
  1

  فاعلیة أسلوب الدمج على مفھوم الذات والسلوك التكیفي 
القابلین للتعلم    لدى األطفال المتخلفین عقلیاً 

  الدكتورة أمیره طھ بخش / إعداد 
  أستاذ مساعد بكلیة التربیة ـ جامعة أم القرى ـ مكة المكرمة

  :مقدمة
ً من ف   ئة القابلین للتعلم یُعد ال شك أن توفیر الرعایة النفسیة واإلرشادیة للمعاقین عقلیا

ً من واجبات المجتمع نحو مجموعة من أبنائھ، حتى یستطیعوا تحقیق مستوى طیب من  واجبا
حیث التوافق النفسي  والصحة النفسیة إذا ما قدمت لھم برامج تربویة تدریبیة وإرشادیة خاصة 

  .بھم
ومن ھنا تبرز فاعلیة الرعایة النفسیة والتربویة واإلرشادیة المخططة الكتساب أسالیب   

ً مع نفسھ واآلخرین، وتحویلھ من طاقة  واستراتیجیات وطرائق السلوك التكیفي للمعاق عقلیا
فالرعایة التربویة واإلرشادیة عملیة دینامیة متكاملة ومترابطة من . معطلة إلى أخرى منتجة

بة لحاالت اإلعاقة العقلیة خاللھا یمكن تقدیم العدید من الخدمات الطبیة والنفسیة والتأھیلیة المناس
المتعددة األوجھ، ولیس من شك في أن عدم الوفاء بھذه الرعایة یؤدي إلى تفاقم مشكالت ھذه 

 ً ً ودافعیا ً وانفعالیا ً وعقلیا ً وحركیـا   ).Wunderlick ،1982واندرلیك (الفئة من األطفال حسیـا
ً ال تنحصر في مجال التعلیم فحسب، بل تمتد  ویبدو أن مشكلة األطفال المتخلفین عقلیا
ً لتفاعلھم مع المحیطین بھم، وقیامھم بمھام الحیاة  ً ھاما لتشمل المجال االجتماعي الذي یعد أساسا
الیومیة المطلوبة في المجتمع بغیة دمجھم في المجتمع بصورة سلیمة، وتوفیر أفضل أسالیب 

  .الرعایة والسلوك التكیفي
ً إلى لألعداد المتزایدة من ا   ً على المستویین المحلي ونظرا ألطفال المعاقین عقلیا

والعالمي، فقد بدأت موضوعات الدمج في ھذا المجال تطرق أبواب المھتمین برعایة ھؤالء 
ً من تفكیرھم، مما فرض العدید من المسئولیات الجدیدة منھا ما یتعلق  المعاقین وتأخذ حیزا
بالرعایة النفسیة والتربویة من خالل دمجھم مع أقرانھم العادیین في إطار بیئة اقرب إلى 
العادیة، تعمل على توفیر أشكال الحیاة الیومیة التي تقترب قدر اإلمكان من الظروف العادیة 
للمجتمع، ونتیجة لذلك بدأت عملیة إبعادھم عن المؤسسات وتعلیمھم من خالل أسالیب بدیلة 

قت، الفصل الخاص لطول فصل خاص ملحق بالمدارس العادیة، الفصل العادي لبعض الو(
  ).1996صالح عبد هللا ھاون ). (الوقت

ومھما كانت البرامج من حیث الكم والكیف، فإن الھدف النھائي ھو مساعدة المتخلفین   
ُ على االندماج في المجتمعات التي ینتمون إلیھا من خالل إعداد اإلستراتیجیات الشاملة  عقلیا
ً بحیث تمتلك المھارات  ً بغرض إعدادھا إعداد مرنا التي تستھدف شخصیة المتخلف عقلیا
الالزمة لعملیة التكیف اإلیجابي، وبالتالي تطویر مفھوم ذات قادر على التعایش مع إعاقتھ ومع 
أقرانھ من العادیین، حیث یُعد مفھوم الذات جوھر الشخصیة وحجر الزاویة فیھا، والذي ینظم 

مشاعره واتجاھاتھ ومیـولھ ومدركاتھ وقیـمھ سلوكیات الفرد نحو نفسھ  واآلخرین من خالل 
  ).Hilgard, & Atkinson ،1979ھیلجارد وأتكسون (

ً في    وبناءً على ما سبق، فإن ھناك حاجة ماسة إلى تعدیل أسالیب دمج المتخلفین عقلیا
التعلیم والمجتمع في دول العالم المتقدمة في اآلونة األخیرة، بغیة الوصول إلى أفضل أسلوب 
یمكن تطبیقھ في البالد العربیة عامة، والمجتمع السعودي خاصة، حیث تشیر نتائج الدراسات 
ً یمثل إحدى المتطلبات التربویة الھادفة وخاصة في  والبحوث السابقة إلى أن دمج المتخلفین عقلیا
ُسھم أسالیب الدمج في تكوین مفھوم ذات  المراحل الباكرة من حیاة المعاق في المجتمع، حیث ت

جابي، والشعور بتقدیر الذات واكتساب مظاھر السلوك التكیفي الالزمة التي تساعده على إقامة إی
  . عالقات وتفاعالت إیجابیة مثمرة مع أقرانھ من العادیین

ً بین الباحثین على أھمیة مفھوم الذات في حیاة الطفل المتخلف    ویبدو أن ھناك إجماعا
ً مما یؤكد على أھمیتھا كمتطلبات سابقة للنجاح في برامج الدمج ، ولعل ذلك یعكس أھمیة  عقلیا
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دراسة الدمج في المراحل النمائیة الباكرة، من حیث تنمیة القدرة على تكوین عالقات وتفاعالت 
ً على السلوك التكیفي   .اجتماعیة سلیمة مع اآلخرین، كمخرجات إیجابیة لمساعدة المتخلف عقلیا

إلى أنھ على الرغم من اھتمام المجتمع ) 1996(وفي ھذا الصدد یُشیر صالح ھارون   
ً في إطار مؤسسات التعلیم العام،  السعودي في اآلونة األخیرة بالتخطیط لتعلم المتخلفین عقلیا

ً منذ  بریاض األطفال الملحقة بجامعة ) 1990(حیث تم دمج عدد من األطفال المتخلفین عقلیا
الملك سعود كریاض نموذجیة تحظى برعایة خاصة من قسم التربیة الخاصة بالجامعة، وأن مثل 
ھذه التجارب تتطلب المزید من الدراسات لمعرفة مدى تأثیرھا على الجوانب الشخصیة 
ً إال أنھ ال توجد في المجتمع السعودي دراسة مستقلة حاولت  المختلفة لدى الطفل المتخلف عقلیا

ً على مفھوم ا ً التصدي ألثر دمج األطفال المتخلفین عقلیا لذات والسلوك التكیفي  باعتبارھا متطلبا
ً في عملیة دمجھم مع المجتمع   .ھاما

ً قد    ً فردیة بین األطفال العادیین واألطفال المتخلفین عقلیا ومع التسلیم بأن ھناك فروقا
ً في مدارس خاصة، فإن ھذا ال یتناقض مع  ً لعزل األطفال المتخلفین عقلیا ً قویا تكون مبررا
سیاسة دمج ھؤالء األطفال في المدارس العادیة، ألن الھدف األساسي من الدمج ھو العمل على 
تقبل ھذه الفروق، ومن ثم فھناك ضرورة إلجراء الدمج من أجل تكوین مفھوم ذات إیجابي 

ً . وزیادة السلوك التكیفي  وفي ھذا المجال قام بعض الباحثون بدراسة تأثیر دمج المتخلفین عقلیا
من حیث عدد من المتغیرات الشخصیة مثل مفھوم الذات والتوافق الشخصي  في الفصول العادیة

واالجتماعي والقدرة على تكوین عالقات وتفاعالت اجتماعیة سلیمة مع األقران، وأوضحت 
ً من أقرانھم الذین التحقوا  نتائج ھذه الدراسات أن األطفال الذین تم دمجھم  كانوا أكثر توافقا
بالفصول العادیة في مدارس التربیة الخاصة دون إدخال أي تغیرات في المناھج أو طرائق 

  .التدریس المستخدمة معھم
ً في الفصول العادیة مع    وتوجد دراسات أخرى تناولت تأثیر دمج المتخلفین عقلیا

، والتي ھدفت إلى )Caroll )1967إمدادھم بخدمات خاصة، مثل الدراسة التي قام بھا كارول 
ً تم إداع إحداھما فصول التحقق من مقارنة م فھوم الذات لدى مجموعتین من المعاقین عقلیا

التربیة الخاصة واألخرى في الفصول العادیة مع إمدادھم بخدمات خاصة من خالل حجرة 
وقد أوضحت نتائج الدراسة أن مفھوم الذات لدى المعاقین الملتحقین . مصادر ألحقت بالمدرسة

  .بالفصول الخاصة كان أكثر إیجابیة من أقرانھم الملتحقین بالفصول العادیة
، )Beck Man )1987كما أثبتت البحوث والدراسات التي قام بھا كل من بیك مان   

ً في )1990( Cheung، وتشونج )Blackbourn )1988وبـالكبورن  ً إیجابیا ، أن لسیاسة الدمج أثرا
ً عند دمجھم تحسین مفھوم الذات وزیادة التوافق الشخصي واالجتماعي لألطفال  المتخلفین عقلیا

ً مع األطفال  مع األطفال العادیین ، حیث تبین من ھذه الدراسات أن دمج األطفال المتخلفین عقلیا
العادیین كان لھ أثره اإلیجابي في تحسین مفھوم الذات لدیھم، كذلك أتضح أن دمج األطفال 
ً في  ً مع األطفال العادیین في أنشطة اللعب الحر قد أدى إلى اندماج األطفال معا المعاقین عقلیـا

  .لعب جماعي تعاوني تلقائي، وإلى تزاید مضطرد في التفاعل االجتماعي اإلیجابي بینھم
ً یھدف إلى دمج األطفال المعاقین في المدارس       ً عالمیا یتضح مما سبق أن ھناك اتجاھا

لى حـق األشخاص المعاقین في العادیة وفي الحیاة العامة ، حیث یؤكد المھتمون بسیاسة الدمج ع
الحیاة والتعلم والعمل واالستمتاع بوقت الفراغ في بیئة تتضمن أقـل قدر من القیود كلما أمكن، 
وتزید من إكرامھم  وتقدیرھم لذواتھم، وفي نفس الوقت یجب أن تنتج بیئاتھم التدعیم الضروري 
لتحقیق أقصى قدر ممكن من توظیف قدراتھم وإمكاناتھم واستعداداتھم المحدودة إلى أقصى نمو 

  .ممكن، مما یكون لھ أثره اإلیجابي على إقامة عالقات وتفاعالت مثمرة مع غیرھم من العادیین
  

  :مشكلة البحث
الشك أن الخبرات الباكرة لھا تأثیرھا الفعال في مفھوم الذات والسلوك التكیفي للطفل   

ً، وخاصة بین أسرتھ وأقرانھ برز مشكلة البحث الحالي في ضوء ما حیث ت. المتخلف عقلیا
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ً الذین  انتھت إلیھ البحوث والدراسات السابقة التي تؤكد أن مفھوم الذات لألطفال المتخلفین عقلیا
ً بشكل دال عن أولئك األطفال المقیمین بمؤسسات التخلف العقلي  یعیشون مع أسرھم كان إیجابیا
ً ولذا بدأ المھتمون في المجتمع السعودي في التخطیط  الخاصة بعزل األطفال المتخلفین عقلیا

ً منذ  بریاض األطفال ) 1990(لسیاسة الدمج، حیث تم دمج عدد من األطفال المتخلفین عقلیا
الملحقین بجامعة الملك سعود كریاض نموذجیة تحظى برعایة خاصة من قسم التربیة  الخاصة 

على بعض متغیرات الشخصیة ، تأثیر الدمج )1995(بالجامعة، كمـا درست سـحر الخشرمي 
ً وأفادت دراستھا في نجاح الدمج على تنمیة قدرتھم على تكوین عالقات  لدى المتخلفین عقلیـا

كما أثبتت العدید من البحوث التي . وصداقات وتفاعالت اجتماعیة سلیمة مع أقرانھم من العادیین
ً في  ً واألطفال العادیین أن دمج األطفال المتخلفین عقلیـا ◌ُ اھتمت بدمج األطفال المتخلفین عقلیا
األنشطة المدرسیة كان لھ أثر إیجابي في زیادة التفاعل االجتماعي لألطفال المتخلفین 

،ً ً مع األطفال ). Cheung ،1990تشونج (عقلیا ومن ھنا نرى أھمیة دراسة دمج المتخلفین عقلیا
مفھوم الذات والسلوك التكیفي العادیین من خالل األنشطة المدرسیة للتعرف على اثر الدمج على 

  . خاصة في المراحل النمائیة الباكرة
وفي ھذا اإلطار بُذلت محاوالت من أجل تنمیة مفھوم إیجابي نحو الذات للطفل المتخلف   

ً، واستخدم في ھذه المحاوالت أسالیب العالج بالرقص والتزحلق على الجلید واألنشطة  عقلیا
ً واألطفال العادیین وقد أثبتت ھذه  الحركیة مع اتباع أسلوب الدمج ، بین األطفال المتخلفین عقلیا

  ).Simpson & Meaney ،1979سمبیون ومني (األسالیب فاعلیتھا في ھذا الجانب 
ویتضح مما سبق أن ھناك حاجة ماسة إلجراء دراسة تتناول أثر الدمج على مفھوم   

ً القا بلین للتعلم بالمملكة العربیة السعودیة، مع الذات والسلوك التكیفي لألطفال المتخلفین عقلیا
أقرانھم من العادیین، ویحاول البحث الحالي التحقق من ذلك من خالل إجراء دراسة تتناول تلك 
المتغیرات من خالل أسلوب الدمج، وعلى ھذا یمكن أن تتبلور مشكلة البحث الحالي في التساؤل 

  :التالي
إلى أي مدى یؤثر أسلوب دمج األطفال المتخلفین عقلیاً القابلین للتعلم في المدارس      

  العادیة على مفھوم الذات والسلوك التكیفي لدى ھؤالء األطفال؟؟
    :مبررات وأھمیة البحث

تكمن أھمیة ھذا البحث في الجانب الذي یتصدى لدراستھ، إذ یحاول الكشف عن أثر   
ً القابلین للتعلم مع أقر انھم من العادیین ، وذلك من حیث نمو مفھوم دمج األطفال المتخلفین عقلیا

إیجابي عن الذات وتنمیة القدرة على تكوین عالقات وتفاعالت اجتماعیة سلیمة مع اآلخرین، 
ً في التعلیم والمجتمع اھتمام كل من الباحثین  ولقد أثارت قضیة دمج األطفال المتخلفین عقلیا
والمتخصصین والقائمین على تربیة الطفل المعاق في اآلونة األخیرة إثر صدور القانون 

الذي نص على ضرورة توفیر أفضل أسالیب ) 1975(لسنة ) 142ـ  49(األمریكي رقم 
ً مع أقرانھم من العادیین، كذلك اھتم العدید من الباحثین  الرعایة التربویة والمھنیة للمتخلفین عقلیا

عقلیة المعرفیة واالنفعالیة والدافعیة بإجراء البحوث والدراسات حول تأثیر الدمج على الجوانب ال
أثر الدمج في تنمیة : ، موضوعھا)1996(أمثال دراسات كل من صالح عبد هللا ھارون 

، )1995(ودراسة سحر الخشرمي . العالقات  الشخصیة المتبادلة لدى األطفال المتخلفین عقلیاً 
كما . دمج ذوي الحاجات الخاصة البسیطة لمدة سنة واحدة بمرحلة ما قبل المدرسة: وموضوعھا

ً عادل كمال خضر  ، بدراسة مقارنة لمفھوم الذات لدى األطفال المصابین )1992(قام أیضا
ً في بعض األنشطة المدرسیة، ومن ھنا  بالتخلف العقلي واألطفال العادیین قبل وبعد دمجھم معا

ً بأقرانھم من العادی ین على نحو یمكنھم أن تجيء أھمیة التصدي لدمج األطفال المتخلفین عقلیا
یعیشوا إنسانیتھم من خالل التفاعل والتواصل البینشخصي ونمو مھارات االتصال والمشاركة 
والتدعیم من خالل أسلوب الدمج لدى ھؤالء األطفال من خالل إثارة دوافعھم لالندماج مع 

  .اآلخرین ممن یعیش بینھم ویتفاعل معھم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  4

والشك أن ھذا الجانب ینطوي على أھمیة كبیرة، سواء من الناحیة النظریة أو الجانب   
التطبیقي، فمن الناحیة النظریة تتحدد أھمیة البحث الحالي في إجماع علماء النفس والتربیة على 
ً من خالل الخبرات والمھارات  ضرورة االھتمام بالعمل على دمج األطفال المتخلفین عقلیا

ً الشخصیة واالجتماعیة  لزیادة الوعي وأھمیة دو ر األقران في حیاة الطفل المتخلف عقلیا
وتحدید مسار نموھم االجتماعي، ولذا تكمن أھمیة البحث الحالي في ضوء المحاوالت التي تندر 

ً إلثراء . فیھا األبحاث العربیة خاصة من المجتمع السعودي ً عربیا ً علمیا إلى جانب كونھ إسھاما
ً مع أقرانھم واالندماج  في  البحوث العربیة باستخدام أسلوب الدمج لدى األطفال المتخلفین عقلیا

  .المجتمع المحیط بھم
أما من الجانب التطبیقي فتتلخص أھمیة البحث الراھن في توفیر قدر من البیانات   

ً التي یمكن أن  والمعلومات الخاصة  بأسالیب واستراتیجیات الدمج لدى األطفال المتخلفین عقلیا
ت والسلوك التكیفي، مما یساعد على مسایرتھم لألسالیب السلوكیة تساعد على إنماء مفھوم الذا

اإلیجابیة والمرغوب فیھا من قبل الوالدین واألخوة واألقران والمجتمع بأسره، ومن ھنا فإن 
إجراء مثل ھذه الدراسة تمثل أھمیة تطبیقیة، حیث یمكن أن تتیح للقائمین على تنشئة ھؤالء 
األطفال إمكانیة التعرف على أسالیب وفنیات واستراتیجیات الدمج الھادفة والمنظمة، والتي تقوم 
على أسس علمیة مما یساعدھم على زیادة تفاعلھم، بحیث یتزاید شعورھم باألھلیة االجتماعیة، 

  .  وفي مسایرتھم للمستویات السلوكیة السلیمة وخاصة مع األقران من العادیین
  :ھدف البحث

ً فئة یھدف البحث الحالي إلى الك   شف عن فاعلیة نظام دمج األطفال المتخلفین عقلیا
القابلین للتعلم مع أقرانھم من األطفال العادیین بمرحلة الریاض على مفھوم الذات والسلوك 

  .التكیفي لدیھم
  :تحدید المصطلحات

  :ـ اإلعاقة العقلیة1
 ً ً ذا فاعلیة مرتبطا ھي انخفاض مستوى األداء الوظیفي العقلي عن المتوسط انخفاضا

وقد تبنت الجمعیة األمریكیة لإلعاقة . بخلل في سلوك الفرد التكیفي تظھر آثاره في مرحلة النمو
، الذي یقرر أن التخلف العقلي یُشیر إلى حالة )Grossman )1977العقلیة تعریف جروسمان 

 دون المتوسط بشكل واضح في األداء الوظیفي العقلي، توجد متالزمة مع قصور في السلوك
ً من فئة القابلین للتعـلم  Educable .التوافقي یظھر أثنـاء الفترة النمـائیة لألطفال المتخلفین عقلـیا

Mental Retarded.  
  :ـ مفھوم الذات2

یُقصد بمفھوم الذات في البحث الحالي وعي الفرد وإدراكھ لما لدیھ من خواص وصفات   
، وتقییمھ الذاتي لھذه الخواص والصفات بالنسبة لآلخرین، وھو ما یرادف ) أي إدراكھ لھویتھ(

، ویتضمن ھذا التقییم الذاتي صفات وخصائص تعتبر مرغوبة من Self Esteemاحترام الذات 
وجھة نظر المجتمع بمعناه الواسع، إلى جانب صفات وخصائص تتصل بالذات المثالیة من 

  .وجھة نظر الفرد
  :ـ السلوك التكیفي3

ً في قیاس المجاالت التي یتضمنھا المقیاس، والتي یمكن تعریف السلوك التكیف   ي إجرائیا
ً في مستوى النمو اللغوي، ونمو المھارات األكادیمیة بدرجة كبیرة، واألداء  تتحدد إجرائیا
الوظیفي المستقل والذي یستطیع الطفل عنده تحمل المسئولیة في مواجھة متطلبات الحیاة 
ً سلوكیة على درجة  الیومیة، وأداء األدوار األسریة واألعمال المنزلیة التي تتطلب أنماطا
مستوى فھم الطفل للمفاھیم المتضمنة في میادین العمل، واألداء االجتماعي والذي یھتم بنمو 

  .المھارات المتصلة بتعاون الطفل مع اآلخرین في نطاق واسع من البیئة
  :ـ الدمج4
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إطار التعلیم النظامي العادي لمدة  ویُقصد بھ وضع الطفل المعاق مع الطفل العادي داخل  
من وقت الیوم الدراسي مع تطویر الخطة التربویة التي تقدم المتطلبات النظریة % 50

واألكادیمیة والمنھج العلمي والمقرر الدراسي ووسائل التدریس التي تحقق األھداف المرجوة مع 
تعاون التربویین في نظامي التعلیم الخاص والتعلیم النظامي من أجل رعایة وتعلیم المعاقین 

ً والقابلین للتعلم أثناء وقت الدمج في بیئة التعلم النظامي    ).    Gottlieb 1981جوتلیب (عقلیا
  :الدراسات السابقة 

لما كانت النظرة اإلیجابیة تتزاید بشكل ملحوظ في اآلونة األخیرة نحو أھمیة نظام   
ً فئة القابل ین للتعلم بالمدارس العادیة، والتي یجب أن تولیھا الدمج لألطفال المتخلفین عقلیا

فإن البحث الحالي یُعد محاولة علمیة . المجتمعات في العالم العربي لھذه الفئة من األطفال 
تطبیقیة للكشف عن أثر وأھمیة استخدام أسلوب الدمج على مفھوم الذات والسلوك التكیفي 

  . لھؤالء األطفال
ً في مجتمعنا العربي في أمس الحاجة إلى برامج    وبالرغم من أن األطفال المعاقین عقلیا

إرشادیة وتدریبیة مخططة ألسالیب الدمج، خاصة البرامج التي تقوم على األسس العلمیة 
والمنھجیة التي تالئم قدراتھم وإمكاناتھم وخصائصھم النمائیة، إال أنھ مازالت ھناك حاجة ماسة 

األطفال إلى توفیر أفضل أسالیب الرعایة التربویة والمھنیة للقائمین على رعایة ھذه الفئة من 
للمعاقین مع أقرانھم من العادیین، حیث تشیر نتائج البحوث والدراسات السابقة إلى نتیجة مؤداھا 
ً، سواء من الجانب العقلي  ً في الفصول العادیة یمكن أن یفیدھم كثیرا أن دمج المتخلفین عقلیا

  .المعرفي أو االنفعالي أو الدافعي
وفیما یلي عرض ألھم البحوث والدراسات السابقة في ھذا المجال، والتي یمكن   

  :االستفادة بما توصلت إلیھ من نتائج وتوصیات في منھج البحث الحالي
بدراسة  ،)et al Ingemar Emanuelsson )1997قام إنجمار ایمانولسون وآخرون   

ً في المدارس العادیة بالسویددمج األطفال المتخلفین عقل: طویلة موضوعھا قام الباحثون . یا
من تالمیذ الصف ) 123(من تالمیذ الصف السادس  و ) 116(بإجرائھا على عینة قوامھا 

ً القابلین للتعلم لاللتحاق  الثالث بھدف إتاحة فرص متكافئة ومتساویة أمام التالمیذ المتخلفین عقلیا
بالمدارس العادیة، والتعرف على اثر الدمج على مفھوم الذات والجوانب االجتماعیة والنفسیة 

وأكدت نتائج الدراسة على فاعلیة أسلوب الدمج في تحسین . والسلوكیة لدى ھؤالء األطفال
ً على  السلوك التكیفي والمھارات االجتماعیة لدى ھؤالء التالمیذ ، كما ساعد أسلوب الدمج أیضا

  .فقھم الشخصي واالجتماعيتحسین مفھومھم وتقدیرھم لذواتھم ومستوى توا
بدراسة ، )Hershey Phillips & others  )1996وآخرون " ھیرشي فیلبس"قام   

ً القابلین للتعلم، حیث قام : موضوعھا أسالیب واستراتیجیات التكیف لدى األطفال المتخلفین عقلیا
الباحثون باستعراض البحوث والدراسات السابقة التي تناولت أفضل األسالیب والطرائق التي 
ً أفضل للتكیف الشخصي واالجتماعي، وقد أكدت نتائج ھذه  ً فرصا تتیح لألطفال المتخلفین عقلیا
ً من خالل  الدراسات والبحوث على أن إتباع أسلوب الدمج بین األطفال العادیین والمتخلفین عقلیا

األطفال على األنشطة االجتماعیة والریاضیة والترویحیة التي تساعد على تنمیة قدرة ھؤالء 
التعامل بصورة طبیعیة مع أقرانھم من األطفال العادیین، یعد من أفضل األسالیب التي یمكن 

  .استخدامھا في تنمیة ھؤالء األطفال على التكیف وتكوین مفھوم ذات إیجابي لدیھم
أثر الدمج في تنمیة العالقات : بدراسة موضوعھا ،)1996(قام صالح عبد هللا ھارون   

ً ، على عینة قوامھا  ً ) 30(الشخصیة المتبادلة لدى األطفال المتخلفین عقلیا ً و  23(طفال  7ذكرا
والذین  تتراوح أعمارھم الزمنیة ) القابلین للتعلم(وجمیعھم من فئة التخلف العقلي البسیط ) إناث
بحیث تم إدماجھم بریاض األطفال بجامعة الملك سعود بكل من الدرعیة، ) سنوات 8ـ  5(بین 

ً من ھذا العدد یتلقون تعلیمھم بفصول خاصة ملحقة بالریاض ) 19(لملز، علیشة، وكان ا طفال
وتتاح لھم فرص الدمج الجزئي مع أقرانھم العادیین أثناء ممارسة بعض األنشطة، وحصص 
اللعب الحر، وفترات تناول الوجبات الغذائیة والرحالت، وذلك تحت إشراف معلمات 
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ً من أسالیب الدمج . متخصصات وأشارت نتائج الدراسة إلى استفادة األطفال المعاقین عقلیا
بالفصول العادیة مع أقرانھم العادیین، حیث نمت لدیھم القدرة على تكوین عالقات اجتماعیة 

ً . مناسبة مع اآلخرین بشكل ملحوظ ویمكن إرجاع ھذه النتیجة إلى أن المھارات االجتماعیة غالبا
  .أسالیب التعلم االجتماعي مثل التعلم بالنموذج والتغذیة الراجعةما یتم اكتسابھا من خالل 

بالمملكة العربیة السعودیة بدراسة حول تأثیر ، )1995(كما قامت سحر الخشرمي   
الدمج في الجانب اللغوي ومفھوم  الذات والسلوك التكیفي على األطفال ذوي الحاجات الخاصة 

ً من ذوي الحاجات الخاصة البسیطة من أطفال مؤسسات ) 39(البسیطة ، حیث اختارت  طفال
التربیة الخاصة المعزولین في ریاض أطفال خاصة بھم وأطفال في ریاض تطبق نظام الدمج  

  :وقامت بتوزیعھم على أربع مجموعات على النحو التالي
ً ) 17(تتكون من  :مجموعة تجریبیة أولى • ً و  11(طفال   ).إناث 6ذكرا
  ).إناث 4ذكور و  5(أطفال ) 9(تكون من ت :مجموعة تجریبیة ثانیة •
  ).إناث 5ذكر واحد و (أطفال ) 6(تتكون من  :مجموعة ضابطة أولى •
  ).إناث 2ذكور و  5(أطفال ) 7(تتكون من  :مجموعة ضابطة ثانیة •

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى تحسن ملحوظ في كل من المھارات اللغویة والسلوك   
ً لدى أطفال العزل وقد . التكیفي ومفھوم الذات لدى أطفال الدمج، بینما كان التحسن طفیفا

ً مع أقرانھم العادیین من خالل  توصلت الباحثة إلى نتیجة مؤداھا أن دمج األطفال المتخلفین عقلیا
األسالیب المختلفة ساعد في تنمیة قدرتھم على تكوین عالقات اجتماعیة سلیمة مع اآلخرین من 

  .العادیین
: ، بدراسة موضوعھا)Timothy Keith & other )1993كیث وآخرون  كما قام تیموثي  

ً عن برامج  التقدیر النھائي لبرامج التربیة الخاصة بوالیة فرجینیا ، حیث قدم الباحثون تقریرا
التعلیم الخاص في مدارس الدمج ومدارس التربیة الفكریة ، وقد قام الباحثون بالتركیز على عدة 
نقاط من أھمھا حجم الفصول ـ وأسالیب واستراتیجیات التعلم وإتباع أسالیب الدمج أو العزل 
ً القابلین للتعلم ، وذلك من خالل استعراض نتائج البحوث  بالنسبة للتالمیذ المتخلفین عقلیا

ً بوالیة  " فرجینیا"والدراسات السابقة والدراسة اإلمبریقیة للعملیة التعلیمیة لألطفال المعاقین عقلیا
تائج ھذه الدراسة عن تفضیل المعلمین للفصول ذات األعداد المحدودة بالنسبة وقد كشفت ن

 ً ً، كما أید كثیر من المعلمین إتباع أسلوب دمج األطفال المتخلفین عقلیا لألطفال المتخلفین عقلیا
داخل المدارس ، وأكدوا على فاعلیة ھذا األسلوب في زیادة التحصیل الدراسي ودافعیھ اإلنجاز 
والمھارات البینشخصیة، واكتساب عادات العمل وأداء المھام لدى ھؤالء األطفال، كما اتضح 

ً أن أسلوب الدمج یساعد على نمو السلوك التكیفي لدیھم   .أیضا
بدراسة تناولت دمج  ،)Elizabeth Kozleski )1993" إلیزابث كوزلسكي"قامت   

ً مع أقرانھم من العادیین للكشف  عن أثر أسلوب الدمج على مفھوم الذات األطفال المتخلفین عقلیا
ً على تكوین عالقات  والسلوك التكیفي والمھارات االجتماعیة، وقدرة األطفال المتخلفین عقلیا
 ً وتفاعالت وصداقات مع أقرانھم من العادیین، وذلك من خالل اختیار سبع أطفال متخلفین عقلیا

وقد . ودمجھم بفصول العادیین بالمدرسة االبتدائیة لجزء من الوقت لمدة ثمانیة عشر أسبوعاً 
ً أظھرت زیادة  كشفت نتائج الدراسة أن مجموعة الدمج لجزء من الوقت لألطفال المتخلفین عقلیا
كبیرة في معدل نجاح أسلوب الدمج وخاصة في تنمیة السلوك التكیفي والمھارات االجتماعیة ، 

ما اكتسبوه من مھارات في القدرة  مما یدل على استفادتھم من خبرات الدمج الجزئي وتعمیم
  .على تكوین عالقات اجتماعیة وصداقات في بیئة المدرسة مع العادیین

السلوك التكیفي : بدراسة عنوانھا ،)Cavor Mavrin )1992" كافور مافرین"قام   
ً داخل مدارس الدمج ومدارس العزل في  " كروتیا"ومفھوم الذات لألطفال المتخلفین عقلیا

Croatia  الملتحقین ً بھدف المقارنة بین نمو السلوك التكیفي لدى األطفال المتخلفین عقلیا
بالمدارس العادیة وأقرانھم من تالمیذ مدارس ومعاھد التربیة الفكریة ، وذلك على عینة قوامھا 

ً من مدارس الدمج من الجنسین وعینة  تجریبیة مماثلة لھم من حیث العدد والجنس ) 67( طفال

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  7

وقد أوضحت . كاء والمستوى االجتماعي االقتصادي لألسرة والصف الدراسيومستوى الذ
نتیجة الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائیة في السلوك التكیفي ومفھوم الذات بین 

  .األطفال في مدارس الدمج ومدارس التربیة الفكریة لصالح أطفال مدارس الدمج
مقارنة لمفھوم الذات لدى : بدراسة موضوعھا ،)1992(كما قام عادل كمال خضر   

ً في بعض األنشطة  األطفال المصابین بالتخلف العقلي واألطفال العادیین قبل وبعد دمجھم معا
ً في أنشطة تلمیذات الصف األول  المدرسیة، ھدفت إلى دمج بعض البنات المتخلفات عقلیا

ً اإلعدادي ـ وھي األنشطة التي تتم في كل من حصتي التربیة الریاضی ة والتربیة الموسیقیة وفقا
بغرض التعرف على أثر ھذا الدمج في مفھوم الذات . للمنھج الدراسي للصف األول اإلعدادي

طفلة من البنات بالقسم الخاص بكلیة رمسیس للبنات ممن تتراوح ) 12(على عینة قوامھا 
ً ، حیث تم ) 55ـ  25(وتتراوح نسب ذكائھن فیما بین ). سنة 19ـ  12(أعمارھن بین  تقریبا

. أطفال) 6(تقسیمھن إلى مجموعتین األولى تجریبیة والثانیة ضابطة، تتكون كل مجموعة من 
ً وتلمیذات الصف  واتضح من نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة بین البنات المتخلفات عقلیا

جانب الثالث السویات في الدرجة الكلیة لمقیاس مفھوم الذات باستثناء الفروق الخاصة بال
ً عدم وجود فروق في مفھوم الذات لدى كل من المجموعة التجریبیة  الجسمي، كما أتضح  أیضا

قبل وبعد الدمج  ً   .  والضابطة للمتخلفات عقلیا
: بدراسة موضوعھا ،)Laurent Saint & others )1991قامت لورنت سانت وآخرون    

ً القابلین للتعلم في مدارس الدمج  مقارنة ثالثة برامج واستراتیجیات لدى التالمیذ المتخلفین عقلیا
والمدارس العادیة بھدف الكشف عن أثر الدمج في تنمیة العالقات الشخصیة المتبادلة بین 

ً والعادیین واستخدم الباحثون عینة قوامھا  ً من الجنسین الذین ) 41(األطفال المتخلفین عقلیا طفال
سجلین بمدارس الدمج، وعینة ضابطة مماثلة من الم) سنوات 10ـ  6(تتراوح أعمارھم ما بین 

من مدارس التربیة الفكریة بالصف األول االبتدائي، وكشفت نتائج الدراسة عن عدم وجود 
فروق في المتغیرات المعرفیة والجوانب السلوكیة، وخاصة التي ترتبط بالعالقات الشخصیة 

  .لدى األطفال في المجموعتین بمدارس الدمج ومدارس التربیة الفكریة
بدراسة تحلیلیة لتفاعل  ،)Guraliuck & Groom )1988قام كل من جورالیك وجروم   

األقران بكل من فصول الدمج وفصول العزل بمدارس التربیة الخاصة من خالل برنامجین 
للدمج أحداھما یتضمن برنامج دمج من خالل مجموعات اللعب الحر، بحیث تشتمل كل 

 4ـ3(لذكور واإلناث ممن تتراوح أعمـارھم الزمنیـة ما بین أطفـال من ا) 5(مجموعة على 
وتم تسجیل درجة التفاعل لكل طفل أثناء فترات اللعب الحر، وذلك باستخدام جھاز ) سنوات

فیدیو بالحجرة المجاورة، بینما تضمن البرنامج الثاني نظام عزل، ثم قام الباحثان بضم أطفال 
المجموعتین من خالل أنشطة تدریس جماعیة أثناء فترات اللعب الحر داخل فصول خاصة، 
وأسفرت نتائج الدراسة عن أن معدل التفاعل االجتماعي مع األقران قد زاد بمعدل ملحوظ، 

  .وخاصة بالنسبة لمجموعة الدمج من خالل مجموعات اللعب الحر
الشعور بالوحدة : بدراسة موضوعھا، )Angela Taylor )1986قامت إنجیال تیلور   

ً في فصول الدمج، الن فسیة والتوجھ نحو الھدف والسلوك التكیفي لدى التالمیذ المتخلفین عقلیا
ً القابلین للتعلم، ) 34(على عینة قوامھا  ً من الجنسین المتخلفین عقلیا بالصفوف الثالث (طفال

بالمدارس العادیة التي تتبع أسلوب الدمج ، وعینة من أقرانھم من ) والسادس بالمرحلة االبتدائیة
األطفال العادیین الملتحقین بنفس المدارس، تم التجانس بینھم من حیث الجنس والساللة والصف 

الصداقة ـ (قد قام المعلمون بتحدید أربعة جوانب للسلوك االجتماعي والتكیفي شملت . الدراسي
قارنة بین األطفال ، وتم الم)التعاون ـ التجنب ـ االنسحاب ـ العدوان ـ التمزق ـ االستبداد ـ القیادة

 ً ◌ُ ً والعادیین في ھذه الجوانب، وقد كشفت النتائج عن أن األطفال المتخلفین عقلیا المتخلفین عقلیا
كانوا یشعرون بقدر أكبر من الوحدة النفسیة  وعدم القدرة على القیادة، وأقل رضا عن عالقاتھم 

  .االجتماعیة داخل المدارس من أقرانھم من األطفال العادیین
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أثر دمج األطفال : بدراسة موضوعھا ،)Richard Brinker )1986قام ریتشارد برنكر   
ً على السلوك االجتماعي، والعالقات البینشخصیة على عینة قوامھا  طفل ) 245(المتخلفین عقلیا

من الجنسین من مدارس التربیة الخاصة ومدارس الدمج بالمرحلة االبتدائیة، وقام الباحث 
اعل لكل طفل أثناء فترات اللعب الحر أو أثناء  تواجدھم بالفصول العادیة بتسجیل درجة التف

وحجرات المصادر لبعض الوقت ، وقد كشفت نتائج الدراسة عن أن إتاحة الفرصة أمام التالمیذ 
ً للتواجد في بیئة طبیعیة من خالل دمجھم في المدارس العادیة یؤدي إلى تنمیة  المتخلفین عقلیا

  .المھارات االجتماعیة والعالقات البینشخصیة والتوافق الشخصي واالجتماعي
أنا أساعد طفلي : بدراسة عنوانھا ،)Bud Frederick )1986كما قام بود فریدریك   

لاللتحاق بمدارس الدمج بھدف تقدیم برنامج تدریبي للوالدین یمكنھم من تھیئة أطفالھم لاللتحاق 
ً بمدارس الدمج، حیث تبین أن كثیر من اآلبا ء یفضلون إلحاق أبنائھم من المتخلفین عقلیا

ً لآلثار اإلیجابیة التي یتوقع اآلباء تحقیقھا من  بالمدارس العادیة التي تتبع نظام الدمج، نظرا
ً والمصابین بأعراض  وقد . بالمدارس العادیة " دوان"خالل إلحاق أبنائھم من المتخلفین عقلیا

تبین أن الدمج التدریبي قد ساعد اآلباء على النجاح في تھیئة أبنائھم لاللتحاق بالمدارس العادیة 
وانعكست آثار التدریب بصورة  إیجابیة على نجاح األطفال في التكیف مع أقرانھم من العادیین 

  . داخل فصول الدمج
إتباع أسلوب : بدراسة موضوعھا ،)Prizchin Gregg )1986قام جریج بریزتشن   

ً، بھدف التعرف على أثر الدمج الجزئي في األنشطة الریاضیة الدمج لألطفال المتخلفین عقل یا
ً واألطفال العادیین  واالجتماعیة من خالل تنمیة المھارات التدریبیة  بین األطفال المتخلفین عقلیا

وقد كشفت نتائج الدراسة عن نجاح أسلوب الدمج في إكساب . على تنمیة المھارات االجتماعیة 
األطفال العدید من المھارات االجتماعیة والقدرة على التواصل  البینشخصي بینھم وبین أقرانھم 

  .من األطفال العادیین
برامج : بدراسة موضوعھا ،)Edwaerd Polloway )1985قام إدوارد بولووي   

ً، بھدف تعریف وتحدید الصفات والخصائص  واستراتیجیات تعلیم األطفال المتخلفین عقلیا
ً واألسالیب المختلفة لتعلیمھم، مثل أسلوب االجتماعیة والسلوكیة وا لعقلیة لألطفال المتخلفین عقلیا

وقد تبین من نتائج . الدمج الكلي والدمج الجزئي وعزل األطفـال في مدارس التربیة الخاصة 
ً من الدراسات والبحوث السابقة في مجال التربیة الخاصة ،  ً كبیرا الدراسة التي استعرضت عددا
ً سلبیة على السلوك التكیفي لدیھم،  أن عزل األطفال في مدارس التربیة الفكریة كان لھ آثارا
ً الفتقاد الطفل للنماذج السلوكیة السویة التي یمكن أن یتیحھا لھ اختالطھ بأقرانھ من  نظرا

  .األطفال العادیین في المدارس العادیة، من خالل اتباع أسلوبي الدمج الكلي أو الدمج الجزئي
فاعلیة أسلوب : بدراسة موضوعھا ،)Eya Matsdorf )1985 تسدورف قامت آیاما  

ً ، عرض نقدي للدراسات السابقة،  الدمج لتحسین السلوك التكیفي لدى األطفال المتخلفین عقلیا
حیث قامت الباحثة باستعراض الدراسات والبحوث السابقة التي تناولت تأثیر أسلوب الدمج على 

ً القابلین للتعلم وقد أكدت مراجعة تلك البحوث . السلوك التكیفي لدى األطفال المتخلفین عقلیا
والدراسات على أھمیة تنمیة المھارات االجتماعیة وتحسین السلوك التكیفي لدى ھؤالء األطفال 
ً وأقرانھم  من خالل االستفادة بإتباع أسالیب الدمج الجزئي أو الكلي بین األطفال المعاقین عقلیا

اعد أسلوب الدمج على تحسین سلوكھم التكیفي من خالل تقلیدھم لنماذج من العادیین، حیث س
ً لما یقدمھ أسلوب الدمج  السلوك السوي ألقرانھم من األطفال العادیین داخل مدارس الدمج، نظرا
ً من فرص التعرف على األسالیب السویة والسلوكیات االجتماعیة  لألطفال المتخلفین عقلیا

  .اإلیجابیة من خالل معایشتھم ألقرانھم من األطفال العادیین
بدراسة رائدة ، )Margaret Ellen & others )1983كما قامت مارجریت الین وآخرون   

ً فئة القابلین للتعلم، بھدف التعرف على مدى  عن التفاعل االجتماعي لدى األطفال المعاقین عقلیا
، وخاصة من حیث قدراتھم استفادة ھؤالء األطفال، من الدمج الجزئي في المدارس العادیة

وإمكاناتھم على نقل خبرات ومھارات ما تم اكتسابھ في البیئة المدرسیة األصلیة، من حیث 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  9

ً من الذكور ) 14(المھارات االجتماعیة على عینة من مدارس التربیة الخاصة، قوامھا  طفال
واإلناث ، تم دمجھم لبعض الوقت بالفصول العادیة، وأسفرت نتائج الدراسة عن زیادة ملحوظة 
لمجموعة الدمج الجزئي في فترات اللعب الحر المشترك بالمدرسة الخاصة، وذلك من حیث 
اكتساب العدید من الخبرات والمھارات الشخصیة واالجتماعیة التي یمكن االستفادة بھـا في كل 

      . من البیئة المنزلیة والمدرسیة، مما انعكس أثره بصورة واضحة على سلوكھم التكیفي
  :ومما سبق عرضھ من نتائج تلك الدراسات یمكننا استخالص ما یلي

أن ھذه الدراسات قد قامت على عینات متنوعة شملت الذكور واإلناث واألطفال   
ً وأقرانھم من العادیین بھدف الكشف عن أھم العوامل والمتغیرات التي یمكن أن  المتخلفین عقلیا
ً القابلین  ُسھم في تنمیة مفھوم الذات وتحسن السلوك التكیفي لدى ھؤالء األطفال المتخلفین عقلیا ت
للتعلم، وقد أكدت نتائج معظم ھذه البحوث والدراسات على فاعلیة أسلوب الدمج في تحسین 
ً لما یقدمھ أسلوب الدمج في إتاحة الفرصة المناسبة أمام  مفھوم الذات ونمو السلوك التكیفي نظرا

 ً للتواجد في بیئة طبیعیة ومخالطة أقرانھم من األطفال العادیین من خالل التالمیذ المتخلفین عقلیا
ً مع  دمجھم في المدارس العادیة سواء بصورة كلیة والتي تتمثل في دمج األطفال المتخلفین عقلیا
أقرانھم العادیین في فصول واحدة مشتركة، أو بصورة جزئیة والتي تتمثل في دمج األطفال 
ً في المدارس العادیة داخل فصول خاصة بھم مع اشتراك ھؤالء األطفال مع  المتخلفین عقلیا
أقرانھم العادیین في األنشطة الترویحیة واالجتماعیة، وقد أكدت نتائج البحوث والدراسات على 
ً یساعد على تنمیة المھارات االجتماعیة وزیادة  ً أو جزئیا أن إتباع أسلوب الدمج سواء كان كلیا

البینشخصي واكتساب نماذج سلوكیة سویة من خالل اختالطھم بأقرانھم  القدرة على التواصل
من األطفال العادیین ومعایشتھم لھم في المدارس العادیة، مما یُعد خطوة فعالة وإیجابیة في ضم 
ً للمجتمع العادي والطبیعي المحیط بھم، دون اللجوء إلى عزلھم  ھؤالء األطفال المتخلفین عقلیا
وإبعادھم في مدارس أو مؤسسات خاصة لھم وحرمانھم من التفاعل الطبیعي مع المجتمع بقدر 

  .ما یسمح بھ طاقاتھم واستعداداتھم
وقد استفادت الباحثة الحالیة من البحوث والدراسات السابقة في تحدید فروض البحث   

ستعانة الحالي وتعیین إجراءاتھ واألدوات والمقاییس واألسالیب اإلحصائیة التي یمكن أن یتم اال
  .بھا إلنجاز ھذا البحث

  
  

  :فروض الدراسة
ً الملتحقین 1 ـ توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات األطفال المتخلفین عقلیا

ً الملتحقین بمدارس التربیة الفكریة  بمدارس الدمج ودرجات أقرانھم من األطفال المتخلفین عقلیا
  .في مفھوم الذات لصالح األطفال الملتحقین بمدارس الدمج

ً الملتحقین 2 ـ توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات األطفال المتخلفین عقلیـا
ً الملتحقین بمدارس التربیة الفكریة  بمدارس الدمج ودرجات أقرانھم من األطفال المتخلفین عقلیا

  .       في السلوك التكیفي لصالح األطفال المتخلفین بمدارس الدمج
  :ات البحثإجراء

  :للتحقق من فروض الدراسة قامت الباحثة باإلجراءات التالیة    
  :أوالً عینة البحث

ً الملتحقات بریاض ) 20(تكونت عینة الدراسة من    طفلة من اإلناث المتخلفات عقلیا
ونسبة ) سنوات 8ـ  5(األطفال بالمملكة العربیة السعودیة والالتي تتراوح أعمارھن ما بین 

  :وینقسمن إلى مجموعتین أساسیتین على النحو التالي) 60ـ  50(ذكائھن ما بین 
ً ) 10(ـ المجموعة األولى وھي مجموعة العزل وتتألف من 1 إناث من المتخلفات عقلیا

  .الملتحقات بریاض األطفال المخصصة للمتخلفات عقلیاً 
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ً الملتحقات إناث من المتخلف) 10(ـ المجموعة الثانیة وھي مجموعة الدمج وتتألف من 2 ات عقلیا
  . بریاض األطفال الملحقة بالمدارس العادیة

وتم التجانس بین المجموعتین من حیث العمر الزمني، ومستوى الذكاء، والمستوى     
االقتصادي االجتماعي لألسرة، وبناء على المعلومات والبیانات التي تم الحصول علیھا من واقع 
سجالت ھؤالء اإلناث الموجودة بالمؤسسات التعلیمیة الملتحقات بھا ومعالجة ھذه البیانات 

من حیث المستوى ) الدمج، والعزل(وقامت الباحثة بتجانس أطفال المجموعتین .إحصائیاً 
نتیجة ھذا ) 1(ویوضح الجدول رقم . االجتماعي االقتصادي واألعمار الزمنیة ومستوى الذكاء 

  .التجانس
  )1(جدول رقم 

  مج ومجموعة العزل من حیث العمر تجانس أفراد مجموعة الد
  الزمني والذكاء والمستوى االجتماعي واالقتصادي

  )10= ن (
  الداللة  ت  مجموعة العزل  مجموعة الدمج  األبعاد
      2ع  2م  2ع  1م  

  غیر دالة  0.02  16.1  80.9  16.2  81.00  العمر الزمني
  غیر دالة  0.19  8.4  58.00  8.3  57.5  الذكاء

  غیر دالة  0.02  20.8  141.5  20.9  142  المستوى االقتصادي االجتماعي
  0.01عند مستوى داللة  3.25= ت 
  0.05عند مستوى داللة  2.26= ت 

یتضح من نتائج الجدول السابق عدم وجود فروق بین أفراد مجموعتي الدمج والعزل   
  .عتینمن حیث العمر الزمني والذكاء والمستوى االقتصادي، مما یشیر إلى تجانس أفراد المجمو

  
  

  :أدوات البحث: ثانیاً 
  ):1982إعداد إبراھیم قشقوش (ـ مقیاس مفھوم الذات المصور 1

  :ھدف المقیاس
مم مقیاس مفھوم الذات ألطفال مرحلة ما قبل المدرسة االبتدائیة كي یستخدم في    صُ

في مفھوم الذات لدى أطفال ھذه  Evaluative Componentقیاس الجانب أو المكون التقییمي 
وقد وضع ھذا المقیاس بھدف استخدامھ في . المرحلة ممن ھم في سن الثالثة والرابعة والخامسة

البحوث السیكولوجیة ودراسات التقویم فقط، ولم یوضع بھدف االستخدام في مجال التشخیص 
الفردي لدى ھؤالء األطفال، ویمكن استخدامھ في الدراسات والبحوث التي تتناول مفھوم الذات 

ً في الدراسات التي تسعى لتحدید ماھیة المؤشرات السلوكیة . ا وجوانب متعددةمن زوای وأیضا
مثلما یحدث بالنسبة . التي یمكن أن تستخدم في وضع البرامج العالجیة لبعض فئات من األطفال

ً، وفي الدراسات التي تجرى في مجال التقویم بھدف بحث ماھیة  لألطفال المضطربین انفعالیا
  .التأثیر الفارق لعدة برامج تجریبیة

ً لمفھوم الذات لدى أطفال ما قبل المدرسة    ویقیس ھذا المقیاس اثني عشر جانبا
االبتدائیة، وتوضح ھذه الجوانب مدى إحساس الطفل بالمقبولیة االجتماعیة من جانب اآلخرین، 

ت العامة وإحساس بالكفاءة وبالجدارة في عدد من المجاالت، وتتضمن ھذه المجاالت التقییما
الجسمیة، االستقالل الذاتي، مھارات العالقات الشخصیة المتبادلة، بما في ذلك قدرة القیادة 
والتأثیر، مھارات اللغة واالتصال، والمعرفة والتفكیر، حل المشكلة، حب االستطالع، الممتلكات 

  .المادیة، المسلك األخالقي
  :نظام التقدیر بالدرجات
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یحصل الطفل على درجة واحدة عندما یختار االستجابة األكثر إیجابیة بالنسبة لكل بند   
من بنود مقیاس مفھوم الذات المصور، ویحرم الطفل من الدرجة الخاصة بالبند عندما یختار 

وتتألف الدرجة . بالنسبة لھذا البند أو ذاك من بنود المقیاس) السالبة(االستجابة األقل إیجابیة 
  . ل في ھذا المقیاس من حاصل جمع اإلیجابیة التي حققھاالكلیة التي یحصل علیھا الطف

  :صدق مقیاس مفھوم الذات المصور لألطفال
ً ) 55(استخدمت الباحثة الحالیة أسلوب الصدق التالزمي حیث طلبت من مدرسات    طفال

ً بجدة بالمملكـة العربیة السعودیة ممن تتراوح أعمارھن الزمنیة بین   5(وطفلة من المعاقین عقلیا
مجال من المجاالت الفرعیة التي ) 12(تقییم كل طفل من ھؤالء األطفال على ) سنوات 8ـ 

بین تقدیرات ) 0.67(یتضمنھا اختبار مفھوم الذات، وحصلت على معامل ارتباط قدره 
المدرسات لألطفال، والدرجات التي حصل علیھا ھؤالء األطفال حین طبقت الباحثة األداة علیھم 

  )0.01(اللة إحصائیة عند مستوى وھو معامل ذو د
  :ثبات االختبار

استخدمت الباحثة في سعیھا للتحقق من ثبات االختبار أسلوب إعادة اإلجراء مستخدمة   
ُ بجدة بالمملكة ) 55(في ذلك مجموعة قوامھا  ً من الذكور واإلناث من المتخلفین عقلیا طفال

سنوات وبفاصل زمني قدره ) 8ـ  5(العربیة السعودیة، ممن كانت تتراوح أعمارھم الزمنیة بین 
ً بین اإلجراءین بلغ ) 15(   0.01وھو معامل ذو داللة إحصائیة عند مستوى ) 0.55(یوما
  :)المعاییر المصریة والسعودیة: (ـ مقیاس السلوك التكیفي لألطفال2

تبدو أھمیة السلوك التكیفي لألطفال الذي یعبر عن فاعلیتھم وقدرتھم على تحقیق   
ى مناسب من االستقالل الشخصي، والمسئولیة االجتماعیة بدرجة تماثل المستوى المتوقع مستو

ممن في مثل سنھم وجماعتھم الثقافیة، ویعد مقیاس السلوك التكیفي لألطفال من المتطلبات 
األساسیة لعملیات الشخصیة في المجال التربوي والنفسي، ورغم أن قیاس األداء العقلي 
ُعد من المكونات الضروریة والھامة في برامج التشخیص  الوظیفي والمھارات األكادیمیة ت

  .النفسي والتربوي، إال أن ھذه المكونات ال تعتبر كافیة بدون السلوك التكیفي
ویتضمن المقیاس مصطلح الكفاءة في األداء الوظیفي لدى األطفال، ویحتوي على ثالثة   

  :متغیرات ھي
  .ـ استعداد عقلي معرفي1
  .رات أكادیمیةـ مھا2
  .ـ قدرات السلوك التكیفي3

ولعل ذلك یُبرز أھمیة قیاس مھارات األطفال في بیئة اجتماعیة أوسع من بیئة غرفة    
الدراسة، إذا ما أردنا قیاس قدرتھم على األداء الوظیفي بصورة سلیمة، وھكذا یھدف المقیاس 
الحالي إلى إعطاء صورة شاملة عن السلوك التكیفي لألطفال من خالل المواقف المختلفة 

ً ما یواجھھا ھؤالء األطفال في حیاتھم الیومیة   .المتعددة التي یتضمنھا، وغالبا
وقد صمم ھذا المقیاس لقیاس نمو المھارات االجتماعیة لدى األطفال في األعمار     

الثة الزمنیة من الخامسة وحتى العاشرة، ورغم ذلك فھناك بنود تصلح لألعمار الزمنیة من الث
ومن ثم یوفر المقیاس قاعدة كافیة لقیاس سلوك األطفال في مراحل الطفولة . وحتى الثانیة عشرة

  . سواء كانوا عادیین أو غیر عادیین) المبكرة، والمتوسطة والمتأخرة(المختلفة 
ویتكون المقیاس من خمس مجموعات منفصلة من البنود یندرج كل منھا تحت مجال   

ورغم اختالف عدد البنود في كل . معین یقیس الكفاءة في األداء الوظیفي في ذلك المجال
ً بینما یصل في اآلخر إلى ) 16(مجموعة ، حیث یصل في إحداھما إلى  ً، إال أن ) 30(بندا بندا

ً من المجاالت  ً معینا الطفل یمكن أن یحصل على درجة كلیة واحدة في كل مجموعة، تقیس مجاال
  .درجة) 40(الخمسة، قدرھا

  :تضمن مقیاس خمس مجاالت ھيوی
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ویھدف إلى التعرف على األساس االجتماعي لنمو المھارات  :ـ مستوى النمو اللغوي1
ً من التركیز على المستوى األكادیمي المطلوب وصول الطفل إلیھ   .األكادیمیة واللغویة بدال

ویھدف إلى قیاس مستوى العمر الذي یستطیع الطفل عنده تحمل  :ـ األداء الوظیفي المستقل2
  .المسئولیة في مواجھة متطلبات الحیاة الیومیة في المواقف التي یتعرض لھا

ویتضمن قیاس فاعلیة الطفل في مواجھة األعمال  :ـ أداء األدوار األسریة واألعمال المنزلیة3
ً سلوكیة على درجة عالیة من الدقة  المنزلیة واألدوار األسریة األساسیة التي تتطلب أنماطا

  .فاءةوالك
ویقیس مستوى فھم الطفل للمفاھیم المتضمنة في میادین العمل، : ـ النشاط المھني ـ االقتصادي4

ُعد من المجاالت الضروریة في حیاة الفرد   .والبیع والشراء التي ت
ویقیس ھذا المجال نمو المھارات المتصلة  بتعاون الطفل  مع اآلخرین  :ـ األداء االجتماعي5

في نطاق واسع من البیئة ومھاراتھ في تمیز المطالب االجتماعیة الھامة عن تلك المطالب 
  .البسیطة واألقل أھمیة

  :صدق مقیاس السلوك التكیفي
قامت الباحثة للتحقق من صدق المقیاس بحساب الصدق بطریقة االتساق الداخلي على   

تم حساب معامالت  من الذكور واإلناث من معاھد التربیة الفكریة بجدة، حیث) 55(عینة قوامھا 
  .یوضح ذلك) 2(االرتباط بین كل بعد من أبعاد المقیاس والدرجة الكلیة للمقیاس ـ والجدول رقم 

  
  
  
  

  )2(جدول رقم 
  اق الداخلي ألبعاد مقیاس السلوك التكیفيسمعامالت اإلت

  )55= ن (
  مستوى الداللة  معامل الصدق  األبعاد

  0.01  0.71  النمو اللغوي
  0.01  0.85  األداء الوظیفي

  0.01  0.79  أداء األدوار األسریة واألعمال المنزلیة
  0.01  0.73  النشاط المھني ـ االقتصادي

  0.01  0.84  التطبیع االجتماعي
  0.01  0.81  الدرجة الكلیة

یتضح من الجدول السابق أن جمیع معامالت االرتباط التي تقیس كل بعد من أبعاد   
، وھذا یشیر إلى صدق 0.01لذلك البعد، دالة عند مستوى داللة  المقیاس الخمسة بالدرجة الكلیة

  .المقیاس
  
  

  :ثبات المقیاس
تم التحقق من ثبات مقیاس السلوك التكیفي بطریقة إعادة اإلجراء، حیث طبق على عینة   
ً وطفلة مرتین بفاصل زمني قدره ثالث أسابیع، وتم استخراج معامالت ) 55(قوامھا  طفال

ویوضح الجدول التالي . بین درجات األطفال بین التطبیقین) بطریقة بیرسون(االرتباط 
  .معامالت الثبات الناتجة بالنسبة لكل بعد من األبعاد الخمسة وكذلك الدرجة الكلیة
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  )3(جدول رقم 
  معامالت الثبات بالنسبة ألبعاد مقیاس السلوك التكیفي الخمسة والدرجة الكلیة

  )55= ن (
  ستوى الداللةم  معامل الثبات  األبعاد

  0.01  0.74  النمو اللغوي
  0.01  0.65  األداء الوظیفي

  0.01  0.71  أداء األدوار األسریة واألعمال المنزلیة
  0.01  0.65  النشاط المھني ـ االقتصادي

  0.01  0.63  التطبیع االجتماعي
  0.01  0.80  الدرجة الكلیة

  :نتائج البحث  
  :نتائج الفرض األول: أوالً 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات " :ینص الفرض األول على أنھ    
 ً ً الملتحقین بمدارس الدمج ودرجات أقرانھم من األطفال المتخلفین عقلیا األطفال المتخلفین عقلیا

  "الملتحقین بمدارس التربیة الفكریة في مفھوم الذات، لصالح األطفال الملتحقین بمدارس الدمج
للكشف عن  t Testة ھذا الفرض قامت الباحثة باستخدام اختبار ت وللتحقق من صح 

ً للمعادلة التالیة   .داللة الفروق بین متوسطات درجات مجموعتي الدمج والعزل طبقا
    2م+   1م  =ت  

    2 2ع+   1 2ع  /           
  ـــــــــ  

  1ن ـ 
  

  نتائج ھذا الفرض) 4(یوضح جدول رقم 
  )4(جدول رقم 

  للفروق بین متوسطي) ت(المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیمة 
  درجات مجموعة الدمج والعزل على مقیاس مفھوم الذات  

  )10= ن (
  اتجاه الداللة  الداللة  ت  ع  م  ن  المجموعات  األبعاد

  دالة لصالح      5.4  29.0  10  مجموعة الدمج  مفھوم الذات
  موعة الدمجمج  0.01  14.15  2.3  10.6  10  مجموعة العزل  

   0.01عند مستوى داللة  3.25= ت
  0.05عند مستوى داللة  2.26= ت 

نتائج الفرض الثاني   :ثانیاً 
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات : ینص الفرض الثاني على أنھ  

ً الملتحقین  ً الملتحقین بمدارس الدمج ودرجات األطفال المتخلفین عقلیا األطفال المتخلفین عقلیا
بمدارس التربیة الفكریة في السلوك التكیفي لصالح األطفال الملتحقین بمدارس الدمج، ویوضح 

  :نتائج ھذا الفرض) 5(الجدول رقم 
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  )5(جدول رقم 
  للفروق بین متوسطي) ت(المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیمة 

  درجات مجموعتي الدمج والعزل على مقیاس السلوك التكیفي 
  ) 10= ن (

  اتجاه الداللة  الداللة  ت  مجموعة العزل  مجموعة الدمج  األبعاد
        2ع  2م  1ع  1م  

  لصالح مجموعة الدمج  0.01  5.00  1.9  7.5  2.4  11.0  النمو اللغوي

  لصالح مجموعة الدمج  0.01  9.07  2.3  10.5  5.4  22.3  األداء الوظیفي

  لصالح مجموعة الدمج  0.01  8.72  1.9  7.4  4.5  17.0  األعمال المنزلیة

  لصالح مجموعة الدمج  0.01  9.79  1.1  6.5  4.2  16.2  النشاط المھني

  لصالح مجموعة الدمج  0.01  9.69  2.1  9.2  5.3  21.8  النضج االجتماعي

  لصالح مجموعة الدمج  0.01  8.7  9.3  41.1  21.8  88.3  المجموع الكلي

   0.01عند مستوى داللة  3.25= ت
  0.05لة عند مستوى دال 2.26= ت 

یتضح من نتائج الجدول السابق أن متوسطات درجات أفراد مجموعة الدمج كانت أعلى   
 ً من متوسطات درجات أفراد مجموعة العزل في مقیاس السلوك التكیفي لألطفال المتخلفین عقلیا

بالنسبة لبعد  5.00) ت(وذلك بالنسبة للدرجة الكلیة للمقیاس وأبعاده الخمسة، حیث بلغت قیمة 
بالنسبة  9.79بالنسبة لألعمال المنزلیة، و 8.72بالنسبة لألداء الوظیفي و  9.07النمو اللغوي و 

بالنسبة للمجموع الكلي، وھي قیم  8.7بالنسبة للنضج االجتماعي، و  9.69للنشاط المھني، و 
مما یشیر إلى أن دمج  0.01تجاوزت القیمة الجدولیة المطلوبة لكي تصبح دالة عند مستوى 

ً القابالت للتعلم في المدارس العادیة واشتراكھن في األنشطة الریاضیة ال فتیات المتخلفات عقلیا
واالجتماعیة والترفیھیة مع الفتیات العادیات قد ساعد في تحسن السلوك التكیفي لدى الفتیات 

ً القابالت للتعلم   .المتخلفات عقلیا
  :مناقشة النتائج

وفي ضوء ما سبق عرضھ یمكن استخالص العدید من النتائج التي توصل إلیھا البحث   
الحالي، والتي تشیر إلى فاعلیة أسلوب الدمج في تحسن مفھوم الذات والسلوك التكیفي لدى 
ً القابالت للتعلم ، حیث كشفت نتائج البحث الحالي عن وجود فروق ذات  اإلناث المتخلفات عقلیا

ً بالمدارس العادیة والالتي یختلطن داللة إحصائیة في مفھوم الذات بین اإلناث المتخ لفات عقلیـا
برفیقاتھن من األطفال اإلناث العادیات من زمیالت المدرسة حیث یؤدي ھذا التفاعل إلى شعور 
ھؤالء اإلناث بأنھن غیر معزوالت عن قریناتھن ومندمجات في المجتمع المدرسي العادي أسوة 
ً إلى جنب، مما یشعرھن بأنھن یعشن في عالم  بزمیالتھن من األطفال اإلناث العادیات جنبا
ً داخل  إنساني واحد داخل المنزل والمدرسة، بینما أدى عزل األطفال اإلناث المتخلفات عقلیا
مؤسسات خاصة بھن إلى انخفاض ملحوظ في مفھومھن عن ذواتھن، مما كان لھ تأثیره السلبي 

بیعي في الحیاة واالندماج في علیھن، وشعورھن بتدني في مكانتھن وحرمانھن من حقھن الط
المجتمع بصورة إیجابیة ومثمرة، وتتفق نتائج ھذا البحث مع نتائج الكثیر من البحوث 

، التي أكدت على أن )Ingemar Emanulesson )1997والدراسات دراسة انجمار ایمانولسون 
ً القابلین  استخدام أسلوب الدمج قد ساعد على تحسن مفھوم الذات لدى األطفال المتخلفین عقلیـا
ً بقیمتھ في الحیاة   ً في شعور الطفل المتخلف عقلیا ً إیجابیا للتعلم، حیث أن ھذا الدمج كان لھ أثرا
وانتمائھ ألفراد المجتمع، واشتراكھ مع أقرانھ من العادیین في مجاالت األنشطة المختلفة مما 

ً، حیث أن كان لھ أثره اإلیجابي على كثیر من متغیرات الشخصیة لدى األطف ال المتخلفین عقلیا
تفاعلھم مع األطفال العادیین قد ساعد على تكوینھم لمفھوم ذات إیجابي عن أنفسھم، كما أكدت 
ً في حیاة الطفل، كلما كان التأثیر أفضل  ً أنھ كلما كان إتباع أسلوب الدمج مبكرا الدراسة أیضا
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ً لما یتیحھ من فرص لزیادة التفاعل االجتماعي وتبادل العالقات مع األطفال  بطبیعة الحال، نظرا
  .العادیین
، والتي أكدت على أن إتباع أسلوب الدمج كان لھ أثر )1995(ودراسة سحر الخشرمي   

ً فئة  إیجابي في تحسن مفھوم الذات لدى األطفال من اإلناث الفتیات السعودیات المتخلفات عقلیـا
، على أن )Elizabeth Kozleski )1953كوزلسكي القابلین للتعلم، كما أكدت نتائج دراسة إلیزبیث 

ً القابلین للتعلم  إتباع  أسلوب الدمج الجزئي لفترة من الوقت بین األطفال المتخلفین عقلیا
واألطفال العادیین في المدارس العادیة قد ساعد على تنمیة مفھوم ذات موجب لدى ھؤالء 
األطفال بین نجاحھم في تكوین عالقات اجتماعیة ناجحة وإقامة صداقات مع أقرانھم من األطفال 

، إلى أن )Cavor Mavrin  )1992العادیین في البیئة المدرسیة العادیة، كما أشار كافور مافرین  
ً واألطفـال العادیین یساعد على تنمیة  العالقات  إتباع أسلوب الدمج بین األطفال المتخلفین عقلیا

ً، مما یؤدي إلى تحسن مفھوم الذات لدى المتبادلة بین األطفال العادیین واألطف ال المتخلفین عقلیا
ً على فاعلیة أسلوب الدمج في تنمیة . األطفال المتخلفین عقلیاً  كما أكدت نتائج ھذا البحث أیضا

ً حیث یساعد أسلوب الدمج على إتاحة الفرص أمام  السلوك التكیفي لدى األطفال المتخلفین عقلیا
األطفال لممارسة أنشطة مختلفة واكتساب خبرات ومھارات شخصیة  واجتماعیة خاصة 
بمواقف الحیاة الیومیة وما فیھا من تواصل لغوي وأداء وظیفي ونشاط مھني واختالط باألفراد 
العادیین ومشاھدة أنماط سلوكیة سویة من خالل ممارسة األنشطة المدرسیة والریاضیة 

دیین، وتشیر نتائج البحث الحالي إلى وجود واالجتماعیة والفنیة مع أقرانھم من األطفال العا
ً القابالت للتعلم في  فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات اإلناث المتخلفات عقلیا
مدارس الدمج ومتوسط درجات قریناتھن في مدارس العزل على مقیاس السلوك التكیفي لصالح 
مجموعة الدمج، وتتفق ھذه النتیجة مع نتائج معظم البحوث والدراسات التي أجریت في ھذا 
ً في المدارس العادیة قد  المجال والتي أكدت على أن إتباع نظام دمج األطفـال المتخلفین عقلیـا
ً في تنمیة الشخصیة بجوانبھا المختلفة، مثل الجوانب االنفعالیة واالجتماعیة  ساھم كثیرا

إلى اكتساب الطفل الكثیر من والمعرفیة لدى ھؤالء األطفال، حیث یؤدي إتباع ھذا النظام 
 ً المھارات والخبرات من خالل األنشطة المدرسیة التي یشارك فیھا األطفال المتخلفین عقلیا
أقرانھم من األطفال العادیین باعتبارھم أخوة في البشریة ولیسوا كائنات غریبة عن المجتمع 
ً على حقوقھم الطبیعیة  یجب عزلھم في أماكن ومدارس خاصة بھم، مما یُعد اعتداء صریحا
والمشروعة التي تؤكدھا االتجاھات التربویة الحدیثة، والتي تقرر أنھ بالرغم من محدودیة 
قدراتھم وإمكاناتھم الطبیعیة على الفھم والتركیز والتذكر وحل المشكالت، إال أنھ اختالف في 

علینا أن نعیش في درجة الذكاء فقط ولیس في النوع، مما یعني أننا أبناء مجتمع واحد ویجب 
ً إلى جنب ، مع إتاحة الفرصة الكاملة لكل إنسان في ھذا المجتمع  مجتمع إنساني واحد جنبا
الستغالل إمكاناتھ وطاقاتھ إلى أقصى حد ممكن، ویجب أن یصبح المجتمع أسرة كبیرة تضم 
ً في حیاة واحدة مشتركة یساھم فیھا  ً إلى جنب مع األطفال المتخلفین عقلیا األطفال األسویاء جنبا
ً، ألن فرض  كـل بقدر ما تسمح بھ إمكاناتھ دون فرض قیود صارمة على الطفل المتخلف عقلیـا
مثل ھذه القیود یؤدي إلى شعوره باإلحباط وبالدونیة وعدم توفر الفرص الكافیة للتفاعـل 

یبس والتواصل اللغوي وغیر اللغوي مـع باقي أفراد المجتمع، حیث تشیر دراسة  ھیرشي فل
ً في أنشطة )Hershey Phillps & others )1996وآخرون  ، إلى أن دمج األطفال المتخلفین عقلیا

مع األطفال العادیین یكون لھ تأثیر إیجابي في زیادة التفاعل االجتماعي والتواصل اللفظي وغیر 
ً في إطار  اللفظي وتعلم مھارات الحیاة الیومیة والوظیفیة التي یستخدمھا األطفال المتخلفین عقلیا
القیام باألنشطة االجتماعیة والترویحیة  والمشاركة في األعمال المختلفة، مما یؤدي إلى تنمیة 
قدرة ھؤالء األطفال بقدر ما تسمح بھ طاقاتھم المحدودة، وأن ھذا النمو كان یؤدي إلى زیادة 

  .السلوك التكیفي لدى ھؤالء األطفال
، إلى أن )Timothy Keith & others )1993رون كما أشارت دراسة تیموني كیث وآخ    

اتباع أسلوب الدمج قد أدى إلى زیادة دافعیھ اإلنجاز ونمو مھارات تبادل العالقات الشخصیة 
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ً مما أدى إلى نمو السلوك  واكتساب عادات العمل وإنجاز المھام لدى األطفال المتخلفین عقلیا
على أن إتاحة ) Richard Brinker  )1986التكیفي لدیھم، كما أكدت دارسة ریتشارد برنكر 

ً للتواجد في بیئة طبیعیة من خالل دمجھم في المدارس  الفرصة أمام التالمیذ المتخلفین عقلیا
العادیة یؤدي إلى تنمیة المھارات االجتماعیة والعالقات البینشخصیة لدیھم مما یؤدي إلى زیادة 

 Edwaerdما أكدت دراسـة إدوار بولوري  قدرتھـم على التوافق الشخصـي واالجتمـاعي ، ك
Polloway )1985( في مؤسسات خاصة ومدارس ً ، على أن عزل األطفال المتخلفین عقلیا

ً الفتقادھم النماذج السلوكیة  التربیة الفكریة كان لھ آثار سلبیة على السلوك التكیفي لدیھم نظرا
السویة التي یمكن أن یتیحھا لھ اختالطھ  بأقرانھ مع األطفال العادیین من خالل إتباع أسلوب 

، على أن إتباع )Eya Mtsdorf  )1985الدمج الكلي أو الجزئي، كما أكدت دراسة آیا ماتسدورف 
 ،ً أسلوب الدمج الجزئي أو الكلي أدى إلى تحسن في السلوك التكیفي لألطفـال المتخلفین عقلیا

من لألطفال العادیین داخل مدارس وذلك من خالل تقلیدھم لنماذج السلوك السوي ألقرانھم 
ً لما یقدمھ أسلوب الدمج من فرص التعرف على األسالیب السویة والسلوكیات  الدمج نظرا

  . االجتماعیة اإلیجابیة من خالل معایشتھم ألقرانھم من األطفال العادیین
  :توصیات البحث

بناء على ما أسفرت عنھ نتائج البحث الحالي تتقدم الباحثة ببعض التوصیات التربویة 
  :والبحثیة

  :التوصیات التربویة والبحثیة: أوالً 
ـ االھتمام بتغییر وتعدیل اتجاھات المربین والقائمین بالعملیة التعلیمیة الخاصة باألطفال 1

ً من النظر إلى ھؤالء األطفال بصورة سلبیة تدعو إلى ضرورة عزل ھؤالء  المتخلفین عقلیا
إلى صورة أكثر إیجابیة تؤكد على أن وجود قصور في بعض األطفال داخل مدارس خاصة بھم 

جوانب النمو لدیھم وبطء معدالت ذلك النمو ال تتطلب بالضرورة عزلھم عن المجتمع وحرمانھم 
من حقھم الطبیعي واإلنساني في الحیاة بقدر ما یسمح بھ إمكاناتھم واستعداداتھم الطبیعیة، وذلك 
بالتوسع في إتباع أسلوب الدمج الذي یُعد خطوة أولیة وأساسیة ومھمة للبدء في التوجیھ الفعلي 

 ً ً كلیا   .نحو دمج ھؤالء األطفال في المجتمع دمجا
ـ یجب أن تھتم كلیات التربیة بالمملكة العربیة السعودیة بإعداد المعلمین والمعلمات 2

ً القابلین  للتعلم، بحیث یتم المتخصصین في تعلیم الفئات الخاصة خاصة األطفال المتخلفین عقلیا
تدریبھم على التعامل مع األطفال ذوي الحاجات الخاصة وما یتمیزون بھ من خصائص وسمات 
ووسائل وأسالیب وفنیات تنمیة المھارات واالستعدادات واإلمكانات المحدودة لدى ھؤالء 
األطفال مع تكوین اتجاھات إیجابیة نحوھم وغرس الرغبة في مساعدتھم وتعھدھم بالرعایة 

  .الالزمة
ـ العمل على رفع مستوى الوعي لدى جمیع القائمین بالعملیة التعلیمیة بالمملكة العربیة 3

ً في المدارس العادیة وتغییر االتجاھات السلبیة  السعودیة بالنسبة لدمج األطفال المتخلفین عقلیا
ً من قبل المعلمین  واألقران العادیین، وتدعیم االتجاھات اإلیجابیة نحو األطفال المتخلفین عقلیا

ً بصورة سلیمة في  بحیث یصبح الجمیع مھیئین لتقبل تطبیق أسلوب دمج األطفال المتخلفین عقلیا
  .المدارس العادیة بصفة خاصة وفي المجتمع ككل بصفة عامة

ـ التوسع في البرامج التدریبیة للمعلمین أثناء الخدمة والتي تقدم لھم االستراتیجیات والفنیـات 4
واألسالیب المختلفة التي یمكن أن تساعد على تفھم المعلم لعملیة الدمج وكیفیة التدریس داخل 
فصول الدمج في حالة تطبیق نظام الدمج الكلي واختبار األسالیب والوسائل المالئمة والتي 
تساعد على تحقیق األھداف المرجوة والمنشودة، بحیث تتحقق عملیة الدمج بصورة إیجابیة 

ً سوف یُصاب باإلحباط في حالة شعوره بعدم تقبل المعلمین وفعالة، ألن  الطفل المتخلف عقلیا
وأقرانھ لھ، كما أنھ سوف یفشل في التحصیل الدراسي وأداء المھام المطلوبة منھ في حالة 
افتقاده للمعلم الكفء القادر على توجیھ وتعلیم ھؤالء األطفال ومراعاة الفروق الفردیة والسمات 

  .والخصائص الممیزة لھؤالء األطفـال ، والتي یمكـن أن تعوقھم عن النمـو بصورة  طبیعیة
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5 ً ـ االھتمام ببث الوعي اإلعالمي لتغییر اتجاھات المجتمع السلبیة نحو األطفال المتخلفین عقلیا
ً في المجتمع بصورة طبیعیة  وإعداد أفراد المجتمع لتقبل فكرة دمج األطفال المتخلفین عقلیا

ً لھم في الحیاة یجب على الجمیع مراعاتھ واحترامھ بوصفھ حقاً  ً وإنسانیا   .طبیعیا
ـ یجب على القائمین  بالعملیة التربویة في مدارس التربیة الفكریة التي یتعذر تطبیق أسلوب 6

الدمج فیھا االھتمام بالبرامج اإلرشادیة والتدریبیة التي تتبع أسلوب النمذجة من أجل تقدیم 
ً وتوجیھھم نحو إتباعھا وتدریبھم على تنمیة  النماذج السلوكیة السویة لألطفال المتخلفین عقلیا
المھارات االجتماعیة وصور التفاعل البینشخصیة، وذلك لمساعدتھم على محاولة االندماج 
بصورة طبیعیة في المجتمع الخارجي، بحیث ال یقف قصور مھاراتھم االجتماعیة وعدم قدرتھم 

ً یحول دون دمجھم في المجتمع وقدرتھم على القیام بالتفاعل  والعالقات الشخصیة المتبادلة حائال
  .على التعامل مع األشخاص العادیین

  :  ثانیاً التوصیات البحثیة
ً في المملكة العربیة السعودیة 1 ـ إجراء الدراسات المسحیة لتحدید أعداد األطفال المتخلفین عقلیا

بصورة دقیقة، وتحدید متطلبات وأسالیب التوسع في تطبیق دمج ھؤالء األطفال المتخلفین 
ً في المدارس العادیة ◌ُ   .عقلیا

ً من الدمج الجزئي والدمج الكلي لتحدید 2 ـ إجراء البحوث والدراسات الخاصة بمدى فاعلیة كال
ً في المدارس العادیة   .أفضل األسالیب والوسائل الممكنة لدمج األطفال المتخلفین عقلیا

لیة البرامج  اإلرشادیة في تحسن اتجاھات األطفال العادیین داخل مدارس ـ دراسة مدى فاع3
 ً   .الدمج نحو أقرانھم من المتخلفین عقلیا
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  وعالقتھا بمفھوم الذات بعض مؤشرات صعوبات التعلم 
  بالمملكة العربیة السعودیةلدى عینة من أطفال الروضة 

 أمیرة طھ بخش ـ أستاذ مشارك ـ كلیة التربیة ـ جامعة أم القرى ـ مكة المكرمة/ الدكتورة
  :ملخص

ألطفـال  لدى ا علمصعوبات التمؤشرات نسب انتشار  تحديدالدراسة الحالية إلى  تهدف
الـذكور   بـين  الفروقوالكشف عن  .المملكة العربية السعوديةب بمكة المكرمةبمرحلة الروضة 

العالقة بين وجود مؤشرات صـعوبات الـتعلم   وبحث . صعوبات التعلممؤشرات اإلناث في و
طفال وطفلة بالسـنة الثانيـة   ) 514(وتكونت عينة الدراسة من  .لدى الطفل وبين مفهومه لذاته

وباسـتخدام التكـرارات والنسـب    . بالمملكة العربية السعودية بمكة المكرمة الروضةمرحلة ب
لداللـة الفـروق بـين    " ت"المئوية واختبار مان ويتني لداللة الفروق بين التكرارات واختبار 

المتوسطات أظهرت نتائج الدراسة انتشار مؤشرات صعوبات التعلم لـدى األطفـال بمرحلـة    
روق بين الذكور واإلناث في هذه المؤشرات، كمـا أشـارت نتـائج    الروضة، كما لم توجد ف

الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين األطفال ممن لـديهم مؤشـرات صـعوبات    
التعلم وبين األطفال الذين ليس لديهم مثل هذه المؤشرات في مفهوم الذات لصالح األطفال الذي 

  .ال يعانون من مؤشرات صعوبات التعلم
  

Some Indicators for Learning Difficulties as related to Self-Concept 
in a Sample of KG children in Saudi Arabia 

 
Abstract: 

The study aimed at defining distribution rates of learning difficulty 
indices in kindergarten Saudi children, finding out about differences 
between males and females as related to the child’s self-concept. Using 
frequencies, percentages, Mann-Whitney test and t-test, findings 
indicated that children in kindergarten in Saudi Arabia are dispersed on 
learning difficulty indices. There were found no significant differences 
between males and females thereof. But there were found a statistically 
significant difference between children with learning difficulty indices 
and others with no learning difficulty indices on self-concept in favour of 
children having no such indices. 
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  :مقدمة
من المجاالت المهمة والتي تظهـر   Learning Disabilitiesمجال صعوبات التعلم يعد      

 المظـاهر، تماماً في معظم  عاديينوخاصة فيما يظهر لديهم وكأنهم  األفراد،فيها الفروق بين 
  .التعلمأو أكثر من مجاالت  مجال،إال أنهم في الحقيقة يعانون من عجز واضح في 

إلى أن كل من يتعلم سواء أكان راشداً أم صغيراً يواجـه  ) 1979(عثمان ويشير سيد 
وإذا تغلـب القـائمون علـى     التعلم،صعوبة أو مشكلة أو توقفاً في سيره وحركته في طريق 

  .والوصول إلى مراميه بشكل سليم التعلم،صعوبات التعلم تمكنوا من تحقيق أهداف 
-الـتعلم  الصعوبات الخاصـة فـي    أول من استخدمKirk  ويعتبر صمويل كيرك  

Specific Learning Disabilities،      والذي أوضح فيه أن الطـالب الـذين يعـانون مـن
يظهرون اضطراباً واحدا أو أكثر مـن العمليـات النفسـية األساسـية      نوعية،صعوبات تعلم 

ضـطراب  والتي قد تظهر في شكل ا المكتوبة،المتضمنة في فهم أو استخدام اللغة المنطوقة أو 
أو اإلعاقات  الحسابية،أو العمليات  التهجي،أو  القراءة،أو  الكالم،في االستماع أو التفكير، أو 

ومع ذلك ال تتضـمن صـعوبات الـتعلم    . أو عسر القراءة ،أو الخلل الوظيفي للمخ اإلدراكية،
لية أو سوء أو االضطرابات االنفعا ،اإلعاقة البصرية أو السمعية أو الحركية أو التخلف العقلي

  ) 114 ،1996 ،محمد عبد الظاهر الطيب(. الظروف البيئية
لصـعوبات    Chalfantفي تصنيفه الذي قدمه مع كالفنت  Kirkوحينما أشار كيرك 

التعلم إلى أنها تتضمن صعوبات تعلم نمائية وأخر أكاديمية فانه حدد لصعوبات التعلم النمائيـة  
بين طياته ثالثة أنماط أساسية منها تتمثل في الصعوبات تصنيفا ثالثيا رأى من خالله انه يضم 

ومن المعروف أن مشكالت أو . المعرفية، والصعوبات اللغوية، والصعوبات البصرية الحركية
صعوبات االنتباه، واإلدراك والذاكرة تأتي في مقدمة ما يتعـرض لـه أولئـك األطفـال ذوو     

األساس الذي يقوم عليه ما يتعرضـون لـه   صعوبات التعلم من مشكالت متعددة ومختلفة تمثل 
  .من صعوبات التعلم، وما يعانون منه على اثر ومن جرائه

نه عادة ما يتم النظر إلى صـعوبات الـتعلم   أ Torgesen (2003)ويرى تورجيسين 
على أنها تلك المشكالت التي يواجهها التالميذ ويخبرونها في اكتساب المعارف األكاديمية وما 

ن مهارات مختلفة، وأنها ترجع فـي األسـاس إلـى اضـطراب فـي العمليـات       يرتبط بها م
األساسية التي ترجع بدورها إلى اخـتالل األداء الـوظيفي للجهـاز العصـبي      ةالسيكولوجي

. المركزي وعلى ذلك فانه عادة ما يتم لنظر إلى أوجه القصور تلك على أنها نفسـية عصـبية  
التي تشهد مثل هذا القصور مـا هـي إال تتـابع     ةومن جانب أخر فان العمليات السيكولوجي

سلوكيات علنية معينة تنقل المعلومات المختلفة وتتناولها بين الوقت الـذي تحـدث فيـه تلـك     
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المعلومات على أنها مثيرات معينة والوقت الذي يتم فيه اختيار استجابة محددة لها والقيام بمثل 
  .هذه االستجابة

روضة المعرضين لخطر صعوبات التعلم أي الذين تصدر مما ال شك فيه أن أطفال الو
لصعوبات التعلم شانهم فـي   قبإمكانية تعرضهم الالح ئعنهم سلوكيات تعد بمثابة مؤشرات تنب

ذلك شان أقرانهم ذوي صعوبات التعلم يبدون العديد من أوجه القصور في العمليات المعرفيـة  
ونحـن  . كيات منبئة بتلك الصعوبات الالحقـة المختلفة وهو ما أشار البعض إليه على انه سلو

نرى أن مالحظة أوجه القصور هذه أو تلك السلوكيات يعتبر إجراء غاية في األهمية الن مـن  
شانه أن يساعدنا في االكتشاف المبكر لمثل هذه الحاالت وهو األمر الذي يـدفعنا حتمـا إلـى    

ه الحد بدرجة كبيرة مـن تلـك اآلثـار    تقديم برامج التدخل المبكر المناسبة لهم مما يترتب علي
  .تترتب على صعوبات التعلم أنالسلبية التي يمكن 

كذلك يلعب مفهوم الطفل عن ذاته دوراً مهماً في إصـابته باالضـطرابات السـلوكية    
ومفهوم الذات يعني ، ) (John,  1986,  P:23والسلوك العدواني بصفة خاصة ، بصفة عامة

 اإليجـابي حيث يشير المفهوم ) 91ص ، م1992، غريبعبد الفتاح ( كيفية إدراك الفرد لذاته
بينما يشير المفهوم السلبي إلى عـدم قبـول   ، عن الذات إلى مدى قبول الفرد لنفسه وتقديره لها

، ولذلك ينظر إلى نفسـه  )81ص ، أ ، م1987سالمة، ممدوح (الفرد لنفسه وتقليله من شأنها 
وهذا يجعله ينطوي علـى   اع وأنه ال قيمة له وال اعتبارمتعلى أنه حقير ومنبوذ ومن سقط ال

  ).170ص ، م1988، إبراهيمسليمان ( هيةوينظر لآلخرين نظرة حقد وكرا، نفسه
وتهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على مدى شيوع مؤشرات صعوبات التعلم لـدى  

 .الذات لدى األطفال عينة من أطفال الروضة بالمملكة العربية السعودية، وعالقة ذلك بمفهوم
  :مشكلة الدراسة

يعتبر مجال صعوبات التعلم من المجاالت الحديثة نسبيا في ميدان التربيـة الخاصـة،   
يزخر بالجدل حول تلك الفئة من حيث التشـخيص والتصـنيف    ولذلك فإن هذا المجال مازال

ر بشـكل أو  مصطلحا تشي) 38(والعالج ونسب االنتشار والدليل على ذلك انه تم حصر عدد 
أو اإلعاقة   Hidden Handicappedبين تلك المصطلحات مصطلح  نبأخر إلى تلك الفئة، م

   )Cruickshank, & Paul: 1980(الخفية 
التعلم ولكنه يفشل  ىحين يلتحق الطفل بمرحلة التعليم االبتدائي ويظهر قدرة كامنة علو
اصة في تعلم القراءة أو الكتابـة أو  عندئذ يؤخذ في االعتبار أن لدى الطفل صعوبة خفي ذلك، 

  .الهجاء التعبيري أو في الحساب
على أهمية الكشف المبكر ألبعـاد ومجـاالت    )Barbara, 1998( اباركذلك تؤكد بار

ومهارات لغويـة أو  . في مرحلة رياض األطفال سواء كانت صعوبات حركية مصعوبات التعل
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نماط رئيسية مـن اإلعاقـات تشـكل فـي     وفي نفس السياق وجد أن هناك أربع أ. اجتماعية
من جملة األطفال المعاقين ممن هم في سن المدرسة وهم حسب السن كمـا  %) 94(مجموعها 

  :يلي
  %).48(فئة األطفال ذوي صعوبات التعلم وتشكل  -1
 %).23(فئة األطفال ذوي اضطرابات اللغة والكالم وتشكل  -2

 %).14(فئة األطفال المعاقين عقليا وتشكل  -3

إلـى أن صـعوبات    Hallahan & Kauffman (2003)االهان وكوفمان ويشير ه
التعلم وفقا للجنة القومية األمريكية المشتركة لصعوبات التعلم تعد بمثابة مصطلح عـام يشـير   
إلى مجموعة غير متجانسة من االضطرابات التي تظهر على هيئة صعوبات ذات داللـة فـي   

و التحدث، أو القراءة، أو الكتابـة، أو التفكيـر، أو   اكتساب واستخدام القدرة على االستماع، أ
وتعـد مثـل هـذه    . القدرة الرياضية أي القدرة على إجـراء العمليـات الحسـابية المختلفـة    

االضطرابات جوهرية بالنسبة للفرد ويفترض أن تحدث له بسبب حدوث اخـتالف فـي األداء   
هذا وقد . وقت خالل فترة حياته الوظيفي للجهاز العصبي المركزي، كما أنها قد تحدث في أي

تحدث مشكالت في السلوكيات الدالة على التنظـيم الـذاتي، واإلدراك الجمـاعي، والتفاعـل     
االجتماعي إلى جانب صعوبات التعلم، ولكن مثل هذه المشكالت ال تمثل في حـد ذاتهـا وال   

  .تعتبر صعوبة من صعوبات التعلم
الواقع أن يوجد هناك محتوى أكـاديمي  ويرى البعض أن صعوبات التعلم تتطلب في 

معين أو منهج محدد ال يستطيع طفل عادي أو عالي الذكاء أن يستوعبه وهو األمـر الـذي ال   
يتوفر في الروضة، ومع ذلك فهي ال تبدأ فجأة في المدرسة االبتدائية، بل البـد مـن وجـود    

إلى فريقين يـرى األول   ومن ثم انقسم العلماء حول ذلك. مؤشرات تدل عليها منذ ذلك الوقت
منهما أننا يجب أن نطلق عليها صعوبات التعلم حتى نتعامل معها من هـذا المنطلـق، ونقـدم    
برامج التدخل المبكر المناسبة بينما يرى الفريق األخر أن ما يوجد آنذاك هو قصـور ينتـاب   

رات قبـل  تلك المهارات السابقة على التعلم والتي تعد ضرورية له وهي مـا تعـرف بالمهـا   
  .األكاديمية

كما أن أوجه القصور في المهارات قبل األكاديمية تؤدي في الواقع كما يـرى عـادل   
إلى صعوبات التعلم األكاديمية الالحقة تتباين وفقـا لتبـاين   ) 2005(عبد اهللا وصافيناز كمال 

ونـات  ومن ثم فان هذا القصور عادة مـا يـرتبط بالمك  . القصور في المهارات قبل األكاديمية
األربعة لصعوبات التعلم األكاديمية والتي تتمثل في اللغة بشقيها الشفوي، والتي تتمثل مظاهره 

) األصوات، والكلمات، والمعاني، والتراكيب النحويـة، واالسـتخدام االجتمـاعي للغـة    (في 
 )تحليل الحروف، والتعرف على الكلمة، وطالقة القراءة، والفهم القرائي(والمكتوب ومظاهره 
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العمليـات   ءإجـرا (، والحساب، ومظاهره )التهجي، والتعبير أو اإلنشاء(والكتابة، ومظاهرها
وفضال عن ذلك هناك نمط رابـع يضـم   ). الحسابية األولية، والتفكير أو االستدالل الرياضي

أكثر من مظهر واحد من هذه المظاهر سواء كانت تلك المظاهر تنتمي إلى نمـط أو مكـون   
  .ر، كما انه قد يضم من جهة أخرى أكثر من مكون واحد من تلك المكوناتواحد فقط أو أكث

إن أكثر المنبئات أو المؤشرات المستخدمة في هذا المجال دقـة كمـا تـرى ليرنـر     
Lerner (2000)  وفورمان وآخرونForman et. al. (1997)  هي المهارات قبل األكاديمية

 pre-academic skills    ـ ل األكاديميـة كمـا يـرى تورجيسـين     وتعد هذه المهـارات قب
Torgesen (2001)    بمثابة تلك السلوكيات التي تعتبر ذات أهمية للطفل قبل إن يبـدأ تعليمـه

كمـا إن هنـاك مهـارة    . النظامي مثل التعرف على األرقام، والحروف، واألشكال، واأللوان
اك الفونولـوجي  أخرى لها أهميتها البالغـة بالنسـبة للقـراءة تتمثـل فـي الـوعي أو اإلدر      

Phonological awareness     وهو ما يتمثل في قدرة الطفل على فهم إن مجـرى الحـديث
يمكن تجزئته إلى وحدات صوتية اصغر كالكلمات، والمقاطع، والفونيمات على سبيل المثـال،  
أو هو قدرة الطفل على إن يفهم إن تدفق الحديث أو تسلسله يمكن إن تتم تجزئته إلى وحـدات  

وعلى هذا األساس يصبح من السهل علينا . ة اصغر كالكلمات، أو المقاطع، أو الفونيماتصوتي
إن ندرك ذلك السبب الذي تكون من اجله تلـك المشـكالت التـي تتعلـق بالفونولوجيـا أو      

في قلب العديد من مشكالت القراءة، فإذا ما واجهت الفـرد    Phonologyباألصوات الكالمية
مات إلى مكوناتها الصوتية أي األصوات المكونة لهـا فانـه سـوف    صعوبات في تجزئة الكل

  .تصادفه مشكالت جمة في تعلم القراءة، وهكذا الحال بالنسبة للمهارات قبل األكاديمية األخرى
  :تاليةوبناء على ذلك تظهر مشكلة الدراسة الحالية والتي يمكن تحديدها في التساؤالت ال

  ؟لدى األطفال بمرحلة الروضة علمالتصعوبات مؤشرات ما نسبة انتشار  -1
  ؟صعوبات التعلممؤشرات هل يختلف الذكور عن اإلناث في  -2
  هل توجد عالقة بين مفهوم الذات لطفل الروضة وبين مؤشرات صعوبات التعلم لديه؟ -3

  :أھداف الدراسة
  : تهدف الدراسة الحالية إلى  

  .حلة الروضةلدى األطفال بمر علمصعوبات التمؤشرات نسبة انتشار  تحديد -
  .صعوبات التعلممؤشرات اإلناث في والذكور  بين تحديد الفروق -
الكشف عن العالقة بين وجود مؤشرات صعوبات التعلم لدى الطفـل وبـين مفهومـه     -

  .لذاته
  :أھمیة الدراسة
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ألنـه   ،تزداد الحاجة إلى دراسات في مجال الصعوبات على مستوى المراحل التعليمية
كما يوجد عدد لـيس  . لم النفس يتسع لعدد من الدراسات واألبحاثأصبح حقال متخصصا في ع

كذلك توجد شكوى متكـررة مـن أوليـاء األمـور      ،بالقليل من الطالب لديهم صعوبات التعلم
أن ) 1979(ويؤكد سيد عثمـان  . والمعلمين والمجتمع من ضعف طالب المدارس بصفة عامة

ساعد في التغلب على ظاهرة التسرب أو وعالجها ي ،التعرف على صعوبات التعلم وتشخيصها
ويساعد على اإلقالل من الضياع المادي والنفسي  ،الفاقد أو اإلهدار في التعلم في كافة مراحله

باإلضافة إلى ذلك فإن صعوبات التعلم منطقة توتر في المجـال النفسـي   . في العملية التعليمية
طقة تتراكم حولها ضغوط نفسـية إذا لـم   ومن ،ومنطقة ضعف شديدة الحساسية انفعاليا ،للمتعلم

كما يتولد عنه ضغط داخلي في صورة قلـق عـام لـدى    . تعالج قد تمتد إلى شخصية المتعلم
وهذه مسـالة تتطلـب    ،ومراحله ،الطالب يتزايد معه صعوبات التعلم في كافة مستويات التعلم

بدايـة  لتعلم مبكرا عنـد  ولذلك ينبغي االهتمام بدراسة صعوبات ا. إدراكا عاما لخطورة شانها
   .)2 ،1990 ،مصطفى محمد كامل. (ظهورها لدى الطالب وعالجها

الدراسة الحالية في محاولة التعـرف مبكـرا علـى مؤشـرات      أهميةومن هنا ترجع 
وعالقتها بمفهوم الذات لهم، مما يتيح لنا عمـل البـرامج    صعوبات التعلم لدى أطفال الروضة

وعالج تأثيراتها على بعض متغيرات الشخصية لألطفال مثـل   الالزمة لعالج هذه المؤشرات
التعـرف  كـذلك  مفهوم الذات، وال يمكن ذلك إال بعد التعرف على هذه المؤشرات وتحديدها، و

األساس في الهامة من حياتهم والتي تعتبر  على األطفال في هذه المرحلة آثارها المختلفةعلى 
  .ليةالتاالنمو مراحل بناء شخصية الفرد في 

  :لدراسةمصطلحات ا
  :صعوبات التعلم

مفهوم يشير إلى تباعد دال إحصائي بين تحصيل الطفل وقدرته العقليـة العامـة فـي    
واحدة أو أكثر من مجاالت التعبير الشفهي، أو التعبير الكتابي، والفهم االسـتماعي، أو الفهـم   

حسابية األساسية، أو االسـتدالل  القرائي، أو المهارات األساسية للقراءة، أو إجراء العمليات ال
الحسابي، أو التهجي ويتحقق شرط التباعد الدال وذلك عندما يكون مستوى تحصيل الطفل في 

أو اقل من تحصيله المتوقع، وذلك إذا مـا اخـذ فـي    % 50أو أكثر من هذه المجاالت  ةواحد
 ,Conte and Andrews). االعتبار العمر الزمني والخبرات التعليمية المختلفة لهذا الطفـل 

1993, 147)   
صعوبات التعلم بأنـه فئـة مـن    ) 1994(وأحمد عواد  ،ووضح محمود عوض اهللا  

. الطالب تعاني من انخفاض وتدني التحصيل األكاديمي الفعلي عن التحصـيل المتوقـع لـه   
وتقاس صعوبات التعلم بدرجة مدرس الفصل لمدى تواتر مجموعة من الخصائص السـلوكية  
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والتذبذب االنفعالي وسـوء التوافـق    ،واالندفاعية ،قصور االنتباه والنشاط الزائد :يالعامة وه
  . )244: ص(. الشائعة لدى الطالب ذوي صعوبات التعلم ،االجتماعي

  :مؤشرات صعوبات التعلم
هي تلك السلوكيات التي تعتبر ذات أهمية بالنسبة للطفل قبل أن يبدأ تعليمـه النظـامي   

هناك مهـارة أخـرى لهـا     أنكما . رقام، والحروف واإلشكال واأللوانمثل التعرف على األ
 عادل عبد اهللا محمد،. (الوعي أو اإلدراك الفونولوجيأهميتها البالغة بالنسبة للقراءة تتمثل في 

  .)26، 2005سليمان محمد سليمان، 
  :أطفال الروضة

تـراوح أعمـارهم   هم أولئك األطفال الذين يلتحقون بإحدى رياض األطفال، والذين ت
  )26، 2005سليمان محمد سليمان، عادل عبد اهللا، ( .سنوات 6: 4عامة ما بين 
 :مفهوم الذات

وهذه اإلدراكات يتم تشكيلها من ، كيفية إدراك الطفـل لنفسه: يعرف مفهوم الذات بأنه
وتتأثر على وجه الخصـوص بتدعيمـات البيئة واآلخريـن المهمين ، خالل خبرته في البيئة

  ). 91، ص 1992، غريبعبد الفتاح (في حياته 
  :الدراسات السابقة

دراسة عن الفروق بين تالميذ المرحلة االبتدائية األزهرية ب) 1990(سيف عبدون  قام
 139وكـان عـدد التالميـذ     ،والتعليم العام من الذكور واإلناث في صعوبات التعلم األكاديمية

أشارت نتائج الدراسة إلـى عـدم وجـود    . التعليم العام تلميذاً من 113 ،تلميذاً من األزهريين
إال . فروق دالة بين الذكور و اإلناث أو بين األزهريين وغير األزهريين في صعوبات الـتعلم 

أن الفروق بين المجموعتين كانت دالة في التعامل مع الزمالء في المدرسـة لصـالح تالميـذ    
د تفاعل دال بين الجنس ونوع الـتعلم فـي   كما وج. المدارس غير األزهرية ولصالح الذكور

  .أبعاد صعوبات التعلم
دراسة عن صعوبات التعلم األكاديمية والنمائية التي ) 1991(أجرى فيصل الزراد كما 

تلميذ وتلميذة، تـم   500يعانى منها تالميذ المرحلة االبتدائية بدولة اإلمارات على عينة قدرها 
انون من صعوبات التعلم في مجال التعليم، وكـان مسـتوى   تلميذاً وتلميذة يع 67التوصل إلى 

نسبة التالميـذ الـذكور    أنمن نتائج الدراسة  أتضح. تحصيلهم أقل من مستوى قدراتهم العقلية
إناث ولم توجـد فـروق بـين    %  11.28ذكور،% 15.64الذين يعانون من صعوبات التعلم 

أما بالنسبة للصعوبات النمائية  التعلم،الصفوف الدراسية، أو بين الذكور واإلناث في صعوبات 
صعوبات المـدركات الحسـية    ا، يليهفوجدت صعوبات متعلقة باللغة والكالم تأتى في المقدمة
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والحركية ثم االنتباه والتركيز، ثم الذاكرة واالحتفاظ ثم الصعوبات المعرفية والتفكير وبالنسـبة  
  .دمة ثم التعبير ثم الكتابة ثم القراءةللصعوبات األكاديمية فكانت صعوبة الحساب في المق

المقارنة بين أداء األطفال المتخلفين عقليـا،  إلى ) 1992(هدفت دراسة أحمد عباس و
أشارت نتائج الدراسـة إلـى   . دراسيا وبطيء التعلم ن، والمتأخريوذوى الذكاء فوق المتوسط

د تشابه بين نمـط أداء  وجو م، وعدوجود فروق دالة بين مجموعات الدراسة في اختبار الذكاء
الفئات، وبين أداء األطفال الذين يعانون من وجود عجز في التعلم، وأن فئـة العـاجزين فـي    
التعلم تميل إلى أن تكون متميزة في نمط أدائها في اختبار الذكاء، كما أشارت النتائج إلـى أن  

ي مشكالت الـتعلم لـدى   التتابع والقدرة على التركيز والذاكرة قد تكون من العوامل الحاسمة ف
  . العاجزين عن التعلم

دراسة بهدف التعرف على صعوبات التعلم النمائية التـي  ) 1994(وأجرى احمد عواد 
طفـال مـن أطفـال     468وتألفت عينة الدراسة من . تواجه األطفال بمرحلة ما قبل المدرسة

 5ت أعمارهم بـين  من اإلناث تراوح 220من الذكور،  258الروضة بمحافظة القليوبية منهم 
معلمـه طبـق    12، وبلغ عدد معلميهم 3.6سنة وانحراف معياري  5.2سنة بمتوسط  6.2 –

الباحث عليهن قائمة الكشف المبكر عن صعوبات التعلم النمائية لدى األطفال بمرحلة ما قبـل  
لدى  وقد أسفرت نتائج الدراسة عن شيوع صعوبات التعلم النمائية. المدرسة التي قام بإعدادها

األطفال بمرحلة ما قبل المدرسة، وكانت نسبة األطفال الذين يعانون مـن هـذه الصـعوبات    
وكانت أكثر أنماط صعوبات التعلم النمائية شيوعاً بين األطفال هـي  . من العينة الكلية% 5.86

حـل المشـكالت، واالنتبـاه، والتمييـز،     (ومظاهرهـا  % 12.34الصعوبات المعرفية بنسبة 
، ثم الصعوبات اللغويـة بنسـبة   )اكرة، وتشكيل المفهوم، والتكامل بين الحواسوصعوبات الذ

، وجـاءت  )اللغة الشفوية، والتفكيـر السـمعي، واالسـتقبال السـمعي    (ومظاهرها % 8.37
وتمثلـت  % 7.95الحركية في المرتبة الثالثة حيـث بلغـت نسـبتها     –الصعوبات البصرية 

العضـلي، وأداء مهـارات حركيـة     قعكس التناسأداء مهارات حركية كبيرة ت(مظاهرها في 
بينما كانت نسـبة  % 6.2وكانت نسبة الذكور الذين يعانون من صعوبات التعلم النمائية ). دقيقة

  . وذلك في جميع أبعاد القائمة% 5.45اإلناث 
وعند دراسة المظاهر السلوكية المميزة لألطفال ذوي صعوبات التعلم النمائية لم يجـد  

فروقا دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في المظاهر السلوكية المميـزة  ) 1994(سعيد دبيس 
لصعوبات التعلم بأبعادها الخمسة التي تتمثل في اإلدراك السمعي، واللغة المنطوقة، والتوجـه،  

كما لم يجد أيضا فروقا دالة إحصائيا فـي المظـاهر   . والتناسق الحركي، والسلوك الشخصي
األسر كبيرة ومتوسطة وصغيرة الحجم، بينما كانت هنـاك فروقـا دالـة     السلوكية بين أطفال
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إحصائيا في المظاهر السلوكية بين األطفال ذوي صعوبات التعلم النمائية بـاختالف مسـتوى   
  .تعليم األب واألم
دراسة عن الفروق بين التالميـذ العـاديين   ب) 1995(مسعد ربيع وأحمد عواد  كما قام

تلميذاً مـن   180ي حل المشكالت الرياضية اللفظية على عينة قدرها وذوى صعوبات التعلم ف
تلميذاً، أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق بين التالميذ  90اختير منهم  ،المدارس االبتدائية

العاديين وذوى صعوبات التعلم في حل المشكالت الرياضية اللفظية لصـالح العـاديين وبـين    
  .ث في حل المشكالت اللفظيةالذكور واإلناث لصالح اإلنا

باستخدام  Feder, K. & Kerr, R. (1996)كذلك فقد قامت كاتيا فيدر وروبرت كير 
لتقييم األطفال بمرحلة ما قبل المدرسة إلى جانـب اختبـار فـي العـد      Millerمقياس ميلر 

 5 – 4واألعداد على عينة ضمت خمسين طفال من أطفال الروضة تتراوح أعمـارهم بـين   
وأوضحت النتائج إن انخفاض مستوى األداء عملية العد يرتبط بشكل دال بالبطء فـي  . تسنوا

متوسط زمن االستجابة، والزيادة في متوسط زمن الرجع، كم كان يعكس وجـود صـعوبات   
أما انخفاض درجات األطفال في الخريطة المعرفيـة فكـان يعكـس فـي     . إدراكية –حركية 

  .علومات البصرية المكانية وتناولهااألساس وجود صعوبة في تجهيز الم
عنـد   Escobedo & Allen (1999)وجدت تيريزا إسـكوبيدو ومرجريـت أالن   و

تخطيطاً ورسما باستخدام الكمبيوتر قام بها أربعة أطفال بالروضة نصـفهم مـن    131تحليل 
يا البنين والنصف اآلخر من البنات وذلك على مدى ثمانية أسابيع بواقع جلسة واحـدة أسـبوع  

منها عبارة % 19.1منها كانت عبارة عن رسوم، بينما كان % 80.9مدتها ساعة ونصف إن 
، والحروف الممثلة السم الطفـل بنسـبة   %9.1وقد تضمنت حروفا هجائية بنسبة . عن كتابة

ولم تجد فروق بين الجنسين في ذلـك، وال  %. 9.1، والتهجي الخاص باإلمالء بنسبة 42.4%
  .فية الملونة أو غير الملونةبين الرسوم ذات الخل

على مقارنـة    Grobecker & Delisi) 2000(وعملت دراسة جروبيكر وديليسي 
طفـال   35القدرات المكانية والهندسية لعينة ضمت مجموعتين من األطفال تألفت األولى مـن  

طفال مـن   94سنة وتألفت الثانية من  13- 5من ذوي صعوبات التعلم تتراوح أعمارهم بين 
عاديين بعد مجانستهما في نسبة الذكاء والعمر الزمني وأوضحت النتائج وجود فـروق دالـة   ال

بين هاتين المجموعتين في األداء على المهام المستخدمة وهو ما يعكس مستوى تلك القـدرات  
أن األطفال ذوي صعوبات التعلم يبدون تأخرا نهائيا داال في مسـتوى النمـو    أتضحلديهم إذا 
لمكاني عامة وليس في القدرة على اإلدراك البصري فقط وما يتعلـق بهـا مـن    ا –المعرفي 
   .مهارات
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تمت مقارنة أداء أطفال الصـفين   Geary et.al) 2000(وفي دراسة جيري وآخرين 
األول والثاني من العاديين على بعض المهام السيكومترية مـع أداء أقـرانهم ذوي صـعوبات    

كليهما الذين يتجانسون معهـم فـي معـدل الـذكاء العـادي       التعلم في الحساب أو القراءة أو
وأوضحت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا بين المجموعتين في مستوى النمو العقلي عامـة  

وجود بعض أنماط القصور المعرفية لدى األطفـال ذوي   أتضحلصالح األطفال العاديين حيث 
   .صعوبات التعلم

طفال بالروضة لتحديـد   571دراسة على  Lowenthal (2002)أجرت لوينزال كما 
ن يعانوا من مشكالت في الـتعلم أو  أأهم الخصائص المميزة ألولئك األطفال الذين يتوقع منهم 

باألخرى من صعوبات في التعلم عندما يلتحقون بالمدرسة ووجدت إن هناك خصائص تـرتبط  
فـي، والجانـب الحركـي،    االنفعالي، وخصائص ترتبط بالجانب التكي –بالجانب االجتماعي 

 . والتواصل، والجانب المعرفي

إلى فحص سلوكيات اللعب  Lyytinen et.al) 2003(وهدفت دراسة ليتينين وآخرين 
ومجموعـة  ) 49= ن (والسلوكيات اللغوية لمجموعة من األمهات تعانين من صعوبات القراءة 

اء اللعب مع أطفـالهن الـذين   وذلك أثن) 49= ن (أجرى تضم قريناتهن الالئي ال تعانين منها 
شهر من العمر واثر ذلك على قيام هؤالء األطفال باللعب الرمـزي واسـتخدامهم    14يبلغون 

للغة وكشفت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائيا بين المجموعتين من األطفال فـي اللعـب   
  .الرمزي وإصدار اللغة لصالح أطفال أمهات المجموعة الثانية

إلى التعرف على مهارات تجهيـز المعلومـات    Hana) 2004( انوهدفت دراسة ها
االجتماعية لدى أطفال الروضة المعرضين لخطر صعوبات التعلم وأقرانهم العـاديين وذلـك   

للتكيف االجتماعي كإطار نظري وضـمت   Crick & Dodgeباستخدام نموذج كريك ودودج 
من أطفـال الروضـة المعرضـين    طفال  20العينة مجموعتين من األطفال تألفت األولى من 

طفال من أقرانهم العاديين بنفس الروضة وتوصـلت   20لخطر صعوبات التعلم وضمت الثانية 
هذه الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها وجود فروق دالة بين المجموعتين في تلـك المهـارات   

  لمعرفي مباشرة بمستوى نموهم العقلي ا طلصالح األطفال العاديين هو األمر الذي يرتب
إلى التعرف على إمكانية وجـود  ) 2005(هدفت الدراسة التي أجراها عادل عبد اهللا و

عالقة بين قصور بعض المهارات قبل األكاديمية ألطفال الروضة التي تتمثل في التعرف على 
األرقام والحروف واألشكال واأللوان إلى جانـب الـوعي أو اإلدراك الفونولـوجي ومـدى     

حاق بالمدرسة وتلقي الدراسة األكاديمية بها حيث تعتبر هـذه المهـارات مـن    استعدادهم لاللت
الناحية النظرية هي األساس الذي يمكن أن تقوم عليه الدراسة األكاديمية الحقا وبالتالي فإنهـا  
تعد هي المسئولة إلى درجة كبيرة عن صعوبات التعلم األكاديمية الالحقة كما تعمـل الدراسـة   
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الدور الذي يلعبه قصور تلك المهارات في درجة استعداد الطفـل للمدرسـة   أيضا على تحديد 
والتعرف على الدرجة التي يمكن لهذه المهارات أن تفسرها من تباين درجة االستعداد للمدرسة 
والتي تعد مسئولة عنها كذلك فهي تهدف أيضا إلى التعرف على ترتيب االولويات أو األهميـة  

ألهبة أو االستعداد للمدرسة بحيث تصل في النهاية إلى ترتيـب تلـك   لتلك المهارات بالنسبة ل
حد األبعاد الست التي تتضمنها أن أالمهارات بحسب تأثيرها في استعداد الطفل للمدرسة علما ب

األهبة أو االستعداد للمدرسة إنما يتمثل في النمو المعرفي والمعلومات العامة وتألفت عينة هذه 
 kg-пبالسـنة الثانيـة بالروضـة    ) إناث 10ذكور،  10(من الجنسين طفال  20الدراسة من 

بمحافظة الشرقية ممن يعانون من قصور في مهاراتهم قبل األكاديمية وممن ينتمون إلى اسـر  
من المستوى االقتصادي االجتماعي والثقافي المتوسط وممن ال يأتون بأي مشكالت سـلوكية  

طفال من أطفـال الروضـة العـاديين     20لدراسة أيضا وفقا لتقارير معلماتهم كما تضم عينة ا
الذين تنطبق عليهم نفس هذه الشروط السابقة باستثناء عدم وجود قصور في مهـاراتهم قبـل   
األكاديمية وتم استخدام عدد من األدوات ضمت مكعبات مختلفة األلـوان وتتضـمن األرقـام    

ن مقياس األهبة أو االسـتعداد  واأللوان والصور إلى جانب األشكال ولوحة الحروف فضال ع
االقتصادي الثقافي المطور لألسـرة   يللمدرسة الذي أعده الباحث واستمارة المستوى االجتماع

أسفرت نتائج تلك الدراسـة عـن وجـود    و ).2000(المصرية الذي أعده محمد بيومي خليل 
وجـود   ممدرسة وعـد بين المهارات قبل األكاديمية واالستعداد لل 0.05عالقة ايجابية دالة عند 

فروق دالة في درجات االستعداد للمدرسة بين الجنسين ممن يعانون من قصور في مهـاراتهم  
عن وجود فـروق دالـة فـي درجـة      أيضاقبل األكاديمية وفض عن ذلك فقد كشفت النتائج 

بين من يعانون ومن ال يعانون من قصور في مهـاراتهم قبـل    0.01االستعداد للمدرسة عند 
مية لصالح من ال يعانون منها وهو ما يعني أن أطفال الروضة العاديين يتفوقون علـى  األكادي

أقرانهم الذين يبدون مؤشرات لصعوبات التعلم في مستوى النمو العقلي المعرفي والمعلومـات  
أن المهارات قبل األكاديمية بالنسبة لألطفال الذين يعانون من قصـور   أتضحالعامة كذلك فقد 

،قريبا من تباين درجة استعدادهم للمدرسـة وان مهـارة التعـرف علـى     %19.1فيها تفسر 
تمثل أفضل فئات نوعية  األشكالعلى  فالحروف ومهارة التعرف على األعداد ومهارة التعر

منتقاة من المهارات قبل األكاديمية للتنبؤ بدرجة االستعداد للمدرسة من جانب أطفال الروضـة  
% 6.6، %2.1، %2.1تهم قبل األكاديمية حيث تفسر تقريبـاً  في مهارا ممن يعانون من قصر

ـ    مهـارة اإلدراك   ئعلى التوالي من تباين درجة أهبتهم أو استعدادهم للمدرسة كمـا لـم تنب
اد هـؤالء األطفـال للمدرسـة    دالفونولوجي ومهارة التعرف على األلوان بدرجة أهبة أو استع

  .إحصائيا ةبدرجة دال
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إلـى  ) 2005(وسليمان محمد سـليمان   عبد اهللاعادل  أجراهاكما هدفت الدراسة التي 
الكشف عن القصور في بعض المهارات قبل األكاديمية التي تعد مسئولة إلى حد كبيـر عـن   

، ومن ثم فإنها تعد بمثابة مؤشرات لصعوبات التعلم األكاديمية دحدوث صعوبات التعلم فيما بع
كثر ارتباطا بالفشل في المدرسة، وتعد المهارات قبـل  التالية التي يعاني الطفل منها والي تعد أ

بمثابة تلك السلوكيات التي تعتبر ذات أهمية للطفل قبل أن يبدأ تعليمه النظامي مثـل   ةاألكاديمي
كما أن هناك مهارة أخرى لها أهميتها . التعرف على األرقام، والحروف، واألشكال، واأللوان

ويعرف قصور هذه المهارات . الوعي أو إلدراك الفونولوجيالبالغة بالنسبة للقراءة تتمثل في 
إجرائيا في الدراسة الراهنة بأنه الدرجة التي يحصل عليها الطفل في كل مهـارة مـن هـذه    

% 50المهارات، ويعتبر هناك قصورا في هذه المهارة أو تلك إذا حصل الطفل على اقل مـن  
وتتـألف عينـة الدراسـة مـن     . المتضـمن من درجة المهارة أو من الدرجة الكلية للمهارات 

 353بمحافظ الشـرقية قومهـا    KG-IIمجموعة عشوائية من أطفال الصف الثاني بالروضة 
 12وانتهى األمر إلى تحديد من يعانون من هذا القصور بعـدد  ) طفلة 172طفالً،  181(طفال 

واأللوان، والصـور   بنات، وقد تم استخدام مكعبات مختلفة األلوان تتضمن األرقام 8ولداً، و 
أن قصـور  : إلى جانب األشكال، ولوحة الحروف، وقد أسفرت هذه الدراسة عن النتائج التالية

المهارات قبل األكاديمية يتخذ ترتيبا معينا لدى أطفال الروضة بحيث يأتي القصور في مهـارة  
القصـور   ، يليه%13.60التعرف على الحروف في مقدمتها إذ تصل نسبة انتشاره بينهم إلى 

ثم يأتي القصور في مهارة التعـرف  % 13.03في مهارة اإلدراك الفونولوجي للكلمات بنسبة 
أما القصور في مهارة التعرف على األلـوان  % 11.62على األعداد في المرتبة الثالثة بنسبة 

بينما يأتي القصور في مهارة التعرف على األشكال فـي  % 7.93فيشغل المرتبة الرابعة بنسبة 
وفضال عن ذلك فـان نسـبة انتشـار أوجـه     % 5.95مرتبة الخامسة واألخيرة وذلك بنسبة ال

القصور في المهارات قبل األكاديمية كمؤشرات لصعوبات التعلم بين أطفـال الروضـة تبلـغ    
القصور  يأتيكما يختلف ترتيب القصور في تلك المهارات بداللة جنس الطفل حيث %. 5.67

يليـه  % 16.02اإلدراك الفونولوجي للكلمات فـي المقدمـة بنسـبة    بالنسبة للبنين في مهارة 
ثم القصور في مهارة التعرف على % 13.81القصور في مهارة التعرف على الحروف بنسبة 

أما القصور في مهارة التعرف على األلوان فيأتي في المرتبة الرابعة % 11.05األعداد بنسبة 
التعرف على األشكال فـي المرتبـة الخامسـة     بينما يأتي القصور في مهارة% 9.39بنسبة 

أما بالنسبة % 6.63وبلغت نسبة انتشار هذه القصور بين البنين % 7.18واألخيرة وذلك بنسبة 
للبنات فان الترتيب يختلف عن ذلك بحيث يأتي القصور في مهارة التعرف على الحروف فـي  

بينمـا  % 12.21ألعداد بنسبة يليه القصور في مهارة التعرف على ا% 13.37المقدمة بنسبة 
، أمـا  %9.88يأتي القصور في مهارة اإلدراك الفونولوجي للكلمات في المرتبة الثالثة بنسـبة  
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، ويأتي القصور %6.40القصور في مهارة التعرف على األلوان فيشغل المرتبة الرابعة بنسبة 
ووصلت نسـبة  % 4.65في مهارة التعرف على األشكال في المرتبة الخامسة واألخيرة بنسبة 

كذلك فانه ال توجد فروق دالـة بـين   %. 4.65انتشار القصور في هذه المهارات بين اإلناث 
متوسطات رتب درجات البنين والبنات في كل مهارة من المهـارات الخمـس المتضـمنة أو    

  .الدرجة الكلية
  :تعقیب على الدراسات السابقة

ـ   ارات قبـل األكاديميـة تـرتبط    يتضح من العرض السابق لهذه الدراسـات إن المه
بصعوبات التعلم األكاديمية وتؤدي إليها، وبالتالي تعد تلك المهارات مؤشراً لها، وأن مثل هـذه  
المهارات في أساسها تكاد تتركز في مهارات التعرف على الحروف، واألعـداد واألشـكال،   

ت التعلم النمائية تنتشر واأللوان إلى جانب الوعي أو اإلدراك الفونولوجي للغة كما أن صعوبا
كمـا يالحـظ نـدرة    . بين أطفال الروضة في حدود معدالت انتشار صعوبات الـتعلم عامـة  

الدراسات العربية بصفة عامة والدراسات التي تمت بالمملكة بصفة خاصة والتي اهتمت بهـذا  
 .الموضوع

  :فروض الدراسة
 . بالمملكةالروضة  أطفال ترتيبا معينا لدىتعلم الصعوبات مؤشرات  يتخذ قصور -1

 .صعوبات التعلممؤشرات ناث في واإلذكور ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بينال  -2

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب الذين لديهم قصور في مؤشرات صـعوبات   -4
في مفهـوم الـذات   التعلم وبين الطالب الذين ليس لديهم قصور في مؤشرات صعوبات التعلم 

  .فال الذين ليس لديهم قصور في مؤشرات صعوبات التعلملصالح األط
  :إجراءات الدراسة

  :ـ منهج الدراسة1
  .لطبيعة وبيانات الدراسة لمالءمتهالمنهج الوصفي اإلحصائي  اعتمدت الدراسة على  

  :ـ عينة الدراسة2
 تم اختيـارهم  بمكة المكرمةالعربية السعودية  بالمملكةعينة من األطفال بدور الحضانة 

بالسنة الثانية ) طفلة 252طفال، و 262(طفال وطفلة ) 514(ة، وقد بلغ عددهم بصورة عشوائي
روضـة  ـ   روضة المقاصـد اإلسـالمية  ـ   روضة بشائر الخير(تم اختيارهم من  بالروضة

الفضـل  ـ   الدوحة األهليـة ـ   دار الجيل األهليةـ   روضة المجد األهليةـ   العاصمة األهلية
وبلغ متوسط . )مكة الخاصةـ   القبلة اإلسالميةـ   شعاع المعرفةـ   األهلية الزهراءـ   األهلية

وقد تم اختيارهم من السنة الثانية بالروضة . )2.02(سنة وانحراف معياري ) 5.22(أعمارهم 
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ت، أو حتى يكونوا قد قضوا عاما كامال بها يمكنهم على أثره أن يكونوا قد اكتسبوا هذه المهارا
  .لديهم قد تحسن على أثر ذلك لمهاراتيكون مستوى هذه ا

  :الدراسة تاوأد -3
عادل عبد اهللا وسليمان محمد . مهارات قبل األكاديمية إعدادالبطارية لتقييم القصور في  -1

  :وتتكون مما يلي ).2005(سليمان 
  :أـ لوحة الحروف

وهي لوحة خشبية تتضمن الحروف الهجائية جميعها وذلك من األلـف إلـى اليـاء،    
طلب من الطفل أن يتعرف على هذه الحروف فرادى أي يتعرف على كل حرف منها علـى  وي

حدة، وليس شرطا أن يتعرف عليها بالترتيب، لكن المهم أن يحدد كـل حـرف منهـا بشـكل     
صحيح، وأن يتعرف عليه جيداً ويحصل الطفل على نصف درجة في مقابل كل حرف يدركـه  

  .مقابل تناوله الصحيح للوحة وحفاظه عليها إدراكا صحيحا فضال عن درجة واحدة فقط
  :األشكالب ـ 

وهي بعض األشكال الخشبية والبالستيكية التي تضم خمسة أشكال أساسية هي المثلـث  
ويطلب من الطفل أن يتعرف على كل منها عنـدما  . والمربع، والمستطيل، والدائرة، والمكعب

ويحصل الطفل على درجة واحدة حـال  . شكلنهم أن يحضروا أي تقدم لهم، أو عندما يطلب م
  . إدراكه الصحيح لذلك الشكل الذي يقدم له

  :ج ـ المكعبات
وهي عبارة عن مجموعة من المكعبات المعروفة ذات األلوان المختلفة التي تعد فـي  

وتستخدم تلك المكعبات فـي سـبيل تحقيـق    . واقع األمر من أهم ألعاب األطفال في هذه السن
  :األهداف التالية

  .التحقق من إدراك الطفل لألرقام أو األعداد .1
 .التحقق من إدراك الطفل لأللوان .2

 .التحقق من اإلدراك الفونولوجي للكلمات من جانب الطفل .3

بحيث يطلب مـن   10: 1وبالنسبة لألعداد فتستخدم المكعبات التي تتضمن األعداد من 
عليها بالترتيب لكن المهـم   الطفل أن يتعرف على هذه األعداد فرادى، وليس شرطا أن يتعرف

أن يحدد كل رقم منها بشكل صحيح وإن كان األطفال يعتبرون أكثر ميال إلـى معرفـة تلـك    
األعداد مرتبة، بل ويتغنون بها على هذه الشاكلة ويحصل الطفل على درجة واحدة مقابل كـل  

  .رقم يدركه بشكل صحيح
، وقد تمثلت األلوان المسـتخدمة  أما بالنسبة لأللوان فتستخدم مكعبات بمختلف األلوان

 –البنفسـجي   –البني  –األزرق  –األصفر  –األخضر  –واألحمر  –األسود  –األبيض "في 
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ويحصل الطفل على درجة واحدة عند إدراكه لكل لون من هـذه األلـوان   " البمبي –البرتقالي 
غيرهـا علـى   كما يطلب منه أن يحضر أحد المكعبات الحمراء أو الخضراء أو الصفراء أو 

سبيل المثال فإذا احضر هو بحسب اللون المطلوب تكون إجابته صحيحة، ويحصـل بالتـالي   
على درجة واحدة، أما إذا لم يحضره هو أو أحضر مكعبا ذا لون آخر فإن إجابته فـي تلـك   

  .الحالة تعد غير صحيحة وال يحصل بالتالي على أي درجة في مقابلها
صور في أي من هذه المهارات إذا ما قلـت درجاتـه   ويعتبر الطفل ممن يعانون من ق

من الدرجات المخصصة لها، كما أنـه  % 50التي يحصل عليها في هذه المهارات أو تلك عن 
يعد ممن يعانون من قصور في تلك المهارات قبل األكاديمية إذا ما قلت درجاته في المجمـوع  

لها على اعتبار أنه يكون من  من مجموع درجاتها المخصصة% 50الكلي لهذه المهارات عن 
األكثر احتماال بالنسبة للطفل بهذه الكيفية أن يكون أكثر عرضة لصعوبات الـتعلم األكاديميـة   
فيما بعد نظرا ألن مثل هذه المهارات تعد هي األساس الذي يقوم عليه التعلم األكاديمي الالحق 

  . للطفل
 )1982(بشاي حليم ور طلعت منصوإعداد  :مقياس مفهوم الذات لألطفال -2 

وقـد أعـده كـل مـن     ، لذاته أداة للتقرير الذاتي تكشف عن كيفية إدراك الطفل وهو
عبارة موزعة على ثالثة مقاييس فرعية ) 35(ويتكون المقياس من ، )1982(وبشاي ، منصور

لطرق وفيما يلي عرض ، والخبرات المدرسية، والعالقات مع األصدقاء، هي الخبرات األسرية
  : ثبات وصدق هذا المقياس حساب

  :ثبات المقياس
، معامل ألفا لكل بعد من أبعاد المقياس والذي بلغت قيمتـه تم حساب الثبات عن طريق 

  .لكل بعد من أبعاد المقياس على الترتيب )0.87(و) 0.85(و، )0.88(
  :المقياس صدق

ـ ، وقـد كانـت   المقياس عن طريق االتساق الـداخلي لقد تم حساب صدق هذا  ع جمي
عي الذي تنتمـي إليـه تتـراوح بـين     معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والمقياس الفر

بينما كانت معامالت االرتباط بين درجات المقاييس الفرعية والدرجة الكليـة  ) 0.82 -0.41(
  . )0.01(الرتباطات دالة عند مستوى وجميع هذه ا) 0.87 - 0.79( تتراوح بينللمقياس 

  :الدراسةفي خطوات السير  -4
جمع األدبيات المرتبطة بموضوع الدراسة من إطار نظري ودراسات سابقة وتصنيفها  -

 .في الدراسة

إعداد أدوات الدراسة والتأكد من مناسبتها لعينة الدراسة وذلك من خالل التأكـد مـن    -
 .صدقها وثباتها لعينة الدراسة
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ـ تطبيق بطارية تقييم القصور في المهارات قبل األكاديمية  - عشـوائية مـن    ةعلى عين
طفال وطفلة ليهم قصورا فـي  ) 211(أسفر تطبيقها عن وجود  يوالت .أطفال الروضة

 .ال يعانون من مثل هذا القصور) 303(المهارات قبل األكاديمية، و

 .من األطفال على عينة الدراسةبمساعدة المعلمات تطبيق مقياس مفهوم الذات  -

ها إحصائيا لإلجابة عـن تسـاؤالت الدراسـة    جمع وتبويب بيانات الدراسة ومعالجت -
 .والتحقق من فروضها

مناقشة وتفسير نتائج الدراسة وتقديم التوصيات والبحوث المقترحة والتي ترتبط بنتائج  -
 .الدراسة

  :األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في الدراسة
والتـي  الختيار صحة فروض الدراسـة  سوف يتم استخدام األساليب اإلحصائية المناسبة 

  :تتمثل فيما يلي
  .التكرارات والنسب المئوية -
 .اختبار مان ويتني لداللة الفروق بين التكرارات -

  .لداللة الفروق بين المتوسطات" ت"اختبار  -
 :نتائج الدراسة

مؤشرات  يتخذ قصور: للدراسة والذي ينص على بالنسبة الختبار صحة الفرض األول: أوال
استخدمت الباحثـة  " العربية السعودية أطفال الروضة بالمملكة ىترتيبا معينا لدتعلم الصعوبات 

في بطارية تقيـيم  % 50التكرارات والنسب المئوية لتصنيف الطالب الحاصلون على أقل من 
ويوضح الجدول طفال وطفلة، ) 211(والذين بلغ عددهم القصور في المهارات قبل األكاديمية 

  .التالي نتائج ذلك
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   )1(جدول 
  فال ذوي صعوبات التعلم قبل األكاديميةعدد األط

  من الدرجات ونسبتهم المئوية% 50وهم الحاصلون على أقل من 
  
  

المهارات قبل 
  األكاديمية

  المجموع  إناث  ذكور
  %  ن

يب
ترت

ال
  

  %  ن

يب
ترت

ال
  

  %  ن

يب
ترت

ال
  

مهارات اإلدراك 
  الفونولوجي للكلمات

60  28.04  1  9  4.21  3  69  32.25  2  

ى مهارة التعرف عل
  الحروف

41  19.16  2  31  14.49  1  72  33.65  1  

مهارة التعرف على 
  األعداد

18  8.41  3  29  13.55  2  47  21.96  3  

مهارة التعرف على 
  األشكال

2  0.93  5  6  2.80  5  8  3.73  5  

مهارة التعرف على 
  األلوان

8  3.74  4  7  3.27  4  15  7.01  4  

  :ما يليالسابق يتضح من الجدول 
في مقدمة تأتي ن القصور في مهارة التعرف على الحروف أنجد  :نة الكليةبالنسبة للعي: أوال

، %33.65إلى  وعا إذ تصل نسبة انتشاره بين األطفال بالمملكةأوجه القصور ومن أكثرها شي
، ثم يأتي القصور %32.25يليه القصور في مهارة اإلدراك الفونولوجي للكلمات وذلك بنسبة 

، أما القصور فـي مهـارة   %21.96د في المرتبة الثالثة بنسبة في مهارة التعرف على األعدا
، بينما يأتي القصور فـي مهـارة   %7.01التعرف على األلوان فيشغل المرتبة الرابعة بنسبة 

  %.3.63التعرف على األشكال في المرتبة الخامسة واألخيرة وذلك بنسبة 
دراك الفونولوجي للكلمات يأتي فـي  ن القصور في مهارة اإلنجد أ :بالنسبة لعينة البنين: ثانيا

، %28.04مقدمة أوجه القصور في المهارات قبل األكاديمية للبنين من أطفال الروضة بنسـبة  
، ثم القصور في مهارة التعرف %19.16يليه القصور في مهارة التعرف على الحروف بنسبة 

فيأتي فـي المرتبـة    ، أما القصور في مهارة التعرف على األلوان%8.41على األعداد بنسبة 
، بينما يأتي القصور في مهارة التعرف علـى األشـكال فـي المرتبـة     %3.74الرابعة بنسبة 

  . %0.93الخامسة واألخيرة وذلك بنسبة 
في المقدمة يأتي ن القصور في مهارة التعرف على الحروف نجد أ :اتنببالنسبة لعينة ال: ثالثا

بينمـا يـأتي   ، %14.49عرف على األعداد بنسبة ، يليه القصور في مهارة الت%13.37بنسبة 
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بينمـا يـأتي   ، %13.55القصور في مهارة التعرف على األعداد في المرتبة الثانيـة بنسـبة   
ويـأتي  ، %4.21القصور في مهارة اإلدراك الفونولوجي للكلمات في المرتبة الثالثـة بنسـبة   

ويـأتي  %. 3.27ذلـك بنسـبة   القصور في مهارة التعرف على األلوان في المرتبة الرابعة و
 .%2.80القصور في مهارة التعرف على األشكال في المرتبة الخامسة واألخيرة وذلك بنسبة 

  .وهذه النتائج تحقق صحة الفرض األول
وقد ترجع هذه النتائج إلى طبيعة الجنسيين والفروق الفسيولوجية بينهمـا التـي تعـد    

والى جانب ذلك فقد يرجع األمر إلى بيئاتهم أو . مسئولة بدرجة كبيرة عن اهتمامات كل منهما
ظروفهم البيئية المختلفة التي ربما تتباين في تقديم المثيرات المناسبة لهم التي تعمل على إثـارة  

 معارفهم وتحثهم على التعلم أو توفر لهم الخبرات الالزمة

د فروق ذات داللة توجال : "نهأعلى  للدراسة والذي ينص الفرض الثانيالختبار صحة : اثاني
والختبار صحة هـذا الفـرض   ".  صعوبات التعلممؤشرات ناث في واإلذكور ال إحصائية بين

كأسـلوب البـارامتري    Mann-Whitney (U)وتيني  –باستخدام اختبار مان  ت الباحثةقام
  .ويوضح الجدول التالي نتائج هذا الفرض. يبحث الفروق بين التكرارات

   )2(جدول 
  بين متوسطات رتب درجات البنين والبنات  لفرق) U( قيم

  )للبنين 101للبنات،  011=ن(من أطفال الروضة في المهارات قبل األكاديمية 
متوسط   المجموعة  المهارة

  الرتب
  الداللة U  مجموع الرتب

مهارة اإلدراك 
  الفونولوجي للكلمات

  البنات
  البنون

106.87  
105.45  

8763.00  
13603.00  

52.18  
  

  غير دالة

مهارة التعرف على 
  الحرف

  البنات
  البنون

103.59  
107.53  

8494.50  
13871.50  

  غير دالة  50.91

مهارة التعرف على 
  األعداد

  البنات
  البنون

102.26  
108.38  

8385.5  
13980.50  

  غير دالة  49.82

مهارة التعرف على 
  األشكال

  البنات
  البنون

111.30  
102.63  

9127.00  
13239.00  

  غير دالة  48.54

هارة التعرف على م
  األلوان

  البنات
  البنون

105.26  
106.47  

8631.00  
13735.00  

  غير دالة  52.28

عدم داللة الفروق بين متوسطات رتـب درجـات البنـين    السابق يتضح من الجدول 
والبنات في كل مهارة من المهارات قبل األكاديمية موضوع الدراسة، وهـذه النتـائج تحقـق    

  .الثانيصحة الفرض 
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التـي   Feder & Kerr (1996)مثل هذه النتائج مع نتائج دراسة فيدر وكيـر   وتتفق
حيث ) 1994(تؤكد على وجود تلك الصعوبات لدى الجنسين، كما تتفق مع نتائج دراسة دبيس 

لم تسفر عن وجود فروق دالة بين الذكور واإلناث في المظاهر السلوكية المميزة لصـعوبات  
الخمسة التي تتمثل وفقا لتلك الدراسة في اإلدراك السمعي، واللغـة  التعلم بين األطفال بإبعادها 

وتتفق كذلك مع نتائج دراسة فـون  . المنطوقة، والتوجه والتناسق الحركي، والسلوك الشخصي
ت وربما يرجع وجود فروق دالة بين البنين والبنا في عدم Vaughn et.al. (1993)وآخرون 

يعاني من نفس أوجه القصور أو المشكالت على الرغم من ذلك إلى إن كال من البنين والبنات 
اختالف ترتيب أهمية مثل هذه المشكالت، ولكنها موجودة لديهم رغـم ذلـك يعـانون منهـا     

كما إن األسباب التي تـؤدي إليهـا ال   . ويتأثرون بها وبما يمكن إن يرتبط بها من أثار سلبية
وفضال عن ذلـك فـان   . الجنس البيولوجيتختلف من جنس إلى آخر أي انه ال يختلف بداللة 

  .تشابه الظروف البيئية التي يعيش فيها أعضاء كال الجنسين له أثره المماثل في هذا المضمار
توجد فروق ذات داللة إحصـائية  " :ينص على انهوالذي  الفرض الثالث الختبار صحة: ثالثا
ن الطالب الذين ليس لـديهم  الذين لديهم قصور في مؤشرات صعوبات التعلم وبي األطفالبين 

لصالح األطفال الذين ليس لديهم قصور في مفهوم الذات قصور في مؤشرات صعوبات التعلم 
" ت"والختبار صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام اختبار ". في مؤشرات صعوبات التعلم

ل األكاديمية ممن يعانون قصورا في المهارات قب األطفاللداللة الفروق بين متوسطي درجات 
  .ويوضح الجدول التالي نتائج هذا الفرض. ال يعانون من هذا القصورالذين  واألطفال

  )3(جدول 
  لداللة الفروق بين متوسطات درجات األطفال " ت"نتائج اختبار 

  ممن لديهم مؤشرات صعوبات تعلم واألطفال الذين ال يعانون من مثل هذا القصور
حراف االن  المتوسط  العدد  المجموعة

  المعياري
مستوى   "ت"قيمة 

  الداللة
أطفال لديهم قصور في 

  المهارات
211  130.34  2.22  27.22  0.01  

أطفال ليس لديهم قصور في 
  المهارات

303  150.54  1.98  

يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين األطفال الذين لـديهم  
طفال الذين ليس لديهم قصور فـي هـذه المهـارات    ألفي المهارات قبل األكاديمية وا اقصور

" ت"كاديمية، فقد ارتفعـت قيمـة   لصالح األطفال الذين ال يعانون قصورا في المهارات قبل األ
الجدولية، كما كان متوسط درجات األطفال الذين ال يعانون قصـورا  " ت"المحسوبة عن قيمة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 20

فـي   ل الذين يعانون من مثل هذا القصورفي المهارات قبل األكاديمية أكبر من متوسط األطفا
  . مفهوم الذات

وتتفق هذه النتيجة مع ما أشار إليه العديد من الباحثين في أن األطفال ذوي صـعوبات    
الذي يميزهم، والتي تمثل انحرافا عن معـايير السـلوك   التعلم لديهم العديد من مظاهر السلوك 

كما أن األطفال ذوي ). 1997د عواد، أحم( عاديين ممن هم في مثل عمرهمالسوي لألطفال ال
صعوبات التعلم يظهر لديهم عدم لتقدم في المدرسة وعدم القابلية للتعلم وضعف التعامـل مـع   

التلميـذ ذوي   أنإلـى  ) 1999(كما يشير محمد مرسي  )50، 1998محمد عدس، ( اآلخرين
رابات مـن طفـل   الصعوبة تظهر عليه أعراض اضطرابات السلوك وتختلف حدة تلك االضط

أن التالميذ  (Bandura & Schunk, 1981)ويذكر . آلخر حسب درجة ونوع الصعوبة لديه
ذوي صعوبات التعلم من المحتمل أن يظهروا نقصا في تخيل الذات بسبب الفشل المتكرر فـي  

  .المدرسة الذي يؤدي أيضا إلى نقص توقع النجاح مما يقود إلى نقص المجهود المبذول
  :البحوث المقترحةالتوصیات و

  :بالتاليفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة الحالية فإنه يمكن التوصية 
عمل برامج عالجية للحد من القصور في المهارات قبل األكاديميـة لـدى األطفـال     -1

  .بمرحلة الروضة
عمل برامج عالجية لتنمية مفهوم الذات المصاحب للقصـور فـي المهـارات قبـل      -2

 .بمرحلة الروضةطفال األكاديمية لدى األ

العمل على مشاركة اآلباء في مثل هذه البرامج حيث إن الطفل في هذه المرحلة يكون  -3
 .أكثر تعلقا بوالديه ومن ثم يكون لديهم تأثير كبير في العملية اإلرشادية

دراسة العالقة بين القصور في المهارات قبل األكاديمية وبين فعالية الذات  -4
 .الروضةلدى األطفال بمرحلة 

القصور في المهارات قبل األكاديمية وبـين المهـارات   دراسة العالقة بـين   -5
 .االجتماعية لدى األطفال بمرحلة الروضة
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  المراجع
  المراجع العربية :أوالً

دراسة مقارنة ألداء مجموعة من األطفال المتخلفين عقلياً وذوي الـذكاء  . )1992( أحمد عباس عبد اهللا .1
مجلة . خرين دراسياً وبطيئي التعلم في التصنيف الثالثي الختبار وكسلر لذكاء األطفالفوق المتوسط، والمتأ

  . 269-243السنة األولى، العدد الثاني ص ص : مركز البحوث التربوية بجامعة قطر
، التعرف المبكر على صعوبات التعلم النمائية لدى األطفال في مرحلـة مـا قبـل    )1994(أحمد عواد  .2

  .3/  29- 26المؤتمر العلمي الثاني لمعهد الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس . ئيةالمدرسة االبتدا
، المكتـب العلمـي   اإلسكندريةقراءات في علم النفس التربوي وصعوبات التعلم، ) 1997(أحمد عواد  .3

  .للكمبيوتر والنشر والتوزيع
ذوي صعوبات التعلم في حل المشكالت الفروق بين التالميذ العاديين و) 1995(أحمد عواد ومسعد ربيع  .4

  .58-33م ص ص 1995المجلد األول، العدد الثاني، : مستقبل التربية العربية. الرياضية اللفظية
دراسة للمظاهر السلوكية المميزة لصعوبات التعلم النمائيـة وعالقتهـا بـبعض    ) 1994(سعيد دبيس  .5

  .50 – 26ص  ،8، السنة 29القاهرة، مجلة علم النفس، ع . المتغيرات
  . األنجلو المصرية ،القاهرة. صعوبات التعلم) 1979(سيد أحمد عثمان  .6
دراسة مقارنة لصعوبات التعلم لدى الجنسين من تالميـذ المرحلـة االبتدائيـة    ) 1990(سيف عبدون  .7

م، 1990، 18جامعة األزهر، كلية التربية، التربية مجلة لألبحاث التربوية، العدد . األزهرية وغير األزهرية
   . 160-121ص ص 

دليل مقياس مفهوم الذات لألطفال في مرحلتي الطفولة الوسـطى  ) 1982(طلعت منصور وحليم بشاي  .8
 124ص ص ، )م1982( قسم علم النفس بكلية اآلداب جامعة الكويت، كراسة التعليمات واألسئلة، والمتأخرة

- 141  .  
ة وقصور المهارات قبل األكاديمية ألطفال الروضة األهبة أو االستعداد للمدرس) 2005(عادل عبد اهللا  .9

  .2، ع1مجلة كلية التربية ببني سويف جامعة القاهرة م. كمؤشرات لصعوبات التعلم
قصور بعض المهارات قبل األكاديميـة ألطفـال   ) 2005(عادل عبد اهللا محمد، سليمان محمد سليمان  .10

، المجلد الخامس عشر، 48اسات النفسية، العدد الروضة كمؤشرات لصعوبات التعلم، المجلة المصرية للدر
  .49 – 17ص 
قصور بعض المهارات قبـل األكاديميـة ألطفـال الروضـة     ) 2005(عادل عبد اهللا وصافيناز كمال  .11

/  14 – 13المؤتمر السنوي الثالث عشر لكلية التربية، جامعة حلوان . وصعوبات التعلم األكاديمية الالحقة
3 .  

دراسة مقارنـة بـين   ، مفهوم الذات في مرحلة المراهقة وعالقته باالكتئاب) 1992(عبد الفتاح غريب  .12
 مكتبة األنجلـو المصـرية بالقـاهرة   ، بحوث المؤتمر الثامن لعلم النفس" مصر واإلمارات العربية المتحدة 

 . 112 - 87ص ص ، )م1992(

ي وعالقته بموضع الضبط لـدى  الرفض الوالد/ إدراك األبناء للقبول ) 1988(سليمان إبراهيم  عبد اهللا .13
  . 185 - 163ص ص ، العدد السادس، )م1988( مصر، جامعة الزقازيق، مجلة كلية التربية، "هؤالء األبناء 
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  بالمملكة العربیة السعودیةوالعادیین جودة الحیاة وعالقتھا بمفھوم الذات لدى المعاقین بصریا 

 أمیرة طھ بخش ـ أستاذ مشارك ـ كلیة التربیة ـ جامعة أم القرى ـ مكة المكرمة/ الدكتورة
  :ملخص

المعـاقين بصـريا    بينجودة الحياة  الفروق فيهدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن 
إلى التعرف على العالقة بـين جـودة   الدراسة هدفت ، كما بالمملكة العربية السعوديةعاديين وال

واسـتخدمت الدراسـة المـنهج    . المعاقين بصـريا العاديين والحياة ومفهوم الذات لدى هؤالء 
ممـن تتـراوح   ومثلهم من العاديين،  معاقا بصريا 50الوصفي كما تكونت عينة الدراسة من 

سنة بالمملكة العربية السعودية تم تطبيق عليهم مقياس مفهـوم الـذات    18-15أعمارهم بين 
ومعـامالت  " ت"واختبار المتوسطات واالنحرافات المعيارية  وباستخدام .ومقياس جودة الحياة

مسـتوى جـودة   فروق ذات داللة إحصائية فـي   وجودأسفرت نتائج الدراسة عن و، االرتباط
ووجود عالقة دالة وموجبة بين مفهـوم  ، لصالح العاديين بصرياالمعاقين و بين العاديينالحياة 

  .لمعاقين بصريادى عينة العاديين واالذات وجودة الحياة ل
concepts in a Sample of the -Quality of Life as Related to Self

impaired and the normal in Saudi Arabia-Visually 
This study aimed at investigating the differences between the 

quality of life as experienced by the visually impaired and the normal 

subjects in the study amongst Saudi people. It also aimed at recognizing 

the relationship between the quality of life and the self-concepts in both 

types of subjects. The descriptive method was employed to a sample of 

visually impaired and normal people aged 15 to 18 to whom the Self-

Concept Scale and the Quality of Life Scale were administered. Using 

mean scores, standard deviations and t-tests, the findings revealed that 

there are statistically significant differences between subjects of the study 

on the quality of life Scale to the good of the normal subjects, but there 

was a statistically significant positive relationship between quality of life 

and positive self-concept in the normal and the visually impaired subjects 

alike.    
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  :مقدمة
ان جل اهتمـامهم  تجاهل علماء النفس الجوانب اإليجابية لدى اإلنسان لعقود طويلة وك 

دراسـة وبحـث عـن     136728توجد  2000حتى عام  1887، فمنذ عام بالجوانب السلبية
الرضا (و) 2958 السعادة(عن الجوانب اإليجابية،  8659الغضب والقلق واالكتئاب في مقابل 

؛ إلى أن الحظ العلمـاء والفالسـفة أن   1: 16بنسبة ) 5701لعام والخاص ا بشقيها عن الحياة
بـل إن بعـض هـذه     ؛لخإ …تؤدي بالضرورة لالكتئاب والعزلة،  أحداث الحياة الضاغطة ال

مـا تصـنع    فكثيراً(ما، وتعيد بناء الذات وتؤدي لنتائج إيجابية  الخبرات يمكن أن تحقق هدفاً
ـ فيظهر معنى الحياة، وتنمـو مهـارات جيـدة    ) المحن الرجال وتصقل شخصياتهم  ةللمواءم

Coping Strategies  ـر ، وتفرز بعض المصـادر االجتماعيـةبقيمـة العالقـات    ف، وتُع
 للضـغوط، من خالل التكيف المعرفي ) ندة االجتماعية والتعاون والتعضيدكالمسا(االجتماعية 

جد أيضا أثناء الضـغوط المزمنـة،   فقد أكدت الخبرة الواقعية على أن االنفعاالت اإليجابية تو
بدأ اهتمام علماء النفس بالخبرة الذاتية اإليجابية والسمات الشخصية اإليجابية والعـادات  ولذلك 

ويجعل للحياة قيمـة وتحـول    Quality of lifeن جودة الحياة ياإليجابية ألنها تؤدي إلى تحس
نى وتنمي اإلبداع ومرونة التفكير دون األعراض المرضية التي تنشأ عندما ال يكون للحياة مع

وحل المشكالت وتقدير الذات وتخفف آثار الضغوط الناتجة عـن االضـطرابات العضـوية    
ص لزيادة أنماط والنفسية وتسهل التقدم واكتساب المعارف وتوسع بؤرة اهتمامه وتدفع األشخا

  .السلوك االجتماعي
الثاني من القـرن العشـرين   ظاهرة متحدي اإلرادة التي انتشرت في النصف  وتعتبر

إحدى أسباب البحث عن إيجابيات اإلنسان، فقد كان المكفوفون الممارسـون لألنشـطة أكثـر    
صالبة من أقرانهم غير الممارسين ولديهم مفهوم إيجابي عن الذات ولعل انحصـار الدراسـة   

  : حول السلبيات يرجع إلى أحد عاملين أو كالهما معا
حروب والدمار والمعاناة اإلنسانية فكان جل اهتمام العلماء كان القرن العشرين قرن ال •

  .احثين بآثار هذه الحروب ونواتجهاوالب
اء والمـرض ومكوناتهمـا   صعوبة تحديـد مفـاهيم اإليجابيـة والسـلبية أو السـو      •

  )2005، جبر محمد جبر(. وخصائصهما

ـ الواسع سواء علـى   يمفهوم بالتبن ينادرا ما حظو ـ توى االسـتخدام العل مس  أو يم
الحيـاة   جـودة ثلما حـدث لمفهـوم   م العام في حياتنا اليومية وبهذه السرعة ياالستخدام العمل

Quality Of Life ـ فههذا الم يغير أن مستخدم محـدد لهـذا    معنـى  ىوم لم يتفقوا بعد عل
 :لما يليوقد يرجع ذلك  ح،المصطل

 .الدقيق يحداثة المفهوم على مستوى التناول العلم  -أ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 3

 يعن الرق للتعبير حيث يستخدم أحيانا العلوم،ستخدام في العديد من لالذا المفهوم تطرق ه -ب
كما يستخدم للتعبيـر عـن   . المجتمع فرادألجتماعية التي تقدم الالخدمات المادية وا ىفي مستو

  .إشباع حاجاتهم المختلفة ى قدرة هذه الخدمات علىدفراد لماألإدراك 
 ،العلـم  أو بفرع معين من فـروع  الحياة، تمحدد من مجاالال يرتبط هذا المفهوم بمجال  -ج

للنظـر أن   فـت والمل همتتخصصـا  تالفن والعلماء على اخيإنما هو مفهوم موزع يبن الباحث
خصص علم تخدام هذا المفهوم سواء كان هؤالء تباس قأصحاب كل تخصص يرون أنهم األح

 ) 2005عادل األشول، ( .يةصادتأو االق البيئية أو العلوم ،أو الطب بفروعه المختلفة ،ماعتاالج

 فيالصناعة، ثم انتشر بين كافة المجاالت، وقد عرفه الباحثون  فيوظهر مفهوم الجودة 
تناولت هذا المفهوم،  التيأدى إلى تعدد وجهات النظر  الذيضوء تخصصاتهم العلمية، األمر 

إلى الصحة الجيدة،  أن مفهوم جودة الحياة يشير (Cummins, 1996, 373)ويرى كومنس 
  .أو السعادة، أو تقدير الذات، أو الرضا عن الحياة، أو الصحة النفسية

على تذليل الصعاب  تقتصر أن جودة الحياة ال (Litwin, 1999, 211)ويرى ليتوين 
كما يذكر  .اإليجابية النواحيفقط، بل تتعدى ذلك إلى تنمية  ةواألمور السلبيللعقبات  والتصدي
 الوظيفيمجال جودة الحياة تناقش المستوى  فيأن الدراسات  (Barger, 1998, 344)بارجر 

  .تأثيرها على جودة الحياة فيللفرد، وتقييمه لشخصيته 
على أن ارتفاع مستوى األفراد  (Hunt & Marshall, 1995)هونت ومارشال كما يؤكد 

 فـي نهـا المشـاركة   المهارات االجتماعية يؤدى إلى تحسين مستوى ونوعية حياتهم، وم في
الحديث ومواصلته، واستخدام النبرة المناسبة للصوت، والتساؤل بهدف التوضيح، والمطالبـة  

صورة مهذبة، والتفاوض بلطف، والمرح، والثنـاء علـى سـلوكيات اآلخـرين      فيبالحقوق 
س، وتشجيعهم، والعناية بالمهام واستكمالها، ومتابعة التعليمات والتوجيهـات، والعنايـة بـالملب   

  .وبذل الجهد
مهـارة تتـألف مـن مجموعـة      أيأن  )1994(وقد ذكرت آمال صادق وفؤاد أبوحطب 

وإذا كـان المراهقـون ذوو    .الحركـي ، والجانب اإلدراكي، والجانب الحسيالجانب : جوانب
مستوى المهارات بشـكل عـام    فياإلعاقة البصرية فقدوا حاسة البصر، فإنهم يعانون ضعفا 

   ) 658ص( .، وهو ما يؤثر سلبا على مستوى جودة الحياة لديهممفهوم الذاتومنها 
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وتتداخل جودة الحياة من المنظور النفسي مع أبعاد جودة الحيـاة مـن وجهـات النظـر     
األخرى، فمن منظور الصحة البدنية تذهب بعض الدراسات إلى أن جودة الحياة تصبح مفهوما 

ة للحاالت التي تعاني عجزا، ولتحقيـق هـذا   محوريا لتطوير وزيادة فعالية التدخالت العالجي
المفهوم ال بد من توفير مقومات العناية الجيدة ومعالجة اآلثار النفسية التي عادة مـا تصـاحب   

  .اإلعاقة
ويرتبط إدراك الفرد المعاق لجودة الحياة بمجموعة من المتغيرات الشخصية واالجتماعيـة  

على المعاقين من فئات عمرية مختلفة للتوصل إلى والثقافية، ولقد أجريت العديد من الدراسات 
على أهمية ما يقدمه  (Michael, 2003)محددات جودة الحياة لديهم، فقد أكدت دراسة ميشيل 

المجتمع من خدمات للمعاقين، ويرى أن الدعم االجتماعي الذي يتلقاه المعاق يـؤثر بصـورة   
اة لدى المعاق بمـدى االسـتقاللية التـي    جوهرية على جودة الحياة لديه، كما تتأثر جودة الحي

   .يشعر بها في حياته
إلى أن اإلعاقة والظروف المحيطة بها يمكن أن تـؤثر   (Hoff, 2002)هوف كما توصل 

حين أشار إلـى أن المعـاقين    (Good, 1994)جود  أكدهعلى إدراك جودة الحياة، وهذا ما 
يـتم   أنلعيش باستقاللية والرغبة فـي  يشتركون في الرغبة الشديدة لالنخراط في مجتمعهم وا

لديهم الرغبة في بناء عالقـات   أنالنظر إليهم ومعاملتهم كراشدين، والحصول على مهنة، كما 
  .مع اآلخرين وتكوين أسرة، وكل ذلك يحدد إدراكهم بصورة أو بأخرى لجودة الحياة

 يدرك من أن عجز الفرد عن الرؤية يجعله ال )2000(ويذكر خليل المعايطة وآخرون 
فإن معلوماته  وبالتالييمتلكها،  التيتحيط به إال ما يأتيه عن طريق الحواس  التياألشياء 

  )85ص( .البيئة فيوال تسمح له بالتحكم  تكون غير كافية،
على أن أهم ما يمكن تقديمه لرعاية المعاقين بصريا يتمثل ) 1999(وقد أكدت زينب شقير 

وتحسين الثقة بالنفس، وتحمل المسئولية، وتنمية سلوك اإليجابية  التشجيع على االستقاللية،: في
والمبادرة، والتكيف مع االحباطات، والتدريب علـى مهـارات خدمـة الـذات، والتواصـل      

  .، فإن ذلك ال يتعدى األبعاد األساسية لجودة الحياةاالجتماعي
أنه متعلق بشـكل  كما  سلوكة،مفهوم الفرد عن ذاته ذو تأثير كبير على جوانب  ويعتبر

ويميل أولئك الذين يرون أنفسهم أنهم غير مرغوب  .عاممباشر بحالته العقلية وشخصيتة بوجه 
فيهم والقيمه لهم أو سيئين إلى السلوك وفق هذه الصورة التي يرون أنفسهم عليها، كما يميـل  

غير واقعية،  أصحاب المفهوم غير الواقعي عن أنفسهم إلى التعامل مع الحياة والناس بأساليب
كما يتجه من لديهم مفهوم منحرف أو شاذ عن أنفسهم إلى السلوك بأساليب منحرفة أو شـاذة،  
وعلى هذا تعد المعلومات الخاصة بكيفية إدراك الفرد لذاتة مهمة إذا حاولنا القيام بـدور فـي   

  )16، 1985صفوت فرج وسهير كامل، (مساعدة هذا الفرد أو محاولة الوصول إلى تقويمة 
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عن نفسه هي النواة الرئيسية التي  الشخصأن فكرة ) 1976(ويذكر مصطفى فهمي   
تقوم عليها شخصيته كما أنها عامل أساسي في تكيفه الشخصي واالجتماعي، فالذات تتكون من 

تتكون من خبرات إدراكية وانفعالية تتركـز   فهي إذاً ،مجموع ادراكات الفرد لنفسه وتقييمه لها
ومفهوم الذات هو تصور وتقييم الفرد  )49ص( .تباره، مصدر للخبرة والسلوكحول الفرد باع

  :جوانب التاليةالالشخصي باعتبارها تقسم ب
  .الجسميالجانب 
 .العقليالجانب 

 .االنفعاليالجانب 

 .المهنيالجانب 

 )44، 1990، طه جميلة سمي( .االجتماعيالجانب 

 رئيسـي الذات المثالية كمفهوم  أنترى  فهي ،ت هورنى مفهوما ثالثيا للذاتموقد قد  
 ،واالستقالل الذاتيتسعى لتحقيق االكتفاء  ،النفسيأو االضطراب  النفسيالتوافق  فيوعام هام 

وتضـيف   .تحقيقها ظهرت الصراعات الداخلية وال يمكنكانت الذات المثالية غير واقعية  وإذا
الـخ  ... .سـلوكة  وأنماطاته وحاجاته الفرد بمجموع خبراته وقدر إلىأن الذات الواقعية تشير 
على أنها القوى الداخلية والمركزية تميـز الفـرد وهـى     ،المركزية أووتعرف الذات الحقيقية 

  )66، 1980 ،حامد زهران(مصدر النمو والطاقة والميول والقرارات والمشاعر 
مـن أن   Hall & Lindzeyى زإلى ما ذكره هول ولند) 1985(وتشير فيوليت فؤاد  

فهوم الذات هو اإلطار المرجعي الذي يعطى القوة والمرونة للسلوك اإلنساني، أو يمكن تقويم م
الشخصية من خالله، ولذا يعد مفهوم الذات مفهوما واقعيا للسلوك، ومن ثم تعد أحسن طريقـة  

  ) 269ص(في أحداث تغيير في مفهوم الذات  هيلتعديل السلوك 
ة والتي تحاول التعرف على جودة الحياة لـدى المعـاقين   ومن هنا ظهرت مشكلة الدراسة الحالي

بصريا مقارنة بالعاديين بالمملكة العربية السعودية باإلضافة إلى التعرف على العالقة بين جـودة الحيـاة   
  .ومفهوم الذات لدى كل من المعاقين بصريا والعاديين

   :مشكلة الدراسة
وجود أفراد معـاقين، إال أن الفـرق    ال يكاد يخلو مجتمع من المجتمعات اإلنسانية من

يظهر في طبيعة نظرتها وتعاملها مع هذه الفئة من فئات المجتمع فلكل خصوصيته التاريخيـة  
والحضارية، ومنظومة من القيم والمعايير االجتماعية التي تحكم تصـرفات أفـراده، وتحـدد    

سانية ال تخلو من المشـاكل  ومن المسلم به أن المجتمعات اإلن. نظرتهم إلى مختلف أمور الحياة
والصعوبات التي تواجه األفراد والجماعات، إال أن حجم ونوعية هذه المشاكل يختلف من فئة 
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ومن الفئات االجتماعية التي تواجه مشاكل معقدة وحساسة في مختلف المجتمعات هي . ألخرى
 .فئات المعاقين

شر بسبب الحروب وقد انتشـر  ولقد بدأ االهتمام الحديث بالمعوقين في القرن التاسع ع
مظاهر هذا االهتمام من خـالل    هذا االهتمام في الدول األوربية والواليات المتحدة واتضحت

إنشاء الجمعيات والمنظمات والهيئات التي تعني بالمعوقين وتقدم المساعدة لهـم فـي جوانـب    
النسـبة للمعـاقين حيـث    كثيرة من الحياة إال أن تقدم الحياة وتعقدها أبرز واقعاً غير مريح ب

أصبحت اإلعاقة مشكلة اجتماعية ونفسية تؤثر في نفسية المعاق وبالتالي فإنها قد تـؤدي إلـى   
 .تكوين مفهوم ذات سلبي لديه كذلك قد تؤثر في شخصيته

ويعتبر مفهوم الذات مفهوماً يهتم بتجربة اإلنسان وتحليـل سـلوكه واسـتمراره فـي     
ثم وعن طريق عملية  ،عن ذاته  يبدأ حياته دون أية فكرة مسبقةفاإلنسان  ،عالقاته االجتماعية

أي  ـ  التطبيع االجتماعي يبدأ في تنمية استعدادات رمزية تساعده على تكوين فكرته عن نفسه
الفرد االجتماعي يتأثر بمفهومه عن ذاته إلـى حـد     فإن ،مكوناته ؟ وبالتالي يوما همن هو؟ 

ويتبـين دور   ،طي للفرد اإلحساس بفرديته وتميزه عن غيـره كبير فهذا المفهوم هو أول ما يع
 .مفهوم الذات في عملية توافق الشخص مع نفسه ومع اآلخرين

عبد المطلـب القريطـى   : وقد اتفقت آراء معظم الباحثين في مجال اإلعاقة البصرية مثل
، )1998(، وسـهير كامــل   )1997(، وجمال الخطيـب  )1997(، وكمال سيسالم )1996(

) 2000(، وعبد الـرحمن حسـين   )2000(، وسعيد العزة )2000(يل المعايطة وآخرون وخل
التـي تناولـت الخصـائص االنفعاليـة     ) 2005(وأشرف عبد القادر) 2004(وعادل عبد اهللا 

واالجتماعية لدى هذه الفئة، على أن معظم المراهقين ذوى اإلعاقة البصرية يغلب عليهم سـوء  
اعي الذي يتبدى في تكوين مفهوماً سالباً عن ذواتهـم يـؤدى إلـى    التوافق االنفعالي واالجتم

ضعف الثقة بالنفس، وانخفاض اإلحساس باألمن، فضال عن مشاعر العجز والدونية التي ترفع 
مستوى اإلذعانية واالعتماد المسرف على اآلخرين، واإلحساس بالخجل الـذي يرجـع إلـى    

صورة الوجه، فيحاول المعاق بصريا إخفائهـا   اإلحساس بأن اإلعاقة لها دور كبير في تشويه
باالبتعاد عن اآلخرين واالنطواء، كما يترتب على هذه اإلعاقة بعض المشكالت في عمليـات  
النمو االجتماعي، واكتساب المهارات االجتماعية الالزمة لتحقيق االستقاللية والشعور باالكتفاء 

   .م القدرة على مالحظة سلوك اآلخرينالذاتي، وربما ينشأ ذلك من محدودية الحركة وعد
يتغير المفهوم بتغير األفراد والمواقف، فالمريض يتوق إلى الصحة ويرى  أنومن المتوقع 

يتمنى زوال  الغنى ويرى فيه جودة الحياة، والمعاق بصرياً فيفيها جودة الحياة، والفقير يطمح 
 ويتفق هذا مع ما يراه كومنز ،ةذلك جودة الحيا فيإعاقته ورؤية األشياء من حوله، ويرى 
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(Cummins, 1996, 373) أن مفهوم جودة الحياة يشير إلى الصحة الجيدة، أو السعادة،  في
  .أو تقدير الذات، أو الرضا عن الحياة، أو الصحة النفسية

 ,Donvan) وفى ضوء االتجاهات المتعددة لدراسة مفهوم جودة الحياة يرى دونفان 

األنشطة اليومية،  إنجاز فيلحياة تتضمن الوظائف الجسمية المتمثلة أن جودة ا (11 ,1998
، والرضا عن والبيئي االجتماعياألفكار واالنفعاالت، والنشاط  فيوالوظائف النفسية المتمثلة 

  .الحياة بشكل عام
ويعتبر المعاقون من الفئات التي تحتاج إلى رعاية خاصة، وهم ينظرون إلى الحياة بنظرة 

ن اآلخرين، وتتأثر نظرتهم للحياة بظروف اإلعاقة وما يحصلون عليه من دعم من مختلفة ع
المجتمع، وتحتاج هذه الفئات إلى خدمات تساعدهم على التوافق مع  أوقبل اآلخرين في األسرة 

ظروف الحياة في ظل اإلعاقة، وتعتبر جودة الحياة من المؤشرات الهامة لجودة الخدمات 
  .ورضا الفرد عنها وإحساسه بالسعادة والرغبة في الحياة المقدمة لهذه الفئات،

األسئلة اإلجابة عن محاولة  فيمشكلة الدراسة الحالية  تحديديمكن وفي ضوء ما سبق 
  :التالية

  :السؤال األول
ودة الحياة بالمملكة العربية ج في هل توجد فروق بين العاديين والمعاقين بصرياً

  السعودية؟
  :السؤال الثاني
بالمملكة العربية  توجد عالقة بين مفهوم الذات وجودة الحياة لدى المعاقين بصرياًهل 

  السعودية؟
  :السؤال الثالث

ديين بالمملكة العربية هل توجد عالقة بين مفهوم الذات وجودة الحياة لدى العا
  السعودية؟

  :أھمیة الدراسة
تركز على فئة المعـاقين   ترجع أهمية الدراسة من أهمية المتغيرات التي تتناولها، فهي

بصفة عامة والمعاقين بصريا بصفة خاصة، وقد نالت هذه الفئـة االهتمـام علـى المسـتوى     
تنمية هذه الفئة وبحث خصائصها النفسية واالجتماعيـة  ل في محاولةالعالمي والدولي والعربي، 

الخصـائص  لكي نقوم بإعداد البرامج الالزمة لهم في ضوء نتائج هذه الدراسات، ومن بـين  
طبيعـة العالقـة    دالهامة التي يجب االهتمام بها بالنسبة للمعاقين بصريا مفهوم الذات الذي يحد

بين الفرد ونفسه وبينه وبين اآلخرين مما يؤدي إلى التكيف مع الذات واآلخر، ومن المتغيرات 
يكولوجي مفهوم الهامة التي يجب دراستها واالهتمام بها نظرا لحداثتها وأهميتها في التراث الس
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جودة الحياة، ذلك المفهوم الذي ظهر ليعكس مدى تمتع الفرد بصفة عامـة والمعـاقين بصـفة    
خاصة بالحياة وما بها من متغيرات، وال شك أن أثر اإلعاقة على الفرد المعاق وعلى المجتمع 

مـن   تفرض االهتمام بالبحث عن كيفية تجنبها بالوقاية من حدوثها وبتجنب أسـبابها، والحـد  
آثارها البدنية والنفسية واالجتماعية حال حدوثها، وذلك عن طريق تحسين جودة الحيـاة مـن   

  .خالل جودة البرامج الوقائية والعالجية
  :أھداف الدراسة

 الفروق بين العاديين والمعاقين بصرياتهدف الدراسة الحالية إلى محاولة التعرف على 
ية، باإلضافة إلى التعرف على العالقـة بـين مفهـوم    جودة الحياة بالمملكة العربية السعودفي 

  .وبين مفهوم الذات لهموالعاديين الذات لدى هؤالء المعاقين بصريا 
  :مصطلحات الدراسة

  :جودة الحياة
تعتبر منظمة اليونسكو نوعية الحياة مفهوماً شامالً يضم كل جوانب الحيـاة كمـا يـدركها    

ي للحاجات األساسية، واإلشباع المعنوي الذي يحقـق  األفراد، وهو يتسع ليشمل اإلشباع الماد
الحياة لهـا ظـروف موضـوعية،     فجودةالتوافق النفسي للفرد عبر تحقيقه لذاته، وعلى ذلك 

منذ البداية بسعي المجتمعات الصناعية نحـو التنميـة   هذا المفهوم ارتبط ولقد  ومكونات ذاتية
رة االقتصادية لمواجهة إشـاعات األفـراد   واالرتقاء بمتطلبات األفراد عن طريق تحقيق الوف

 ) 2005عادل األشول، ( .وتطلعاتهم وطموحاتهم

مجال  فياإلعاقة البصرية ال يتمتعون بمستوى مكافئ لنظرائهم العاديين  يوال شك أن ذو
أن كف البصر يفقد الفرد  )1988(بركات  لطفيبسبب إعاقتهم، فقد أوضح  الجسميالنمو 

 التي، بما يؤثر سلبا على نوعية الحياة الوجدانيجزء كبيراً من التواصل المالحظة المباشرة، و
  )51ص( .يعيشها

إلى أن جودة الحياة تعتمد على بعدين  (Mac-Cab, 1994, 265)وأشار ماك كاب 
أربعة  (Goode, 1994, 65)، كما حدد جود الموضوعيوالبعد  الذاتيالبعد : أساسيين هما

حاجات الفرد، والتوقعات بأن هذه الحاجات خاصة بالمجتمع : هية أبعاد أساسية لجودة الحيا
يعيش فيه، والمصادر المتاحة إلشباع هذه الحاجات بصورة مقبولة اجتماعيا، والنسيج  الذي

  .هذه الحاجات بإشباعالمرتبط  البيئي
أن اإلعاقة البصرية ذات تأثير مباشر على الخصائص  )1995(ويؤكد يوسف القريوتى 

لدى ذوى اإلعاقة  العضليوالتآزر  الحركيمهارات التناسق  فية، فيالحظ القصور الجسمي
المتاحة لهم، ونقص المفاهيم والعالقات  الحركيالبصرية نتيجة لمحدودية فرص النشاط 

المرتبطة بمكونات البيئة من حولهم، وفقدان حافز المغامرة، وقلة فرص التدريب المتاحة لهم، 
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المنتشرة مع أفراد هذه  ةالو الديائدة كأحد أساليب المعاملة فضال عن الحماية الز
  )201ص(.الفئة

أن  (Giannias, 1998, 21)، وجينياس (Lehman, 1998, 51)ليمان  ويرى كل من
 التيظل الظروف  فيبالرفاهية والمتعة  واإلحساسالشعور بالرضا  فيجودة الحياة تتمثل 

   .يحياها الفرد
أنه  الفرد العادي أو المعاق بصريامدى إدراك ة الحياة تعبر عن ومن كل ما سبق فإن جود

من األفكار الالعقالنية، واالنفعاالت السلبية،  يعيش حياة جيدة من وجهة نظره، خالية
ويشعر بالرضا والسعادة، ويستثمر  اإلنسانيواالضطرابات السلوكية، يستمتع فيها بوجوده 

   .تحقيق الذاتبما يتيح له  هوإمكانياتكافة قدراته 
وإجرائيا تعرف جودة الحياة في هذه الدراسة بالدرجة التي يحصل عليها الفـرد فـي   

  .المقياس المستخدم في هذه الدراسة
  :مفهوم الذات

منظم ومتعلم للمدركات والتصورات والتقييمات الخاصـة بالـذات    معرفيهو تكوين 
وكمـا  )الذات المدركة ( هيتعلق بذاته كما تعريفا نفسيا لذاته وذلك فيما ي ويعتبرهببلورة الفرد 

حامـد زهـران،   ) (الذات االجتماعيـة (ومن تصور اآلخرين له ) الذات المثالية(يكون  أنيود 
1980 ،73(.  

وإجرائيا يعرف مفهوم الذات في هذه الدراسة بالدرجة التي يحصل عليها الفـرد فـي   
  .المقياس المستخدم في هذه الدراسة

  :المعاقون بصرياً
م الذين فقدوا حاسة البصر منذ الميالد أو قبل سن الخامسة من عمرهم، بحيث ال يملكون ه

اإلحساس بالضوء، وال يرون شيئا على اإلطالق، ويتعين عليهم االعتماد على حواسهم 
  . اإلدراك، والتعلم، والتوجه، والحركة فياألخرى والوسائل المساعدة 

  :لدراسات السابقةا
إلى أن الفرد جودة الحياة بين االتزان االنفعالي وعالقة ال (Leitman, 1999)بحث ليتمان 

الذي يتمتع بجودة الحياة يمتلك شخصية متزنة تصدر عنها استجابات متالئمة لطبيعة المواقف، 
وتمتلك القدرة على مواجهة كل ما هو جديد، حيث تتصف بالمرونة، ولديها القدرة على التحكم 

  . انفعاالتها في
مراهقا مـن   112التي أجريت على  (Banham, 2000)سفرت نتائج دراسة بانهام قد أو

ذوى اإلعاقة البصرية على وجود عالقة ارتباطية موجبة وذات داللة إحصائية بـين االتـزان   
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االنفعالي والتوافق الشخصي واالجتماعي، كما أن التوافق ذا عالقة بجودة الحياة، ممـا يـدل   
  .عالي كأحد األبعاد األساسية لجودة الحياةعلى أهمية االتزان االنف

على أن أهم ما يميز التفكير ) 2002(، وعبد الستار إبراهيم )2002(كما يتفق ماهر عمر 
إدراك األحداث، وهذه عالمة مميزة للمراهقين ذوى اإلعاقة  فيالمبالغة والتضخيم : الالعقالني

تصـور   فـي الغضب المرتفع يبـالغ   البصرية، كما أنها عالمة على سمة الغضب، فالفرد ذو
عالقاته مع اآلخرين، يدركها على أنها مهينة أو محبطة، كمـا أن التهـوين    فيخبرات بسيطة 

من المخاطر الواقعية قد يكون ذا نتائج انفعالية سلبية، ألنه يؤدى إلى تكرار التجارب الفاشـلة،  
  .وانخفاض مستوى الدافعية

 (Michael, 2003)عوامل المؤثرة فيه، فقد أكد ميشيل وقد ارتبط تحسين جودة الحياة بال
يتلقـاه   الـذي  االجتمـاعي يقدمها المجتمع للمعاقين، ألن هذا الدعم  التيعلى أهمية الخدمات 

  .المعاق يؤثر بصورة جوهرية على مستوى جودة الحياة لديه
ى أن الظروف الخارجية والوقائع واألحداث ال تؤد) 2003(حسيب محمد حسيب  ووجد

إلى االضطراب االنفعالي لدى الفرد، بل إن اتجاهاته نحو هذه األحداث والوقائع، وكيفية 
إدراكها والتفكير بشأنها هما اللذان يحدثان االضطراب، فالفرد ال يضطرب بسبب األحداث 
ولكن بسبب وجهة نظره فيها، ومن ثم فإن التفكير العقالني هو األساس الذي يقوم عليه 

وجب، والسلوك السوي، فعند تناول مشكلة ما والتصدي لحلها أو فهمها، تحدث االنفعال الم
بعض األخطاء في الفهم والتفسير مما يشوه صورة الواقع وبالتالي تأتى السلوكيات على نحو 

  .غير مرض
أن تحسين جودة الحياة لدى المعاقين يعتمد باألساس  (Shalock, 2004)شالوك  وبين

يمكن تحقيقه لكافة األفراد  واقعيلحياة، وأن تحسين جودة الحياة هدف على نشر مفهوم جودة ا
المعاقين، وهذا ما قد يؤدى إلى التغلب على العقبات وتذليل الصعوبات، كما أن خفض بعض 

  . التناقضات بين الفرد وبيئته يعمل على تحسين جودة حياته
مـن المـراهقين    25لى دراسته عن التوافق األسرى ع (Antle, 2005)وقد أجرى أنتلى 

ذوى اإلعاقة البصرية و أسرهم، وقد أسفرت نتائجها عن العالقة االرتباطيـة الموجبـة بـين    
التفكير كأحد أبعـاد جـودة    فيالتفكير العقالني والتوافق األسرى، مما يعكس أهمية العقالنية 

  . الحياة

جودة  فية للعوامل المتضمن (Verdugo, 2005)وقد أسفرت نتائج دراسة فيردوجو 
الحياة لدى عينة من المراهقين ذوى اإلعاقة البصرية بأسبانيا عن أن إدراك أفراد العينة لجودة 

مبدأ التعويض بين الحواس،  فيجزء كبير منه على المعافاة البدنية، واالعتقاد  فيالحياة يعتمد 
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وأن حواسهم األربع قد تكون على درجة من السالمة والكفاءة تفوق ما تمثله الحواس الخمس 
  . لدى األفراد العاديين

 ,Berg)وبرج   (Albertini, 2000)وألبرتينى  (Smith, 2002)وقد اتفق سميث 

حياة لدى المعاقين من على أنه يمكن تحسين جودة ال) 2005(وأشرف عبد القادر  (2005
أنشطة الحياة اليومية وتكسبهم  فيتعمل على زيادة مشاركتهم  التيخالل تقديم بعض البرامج 

  .مهارات خاصة للحد من تأثير اإلعاقة
  :التعقیب على الدراسات السابقة

بصـفة   يتضح مما سبق أهمية جودة الحياة لألفراد بصورة عامة والمعـاقين بصـرياً  
، لدى ناك العديد من الدراسات التي اهتمت بهذا المفهوم لدى المعاقين بصرياًخاصة، كما أن ه

عينات مختلفة غير أنه لم تكن هناك دراسة واحدة أجريت بالمملكة العربيـة السـعودية، كمـا    
يالحظ اهتمام هذه الدراسات بمتغيرات كثيرة، لم يكن منها مفهوم الذات على الرغم من أهميـة  

فقد اهتمت الدراسة الحالية ببحـث العالقـة    ،لدى المعاقين بصريا، ومن ثم دراسة هذا المفهوم
بين مفهوم الذات وجودة الحياة لدى عينة من العاديين والمعاقين بصـريا بالمملكـة العربيـة    

  .السعودية
  :فروض الدراسة

في ضوء العرض النظري ألدبيات الدراسة من إطار نظري ودراسات سـابقة، فإنـه   
  :روض الدراسة على النحو التالييمكن صياغة ف
  :الفرض األول

 العـاديين والمعـاقين بصـريا   متوسطي درجات فروق ذات داللة إحصائية بين وجد ت
  .لصالح العاديينجودة الحياة مقياس  فيبالمملكة العربية السعودية 

  :الفرض الثاني
لسعودية فـي  المعاقين بصريا بالمملكة العربية ادرجات توجد عالقة دالة وموجبة بين 

  .جودة الحياةدرجاتهم في مقياس فهوم الذات وبين مقياس م
  :الفرض الثالث

توجد عالقة دالة وموجبة بين درجات العاديين بالمملكة العربية السعودية في مقيـاس  
  .مفهوم الذات وبين درجاتهم في مقياس جودة الحياة

  :إجراءات الدراسة
  :منهج الدراسة -1
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لمناسبته ألهداف وطبيعة الدراسـة، حيـث يقـوم     يهج الوصفاستخدمت الدراسة المن
والظروف التي توجد  البحث الوصفي بوصف ما هو كائن، وتفسيره، كما يهتم بتحديد العالقات

  .بين الوقائع
  :عينة الدراسة -2

تـم   بصريا بالمملكـة العربيـة السـعودية،    من المعاقين 50تكونت عينة الدراسة من 
 المعـاقين  للطـالب والتي توفر التعليم المتخصص  بمحافظة الرياض ورالنهد من مع ماختياره
بالمرحلـة   العـاديين مـن  ) 50(، وكذلك من مرحلة الحضانة وحتى المرحلة الثانوية بصريا
   .سنة 18-15بين  مممن تتراوح أعماره، الثانوية

  :أدوات الدراسة -3
  :تها األدوات التاليةفي جمع بيانات الدراسة واإلجابة عن أسئل ةالباحث تاستخدم

  )2000( فاروق عبد الفتاح وفاتن فاروقإعداد  :مقياس مفهوم الذات: أوال
  )2005(إعداد حسيب محمد حسيب  :مقياس جودة الحياة: ثانيا

  :وفيما يلي عرض تفصيلي لكل أداة من هذه األدوات
  :مقياس مفهوم الذات: أوال

وعلى المفحوص اختيار ، "ال"و " نعم"ا لمتمنها ك عبارة يقابل كالً 80يتكون المقياس من 
ما يتفق من هذين االختيارين لكل عبارة من عبارات المقياس، وقد تم تقنين المقياس على فئات 

  .عمرية مختلفة حتى المرحلة الثانوية
  :ثبات المقياس

إلى  0.59تم حساب ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية والتي تراوحت بين 
0.88.  

 0.85ة التجزئة النصفية قدراسة الحالية بلغت قيمة معامل الثبات بطريوفي ال
  .لجيتمان 0.86لسبيرمان براون، و

  :صدق المقياس
استخدم الباحثان الصدق المرتبط بالمحك حيث بلغت قيمة معامل االرتباط بين درجات   

حمد دسوقي على مقياس تقدير الذات لفاروق عبد الفتاح وم ودرجاتهمالطالب على المقياس 
  .وهي قيمة مرتفعة 0.85) 1991(

  )2005(إعداد حسيب محمد حسيب مقياس جودة الحياة : ثانيا
السالمة البدنية والتفكير : أبعاد هيمفردة موزعة على أربع  28يتكون المقياس من 

ة مفردات للبعد الواحد، ولكل مفرد 7بواقع  ،واالتزان االنفعالي والمهارات االجتماعية العقالني
نعم، ال، فإذا تخير الفرد االستجابة األولى يحصل على درجتين، وإذا تخير : استجابتين
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 - 28فإن درجة الفرد تتراوح ما بين  وبالتالياالستجابة الثانية يحصل على درجة واحدة، 
 ، ويكون مستوى جودة الحياة مرتفعا42ًإلى  28، ويكون مستوى جودة الحياة منخفضا من 56
  .56إلى  43من 

  :صدق المقياس
  :اعتمد الباحث في تقدير الصدق على الطرق التالية  

 : صدق المقارنة الطرفية للمقياس ككل -

لمقياس على عينة التقنين وترتيب درجات الطالب تنازليا الستخراج المستويين اتم تطبيق 
 .5.19قيمة ت بينهما فبلغت القوى والضعيف وحساب  الميزانين

 : العامليالصدق  -

للمقياس بطريقة المكونات األساسية هوتلنخ الستخالص العوامل  يراء التحليل العاملتم إج
يتألف منها المقياس، وإجراء التدوير المتعامد بطريقة الفاريماكس كايزر، وقد  التياألساسية 

من التباين الكلى،  53.033مجموعها  فيعوامل فسرت  4أسفرت النتائج عن استخالص 
 الثاني، وقد استوعب العامل 15.621استوعب" السالمة البدنية"ول أن العامل األ وأتضح

كما  13.439استوعب " االنفعالياالتزان "، والعامل الثالث 11.252" العقالنيالتفكير "
  .12.321" جتماعيةالمهارات اال"استوعب العامل الرابع 

ن عبارات م) مفردة(ة بارلكل ع الصدق بحساب قامت الباحثة وفي الدراسة الحالية
 :كما هو موضح بالجدول التاليياس عن طريق صدق االتساق الداخلي، المق

 )1(جدول 
  كما قامت بھ الباحثة اسقیللم يلخالدا قساتاالصدق وضح ی

رقم 
 العبارة

معامل 
  االرتباط

رقم 
  العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

1 0.66** 8  0.47** 15  0.69** 22 0.80** 
2 0.60** 9  0.55** 16  0.59** 23 0.77** 
3 0.69** 10  0.66** 17  0.62** 24 0.62** 
4 0.72** 11  0.72** 18  0.60** 25 0.74** 
5 0.59** 12  0.65** 19  0.33* 26 0.58** 
6 0.55** 13  0.60** 20  0.61* 27 0.69** 
7 0.61** 14  0.34* 21  0.75** 28 0.79** 

  0.01دالة عند **       0.05دالة عند * 
  :ثبات المقياس

  :على الطرق التالية الثباتاعتمد الباحث في تقدير   
 : إعادة اإلجراء -
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التشابه بين  روعييوما وقد  18 زمنيتم إعادة تطبيق المقياس على عينة التقنين، بفاصل 
تدل  وهي 0.79ن التطبيقين فبلغ ظروف التطبيقين إلى حد كبير، وحساب معامل االرتباط بي

  .على ثبات المقياس
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 : طريقة التجزئة النصفية -

تم حساب معامل االرتباط بين استجابات الطالب على المفردات الفردية والزوجية، 
  .0.88 براون فكان معامل الثبات - وحساب الثبات باستخدام معادلة سبرمان

معاقـا  ) 40(مـن   ةلثبات على عينة مكونوفي الدراسة الحالية قامت الباحثة بحساب ا
  .بطريقة ألفا كرونباخ ويوضح الجدول التالي نتائج ذلك بصريا

  ) 2(جدول 
 كما قامت بھ الباحثة خألفا كرونبابطریقة ت ثبات المقیاس المعام

  

وبحساب معامل االرتباط بين استجابات الطالب على المفردات الفردية والزوجيـة، وحسـاب   
 0.86وبطريقـة جيتمـان    0.86براون فكان معامل الثبات  -الثبات باستخدام معادلة سبرمان

  .وهي قيم مرتفعة ومرضية للمقياس لكي نطمئن ونثق في نتائجه .أيضا
  :ليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسةاألسا -4

  :األساليب اإلحصائية التاليةباحث استخدم ال
 .المتوسطات واالنحرافات المعيارية -

  .للعينات غير المرتبطة" ت"اختبار  -

 .معامالت االرتباط -

  .SPSSوقد تمت جميع المعالجات اإلحصائية باستخدام برنامج 
  :خطوات السير في الدراسة -5

  :تساؤالت الدراسة قام الباحث بالخطوات التاليةلإلجابة عن 
  .مراجعة األدبيات المرتبطة بموضوع الدراسة من دراسات سابقة وإطار نظري -1
 .إعداد أدوات الدراسة والتأكد من صدقها وثباتها على عينة الدراسة -2

 .تطبيق أدوات الدراسة على عينة الدراسة -3

  .ت والمقترحاتوتحليلها وتقديم التوصياجمع بيانات الدراسة  -4
  :نتائج الدراسة

 :األول فرضالنتائج 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات : ينص الفرض األول على أنه
 .العاديين والمعاقين بصريا بالمملكة العربية السعودية في مقياس جودة الحياة لصالح العاديين

 ألفاكروبناخ األبعاد

 0.82 السالمة البدنیة
 0.85 التفكیر العقالني
 0.86 االتزان االنفعالي

 0.87 المھارات االجتماعیة
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، كما هو اتالفروق بين المتوسطلداللة ) ت(للتحقق من صحة هذا الفرض تم إيجاد قيمة و
  :التالي الجدولموضح في 

  ) 3(جدول 
  جودة الحیاةفي بصریا المعاقین والعادیین  لداللة الفروق بین متوسطي درجات "ت"نتائج اختبار 

 االنحراف المعیاري المتوسط العدد العینة أبعاد جودة الحیاة
قیمة 

"ت"  
  السالمة البدنیة

  
 644. 8.56 50 المعاقین بصریا 2.45 388. 8.82 50 العادیین

 567. 7.62 50 المعاقین بصریا 2.30 370. 7.84 50 العادیین التفكیر العقالني
 827. 9.36 50 المعاقین بصریا 2.09 593. 9.66 50 العادیین االتزان االنفعالي

 642. 7.58 50 المعاقین بصریا 2.71 351. 7.86 50 العادیین  المھارات االجتماعیة
 708. 20.22 50 المعاقین بصریا 2.17 677. 20.52 50 العادیین الدرجة الكلیة

  :ما يلي يتضح من الجدول السابق
السالمة البدنية لصـالح  في بصريا المعاقين ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين العاديين  -

  .العاديين
اقين بصريا في التفكير العقالني لصالح وجود فروق ذات داللة إحصائية بين العاديين والمع -

  .العاديين
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين العاديين والمعاقين بصريا في االتزان االنفعالي لصالح  -

  .العاديين
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين العاديين والمعاقين بصريا في المهـارات االجتماعيـة    -

  .لصالح العاديين
إحصائية بين العاديين والمعاقين بصريا في الدرجة الكليـة لصـالح    وجود فروق ذات داللة -

 .العاديين

 :الثاني فرضالنتائج 

توجد عالقة دالة وموجبة بين درجات المعاقين بصريا : ينص الفرض الثاني على أنه
 .بالمملكة العربية السعودية في مقياس مفهوم الذات وبين درجاتهم في مقياس جودة الحياة

  .، ويوضح الجدول التالي نتائج ذلكلباحثة معامل االرتباط التتابعي لبيرسوناستخدمت ا
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  )4(جدول 
  لدى المعاقین بصریا بالمملكة العربیة السعودیة جودة الحیاةمعامل االرتباط بین مفھوم الذات وبین 

  

يتضح من الجدول السابق وجود عالقة دالة وموجبة بين مفهوم الذات وبين جودة الحياة لـدى  
  .العاديين بالمملكة العربية السعودية

 :الثالث فرضالنتائج 

بالمملكة  العاديينين درجات توجد عالقة دالة وموجبة ب: ينص الفرض الثالث على أنه
اسـتخدمت   .العربية السعودية في مقياس مفهوم الذات وبين درجاتهم في مقياس جودة الحيـاة 

  .الباحثة معامل االرتباط التتابعي لبيرسون، ويوضح الجدول التالي نتائج ذلك
  )5(جدول 

  كة العربیة السعودیةبالممل العادیینلدى  معامل االرتباط بین مفھوم الذات وبین جودة الحیاة
  معامل االرتباط  أبعاد جودة الحیاة

  0.63  السالمة البدنیة

  0.60  التفكیر العقالني
  0.55  االتزان االنفعالي

  0.59  المھارات االجتماعیة
  0.62  الدرجة الكلیة

وجود عالقة دالة وموجبة بين مفهوم الذات وبـين جـودة   يتضح من الجدول السابق 
  .يين بالمملكة العربية السعوديةالحياة لدى العاد

  :مناقشة وتفسیر نتائج الدراسة
هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن الفروق في جودة الحياة بين المعـاقين بصـريا   
والعاديين بالمملكة العربية السعودية، كما هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بـين جـودة   

واسـتخدمت الدراسـة المـنهج    . يين والمعاقين بصـريا الحياة ومفهوم الذات لدى هؤالء العاد
معاقا بصريا ومثلهم من العاديين، ممـن تتـراوح    50الوصفي كما تكونت عينة الدراسة من 

سنة بالمملكة العربية السعودية تم تطبيق عليهم مقياس مفهـوم الـذات    18-15أعمارهم بين 
ومعـامالت  " ت"المعيارية واختبار  وباستخدام المتوسطات واالنحرافات. ومقياس جودة الحياة

  : االرتباط، أسفرت نتائج الدراسة عما يلي

  معامل االرتباط  أبعاد جودة الحیاة

  0.65  السالمة البدنیة

  0.59  التفكیر العقالني
  0.56  تزان االنفعالياال

  0.55  المھارات االجتماعیة
  0.60  الدرجة الكلیة
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وجود فروق ذات داللة إحصائية بين العاديين والمعاقين بصريا فـي جـودة الحيـاة     -
السالمة البدنية والتفكير العقالني واالتـزان االنفعـالي والمهـارات    (بأبعادها المختلفة 

 .ه الفروق لصالح العاديينوهذ) االجتماعية والدرجة الكلية

وقد ترجع مثل هذه النتيجة إلى طبيعة وخصائص كل من العاديين والمعاقين، والتي يتضح 
وجود فروق بينهما في جودة الحياة بأبعادها المختلفة، ومن ثم تؤثر هذه الخصائص على 

، )2002(عمر وقد يتفق ذلك مع ما ذهب إليه ماهر  .إدراك كل منهما للحياة والتمتع بما فيها
المبالغة والتضخيم في : من أن أهم ما يميز التفكير الالعقالني) 2002(وعبد الستار إبراهيم 

إدراك األحداث، وهذه عالمة مميزة للمراهقين ذوى اإلعاقة البصرية، كما أنها عالمة على 
سمة الغضب، فالفرد ذو الغضب المرتفع يبالغ في تصور خبرات بسيطة في عالقاته مع 

آلخرين، يدركها على أنها مهينة أو محبطة، كما أن التهوين من المخاطر الواقعية قد يكون ذا ا
.  نتائج انفعالية سلبية، ألنه يؤدى إلى تكرار التجارب الفاشلة، وانخفاض مستوى الدافعية

التي بين من خاللها أن الظروف الخارجية والوقائع ) 2003(ودراسة حسيب محمد حسيب 
 تؤدى إلى االضطراب االنفعالي لدى الفرد، بل إن اتجاهاته نحو هذه األحداث واألحداث ال

والوقائع، وكيفية إدراكها والتفكير بشأنها هما اللذان يحدثان االضطراب، فالفرد ال يضطرب 
بسبب األحداث ولكن بسبب وجهة نظره فيها، ومن ثم فإن التفكير العقالني هو األساس الذي 

ل الموجب، والسلوك السوي، فعند تناول مشكلة ما والتصدي لحلها أو فهمها، يقوم عليه االنفعا
تحدث بعض األخطاء في الفهم والتفسير مما يشوه صورة الواقع وبالتالي تأتى السلوكيات على 

وبالطبع فإنه توجد فروق بين العاديين والمعاقين بصريا في مثل هذه . مرضٍ غيرِ نحوٍ
كما تتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة  .راك الفرد لجودة الحياةالمتغيرات المسئولة عن إد

 فيالتي بينت أن إدراك المعاق بصريا لجودة الحياة يعتمد  (Verdugo, 2005)فيردوجو 
مبدأ التعويض بين الحواس، وأن حواسهم  فيجزء كبير منه على المعافاة البدنية، واالعتقاد 

والكفاءة تفوق ما تمثله الحواس الخمس لدى األفراد  األربع قد تكون على درجة من السالمة
  . العاديين
كما أسفرت نتائج الدراسة أيضا عن وجود عالقة دالة وموجبة بين مفهوم الذات وبين  -

 .جودة الحياة لدى العاديين بالمملكة العربية السعودية

ات وبين كما أسفرت نتائج الدراسة أيضا عن وجود عالقة دالة وموجبة بين مفهوم الذ -
 .جودة الحياة لدى العاديين بالمملكة العربية السعودية

أن الفرد الذي يتمتـع   التي بينت (Leitman, 1999)وتتفق هذه النتائج مع دراسة ليتمان 
بجودة الحياة يمتلك شخصية متزنة تصدر عنها استجابات متالئمة لطبيعة المواقـف، وتمتلـك   

 فـي ث تتصف بالمرونة، ولديها القدرة على الـتحكم  القدرة على مواجهة كل ما هو جديد، حي
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وجود عالقة ارتباطية موجبـة   بينتالتي  (Banham, 2000)دراسة بانهام وكذلك . انفعاالتها
وذات داللة إحصائية بين االتزان االنفعالي والتوافق الشخصي واالجتماعي، كما أن التوافق ذا 

 .زان االنفعالي كأحد األبعاد األساسية لجودة الحياةعالقة بجودة الحياة، مما يدل على أهمية االت
التي أسفرت نتائجها عن العالقة االرتباطيـة الموجبـة بـين     (Antle, 2005)ودراسة أنتلى 

  .التفكير العقالني والتوافق األسرى
  :التوصیات والبحوث المقترحة

  :في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة الحالية فإنه يمكن اقتراح ما يلي
، إلخ....تقبل المعاق كما هو من كل المحيطين به؛ األسرة والمجتمع واألصدقاء والمدرسة -1

 .حتى ينعكس ذلك بصورة إيجابية على مفهومه لذاته

تجعلهم يدركون بأنهم  التيو الممكنةالمساعدات  جميعوتقديم  بالمعاقين بصريااالهتمام  -2
أن تحسين جودة  (Shalock, 2004)فقد بين شالوك  .وجدان المجتمع فيكيانات أساسية 

الحياة لدى المعاقين يعتمد باألساس على نشر مفهوم جودة الحياة، وأن تحسين جودة الحياة 
هدف واقعي يمكن تحقيقه لكافة األفراد المعاقين، وهذا ما قد يؤدى إلى التغلب على العقبات 

يعمل على تحسين  وتذليل الصعوبات، كما أن خفض بعض التناقضات بين الفرد وبيئته
 .جودة حياته

للمعاقين بصفة عامة والمعاقين بصريا بصفة خاصة، من حيث  م الخدمات النفسيةيتقد -3
فقد  .البرامج اإلرشادية الالزمة لتنمية مفهوم الذات لديهم وكذلك تحسين جودة الحياة لهم

قين، ألن على أهمية الخدمات التي يقدمها المجتمع للمعا (Michael, 2003)أكد ميشيل 
هذا الدعم النفسي واالجتماعي الذي يتلقاه المعاق يؤثر بصورة جوهرية على مستوى جودة 

وبرج   (Albertini, 200)وألبرتينى  (Smith, 2002)كما اتفق سميث  .الحياة لديه
(Berg, 2005)  على أنه يمكن تحسين جودة الحياة لدى ) 2005(وأشرف عبد القادر

م بعض البرامج التي تعمل على زيادة مشاركتهم في أنشطة الحياة المعاقين من خالل تقدي
  .اليومية وتكسبهم مهارات خاصة للحد من تأثير اإلعاقة
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