 يشير الجدول السابق الى النتائج التالية : 

في المستويين السادس والسابع طلبة  في مظاهر القلق بين احصائيةوجود فروق دالة احصائيًا عند مستوى داللة 
( والتي ترتبط بالقلق من 12، وذلك على الفقرة رقم )تخصص التربية الخاصة تعزى لمتغير المعدل التراكمي

( والتي ترتبط بالقلق من عدم معرفة الطالب 20الحصول على تقدير عالي في فصل التربية العملية، والفقرة رقم )
قدرة الطالب ( والتي ترتبط بالقلق من 28منه في غرفة الصف، وكذلك الفقرة رقم ) المطلوبةبالواجبات والمهام 

 في مرحلة التربية العملية . مل للطلبة ذوي اإلعاقة على عمل اختبارات   وأوراق ع
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ونتيجة لذلك فقد قام الباحث باستخدام اختبار توكي للمقارنات البعدية، للتعرف على طبيعة الفروق واتجاهها 
(   ب. 4.00-5.00لصالح اي من فئات متغير المعدل التراكمي والمتمثلة في المستويات التالية : أ. )

 فما دون ( .  2.99. )(  ج3.99-3.99)
(، اشارت النتائج الى وجود فروق ذات داللة عند 12وكانت النتائج على النحو التالي: فيما يتعلق بالفقرة رقم )

في القلق من الحصول على تقدير عالي في فصل التربية العملية، وذلك لصالح مجموعة  (α ≤ 0.05)مستوى 
(، كما اشارت 4-5ن ( بالنسبة لمجموعة طلبة المعدل التراكمي )فما دو  99.2الطلبة ذوي المعدل التراكمي )

( 00.3-99.3لصالح مجموعة الطلبة من ذوي المعدل التراكمي )احصائية النتائج الى وجود فروق ذات داللة 
 ( .00.4-00.5مقارنة مع طلبة المعدل التراكمي )

لمعدالت المرتفعة، يكون لديهم ثقة أكبر في وتعتبر هذه النتيجة منطقية حيث أن طلبة التربية الخاصة ذوي ا
الحصول على درجات عالية في فصل التربية العملية، بعكس طلبة المعدالت الدنيا الذي يخشون عدم الحصول 

 ( ساعات معتمدة .8على تقدير عالي، وخصوصًا ان وزن مادة التربية العملية تساوي )
في القلق من عدم معرفة  احصائية لنتائج الى وجود فروق ذات داللة( فقد اشارت ا20أما فيما يتعلق بالفقرة رقم )

الطلبة ذوي  غرفة الصف في التربية العملية، وذلك لصالح مجموعة واجبات والمهام المطلوبة منه فيالطالب بال
تائج (، كما اشارت الن00.4-00.5فما دون ( بالنسبة لمجموعة طلبة المعدل التراكمي ) 99.2) المعدل التراكمي

( مقارنة 00.3-99.3لصالح مجموعة الطلبة من ذوي المعدل التراكمي )احصائية الى وجود فروق ذات داللة 
( . وتعتبر هذه النتيجة أيضًا منطقية الى حد ما، حيث يظهر الطلبة 00.4-00.5مع طلبة المعدل التراكمي)

لتي يجب ان يضطلع فيها الطالب المعلم في ذوو المعدالت المنخفضة قلق اكبر فيما يتعلق بالواجبات والمهام ا
الصف الدراسي، وذلك يعود الى ان درجاتهم المنخفضة في المساقات النظرية تدل على عدم اهتمامهم وانتباههم 
لما يقدم لهم من معلومات ومعارف، ترتبط بدور اخصائي التربية الخاصة في الصفوف العادية والصفوف 

لي من الطبيعي ان يواجهوا صعوبات في اليات تطبيق ما تعلموه في المساقات الخاصة وغرف المصادر، وبالتا
 النظرية، اثناء الدراسة الجامعية .

 
القلق من قدرة في  احصائية( فقد اشارت النتائج الى وجود فروق ذات داللة 28أما فيما يتعلق بالفقرة رقم )

وذلك لصالح مجموعة الطلبة ذوي المعدل ، ةالطالب على عمل اختبارات و أوراق عمل للطلبة ذوي اإلعاق
(، كما اشارت النتائج الى 4.00-5.00فما دون ( بالنسبة لمجموعة طلبة المعدل التراكمي ) 99.2التراكمي)

( مقارنة مع 3.99-3.99لصالح مجموعة الطلبة من ذوي المعدل التراكمي ) احصائيةوجود فروق ذات داللة 
( . وهذه النتيجة قد تشير الى ارتفاع قلق ذوي المعدالت المنخفضة فيما 4.00-5.00طلبة المعدل التراكمي)

يتعلق بالمهمات والتكليفات المطلوبة منهم خالل فصل التربية العملية، وهذا االمر ال يعد مستغربًا كون ذوي 
على ذلك اداؤهم المعدالت المرتفعة، اصبح لديهم قدرة خبرة جيدة في التعامل مع االختبارات الصفية، والدليل 

الجيد على تلك االختبارات، كما انهم اصبحوا متمرسين بعمل الواجبات الصفية واوراق العمل التي تطلب منهم، 
 والتي حصلوا بالنتيجة من خاللها على معدالتهم المرتفعة .
لتربية في تخصص االمستويين السادس والسابع طلبة  عدم وجود فروق دالة احصائيًا في مظاهر القلق بين

القلق  الخاصة تعزى لمتغير المعدل التراكمي، وذلك على باقي الفقرات الممثلة لمظاهر
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.  2007ودراسة جرادات،  2010. وهذا يتفق مع ما ذهبت اليه دراسة الخوالدة ورفاقهالمذكورة في اداة الدراسة
وف الطلبة الشخصية والنفسية ويمكن ان يعزى ذلك الى ان مظاهر القلق االخرى تشكل قلقًا عامًا يرتبط بظر 

اكثر من كونه يرتبط بتحصيل الطلبة وتقدمهم االكاديمي كالفقرات التي تشير الى القلق من الفترة االولى من 
مرحلة التربية العملية، ارتباط المعلومات المحصلة ببيئات اجنبية غريبة عن بيئاتهم، القلق من التشخيص 

 الطفل ذو االعاقة معهم ...الخ . تعاون اهل  لحاالت االعاقة و القلق من الخاطئ
 البحثية والتربوية : التوصيات 

القيام بدراسات أخرى ترتبط بمخاوف ومظاهر القلق الطلبة في تخصص التربية الخاصة والتخصصات  .1
االخرى، وذلك قبل دخول مرحلة التربية العملية، حتى يكون هناك استقراء لما يخالج هؤالء الطلبة من 

وخوف قبل دخول هذه المرحلة، وذلك بهدف التعامل مبكرًا مع هذه الضغوط، لما فيه فائدة لهؤالء قلق 
 الطلبة .

ضرورة تغطية كافة جوانب القصور التي ظهرت في الدراسة الحالية، والمرتبطة بالجانب االكاديمي  .2
اهيتها، حتى يتم لهؤالء الطالب، ومحاولة الوقوف على طبيعتها والتعمق في م المعطاةللمساقات 

 التعامل معها ومعالجتها في اسرع وقت ممكن، قبل الوصول لمرحلة التدريب العملي . 
التركيز بشكل أكبر على طبيعة العالقة ما بين برامج التربية العملية في الجامعات من جهة، ومدارس/  .3

عاون مع ادارات وكوادر مراكز التدريب التي تحتضن طلبة التربية الميدانية، وذلك من حيث تعميق الت
تلك المدارس/ المراكز، من حيث تبادل الخبرات االكاديمية والتدريبية وعقد ورش العمل والمحاضرات، 

 لما فيه مصلحة الطرفين، والتي تصب في النهاية في مصلحة طلبة التربية العملية . 
التدريب العملي، بناء على تصميم دورات مكثفة ومعمقة لطلبة التربية الخاصة المقبلين على مرحلة  .4

نتائج دراسات شبيهة بهذه الدراسة، وذلك بهدف تهيئة الطلبة المعلمين وتجهيزهم بشكل أفضل، للعمل 
 مع الطلبة ذوي الحاجات الخاصة .

 
 :المراجع
( . الصعوبات التي تواجه طلبة التربية العملية 2010الخريشا، سعود والشرعة، ممدوح والنعيمي، عز الدين .) -

)العلوم االنسانية(،  لألبحاثمجلة جامعة النجاح في الجامعة الهاشمية وجامعة االسراء الخاصة . 
 ( .2000-1979( ، ص.ص)7(،العدد)24مجلد)

(. مشكالت التربية العملية التي تواجه الطلبة 2010واحميدة، فتحي والحجازي، سعاد .) فيخوالدة، مصط -
مجلة جامعة دمشق، ملكة رانيا للطفولة بالجامعة الهاشمية . المعلمين تخصص تربية الطفل في كلية ال

 ( .781-737(، ص.ص)3( العدد)26المجلد)
( . تقويم التدريب العملي الميداني لطلبة دبلوم التربية الخاصة في 2009والخرابشة، عمر .) فيالقمش، مصط -

مجلة العلوم التربوية والنفسية، . كليات المجتمع االردنية من وجهة نظر المتدربين والمعلمين المتعاونين 
 ( .66-39( ص. ص)1(، العدد)10المجلد)

التربية .  مشكالت طلبة التربية العملية في كلية العلوم التربوية بجامعة ال البيت( . 2008عليمات، علي . ) -



 

 

                         Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK       ISSN. 2397-0308   

       

 90 

 

 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J)       2015/ December  ISSN: 2397-0308      

Vo,2. No,1 

 ن . . مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان _االرد العملية : رؤى مستقبلية )الجزء االول(
( . تقويم برنامج التربية العملية في كلية التربية بعبري من وجهة نظر الطالبات 2007العبادي، محمد حميدان.) -

 . (171-127(، ص. ص)83المجلة التربوية، العدد)المعلمات . 
معة القدس ( . مشكالت الجانب العملي لمقرر التربية العملية بالمناطق التعليمية بجا2007القاسم، عبد الكريم. ) -

مجلة جامعة القدس المفتوحة، المفتوحة في محافظات شمال فلسطين من وجهة نظر الطلبة المعلمين . 
 ( .10العدد)

( . مشكالت التربية العملية التي تواجه طلبة تخصص معلم صف في جامعة 2007جرادات، محمد حسن.) -
 رة .، جامعة المنصو  2(ج65مجلة كلية التربية، العدد)جرش الخاصة . 

التربية العملية الفاعلة بين النظرية والتطبيق في صفوف الحلقة االولى ( . 2007غانم، بسام وابو شعيرة، خالد. ) -
 ، دار المجتمع العربي، عمان، االردن .من المرحلة االساسية

 ( . مشكالت التطبيق الميداني التي تواجه الطلبة المعلمين في تخصص معلم الصف2006هندي، صالح . ) -
 .  532ص-517(          ص2( العدد )33مجلة دراسات، العلوم التربوية، المجلد)في الجامعة الهاشمية . 

( . المشكالت التي تواجه طلبة التربية العملية في قسم الدراسات االجتماعية بكلية 2005االهدل، عبداهلل.) -
 ( .126-99.ص) ( ص20مجلة الدراسات والبحوث التربوية، العدد)جامعة صنعاء . -التربية

( . مشكالت التربية العملية كما يراها الطلبة المعلمون في تخصص معلم الصف 2004العبادي، حامد . ) -
 . 253-242( ص2( العدد )31دراسات العلوم التربوية . المجلد)وعالقتها باتجاهاتهم نحو مهنة التدريس . 

ة كما يراها طلبة الفصل الثامن في كلية العلوم التربوية ( . مشكالت التربية العملي2003العمايرة، محمد حسن. ) -
 (، جامعة قطر .194-159(، ص .ص)4مجلة العلوم التربوية، العدد)الجامعية / االونروا . 

.  الطبعة االولى،  مناهج واساليب التدريس في التربية الخاصة( . 2002الخطيب، جمال والحديدي، منى .) -
 مان، االردن .دار حنين للنشر والتوزيع، ع

( . الصعوبات التي تواجه الطالب المعلم في التربية العملية بدولة 2001المالكي، فاطمة والخليلي، خليل.) -
 (.4مجلة العلوم التربوية والنفسية، العدد)البحرين ودور تعدد زيارات المشرف التربوي في تذليلها . 

ملية من خالل اراء طالبات كلية التربية الرياضية بالمنيا، (. تقويم واقع التربية الع1998مكاري، افلين نصيف . ) -
 ( .265-256.ص) (، ص4(، العدد)12مجلة البحث في التربية وعلم النفس، المجلد)

( . واقع التربية العملية لمادة اللغة العربية وسبل تطويرها: دراسة ميدانية لدى طلبة دبلوم 1997عمار، سام .) -
-201(، ص.ص)2( العدد)17المجلة العربية للتربية، المجلد)التربية بجامعة دمشق، التأهيل التربوي في كلية 

252. ) 
( . أنماط االخطاء الشائعة في أداء طالبات التربية العملية وعالقتها ببعض 1996دمياطي، فوزية ابراهيم . ) -

 (، جامعة قطر .304-261( ص. ص)13حولية جامعة قطر، العدد)المتغيرات . 
. الطبعة االولى، دار الضياء  التربية العملية الميدانية لطلبة كلية العلوم التربوية( . 1990ماجد . ) ابو جابر، -

 للنشر والتوزيع، عمان : االردن .
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 العجز النمائي الحسابي. طالبلدى لذاكرة العاملة أداء ابرنامج تدريبي لتنمية  فاعلية
  عبيدسمير محمود  ر/الدكتو 

 بية الخاصةاستاذ مساعد في التر 
 جامعة األمير سطام بن عبد العزيز المملكة العربية السعودية. 

 
هدفت الدراسة إلى قياس فاعلية برنامج تدريبي لتنمية أداء الذاكرة العاملة لدى عينة  :الملخص 

( طالب. تم اختيارهم بطريقة 32من طالب العجز النمائي الحسابي، التي بلغ عدد أفرادها )
انت نتائجهم منخفضه بعد أن طبقت عليهم أدوات الدراسة وهي مقياس عشوائية. حيث ك

صعوبات الحساب، ومقياس سعة الذاكرة العاملة. كما تم تدريبهم على البرنامج التدريبي، حيث 
أظهرت النتائج أن هناك فاعلية للبرنامج في تنمية أداء الذاكرة العاملة حيث كان حجم التأثير 

للفظي أكثر من الجانب اللفظي وذلك من خالل الفرق بين المتوسطات واضحًا في الجانب غير ا
، وأكدت ذلك قيمة "ت" (15.77)وبفعل التدريب ارتفع إلى (، 7.28)الذي كان قبل التدريب 

التي أشارت إلى أن هناك تأثيرًا ذا داللة احصائية بالجانب غير اللفظي على مقياس سعة الذاكرة 
ج إلى أثر البرنامج في تقليل صعوبات الحساب ، وذلك من خالل العاملة. كما أشارت النتائ

دراسة الفرق بين متوسط صعوبة الحساب  للقياس القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي، حيث 
(. وقد أوصت الدراسة إلى تطبيق البرنامج 7.00( إلى )12.78أنخفض متوسط الصعوبة من )

 الذاكرة العاملة.  لتمنيهمائي  الحسابي  لدى فئات عمرية أكبر من طالب العجز الن
 .(صعوبات تعلم الحساب )الحسابي   ذاكرة العاملة، العجز النمائي ال: الذاكرة العاملة، برنامج تدريب المفتاحيةالكلمات  
 

The effects of a training program on the development of working 

memory performance of students with Developmental Dyscalculia. 
 

PhD. Mahmoud Sameer Obaid 

dr.mobaid90@gmail.com 

Assistant Professor in Special Education 

Prince Sattam bin Abdul-Aziz University in Saudi Arabia 

Abstract: This study aimed at measuring the impact of a training program to develop 

the working memory performance of students with Developmental Dyscalculia. The 

investigated sample included (32) students. In this research, three tools were used: 

Mathematics Difficulties Scale (MDS), Working Memory Scale (WMS), and 

Developmental of Working Memory Program (WMP). This study was based on an 

experimental approach. The results showed the effectiveness of this program by 

reducing the Developmental Dyscalculia. After the calculation of test-T, the results 

showed the differences between posttest and pretest with WMP. They also showed a 

decrease in the average which was reduced from (12.78-7.0). This decrement was due 

to the training program. This study recommended to apply the 
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program on the students who are in different range of ages. Key words: Working 

Memory, Program of Working Memory, Developmental Dyscalculia.  

 مقدمة:
تظهر على األطفال ذوي العجز الرياضي النمائي مجموعة من الخصائص التي تؤكد بأنهم يعانون من هذا     

فشل في تعلم العجز، ومنها أن لديهم اضطراب الذاكرة العاملة، وصعوبات في الحساب ؛ صعوبة بالتذكر؛ ال
(. كما أن هناك عالقة ارتباطية بين هذا العجز وبين Baddeley & Hitch, 2003 الموضوعات األكاديمية)

جراء العمليات الحسابية على األعداد،  أنماط صعوبات التعلم الحساب  مثل صعوبات العد وتعلم الكسور وا 
( إلى 546، ص 1998وأشار فتحي الزيات) . ,Kehler & Jerman ( Lee  (2010,وغيرها من الصعوبات 

ومنها أنهم يجدون صعوبة حادة وشائعة في مجال الحساب  إلى حد أهم الخصائص التي تمييز هؤالء األطفال، 
أن صعوبات تعلم الحساب  تعتبر أكثر صعوبات التعلم أهمية وشيوعًا، وتشير الدراسات والبحوث ومنها دراسة 

( إلى أن العديد منهم لديهم عجز في تعلم الحساب ، وغالبًا Shalev & Kerem, 2001كاًل من شافيل وكيرم )
أ هذه الصعوبات منذ المرحلة االبتدائية وتستمر حتى المرحلة الثانوية، وحتى المرحلة الجامعية. وأكد جيري تبد

(Geary,1993) مات الرياضية، وصعوبات في فهم المفاهيم الرياضية. من صعوبات في أداء المه بأنهم يعانون
ة اإلشارات الرياضية(، دراكية)مثل قراء( بأنهم يتصفون بانخفاض بالمهارات اإل,2009Swansonوذكر سوانسن)

 مهارات االنتباه. يأو قصور ف
 & Millerوتعــد هــذه الظــاهرة األكثــر انتشــاًرا بــين األطفــال فــي مرحلــة المــدارس االبتدائيــة وبــين الراشــدين     

Mercer, 1997) (وقـــد أوضــحت نتـــائج بعـــض الدراســـات أن انتشــارها يتـــراوح بـــين )مـــن الطـــالب 6.5-3 )%
يين. وتشــير بيانــات المركــز القــومي لإلحصــاءات التربويــة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة أن واحــد مــن كــل العــاد

%( منهم، ال يمكنه إجراء العمليات الحسابية البسيطة المتعلقة بالمهـارات  22( من األمريكان البالغين، أو )4.5)
، بينمــا الواقــع لــدينا "الــوطن العربــي" (NCES, 1994, 416(: 2007األساســية للرياضــيات )فــي: الزيــات، )

بالطبع أكثر مرارة مما هو لدى الواليات المتحدة األمريكية، لكن مرارته ال يتذوقها أحـد، وال يبـالى بهـا أحـد، بسـبب 
غياب البيانات واإلحصاءات، وعدم االهتمام أصاًل على المسـتوى الرسـمي بهـذه الظـاهرة وتـداعياتها، واآلثـار التـي 

. حيث أشارت الدراسات العربية 2007)ى عدم تقدم المجتمع وتوجهاته العلمية والبحثية )فتحي الزيات، تتركها عل
(، )فـي: إبـراهيم، 1988إلى أن نسب األطفال ذوي العجز الرياضي النمائي مختلفـة، فمـثال فـي مصـر وجـد عـواد)

مــن صــعوبات تعلــم الحســاب.  عينتــه يعــانون يألطفــال بالصــف الثالــث االبتــدائي فــ%( مــن ا46.28( أن )1999
( طالـب 234( على عينـة مكونـة مـن )75، ص 2002( دراسة )في: عجالن 1993ففي البحرين أجرى توفيق )

وطالبـــة فـــي الصـــفوف مـــن الرابـــع حتـــى الســـادس االبتـــدائي، وجـــد أن النســـبة المئويـــة للطـــالب الـــذين يعـــانون مـــن 
 %(. 9.31%( ونسبة اإلناث )12.02ر) %(، وتبلغ نسبة الذكو 10.8صعوبات في التعلم تصل إلى) 

أما فـي المملكـة العربيـة السـعودية ال توجـد دراسـات مسـحية توضـح نسـب األطفـال ذوي صـعوبات الحسـاب ،      
ومــن هنــا تبــرز أهميــة هــذه الدراســة بأنهــا تســلط الضــوء علــى هــذه العينــة غيــر القليلــة والتــي تحتــاج إلــى المزيــد مــن 

العقـدين  يفـمـن قبـل البـاحثين والممارسـين  يالنمـائ يمـام بدراسـة العجـز الرياضـاالهت الدراسات. ونتيجـة لـذلك، زاد
مجالت صـعوبة  يظهور العديد من المقاالت ف يوقد عبر هذا االهتمام عن نفسه ف األخيرين من القرن العشرين.

وعلـى الـرغم مـن . النمـائي يأسـباب وتشـخيص وعـالج العجـز الرياضـالتعلم، بهدف تقديم المعلومـات عـن طبيعـة و 

http://ldx.sagepub.com/search?author1=Pam+Kehler&sortspec=date&submit=Submit
http://ldx.sagepub.com/search?author1=Pam+Kehler&sortspec=date&submit=Submit
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ازديـاد االهتمــام بهـذا الموضــوع، فـان عــدد البحـوث األجنبيــة والعربيـة التــى تناولتـه مــازال قلـياًل نســبيًا إذا مـا قورنــت 
 مجاالت الصعوبات األخرى.  فيبالدراسات التى أجريت 

الالتماثليــة بــين وترجــع أســباب صــعوبات الــتعلم الحســاب  إلــى العديــد مــن العوامــل منهــا:) إصــابات الــدماغ؛       
نصــفي الــدماغ؛ العوامــل الوراثيــة؛ القصــور االدراكــي؛ الحرمــان البيئــي والتغذيــة؛ عــدم القــدرة علــى قــراءة الحســاب ؛ 

( واضـطراب الـذاكرة العاملـة Keeler& Lee- Swanson,2001) ومنهـا أيضـًا اضـطراب الـذاكرة بشـكل عـام
قدرتهم علـى تـذكرهم لألشـياء التـي رأوهـا وسـمعوها، بشكل خاصة حيث يعاني الطلبة صعوبات الحساب  في عدم 

ويعــانون فــي اســتدعاء األشــكال مثــل ة القــدرة علــى تــذكر شــكل األرقــام، وعلــى ســبيل المثــال يعيــق اضــطراب الــذاكر 
 ,Shalev, Manor & Kerem, 2001; Weinstien, 1980)المربـع والمسـتطيل وغيرهـا مـن الصـعوبات

Badian,1999).  

وصــفًا دقيقــًا لمصــطلح صــعوبات الراضــيات علــى أنــه عجــز الطفــل عــن  (Leraner, 2000)قــدمت ليرنــر 
التعامل مع األرقام والعمليات الحسابية األربع والقوانين الرياضية بشكل صـحيح أو فـي الترتيـب المنطقـي لخطـوات 

 الحل في العمليات الحسابية والرياضية.

التي تمّيز هؤالء األطفال، ومنها أنهم يجـدون ( إلى أهم الخصائص 546، ص 1998وأشار فتحي الزيات) 
صعوبة حادة وشائعة في مجال الحساب  إلى حد أن صعوبات تعلم الحساب  تعتبر أكثر صعوبات الـتعلم أهميـة 

( إلـى أن Shalev & Kerem, 2001وشـيوعًا، وتشـير الدراسـات والبحـوث ومنهـا دراسـة كـاًل مـن شـافيل وكيـرم )
ــًا تبــدأ هــذه الصــعوبات منــذ المرحلــة االبتدائيــة وتســتمر حتــى  العديــد مــنهم لــديهم عجــز فــي ــم الحســاب ، وغالب تعل

المرحلة الثانوية، وحتـى المرحلـة الجامعيـة، كمـا يمتـد تـأثير هـذا العجـز إلـى جانـب مسـيرة الطالـب األكاديميـة، إلـى 
مــن صــعوبات فــي  يعــانون بـأنهم (Geary,1993)التـأثير عليــه فــي حياتــه اليوميـة والمهنيــة والعمليــة. وأكــد جيــري 

مــات الرياضــية، وصــعوبات فــي فهــم المفــاهيم الرياضــية)على ســبيل المثــال، فهــم المفــاهيم أو الرمــوز، أو أداء المه
( بــأنهم يتصــفون بانخفــاض  ,2009Swanson et al)وآخــرون  المصــطلحات الرياضــية(. وذكــر سوانســن

مهـــارات االنتبـــاه)على ســـبيل المثـــال: كتابـــة  فـــيقصـــور  بالمهـــارات اإلدراكيـــة)مثل قـــراءة اإلشـــارات الرياضـــية(، أو
 األعداد أو نسخها بطريقة خاطئة، والمهارات الرياضية )على سبيل المثال، تعلم جدول الضرب(.

واهتمــــت الدراســــات التــــي أجريــــت فــــي تســــعينيات القــــرن العشــــرين بكيفيــــة عــــالج هــــذه الظــــاهرة منهــــا دراســــات    
(Swanson,2001:2002:2003 ،) ـــواحي العصـــبية؛  بحثـــتحيـــث ـــة؛ والن ـــواحي المعرفي ـــة؛ والن ـــواحي الوراثي الن

والنواحي العصبية النفسية؛ وبحثت عالقات صعوبة تعلم الحساب  مع الصعوبات األخرى. كما أظهرت أن هنـاك 
 عالقة مباشرة بين العجز الرياضي والذاكرة العاملة.

ــذاكرة العاملــة دورًا فعــااًل       ــة تشــكل تخــزين الم فــيتــؤدى ال ــذاكرة العامل علومــات وعالجهــا، كمــا أن صــعوبات ال
. إضـافة إلـى (Keeler& Lee-Swanson,2001)أساس صعوبات القراءة، وصعوبات الحساب  عند األطفال 

، أن الضعف في سعة للذاكرة العاملة عنـد األطفـال ذوى العجـز الرياضـي قـد (Geary, 1993)ذلك، يرى جيرى 
  مهارات الرياضية.يؤدى إلى ضعف في إجراء ال
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ـــادين)  ـــرى ب ـــتعلم الرياضـــي  Badian, 1983)وي ـــال ذوي صـــعوبات ال ـــي أجريـــت علـــى األطف أن الدراســـات الت
كاضــطراب نمــائي علــى اعتبــار أنهــا أكثــر خصوصــية، وأنهــا كــنمط فرعــي مــن أنمــاط صــعوبات الــتعلم فهــو اتجــاه 

بات تعلـم القـراءة وصـعوبات الـتعلم األخـرى حديث نسبيا. وعلى الرغم من العدد الكبير للبحوث فـي مجـاالت صـعو 
التــي أظهــرت وجــود ارتبــاط وثيــق بــين الحســاب  واللغــة، مــا زال االهتمــام ضــئياًل نســبيا مــن قبــل البــاحثين بمجــال 

 صعوبات الحساب . 

ومن هنا تكمن أهمية دراسـة الـذاكرة العاملـة ألنهـا تسـتخدم كمحـك لتشـخيص العجـز النمـائي  الحسـابي  لـدى      
ومـن هـذه  بالمهـارات األكاديميـة.  مهـم يـؤثر كعامـل أهميتهـا الدراسـات إلـى مـن وقد أشـارت نتـائج العديـدطفال. األ

( الى أن استخدام اسـتراتيجيات التـذكر يمكـن أن يـؤدي إلـى تطـوير الـذاكرة 2011قطامي )الدراسات ما أشار إليه 
( التـي أشـارت إلـى أن هنـاك 2011راسة السـطيحة )العاملة لدى ذوي صعوبات التعلم، عندما يتم تعليمهم لها. ود

عالقة بين النجاح المدرسي وسعة الذاكرة العاملة اللفظية والذاكرة العاملة البصرية والمكانية، وأن هناك عالقة بين 
( التـي أشـارت إلـى أن هنـاك عالقـة ارتباطيـة بـين 2010الذاكرة العاملة وقـدرة الطفـل علـى الـتعلم. ودراسـة نجـاتي)

( التـي أظهـرت أنـه توجـد عالقـة بـين الفهـم القرائـي 2010اكرة العاملة اللفظية والفهـم القرائـي، ودراسـة الحسـاني)الذ
( إلــى أن الــذاكرة العاملــة تــرتبط ارتباطــًا ذا 2006والــذاكرة العاملــة اللفظيــة. ومــا توصــلت دراســة )عمــرو، النــاطور،

ومن هنا فقد جاءت  .العاملة يؤدي إلى صعوبات التعلم داللة بصعوبات التعلم حيث إلى أن وجود خلل في الذكرة
الدراسة الحالية من أجـل التعـرف علـى أثـر تنشـيط الـذاكرة العاملـة علـى مهـارات الحسـاب   لـدى عينـة مـن طـالب 

 صعوبات التعلم. 
 أهمية الدراسة: 

ظ: حيث أشارت جمعية ترجع أهمية دراسة العجز النمائي  الحسابي  إلى زيادة انتشار هذا العجز بشكل ملحو 
 & Haligin )%(  كما ورد في 7-3إلى أن نسبة أنتشاره ما بين) APA; 1994)الطب النفسي األمريكية)

Whitbourne, 1997, 381). ي ألطفال ف%( من ا11ما بعض الدراسات العربية فقد أظهرت أن حوالى)أ
 (.2002ي الحساب )عجالن، الصفوف األساسية )الرابع حتى السادس االبتدائي( لديهم صعوبات ف

إلى أن هذا العجز  Miller & Mercer, 1997)يؤكد أهمية هذه الدراسة ما أشار إليه كاًل من ميلر وميرسر) -
هذا السياق أن هذه  يأجريت ف يالتيستمر من في مختلف المراحل النمائية والتعليمية: فقد أوضحت البحوث 

 ئية، وتستمر حتى ما بعد المرحلة الثانوية.مرحلة المدرسة االبتدا فيالصعوبات تبدأ 
 ارتباط هذا العجز بالعديد من المشكالت النمائية مثل: الصعوبات األكاديمية، واضطرابات الذاكرة العاملة. -
أجريت على هذا الموضوع  يأشارت بعض الدراسات التقلة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع: حيث  -

لمقارنة باالهتمام الذى تركز على كل من وصعوبات القراءة، وصعوبات الكتابة وغيرها ضئياًل نسبيًا با اهتماما
 من المواضيع. 

 أهداف الدراسة: تهدف الدراسة إلى:
 تدريب الطالب ذوي العجز النمائي  الحسابي  على البرنامج التدريبي للذاكرة العاملة. -
 )صعوبات الحساب (.قياس أثر البرنامج التدريبي على مستوى العجز الرياضي  -
ذوي  الطلبة قياس أثر البرنامج التدريبي على مستوى الجانب اللفظي، وغير اللفظي للذاكرة العاملة لدى -

 العجز النمائي الرياضي.
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   مشكلة الدراسة:   
( إلى أن الطالب ذوي Baddeley & Hitch, 2003; Alloway,2006) وبادلي وهيتش  يشير آلوي

ن من خلاًل في الذاكرة العاملة. حيث ال يستطيعوا تذكر األشكال واألرقام والحروف والرمز صعوبات التعلم يعانو 
والكلمات بشكل بصري وهذا يؤدي إلى عجز رياضي، وقد يعود ذلك إلى ضعف في التذكر والتخيل والتصور، 

يل الحروف واألعداد وغالبًا ما تظهر هذه العملية في مرحلة الطفولة المبكرة، وهذا يؤدي إلى صعوبة في تشك
وبذلك يسعى البحث والكلمات واألشكال والرموز وكتابتها مما يساهم في ظهور صعوبات الكتابة لدى األطفال. 

الحالي من خالل تنمية أداء الذاكرة العاملة اللفظية وغير اللفظية لمعرفة تأثيره في مهارات الحساب   لديهم. 
ما فاعلية برنامج تدريبي لإلجابة عن التساؤل الرئيسي اآلتي:  ومن هنا جاءت مشكلة الدراسة التي تسعى

 لتنمية أداء الذاكرة العاملة لدى طالب ذوي العجز النمائي الرياضي؟ ويتفرع عنه األسئلة التالية:
 ؟ ما متوسطات أداء الطالب على القياس البعدي والقبلي على  مقياس صعوبات الحساب  -
 في متوسطات االداء على مقياس صعوبات الحساب  يعزى الى فعالية البرنامج؟ هل هناك فرق دال احصائيا - 
 ما متوسطات اداء الطالب على القياس القبلي والبعدي على مقياس الذاكرة؟  -
 هل هناك فرق دال احصائيا بين متوسطات االداء على مقياس الذاكرة يعزى الى فعالية البرنامج؟ -

 ية:التعريفات النظرية واإلجرائ
 وهي أنظمة تخزين خاصة وظيفتها تخزين المعلومات اللفظية وتسمى هذه األنظمة "مهارات : الذاكرة العاملة

الحساب " إضافة إلى إنها تحتوي على أنظمة أخرى خاصة بمعالجة المعلومات وتجهيزها وتسمى المعالج 
 (.   (Alloway, 2006المركزي

 تخزين المكون الثالث من مكونات الذاكرة العاملة والمسؤول عن : وهو المكون اللفظي من الذاكرة العاملة
المعلومات الصوتية واسترجاعها، ويعمل على تقييم بسيط للظواهر التالية: التأثير المتشابه الصوتي 
الكالمي، وتأثير طول الكملة، والتدرب على األصوات الالزمة الكتساب مفردات كل من اللغة األم واللغة 

. ويعرف في الدراسة الحالية إجرائيًا بالدرجة التي يحصل عليها الطالب على (Baddeley,2003الثانية)
 مقياس المكون للفظي للذاكرة العاملة.

 يقوم هذا المكون باستقبال المدخالت البصرية إما  المكاني(  للذاكرة العاملة: -المكون غير اللفظي)البصري
لومات من الذاكرة طويلة األمد والتخيل البصري، ويقوم مباشرة من حاسة البصر أو من استرجاع المع

بمعالجة وتخزين المعلومات البصرية والمكانية، ويحتوي بدوره على مخزن مؤقت للمعلومات البصرية 
ويعرف في الدراسة الحالية إجرائيًا بالدرجة التي يحصل عليها الطالب على (. Baddeley,2007والمكانية)

 ظي للذاكرة العاملة.غير اللف مقياس المكون

   الطالب ذوي العجز النمائي  الحسابي( dyscalculia)   بأنها "اضطراب نوعي في تعلم مفاهيم الحساب :
 فيوالعمليات الحساب " ويرتبط باضطرابات وظيفية في الجهاز العصبي المركزي" )فتحي مصط

اب  هم الذين يعانون من (. ويرى الباحث أن الطالب ذوي صعوبات تعلم الحس548،ص1998الزيات،
خلل وظيفي بسيط في الدماغ المسؤول عن الذاكرة البصرية والسمعية )الذاكرة العاملة( يؤدي إلى صعوبة 
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في تذكر تسلسل كتابة الحروف والكلمات واألرقام، ينتج عنه صعوبات في العمليات الحساب  ية)الجمع؛ 
 وبات ين االنسجام البصري والحركي.والطرح؛ والضرب؛ والقسمة، والهندسة، والكسور( وصع

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:   
 بالتعليم: ودورهاالعاملة  مفهوم الذاكرة

تظهــر أهميــة الــذاكرة العاملــة مــن خــالل البحــوث العلميــة الحديثــة التــي أشــارت إلــى إنهــا واحــدة مــن أكثــر   
ـــــراء ـــــل الحســـــاب الق ـــــتعلم مث ـــــة ألنشـــــطة ال ـــــة أهمي ـــــة)أبو قـــــدراتنا المعرفي ـــــة وغيرهـــــا مـــــن األنشـــــطة التعليمي ة والكتاب

( إلى أهمية الدور الوظيفي الذي تقـوم بـه الـذاكرة العاملـة فـي Baddeley, 1992(. ويشير بادلي )2013الديار،
 ,Baddeley & Hitchالمهمــات المعرفيــة الخاصــة بــتعلم هــذه المهــارات. كمــا قــدم كــل مــن وبــادلي وهيــتش )

هـا العمليـة التـي تقـوم بحفـظ المعلومـات لفتـرة قصـيرة لحـين اسـتخدامها فـي جهـة معرفيـة ( تفسيرًا لها علـى أن2003
مـــا. وعرفهــــا علـــى إنهــــا نظـــام متعــــدد المكونــــات يســـتخدم للتخــــزين؛ لتســـهيل األنشــــطة المعرفيـــة المعقــــدة: كــــالتعلم 

ن واالســتيعاب واالســتنتاج وغيرهــا مــن األنشــطة المعرفيــة. وتــؤدي الــذاكرة العاملــة دورًا رئيســ يًا فــي تعلــم األطفــال، وا 
 (.(Alloway, 2006 الطفل ذا الذاكرة العاملة الضعيفة غالبًا ما يعاني ويفشل ويتأخر في التعلم

( تفسـيرًا يشـير إلـى أن نمـوذج بـادلي هـو أفضـل Baddeley & Hitch, 2003قدم كاًل مـن وبـادلي وهيـتش )    
بقبـــول الكثيـــر مــن العلمـــاء واتفـــاقهم. وفيمـــا يلـــي عـــرض النمــاذج التـــي فســـرت نظـــام الـــذاكرة العاملــة، حيـــث حظـــي 

( الــذي يوضــح أن الــذاكرة العاملــة تحتــوي علــى أربعــة Baddeley, 2000لنمــوذج بــادلي حيــث أفتــرض بــادلي)
مكونــات تعمــل معــًا فــي تكامــل واتســاق وهــي المكــون اللفظــي، والمكــون غيــر اللفظــي والحــاجز العرضــي والمــدير 

( بأنـه نظـام لديـه القـدرة Baddeley, 2007)غير اللفظي(: وعرفه بـادلي) المكاني -يلمكون البصر التنفيذي.  فا
المكانيــة، وأداء الــدور األساســي فــي التوجيــه المكــاني وفــي  -علــى االحتفــاظ المؤقــت ومعالجــة المعلومــات البصــرية

 ن اللفظي)الصاوتي(:والمكاوحل المشكالت البصرية المكانية، وذلك من خالل اإلحساس أو الذاكرة طويلة األمد. 
وهـــو المكـــون المتطـــور تطـــورًا أفضـــل لنمـــوذج الـــذاكرة العاملـــة، وأنـــه يشـــمل المخـــزن اللفظـــي المؤقـــت حيـــث هنـــاك 
مسارات الذاكرة السمعية التي تسترجع المعلومات التي بداخلها بعد ثوان قليلة، ويعمل المكـون اللفظـي )الصـوتي(: 

خــزون الصــوتي( معــًا فــي مهــام مثــل القــراءة والكتابــة حيــث يســتخدم وجهــاز الم -بجهازيــه )جهــاز التكــرار اللفظــي
ــــــــــذاكرة  الــــــــــتحكم فــــــــــي النطــــــــــق فــــــــــي تحويــــــــــل المــــــــــادة المكتوبــــــــــة إلــــــــــى رمــــــــــز لغــــــــــوي قبــــــــــل تســــــــــجيله فــــــــــي ال

 (.Olmstead,2005:50اللفظية)
ن كما أن العديد من الدراسات أشارت إلى أن معظم مشكالت الـتعلم لـدى الطـالب ذوي صـعوبات الـتعلم يمكـ     

 & Jeffries( وأكــد ذلـك دراسـة)Henry,2001:233تفسـيرها عـن طريــق الخلـل فــي عمليـات الــذاكرة العاملـة )
Everatt, 2004:196 للـــذاكرة  التنفيـــذي( التـــي أوضـــحت أن هـــؤالء األطفـــال يعـــانون مـــن قصـــور فـــي المكـــون
عليــه الدراســات الحديثــة التــي األخيــر أصــبحت الــذاكرة العاملــة األســاس الــذي تبنــى  اآلونــةالعاملــة.. كمــا أنــه فــي 

تجرى في ميدان صعوبات التعلم ألنها تتضمن التخزين واالحتفاظ المؤقت للمعلومات الذي يبـدو أنـه أسـاس لعديـد 
(. وتعتمـد هـذه األنشـطة علـى Shijie,2004:313من األنشـطة التعليميـة المعرفيـة المعقـدة ومنهـا القـراءة والكتابـة)

حصـيل األكـاديمي لـدى الطـالب ذوي صـعوبات الـتعلم املـة والـذي يشـير علـى تبـاين التلعالمكون التنفيـذي للـذاكرة ا
ـــر قـــوة ومصـــداقية فـــي Swanson,1993:190والعـــاديين) ـــة متنبـــئ أكث ( . ممـــا يمكـــن اعتبـــار أن الـــذاكرة العامل

( Hulume & Mackenzie, 1995:468الكشـف عـن صـعوبات الـتعلم. كمـا أكـد ذلـك )
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العاملــة تعتبــر منبئــًا جيــدًا للكشــف عــن أدا الطــالب فــي مجــال صــعوبات الــتعلم، حيــث حيــث أشــار إلــى أن الــذاكرة 
الطــالب، حيــث يظهــرون  ءهــؤالترجــع هــذه الصــعوبات إلــى وجــود قصــور فــي عمــل مكونــات الــذاكرة العاملــة لــدى 

أو الكلمـات أو المختلفـة سـواء الخاصـة بـالحروف،  ابأنواعهعجزًا واضحًا في أدائهم على اختبارات الذاكرة العاملة 
 الصور المتشابهة بصريًا أو لفظيًا.  تاختباراالجمل أو األعداد، أو 

وثيقـــًا بخلـــل الـــتعلم، ومـــن دون  ارتباطـــاالقـــول إن قصـــور الـــذاكرة العاملـــة يـــرتبط  نســـتطيعومـــن خـــالل مـــا ســـبق    
ور فـي األداء األكـاديمي التدخل المبكر ال يمكن القضاء على خلل الـذاكرة العاملـة بمـرور الوقـت، وسيسـتمر التـده

للطفل، والتدخل في الفصل الدراسي ُيصمم لتقليل العجز والفشـل المـرتبط بالـذاكرة العاملـة، هـو الـذي يمثـل السـبب 
 بإمكاناتنا كلها.    نعالجهالرئيسي لصعوبات التعلم، وهو ما نتحاج إلى أن 

 –فـــــي ادراك العالقـــــات )المكانيـــــة ( أن االضـــــطرابات 63،ص2003ذكـــــر كيفـــــار )كمـــــا ورد فـــــي: كامـــــل،       
النمائي، وخاصة فيمـا يتعلـق بتعلـيم العمليـات علـى األرقـام. و يضـيف جونسـون  الرياضيالبصرية( ترتبط بالعجز 

الكلمــات بصــريا قــد تكــون  ( أن األطفــال الــذين لــديهم اضــطراب فــي تــذكر أشــكال الحــروف أو األرقــام، أو1967)
أّن اعــادة التخيــل والتصــّور تــرتبط بــالعجز فــي مهــارات الرياضــية مثــل العــد لــديهم صــعوبة فــي تعلــم الحســاب ، اذ 

 (.2003والعمليات على الكسور وغيرها من العمليات الحسابية. )كوافحة،
كمـــا أن هنـــاك عالقـــة واضـــحة بـــين مكونـــات الـــذاكرة العاملـــة والعجـــز الرياضـــي النمـــائي وقـــد أوضـــحت ذلـــك      

، والتـي Cited in: Mazzocco, 2001)أجراهـا رورك وآخـرون)  التـيرفيـة الدراسـات النيوروسـيكولوجية والمع
، وتحصـــيل الحســـاب  أو نمـــو المكـــاني هـــدفت إلـــى دراســـة العالقـــة بـــين الـــروابط النظريـــة بـــين التصـــور البصـــرى/

يــر المهــارات القرائيــة عنــد األطفــال والكبــار. وقــد أشــارت نتــائج تلــك الدراســات إلــى أن الجوانــب المختلفــة مــن التفك
ـــيالت )البصـــرية الرياضـــي ـــيالت اللغويـــة. ويؤكـــد جيـــرى -تـــرتبط علـــى نحـــو دال بكـــل مـــن  التمث المكانيـــة( و التمث

(1993 (Geary,  التأثير على كل من المهارات األدائية  فيعلى الدور الذى تلعبه الصعوبات البصرية المكانية
للتمثـيالت  يابية المعقـدة(، والفهـم المفـاهيمالمشـكالت الحسـ فـي العمـوديالراضية)على سبيل المثـال، االصـطفاف 

الرياضية )على سبيل المثال، قيمة المكان(. ويؤكـد جيـرى أيضـا أن الصـعوبات البصـرية المكانيـة لـم يـتم تحديـدها 
هــــــذا المجــــــال لـــــم يحــــــددوا بعــــــد المهــــــارات  فــــــيالدراســــــات المعرفيـــــة. ويرجــــــع ذلــــــك إلــــــى أن البـــــاحثين  فــــــيبعـــــد 

ال ذوى العجــز الرياضــي أو صــعوبات تعلــم الحســاب . ومــن هــذا المنطلــق تكمــن أهميــة )البصــرية/المكانية( لألطفــ
باعتبـــاره أحـــد مكونـــات الـــذاكرة  النمـــائي الرياضـــي( عنـــد األطفـــال ذوى العجـــز المكـــاني دراســـة التصـــور )البصـــرى/

 العاملة، والعالج لهذا االضطراب.

بين صعوبات التعلم النمائية واألكاديمية عالقة  وبوجه عام أشارت نتائج بعض الدراسات إلى أن العالقة      
 & Bryant)تفاعلية تبادلية؛ بمعنى أن وجود إحداهما يؤدي لآلخر. وبوجه خاص تشير بريانت وهاميل 

Hamill, 2000)  إلى أن دراسة الجوانب المعرفية ومنها الذاكرة العاملة لألطفال ذوى العجز الرياضي النمائي له
الممارسين المهتمين بتحديد أو تقييم األطفال الذين يعانون من هذه الصعوبات أو العجز،  أهمية خاصة لكل من

والباحثين المهتمين بدراسة طبيعة وأسباب هذا االضطراب. من هذا المنطلق تكمن أهمية دراسة الذاكرة العاملة 
الذاكرة العاملة المرتبطة  فهم مكونات لألطفال ذوى هذا االضطراب على المستوى النظري في النقاط اآلتية:

 بالعجز الرياضي النمائي، التنبؤ بالعجز الرياضي النمائي في المراحل التالية. 
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بعـــد البحـــث فـــي األدب النظـــري والدراســـات الســـابقة التـــي لهـــا عالقـــة مباشـــرة بموضـــوع   الدراساااات الساااابقة:    
إلـى هـذا النـوع مـن الدراسـات، لـذا تـأتى  تتطرقـ ل مـن الدراسـات العربيـة التـيالدراسة، وجـد الباحـث أن هنـاك القليـ

للباحــث القيــام بهــذه الدراســة، ومــن الدراســات التــي تناولــت هــذا الموضــوع نــذكر مــا أظهــرت نتــائج دراســة كــل مــن 
ضـطرابات الـذاكرة البصـرية الإلـى أن  Wilson, K.M. & Swanson, H.L. (2001ويلسـون وساونسـون)
 :Fletcher  1985(Cited inكـذلك وجـد فليتشـر  .ًا قويـًا علـى أداء الحسـاب فظيـة تـأثير لالمكانيـة، والـذاكرة ال

Wilson & Lee-Swanson, 2001)  أنــه عنــد إعطــاء األطفــال ذوو صــعوبات تعلــم الحســاب   مهمتــين
ــذاكرة غيــر اللفظيــة، أظهــروا هــؤالء األطفــال أداء ضــعيف علــى  اإحــداهم ــذاكرة اللفظيــة واألخــرى تقــيس ال تقــيس ال
 ير اللفظية مقارنة باألداء على المهام اللفظية.المهام غ
 Geary, Brown and Samaraneyaka 1991 (Citedأجـرت كـل مـن جيـري وبـراون وسـمرانيكا         

in: Wilson & Lee-Swanson, 2001)   دراسة هـدفت إلـى معرفـة تطـور الـذاكرة العاملـة والمهـارات الحسـاب
عــادة إدرســة االبتدائيــة، وحــددا األداء علــى الــذاكرة العاملــة مــن خــالل مهمــة فــي المــرحلتين األولــى والثانيــة فــي الم

األرقــام، وعلــى الــرغم مــن تحســن األداء مــع العمــر، أوضــحت النتــائج أن ســعة الــذاكرة العاملــة أعلــى عنــد األطفــال 
 .  الذين ال يعانون من صعوبات تعلم الرياضات مقارنة باألطفال في مجموعة ذوو صعوبات تعلم الحساب

معرفة الطالب بين   (Cited in: Keeler & Lee-Swanson, 2001)ون سوقارن لي سوان      
التعليمية، وسعة الذاكرة العاملة عند عينة من األطفال تعاني من صعوبات تعلم الحساب ، وعينة  ةباالستراتيجي

اء في عمر تسع سنوات، وعلى أخرى من األطفال ذوو صعوبات تعلم القراءة، وعينة ثالثة من األطفال األسوي
الرغم من أن لي سوانسون وجد أن األطفال ذوو صعوبات تعلم الحساب  واألطفال ذوو صعوبات تعلم القراءة 

 على درجات منخفضة على سعة الذاكرة العاملة، بالمقارنة مع األطفال األسوياء. نيحصلو 

صعوبات التعلم في  ىطفال ذو أن األ افقد أكد (Miller & Mercer, 1997)أما ميلر وميرسر 
الحساب  يعانون بوجه عام من بعض الصعوبات البصرية المكانية مثل صعوبة التمييز بين األرقام المتشابهة 

صعوبة تميز عقارب الساعة، صعوبة  ، صعوبة تمييز العمالت،(6-9 , 2-5 , 71-17على سبيل المثال )
 أو صعوبة تمييز  ،لمدرسي، صعوبة استخدام خط االعداد الكتابة على الخطوط المستقيمة بكراسة الواجب ا

 بعض العالمات مثل < أو >.

األداء على مهام الذاكرة اللفظية  (Keeler & Lee-Swanson, 2001)سوانسون  ولي وبحث كيلر
ت المكانية )مهمة االتجاهات( عند عينة من األطفال تعاني من صعوبا-عداد( ومهام الذاكرة البصرية)تذكر األ

من خالل الدرجات الخام للتحصيل  تعلم الحساب ، وعينة أخرى مناظرة لألطفال ذوو صعوبات تعلم الحساب 
جونسون، ومجموعة ثالثة من األطفال المناظرين لمجموعة األطفال ذوو صعوبات تعلم -من بطارية ودكوك

ائج أن األداء على مهام . وأظهرت النتالحساب  في العمر الزمني بصرف النظر عن التحصيل في الحساب 
الذاكرة العاملة اللفظية واألداء على مهام الذاكرة البصرية المكانية لألطفال المناظرين لمجموعة األطفال ذوو 
صعوبات التعلم في الحساب  على أساس السن )المجموعة الثانية( أعلى على نحو دال مقارنة بأداء األطفال 

األداء بين األطفال ذوو صعوبات تعلم الحساب  واألطفال في  ىيتساو ذوو صعوبات تعلم الرياضات. في حين 
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المجموعة الثالثة. كذلك أوضحت النتائج أن األداء على مهام الذاكرة العاملة اللفظية واألداء على مهام الذاكرة 
 المكانية يتنبأ بالقدرة الرياضية. -العاملة البصرية

لبحث  (Wilson & Lee-Swanson, 2001) نو لي سوانسو  ماكريتوفي دراسة أخرى أجراها 
العالقة بين الذاكرة العاملة اللفظية والذاكرة العاملة البصرية والمهارات الرياضية عند عينات من األطفال 

ال يعانون من صعوبات تعلم الحساب  قسموا إلى ثالث مجموعات عمرية مختلفة، واستخدم  والراشدين يعانون أو
-Leeعاملة من بطارية مقننة مكونة من مقياس فرعي أعدها لي سوانسون أربع مهام للذاكرة ال

Swanson,1995)مهمة تداعي المعاني(. كما  -( مهمتين لقياس الذاكرة العاملة اللفظية )مهمة تذكر القصة
ذين أظهرت النتائج وجود فروق دالة بين األطفال والراشدين الذين يعانون من صعوبات تعلم الحساب  ونظرائهم ال

ال يعانون من صعوبات تعلم الحساب  في األداء على الذاكرة العاملة اللفظية والذاكرة العاملة البصرية المكانية، 
ن األطفال والراشدين الذين ال يعانون من صعوبات تعلم الحساب  حصلوا على درجات مرتفعة على نحو إأي 

تعلم الحساب  في الذاكرة العاملة اللفظية والذاكرة  دال مقارنة باألطفال والراشدين الذين يعانون من صعوبات
العاملة البصرية المكانية والذاكرة العاملة بوجه عام. كذلك أظهرت النتائج أيضا أن العالقة بين القدرة الرياضية 

 خالل المدى العمري.  ةوالذاكرة العاملة ثابت

-Lee-Swanson & Carole)وفي دراسة ثالثة أجراها أيضا لي سوانسون وكارول ساتش لي 
Sache-Lee, 2001)  وهدفت أيضا إلى استكشاف العالقة بين الذاكرة العاملة وحل المسألة الرياضية عند

واختبر األطفال في المجموعات الثالثة على مقاييس الذاكرة العاملة اللفظية  .األطفال ذوو صعوبات التعلم
لصوتية، عناصر حل المسألة، دقة حل مسألة اللفظية. وكشفت والذاكرة العاملة البصرية المكانية، المعالجة ا

على نحو دال لألطفال ذوو صعوبات التعلم مقارنة بأداء األطفال في المجموعة المناظرة  ءسيالنتائج عن أداء 
لهم في العمر الزمني على مقاييس دقة حل المسألة، المعالجة الصوتية، الذاكرة العامة، الذاكرة اللفظية. كذلك 

المسألة على دقة حل  داالً  اً المكانية تأثير -أظهرت النتائج أن لمقاييس الذاكرة العاملة اللفظية والذاكرة البصرية
عمليات الذاكرة طويلة مستقل عن المعالجة الصوتية. كما يعدل تأثير الذاكرة العاملة على دقة الحل من خالل 

 المدى المرتبطة بالمعارف الحساب . 

( إلــى دراســة دور Jeffries & Everatt,2004.195-215ة كــاًل مــن "جيفريــز ، إثفــرت" )وهــدف دراســ     
بينهم على مهام  المقارنةالذاكرة العاملة في تعلم القراءة والكتابة لدى األطفال ذوي االحتياجات الخاصة من خالل 

علــي االفتراضــات النظريــة  ءاالمكــون الصــوتي، والمكــون البصــري الحركــي والتــآزر بينهمــا، والوظــائف التنفيذيــة بنــ
ذوي  21للـذاكرة العاملـة، حيـث طبقـة الدراسـة علـى عينـة مـن المـدراس االبتدائيـة والثانويـة ) لنموذج بادلي المطـور

متعــددي االحتياجــات(. وأشــارت النتــائج إلــى أن أدا المجموعــة متعــددة  26عــاديين،  40صــعوبات قــراءة وكتابــة، 
ة والكتابة كانـا ضـعيفًا علـى مقيـاس المكـون الصـوتي، ولـم تتوصـل النتـائج إلـى ، وذوي صعوبات القراءاالحتياجات

فــروق دالــة بــين ذوي صــعوبات الــتعلم والعــاديين فــي مقيــاس الــذاكرة العاملــة المكــاني، وأهــر ذوي صــعوبات الــتعلم 
 يهم.        قصورًا في األداء عندما تتطلب المهمة تجهيز المعلومات وهذا يدل على ضعف الذاكرة العاملة لد

( فأجرت دراسـة هـدفت إلـى معرفـة أثـر برنـامج تـدريبي لتنميـة المهـارات اللفظيـة وغيـر اللفظيـة 2010أما نجاتي)  
طالبــة وطالبـــة  60للــذاكرة العاملـــة وقيــاس أثـــره علــى االســـتيعاب القرائــي. علـــى عينــة عـــددها 
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جريبيــة علــى تحســين الفهــم القرائــي بفعــل بمصــر وأظهــرت النتــائج وجــود فــروق دالــة احصــائيًا لصــالح المجموعــة الت
 البرنامج التدريبي عل مكونات الذاكرة العاملة.  

تشير بعض الدراسات التي تناولت الذاكرة العاملـة ومهـارات الحسـاب  ومنهـا دراسـة رمضـان، رمضـان. و         
ــــداهلل، مســــعد ) ــــرت" ) (. ودراســــة2010(. ودراســــة الحســــاني )2012عب ــــز ، إثف  & Jeffries"جيفري
Everatt,2004 إلــى أن الطــالب ذوي صــعوبات تعلــم يعــانون مــن قصــور فــي الــذاكرة العاملــة الالزمــة لفهــم أو .)

استعمال اللغة، أو كتابة الحروف أو الكلمات أو الجمل أو الفقرات والـنص، وأنهـم يختلفـون عـن األطفـال العـاديين 
جراء بعض العمليات الرياضية.  في كيفية حل المشكالت وا 

ســتخلص الباحــث بأنــه لكــي نطــور مهــارات الحســاب  للطــالب )الــذين لــديهم مشــكالت فــي الــذاكرة العاملــة(، فــإن ي
جملة مـن القـدرات والمهـارات يجـب أن تتـوفر لـديهم حتـى يتعلمـوا هـذه المهـارات، وتلـك العمليـات المعقـدة يجـب أن 

وم العـــدد، مـــرورًا بالعـــد ، وانتهـــاء بالكســـور ينظـــر إليهـــا بطريقـــة جديـــة، بـــدءًا مـــن العمليـــات المرتبطـــة باللغـــة ومفهـــ
وبالعمليــات التــي تجــري علــى الطريقــة التــي يعــالج بهــا األفــراد المعلومــات، والمهــارات المعرفيــة المرتبطــة بالــذاكرة 
بشــكل عــام، والــذاكرة العاملــة بشــكل خــاص. وخالصــة مــا تقــدم ومــا أشــارت إليــه نتــائج الدراســات الســابقة، نجــد أن 

لة دورا  بالغ األهمية في إجراء التعـديالت التـي تسـاهم فـي تطـوير عمليـة تعلـيم الحسـاب  عنـد الطفـل. للذاكرة العام
وأن هناك عالقة طردية إيجابية بين سعة الذاكرة العاملة ومستوى مهارات الحساب  بحث كلمات زادة سعة الذاكرة 

 فيها. الصعوبةالعاملة تحسن مستوى مهارات الحساب   وقلت 
 واالجراءات: الطريقة 

لإلجابة على أسئلة الدراسة، وتحقيقًا ألهداف الدراسة استعمل المنهج التجريبي وتحديدًا أواًل: منهجية الدراسة: 
 األسلوب المقارن لكي يتمكن من تحقيق الهدف المرتبط بمقارنة المقاييس القبلية والبعدية على عينة الدراسة.

 تصميم الدراسة:
 المجموعة االختبار القلبي لجةالمعا االختبار البعدي

O2 X O1 G 
لكي يصل الباحث إلى النتائج المتوقعة استخدمت األساليب اإلحصائية التالية: ثانيًا: االساليب االحصائية: 

 (.spssالمتوسطات، واالنحرافات المعيارية، من خالل استخدام برنامج )
ن الصف الخامس والسادس االبتدائي( المسجلين جميع طالب ذوي صعوبات تعلم الحساب )ممجتمع الدراسة: 

( 51( طالب موزعين على )243بغرف صعوبات التعلم بالمدراس الحكومية بمحافظة الخرج وعددهم حوالي )
 مدرسة.

الدراسة )مقياس صعوبات الحساب  مقياسيالختيار عينة الدراسة بشكل عشوائي طبق العينة األولية الدراسة: 
( طالب خالل الفترة الزمنية 37من مجتمع الدراسة وعددها ) منتقاةالعاملة( على عينة ومقياس سعة الذاكرة 

(2013-2014)  
( طالب من ذوي صعوبات الحساب، وذوي الضعف في 32تم اختيار العينة النهائية وعددهم )النهاية:  العينة

ات التعلم الحساب  )من الصفوف ( طالب من ذوي صعوب37الذاكرة العاملة.  من العينة األولية الدراسة وهو )
 الخامس والسادس االبتدائي(،من خالل المراحل التالية:
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( طالب من مجتمع الدراسة عشوائيًا  موزعين على 37في هذه المرحلة قام الباحث باختيار ) المرحلة األولى: -
للتأكد من أنهم من ذوي ( مدرسة، حيث طبقت أدوات التشخيص المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم. و 11)

صعوبات الحساب قام الباحث بإعداد  مقياس صعوبات تعلم الحساب وطبقه عليهم، وبعد تحليل النتائج ٌأستُبعد  
طالب، ألن متوسطات نتائجهم على المقياس كانت مرتفعة حيث ال يوجد لديهم صعوبات تعلم الحسابي،  11

 طالب. ممن لديهم صعوبات تعلم الحساب .  (28وبالنهاية اصبحت عينة الدراسة النهائية )
ُطبق  مقياس سعة الذاكرة العاملة بهدف حصر الطالب ذوي سعة الذاكرة المتدنية على عينة  المرحلة الثانية :
( طالب من ذوي صعوبات الحساب، حيث أستعان   بمدرسي غرف المصادر في تطبيقها، 28الدراسة وعددهم )

طالب، ألن متوسطات نتائجهم على المقياس كانت مرتفعة حيث ال  7اسة تم استبعاد وبعد تحليل نتائج عينة الدر 
( 32يوجد لديهم مشاكل في الذاكرة العاملة حسب نتائج المقياس. وبالنهاية اصبحت عينة الدراسة النهائية )

تعلم الحساب  . كما طالب. حيث طبق البرنامج التدريبي لتنمية  الذاكرة العاملة لديهم وقياس أثره على صعوبات 
 .1هو موضح بالجدول 

 37يبين نتائج عينة الدراسة على مقياس سعة الذاكرة العاملة  ن= 1جدول 
 المتوسط الحسابي العدد الطالب المقياس

 0.83 28 مرتفع مقياس صعوبات تعلم الحساب   
 0.39 11 منخفض

 0.74 7 مرتفع سعة الذاكرة العاملة
 0.36 21 منخفض

 32 أفراد العينة النهاية عدد 
طالب،  28ن عدد الطالب ذوي صعوبات التعلم الحساب   ذوي المتوسطات المرتفعة هو ( أ1)يبين الجدول 

وهم الطالب الذين لديهم صعوبات تعلم الحسابي  أكثر من غيرهم، ألن الصعوبات كانت واضحة أكثر)صعوبة 
( من عينة الدراسة 11ا ٌاستبعد  ذوي المتوسط المنخفض وعددهم )العد؛ والعمليات الرياضية والكسور وغيرها(. كم

حصائيًا. كما طبق مقياس سعة بشكل دال ا  ألن صعوبات تعلم الحساب  ، إذ لم تظهر صعوبات الحساب 
( طالب من ذوي صعوبات تعلم الحساب ، حيث ٌأستبعد  ذوي المتوسط المرتفع الذين ال 28الذاكرة العاملة على )

( طالب 21عتماد ذوي المتوسطات المنخفضة وعددهم )وا(. 7من مشاكل في الذاكرة العاملة وعددهم )يعانون 
ممن لديهم صعوبات تعلم الحساب  وصعوبات بالذاكرة العاملة. ولتالفي مشكلة القراءة قام الباحث بقراءة المقياس 

لة، وليس مهارة القراءة وحتى ال تتأثر للطالب أثناء التطبيق ألن هدف المقياس هو قياس مستوى الذاكرة العام
 الذاكرة العاملة بصعوبات القراءة.

  أدوات الدراسة:
مقياس سعة الذاكرة  األولى:لكي تتحقق أهداف الدراسة قام الباحث بإعداد ثالثة أدوات هي كالتالي األداة     

برنامج  الثالثة:لم الحساب  . مقياس صعوبات تع الثانية:العاملة)الجانب اللفظي، والجانب غير اللفظي(. 
 تدريبي لتنمية  الذاكرة العاملة. 

برنامج تدريبي لتنمية الذاكرة العاملة لطالب األداة األولى: اول طريقة إعدادها وصدقها وثباتها كالتالي: نوسنت
 عام. 12-10المرحلة االبتدائية من عمر 

باالطالع على المصادر والمراجع والدراسات المتصلة  قام الباحث األساس النظري الذي ُبنَي عليه البرنامج: -
فقرات البرنامج  الستخالصبموضوع الذاكرة العاملة ومكوناتها وكيفية عمليها وتنشيطها. حيث تمت مراجعتها 
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: 2010: ودراسة الحساني، 2010) دراسة نجاتي، ومن هذه الدراسات وكيفية تنشيط الذاكرة العاملة
 (2013( وكتاب )أبو الديار،2007: اللقطة،2012: العازمي،2011قطامي،

دقيقة، تهدف  لتنمية الذاكرة  45جلسة تدريبية، تستغرق كل جلسة  12يحتوي البرنامج  جلسات  البرنامج: -
العاملة. الجلسة األولى لقاء تمهيدي مع الطالب بهدف كسر الحواجز وتعريفهم بالبرنامج وتوضيح أهدافه. أما 

الثالثة والرابعة  دف للتدريب على جميع جلسات البرنامج من خالل المحاكاة والتقليد. والجلساتالجلسة الثانية ته
والخامسة والسادسة والسابعة وتهدف للتدريب على الجانب اللفظي من الذاكرة العاملة  وتم فيها التدريب على 

 .(تسلسل لألرقامعرض األرقام المتشابهة شكاًل، واالستدعاء الحر لألرقام، واالستدعاء الم
الجانب غير اللفظي تهدف للتدريب على الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة  أما الجلسة

 اختبار الخرائط واالتجاهات، واختبار التنظيم المكاني لألشكال، واختبار التنظيم المكاني لألرقام(.للذاكرة العاملة )
تنشيط الذاكرة العاملة لعينة الدراسة من خالل التدريب على فقرات البرنامج  يهدف إلى الهدف من البرنامج: -

لب وتتضمن لكي تكون مسموعة ومرئية وجاذبه للطا تالبوربوينباستخدام جهاز حاسوب من خالل برنامج 
 ة، لكي تعزز الطالب لمتابعة فقرات البرنامج دون ملل وبدافعية وحماس. كما يتممعززات لكل إجابه صحيح

 التحكم بمدة عرض المهمة على الطالب من خالل الحاسوب حسب ما تم إعداده من قبل الفاحص.
أعد  هذا البرنامج اعتمادًا على صدق المحتوى:  -ستخرَج داللة الصدق بطريقتين هما: أصدق البرنامج :أ

ة، وقد اعتبرت هذه اإلجراءات تحليل لألدب التربوي والدراسات السابقة والبرامج المتوفرة في مجال الذاكرة العامل
عرض  البرنامج على مجموعة من أساتذة التربية الخاصة صدق المحكمين:  -بدلياًل على صدق المحتوى. 

بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز، وجامعة الملك بن عبد العزيز، وجامعة الملك سعود، للتأكد من الصدق 
% من مالحظات المحكمين. كما أن 86دراسة، حيث أخذ  بنسبة الظاهري ومدى مالئمته للتطبيق على عينة ال

 % مما يدل على صالحية المقياس لقياس الذاكرة العاملة.89على عبارات المقياس كانت  اتفاقهمنسبة 
الهدف من  عام. 12-10مقياس سعة الذاكرة العاملة  لطالب المرحلة االبتدائية من عمر األداة الثانية:  

لى قياس سعة الذاكرة العاملة وذلك بتحديد قدرة المفحوص على االحتفاظ واالستدعاء ألكبر يهدف إ المقياس:
عدد من الحروف واألرقام المسموعة، والحروف واألرقام المتشابهة لفظًا، طول الجملة، والصور البصرية 

المكون اللفظي، والثاني: المكانية، وخرائط االتجاهات، والتنظيم المكاني وذلك من خالل اختبارين هما: اختبار 
 تالبوربويناختبار المكون غير اللفظي . وذلك بعرض فقرات المقياس باستخدام برنامج عارض الشرائح )

PowerPointة، لكي تمكن به صحيح( لكي تكون مسموعة ومرئية وجاذبه للطالب وتتضمن معززات لكل إجا
اس. كما يتم التحكم بمدة عرض المهمة على الطالب الطالب من متابعة فقرات المقياس دون ملل وبدافعية وحم
 من خالل الحاسوب وفق ما تم إعداده من قبل الفاحص. 

تم إعداد المقياس قسميه هما كالتالي: القسم األول: هو الذاكرة العاملة اللفظية وتقاس بشكل  محتوى المقياس:
ن المقياس: هو الذاكرة غير اللفظية )البصرية سماعي يعتمد على الذاكرة العاملة السمعية. أما القسم الثاني م

/المكانية(: ويعتمد األساس في قياسها على الجانب البصري والذاكرة البصرية التي لها عالقة بتذكر األشكال 
 والحروف واألرقام واأللوان.  والرموز

  الجز األول مقياس سعة الذاكرة العاملة اللفظية وتتضمن خمسة اختبارات هما: - 
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( األرقام بشكل تدريجي ومتسلسل إلى المفحوص حيث 10-4االستدعاء المتسلسل لألرقام: وذلك بعرض ) -1
 تعرض فرديًا ويطلب اليه حفظها، وبعد االنتهاء من الحفظ يطلب إليه استدعاء الرقم األخير من كل سلسلة.

المفحوص حيث تعرض عليه ( أرقام بشكل تدريجي ومتسلسل إلى 10-4االستدعاء الحر:  لألرقام عرض ) -2
فرديًا ويطلب اليه حفظها، وبعد االنتهاء من الحفظ يطلب إليه استدعاء أكبر عدد ممكن من األرقام من كل 

 سلسلة.
، 62، 22عرض األرقام المتشابهة شكاًل: وهو عبارة عن قوائم من األرقام المتشابهة شكاًل مثل : ) -3

 ها معًا ثم تعرض ضمن مجموعات كبيرة من األرقام.(، ويطلب من الطالب استرجاع15،51،17،18
وهو عبارة عن مجموعة من األعداد المكونة من أربعة منازل )أحاد، عشرات،  مهمة التذكر العكسي لألعداد: -4

من القراءة مباشرة  االنتهاءمئات، ألوف( التي تعرض على الطالب واحدة تلو األخرى، ويطلب منه قراتها وبعد 
 (.8965( وأن يتذكره )5698. مثال )عكسيستدعاء العدد بشكل يطلب إليه ا

 الجزء الثاني من المقياس: هو مقياس الذاكرة العاملة غير اللفظية وتتضمن أربعة اختبارات هما: - 
يهدف إلى قياس قدرة الطالب إلى تذكر سلسلة من  -ين هما: أأجز  وينقسم إلى الخرائط واالتجاهات: -1

ريطة، حيث يطلب إليه اإلجابة عن عدد من األسئلة تتصل باألماكن الموجودة على االتجاهات على الخ
 الخريطة، وكذلك إعادة رسم الخريطة موضحًا المعلومات التي شاهدها. 

يعطى الطفل خريطة ليتتبع المسار فيها ليصل إلى نهاية الطريق ويخرج من المتاهة ويحفظ العناصر التي -ب
 أن يتذكر االتجاهات التي سلكها وما هي االشياء التي مر بها. يمر فيها . ثم يطلب إليه

ويهدف إلى قياس قدرة الطالب إلى تذكر التنظيم المكاني لسلسلة من األشكال  االتنظيم المكاني: -2
(Swanson,1993,pp.93-99 ويتكون من ،)التالي:  االختبارات 
ال، ترتب بين ثالثة منها صفة مشتركة، ويطلب من ( أشك6من قوائم من األشكال في كل قائمة ) االختبار -أ

الطالب أن يضع كل ثالثة أشكال مترابطة معًا بشرط أن تكون معًا شيئًا مألوفًا مثال: نعرض عليه صورة 
)سفينة، طائرة، وفنجان، وكوب، وقطار، وملعقة( وعليه أن يضع صورة )سفينة، وطائرة، والقطار( معًا 

لملعقة( معًا ثم تعرض عليه قائمة تتضمن مجموعة كبيرة من األشكال وعليه أن يقوم صورة)الفنجان، والكوب، وا
 بتذكر األشكال التي سبق عرضها عليه. 

اختبار صور ألشكال متشابهة وملونه: وهو عبارة عن مجموعة من صور األشكال الهندسية مثل المربع  -ب
  تيب الذي عرضت عليه.والمثلث، حيث تعرض على الطالب ويطلب إليه تذكرها بالتر 

: وهو عبارة عن مجموعة من صور لألشياء) مثل صورة وردة أو شجرة أو اختبار التنظيم المكاني لألرقام -3
 كرة أو سيارة(، حيث تعرض على الطالب ويطلب إليه تذكرها مكانها أو موقعها بالترتيب الذي عرضت عليه.

  تين هما:داللة صدق المقياس بطريقتم حساب  صدق المقياس:
ٌأعد  هذا المقياس اعتمادًا على تحليل لألدب التربوي والدراسات السابقة ) دراسة نجاتي، صدق المحتوى:  -أ

( ، وقد اعتبرت هذه 2007: اللقطة،2012: العازمي،2011: قطامي،2010: ودراسة الحساني، 2010
 اإلجراءات دلياًل على صدق المحتوى للمقياس.

ض  المقياس بصورته األولية على مجموعة من االساتذة المتخصصين بصعوبات ٌعر صدق المحكمين:  -ب
التعلم وعلم النفس التربوي، وتم تحكيمه وتعديل فقراته لكي يتم قياس الذاكرة العاملة، حيث تم 
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% مما يدل 93على عبارات المقياس كانت  اتفاقهم% من مالحظات المحكمين. كما أن نسبة 90أخذ بنسبة 
  ة المقياس لقياس الذاكرة العاملة.على صالحي

قام الباحث بالتأكد من ثبات المقياس باستعمال طريقة حساب نسبة االتفاق بين المالحظين أو  ثبات المقياس:
% 83للتوافق، حيث تبين أن معامل هولستي بلغ  (Holstiالمصححين، من خالل استعمال معادلة هولستي )

 المقياس على عينة الدراسة.وتعتبر هذه الدرجة مقبولة لتطبيق 
 األداة الثالثة: مقياس صعوبات تعلم الحساب :  

لكي تتحقق أهداف الدراسة قام الباحث بإعداد هذه األداة لتساعد في تحديد عينة الدراسة، حيث نوضح آلية    
ام، ومن ثم اشتق إعداد المقياس: قام الباحث بمسح لألدبيات السابقة المتعلقة بصعوبات تعلم الحساب   بشكل ع

 Teaching Mathematics to( وكتاب)2008منها الفقرات الخاصة بالمقياس مثل ما ورد في دراسة )جبريل،
learning Disabilities,1981 ) ،وكتاب طرق تدريس صعوبات وكتاب الحساب  للصفوف الخامس والسادس

التي صممت لتشخيص صعوبات كما تمت مراجعة االختبارات والمقاييس . (2009التعلم )بطرس،بطرس
ختبار ( وا1993(ودراسة )أحمد،1995ريدة، ( ومنها دراسة )أبوK-mathالحساب   ومنها اختبار )

(، ودراسة 2002(، ودراسة )عاشور،1999( ودراسة )الشحات،1991( ، ودراسة )سليمان،1988)سالم،
م مع هذه الدراسة بما يتالء الحساب (. وقام الباحث بتحديد صعوبات 1997ختبار )الوقفي،(، وا1989،في)مص

 هة أخرى.الفئة العمرية لعينة الدراسة من جمن جهة ومع 
 66صياغة الفقرات لتشكل عبارات مقياس مهارات الحساب  لعينة الدراسة والذي تكون في صورته األولية من -

فوف السابقة الذكر، وقام دة في كتاب الحساب  للصار فقرة. كما تمت عملية مسح وتحليل مهارات الحساب  الو 
بمراجعة مالحظات المعلمين وتحليل صعوبات الحساب  لدى الطلبة، كما تمت استشارة معلمي الحساب  النتقاء 

مهارة موزعه على خمسة أبعاد هما  50النصوص التي تقيس مهارات الحساب  ، حيث تكون المقياس من 
 كالتالي: 

 يبين مقياس صعوبات الحساب   2جدول 
 
 

 

 

 
 بأكثر من طريقة:داللة صدق المقياس 

على تحليل لألدب التربوي والدراسات السابقة والمقاييس  د هذه المقياس اعتماداً ع  أ  صدق المحتوى:  -1

المتوفرة في مجال صعوبات الحساب ، وقد اعتبرت هذه اإلجراءات دليالً عل صدق المحتوى 

 للمقياس.

الصدق التالزمي للمقياس قبل التطبيق حسب  معامل االرتباط ما  إليجاد: الصدق التالزمي للمقياس -2

(. 2008الدراسة، والدرجة الكلية لمقياس جبريل )بين الدرجة الكلية ألداة 

 معامل ارتباط كرونباخ ألفا الفقرات رات الحساب  مها
 0.72 13-1  مفاهيم األعداد والعد

 0.83 21-14 الكسور 

 0.86 53-22 لعلميات على األعداد ا

 0.91 66-54 هندسة والقياسال
 0.83 66-1 الكلي
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طالب من ذوي صعوبات تعلم الحساب ، ويوضح الجدول  5وطبقت األداتين على عينة مكونة من 

   عينة الدراسة تبعاً الصف: توزيع( 3)

 (:2008( يبين معامل االرتباط بين مقياس الدراسة، ومقياس جبريل )3الجدول )
 االرتباط معامل  أبعاد المقياسان

 0.83  مفاهيم األعداد والعد

 0.79 الكسور 

 0.86 لعلميات على األعداد ا

 0.88 هندسة والقياسال

 0.85 الكلي

( وهو دال احصائيًا  0.85( أن معامل االرتباط الكلي بين مقياس الدراسة، ومقياس جبريل هو )3يبين الجدول )
الزمي. مما يعزز من مصداقية المقياس في تشخيص صعوبات وأن مقياس الدراسة يتمتع بمعايير الصدق الت

 تعلم الحساب   للمرحلة األساسية. 
التي  األسئلةللصفوف الخامس والسادس الختيار  تعاون الباحث مع معلمي الحساب صدق المحكمين:  -3

وجامعة الملك  سطام بن عبد العزيز،األمير عرضها على مجموعة من استاذة التربية الخاصة ) بجامعة يمكن 
% من األسئلة المطروحة بصورة المقياس 87 اتفق المحكمين علىو ، ء أسئلة تناسب العينةعبد العزيز( النتقا

  .األولية الذي اعتمد بالصورة النهائية للمقياس

 يلي: ولحساب ثبات المقياس قام الباحث بما ثبات المقياس: 

ب، وكانت معامالت الثبات للمقياس ككل بعد فترة ال( ط5ة )يجريبالعينية الت ىاستخدام طريقة اإلعادة عل   
عادة التطبيق، حيث بلغ معامل ارتباط بيرسون ) (10) بـ زمنية تقدر كما قام الباحث  (.0.90أيام بعد التطبيق وا 

 . (0.83)العينة التجريبية وكان معامل الثبات للمقياس ككل  ىألفاكرونباخ عل طبحساب معامل ارتبا

بعد إعداد المقياس بصورته النهائية قام الباحث بتطبيقه على العينة التجريبية للدراسة،  تطبيق المقياس: إجراءات
على المقياس، حيث طلب  دربوا للصفوف والخامس، والسادس االبتدائي، بعد أن حيث استعان بمعلمي الحساب 

دقيقة  35زام بوقت االختبار والذي قدر بـ االلت طلب منهممن الطالب اإلجابة عن األسئلة التي تلي النص، كما 
 مع شرح تعليمات المقياس.

  -= صفر.  بنادرًا  -أ وهي: المقياسأربعة مستويات لكل بعد من أبعاد  تاعتمد معايير التصحيح:  -
(، حيث أن 66-0ولقد تراوحت الدرجة الكلية على المقياس من ) .3 =دائمًا  -.  د2= غالبًا  -ج .1= أحياناً 

لى زيادة في عدد األختعلم رتفاع الدرجة الكلية يشير إلى شدة صعوبة ا ية والعكس الحساب ءاطالحساب   وا 
 ية.لما دلت إلى قلة األخطاء الحسابصحيح كلما قلت الدرجة الكلية ك

 نتائج الدراسة:
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لقياس البعدي في هل توجد فروق دالة احصائيًا بين القياس القبلي، وا" لإلجابة على السؤال األول الذي ينص
المتوسطات  قام الباحث بمعالجة البيانات إحصائيًا عن طريق استخدام "درجة مقياس صعوبات الحساب  ؟

 4كما هو مبين بالجدول ية الحساب
 

 :الحساب   القياس القبلي، والقياس البعدي على مقياس صعوباتمتوسطات  4جدول 
 قياس البعدي)للصعوبة(ال (القياس القبلي)للصعوبة مقياس مهارات الحساب   

 االنحراف المعياري المتوسط  االنحراف المعياري المتوسط 
 2.5 6.0 2.6 14.0  مفاهيم األعداد والعد

 2.3 7.7 1.3 12.1 الكسور 
 1.8 6.1 0.81 07.8 لعلميات على األعداد ا
 2.6 8.2 2.5 18.0 هندسة والقياسال

 2.3 7.0 1.80 12.98 الكلي
القياس القبلي والقياس البعدي على مقياس صعوبات بين متوسطات ظاهري إلى وجود فروق  4جدول ال بيني  

هو أكثر األبعاد تأثرًا ُبعد )مفاهيم الهندسة والقياس( ، حيث تظهر النتائج أن القياس البعديالحساب  لصالح 
(. وجاء بالمرتبة 8.2( إلى )18.0)متوسط صعوبته من  انخفاضامج على مهارات الذاكرة العاملة، حيث نر بالب

الثانية ُبعد مفاهيم األعداد والعد ، وجاء بالمرتبة الثالثة ُبعد صعوبات تعلم الكسور، وبالمرتبة األخيرة جاء بعد 
-14.0من ) لي:املحوظ وهي مرتبة كالتات بشكل متوسطنخفضت الحيث اصعوبات العمليات الحسابية:  

لصعوبات قلت بدرجة دالة إحصائيًا أن هذه ا إلى شيروهذا ي (6.1-07.8(؛ ومن )7.7-12.1؛ ومن)(6.0
 ,Allowayما جاء به الوي) . وهذه النتائج تتفق معوذلك بفعل التدريب على برنامج تنشيط الذاكرة العاملة

رئيسيًا في تعلم األطفال على مدى سنوات الدراسة، وأن لها أهمية حاسمة  الذاكرة العاملة لها دوراً بأن ( 2006
لتخزين المعلومات خالل النشاطات الصفية التعليمية التي تشكل األساس الالزم الكتساب المهارات والمعارف 

ر في ( فإن أي قصور في الذاكرة يؤثSwanson,1993:12المعقدة. كما تتفق مع النتيجة التي توصلت اليها )
فاعلية التفاعل مع الموقف التعليمي أو عملية التخزين واالسترجاع. والعكس صحيح. وتتفق أيضًا مع 

( التي أشارت بأن األطفال ذوي صعوبات التعلم لديهم قصور في Jeffries & Everatt, 2004:196دراسة)
 عد في عالج صعوبات التعلم. للذاكرة العاملة. وأن تنمية مكونات الذاكرة العاملة يسا التنفيذيالمكون 

تم  "هل يؤثر البرنامج المقترح على درجة صعوبة الحساب   لدى عينة الدراسة؟" ولإلجابة عن السؤال الثاني 
الجدول التالي يوضح هذه دى الطالب، وحسبت قيمة "ت"" وحجم التأثير، و الحساب  لصعوبة ساب متوسط ح

 النتائج:
 ":ت" وقيمة درجة صعوبات الحساب  في البرنامج تأثير مستوى (5)جدول 

 
 مقياس صعوبات تعلم الحساب   

 قيمة القياس البعدي)للصعوبة( القياس القبلي)للصعوبة(
 "ت"

حجم 
االنحراف  المتوسط التأثير

 المعياري
االنحراف  المتوسط 

 المعياري
 0.82 12.0 2.5 6.0 2.6 14.0 مفاهيم األعداد والعد 

 0.80 11.0 2.3 7.7 1.3 12.1 الكسور 
 0.71 9.6 1.8 6.1 0.81 07.8 العلميات على األعداد 

 0.90 16.6 2.6 8.2 2.5 18.0 الهندسة والقياس
 0.76 11.6 2.3 7.0 1.80 12.98 الكلي

 0.001* تشير إلى مستوى الدالله         
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لم الحساب ، حيث يتبين لنا أن ( أن حجم تأثير البرنامج أختلف حسب ُبعد مقياس صعوبات تع5يبين الجدول )
أكثر صعوبات الحساب   تأثيرًا بالبرنامج هو صعوبة الهندسة والقياس، إذ كان حجم تأثير البرنامج عليها 

( وهذا يدل احصائيًا على فعالية البرنامج لعالج صعوبات تعلم األشكال الهندسية والقياسات الحساب  ية 0.90)
ت بالمرتبة الثانية صعوبة مفاهيم األعداد والعد إذ وكان حجم التأثير أكثر من الصعوبات األخرى. وجاء

(. تالها بالمرتبة الثالثة والرابعة على الترتيب صعوبات تعلم الكسور، وصعوبة العمليات على األعداد، 0.82)
 (. 0.71(، )0.80وأظهرت النتائج حجم التأثير مرتبة )

 
حصائية بين إ: حيث أظهرت النتائج الواردة أعاله فروق ذات داللة مناقشة نتائج السؤال األول والثاني     

تؤكد أثر  النتيجةصعوبات الحساب . وأن هذه عل مقياس  ةلصالح البعدي ةوالبعدي ة،القبلي الحسابية متوسطاتال
ج التحسن البرنامج التدريبي للمكون اللفظي وغير اللفظي للذاكرة العاملة في تقليل هذه الصعوبات، إال أن نتائ

كرة اظهرت بشكل أكبر في صعوبة الهندسة والقياس، ونستطيع أن نفسر ذلك من خالل فهم العالقة بين الذ
 تقل ،انيةككلما زادت سعة الذاكرة البصرية المث يوتعلم األشكال الهندسية والقياسات، بح ،البصرية المكانية

 Clarkeكل من كالرك وكامبل ائج مع نتائج دراسة صعوبة تذكر األشكال الهندسية والقياسات، وتتفق هذه النت
& Campbell  1991 (Cited in: Wilson & Lee-Swanson, 2001)  ضطرابات الذاكرة الإلى أن

كما وتتفق مع  .فظية تأثيرًا قويًا على أداء الحساب  فيما يتعلق باألشكال الهندسيةلالبصرية المكانية، والذاكرة ال
 Siegel & Ryan 1989 (Cited in: Wilson & Lee-Swanson, 2001)ان نتائج دراسة سيجل وراي

 .هماارتباطًا بين الحساب  والذاكرة العاملة، حيث خلصوا إلى وجودتعلم بدراسة العالقة بين الصعوبات 
(. 0.82)جاء بالمرتبة الثانية والثالثة وهي صعوبة مفاهيم األعداد والعد إذ وكان حجم التأثير أما فيما يتعلق بما 

، لةوصعوبة تعلم الكسور، فإنها تأثرتا بشكل ملحوظ بالتدريب على البرنامج لتنمية الجانب اللفظي للذاكرة العام
ت سعة الذاكرة العاملة اللفظية كلما قلة صعوبات العد ومفهوم العدد، وقلة عرتفاحيث أظهرت النتائج أنه كلما 

 Fletcher  1985(Wilsonيجة دراسة كال من فليشر وكيتدت)صعوبة تعلم الكسور، وتتفق هذه النتيجة مع نت
& Swanson, 2001;  تقيس الذاكرة  اإحداهمأنه عند إعطاء األطفال ذوو صعوبات تعلم الحساب   مهمتين

اللفظية واألخرى تقيس الذاكرة غير اللفظية، أظهروا هؤالء األطفال أداء ضعيف على المهام غير اللفظية مقارنة 
لى المهام اللفظية. وانه كلما كانت المهام اللفظية أعلى كانت صعوبات تعلم الحساب  أقل. كما وتتفق باألداء ع
فقد أكدا أن األطفال ذوى صعوبات التعلم  (Miller & Mercer, 1997)به كاًل من ميلر وميرسر  ءمع ما جا

بة التمييز بين األرقام في الحساب  يعانون بوجه عام من بعض الصعوبات البصرية المكانية مثل صعو 
(، وانه كلما زادت سعة الذاكرة البصرية المكانية كلما قلت 6-9 , 2-5 , 71-17المتشابهة )على سبيل المثال 

. (Chiara & Linda, 2000)صعوبة التمييز بين األرقام المتشابهة. وتتفق أيضًا مع نتائج دراسة تشيرا وليندا 
 (Keeler & Swanson, 2001)اًل من كيلر ولي سوانسون وأنها ال تتعارض مع نتائج دراسة ك

" هل توجد فروق دالة احصائيًا بين القياس القبلي، والقياس البعدي ولإلجابة عن السؤال الثالث الذي ينص 
 (:6" ولإلجابة عن هذا السؤال جاءت النتائج بالجدول رقم )في درجة مقياس سعة الذاكرة العاملة؟
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 القياس القبلي، والقياس البعدي على مقياس سعة الذاكرة العاملة: متوسطات 6جدول 
مقياس سعة الذاكرة 

 العاملة 
 

 المقياس الفرعي
 

 القياس القبلي قياس البعديال
االنحراف  المتوسط  راف المعياريحاالن المتوسط

 المعياري

 2.51 8.81 2.50 18.30 واالتجاهات الخرائط اختبار اللفظي  غير المكون
 1.71 7.20 1.85 15.20 لألشكال اختبار التنظيم المكاني

 2.71 5.81 2.62 13.80 لألرقام المكاني التنظيم اختبار
 2.31 7.28 2.32 15.77 الكلي

 2.71 5.80 2.60 13.86 المتشابهة شكالً  رقاماأل مهمة المكون اللفظي
 2.00 7.94 1.81 16.00 االستدعاء الحر لألرقام

 1.62 4.21 1.41 8.45 عاء المتسلسل لألرقام االستد
 2.11 5.98 1.94 12.78 الكلي                              

د والبعدي لصالح البعدي، ويتضح ذلك من بع القبليبين القياسين  ظاهرية( إلى أن هناك فروقًا 6يشير جدول ) 
حجم التأثير  الداللةالتدريب على البرنامج لتنمية الجانب اللفظي وغير اللفظي للذاكرة العاملة، كما تبين هذه 

الكبير للبرنامج، حيث تظهر النتائج أن متوسطات إجابات القياس القبلي على مقياس "الجانب غير اللفظي" هو 
داللة الفرق يجب تطبيق اختبار )ت(  للفرق بين ولمعرفة ( 15.77(، أما إجابات القياس البعدي هو)7.28)

 برنامج تنشيط الجانب غير اللفظي للذاكرة العاملة. وهو ما نتيجةوهذا الفرق يرجع متوسطات القبلي والبعدي 
شير إلى ارتفاع سعة المكون غير اللفظي للذاكرة العاملة بعد التدريب على البرنامج. وهو ما يتفق مع دراسة كل ي

إلى أن الضطرابات  Clarke & Campbell  1991 (Wilson & Swanson, 2001)وكامبل  من كالرك
 الذاكرة البصرية المكانية، والذاكرة اللفظية تأثيرًا قويًا على أداء الحساب .

 (Swanson & Carole, Sache ,Lee, 2001)كما اختلف مع دراسة كاًل من سوانسون وكارول ساتش لي 
ات في النواحي اإلجرائية والمكانية للذاكرة العاملة عند األطفال ذوو صعوبات تعلم التي أظهرت وجود صعوب

 الحساب  من غيرها من الصعوبات.
( في حين 12.78أما بخصوص الجانب اللفظي فإن النتائج تشير إلى أن متوسط إجابات القياس البعدي هو)

رنامج تدريب هذا المكون للذاكرة العاملة له أثر (، وهذا يشير إلى أن ب5.98متوسط إجابات القياس القبلي هو )
واضح في الجانب اللفظي وغير اللفظي على الترتيب. ولكن بشكل أقل من الجانب غير اللفظي الذي جاء 

 Clarke & Campbell  1991بالمرتبة األولى. وهذه النتائج تتفق مع نتائج دراسة كل من كالرك وكامبل 
(Wilson & Swanson, 2001) لى أن الضطرابات الذاكرة البصرية المكانية، والذاكرة اللفظية تأثيرًا قويًا إ

أنه عند إعطاء  ;Fletcher  1985(Wilson & Swanson, 2001على أداء الحساب . كذلك وجد فليتشر 
لفظية، تقيس الذاكرة اللفظية، واألخرى تقيس الذاكرة غير ال اإحداهماألطفال ذوو صعوبات تعلم الحساب  مهمتين 

أظهروا هؤالء األطفال أداء ضعيف على المهام غير اللفظية مقارنة باألداء على المهام اللفظية. كما اتفقت مع 
التي أظهرت  (Swanson & Carole, Sache, Lee, 2001)دراسة كاًل من سوانسون وكارول ساتش لي 

األطفال ذوو صعوبات تعلم الحساب ، اكثر  وجود صعوبات في النواحي اإلجرائية والمكانية للذاكرة العاملة عند
( التي أظهرت وجود فروق دالة احصائيًا 2010من الصعوبات بالجانب للفظي، واتفقت أيضًا مع دراسة نجاتي)

التدريبي في مكونات الذاكرة العاملة والذي ساعد في  البرنامجلصالح المجموعة التجريبية بعد التدريب على 
ى الطالب ذوي صعوبات التعلم. كما اتفقت مع دراسة كل من تحسين الفهم القرائي لد
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( التي أظهرت أن هناك عالقة ارتباطيه ايجابية بين التدريب على مكونات 2012رمضان؛ وعبد اهلل؛ وسعد)
 .  العينةالذاكرة العاملة مستوى الفهم القرائي لدى 

لمقترح على مستوى أداء الذاكرة العاملة لدى " هل يؤثر البرنامج اولإلجابة عن السؤال الرابع الذي ينص     
"ت"" وحجم  لدى الطالب ذوي صعوبات الحساب   وقيمة حسابية؟" تم حساب المتوسطات ال عينة الدراسة؟ "

 التأثير، والجدول التالي يوضح هذه النتائج:
 ( مستوى تأثير البرنامج في مهام الذاكرة العاملة وقيمة "ت":7جدول )

كرة مقياس سعة الذا
 العاملة 

 
 المقياس الفرعي
 

 حجم التأثير "ت" قيمة القياس القبلي قياس البعديال
راف حاالن المتوسط

 المعياري
االنحراف  المتوسط 

 المعياري

 غير المكون
 اللفظي 

 0.79 15.00 2.51 8.81 2.50 18.30 واالتجاهات الخرائط اختبار
 0.83 17.40 1.71 7.20 1.85 15.20 لألشكال اختبار التنظيم المكاني

 0.71 11.80 2.71 5.81 2.62 13.80 لألرقام المكاني التنظيم اختبار
 0.78 14.73 2.31 7.28 2.32 15.77 الكلي

 0.74 12.80 2.71 5.80 2.60 13.86 المتشابهة شكالً  رقاماأل مهمة المكون اللفظي
 0.82 16.40 2.00 7.94 1.81 16.00 االستدعاء الحر لألرقام

 0.68 10.91 1.62 4.21 1.41 8.45 االستدعاء المتسلسل لألرقام 
 0.74 13.04 2.11 5.98 1.94 12.78 الكلي                              

                                                                   
د مقياس سعة الذاكرة العاملة، حيث يتبين لنا أن حجم تأثير البرنامج أختلف حسب ُبعأن السابق يبين الجدول 

المكون غير اللفظي للذاكرة العاملة تأثير بالتدريب على البرنامج وجاء بالمرتبة األولى ، إذ كان حجم تأثير 
( وهو دال احصائيًا على فعالية البرنامج لزيادة سعة المكون 0.001( عند مستوى الدله )0.78البرنامج عليه )

ظي للذاكرة العاملة، وهو ما أثر على تقليل صعوبات تعلم األشكال الهندسية والقياسات الحساب  أكثر غير اللف
 اننامج التدريبي المكون اللفظي للذاكرة العاملة، إذ ر من الصعوبات األخرى. وجاءت بالمرتبة الثانية تأثيرًا بالب

ه احصائية، وهو ما أثر على تقليل صعوبة تعلم ( وهو ذا دالل0.001(، عند مستوى الدالة )0.74حجم التأثير )
مفاهيم األعداد والعد والكسور، وهو ما يدل على أهمية تنمية الجانب اللفظي في تقليل صعوبات العجز الرياضي 

 لدى الالب ذوي صعوبات تعلم الحساب . 
 نتائج الدراسة نقترح التوصيات التالية: ءفي ضو  توصيات الدراسة:

تفسير في الدراسات التي توضح العالقة بين الجانب النمائي والجانب األكاديمي الذي يساعد  المزيد من ءإجرا
جرا عملية الكتابة باالعتماد على الذاكرة العاملة . المزيد من الدراسات حول صعوبات الكتابة لمراحل عمرية  ءوا 

 أكبر من طالب صعوبات تعلم الكتابة.
  المراجع:

 صعوبات ذوى بين( الرابعة الصورة) بينيه ستانفورد لمقياس النفسية للصفحة مقارنة راسةد(. 1999) فاتن إبراهيم، -

 .شمس عين جامعة اآلداب، كلية -منشورة غير – ماجستير رسالة. عقليا والمعاقين دراسيا والمتأخرين التعلم
 ، الكويت.  طفلمركز تقويم وتعليم ال، الذاكرة العاملة وصعوبات التعلم( 2013أبو الديار، مسعدة)  -
دار النشر للجامعات ، صعوبات التعلم االستراتيجيات التدريسية و المداخل العالجية (2007فتحي) فيمصط الزيات،  -

  القاهرة ؛
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 القاهرة.؛ مركز اإلسكندرية للكتاب ،صعوبات التعلم االكاديمية بين التعلم و المواجهة( 2003محمد علي) كامل،   -
 عمان.؛ دار المسيرة ،؛ الطبعة األولىصعوبات التعلم و الخطة العالجية المقترحة( 2003كوافحة، تيسير مفلح )  -
سعة الذاكرة العاملة والنمط المعرفي )لفظي /تخيلي( وسرعة اإلدراك وعالقتها بالعمليات  (2007) رائدة اللقطة،   -

،جامعة عمان العربية ،عمان ، رسالة ماجستير غير منشورة المستخدمة في حل المشكالت لدى الطلبة األردنيين
 ،األردن.

أثر برنامج تدريبي لمهارات الذاكرة العاملة في تطوير مستوى االستيعاب ( 2010الحسامي، سامر عبد الحميد )  -

 ، الجامعة األردنية، األردن.القرائي لدى الطلبة ذوي مشكالت القراءة، أطروحة دكتوراه، كلية التربية
برنامج تدريبي لمهارات الذاكرة العاملة في تطوير مستوى الفهم القرائي لدى الطلبة  أثر (2010الحساني، سامر.)   -

 رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة األردنية. ذوي مشكالت القراءة،
أنماط الذاكرة العاملة )التنفيذية، البصرية، الصوتية( لدى طلبة صعوبات التعلم في القراءة، ( 2012الخطيب، مونيكا) -

 األردن. -، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عمان العربية. عماناب والحس
دراسة العالقة بين الذاكرة العاملة وكل من ما وراء المعرفة ومهارات الفهم القرائي لدى ( 2012العازمي، عائشة)  -

 ، الجزء األول.4، مجلة العلوم التربوية. العددتالميذ المرحلة االبتدائية
(،  مجلة العلوم 5سعة الذاكرة العاملة لدى األطفال ذوي صعوبات الفهم القرائي. العدد )   (2005)السطيحة، ابتسام  -

 جامعة طنطا. مصر: ،التربوية
التنبؤ بأداء التالميذ ذوي صعوبات التعلم في اختبار الفهم (. 2012رمضان، رمضان. عبد هللا، مسعد. سعد، صباح )   -

 ، مصر: جامعة بنها.5(، مجلد 91، العدد)مجلة كلية التربية .ات الذاكرة العاملةالقرائي من خالل أدائهم في اختبار
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على لدى طالب ذوي صعوبات الكتابة وقياس أثره برنامج تدريبي لتنمية الذاكرة العاملة بناء 
 الطالب ذوي صعوبات التعلم. يهممهارات الكتابة لد

 محمود عبيد. الدكتور             الدكتور. إمام محمد قزاز
dr.mobaid90@gmail.com              Imam.qazzaz@yahoo.com         

 كلية التربية، جامعة االمير سطام بن عبد العزيز
لدى طالب صعوبات الكتابة وقياس أثره لذاكرة العاملة مية ابرنامج تدريبي لتنبناء  هدفت الدراسة إلى  ملخص:ال

( طالب بالصف الخامس قسمو عشوائيًا إلى 36( طالبًا منهم )64قومها )كتابة لدى عينة على مهارات ال
( طالب بالصف السادس قسمو عشوائيًا إلى 28(. و)18( وأخرى ضابطة عددها)18مجموعة تجريبية عددها)

؛ تدريبيالبرنامج ال ت:طبقت عليهم ثالثة أدواحيث  ( .14عددها) ةوالضابط( 14مجموعتين تجريبية عددها)
 المنهج التجريبيواستخدام الذاكرة العاملة. سعة ، ومقياس (1999الذي أعده حجاب) الكتابة صعوباتمقياس و 

وأظهرت النتائج أثر ذا دالله إحصائية للبرنامج في زيادة سعة الذاكرة العاملة وفي تنمية مهارات ، في الدراسة
الضابطة كما كانت الفاعلية أكثر لدى طلبة الصف  الكتابة لدى المجموعة التجريبية  أكثر من المجموعة

السادس أكثر من طالب الصف الخامس. حيث كانت أكثر المهارات تأثرًا مهارة الكتابة اليدوية، تلتها المهارات 
الكلمات المفتاحية: الذاكرة العاملة، مهارات . اإلمالئية؛ وعالمات الترقيم؛ الخط والترتيب؛ والتعبير الكتابي

 بة، صعوبات تعلم الكتابة.الكتا
Preparation of Training Program for Development of Working 

Memory to the Students with writing Learning Disabilities, And its 

Impact on their writing skills. 
                       Dr.  Mahmoud Sameer Obeid          Dr. Imam Qazzaz. 

       dr.mobaid90@gmail.com                 Imam.qazzaz@yahoo.com         

 

Abstract: The study aimed to preparation a training program for the development of 

working memory for students with writing learning disabilities. And Measure its 

impact on the writing skills of a sample total of 64 pupils of them (36) student fifth 

grade originally randomized to issue experimental group (18) and another control 

group of (18). And (28) sixth grade students were divided randomly into two groups 

experimental group (14) and control group number (14). Where they applied three 

tools: Training Program; Writing Disabilities Scale by Hijab (1999), Working 

memory Scale. The results showed a statistically significant effect of the program is 

increase working memory capacity in the development of writing skills in the 

experimental group than the control group, also more effective at the sixth-grade 

students more than a fifth-grade student. Where skills were more affected by the 

handwriting skill, spelling skills and punctuation, calligraphy, written expression. Key 

words: Working Memory, Writing skills, Writing Learning disabilities. 

 مقدمة:

تعتبر الذاكرة العاملة من القدرات المعرفية التـي لهـا تـأثيرًا واضـحًا فـي عمليـة تعلـم الكتابـة. ويشـير بـراون 
(Brown, 2007إلى أهمية الدور الوظي ) في الذي تقوم به الـذاكرة العاملـة فـي المهمـات المعرفيـة الخاصـة بتعلـيم

( Baddeley & Hitch, 2003المهـارات األكاديميـة. حيــث قـدم كــاًل مـن بــادلي وهيـتش )
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تفسيرًا لها على إنها نظام متعدد المكونات يستخدم للتخزين؛ لتسـهيل تعلـم األنشـطة المعرفيـة المعقـدة كاالسـتيعاب، 
الكتابة. كما عـرض بـادلي نموذجـًا تفسـيرًا لهـا بـين فيـه إنهـا تتضـمن أربعـة مكونـات تعمـل معـًا فـي تكامـل والقراءة و 

ظي(، المكــون التنفيـــذي، والحـــاجز غير اللفظــي(، المكـــون الصـــوتي)اللفالمكـــاني) -واتســاق وهـــي المكــون البصـــري
  Baddeley,2003)العرضي)

( علـى أن هنـاك عالقـة ارتباطيـة بـين العجـز فـي Helen & Xavier, 2006)اكفيـر كـاًل مـن هلـين و  اتفـق     
الذاكرة العاملة وبين أنماط صعوبات التعلم األكاديمية مثل صـعوبات التهجـي والقـراءة،  الكتابـة، والـوعي بالمفـاهيم 

ن النجــاح المدرســي يــرتبط بشــكل مباشــر إ .(Lee & Kehler, 2010واألشــياء . وبــين كــاًل مــن لــي وكيهلــر )
 لفظية؛ والبصرية، والمكانية. بسعتها ال

أن ذوي الضعف في  (,2009Swanson,O,Conner and Disabil)وكونر وديسابل  يعتقد سوانسن     
تبدوا عليهم خصائص تؤكد بأنهم يعانون من صعوبات الكتابة اليدوية، أخطاء اإلمالء، التعبير الذاكرة العاملة 

 & Helenالمات الترقيم. ويشير كاًل من وهلين وآخرون)الكتابي، صعوبات التنسيق والترتيب والخط، ع

Xavier.,2006 )وأكدت  ن السبب خلف هذه الصعوبات األكاديمية هو اضطراب في مكونات الذاكرة العاملة. إ
( التي أشارت إلى أن هناك عالقة بين النجاح المدرسي 2011السطيحة ) ذلك أيضًا العديد من الدراسات مثل

( التي أشارت إلى أن هناك عالقة ارتباطية بين الذاكرة العاملة والفهم 2010عاملة، ودراسة نجاتي)وسعة الذاكرة ال
(،  إلى أن الذاكرة العاملة ترتبط ارتباطًا ذا داللة بصعوبات 2006القرائي، وما توصلت دراسة )عمرو، الناطور،

تنمية الذاكرة العاملة على مهارات الكتابة  ومن هنا فقد جاءت الدراسة الحالية من أجل التعرف على أثر .التعلم
 التعلم. لدى عينة من طالب صعوبات 

من خالل دراستها إلى أحدى أهم الجوانب المعرفية وهي الذاكرة العاملة. كما أنها أهتمت تتمثل أهمية الدراسة 
 إلى ض الدراساتأشار بع بدراسة مهارات الكتابة والتي تثمل مشكلة عامة عند طالب صعوبات التعلم، حيث

هذه  بين ومن في تحسن مستوياتها، مناسبة تساعدهم أساليب تعلم إلى حاجتهم ومدى لديهم، المهار ضعف هذه
 Olive, 2004)الذاكرة العاملة.) تنشيط أسلوب األساليب

ب ذوي طالوقياس أثره على مهارة الكتابة لدى برنامج تدريبي لتنمية الذاكرة العاملة بناء إلى هدفت الدراسة 
 صعوبات تعلم الكتابة في الصفين الخامس والسادس.

تتطلب عملية الكتابة سرعة عالية لتذكر صور الحروف واألرقام والكلمات، وترتبط هذه العملية  مشكلة الدراسة:
بكفاءة الذاكرة العاملة. ويواجه الطالب ذوي صعوبات الكتابة مشكالت بكفاءة الذاكرة العاملة التي تؤثر على 

تنمية أداء الذاكرة العاملة لتطوير مهارة الكتابة لدى الطالب ذوي ، ومن هنا جاءت الدراسة بهدف هارة الكتابة م
 اختبار الفرضيات التالية: صعوبات الكتابة من خالل 

في سعة الذاكرة العاملة بين متوسطات المجموعة  (α ≤ 0.05)ال توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى -
 . القبليةومتوسطات المجموعة الضابطة التجريبية 

في مستوى مهارات الكتابة بين متوسطات المجموعة  (α ≤ 0.05)ال توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى -
 التجريبية ومتوسطات المجموعة الضابطة القبلية. 

سطات إجابات في مستوى مهارات الكتابة بين متو  (α ≤ 0.05)ال توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى -
 .على القياس البعدي المجموعة التجريبية، وبين متوسطات إجابات المجموعة الضابطة
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في سعة الذاكرة العاملة بين متوسطات إجابات  (α ≤ 0.05)ال توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى - 
 .على القياس البعدي المجموعة التجريبية وبين متوسطات إجابات المجموعة الضابطة

صعوبات  الطالب الصفين الخامس والسادس ذوي تشخيص دقة بمدى الدراسة محددات تمثلت حددات الدراسة:م
كما حددت بالفترة الزمنية التي طبقت فيها أدوات الدراسة وهي  .الكتابة، ودقة قياس سعة الذاكرة العاملة تعلم

 م(. 2014-2013الفصل األول لعام)
 التعريفات النظرية واإلجرائية:

هي مكون من مكونات الدماغ التي تقوم بتخزين المعلومات لفترة زمنية محددة، وتعمل على : لذاكرة العاملةا
ة مكونات منها اللفظي وغير اللفظي والمكاني ل اختبار يحدد سعتها، وتتضمن عدمعالجتها وتقاس من خال

 والتنفيذي، ولها دورًا رئيسًا في عملية التعلم. 
تخزين المعلومات الصوتية واسترجاعها، إحدى مكونات الذاكرة العاملة والمسؤول عن : وهو المكون اللفظي

، وتأثير طول الكملة، والتدرب على المتشابه بالصوت ويعمل على تقييم بسيط للظواهر التالية: الصوت الكالمي
ُيعرف في هذه . و (Baddeley,2003األصوات الالزمة الكتساب مفردات كل من اللغة األم واللغة الثانية)

الدراسة إجرائيًا بالدرجة التي يحصل عليها الطالب على مقياس المكون للفظي للذاكرة العاملة وهو من إعداد 
 الباحثان .

يقوم هذا المكون باستقبال المدخالت البصرية إما مباشرة من حاسة  المكاني(: -المكون غير اللفظي)البصري
ذاكرة طويلة األمد والتخيل البصري، ويقوم بمعالجة وتخزين المعلومات البصر أو من استرجاع المعلومات من ال

 ,Brownالبصرية والمكانية والتعامل معها، ويحتوي بدوره على مخزن مؤقت للمعلومات البصرية والمكانية)
 غير اللفظي ويعرف في هذه الدراسة إجرائيًا بالدرجة التي يحصل عليها الطالب على مقياس المكون(.  2007

 للذاكرة العاملة وهو من إعداد الباحثان .
: هم الذين يعانون من خلل وظيفي بسيط بالذاكرة البصرية والسمعية الطالب ذوي صعوبات التعلم الكتابة

والمكانية الذي يؤدي إلى صعوبة في تذكر تسلسل كتابة الحروف والكلمات، ينتج عنه صعوبات في نسخ 
 والحركة، الكتابة اليدوية، اإلمالء.الحروف وعدم االنسجام بين البصر 

( بأنها صعوبة في تناسق العضالت والحركات الدقيقة المطلوبة 2007)يعرفها الزيات صعوبات تعلم الكتابة:
لكتابة الحروف بشكل متسلسل، واألرقام ومن أهم خصائصها أنها ذات أساس عصبي فسيولوجي، تنعكس على 

غير التعليمية، ويمكن تشخيصها وتقويمها وعالجها، إذا استخدمت  استخدام الفرد للتعلم حتى في المهام
بأنها صعوبة  Olive, 2004))أوليف كما عرفها  االستراتيجيات المالئمة في الوقت المناسب وعلى نحو فعال.

تظهر بسبب اضطراب في التكامل البصري الحركي والطفل صاحب هذا النوع من الصعوبة ليس لديه عيب أو 
 رية أو حركية، ولكنه غير قادر على تحويل المعلومات البصرية إلي مخرجات حركية.إعاقة بص

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:
 دور الذاكرة العاملة في التعلم:

ن للذاكرة العاملة أهمية حاسمة في آلية تخزين المعلومات خالل عملية التعلم والتي تشكل األساس الـالزم إ       
ارات والمعارف المعقدة، وأن العجز أو القصور فـي مهامهـا يظهـر لـدى األطفـال والكبـار علـى شـكل الكتساب المه
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عمليـــــــــة تعلـــــــــم اللغـــــــــة والتفكيـــــــــر، وتظهـــــــــر هـــــــــذه الصـــــــــعوبة مـــــــــن خـــــــــالل ضـــــــــعف المهـــــــــارات فـــــــــي  صـــــــــعوبة 
 (Brown,2007.)األكاديمية

ة قويـة بـين النجـاح ( إلى أن هناك عالقHelen et al., 2006) أظهرت دراسة كاًل من هيلين وآخرون
 Gathercole etالمدرســـي وســـعة الـــذاكرة العاملـــة اللفظيـــة، والبصـــرية، والمكانيـــة. أمـــا كـــاثوريكي وآخـــرون)

al.,2006 ــة اللفظيــة لــدى األطفــال ذوي ــذاكرة العامل ( فبينــت أن هنــاك عالقــة بــين التحصــيل األكــاديمي وســعة ال
( إلـى أن هنـاك عالقـة بـين قـدرة الطفـل Carretti et al., 2004صـعوبات الـتعلم. وأشـارت كرسـتين وآخـرون )

علـــى قـــراءة الجملـــة وكتابتهـــا وبـــين ســـعة الـــذاكرة العاملـــة لـــدى األطفـــال ذوي صـــعوبات الـــتعلم، عنـــد مقـــارنتهم مـــع 
 األطفال العاديين. وتزداد الصعوبة كلما طالت الجملة. 

  مكونات الذاكرة العاملة: 
تـي فسـرت الـذاكرة العاملـة رغـم وجـود بعـض جوانـب القصـور التـي تعتريـه نموذج بادلي هـو أفضـل النمـاذج اليعد  

الـذي يفتـرض أنهـا  جالنمـوذوأكثرها شيوعًا، حيث حظي بقبول الكثير من العلماء واتفـاقهم. وفيمـا يلـي عـرض لهـذا 
 -وهـــي المكـــون األول هـــو غيـــر اللفظـــي )البصـــري .تحتـــوي علـــى أربعـــة مكونـــات تعمـــل معـــًا فـــي تكامـــل واتســـاق

( بأنــه نظــام لديــه القــدرة علــى االحتفــاظ المؤقــت ومعالجــة المعلومــات Brown, 2007)بــروان  كــاني(  وعرفــه الم
المكانيــة(. كمــا يقــوم بالــدور األساســي فــي التوجيــه المكــاني وفــي حــل المشــكالت البصــرية المكانيــة.  -)البصــرية

حيـث هنـاك مسـارات الـذاكرة السـمعية  والمكون الثاني اللفظي )الصـوتي(  الـذي يتضـمن المخـزون اللفظـي المؤقـت
التي تسترجع المعلومات التي بداخلها بعد ثوان قليلة، ويعمل هذا المكون على مهام مثل القراءة والكتابة. والمكـون 

واتخـاذ القـرارات، وفـي الـذاكرة العاملـة فـإن الضـبط التنفيـذي  فهو الذي يقوم باإلشـراف، الثالث وهو المدير التنفيذي
ل عن التخطيط لألنشطة المستقبلية، وأخـذ المبـادرة فـي االسـترجاع للمعلومـات وعمليـات اتخـاذ القـرارات هو المسؤو 

ليكــون هــذا المكــون هــو  ، والمكــون الرابــع وهــو الحــاجز العرضــي.(,2001Miyake & Shah عنــد الضــرورة )
التي تعمـل فـي الـذاكرة العاملـة سـواء ات بيان؛ لتتمثل مهمته بإدماج الالتنفيذي الوصلة بين األنظمة الفرعية والمدير

مــن مكونهــا اللفظــي، أو مــن مكونهــا البصــري، ومــن المعلومــات المســتدعاة مــن الــذاكرة طويلــة المــدى داخــل حلقــة 
 ( نموذج بادلي للذاكرة العاملة.1ويوضح الشكل )(.Wynn & Coolidg, 2005) مفهومة

 

 

 

 

 

 

 

 

 للذاكرة العاملةالمفسر نموذج ال( 1شكل)

يز مكونات الذكرة العاملة إال أن عالقتها ببعضها البعض تكاملية، تعتمد على تجهيز ومعالجـة الرغم من تماعلى 
( فقد توصلت العديد من الدراسـات إلـى أن معظـم مشـكالت الطـالب ذوي ,.2009Swanson et alالمعلومات.)

(. Henry,2001فــي الــذاكرة)صــعوبات الــتعلم يمكــن تفســيرها عــن طريــق الخلــل فــي عمليــات تجهيــز المعلومــات 
( مــن خـالل مـا أشــار إليـه بضـرورة فهـم الــدور الجـوهري الـذي تقــوم بـه الـذاكرة فــي John,1995ويؤيـد ذلـك جـون)

عملية التعلم، وكيفية اكتسـاب مهـارات القـراءة والكتابـة. فاألطفـال الـذين لـديهم قـدرات أكاديميـة 

 المديرالتنفيذي

 المكون اللفظي الحاجز العرضي المكون البصري
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( فـإن أي قصـور فـي الـذاكرة العاملـة Swanson et al,2009قدراتهم في التذكر ) باختالف يتمايزونمختلفة قد 
يــــؤثر فــــي فاعليــــة الموقــــف التعليمــــي، وعمليــــة التخــــزين واالســــترجاع. كمــــا أشــــارت دراســــات أخــــرى مثــــل دراســــة 

( إلــى أن األطفــال Jeffries & Everatt, 2004( ودراســة كــاًل مــن جيفــارت و إبفــرت)Henry,2001هنــري)
وخاصة مهارة  ةاألكاديميللذاكرة العاملة المسؤول عن المهارات  التنفيذيالمكون صعوبات التعلم لديهم قصور في 

 (. Olmstead,2005الكتابة )
األخيرة أصبحت الذاكرة العاملة األساس الـذي تبنـى عليـه الدراسـات الحديثـة التـي ُتجـرى فـي ميـدان  اآلونةفي و    

للمعلومات الذي يعد أساس األنشطة التعليمية المعرفيـة صعوبات التعلم، ألنها تتضمن التخزين واالحتفاظ المؤقت 
 Swanson et(. وتعتمد هذه األنشطة التعليمية على للذاكرة العاملة)Shijie,2004المعقدة مثل القراءة والكتابة)

al.,2009 وهــذا يشــير إلـــى أن الــذاكرة العاملــة تعتبـــر متنبــئ أكثــر قـــوة ومصــداقية فــي الكشـــف عــن صـــعوبات .)
 بأنها تعتبر منبئًا جيدًا للكشف عن أداء الطالب في مجال صعوبات التعلم.  (ومركزين هامل)أكد ذلك التعلم. و 

وثيقـًا بخلـل تعلـم المهـارات األكاديميـة  ارتباطاالقول إن قصور الذاكرة العاملة يرتبط  نستطيععلى ما سبق  وبناءً   
ســتنا هــذه،  ومــن دون التــدخل المبكــر ال يمكــن فــي الفصــل الدراســي، وخاصــة مهــارة الكتابــة التــي هــي موضــوع درا

القضــاء علــى خلــل الــذاكرة العاملــة بمــرور الوقــت، وسيســتمر التــدهور فــي األداء األكــاديمي للطفــل، والتــدخل فــي 
الفصل الدراسي ُيصمم لتقليـل العجـز والفشـل المـرتبط بالـذاكرة العاملـة، هـو الـذي يمثـل السـبب الرئيسـي لصـعوبات 

 بإمكاناتنا كلها.    نعالجهتحاج إلى أن التعلم، وهو ما ن
 صعوبات تعلم الكتابة:

تشكل صعوبات الكتابة واحدة من بين الصعوبات األكاديمية التي ترتبط بالذاكرة والقـدرات الحركيـة والبصـرية،     
لتصـور والصعوبات الخاصة باللغـة، والتصـور والتخيـل، كمـا إنهـا تتطلـب مسـتوى أعلـى مـن التجريـد والقـدرة علـى ا

والتوافــق الحركــي.  كمــا يواجــه األطفــال ذوي صــعوبات تعلــم الكتابــة مشــكالت كبيــرة فــي العمليــات الذهنيــة المعقــدة 
بــالرموز واألحــرف واألفكــار ومهــارات رســم كــل  االحتفــاظالتــي تعتمــد عليهــا عمليــة الكتابــة. ولــديهم صــعوبات فــي 

(  بـأن صـعوبات الكتابـة Shijie,2004شـيجي)(. ويؤكد ذلك Schwartz & MaAthur,1990الحرف والكلمة )
ترجع إلى اعتماد األطفال علـى الـذاكرة أثنـاء الكتابـة فيسـترجعون منهـا مـا يعتقـدون أنـه مالئـم ويدونونـه، ولـذا تـؤثر 

 الذاكرة في عملية الكتابة. 
تظهــر هــذه ( إلــى أن صــعوبات الكتابــة تتصــل بمهــارة الكتابــة اليدويــة، و Olmstead,2005وتشــير اولمســتد)    

 –الكتـابي عنـد األطفـال المصـابون بـالعجز العصـبي، أو خلـل فـي الـذاكرة، أو عـائق حســي  ءاألداالصـعوبات فـي 
( بأن هذه الصعوبة تنـتج عـن اضـطراب بالـذاكرة البصـرية والتكامـل Shijie,2004حركي واضح، واكدت ذلك لي)

بصرية المدركة إلى مخرجات حركية، كما أنه البصري، حيث أن الطفل يكون غير قادر على تحويل المعلومات ال
ا يعـانى األطفـال مـن عـدم مـغير قادر علـى تنفيـذ المهـام الحركيـة المطلوبـة لتكـوين األحـرف والكلمـات واألعـداد، ك

الــذاكرة وخاصــة الجانــب  باضــطرابالقــدرة علــى أداء الحركــات الالزمــة للكتابــة بطريقــة مناســبة، وهــي حالــة تــرتبط 
 البصري الحركي الالزم إلنتاج الكتابة بطريقة جيدة مناسبة.    البصري والتناسق 

ن العجز في قدرة الدماغ على تذكر مهام الضبط الحركي قد ينتج عنه صعوبة فـي المخرجـات الحركيـة عنـد إ    
تعلــم  محاولــة إرســال اإلشــارات المناســبة للجســم والــذراع واليــد واألصــابع للقيــام بالحركــة الضــرورية للكتابــة. كمــا أن

الكتابــة يتطلــب مــن الطفــل أن يفــرق ويميــز بصــريًا بــين األشــكال والحــروف والكلمــات واألعــداد 
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..الــخ، فاألطفــال الــذين يعــانون مــن صــعوبة فــي تمييــز الحــروف والكلمــات بصــريًا لــديهم أيضــًا صــعوبة فــي إعــادة 
 . (.Wynn & Coolidg, 2005) انتاجها أو نسخها بدقة أو رسمها بشكل جيد

البصـــرية( تـــرتبط بـــالعجز فـــي مهـــارات  –( أن االضـــطرابات فـــي ادراك العالقات)المكانيـــة 2003ذكر)كامـــل،و     
الكتابــة المتصــلة بــاألحرف. وأن األطفــال الــذين لــديهم اضــطراب فــي تــذكر أشــكال الحــروف والكلمــات بصــريا قــد 

لعجز فـي مهـارات الكتابـة مثـل مسـك تكون لديهم صعوبة في تعلـم الكتابـة. اذ أّن اعـادة التخيـل والتصـّور تـرتبط بـا
القلــم، أو تحريــك أداة الكتابــة الــى األعلــى واألســفل، تحريــك أداة الكتابــة بشــكل دائــري، القــدرة علــى نســخ الحــروف 
واألرقــــــام، نســــــخ الجمــــــل والكلمــــــات، ومهــــــارات التهجئــــــة، ، تمييــــــز الكلمــــــات، الــــــربط بــــــين الصــــــوت والحــــــرف.) 

 (2003كوافحة،
كتابــــة ارتباطــــًا وثيقــــًا بمهــــارتي القــــراءة ومهــــارة التــــذكر، فهــــي تعتبــــر بمثابــــة متنبــــئ للنجــــاح تــــرتبط مهــــارة ال       

(، وباإلضـافة Graham & Perin, 2007األكاديمي، وهي متطلب أساسي للمشاركة فـي الحيـاة بجميـع جوانبهـا)
يـــــــف لـــــــدى إلــــــى ذلـــــــك، فـــــــإن الكتابــــــة مهـــــــارة حياتيـــــــة مهمـــــــة للتواصــــــل بـــــــين األشـــــــخاص والــــــتعلم الثـــــــانوي والتك

الكـافي فـي البحـث  باالهتمـام(. ولكـن هـذه الفئـة لـم تحظـى Bryant, Smith and Bryant,2008األشـخاص)
( إلـى أن نسـبة 2000والدراسة وخاصة على النطاق العربي. علمـًا بـأن نسـبتها لـيس بالبسـيطة حيـث أشـار عـواد )

المجتمــــع العــــام  %( مــــن30-18مــــن) تتــــراوحانتشــــار صــــعوبات تعلــــم الكتابــــة فــــي الجمهوريــــة العربيــــة المصــــرية 
 للمتعلمين، وال توجد نسبة معتمد بالمملكة العربية السعودية.

إلـى خمسـة مكونـات هـي  Olive, 2004)) أوليف كما تتضمن عملية الكتابة المكونات التالية كما تشير إليها    
 رتيب.الكتابة اليدوية، عالمات الترقيم، الخط والت، اإلمالءو : التعبير الكتابي، 

 أسباب صعوبات تعلم الكتابة:
( أن صـعوبات الكتابـة Bryant,2008)نت؛  وبريا2009؛ بطرس،2009،2011يرى البعض ومنهم)عواد،      

ترجــع إلــى اضــطراب فــي مجموعــة مــن المجــاالت نــذكر منهــا اضــطراب فــي مكونــات  الــذاكرة العاملــة) البصــرية، 
دراك العالقــات المكانيــة(. واضــطرا ب فــي المجــال البصــري وفيــه ال يميــز الطفــل بــين الرمــوز الخطيــة، والســمعية وا 

واضطراب التناسق بين السمعي البصري الحركي، اضطراب في مجال القدرة الخطية وفيه ال يستطيع الطفل رسـم 
( إلـى أن مـن أهـم العوامـل التـي تقـف خلـف صـعوبات الكتابـة 2007وكتابة الحروف والكلمات. كما أشار الزيـات)

ف فـي القـدرات الذهنيـة المعرفيـة التـي تـرتبط بالـذاكرة البصـرية، والقـدرة علـى االسـترجاع مـن الـذاكرة إلـى هو الضـع
 العاملة التي تركز عليها هذه الدراسة. الذاكرةجانب القدرة على إدراك العالقات المكانية وهي مكونات 

ــــة هــــو Deuel,1995يشــــير ديويــــل) ــــى ســــبب صــــعوبات الكتاب ــــي العمل اضــــطراب( إل يــــات المعرفيــــة األساســــية ف
ــذاكرة البصــرية( الالزمــة لــتعلم الكتابــة ممــا يجعــل عمليــة الكتابــة صــعبة  )المهــارات الحركيــة، التمييــز البصــري، ال

( إلـــى أن صـــعوبات الكتابـــة تعـــود إل Graham & Perin, 2007لـــديهم. وبـــين كـــل مـــن جراهـــام و بـــريم)
 هذا جزء مهم من مهام الذاكرة العاملة. في إدراك العالقات المكانية البصرية، و  االضطرابات

( إلى معالجـة المعلومـات البصـرية أثنـاء عمليـة الكتابـة تتطلـب Baker et al, 2003ويشير باكر وأخرون)      
مجموعــة مــن القــدرات األساســية، وأن اضــطراب هــذه القــدرات ينــتج عنــه صــعوبات تعلــم الكتابــة وهــذه القــدرات هــي 

والكلمــات. التــذكر البصــري المناســب للرمــوز  الحــروفوالتمييــز البصــري الــدقيق ألشــكال  كالتــالي)اإلدراك والتحليــل
للتعـــرف عليهــا أو عنــد قراءتهــا أو اســـترجاعها عنــد كتابتهــا. القـــدرة  ءســواواألحــرف والكلمــات 
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 نتـــاجإلالمكانيـــة البصـــرية علـــى تتبـــع الرمـــوز واألحـــرف والكلمـــات وفقـــًا التجـــاه كتابتهـــا. القـــدرة البصـــرية الحركيـــة 
 األحرف والكلمات أثنا الكتابة(. 

 عالج صعوبات تعلم الكتابة:
تشـــير األبحـــاث العلميـــة الحديثـــة إلـــى التحـــول األساســـي فـــي عـــالج األطفـــال ذوي صـــعوبات تعلـــم الكتابـــة، حيـــث 

اآلليـة أصبحت الدراسات تركز على عملية الكتابة بداًل من النظر إليها كنتيجة لعملية التعلم. لـذلك ال بـد مـن فهـم 
المعقدة لهذه العملية وما يترتب عليها من طرق عالية لمسـاعدة الطـالب فـي ممارسـة المهـام العديـدة التـي تتطلبهـا 

 Baker etعملية الكتابة مثل مهارة التفكير، والتـذكر، واالختيـار والتهجئـة والتنظـيم والـربط وغيرهـا مـن المهـارات)
al, 2003.) مهمـة تعلـيم الكتابـة، وأن يسـاعدوا الطلبـة فـي المهمـات العديـدة  كما يجب تدريب المعلمين علـى فهـم

 .Olive, 2004).)المطلوبة لمهارة الكتابة كالتفكير والتذكر واالختيار والتنظيم
وقــد أصــبح هــذا المــدخل الســلوكي الجديــد)التركيز علــى عمليــة الكتابــة بــداًل مــن أنهــا نتيجــة( األكثــر شــيوعًا        

ة فــي الوقــت الحــالي والــذي يعتمــد علــى قــدرة الطفــل علــى اســتخدام مهاراتــه الذهنيــة المعقــدة لعــالج صــعوبات الكتابــ
)كالتـــذكر ، والتفكيـــر، والتنظـــيم( التـــي تســـاعده علـــى إتقـــان عمليـــة الكتابـــة. واجتهـــد الباحثـــان ون لمعرفـــة العوامـــل 

ذوي صـعوبات الكتابـة: كالمعرفــة  الرئيسـية التـي تعلـب دورًا هامــًا فـي تطـوير عمليــة الكتابـة التـي يحتاجهـا الطــالب
فــي  المخزنــةالمعلومــات  الســترجاعالمتعلقــة بتحقيــق أهــداف الكتابــة، واســتخدام اســتراتيجيات فعالــة  تباالســتراتيجيا

ــــــدة بالمعلومــــــات  ــــــربط المعلومــــــات الجدي ــــــة ل ــــــذاكرة العامل ــــــى اســــــتخدام ال ــــــدريبهم عل ــــــة، وت ــــــيم الكتاب ذاكــــــرتهم لتعل
( حيـث Wong & Berise,1998) وبيرز جنويؤكد ذلك ما قام به الباحثان  و ( Baker et al, 2003السابقة.)

قــام بتعلــيم الطــالب المــراهقين ذوي صــعوبات الــتعلم كيفيــة اســتخدام اســتراتيجيات متنوعــة فــي التخطــيط والمراجعــة، 
لتــذكر مثــل: البحــث فــي الــذاكرة عــن أفكــار لهــا عالقــة بالموضــوع الــذي يكتــب عنــه، وتــدريبهم علــى اســتراتيجية ا

 لتطوير عملية الكتابة.
المعرفي في عالج صعوبات تعلـم الكتابـة أثبـت بالسـنوات األخيـرة نجاحـًا ملموسـًا فـي عـالج العديـد  االتجاهإن     

مـــن المشــــكالت لــــدى األطفــــال ذوي صــــعوبات الــــتعلم. ومــــن هنــــا حــــاول الباحثــــان  الــــربط بــــين الجانــــب المعرفــــي 
خلــف صــعوبات تعلــم الكتابــة وبعــض مؤشــرات التــي يظهرهــا األطفــال ذوي وخصوصــًا الــذاكرة العاملــة والتــي تقــف 

اإلمـــالء، وعـــد القـــدرة عـــل تنســـيق الخـــط والترتيـــب،  ءوأخطـــاصـــعوبات الكتابة)صـــعوبات الكتابـــة اليدويـــة النســـخ، 
وضـــعف القــــدرة علــــى اســــتخدام عالمــــات التــــرقيم، وصــــعوبة التعبيــــر الكتــــابي(  مــــن خــــالل تــــدريب األطفــــال ذوي 

ـــة صـــعوبات ال ـــان  أنهـــا تســـاعد فـــي تمنيـــة الـــذكرة العامل ـــد الباحث ـــى بعـــض األنشـــطة المقترحـــة التـــي يعتق ـــة عل كتاب
بمكوناتها اللفظية وغير اللفظية التي تعكس تطور مهاراتهم بالجانب األكـاديمي وتقلـل مـن المؤشـرات التـي يظهرهـا 

المعرفــي الــذي يســـتهدف  االتجــاهالطــالب الســابقة الــذكرة، محاولــة منـــه فــي عــالج صــعوبات تعلــم الكتابـــة حســب 
 .(,2001Miyake & Shah ) تطوير النشاطات الذهنية والتناسق بين الجانب النمائي واألكاديمي

تــم طــرح الدراســات الســابقة التــي بحثــت صــعوبات تعلــم الكتابــة حســب طــرق عالجهــا وفــق  الدراسااات السااابقة: 
سوانسـون أوريسـكو لـة ومـن هـذه الدراسـات مـا قـام بـه كـاًل مـن االستراتيجيات المعرفية الذهنية كدراسـة الـذاكرة العام

والتــي بينــت أن األطفــال ذوي الــذاكرة العاملــة الضــعيفة  (Swanson, Orosco, & Lussier,2015وليــزر)
يرتكبــون أخطــاء كتابيــة، وأن تــدريبهم علــى برنــامج عالجــي لتقليــل الضــغط علــى عمــل الــذاكرة العاملــة يســاعد فــي 

 ألكاديمية. تجنب إخفاقاتهم ا



 

 

                         Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK       ISSN. 2397-0308   

       

 122 

 

 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J)       2015/ December  ISSN: 2397-0308      

Vo,2. No,1 

( التـي بينـت أن األطفـال ذوي الـذاكرة Swanson et al, 2015وأخـرون)   سوانسـن دراسـة كـاًل مـن
العاملة المتباينـة فـي السـعة أدى إلـى تبـاين فـي مسـتوى اإلمـالء لـديهم.  وأثـرت علـى قـدرتهم االسـتقاللية فـي كتابـة 

ــة وبــين والمهــارات النصــوص،  كمــا وجــدت عالقــة قويــة بــين معالجــة اإلدراك الحســي ال ــذاكرة العامل بصــري فــي ال
 اإلمالئية. 

العالقــات بــين الــذاكرة والتــي هــدفت إلــى معرفــة  (Berninger et al, 2010دراســة بنرجــر وآخــرون)
العاملة والكتابة لدى األطفال في عمر ما قبل المدرسة، حيث قام الباحثان ون بفحص جوانب من الذاكرة العاملة، 

القصــير، وكتابــة ألطفــال مــا قبــل المدرســة، وظهــرت النتــائج أن ســعة الــذكرة العاملــة تختلــف  والــذاكرة علــى المــدى
 الكتابة.  اختالفباختالف العمر مما يؤدي إلى 

( والتــي أظهــرت أن 2009دراســة مركــز األطفــال غيــر العــاديين فــي جامعــة فيرجينيــا وجامعــة واشــنطن)
عــن الكتابــة وخاصــة ترجمــة األفكــار إلــى كلمــات، ونصــوص،  الــذاكرة العاملــة هــي التــي تنســق العمليــات المســؤولة

والنســخ)خط اليــد واإلمــالء( باســتخدام القلــم أو الطباعــة. كمــا بينــت أنهــا تقــوم بتنظــيم الوقــت المســؤول عــن تــزامن 
 التهجئة مع الرسم الحركي )الكتابة( لتكوين كلمات.

أن هنــاك عالقــة بــين النجــاح ( التــي أشــارت إلــى Helen et al., 2006) "هلــين وآخــرون" ودراســة
 األكاديمي وبين سعة الذاكرة العاملة اللفظية، والبصرية، والمكانية. كما أن لها عالقة بالقدرة على التعلم.     

( فأشـارت نتائجهـا إلـى أن األفـراد منخفضـي Carrettti et al., 2004أمـا دراسـة "كرسـتين وآخـرون")
ي قــراءة الجملــة وكتابتهــا، عنــد مقــارنتهم مــع األطفــال العــاديين. وتــزداد ســعة الــذاكرة العاملــة يعــانون مــن صــعوبة فــ

 الصعوبة كلما طالت الجملة.
(  بدراسـة أظهـرت نتائجهـا أن هنـاك عالقـة ارتباطيـه دالـة بـين 2012قام كل من رمضـان؛ وعبـد اهلل؛ وسـعد)     

 الذاكرة العاملة. درجات التالميذ على اختبار الفهم القرائي ودرجات التالميذ على اختبار
( فأجرت دراسة بينـت نتائجهـا وجـود فـروق دالـة احصـائيًا لصـالح المجموعـة التجريبيـة علـى 2010أما نجاتي)    

 تحسين الفهم القرائي بفعل البرنامج التدريبي على مكونات الذاكرة العاملة.  
راســـة رمضـــان، رمضـــان. و عبــــداهلل، تشـــير الدراســـات التـــي تناولـــت الـــذاكرة العاملـــة ومهـــارات الكتابـــة ومنهـــا د  

(. إلـى أن Jeffries & Everatt,2004"جيفريـز، إثفـرت") (. ودراسـة2010(. ودراسـة الحسـاني)2012مسـعد)
الطـــالب ذوي صـــعوبات تعلـــم يعـــانون مـــن قصـــور فـــي الـــذاكرة العاملـــة الالزمـــة لفهـــم أو اســـتخدام اللغـــة، أو كتابـــة 

 النص.الحروف أو الكلمات أو الجمل أو الفقرات و 
( فأشـــارت إلـــى أن أداء ذوي Jeffries & Everatt,2004دراســـة كـــاًل مـــن "جيفريـــز، إثفـــرت")أمـــا 

صعوبات القراءة والكتابة كانا ضعيفًا على مقياس المكون الصوتي للذاكرة العاملة، ولم تتوصل النتـائج إلـى فـروق 
لمكـاني، وأظهـر ذوي صـعوبات الـتعلم قصـورًا س الذاكرة العاملة اييادالة بين ذوي صعوبات التعلم والعاديين في مق

 في األداء عندما تتطلب المهمة تجهيز المعلومات وهذا يدل على ضعف الذاكرة العاملة لديهم.   
( دراســة أظهــرت أن اســتخدام اســتراتيجية تنظــيم األفكــار أثنــاء الكتابــة تســاعد Rooney,1996وأجــرى رونــي )   

ير عمليـة الكتابـة، مـن خـالل تقسـيم المهـام الكبيـرة إلـى وحـدات صـغيرة، األشخاص ذوي صعوبات الكتابة في تطـو 
وهي تستخدم كطريقة بديلة أساسية عن الطرق التقليدية في عملية تدريس الكتابة.  خالصة مـا أشـارت إليـه نتـائج 

الدراسات السابقة، نجد أن للذاكرة العاملة دورا  بالغ األهميـة فـي إجـراء التعـديالت التـي تسـاهم 
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ي تطــوير عمليــة تعلــيم الكتابــة عنــد الطفــل. وأن هنــاك عالقــة طرديــة إيجابيــة بــين ســعة الــذاكرة العاملــة ومســتوى فــ
 مهارات الكتابة بحث كلمات زادة سعة الذاكرة العاملة تحسن مستوى الكتابة، واستيعاب الجمل والكلمات.

 : منهجية الدراسة
 ة.تم استخدم المنهج التجريبي للوصول لنتائج الدراس

تكون من جميع الطالب ذوي صعوبات التعلم في الصفين الخامس والسادس االبتدائي التابعين  مجتمع الدراسة:
لغرف المصادر بالمدراس الحكومية بمحافظة الخرج والذي يقدر عددهم حسب إحصاءات أدارة التربية الخاصة 

 ( مدرسة.60موزعين على ) (طالب. 237بوزارة التعليم )
  ة:عينة الدراس

( من 125( مدرسه فيها برنامج صعوبات تعلم، حيث تكونت العينة)25تم اختيار العينة بالطريقة العشوائية من)
 .االبتدائيطالب الصف الخامس والسادس 

العاملة كرة تم اختيار العينة النهائية من طالب صعوبات تعلم الكتابة، وذوي ضعف الذا إجراءات اختيار العينة:
 س والسادس من خالل المراحل التالية: من الصفين الخام

تم اختيار الطالب المصنفين من قبل مدارسهم بأنهم من ذوي صعوبات التعلم، حيث تم تحليل نتائج التقييم  أواًل:
( حاالت وذلك لعدم توفر 7)استثناءنتائج التقييم تم  تحليل( طالب. وبعد 125التي طبقت عليهم، وبلغ عددهم)

حيث لم تجرى لهم اختبارات ذكاء، وكانت لديهم تقارير تشير أن لديهم ضعف  شخيصهممعايير معتمدة في ت
بصري، وتقارير أخرى تشير إلى الضعف السمعي وهذا يشير إلى أمكانية الضعف األكاديمي بسبب عجز 

 .حسي
ضعف فيها، ( طالب، بهدف حصر الطالب الذين لديهم 118مقياس الذاكرة العاملة على العينة وهم) طبق ثانيًا:

 ( طالب.75(، لتصبح العينة النهائية)42وبعد تحليل النتائج تم استبعاد)
 117يبين نتائج عينة الدراسة على مقياس الذاكرة العاملة ن= (1) جدول

 المتوسط الحسابي العدد الطالب المقياس

 0.87 42 مرتفع الذاكرة العاملة
 0.42 75 منخفض

 0.79 11 فعمرت مقياس صعوبات تعلم الكتابة

 0.38 64 منخفض

( طالب حيث تم استبعادهم، وذلك ألنهم 42( أن عدد الطالب ذوي المتوسطات المرتفعة هو)1يبين الجدول)    
، وتم اعتماد ذوي (0.87على المقياس مرتفع وهو ) متوسط االداءألن  ال يعانون من مشاكل في الذاكرة العاملة

(، وهو يشير إلى تدني في سعة 0.42حيث بلغ متوسط حوالي) الب.( ط75المتوسطات المنخفضة وعددهم)
ولتالفي مشكلة القراءة قام الباحثان بقراءة المقياس للطالب أثناء التطبيق ألنه هدف المقياس هو  الذاكرة لديهم.

  قياس مستوى الذاكرة العاملة، وليس مهارة القراءة وحتى ال يتأثر الذاكرة العاملة بصعوبات القراءة.
( طالب، بهدف 75مقياس صعوبات تعلم الكتابة على العينة ) ( أن الباحثان  قاما بتطبيق1ويبين الجدول )

، لعدم اكتمال التشخيص ( طالب11حصر الطالب صعوبات تعلم الكتابة. وبعد تحليل النتائج تم استبعاد)
الذاكرة العاملة حيث تم تقسيمهم من ذوي صعوبات الكتابة ويعانون من تدني بسعة  ( طالب64لتصبح النهائية)

 ( . 2عشوائيًا على مجموعتين تجريبية وضابطة حسب مستوى الصف الدراسي كما هو مبين في الجدول )
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 64يبين نتائج عينة الدراسة على مقياس الذاكرة العاملة ن=(2)جدول
متوسط مقياس الذاكرة  العدد المجموعة الصف

 العاملة
متوسط مقياس صعوبات 

 الكتابة
 0.39 0.40 14 تجريبية السادس

 0.44 0.46 14 ضابطة
 0.42 0.43 28 مجموع السادس

 0.41 0.37 18 تجريبية الخامس
 0.36 0.41 18 ضابطة

 0.38 0.39 36 مجموع الخامس
 64 المجموع الكلي 

 

 امج التدريبي وهي كالتالي:استخدمت األدوات التالية لتحديد عينة الدراسة ولقياس فاعلية البرنأدوات الدراسة: 
 .من إعداد الباحث  الذاكرة العاملةسعة مقياس  -1
 .من إعداد الباحث برنامج تدريبي لتنمية الذاكرة العاملة -2
المقاييس المستخدمة في غرف المصادر التابعة لوزارة التربية والتعليم. بهدف تحديد الطالب ذوي  -3

 صعوبات الكتابة.
 ( بهدف تحديد أدق للطالب ذوي صعوبات الكتابة.1999عده حجاب)مقياس صعوبات الكتابة الذي أ -4
 وسنتاولها طريقة إعدادها وصدقها وثباتها كالتالي:  

 الهدف من المقياس: عام. 12-10مقياس سعة الذاكرة العاملة  لطالب المرحلة االبتدائية من عمر  األول:
فحوص على االحتفاظ واالستدعاء ألكبر عدد من يهدف إلى قياس سعة الذاكرة العاملة وذلك بتحديد قدرة الم

الجملة، والصور البصرية المكانية، وخرائط طول الحروف واألرقام المسموعة، والحروف واألرقام المتشابهة لفظًا، 
االتجاهات، والتنظيم المكاني وذلك من خالل اختبارين هما: اختبار المكون اللفظي، والثاني: اختبار المكون غير 

لكي تكون  (PowerPoint البوربويتبرنامج عارض الشرائح ). وذلك بعرض فقرات المقياس باستخدام  اللفظي
لكي تمكن الطالب من متابعة فقرات  ،صحيحيهمسموعة ومرئية وجاذبه للطالب وتتضمن معززات لكل إجابه 

خالل الحاسوب وفق  المقياس دون ملل وبدافعية وحماس. كما يتم التحكم بمدة عرض المهمة على الطالب من
 ما تم إعداده من قبل الفاحص. 

األول: هو الذاكرة العاملة اللفظية وتقاس بشكل  قسمهما كالتالي: ال قسميهتم إعداد المقياس  محتوى المقياس:
الثاني من المقياس: هو الذاكرة غير اللفظية )البصرية  قسمسماعي يعتمد على الذاكرة العاملة السمعية. أما ال

انية(: ويعتمد األساس في قياسها على الجانب البصري والذاكرة البصرية التي لها عالقة بتذكر األشكال /المك
 والحروف واألرقام واأللوان.  والرموز

  األول مقياس سعة الذاكرة العاملة اللفظية وتتضمن خمسة اختبارات هما: ءالجز  - 
ألرقام بشكل تدريجي ومتسلسل إلى المفحوص حيث ( ا10-4االستدعاء المتسلسل لألرقام: وذلك بعرض ) -1

 تعرض فرديًا ويطلب اليه حفظها، وبعد االنتهاء من الحفظ يطلب إليه استدعاء الرقم األخير من كل سلسلة.
( أرقام بشكل تدريجي ومتسلسل إلى المفحوص حيث تعرض عليه 10-4االستدعاء الحر:  لألرقام عرض ) -2

وبعد االنتهاء من الحفظ يطلب إليه استدعاء أكبر عدد ممكن من األرقام من كل فرديًا ويطلب اليه حفظها، 
 سلسلة.
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، 62، 22عرض األرقام المتشابهة شكاًل: وهو عبارة عن قوائم من األرقام المتشابهة شكاًل مثل : ) -3
 (، ويطلب من الطالب استرجاعها معًا ثم تعرض ضمن مجموعات كبيرة من األرقام.15،51،17،18

عشرات،  وهو عبارة عن مجموعة من األعداد المكونة من أربعة منازل )أحاد، العكسي لألعداد: مهمة التذكر -4
من القراءة مباشرة  االنتهاءمئات، ألوف( التي تعرض على الطالب واحدة تلو األخرى، ويطلب منه قراتها وبعد 

 (.8965)( وأن يتذكره 5698. مثال )عكسييطلب إليه استدعاء العدد بشكل 
 الذاكرة العاملة غير اللفظية وتتضمن أربعة اختبارات هما: مقياسالجزء الثاني من المقياس: هو  - 
يهدف إلى قياس قدرة الطالب إلى تذكر سلسلة من  -ين هما: أأجز  ىوينقسم إل الخرائط واالتجاهات: -1

تصل باألماكن الموجودة على االتجاهات على الخريطة، حيث يطلب إليه اإلجابة عن عدد من األسئلة ت
 الخريطة، وكذلك إعادة رسم الخريطة موضحًا المعلومات التي شاهدها. 

يعطى الطفل خريطة ليتتبع المسار فيها ليصل إلى نهاية الطريق ويخرج من المتاهة ويحفظ العناصر التي -ب
 لتي مر بها.يمر فيها . ثم يطلب إليه أن يتذكر االتجاهات التي سلكها وما هي االشياء ا

ويهدف إلى قياس قدرة الطالب إلى تذكر التنظيم المكاني لسلسلة من األشكال  المكاني: التنظيم -2
(Swanson,1993,pp.93-99 ويتكون من ،)التالي:  االختبارات 
( أشكال، ترتب بين ثالثة منها صفة مشتركة، ويطلب من 6من قوائم من األشكال في كل قائمة ) االختبار -أ

الب أن يضع كل ثالثة أشكال مترابطة معًا بشرط أن تكون معًا شيئًا مألوفًا مثال: نعرض عليه صورة الط
قة( وعليه أن يضع صورة )سفينة، وطائرة، والقطار( معًا ع)سفينة، طائرة، وفنجان، وكوب، وقطار، ومل

رة من األشكال وعليه أن يقوم صورة)الفنجان، والكوب، والملعقة( معًا ثم تعرض عليه قائمة تتضمن مجموعة كبي
 بتذكر األشكال التي سبق عرضها عليه. 

اختبار صور ألشكال متشابهة وملونه: وهو عبارة عن مجموعة من صور األشكال الهندسية مثل المربع  -ب
  والمثلث، حيث تعرض على الطالب ويطلب إليه تذكرها بالترتيب الذي عرضت عليه.

) مثل صورة وردة أو شجرة أو : وهو عبارة عن مجموعة من صور لألشياءألرقاماختبار التنظيم المكاني ل -3
 موقعها بالترتيب الذي عرضت عليه. و، حيث تعرض على الطالب ويطلب إليه تذكرها مكانها أكرة أو سيارة(

 داللة صدق المقياس بطريقتين هما: تم حساب  صدق المقياس:
)دراسة سوانسن ادًا على تحليل لألدب التربوي والدراسات السابقة المقياس اعتم اهذ عد  أٌ صدق المحتوى:  -أ

: 2012: العازمي،2011: قطامي،2010: ودراسة الحساني، 2010: ودراسة نجاتي، 2009وأخرون،
 صدق المحتوى للمقياس. ى، وقد اعتبرت هذه اإلجراءات دلياًل عل( 2007اللقطة،

لية على مجموعة من االساتذة المتخصصين بصعوبات المقياس بصورته األو  رض  عٌ صدق المحكمين:  -ب
% 91 التعلم وعلم النفس التربوي، وتم تحكيمه وتعديل فقراته لكي يتم قياس الذاكرة العاملة، حيث تم أخذ بنسبة

% مما يدل على صالحية 93على عبارات المقياس كانت  اتفاقهممن مالحظات المحكمين. كما أن نسبة 
  ة العاملة.المقياس لقياس الذاكر 

طريقة حساب نسبة االتفاق بين المالحظين أو  عمالقام الباحث بالتأكد من ثبات المقياس باست ثبات المقياس:
% 88للتوافق، حيث تبين أن معامل هولستي بلغ  (Holsti)معادلة هولستي  عمالالمصححين، من خالل است

 سة.قبولة لتطبيق المقياس على عينة الدراموتعتبر هذه الدرجة 
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برنامج تدريبي لتنمية الذاكرة العاملة: بعد االطالع على المصادر والمراجع والدراسات المتصلة بموضوع  الثانية:
 ؛(2012رمضان، رمضان. وعبداهلل، مسعد)؛ ودراسة 2013ومن هذه المصادر )كتاب أبو الديار، الذاكرة العاملة

 و "جيفريز، ودراسة؛ (Swanson et al,2009)؛ ودراسة 2010ودراسة نجاتي،  ؛(2010ودراسة الحساني)
( فقرة 70البرنامج الذي يحتوي) إعداد تم  (.Rooney,1996روني ) ، و(Jeffries ; Everatt,2004إثفرت")

( دقيقة، 50( جلسة تدريبية، حيث تستغرق كل جلسة)18موزعين على تسعة أبعاد رئيسية، تم توزيعها على)
أساسية، تقسمت  دذاكرة العاملة ويتضمن أربعة أبعاالجانب اللفظي من ال ويتكون البرنامج من جزئيين هما

( جلسات تدريبية هي كالتالي)اختبار الكلمات المتشابهة لفظًا؛ اختبار التصنيف الفئوي)الترابط اللفظي(؛ 8على)
ملة ويتضمن اختبار مدى الحروف المسموعة؛ اختبار مدى الجملة(. والثاني الجانب غير اللفظي للذاكرة العا

( جلسات تدريبية وهي كالتالي) اختبار صور الحروف المتشابهة بالشكل؛ 10خمسة أبعاد أساسية تقسمت على)
اختبار الصور غير المتشابهة بصريًا أو لفظًا؛ اختبار الصور المتشابهة لفظًا؛ اختبار الخرائط واالتجاهات؛ 

 اختبار التنظيم المكاني(.
 الصدق:  

تم إعداد هذه المقياس والبرنامج اعتمادًا على تحليل لألدب التربوي والدراسات السابقة  صدق المحتوى: -أ
: 2010: ودراسة الحساني، 2010دراسة) نجاتي، ومنها  والبرامج المتوفرة في مجال الذاكرة العاملة

وقد  ,Swanson et al (2009)،(2013( وكتاب )أبو الديار،2007: اللقطة،2012: العازمي،2011قطامي،
 اعتبرت هذه اإلجراءات دلياًل عل صدق المحتوى لهما.

عرضت المقياس والبرنامج على مجموعة من استاذة التربية الخاصة للتأكد من الصدق   صدق المحكمين: -ب
على  اتفاقهم%( من المالحظات. كما أن نسبة 86الظاهري ومدى مالئمتهما للتطبيق، حيث تم أخذ بنسبة)

 %( مما يدل على صالحية .78انت)عبارات المقياس ك
 نتائج الدراسة:

، وتحليل التباين ةالمعياري واالنحرافاتوالفروق بينهما،  الختبار فرضيات الدراسة تم استخدام المتوسطات الحسابية
 (: ANOVAاألحادي)

بين متوسطات في سعة الذاكرة العاملة  (α ≤ 0.05) الفرضية األولى "ال توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى
يب". الختبار هذه الفرضية جاءت النتائج ر المجموعة التجريبية ومتوسطات المجموعة الضابطة قبل التد

 (:3بالجدول)
المعيارية للمجموعة التجريبية، والمجموعة الضابطة على مقياس صعوبات تعلم  واالنحرافات( يبين المتوسطات الحسابية 3الجدول)

 طلبة الصفين الخامس والسادس:الكتابة قبل التدريب حسب 
  الصف

 األبعاد

 الفروق 18م. الضابطة ن= 18م. التجريبية ن=
االنحراف  المتوسط

 المعياري
االنحراف  المتوسط

 المعياري
 0.19 0.969 4.20 0.774 4.01 الكتابة اليدوية الخامس

 0.11 0.166 4.14 0.269 4.03 الخط والترتيب
 0.82 0.463 4.08 0.382 4.90 ةتحسن األخطاء اإلمالئي

 0.09 0.414 6.01 0.447 6.10 التعبير الكتابي
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 0.24 0.596 6.45 0.504 6.21 عالمات الترقيم

 0.38  24.88  25.26 الكلي
 الفروق 14م. الضابطة  14م. التجريبية   

       
 0.12 0.969 4.34 0.774 4.22 الكتابة اليدوية السادس

 0.21 0.166 5.14 0.269 4.93 تيبالخط والتر 
 0.01 0.463 5.30 0.382 5.29 تحسن األخطاء اإلمالئية

 0.96 0.414 5.45 0.447 6.41 التعبير الكتابي
 0.83 0.596 5.85 0.504 6.68 عالمات الترقيم

 1.45  26.08  27.53 الكلي

 (α ≤ 0.05) لةالدالتشير إلى مستوى                                      

( إلى وجود فروق غير دالة إحصائيًا بين متوسطات المجموعة التجريبية والضابطة لدى 3يشير الجدول)     
( وهذا يعني أن صعوباتهم الكتابية متقاربة وذلك بسبب تجانس 0.38طالب الصف الخامس حيث بلغ الفرق)

 العينة ودقة استخدام المقياس في تشخيص صعوبات الكتابة.

الفروق غير دالة إحصائيًا بين متوسطات المجموعة التجريبية والضابطة لدى طالب الصف السادس كما أن 
( وهذا يعني أن صعوباتهم الكتابية متقاربة وذلك بسبب تجانس العينة ودقة استخدام 1.45حيث بلغ الفرق)

لها داللة إحصائية بين ( إلى وجود فروق ليس 3كما يشير جدول) لمقياس في تشخيص صعوبات الكتابة.ا
متوسطات المجموعة التجريبية حسب الصف الدراسي حيث جاء المتوسط الحسابي الكلي للصف السادس 

(. ويعزى هذا الفرق 25.26( وهو أعلى من المتوسط الحسابي الكلي للصف الخامس الذي بلغ)27.53)بمقدار
السادس. كما أن الفرق بين المتوسط الكلي  النمو المعرفي واألكاديمي لصالح طالب الصف اختالفذلك إلى 

( وهو أعلى من المتوسط الحسابي الكلي 26.08) بمقدارللمجموعة الضابطة حسب الصف الدراسي جاء 
النمو المعرفي واألكاديمي لصالح طالب  اختالف(. ويعزى هذا الفرق ذلك إلى 24.88للصف الخامس الذي بلغ)

 الصف السادس.

في سعة الذاكرة العاملة بين متوسطات  (α ≤ 0.05) توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوىال الفرضية الثانية "
 (4الختبار هذه الفرضية جات نتائج الجدول)المجموعة التجريبية ومتوسطات المجموعة الضابطة قبل التدريب" 

، والمجموعة الضابطة على مقياس سعة الذكرة العاملة  المعيارية للمجموعة التجريبية واالنحرافات( يبين المتوسطات الحسابية 4الجدول)
 قبل التدريب لطلبة الصفين الخامس :

  مقياس الذاكرة العاملة
 المقياس الفرعي
 

 18ن=المجموعة الضابطة  18المجموعة التجريبية ن=
االنحراف  المتوسط  االنحراف المعياري المتوسط

 المعياري
 0.339 3.4 0.341 3.7 هة لفظًا.الكلمات المتشاب المكون اللفظي 

 0.665 3.8 0.675 3.9 مدى الحروف المسموعة.
 0.692 3.8 0.701 4.1 التصنيف الفئوي)الترابط اللفظي(.

 0.699 3.8 0.723 4.2 مدى الجملة.
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 الكلي
 12.9  14.8  

المكون غير 
 اللفظي

 0.803 3.8 .0879 4.1 صور الحروف المتشابهة بالشكل.
 0.641 3.8 0.889 4.3 ئط واالتجاهات.الخرا

 0.655 3.7 0.641 3.6 صور الحروف المتشابهة لفظًا.
 0.789 3.9 0.741 3.7 صور الحروف غير المتشابهة شكاًل أو لفظًا.

 1.090 4.1 0.997 3.8 التنظيم المكاني.
 الكلي                                    

 19.5  19.3  

( إلى وجود فروق غير دالة إحصائيًا بين متوسطات المجموعة التجريبية والضابطة لدى طالب 4يشير الجدول)
ة العاملة متقاربة وذلك بسبب كر ا( وهذا يعني أن سعة الذ0.85الصف الخامس حسب المجموعة حيث بلغ الفرق)

 تجانس العينة ودقة استخدام المقياس في قياس سعة الذاكرة العاملة. 

المعيارية للمجموعة التجريبية، والمجموعة الضابطة على مقياس سعة الذكرة العاملة  قبل  واالنحرافاتمتوسطات الحسابية ( ال5الجدول)
 :سسادالتدريب لطلبة الصفين ال

 
 مقياس الذاكرة العاملة

 
 المقياس الفرعي
 

 18ن=المجموعة الضابطة  18المجموعة التجريبية ن=
االنحراف  لمتوسط ا االنحراف المعياري المتوسط

 المعياري
 1.144 4.4 0.476 4.9 الكلمات المتشابهة لفظًا. المكون اللفظي 

 1.067 4.9 0.498 4.5 مدى الحروف المسموعة.
 1.037 4.8 0.662 4.6 التصنيف الفئوي)الترابط اللفظي(.

 1.066 4.7 0.571 5.8 مدى الجملة.
 الكلي                             

 19.8  18.8  
 1.113 4.4 0.737 5.2 صور الحروف المتشابهة بالشكل. المكون غير اللفظي

 1.024 4.3 1.549 5.0 الخرائط واالتجاهات.
 0.554 4.5 0.985 4.2 صور الحروف المتشابهة لفظًا.

 0.521 4.9 1.432 5.1 صور الحروف غير المتشابهة شكاًل أو لفظًا.
 0.700 5.1 1.150 4.1 التنظيم المكاني.

 الكلي                   
 23.6  23.2 

 

ن الفروق غير دالة إحصائيًا بين متوسطات المجموعة التجريبية والضابطة لدى طالب الصف السادس حسب إ
( وهذا يعني أن سعة الذاكرة لديهم متقاربة ومنخفضة وذلك بسبب تجانس العينة 0.7المجموعة حيث بلغ الفرق)

( إلى وجود فروق ليس لها داللة 5خدام المقياس في قياس سعة الذاكرة العاملة.  كما يشير جدول)ودقة است
إحصائية بين متوسطات المجموعة التجريبية حسب الصف الدراسي حيث جاء المتوسط الحسابي الكلي للصف 

(. ويعزى هذا 19.2( وهو أعلى من المتوسط الحسابي الكلي للصف الخامس الذي بلغ)23.4)بمقدارالسادس 
 النمو المعرفي واألكاديمي لصالح طالب الصف السادس.  اختالفالفرق ذلك إلى 
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في مستوى مهارات الكتابة بين  (α ≤ 0.05) الختبار الفرضية الثالثة "ال توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى
المتوسطات  استخدمتطة" متوسطات إجابات المجموعة التجريبية، وبين متوسطات إجابات المجموعة الضاب

  .الحسابية واالنحرافات المعيارية
المعيارية إلجابات المجموعة التجريبية، والمجموعة الضابطة على مقياس صعوبات  واالنحرافات( يبين المتوسطات الحسابية 6الجدول)

 تعلم الكتابة بعد التدريب حسب طلبة الصفين الخامس والسادس:
  الصف

 األبعاد  

 الفروق  18المجموعة الضابطة ن= 18التجريبية ن=المجموعة 
 االنحراف المعياري المتوسط  االنحراف المعياري المتوسط

 3.4 0.443 4.22 0.860 7.62 الكتابة اليدوية الخامس
 2.3 0.155 4.19 0.278 6.49 الخط والترتيب

 3.05 0.932 4.31 0.682 7.36 تحسن األخطاء اإلمالئية 
 2.22 0.401 5.80 0.365 8.02 الكتابي  التعبير

 2.93 0.541 5.30 0.519 8.23 عالمات الترقيم
 13.92  23.82  37.74 الكلي

 
 األبعاد

 الفروق 14المجموعة الضابطة  14المجموعة التجريبية 
  االنحراف المعياري المتوسط االنجراف المعياري المتوسط

 2.89 0.424 5.21 0.280 8.10 الكتابة اليدوية السادس
 1.9 0.155 5.10 0.272 7.00 التعبير الكتابي
 2.7 0.465 5.00 0.334 7.70 الخط والترتيب

 2.82 0.901 4.21 0.422 7.02 تحسن األخطاء اإلمالئية 
 2.81 0.599 5.60 0.308 8.41 عالمات الترقيم

 13.12  25.12  38.24 الكلي

بين متوسطات التجريبية، ومتوسطات ظاهرية فروق أن إجابات طالب الصف الخامس فيها  ( إلى6يشير جدول)
بالمرتبة األولى حيث بلغ  ءالضابطة بعد التدريب لصالح التجريبية، حيث تظهر النتائج أن بعد الكتابة اليدوية جا

لثانية والثالثة والرابعة والخامسة هي)تحسن األخطاء اإلمالئية؛ (، أما األبعاد التي جاءت بالمرتبة ا3.05الفرق)
؛ 3.05وعالمات الترقيم؛ الخط والترتيب؛  التعبير الكتابي( وظهرت هذه الفروق مرتبة على التوالي كاآلتي)

 ( 2.22؛ 2.3؛ 2.93
ت بـــين متوســـطاظاهريـــة فـــروق أن إجابـــات طـــالب الصـــف الســـادس فيهـــا  كمـــا يشـــير جـــدول الســـابق إلـــى

التجريبيــة، ومتوســطات الضــابطة بعــد التــدريب لصــالح التجريبيــة، حيــث تظهــر النتــائج أن بعــد الكتابــة اليدويــة جــا 
(، أمـــا األبعـــاد التـــي جـــاءت بالمرتبـــة الثانيـــة والثالثـــة والرابعـــة والخامســـة 2.89بالمرتبـــة األولـــى حيـــث بلـــغ الفـــرق)

لترتيــب؛ التعبيــر الكتــابي ( وظهــرت هــذه الفــروق مرتبــة هي)تحســن األخطــاء اإلمالئيــة ؛ عالمــات التــرقيم؛ الخــط وا
 (1.9؛ 2.7؛ 2.81؛ 2.82على التوالي كاآلتي)

أن بعــد الكتابــة اليدويــة للصــفين الخــامس والســادس هــو أكثــر األبعــاد تــأثرًا ( أيضــًا 6مــن الجــدول )ويتضــح 
انب غير اللفظي كان أكثـر فاعليـة التدريب على مهارات الذاكرة العاملة، ويعني ذلك أن التدريب على الج ببرنامج

لدى الطالب من الجانب اللفظـي للـذاكرة العاملـة، ونفهـم مـن ذلـك أن كتابـة الحـروف والكلمـات لهـا ارتبـاط أساسـي 
بســعة الــذاكرة العاملــة ويعبــر عــن هــذا االرتبــاط بعالقــة طرديــة موجبــة بحيــث كلمــا كانــت ســعة الــذكرة العاملــة غيــر 

اسـة كـاًل مـن ر د مـع  النتيجـةوتتفـق هـذه  ارة الكتابـة اليدويـة أفضـل، والعكـس صـحيح.اللفظية أعلـى كلمـا كانـت مهـ
( التـــي أكــدت علــى العالقـــة بــين الـــذاكرة العاملــة ومســـتوى Lenger, 2004لنكــر وآخــرون)
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التـي  (Carretti et al., 2004كرسـتين وآخـرون)دراسـة  نتيجـةمـع  النتيجـةواتفقـت هـذه  كمـا  الكتابـة اإلمالئيـة.
ن األفــراد منخفضــي ســعة الــذاكرة العاملــة يعــانون صــعوبة فــي فهــم وكتابــة الجملــة عنــد مقــارنتهم باألطفــال بينــت أ

 وتتفـقمرتفعي سعة الذاكرة العام. كما تتـأثر قـدرة الفـرد علـى فهـم  وكتابـة الجملـة بطـول الجملـة ودرجـة وضـوحها. 
فـي الـذاكرة يـؤثر فـي فاعليـة التفاعـل  ( فإن أي قصورSwanson, et al.,1993مع النتيجة التي توصلت اليها)

( Jeffries ; Everatt,2004مـع الموقـف التعليمـي أو عمليـة التخـزين واالسـترجاع. كمـا تتفـق أيضـًا مـع دراسـة)
التــي أشـــارت بـــأن األطفـــال ذوي صـــعوبات الـــتعلم لـــديهم قصــور فـــي المكـــون التفنيـــذي للـــذاكرة العاملـــة. وأن تنميـــة 

 عد في عالج صعوبات التعلم. مكونات الذاكرة العاملة يسا
 :  الدرجة الكلية لمقياس صعوبات تعلم الكتابة

لفحص دالالت الفـروق بـين متوسـط الطلبـة فـي المجموعـة الضـابطة، والطلبـة فـي المجموعـة التجريبيـة فـي 
 ( يبين النتائج :7الصفين الخامس والسادس فقد تم استخدام تحليل التباين المشترك األحادي والجدول )

 ( تجليل التباين األحادي المشترك لمقياس صعوبات التعلم الكلي7لجدول )ا
مجموع  مصدر التباين الصف

 المربعات
متوسط  درجات الحرية

 المربعات
 مستوى الداللة قيمة ف

 دالة 17.07 9.23 4 36.93 المجموعة الخامس
   0.54 95 51.41 الخطأ

    99 88.34 المجموع
 دالة 24.78 8.02 4 32.07 المجموعة السادس

    95 30.74 الخطأ
    99 62.81 المجموع

 (α ≤ 0.05)عند مستوى احصائيا دالة         
فـي الدرجـة الكليـة لمهـارات  (α ≤ 0.05) ( أن هنـاك فرقـًا ذا داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى7يبـين الجـدول)

( أن 7. كمـا يبـين الجـدول)(24.78الكتابة لطلبة الصـف السـادس فـي المجموعـة التجريبيـة فقـد بلغـت قيمـة " ف")
في الدرجة الكلية لمهارات الكتابة لطلبـة الصـف الخـامس  (α ≤ 0.05) هناك فرقًا ذا داللة إحصائية عند مستوى

( حيـث أظهـر 5(. وأكد هذه النتيجة ما جاء في الجدول رقـم )9.23في المجموعة التجريبية فقد بلغت قيمة " ف")
ويشــير ذلــك إلــى فاعليــة البرنــامج  ســطات لصــالح نفــس المجموعــة التجريبيــة.فروقــًا ذات داللــة إحصــائية بــين المتو 

كمـا تتفـق مـع النتيجـة التـي  التدريبي في تنمية مهارات الككتابة بشكل عـام لـدى طلبـة الصـفين الخـامس والسـادس.
ــذاكرة يــؤثر فــي فاعليــة التفاعــل مــع الموقــف Swansonet al.,1993توصــلت اليهــا ) ( فــإن أي قصــور فــي ال

( Jeffries : Everatt, 2004تعليمي أو عملية التخزين واالسترجاع. والعكس صحيح. وتتفق أيضًا مع دراسة)ال
للـــذاكرة العاملـــة. وأن تنميـــة  التنفيـــذيالتــي أشـــارت بـــأن األطفـــال ذوي صـــعوبات الـــتعلم لـــديهم قصــور فـــي المكـــون 

 مكونات الذاكرة العاملة يساعد في عالج صعوبات التعلم. 
بين في سعة الذاكرة العاملة  (α ≤ 0.05)ال توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى  لفرضية الرابعة"الختبار ا

المتوسطات  استخدامتم  متوسطات إجابات المجموعة التجريبية وبين متوسطات إجابات المجموعة الضابطة"
 (:8ح بالجدول رقم )المعيارية وتحليل التباين األحادي المشترك كما هو موض واالنحرافاتالحسابية 
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 متوسطات المجموعة التجريبية، ومتوسطات المجموعة الضابطة في سعة الذاكرة العاملة بعد التدريب. 8جدول 
  مقياس الصف

 المقياس الفرعي
 

 18المجموعة الضابطة ن= 18المجموعة التجريبية ن=
االنحراف  المتوسط

 المعياري
االنحراف  المتوسط

 المعياري
 الخامس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السادس

 1.096 4.2 0.246 7.38 الكلمات المتشابهة لفظًا. المكون اللفظي
 0.656 5.4 0.352 7.42 مدى الحروف المسموعة.

 0.431 5.2 0.644 7.80 التصنيف الفئوي)الترابط اللفظي(.
 0.591 5.7 0.163 8.53 مدى الجملة.

 10.63 20.5  31.13 الكلي
المكون غير 

 لفظيال
 1.136 4.4 0.660 7.50 صور الحروف المتشابهة بالشكل.

 1.526 4.1 0.432 7.62 الخرائط واالتجاهات.
 1.785 4.2 0.762 7.68 صور الحروف المتشابهة لفظًا.

صور الحروف غير المتشابهة شكاًل أو 
 1.549 3.9 0.330 8.11 لفظًا.

 1.820 4.1 0.481 8.25 التنظيم المكاني.
 8.46 20.7  29.16 الكلي

 14م. ضابطة  14م. تجريبية  األبعاد المقياس

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

االنحراف  المتوسط
 المعياري

 1.144 4.4 0.219 7.51 الكلمات المتشابهة لفظًا. المكون اللفظي
 1.067 4.3 0.349 7.58 مدى الحروف المسموعة.

 1.037 4.7 0.394 7.92 بط اللفظي(.التصنيف الفئوي)الترا
 1.066 4.6 0.129 8.58 مدى الجملة.

 13.59 18.0  31.59 الكلي
المكون غير 

 اللفظي
 1.113 4.4 0.660 7.46 صور الحروف المتشابهة بالشكل.

 1.024 4.3 0.483 7.80 الخرائط واالتجاهات.
 0.554 4.5 0.676 7.86 صور الحروف المتشابهة لفظًا.

صور الحروف غير المتشابهة شكاًل أو 
 0.343 8.22 لفظًا.

4.9 
0.521 

 0.700 5.0 0.302 8.41 التنظيم المكاني.
 16.65 23.1  39.75 الكلي                   

بين المجموعة الضابطة والمجموعة ظاهرية ( إلى أن طالب الصف السادس كانت لديهم فروقًا 7شير جدول )
تجريبية لصالح المجموعة التجريبية في مكون الذاكرة العاملة غير اللفظي حيث بلغ الفرق بين المجموعتين ال
( 13.59(. بينما أتى الفرق بين المجموعتين في المكون اللفظي لنفس الصف بالمتربة الثانية حيث بلغ)16.65)

 على الذاكرة العاملة.   يريبالتد البرنامجلصالح المجموعة التجريبية وتعزى هذه الفروق ألثر 
بين المجموعة الضابطة  ظاهرية( أن طالب الصف الخامس كانت لديهم فروقًا 7كما يبين الجدول )      

والمجموعة التجريبية لصالح المجموعة التجريبية في مكون الذاكرة العاملة اللفظي حيث بلغ الفرق بين 
مجموعتين في المكون غير اللفظي لنفس الصف بالمتربة الثانية (. بينما أتى الفرق بين ال10.63المجموعتين )

 على الذاكرة العاملة. يالتدريب البرنامج( لصالح المجموعة التجريبية وتعزى هذه الفروق ألثر 8.46حيث بلغ)
( أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية للصف 7ويتضح أيضًا من الجدول )      
وبين التجريبية للصف الخامس في المكون غير اللفظي لصالح الصف السادس  السادس
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على الذاكرة العاملة بشكل فعال للصف  يالتدريب(. ويعزى هذه الفروق ألثر البرنامج 10.59حيث بلغ الفرق )
بلغ  السادس أكثر من الصف الخامس.  كما أن هناك فرقًا غير دال إحصائية المكون اللفظي بين الصفين حيث

 ( لصالح الصف السادس. 0.46الفرق )
 الدرجة الكلية لمقياس سعة الذاكرة العاملة:  

لفحص دالالت الفروق في الدرجة الكلية لمقياس سعة الذاكرة العاملة بين المتوسط الكلي  في المجموعة 
( 9تباين والجدول )الضابطة، وفي المجموعة التجريبية في الصفين الخامس والسادس فقد تم استخدام تحليل ال

 يبين النتائج:
عة الذاكرة العاملة بعد متوسطات المجموعة التجريبية، ومتوسطات المجموعة الضابطة في سللفرق بين تحليل التباين  9جدول 

 التدريب.
مجموع  مصدر التباين الصف

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة ف
 دالة 6.74 3.05 8 24.42 المجموعة الخامس

   0.45 162 73.36 الخطأ
    170 97.78 المجموع

 دالة 7.83 3.11 8 24.91 المجموعة السادس
   0.40 162 64.44 الخطأ

    170 89.35 المجموع
 (α ≤ 0.05)عند مستوى دالة احصائيا        

في الدرجة الكلية لمقياس سعة  (α ≤ 0.05)( أن هناك فرقًا ذا داللة إحصائية عند مستوى9يبين الجدول)
ــة الكليــة لطلبــة الصــف الســادس فــي المجموعــة التجريبيــة فقــد بلغــت قيمــة " ف") (. كمــا يبــين 7.83الــذاكرة العامل

فـي الدرجـة الكليـة للمقيـاس لطلبـة الصـف  (α ≤ 0.05)( أن هناك فرقًا ذا داللة إحصائية عند مسـتوى9الجدول )
(. ويشــير ذلــك إلــى فاعليــة البرنــامج التــدريبي فــي 6.75فقــد بلغــت قيمــة " ف")الخــامس فــي المجموعــة التجريبيــة 

 تنمية مهارات الكتابة بشكل عام لدى طلبة الصفين الخامس والسادس.
( التي بينـت الـذاكرة Bourke et al,2014وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة كاًل من بوركا وأخرون ) 

 Berninger etءة والكتابــة لــدى األطفــال الناشــئة.  دراســة بنرجــر وآخــرون)العاملــة دروًا فــي دعــم وتنميــة القــرا
al,2010 .التي بينت أن سعة الذكرة العاملة تختلف باختالف العمر مما يؤدي إلى اختالف الكتابة ) 

( والتـي 2009أيضًا مع دراسة مركز األطفال غير العاديين في جامعة فيرجينيـا وجامعـة واشـنطن ) واتفقت
 Swansonتباين في الكتابة اليدوية والهجاء. وهذه النتائج تتفق مع ما جاء به ) يصحبهين الذاكرة العاملة أن تبا

et al.,1993 فــإن أي قصــور فــي الــذاكرة يــؤثر فــي فاعليــة التفاعــل مــع الموقــف التعليمــي أو عمليــة التخــزين )
( التـي أشـارت بـأن األطفـال Jeffries ; Everatt, 2004واالسترجاع. والعكس صحيح. وتتفـق أيضـًا مـع دراسـة)

للـذاكرة العاملـة. وأن تنميـة مكونـات الـذاكرة العاملـة يسـاعد  التنفيذيذوي صعوبات التعلم لديهم قصور في المكون 
 في عالج صعوبات التعلم. 

 توصيات الدراسة:
الذي يساعد  إجراء المزيد من الدراسات التي توضح العالقة بين الجانب النمائي والجانب األكاديمي -

 تفسير عملية الكتابة باالعتماد على الذاكرة العاملة.
إجراء المزيد من الدراسات حول صعوبات الكتابة لمراحل عمرية أكبر من طالب صعوبات تعلم  -

 الكتابة.
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في  ذوي اضطراب التوحدالمشكالت النمائية األكثر شيوعًا لدى عينة أردنية من األطفال 
 عمرهم من وجهة نظر أسرهم السنوات الثالث األولى من

             الدكتور. إمام محمد قزاز 
              Imam.qazzaz@yahoo.com         

 كلية التربية، جامعة االمير سطام بن عبد العزيز
هدفت هذه الدراسة الى الكشف عن المشكالت النمائية األكثر شيوعًا لدى االطفال ذوي اضطراب : ملخص

من وجهة نظر أسرهم، وامكانية وجود فروق في تلك المشكالت  نوات الثالث األولى من عمرهم،التوحد في الس
( حالة توحد من الملتحقين بمراكز التوحد ومراكز 44. وقد تكونت عينة الدراسة من ) الجنستعزى الى متغير 

 ريقة االختيار القصدي . التربية الخاصة وبعض الحاالت المنزلية، حيث تم اختيار أفراد العينة باستخدام ط
 والمقابلة التلفونية ألسر وقد تم الحصول على البيانات الخاصة بالدراسة، من خالل اسلوبي المقابلة المباشرة

االطفال ذوي اضطراب التوحد، ومن ثم معالجة البيانات الناتجة باستخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
اليجاد الفروق   One Sample T testاختبار )ت( للعينات المستقلةالى  ةباإلضافالمعيارية والنسب المئوية 

بين عينتي الذكور واالناث . وقد أشارت النتائج إلى أن المشكالت األكثر شيوعًا لدى األطفال ذوي اضطراب 
كانت على %( 70و5-%93و2تراوحت نسب شيوعها ما بين )التوحد في السنوات الثالث األولى، والتي 

 مشكلة صعوبةيليها ، % 93و2بنسبة  لتواصل البصري مع اآلخرينالطفل لتجنب مشكلة يب التالي : الترت
بعض الطفل ل تجنب، وتساوت في نسبة الشيوع كل من مشكلتي %84و1مع المحيطين به بنسبة الطفل تفاعل 

، %79و5ل منهما للعب لوحده، حيث بلغت نسبة ك الطفل المثيرات السمعية والبصرية من حوله، وكذلك ميل
 أخر، ومشكلة ت%75األشياء بشكل نمطي ومكرر بنسبة  وللعب باأللعاب أالطفل ومن ثم جاءت مشكلة ميل 

 α)فروق دالة احصائيًا عند مستوى داللة  كما أشارت النتائج الى عدم وجود .%70و5في الكالم بنسبة الطفل 
التوحد في السنوات الثالث االولى من عمرهم  لدى االطفال ذوي اضطرابفي المشكالت النمائية  (0.05 ≥

 الكلمات المفتاحية : المشكالت النمائية، االطفال ذوي اضطراب التوحد، الجنس . .تعزى لمتغير الجنس
 

The most common developmental problems among A Jordanian  

Sample of children with autism in the first three years of age from 

the viewpoint of their families 
Dr. Imam Qazzaz 

Special education department, Education faculty, PSAU 

Imam.qazzaz@yahoo.com 

Abstract :The study aimed to detect The most common developmental problems 

among A Jordanian  Sample of children with autism in the first three years of age 

from the viewpoint of their families. 

 The study sample consisted of (44) autism case, from autism and special education 

centers, as well as some of home cases, have been selected by  using purposive 

sample . The data were obtained for the study, through the direct interview and 

telephone interview to the families of autistic children, and then processing the 

resulting data using averages, standard deviations and percentages as well as using 

“T” test to find differences between males and females . 
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mailto:Imam.qazzaz@yahoo.com
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The results indicate that the most common problems in children with autism in the 

first three years, which ranged between (93.2% - 70.5%) had been :The difficulty of 

making eye contact with others by (93.2%), followed by the difficult interaction with 

the surroundings by (84.1%), and the difficulty to response  to the visual and hearing 

stimuli around him and the tendency to play alone are (79.5%), and then the tendency 

of the child to play games or things typically and stereotype by (75%), and then the 

problem of  speech delay by (70.5%).  

The results indicate that there were no statistically significance differences (0.05) in 

the developmental problems among the children with autism in the first three years of 

age attributable to .  Key Words : Developmental Problems, Autism Children, Gender 

. 

 
 المقدمة والخلفية النظرية :

(، وذلك 1943أول من وصف اضطراب التوحد عام ) (Leo Kanner)يعتبر الطبيب الفرنسي ليو كانر       
موعة من المعايير والمحكات التشخيصية لهذا االضطراب، تمثلت في من خالل ورقة علمية حدد فيها مج

الضعف الواضح في التواصل مع االخرين والميل االستحواذي نحو التصرف بروتين محدد والقيام بنشاطات 
أو لغة غير مناسبة للتواصل، (Mutism) متكررة وتعلق غير طبيعي باألشياء، باإلضافة إلى صمم اختياري 

ية جيدة تظهر من خالل مهارات الذاكرة والمهارات األدائية، وهذا االضطراب يظهر في السنوات وقدرة معرف
مجموعة من المحكات التشخيصية لتحديد حاالت  (Rutter)( اقترح روتر 1978الثالث األولى . وفي عام )

غوي، االنشغال في التوحد الطفولي، تمثلت فيما يلي: الضعف في التفاعل االجتماعي، الضعف في النمو الل
( شهر 30الى اشتراط حدوث هذه االعراض قبل سن ) باإلضافةنشاطات وحركات نمطية ومقاومة التغيير، 

(Wing,1993). 

وقد جاء الدليل اإلحصائي التشخيصي األمريكي الثالث الصادر عن جمعية الطب النفسي األمريكية في عام 
(1980( ):1980ш (APA,DSM-صنف اضطراب التوحد وفق المعايير التشخيصية كأول دليل تشخيصي ي

، غياب باألشياءغياب اللغة، رفض التغيير والميل لالرتباط  التالية: ضعف في االستجابة لآلخرين، ضعف أو
 ( شهر .  30اعراض الفصام، وكذلك ظهور االعراض قبل سن )

  المنقح  -التشخيصي الثالث( اصدرت جمعية الطب النفسي االمريكية دليلها االحصائي 1987وفي عام )
(APA,DSM- ш-R:1987)  والذي قدم معايير تشخيصية معدلة لما ورد في الدليل السابق، وتمثلت هذه

المعايير أو المحكات فيما يلي : ضعف في التفاعل االجتماعي المتبادل، غياب أو ضعف النطق واللغة، 
 ير عادية للمثيرات الحسية .بات غانشغال بنشاطات نمطية ورفض التغيير، ظهور استجا

-WHO,ICD)( تصنيفها الدولي العاشر لالمراض 1992اما منظمة الصحة العالمية فقد اصدرت في عام )
التوحد، والتي تمثلت  الذي تضمن مجموعة من المعايير التشخيصية الالزمة لتشخيص اضطراب (10:1992
 فيما يلي: 
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دل والذي يظهر في مشكالت االستجابة لمشاعر االخرين و/أو الضعف النوعي في التفاعل االجتماعي المتبا -
االشارات االجتماعية  استخدامضعف في استخدام سلوكات تناسب الموقف االجتماعي واالفتقار للقدرة على 

 والتبادل االنفعالي االجتماعي .
ي اللعب الضعف النوعي في التواصل والذي يظهر في مشكالت استخدام المهارات اللغوية وضعف ف  -

االجتماعي والتقليد االجتماعي وضعف القدرة على الحوار والنقاش وضعف في استخدام اللغة اللفظية وغير 
 اللفظية للتواصل مع االخرين .

 بأشياءنشاطات محددة في كل يوم واالرتباط  ألداءسلوكات ونشاطات نمطية ومتكررة تظهر من خالل الميل   -
الى االنشغال بسلوكات حركية نمطية والتركيز علة  باإلضافةية المبكرة، في مرحلة الطفول معينة وخصوصاً 

 ، وكذلك رفض التغيير في الروتين اليومي .والرائحةخصائص معينة في االشياء كاللون 
 إن الخصائص واألعراض السابقة تظهر خالل السنوات الثالث األولى من حياة الطفل. -

ي األمريكي الرابع والذي صدر عن جمعية الطب النفسي األمريكية وجاء بعد ذلك الدليل اإلحصائي التشخيص
النسخة المعدلة عام -، ومن بعده الدليل اإلحصائي األمريكي الرابع (DSM-IV: 1994)( 1994عام )

(2000( )DSM-IV-TR: 2000 حيث تضمن كل منهما المعايير والمحكات التشخيصية  نفسها، وفيما ،)
 يير : يلي شرح مفصل لهذه المعا

(، وعلى األقل واحد من 1(، على األقل اثنين من )3( )2( )1أ : ستة أو أكثر من ضمن االعراض التالية :)
 (:3( و)2كل من )

 (.ضعف نوعي في التفاعل االجتماعي ، على األقل في اثنين من التالية :1
تعبيرات الوجه ، األوضاع أ. ضعف ملحوظ في استعمال سلوكيات غير لفظية متعددة مثل :التواصل البصري ،

 الجسمية و اإليماءات للتفاعل االجتماعي .
 ب. الفشل في تطوير عالقات مالئمة مع األقران من نفس العمر الزمني  .

ج. ضعف في المبادرة العفوية للمشاركة في اللعب و النشاطات مع اآلخرين ) ضعف في القدرة على طلب لعبة 
 ارة إليها أثناء النشاط ( .أو شيء ما، أو إحضارها، أو اإلش

 د. ضعف التبادل االنفعالي االجتماعي .
 (. ضعف نوعي في االتصال ، في واحد على األقل من التالية :2)

أ. تأخر أو ضعف تام في نمو اللغة المنطوقة ) مع عدم تعويضها باستخدام طرق بديلة في التواصل  كالحركات 
 الجسمية ( .

 لى المبادرة و االستمرار في الحديث ، وذلك لدى األفراد القادرين على النطق المالئم. ب. ضعف ملحوظ في القدرة ع
 ج. استخدام متكرر و نمطي للغة أو لغة خاصة مميزة .

د. ضعف في القدرة على اللعب المتنوع العفوي والتخيلي ، أو التقليد االجتماعي من خالل اللعب بشكل يوازي 
 عمره الزمني .

 حصورة ومتكررة ونمطية من السلوكيات واالهتمامات والنشاطات في واحد على األقل من التالي :(. أنماط م3)



 

 

                         Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK       ISSN. 2397-0308   

       

 138 

 

 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J)       2015/ December  ISSN: 2397-0308      

Vo,2. No,1 

أ. انشغال كامل في واحد أو أكثر من األنماط المحددة والنمطية و المتكررة من االهتمامات غير الطبيعية في 
 حدتها و تركيزها .

 ب. حرص والتزام بالروتين والطقوسية .
 تكررة ونمطية من مثل : رفرفة أو التواء باليدين أو األصابع ،حركات جسمية معقدة . ج. نماذج حركية م

 د. انشغال كامل ومستمر في أجزاء األشياء .
 ب : تأخر أو تفاعل غير طبيعي على األقل في واحد من المظاهر التالية ،يحدث خالل السنوات الثالث األولى:

 . اللعب التخيلي الرمزي 3       وسيلة للتواصل . اللغة ك2. التفاعل االجتماعي       1
 ج : االضطراب ال يشخص على أنه اضطراب ريت أو اضطراب التفكك الطفولي .    

(DSM–IV- TR , 2000 ) 
   

  (Autism Society of America(ASA), 2006)مفهوم اضطراب التوحد :تعرف الجمعية األمريكية للتوحد
نمائي مركب، يظهر في السنوات الثالث األولى من حياة الطفل، وينتج عن  اضطراب التوحد بأنه اضطراب

اضطرابات عصبية تؤثر على وظائف الدماغ، وتظهر على شكل مشكالت في عدة جوانب كالتفاعل االجتماعي 
 .  والتواصل اللفظي وغير اللفظي ونشاطات اللعب

فتعرف اضطراب التوحد  (World Health Organization ,WHO: 1992 )أما منظمة الصحة العالمية  
 Childhood)تحت اسم "التوحد الطفولي"  (ICD-10)الذي يرد في تصنيفها الدولي العاشر لألمراض 

Autism)  أو مضطرب أو كليهما معًا، يظهر في  بأنه اضطراب نمائي شامل يتمثل في نمو غير عادي
اء غير عادي في المجاالت الثالث التالية: التفاعل السنوات الثالث األولى من حياة الفرد، ويأخذ شكل أد

أربعة  االجتماعي، التواصل، السلوك النمطي والمحدد، ويحدث هذا االضطراب لدى الذكور بمعدل ثالثة أو
    أضعاف حدوثه لدى اإلناث .

 اضطراب التوحد بأنه اضطراب (Dunlap&Bunton,1999)وفي نفس السياق يعرف كل من دنالب وبنتون  
نمائي عصبي، يؤثر في قدرة الفرد على التفاعل مع اآلخرين والتواصل وفهم اللغة واللعب، فهو متالزمة سلوكية 

 هر منذ الوالدة وقبل سن الثالثة.تتكون من مجموعة من األعراض السلوكية التي تظ

ريفاته المذكورة انفًا، ومن خالل النظر إلى ما ورد اعاله فيما يتعلق بالتطور التاريخي الضطراب التوحد وتع
، أي أنه (Behavioral Syndrome)يالحظ أنها اجمعت على أن اضطراب التوحد يمثل متالزمة سلوكية 

يتكون من مجموعة من األعراض الرئيسية، التي تشكل في مجموعها هذا االضطراب، وهذه األعراض التي 
التواصل اللفظي وغير اللفظي، والسلوكيات  ي،،  ترتبط بمجاالت التفاعل االجتماع(Triad)تدعى "الثالوث" 

والنشاطات النمطية والمتكررة والمحددة، و تظهر بشكل مباشر أو غير مباشر في السنوات الثالث االولى من 
 عمر الطفل ذو اضطراب التوحد .

ا يلي سيتم فيمتوحد في السنوات الثالث االولى :المشكالت النمائية التي تظهر لدى حاالت اضطراب ال
استعراض المشكالت النمائية التي تظهر لدى حاالت اضطراب التوحد في السنوات الثالث 



 

 

                         Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK       ISSN. 2397-0308   

       

 139 

 

 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J)       2015/ December  ISSN: 2397-0308      

Vo,2. No,1 

االولى، والتي تعتبر مؤشرات مبكرة على وجود ذلك االضطراب لديهم، وذلك كما وردت في النسخة المعدلة من 
التركيز على  ، حيث سيتمDSM-IV-TR,2000) الدليل االحصائي االمريكي الرابع لالمراض العقلية )

مشكالت التفاعل االجتماعي، ومشكالت اللغة كوسيلة تواصل، باالضافة الى مشكالت اللعب التخيلي الرمزي، 
وسيتم استبعاد الحديث عن بعد السلوكيات واالهتمامات النمطية والمتكررة والمحددة بشكل مباشر، وذلك 

نمائية في السنوات الثالث االولى،  وكذلك في بند االضطرابات الDSM-IV-TR) الستبعاده من قبل دليل)
 المتزاجه في االبعاد األخرى، وبالذات في بعد اللعب التخيلي الرمزي، كما سيتم المالحظة الحقًا .

أشارت عدة دراسات إلى أن المشكالت المرتبطة بالتفاعل أ. الضعف النوعي في التفاعل االجتماعي :
توحد، تعتبر األكثر شيوعًا مقارنة بالمشكالت األخرى المتعلقة بالجانب االجتماعي لدى األطفال ذوي اضطراب ال

اللغوي وجانب المشكالت السلوكية، و يتم الكشف عنها بشكل واضح خالل السنة الثانية من عمر بعض حاالت 
 .(Ozonof,Williams&Landa,2005)التوحد 

ي التفاعل االجتماعي يعتبر العرض إلى أن الضعف ف (Green et al .2003)فقد أشار جرين وزمالؤه  
الرئيسي لدى حاالت التوحد، ويظهر من خالل عدم قدرة هؤالء األفراد على بناء صداقات مع اآلخرين، وافتقارهم 

ومهارات التفاعل   ( Eye contact)للسلوكيات غير اللفظية المرتبطة بالتواصل االجتماعي كالتواصل البصري 
كذلك الفشل في مشاركة اآلخرين في  ، (Face- to- Face Interaction Skills)المباشر وجها لوجه

في التفاعل  (Give and Take)المواقف واألوضاع االنفعالية االجتماعية، وافتقارهم للقدرة على األخذ والعطاء 
 االجتماعي، خصوصًا في مواقف اللعب والحوار مع األقران.

 Extreme)التوحد في سنتهم األولى، يتصفون بمزاج غاضب ولوحظ أيضًا أن بعض األطفال ذوي اضطراب  
of Temperament)  و تفاعل اجتماعي غير طبيعي مع اآلخرين، واستجابات بصرية غير عادية، وكذلك

ضعف في القدرة على  االنتباه واالستجابة لألفراد المحيطين، باإلضافة إلى تجاهل األصوات واألحداث من 
، وكذلك يظهر هؤالء األطفال افتقارًا للقدرة على (Deaf)لالعتقاد بأن أطفالهم صم  حولهم، وهذا يدعو األهل

استخدام التعبيرات الوجهية المالئمة، وصعوبة في تقليد الحركات التي تحدث أمامهم . أما في السنة الثانية 
جاهل الواضح لمن فيالحظ أن هؤالء األطفال يظهرون عدة مؤشرات سلبية على الضعف االجتماعي لديهم كالت

، استمرارًا في تجنب التواصل البصري، افتقار للقدرة على aloneness)حولهم وتفضيل الوحدة واالنعزال)
استخدام اإليماءات واألوضاع الجسمية المالئمة، باإلضافة إلى ضعف القدرة لديهم على التعبير عن انفعاالتهم 

 .وعواطفهم، بالشكل الذي يتالءم مع الموقف الحالي

 (Adrien, Sauvage & Leddet, 1992; Jakobson & Dahlgren, 1990 Gillberg, Ehlers, 
Schumann, Ohta, Nagai, Hara & Sasaki, 1987) 

قاما فيها بفحص مجموعة من (Osterling & Dawson, 1994) وفي دراسة أخرى الوسترلنغ وداوسون       
، لمجموعة من األطفال الذين شخصوا فيما بعد أنهم ذوي اضطراب أشرطة الفيديو الخاصة بأعياد الميالد األولى
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توحد، لوحظ في األشرطة أن هؤالء األطفال كانوا أثناء الحفلة أقل نظرًا وانتباهًا للمحيطين بهم، ولم يظهروا مياًل 
عند المناداة لإلشارة إلى اآلخرين واألشياء من حولهم، كما أنهم لم يظهروا قدرة على التوجه نحو مصدر الصوت 

الى ظهور مهارات  (Adamson&Bakeman,1985)على أسمائهم . كذلك يشير كل من ادامسون وباكيمان 
( اشهر، كمهارة االستجابة 6لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد ترتبط باالنتباه المشترك، وذلك قبل سن )

بعد الى المبادرة الذاتية في تتبع االخرين  واالشخاص وتتبعهم والتواصل البصري معهم، والتي تتطور فيما لألشياء
والتبادل معهم باطار اجتماعي . كذلك وجد أن بعض هؤالء األطفال ال يظهرون ردود فعل مالئمة، تدل على 
تعلقهم  بآبائهم، كالتعبير عن استيائهم عند مغادرة أحد الوالدين للمكان الذي يتواجدون فيه، أو التعبير عن فرحهم 

من خالل إصدار أصوات معينة أو إيماءات جسدية، عند عودة أحد الوالدين بعد غيابه لفترة زمنية وارتياحهم، 
 ,Sigman & Ungerer)(. فيما أشار كل من سيجمان وأنجيرير Volkmar, Cohen & Paul,1986طويلة)

، وكذلك ردود إلى أن بعض هؤالء األطفال يظهرون ردود فعل طبيعية، كاالنزعاج عند غياب الوالدين (1984
 خالل التقرب منهم أو معانقتهم . فعل تعبر عن ارتياحهم وفرحهم عند عودة أحد الوالدين، تظهر من

% مــن 50( إلــى أن نحــو (Koenig,2001وقــد اشــارت كوينــغ ب. الضااعف النااوعي فااي اللغااة كوساايلة تواصاال :
خر نطقهـم للكلمـة األولـى حتـى سـن األطفال ذوي اضطراب التوحد هم من غيـر النـاطقين، أمـا الـبعض اآلخـر فيتـأ

الثانيــة، وبالنســبة الســتخدام العبـــارات، فيتــأخر ذلــك لمــا بعـــد الثالثــة مــن عمــرهم . ويتصـــف نطــق هــؤالء األطفـــال 
، كمـــا (Echolalia)بالترديـــد والتكـــرار العشـــوائي الخـــارج عـــن الســـياق أو تكـــرار الكلمـــات التـــي يســـمعونها مباشـــرة 

ــــــــــــــه يتصــــــــــــــف حــــــــــــــديثهم بالرتابــــــــــــــة أو الغر  ــــــــــــــرز واجونســــــــــــــون . (Awkward)اب  ويشــــــــــــــير كــــــــــــــل مــــــــــــــن ايهلي
(Ehlers&Ajohnson,1996)  : في دراستهم، إلى خصائص لغوية أخـرى يتصـف بهـا األطفـال التوحـديون مثـل

، صعوبة (Selected Voices)عدم االنتباه إلى األصوات اإلنسانية غالبًا، واالنتباه إلى أصوات محددة ومختارة 
لمحيطــة بهــم بجمــل عاديــه، فشــلهم فــي اســتخدام الضــمائر بشــكل صــحيح أثنــاء الحــديث، عــن األشــياء ا التعبيــر

 والضعف الشديد في اللغة المنطوقة لدى بعضهم  . 

 (Young, Diehl, Morris, Hyman& Bennetto,2005)أما يونج، ديهل، موريس، هايمان، وبينيتو
تخدمون أساليب التواصل غير اللفظي، للتعويض فيشيرون إلى أن األطفال  ذوي اضطراب التوحد، نادرًا ما يس

عن الضعف  اللفظي لديهم، حيث أن بعضهم قد ال يطور أشكال التواصل غير اللفظي كاإلشارات واإليماءات، 
د تنعدم لديه فيما البعض اآلخر قد يظهر تطورًا بطيئًا في مظاهره وصوره، أما بالنسبة للغة اللفظية فأن بعضهم ق

 يًا.هذه اللغة نهائ

وتعتبر بداية فقدان المهارات اللغوية المكتسبة، سواء كانت اللفظية أم غير اللفظية، من أهم المؤشرات على  
، حيث تكون الفترة الواقعة ما بين الشهر الرابع (Regressive Autism)بداية ما يسمى بالتوحد النكوصي 

يحدث فيها هذا النكوص، فبعض األطفال يتوقفون  عشر والشهر الرابع والعشرين من عمر الطفل، هي الفترة التي
عن الكالم، بينما البعض اآلخر يفقدون بعض الكلمات، وهناك من األطفال من يفقد ما يسمى بالكلمات العفوية 

والتي ترتبط بمواقف حياتية يومية مثل: طلب الطعام،  Spontaneous Meaningful Words)ذات المعنى )
جابة اللفظية عند المناداة عليه، الترحيب باآلخرين . وفي حال الشكوى من الجوع، االست
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حدوث النكوص قبل تطور اللغة اللفظية لدى الطفل فان الخسارة أو التراجع يكون مرتبطًا باألوضاع الجسمية 
 ( .(Ozonoff,Williams&Landa,2005المكتسبة، والسلوكيات المرتبطة بالتقليد كاإلشارة والتلويح باليد  

أما فيما يتعلق بالقدرة على التقليد واللعب الرمزي في مجال التواصل اللفظي مشكالت اللعب التخيلي الرمزي :ج. 
 (Smith & Bryson, 1994; Siegel, 1998)وغير اللفظي، فيشير كل من سميث وبرايسون وكذلك سيجيل 

يد الكلمات والحركات الجسدية، إلى أن األطفال ذوي اضطراب التوحد، يواجهون صعوبات في القدرة على تقل 
والتعبيرات الوجهية التي تحدث أمامهم، مما يؤثر على مهارات التواصل اللفظي وغير اللفظي لديهم، وكذلك يؤثر 
هذا الضعف على أسلوب اللعب لديهم، حيث يتصف باالفتقار إلى اإلضافة أو التغيير، فال يستطيع هؤالء 

ار معينة وتقليدها، أثناء تواصلهم وتفاعلهم مع اآلخرين أثناء اللعب، مع األخذ األطفال تقليد اآلخرين أو أخذ أدو 
بعين االعتبار أن مهارات التقليد تتطور لديهم مع تطور العمر الزمني، وتأثير برامج التدخل المبكر والتدريب 

وي اضطراب التوحد للقدرة المستمر. وهذا يتفق مع ما أشار إليه شارمان وزمالؤه  فيما يتعلق بافتقار األطفال ذ
على التقليد وخصوصًا في األعمار الصغيرة، مع األخذ بعين االعتبار بأن هذه القدرة قد تكون أكثر تطورًا لدى 

 . (Charman et al., 1997)األفراد األكبر سنًا 

خيل مع ما سبق في اشارته إلى ضعف قدرة هؤالء األشخاص على الت (Hoghes, 1996 )كذلك يتفق هوجيز
والذي يعتبر ضروريًا، في عمليات اللعب والتفاعل االجتماعي، والتنظيم والتطور  (Imagination)أو التصور 

اللغوي، لذلك يالحظ أن األفراد ذوي اضطراب التوحد، لديهم ضعف في مستوى تطور اللعب، وخصوصًا ما 
للعب بأسلوب نمطي رتيب، والتركيز ، حيث يميل هؤالء إلى تكرار ا(Symbolic Play)يتعلق باللعب الرمزي 

على خاصية محددة في اللعبة التي يلعبون بها . وكما أشار كل من ويذيربي و وودز 
(Wetherby&Woods,2003)  إلى أن األطفال ذوي اضطراب التوحد في سن الثانية، يظهرون نشاطات لعب

، حيث تعتبر من المؤشرات الرئيسية، (Restricted) غريبة وغير طبيعية، تتصف بالتكرار والنمطية والتحديد 
التي يمكن أن تدل على تطور حالة توحد لديهم، ومن هذه النشاطات: ظهور حركات متكررة ونمطية في 
ظهار  األصابع واليدين والذراعين، تدوير األشياء واأللعاب بشكل مستمر، تركيز االهتمام على أنشطة محددة وا 

تعلق شديد ببعض األشياء أو األلعاب وعدم التنويع في اللعب والتركيز على انشغال عال فيها، باإلضافة إلى 
 لعبة واحدة . 

:مشكلة الدراسة وأسئلتها                                                                          

السنوات الثالث تعتبر المشكالت واالضطرابات التي تحدث لدى االطفال ذوي اضطراب التوحد في مرحلة 
االولى، من المؤشرات االولية والدالة على امكانية وجود اضطراب توحد لديهم، وهذا ما دفع جمعية الطب النفسي 

( العتبار ظهور هذه المشكالت في السنوات الثالث االولى، احد المعايير الرئيسية لتشخيص APAاالمريكية)
النسخة المعدلة  -صائي االمريكي الرابع لالمراض العقلية حاالت اضطراب التوحد، ضمن معايير الدليل االح

(DSM-IV-TR الصادر في عام )2000. 
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التعرف على المشكالت النمائية االكثر شيوعًا لدى االطفال ذوي اضطراب التوحد في وبالتالي هدفت هذه الدراسة الى 
 السنوات الثالث االولى من عمرهم من وجهة نظر اسرهم .

 ة الحالية اإلجابة على األسئلة التالية :وحاولت الدراس

ما هي المشكالت النمائية االكثر شيوعًا لدى عينة اردنية من االطفال ذوي اضطراب التوحد في السنوات الثالث  
 ؟االولى من عمرهم من وجهة نظر اسرهم 

وحد في السنوات هل هناك فروق ذات دالله إحصائية في المشكالت النمائية لدى األطفال ذوي اضطراب الت
 الثالث االولى من عمرهم تعزى لمتغير الجنس ؟

  أهمية الدراسة :

تكمن اهمية الدراسة في ضرورة التعرف على المشكالت النمائية االكثر شيوعًا، التي تظهر لدى االطفال       
جود اضطراب توحد ذوي اضطراب التوحد في السنوات الثالث االولى، والتي تشكل مؤشرات مبكرة على امكانية و 

لديهم . كما يسهل التعرف على هذه المشكالت، من عملية احالتهم للكشف المبكر، لما في ذلك من فوائد جمة 
للطفل التوحدي، حيث أن الكشف المبكر يؤدي إلى تقديم تدخل مبكر، وبالتالي الحيلولة دون تطور المشكالت 

 . ع البيئة المحيطة مستقبالً واألعراض السلوكية لدى الطفل، بشكل يعيق تكيفه م

كما ان الكشف والتدخل المبكر مع الطفل، يجنب اسرته الكثير من الضغوط النفسية، التي تنشأ نتيجة عدم 
معرفتهم لطبيعة حالة طفلهم، والتخبط الذي يمكن ان يصاحب الشكوك التي يمكن ان تساورهم، حول بعض 

الخر، بهدف الوقوف على طبيعة حالة طفلهم، وما يسببه ذلك  سلوكيات طفلهم، مما يدفعهم لالنتقال من مكان
 من اعباء نفسية ومادية لهم . 

إن معرفة المشكالت المبكرة لدى الطفل، واحالته للمكان المناسب، يسهل من عملية إيصال الخدمة والدعم لهذه 
 الة، وتقبلها والتعايش معها . النفسي والتربوي والسلوكي، الذي يساعد االسرة على فهم الح كاإلرشاداألسرة، 

كما تنبع اهمية الدراسة من امكانية االستفادة من نتائجها، في تحديد السلوكيات االكثر انتشارًا بين االطفال دون 
سن الثالثة، وبالتالي توظيف هذه السلوكيات في بناء اختبارات مسحية مبكرة، تسمح بالتعرف على اضطراب 

 مار مبكرة .التوحد لدى االطفال في اع

كما تنبع اهمية الدراسة أيضًا في تركيزها على فحص امكانية وجود اختالف بين الذكور واالناث من ذوي 
اضطراب التوحد، وذلك في طبيعة المشكالت النمائية التي تظهر لديهم في السنوات الثالث االولى، وبالتالي 

 ا االضطراب بين الذكور واالناث .ذامكانية وجود دور للجندر في اختالف االعراض االولية له
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 الدراسات السابقة :

فيمــا يلــي عــرض لدراســات أجنبيــة وعربيــة اهتمــت بموضــوع المشــكالت النمائيــة الموجــودة لــدى حــاالت التوحــد فــي 
 السنوات الثالث األولى من عمرهم :

ان ، ماكاري، روجرز وسيغمفي الواليات المتحدة األمريكية أجرى أوزونوف، يونغ، ستينفيلد، هيل، كوك، هاتمان
Rogers  ,Macari S ,T Hutman ,Cook I ,Hill MM ,Steinfeld MB ,Young GS ,Ozonoff S(
,2009)Sigman M ,SJ و دراسة هدفت إلى التعرف على مدى االرتباط بين مخاوف األهل المتعلقة بنم

مره، وارتباط ذلك بتشخيصه باضطراب طفلهم، وظهور أعراض سلوكية محددة في السنة والنصف األولى من ع
التوحد الحقًا. وقد تم متابعة مخاوف االهل حول نمو طفلهم على ثالث مراحل هي : في أول ستة اشهر، واثني 
عشر شهرًا، وثمانية عشر شهرًا، فيما تم إخضاع الطفل للتشخيص من قبل االخصائيين في نهاية السنة الثالثة 

 من عمره .

ج الى أن االهل الذين شخص اطفالهم بانهم توحديون، اظهروا مخاوف اكثر حول طبيعة نمو وقد اشارت النتائ
طفلهم اجتماعيًا ولغويًا، فيما كان األهل الذين شخص اطفالهم بانهم عاديون اقل تخوفًا. كما اشارت النتائج الى 

كانت اكثر ارتباطًا بتشخيص ( شهر 12ان مخاوف االهل الذين شخص ابناؤهم بانهم توحديون والمرتبطة بعمر )
( اشهر . وبالتالي تظهر النتائج ان هناك 6الطفل باضطراب التوحد، من المخاوف التي ظهرت في عمر )

ارتباطًا وثيقًا بين مخاوف االهل على نمو طفلهم اللغوي واالجتماعي في السنوات الثالث األولى من عمره، 
مكانية تشخيصه على انه طفل توحدي في المس  تقبل  .وا 

دراسة هدفت إلى  (Chawarska et al.,2007)وفي الواليات المتحدة األمريكية أجرى كاوارسكا وزمالؤه 
التعرف على مدى الثبات والتغير في األعراض التوحدية لدى األطفال المشخصين باضطراب طيف التوحد، 

( طفاًل دون سن الثانية، تم احالتهم 31وذلك في السنتين األولين من حياتهم . وقد تكونت عينة الدراسة من )
( منهم بانهم ضمن 9( منهم بانهم ذوي اضطراب توحد، فيما شخص )19للتشخيص الفارقي، حيث تم تشخيص )

غير المحدد . وقد تم فحص االعراض التوحدية لدى افراد العينة في سن الثانية، –االضطراب النمائي الشامل 
 سن الثالثة.والتغيرات التي يمكن ان تطرأ حتى 

وكذلك تم فحص العالقة ما بين التشخيص السريري من قبل خبير، والتشخيص المبني على أداتي     
(ADOS-G) (وADI-R وذلك في السنة الثانية من عمر الطفل. كما تم فحص العالقة ما بين المالحظة ،)

 المباشرة وتقارير اآلباء، حول أعراض اضطراب طيف التوحد .

كانت ثابتة وواضحة بشكل كبير في عمر  (PDD-NOS)ج الى ان اعراض التوحد واضطراب اشارت النتائ
السنتين، باستخدام التشخيص السريري من قبل خبير . وكذلك كانت نسبة االتفاق ما بين التشخيص السريري 

.  (PDD-NOS)بالنسبة لتشخيص التوحد عالية، بينما لم تكن كذلك بالنسبة الضطراب  (ADOS-G)واداة 
واشارت النتائج أيضًا لى تشخيص اضطراب التوحد ضعيفة . ( عADI-Rوكانت قدرة اداة )

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rogers%20SJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19827218
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rogers%20SJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19827218
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Macari%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19827218
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hutman%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19827218
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cook%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19827218
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hill%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19827218
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Steinfeld%20MB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19827218
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Young%20GS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19827218
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ozonoff%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19827218
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sigman%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19827218
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الى وجود تغيرات رافقت النمو اللغوي، تمثلت في ظهور خصائص لغوية غير عادية، أما بالنسبة لمشكالت 
 التفاعل االجتماعي والسلوكيات النمطية، فقد أظهرت ضعفًا مستقرًا .

دراسة هدفت إلى  (Sullivan et al.,2007)المتحدة األمريكية أجرى سوليفان وزمالؤه كذلك في الواليات 
التعرف على بعض المشكالت التي يمكن أن تعطي مؤشرًا على وجود اضطراب توحد، لدى عينة من األطفال 

( شهرًا . 24-14( طفاًل رضيعاً، تتراوح أعمارهم ما بين)51ذوي اضطراب التوحد، حيث بلغ عدد أفراد العينة )
، يمكن أن تعتبر  (Joint Attention)وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن مشكلة الضعف في االنتباه التشاركي

من المؤشرات المبكرة، على احتمالية تطوير اضطراب توحد في المستقبل. كما أشارت النتائج إلى أن مشكلة 
 واصل اللغوي واللعب مع اآلخرين .ل االجتماعي والتيمكن أن تؤثر على التفاع ،الضعف في االنتباه التشاركي

دراسة هدفت إلى التعرف على  (Mitchell et al.,2006)وفي الواليات المتحدة األمريكية أجرى ميتشيل ورفاقه 
المشكالت المبكرة المرتبطة بالنمو اللغوي والتواصل لدى ذوي اضطراب التوحد، وذلك من خالل تقارير اآلباء 

( شهرًا، 18-12( طفاًل رضيعًا، تتراوح أعمارهم ما بين    )146لمنزلي . وتكونت عينة الدراسة من )والفيديو ا
( رضيع عادي لهم إخوة توحديون، 82( رضيع توحدي، )15ووزعت إلى ثالث مجموعات على النحو التالي : )

ة األطفال الرضع ذوي ( شهر، إلى أن مجموع12( رضيع عادي . وقد أشارت النتائج المرتبطة بعمر )49و)
اضطراب التوحد، قد أظهروا تأخرًا في النمو اللغوي والتواصلي )ضعف في عدد الكلمات والعبارات، وضعف في 

( شهر، إلى 18استخدام اإليماءات(، مقارنة بمجموعات الدراسة األخرى . كما أشارت النتائج المرتبطة بعمر )
نتاج الكلمات المفردة والعبارات، وكذلك في أن مجموعة الرضع ذوي اضطراب التوحد، قد أظ هروا تأخرًا في فهم وا 

استخدام وتوظيف اإليماءات. كذلك أشارت النتائج إلى أن مجموعة الرضع من إخوة األطفال ذوي اضطراب 
التوحد، قد أظهروا ضعفًا في اللعب المرتبط باإليماءات مقارنة بمجموعة الرضع العاديين . وبالتالي تظهر 

على تطوير  اسة بأن التأخر في الجانب اللغوي والتواصلي في األعمار المبكرة، يمكن أن يكون مؤشراً الدر 
 اضطراب توحد الحقًا .

دراسة هدفت الى تحليل ايماءات  (Colgan,2006)وكذلك في الواليات المتحدة االمريكية اجرى كولجان 
حد . وقد قامت الدراسة بفحص وتحليل جوانب التفاعل االجتماعي، عند االطفال الرضع ذوي اضطراب التو 

خاصة مرتبطة بتلك التلميحات وهي : التكرارات، المبادرة، تلقي المساعدة، وتنوع تلك التلميحات، التي يستخدمها 
( شهر . وقد افترضت الدراسة ان عدد اقل من االطفال ذوي 12-9االطفال التوحديون الرضع في عمر )

بادرة في التلميحات االجتماعية، وعدد اكبر سيظهرون تلك التلميحات بمساعدة من اضطراب التوحد سيظهرون م
االخرين، وهذا سيكون مرتبطًا فيما بعد بتشخيص اولئك االطفال بوجود اضطراب توحد لديهم . وقد اشارت 
 النتائج الى ان هناك عالقة واضحة ما بين انخفاض مستوى كل جانب من الجوانب الخاصة بالتلميحات

 االجتماعية، التي تم فحصها وتحليلها، وما بين وجود حالة توحد فيما بعد . 

دراسة هدفت إلى فهم  (Werner& Dawson, 2005)في الواليات المتحدة األمريكية أجرى ويرنر وداوسون 
، وذلك (Childhood Disintegrative Disorder)طبيعة اضطراب التوحد التراجعي
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المصورة ألعياد الميالد الخاصة بالسنة األولى والثانية . وقد تكونت عينة الدراسة من باستخدام شرائط الفيديو 
( 21( رضيع من ذوي التوحد التراجعي، )15( طفل رضيع، تم توزيعها على ثالث مجموعات هي : )56)

( رضيع عادي . ركزت الدراسة على مجموعة من األعراض التوحدية مثل: التفاعل 20رضيع توحدي، )
جتماعي، التواصل، السلوكيات المتكررة، اللعب باأللعاب . وقد أشارت النتائج إلى أن مجموعة الرضع من اال

(شهرًا، أظهروا تتبعًا بصريًا مشابهًا لما أظهرته مجموعة الرضع العاديين، فيما 12ذوي التوحد التراجعي في سن )
مقارنة مع مجموعة الرضع العاديين، فيما أظهرت أظهروا تكرارًا أكبر الستعمال الكلمات والثرثرة الطفولية 

مجموعة ذوي اضطراب التوحد مستوى أقل من الجميع فيما يتعلق بالتتبع البصري والسلوكيات التواصلية وذلك 
( شهرًا، أظهرت مجموعتا الرضع ذوي التوحد 24( شهرًا . وأشارت النتائج أيضًا إلى انه في سن )12في سن )

متساويًا في استعمال الكلمات والمفردات، التواصل البصري، اإلشارة  داءً اب التوحد، أالتراجعي وذوي اضطر 
لألشياء، واالستجابة لالسم، وذلك مقارنة بمجموعة الرضع الطبيعيين. كما أشارت النتائج أيضًا إلى أن أسر 

هم قبل حدوث التراجع الرضع ذوي التوحد التراجعي، قد الحظوا وجود مشكالت في السلوك التنظيمي لدى أطفال
 .لديهم 

دراسة هدفت إلى تطوير قائمة ذوي اضطراب التوحد   (Wong et al. 2004)وفي الصين أجرى وونغ وآخرون
وتقنينها على عينة صينية، وهذه الصورة مبنية على النسخة األمريكية لهذه األداة،  ( CHAT-23 ) الصغار  

الصينية المعدلة، إلى تحديد وتشخيص األطفال ذوي اضطراب . وتهدف الصورة (M-CHAT)والتي تدعى باسم 
( طفاًل، تم تقسيمهم 212شهر( . وقد تكونت عينة الدراسة من ) 24-شهر18التوحد ضمن الفئة العمرية من) 

( وتكونت من أطفال توحديين وأطفال لديهم اضطرابات نمائية، أما 86إلى مجموعتين، المجموعة األولى )ن=
( طفل غير توحدي . وقد تكونت األداة من قسمين، القسم األول تكون 125نية فقد تكونت من )ن=المجموعة الثا

( أسئلة تمثل 5( سؤااًل، يقوم األهل أو المقربون من الطفل باإلجابة عليه، أما القسم الثاني فيتكون من )23من )
مييزي لتحديد األسئلة التي تميز مواقف مالحظة مباشرة للطفل من قبل الفاحص . وقد تم عمل تحليل عاملي ت

( أسئلة في القائمة اعتبرت األكثر قدرة 7اضطراب التوحد بالشكل األفضل، وقد توصلت الدراسة إلى تحديد )
على تمييز هذا االضطراب، وركزت هذه األسئلة على األمور التالية: القدرة على جذب انتباه الطفل، اللعب 

قد أشارت النتائج إلى أن فشل الطفل على فقرتين من الفقرات السبعة المفتاحية، التخيلي، العالقات االجتماعية. و 
أو فشله على أي ست فقرات من الفقرات الثالث والعشرين، أو أي فشل على أي فقرتين من فقرات المالحظة 

اسة كذلك إلى المباشرة ، يمكن أن يشير إلى إمكانية عالية لدى الطفل لتطوير اضطراب التوحد. وقد أشارت الدر 
 د من الدراسات على هذه القائمة .ضرورة إجراء المزي

دراسة هدفت إلى التعرف  (Osterling et al.,2002)في الواليات المتحدة األمريكية أجرى اوستيرلنغ ورفاقه 
نة على إمكانية التفريق ما بين حاالت التوحد وحاالت العجز العقلي في السنة األولى من حياتهم . تكونت عي

( رضيعًا طوروا عجزًا عقليًا فيما بعد، 14( رضيعًا طوروا اضطراب طيف توحد الحقًا، وكذلك )20الدراسة من )
( رضيعًا أظهروا نموًا عاديًا في وقت الحق . تم استخدام فيديوهات منزلية لهذه الحاالت، تظهرهم في عيد 20و)

بسلوكياتهم االجتماعية، التواصلية، والحركية النمطية .  ميالدهم األول، وقد تم التركيز على المشكالت المرتبطة
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أشارت النتائج إلى إمكانية التفريق بين حاالت طيف التوحد والعجز العقلي والعاديين في السنة األولى من 
عمرهم، ويظهر ذلك من خالل إظهار حاالت طيف التوحد لمستوى اقل من القدرة على التواصل البصري مع 

ك قدرة أقل على االستجابة ألسمائهم مقارنة بالمجموعات األخرى في الدراسة . كما أظهرت اآلخرين، وكذل
حاالت طيف التوحد والعجز العقلي إيماءات وتمسك باألشياء وسلوكيات حركية نمطية، أكثر مقارنة بالحاالت 

والعجز العقلي والعاديين في العادية . وبالتالي فان النتائج تظهر انه يمكن التفريق ما بين حاالت طيف التوحد 
 السنة األولى من حياتهم .

دراسة هدفت إلى تحليل مجموعة من مقاطع  (Baranek,1999)في الواليات المتحدة األمريكية أجرت بارانيك 
الفيديو، التي تظهر أعراض توحدية ترتبط بالسلوكيات االجتماعية والسلوكيات الحسية الحركية، لدى ثالث 

( طفاًل عاديًا، 11( أطفال من ذوي االضطرابات النمائية، و)10( طفال توحديًا، )11ة، تمثل )مجموعات دراسي
( شهرًا. وقد تم التركيز في التمييز بين المجموعات السابقة 12-9وتراوحت أعمار أفراد تلك المجموعات ما بين )

لالسم، االلتفات، التقليد،  على سلوكيات اجتماعية وحس حركية، في مقاطع الفيديو تلك مثل: االستجابة
األوضاع الجسمية، السلوكيات الحركية النمطية، االتصال اللمسي االجتماعي، التغيرات الحسية . وقد أشارت 
النتائج إلى أن تسعة فقرات تندرج تحت األعراض السابقة، حققت قدرة تمييزية ما بين المجموعات الثالث وبنسبة 

ض السابقة تعتبر من المشكالت السلوكية االجتماعية والحس حركية، التي %(، وبالتالي فان األعرا93و75)
يمكن أن يكون لها قدرة تنبؤية، على الكشف عن حاالت التوحد، وبالتالي يجب أخذها بعين االعتبار، عند الرغبة 

 مبكرة . في الكشف عن تلك الحاالت في أعمار

دراسة هدفت إلى التعرف على األعراض المبكرة  (Adrien,1992)في الواليات المتحدة األمريكية أجرى أدريان 
( طفاًل 24الضطراب التوحد، ومستوى تكرارها وشدتها، وذلك قبل وبعد السنة األولى . تكونت عينة الدراسة من )

( طفل 12سنتين(، وتم توزيعها على مجموعتين على النحو التالي : )-رضيعًا، تتراوح اعمارهم ما بين )الوالدة
( طفل رضيع عادي . تم كذلك استخدام أشرطة الفيديو الخاصة بالمجموعتين، وتحليل 12توحدي، ) رضيع

سلوكياتهم المرتبطة بالجوانب االجتماعية، التواصلية، السلوكية الحركية، والقدرة على االنتباه، حيث تم مقارنة 
 سلوكياتهم في الجوانب السابقة، خالل السنة االولى والسنة الثانية . 

وقد اشارت نتائج الدراسة الى وجود فروق واضحة بين المجموعتين، فيما يتعلق بالمشكالت المرتبطة بالجوانب 
االجتماعية، التواصلية، السلوكية الحركية، والقدرة على االنتباه، لصالح مجموعة االطفال الذين طوروا اضطراب 

في الكشف والتعرف المبدئي على اعراض اضطراب  توحد الحقًا . كما اظهرت النتائج اهمية الفيديو المنزلي
 التوحد المبكرة .

دراسة هدفت إلى بناء أداة  (Cohen,Allen&Gillberg,1992)أما في بريطانيا فقد أجرى كوهين،ألين وجيلبرغ 
 The Checklist for Autism in)( شهرًا 18مسحية لألطفال ذوي اضطراب التوحد الصغار بعمر)

Toddlers (CHAT)،  وقد ركزت هذه األداة على المشكالت المبكرة، التي يمكن أن تدل على وجود اضطراب
( أسئلة تتم اإلجابة عليها 9التوحد، لدى األطفال في ذلك العمر.  وتكونت هذه األداة من )
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( طفاًل، 41( فقرات تمثل مواقف يضع الفاحص الطفل فيها . واشتملت عينة  الدراسة على )5بنعم أو ال، و)
( طفاًل توحديًا تم اختيارهم بشكل عشوائي . وتوزعت 50لديهم استعداد وراثي عالي لتطوير اضطراب التوحد، و)

فقرات وأسئلة األداة على عدة أبعاد هي: ضعف القدرة على  اللعب االجتماعي مع األقران، ضعف القدرة على 
هتمام أثناء التفاعل االجتماعي . وقد أشارت اإلشارة إلى األشياء، ضعف القدرة على اللعب التخيلي، وضعف اال

نتائج الدراسة إلى انه يمكن مالحظة الدالالت المبكرة، التي تعطي إشارة باحتمالية ظهور التوحد مستقباًل، من 
( شهر . كما أظهرت األداة قدرة على الصدق التنبؤي، من 18خالل مالحظة خاصيتين أو أكثر في عمر )

( شهرًا بأنها حاالت توحد، وكانت قد أظهرت سابقًا في 30شخصت على عمر) خالل بعض الحاالت التي
 مبكرة على هذا المقياس . ( شهرًا مؤشرات توحدية18عمر)

أما في الدول العربية فلم يستدل الباحث على دراسات ترتبط بشكل وثيق باألعراض والمشكالت التي تظهر لدى 
سنوات(، باستثناء دراسة في المملكة العربية  3 –عمرية )من الوالدة األطفال ذوي اضطراب التوحد في المرحلة ال

(، هدفت إلى إعداد دليل تشخيصي إكلينيكي، للتعرف المبكر 2003كل من سليمان و عبداهلل ) السعودية، أجراها
شهر(، وكذلك لألطفال ذوي  30 -على األطفال ذوي اضطراب التوحد الذين تتراوح أعمارهم ما بين )شهر

( سنة تقريبًا، حيث قام الباحثان بتحليل عينة 11-6طراب التوحد في مرحلة المدرسة االبتدائية من عمر  )اض
من التراث النظري التخصصي المرتبط بالتوحد، والدراسات السابقة في هذا المجال، وتوصال من خاللها إلى 

ة أبعاد رئيسية للقسم األول، تغطي األعمار األبعاد الرئيسية للدليل  التشخيصي بقسميه، والتي اشتملت على أربع
شهر( وكانت على النحو التالي: بعد اضطراب الحركة، بعد السلوك الحسي، بعد االستجابة  30 -من)شهر

لألشياء والموضوعات، وبعد التواصل مع اآلخرين . أما القسم الثاني من الدليل فقد تكون من خمسة أبعاد، 
وتمثلت في: بعد اضطراب الحركة، بعد االستجابة لألشياء والموضوعات،  سنة (11-6غطت األعمار من  ) 

 البعد اللغوي، بعد االضطراب االنفعالي، وبعد االضطراب االجتماعي . 

من  من االطفال ذوي اضطراب التوحد( حالة 44تكونت عينة الدراسة من )عينة الدراسة :الطريقة واالجراءات :
كز التربية الخاصة وبعض الحاالت المنزلية، وقد تم اختيار هؤالء االطفال بطريقة الملتحقين بمراكز التوحد ومرا

قصدية .وتم الحصول على المعلومات الخاصة بمرحلة الثالث سنوات االولى عند االطفال ذوي اضطراب التوحد 
ن هما: اسلوب من المصدر االهم للحصول على تلك البيانات، وهم اسر هؤالء االطفال، وذلك باستخدام طريقتي

 (1المقابلة المباشرة واسلوب المقابلة التلفونية. راجع الجدول رقم )
العينة تكونت من االطفال ذوي اضطراب التوحد، اما المعلومات فقد تم الحصول عليها من  مالحظة :

نوا بالعمر اسرهم، حيث انهم هم من لديهم المعلومات الكافية حول ابنائهم المصابين بالتوحد، وذلك عندما كا
 المحدد في الدراسة وهو السنوات الثالث االولى . 

 متغيرات الدراسة :

 الجنسالمتغير المستقل :          
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 المشكالت النمائية لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد في السنوات الثالث                المتغير التابع :          

 األولى 

 سب متغير الجنستوزيع افراد العينة ح (1جدول رقم )

 العدد متغير الجنس 
 38 ذكور 
 6 إناث

 44 المجموع

 

عينة الدراسة من االناث جاءت قليلة مقارنة بالذكور وذلك تماشيًا مع الفرق الواضح في نسب انتشار  مالحظة :
السيطرة  اضطراب التوحد بين الذكور واالناث، كما يرد ذلك معظم المصادر العالمية، وعلى راسها موقع مركز

على االمراض االمريكي 
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/ss6302a1.htm?s_cid=ss6302a1_w 

نسبة انتشار اضطراب التوحد ما بين الذكور واالناث المصابين، وصل في مسح ان والذي اشار في موقعه الى 
( اما االناث     )انثى واحدة مصابة ذكر طبيعي 49الى نسبة ) ذكر مصاب بالتوحد/  2014منشور في عام 

 انثى طبيعية( . 189بالتوحد / 

باإلضافة الى طبيعة القيود المجتمعية في االردن، التي تتعامل بعلنية أكثر مع حاالت التوحد من الذكور أكثر 
 من حاالت التوحد من االناث .

جراءاتها :   أداة الدراسة وا 

االطفال ذوي اضطراب التوحد في السنوات الثالث االولى باتباع المراحل  تم بناء قائمة المشكالت النمائية لدى
 التالية :

( اسر لذوي اضطراب التوحد، وهدفت الى التعرف 10دراسة استطالعية، اشتملت على ) بإجراء. قام الباحث 1 
 ن عمره .على طفلهم، في مرحلة السنوات الثالث االولى ماالهل المشكالت واالعراض التي الحظها  على

أو االتصال  . تم الحصول على البيانات الخاصة بالدراسة االستطالعية، من خالل استخدام المقابلة المباشرة 2 
 الهاتفي . 

قام الباحث ببناء الصورة األولية من القائمة، من خالل الجمع ما بين البيانات والمعلومات التي حصل عليها  .3
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 بهذا الموضوع .  من االسر، واالدب النظري المرتبط

. تم استخراج صدق المحتوى للقائمة من خالل عرضها على مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص، 4
 -% 80وقد تراوحت نسب اتفاق المحكمين على مناسبة الفقرات لغويًا، وارتباطها بعنوان القائمة، ما بين)

( فقرات، يتم اإلجابة عليها بنعم 10من )لتي تتكون %(، وبالتالي تم الوصول للصورة النهائية من القائمة وا100
  أو ال .

 ألسروقد تم الحصول على البيانات الخاصة بالدراسة، من خالل اسلوبي المقابلة المباشرة والمقابلة التلفونية 
 االطفال ذوي اضطراب التوحد، ومن ثم معالجة البيانات الناتجة باستخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات

الفروق  إليجاد  One Sample T testاختبار )ت( للعينات المستقلةالمعيارية والنسب المئوية، باإلضافة إلى 
 . المصابين بالتوحد بين عينتي الذكور واالناث

 نتائج الدراسة والمناقشة :

 هدفت هذه الدراسة الى االجابة على السؤالين التاليين : 

يوعًا لدى عينة اردنية من االطفال ذوي اضطراب التوحد في السنوات الثالث ما هي المشكالت النمائية االكثر ش
 ؟االولى من عمرهم من وجهة نظر اسرهم 

هل هناك فروق ذات دالله إحصائية في المشكالت النمائية لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد في السنوات 
 ؟ الثالث األولى من عمرهم تعزى لمتغير الجنس

ما هي المشكالت النمائية االكثر شيوعًا لدى عينة اردنية من االطفال ذوي ؤال االول : على الس لإلجابة
 ؟اضطراب التوحد في السنوات الثالث االولى من عمرهم من وجهة نظر اسرهم 

ة قام الباحث باستخدام اسلوبي المقابلة المباشرة والمقابلة التلفونية، في تطبيق أداة الدراسة على اسر افراد العين
(، وتم التعامل مع البيانات الناتجة من تطبيق المشكالت الواردة في اداة الدراسة، باستخدام المتوسطات 44)ن=

 ( يظهر النتائج التي توصلت اليها الدراسة .2الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية، والجدول رقم )

المشكالت النمائية لألطفال ذوي  رية والنسب المئوية لفقرات قائمة دراسة(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا2جدول رقم )
 اضطراب التوحد في السنوات الثالث االولى من وجهة نظر اسرهم

رقم 
 الفقرة

االنحراف  المتوسط الحسابي المشكالت النمائية في السنوات الثالث االولى
 المعياري

 الترتيب النسبة المئوية

 2 %84و1 .370 .840 مع المحيطين به  صعوبة تفاعل الطفل 1
 6 %56و8 .500 .570 انزعاج الطفل عند حمله أو احتضانه  2
 3 %79و5 .410 .800 تجنب الطفل لبعض المثيرات السمعية والبصرية من حوله   3
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 3 %79و5 .410 .800 ميل الطفل للعب لوحده  4
 4 %75 .440 .750 كرر  ميل الطفل للعب باأللعاب أو األشياء بشكل نمطي وم 5
 8 %43و2 .500 .430 صعوبة تقليد الطفل ألصوات أو حركات اآلخرين  6
 5 %70و5 .460 .700 الطفل في الكالم  أخرت 7
 7 %54و5 .500 .550 عدم ابتسام الطفل لمن حوله  8
 1 %93و2 .260 .930 تجنب الطفل للتواصل البصري مع اآلخرين 9
 7 %54و5 .500 .550 عند تركه لوحده  عدم اهتمام الطفل  10

( يالحظ ان المشكالت النمائية لدى افراد عينة الدراسة من االطفال ذوي اضطراب 2وبالنظر للجدول رقم )
تجنب مشكلة : التوحد في السنوات الثالث االولى من عمرهم من وجهة نظر اسرهم كانت على الترتيب التالي

مع المحيطين به بنسبة الطفل تفاعل  مشكلة صعوبة%، يليها 93و2بنسبة  نلتواصل البصري مع اآلخريالطفل ل
بعض المثيرات السمعية والبصرية من حوله، الطفل ل تجنب، وتساوت في نسبة الشيوع كل من مشكلتي %84و1

للعب الطفل ومن ثم جاءت مشكلة ميل ، %79و5للعب لوحده، حيث بلغت نسبة كل منهما  الطفل وكذلك ميل
 .  %70و5في الكالم بنسبة الطفل  أخر، ومشكلة ت%75األشياء بشكل نمطي ومكرر بنسبة  وأ ابباأللع

ويمكن النظر الى المشكالت السابقة على أنها األكثر شيوعًا لدى األطفال خالل السنوات الثالث االولى من 
 %( . 70و5-%93و2شيوعها ما بين ) حياتهم، حيث تراوحت نسب

%( وقد جاءت على الترتيب 43و2-%56و8االخرى فقد تراوحت نسب شيوعها ما بين ) اما بالنسبة للمشكالت
عند تركه  الطفل عدم اهتمام، مشكلة %56و8عند حمله أو احتضانه بنسبة  الطفل انزعاجالتالي : مشكلة 

د الطفل تقليمشكلة صعوبة % ، وأخيرًا 54و5بنسبة  لمن حولهالطفل ابتسام عدم  لوحده والتي تساوت مع مشكلة
وبالنظر للنتائج السابقة، نجد أنها تتفق مع ما ذهبت إليه  % . 43و2بنسبة صوات أو حركات اآلخرين أل

 : دراسات كل من

(Chawarska et al.,2007)  (Sullivan et al.,2007) (Colgan,2006) (Mitchell et al.,2006),   
(Werner,2005)، (Wong et  al. 2004), (Osterling,2002), (Baranek,1999), (Adrien,1992)  
(Cohen, Allen & Gillberg,1992)،  

النمائية، التي تظهر لدى األطفال في السنوات الثالث األولى من  والتي أجمعت على وجود مجموعة من المشكالت
 عمرهم، ويمكن من خاللها تحديد أي األطفال لديهم قابلية إلظهار اضطراب توحد مستقباًل .

هل هناك فروق ذات دالله إحصائية في المشكالت النمائية لدى األطفال ذوي على السؤال الثاني :  لإلجابة
 اضطراب التوحد في السنوات الثالث األولى من عمرهم تعزى لمتغير الجنس ؟

للتحقق من وجود فروق دالة   One Sample T testقام الباحث باستخدام اختبار )ت( للعينات المستقلة
، في المشكالت النمائية لدى االطفال ذوي اضطراب التوحد في السنوات الثالث األولى من عمرهم، إحصائياً 

 ( يظهر النتائج التي توصلت اليها الدراسة .3تعزى لمتغير الجنس، والجدول رقم )
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ذوي اضطراب  لألطفالائية المشكالت النم لفقرات قائمة دراسة Tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (3جدول رقم )
 التوحد في السنوات الثالث االولى من وجهة نظر اسرهم

متغير  المشكالت رقم الفقرة
 الجنس

المتوسط 
 الحسابي

 الداللةمستوى  Tقيمة  االنحراف المعياري

 ** .920 -1و1 .340 .860 ذكور صعوبة تفاعل الطفل مع المحيطين به  1
 .400 .830 إناث

 الطفل عند حمله أو احتضانهانزعاج  2

 

 ** .900 .360 .500 .600 ذكور

 .550 .500 إناث

تجنب الطفل لبعض المثيرات السمعية والبصرية من  3
 حوله  

 ** .920 -.240 .390 .810 ذكور

 .410 .830 إناث
 ** .620 .830 .390 .810 ذكور ميل الطفل للعب لوحده  4

 .410 .830 إناث
يل الطفل للعب باأللعاب أو األشياء بشكل نمطي م 5

 ومكرر  
 ** .960 -.500 .450 .710 ذكور
 .410 .830 إناث

 ** .270 -.360 .500 .420 ذكور صعوبة تقليد الطفل ألصوات    أو حركات اآلخرين  6
 .510 .660 إناث

 ** .870 1و2 .450 .710 ذكور الطفل في الكالم  أخرت 7
 .510 .660 اثإن

 ** .080 -1و5 .500 .440 ذكور عدم ابتسام الطفل لمن حوله  8
 .510 .660 إناث

 ** .350 -.700 .340 .870 ذكور تجنب الطفل للتواصل البصري مع اآلخرين 9
 .000 1و00 إناث

 ** .320 -.630 .500 .440 ذكور عدم اهتمام الطفل عند تركه لوحده   10

 .520 .670 إناث

 . (α ≤ 0.05)مستوى الداللة اإلحصائية عند مستوى داللة  **

في المشكالت النمائية  (α ≤ 0.05)يالحظ من الجدول السابق ان ال فروق دالة احصائيًا عند مستوى داللة 
ي يمكن ، وبالتاللدى االطفال ذوي اضطراب التوحد في السنوات الثالث االولى من عمرهم تعزى لمتغير الجنس

القول بأن متغير الجنس، ال يوجد له تأثير يذكر على طبيعة المشكالت النمائية، التي يمكن أن تظهر لدى 
 األطفال ذوي اضطراب التوحد سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، وذلك خالل السنوات الثالث األولى من عمرهم .

 التوصيات البحثية والتربوية : 

بالمشكالت النمائية لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد، لما في ذلك من  القيام بدراسات أخرى ترتبط .5
أهمية في الكشف عن الصلة التي تربط بين هذه المشكالت السلوكية وتطوير اضطراب توحد مستقباًل، 

 وبالتالي التدخل مبكرًا مع هؤالء األطفال .
بالكشف المبكر عن األطفال الذين  التركيز على هذه الدراسات باعتبارها منطلقًا لبناء مقاييس خاصة .6

 يمكن أن يكون لديهم قابلية لتطوير اضطراب توحد الحقًا .
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تسهيل مهام الباحثين والمتخصصين من قبل المراكز والمعاهد التي تضم حاالت التوحد أو طيف  .7
ا التوحد، لتوفير الفرصة لهم للقيام بدراسات أبحاث في مجال التوحد، لما في ذلك من إنعاش لهذ

الميدان واغناء ألدواته وتوسيع لخبرات أبنائه العاملين فيه، وبالتالي فائدة لألفراد ذوي اضطراب التوحد 
 وطيف التوحد . 
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