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قواعد النشر في مجلة الطفولة العربية
إن مجلة الطفولة العربية مجلة علمية محكمة يف أبحاثها امليدانية ،وتعتمد يف حتكيم بحوثها
على محكمني اثنني من األساتذة املختصني على نحو سري ،ويف حال تباين آراء احملكمني يحال
البحث إلى محكم ثالث ،وتقدم للقارئ املهتم مبجال الطفولة غرف ًا معرفي ًا لكل ما يخص الطفولة
من دراسات وبحوث وقراءات عامة يستفيد منها املختصون واملهتمون وتقبل للنشر باللغتني العربية
واإلجنليزية املواد اآلتية:
.1
.2
.3
.4
.5

*

األبحاث امليدانية والتجريبية.
األبحاث والدراسات العلمية النظرية.
عرض أو مراجعة الكتب اجلديدة.
التقارير العلمية عن املؤمترات املعنية بدراسات الطفولة.
املقاالت العامة املتخصصة.

قواعد عامة:
يشترط فيما يقدم للنشر يف املجلة من دراسات ميدانية أو نظرية أو تقارير ما يلي:

.6
.7
.8
.9
.10

اجلودة يف الفكرة واألسلوب واملنهج ،والتوثيق العلمي .واخللو من األخطاء اللغوية والنحوية.
التعهد من الكاتب أن بحثه لم يسبق له أن نشر وأنه لن ينشره يف أية مجلة أو كتاب قبل أن يبلغ
برد املجلة وحكمها.
أن تكون اإلسهامات مطبوعة مبعالج الكلمات  Winwordعلى أال تزيد عدد صفحاتها عن ()32
صفحة حجم 8000( A4كلمة).
تنظيم طباعة البحث على أساس كتابة العناوين الرئيسية وسط السطر والعناوين الفرعية يف
اجلانب اليمني يف سطر مستقل (بنط غامق) والعناوين الثانوية يف بداية الفقرة.
إرسال البحث إلكتروني ًا وملخصني له أحدهما باللغة العربية واآلخر باللغة اإلجنليزية باإلضافة
إلى السيرة الذاتية املختصرة للباحث عند إرسال البحث ألول مرة على البريد اإللكتروني:

info@jac-kw.org

قواعد خاصة :
 تلتزم املجلة بتقصي متتع املخطوطة بالنزاهة ،عن طريق اعتماد إجراءات واضحة. تعلن املجلة ما إذا كانت تنشر على أساس اكتساب حقوق النشر من املؤلفني ،أو تعتمد سياسةالوصول احلر وتعلن عن نوعية الوصول وشروطه.
 تلتزم هيئة التحرير بتطبيق جميع القواعد املعلنة للقراء والكتاب حول حقوق النشر ،وللمجلةحق امللكية الفكرية يف املواد املنشورة ،وال مانع من نشرها بعد أخذ موافقة خطية من املجلة.

ً
أوال -املنهجية:
-

تكون األسئلة البحثية أسئلة أكادميية فكرية تشتق منطقي ًا من اإلطار النظري ومراجعة األدبيات،
ومصوبة نحو نقاط غامضة حتتاج إلى جالء.
تكون طريقة البحث مناسبة للموضوع املبحوث.
تتمتع طريقة البحث بالشروط العامة للدقة.
تتضمن املخطوطة معلومات وأفكار ًا تشكل إضافة يف ميدانها ،أو يف مقاربة املشكلة املطروحة.

* تقدم املجلة مكافأة مالية رمزية ( 500دوالر أمريكي) تشجيعاً لألبحاث امليدانية والتجريبية.
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(أ) يف البحوث الكمية:
 تكون الفرضيات بصورة أجوبة أولية على األسئلة املطروحة ،تشتق منطقي ًا من مراجعة األدبياتومعطيات السياق.
 تكون العينات مصوغة وممثلة واألداة املستخدمة صادقة وثابتة ،وطريقة عرض البيانات مضبوطة. يتسق املوضوع املبحوث كما هو مطروح يف العنوان ويف مراجعة األدبيات ،مع جمع معلوماتوحتليلها ،ويتجنب االنزالق من املوضوع إلى "وجهة نظر اجلمهور فيه".

(ب) يف البحوث النوعية:
-

تتمتع "املادة" املدروسة (وثائق ،نصوص ،مشاهدات ،أقوال األشخاص الذين جترى معهم مقابالت)
باملصداقية والداللة ،ويكون اختيارها مسوغ ًا.
تكون املقاربة واضحة التحديد ،أكانت تقوم على جمع البيانات (أثنوجرافية ،حتليل محتوى،
دراسة حالة ،مشاهدة...إلخ) .أو تقوم على التأسيس النظري (مبا يف ذلك النظرية املجذرة
.)grounded theory
يحدد الباحث خلفيته واجتاهاته مبا يساعد على فهم اختياره للموضوع وطريقة البحث وتفسيره
للنتائج.
تتمتع املعاجلة باملنطق وقوة االستدالل.

(ج) يف البحوث املختلطة:
 -تتمتع املخطوطة بالشروط املطلوبة يف النوعني الكمي والكيفي.

ثاني ًا  -األبحاث امليدانية والتجريبية:
.1
.2
.3
.4

كتابة عنوان البحث واسم الباحث ولقبه العلمي واجلهة التي يعمل لديها على الصفحة األولى.
استيفاء البحث ملتطلبات البحوث امليدانية والتجريبية مبا يتضمنه من مقدمة واإلطار النظري
والدراسات السابقة ومشكلة البحث وأهدافه وفروضه وتعريف مصطلحاته.
يراعي الباحث توضيح أسلوب اختيار العينة ،وأدوات الدراسة وخصائصها السيكومترية وخطوات
إجراء الدراسة.
يقوم الباحث بعرض النتائج بوضوح مستعين ًا باجلداول اإلحصائية أو الرسومات البيانية متى
كانت هناك حاجة لذلك.
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قواعد النشر يف مجلة الطفولة العربية
قواعد النشر في مجلة الطفولة العربية

قواعد التوثيق:
ً
التوثيق:امليدانية والتجريبية:
قواعداألبحاث
أوال -

 1ـ عن ــد اإلش ــارة إل ــى املراج ــع في املنت يذكر االس ــم األخير (فق ــط) للمؤلف أو الباحث وس ــنة
النش ــر بني قوس ــني مثل (القوصي )1985 ،أو ( ،)Gardner, 1981وإذا كان عدد الباحثني
(من اثنني إلى خمس ــة) تذكر أس ــماء الباحثني جميعهم للمرة األولى مثل (أبو عالم ،العمر،
العربيةـر االسم األخير للباحــث
املرجــع يذكـ
االستعانة بنفس
قواعدوإذا
الصراف ،الشيخ،)1999 ،
الطفولة
تكررتفي مجلة
النشر
األول وآخــرون مثــل (أبو عالم ،وآخرون )1999 ،أو ( )Gardner et al., 1981وإذا كان عدد
قواعد
التوثيق:س ــتة فأكثر يذكر االس ــم األخير للباحث األول وآخرون مثل (الدمرداش ،وآخرون،
الباحثني
1965
)1999
«قوسني
املقتبس بني
ـط)النص
يوضع
االقتباس
،)Skinner,
ـنة
الباحث وس ـ
للمؤلف أو
األخير (فق ـ
وعندس ــم
يذكر اال
al.,ج ـetـع في املنت
ـى املرا
اإلشأوـ (ـارة إل ـ
 1ـ عن ــد
.)43
:1990
عالم،
(أبو
مثل:
منها
املقتبس
الصفحات
أرقام
وتذكر
صغيرين»،
النش ــر بني قوس ــني مثل (القوصي )1985 ،أو ( ،)Gardner, 1981وإذا كان عدد الباحثني
منت
عالم،في
(أبوإليها
مثلش ــير
التي أ
املراجع
الباحثنيفيه ــا
البحث يذكر
نهاية
ـة) ــي
املراجع ف
اثننيم ــة
(منـود قائ
 2ـ وج ـ
العمر،
األولى
جميعللمرة
جميعهم
س ــماء
تذكر أ
إلى خمس ـ
الباحث
للمؤلف
األخير
حسب
مسلسل ـ
ترقيم
وإذا دون
أبجدي ًا ـ
ترتيب ًا
الصراف،وترتب
البحث
األخيرأوللباحــث
االسم
االسميذكــر
املرجــع
بنفس
االستعانة
تكررت
،)1999
الشيخ،
النحو
بيانات كل
بعده ــا
عالم،ثم املراجع
(أبوأوال
العربية
املراج ـ
وتأت ـ
وتذكر et
al., 1981
األجنبيةأو (
وآخرون)1999 ،
ـرونـعمثــل
األولـيوآخـ
علىكان عدد
مرجعوإذا
)Gardner
اآلتي:
الباحثني س ــتة فأكثر يذكر االس ــم األخير للباحث األول وآخرون مثل (الدمرداش ،وآخرون،
املرجعetكتاب ًا:
عندما( يكون
أـ
al., 1965
 )1999أو
 ،)Skinner,وعند االقتباس يوضع النص املقتبس بني «قوسني
البلد :اسم الناشر،
املجلد) اس ــم
الكتاب
الصفحاتعنوان
أرقامـنة النش ــر)
املؤلف (س ـ
اس ـ
.)43 :1990
(الطبعة(أبوأو عالم،
منها مثل:
املقتبس
صغيرين»،ـم وتذكر
والتربوية
النفسية
اإلحصائية في
أحمد
مراد،
إليها في منت
العلومأش ــير
املراجع التي
األساليبـا جميع
( .)2001يذكر فيه ـ
نهاية البحث
صالح ــي
املراجع ف
مثال:م ــة
 2ـ وج ــود قائ
املصرية.
األجنلو
القاهرة:
واالجتماعية،
البحث وترتب ترتيب ًا أبجدي ًا ـ دون ترقيم مسلسل ـ حسب االسم األخير للمؤلف أو الباحث
مجلة:
ثم في
بحث ًا
يكون
ب
األجنبية بعده ــا وتذكر بيانات كل مرجع على النحو
املراجع
املرجعأوال
العربية
عندماج ــع
وتأ ـت ــي املرا
اآلتي:اسم الباحث (سنة النشر) عنوان البحث ،اسم املجلة ،املجلد ،الصفحات :مثل :قطامي،
التفكير للطفل اخلليج ــي ،مجلة الطفولة العربية 87 ،12 ،ـ
تعليم
(.)2002
أ ـ نايف ــة
كتاب ًا:
املرجع
عندما يكون
.114املؤلف (س ــنة النش ــر) عنوان الكتاب (الطبعة أو املجلد) اس ــم البلد :اسم الناشر،
اس ــم
ً
كتاب:
في
ا
بحث
املرجع
يكون
عندما
جـ
والتربوية
النفسية
فإنه العلوم
اإلحصائية في
األساليب
املرجعأحمد
يكونصالح
عندما مراد،
ج .مثال:
يشير الباحث
يفضل أن
اإلجنليزية)،
((.)2001باللغة
بحث ُا أجنبي ًا
الباحث ،اسم معد الكتاب ،عنوان الكتاب ،اسم البلد:
عنوان
النشر)
واالجتماعية(،سنة
اسم الباحث
املصرية.
األجنلو
القاهرة:
بالرجوع إلى املوقع التالي ، www.doi.org :وأن
وذلك
بالبحث،
اخلاص
إلى D.O.I
البحث.
يشغلها
التي
الصفحات
الناشر،
ً
مجلة:
في
ا
بحث
املرجع
يكون
عندما
صورة البحث بعد التوثيق علي نحو املثال التالي:
ب ـ تكون
التسلسل
حسب
Theعلى
مرقمة
ووضعها
البحث
متسلسلة في
بأرقام
الهوامش
إلى
قطامي،
مثل:
الصفحات:
املجلد،
املجلة،
منت اسم
البحث،
عنوان
النشر)
(سنة
wordالباحث3ـ اإلشارةاسم
Lubis, R.
(2018).
progress
of student
reading
comprehension
through
ممكن،
العربية،قدر
 books.ــى
الطفولة أقص
Advancesإلى
الهوامش
Languageص ـ
اخت
للطفلع ــاة
مرا
Literacyمع
تعليموردت بها
(.)2002الت ــي
9(1),ح ــة
48-52.الصف
ف ــي أس ـ
picture
and
Studies,
lessـ
87 ،12
ـيin،ـارمجلة
جـ
اخللي
التفكير
ـفلـة
نايف ـ
باملصادر
املعلوم ــات اخلاصة مبص ــدر الهوامش في نهاية البحث قبل اجل ــزء اخلاص
https://doi.org/10.7575/aiac.alls.v.9n.1p.48
وتذك ــر.114
واملراجع.
عندما يكون املرجع بحث ًا في كتاب:
جح.ـ
املراجع.
قائمة
النشر)بعد
(سنةالبحث
الباحثنهاية
املالحق في
اسم معد الكتاب ،عنوان الكتاب ،اسم البلد:
الباحث،
عنوان
 4ـ وضع اسم
الناشر ،الصفحات التي يشغلها البحث.
ثاني ًا ـ الدراسات واملقاالت
النظرية :في منت البحث ووضعها مرقمة على حسب التسلسل
العلميةمتسلسلة
الهوامش بأرقام
3ـ اإلشارة إلى
أن
األولية
املراجعة
ـن
ـ
م
ـت
ـ
س
مل
إذا
ـر
ـ
ش
للن
النظرية
واملقاالت
ـات
ـ
س
الدرا
التحرير
هيئة
جتـيي ـأـزس ــفل الصفح ــة الت ــي وردت بها مع مراع ــاة اختص ــار الهوامش إلى أقص ــى قدر ممكن،
فـ
وأهداف
املقدمة
يتضمن
واضح
فكري
مبنهج
الطفولة
قضايا
من
قضية
تعالج
املقالة
أو
الدراسة
وتذك ــر املعلوم ــات اخلاصة مبص ــدر الهوامش في نهاية البحث قبل اجل ــزء اخلاص باملصادر
ومناقش ــة القضية ورؤية الكاتب فيها ،هذا باإلضافة إلى التزامه باألصول العلمية في
الدراس ــة
واملراجع.
املراجع.قواعد التوثيق.
قائمةوردت في
بعد التي
الهوامش
وتوثيق
الكتابة
وكتابةالبحث
املراجعنهاية
املالحق في
وضع
4ـ
ثاني ًا ـ الدراسات واملقاالت العلمية النظرية:

4

43

جتي ــز هيئة التحرير الدراس ــات واملقاالت النظرية للنش ــر إذا ملس ــت م ــن املراجعة األولية أن
الدراسة أو املقالة تعالج قضية من قضايا الطفولة مبنهج فكري واضح يتضمن املقدمة وأهداف
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.
ج ـ عندما يكون املرجع بحث ًا في كتاب:
اسم الباحث (سنة النشر) عنوان الباحث ،اسم معد الكتاب ،عنوان الكتاب ،اسم البلد:
مجلة الطفولة العربية الناشر ،الصفحات التي يشغلها البحث.
العدد الواحد والثمانون
العدد التاسع والسبعون
مجلة الطفولة العربية
اإلشارة إلى الهوامش بأرقام متسلسلة في منت البحث ووضعها مرقمة على حسب التسلسل
3ـ
ف ــي أس ــفل الصفح ــة الت ــي وردت بها مع مراع ــاة اختص ــار الهوامش إلى أقص ــى قدر ممكن،
الطفولة
ـدر في
النشر
العربيةاجل ــزء اخلاص باملصادر
البحث قبل
مجلةفي نهاية
الهوامش
قواعدمبص ـ
وتذك ــر املعلوم ــات اخلاصة
واملراجع.
ومراجعتها :قائمة املراجع.
اجلديدةالبحث بعد
الكتبفي نهاية
املالحق
ثالث ًا ـ ـوضع
4ـ
عرض
للكتب اجلديدة ونقدها إذا توافرت الشروط اآلتية:
تنشر املجلة مراجعات الباحثني
ثاني ًا ـ الدراسات واملقاالت العلمية النظرية:
تخص أحد
ويعالجـاتقضية
حديث
الطفولة.م ــن املراجعة األولية أن
مجاالت إذا ملس ــت
النظرية للنش ــر
واملقاالت
النشر،الدراس ـ
التحرير
الكتابهيئة
 1ـ جتي ــز
وسلبياته.
يطرحها
األفكار
قضايا وأهم
منالكتاب
حملتويات
استعراض
2ـ
وأهداف
وإيجابياتهاملقدمة
واضح يتضمن
التيفكري
مبنهج
الطفولة
املراجع قضية
املقالة تعالج
الدراسة أو
في
التزامهـوانباألصول
باإلضافة إلى
الكاتب فيها،
ورؤية
القضية
ومناقش ــة
الدراس ـ
العلميةالتي
الكتاب والبلد
املؤلف وعن ـ
هذاعلى اس ــم
املراجعة
من تقرير
األولى
الصفح ــة
حتـةت ــوي
3ـ
قواعد النشر في مجلة الطفولة العربية
التوثيق.
صفحاتقواعد
وعددوردت في
النشر،التي
الهوامش
املراجع
الكتابة
ويكتب في أسفل الصفحة اسم
الكتاب،
وكتابةوسنة
الناشر،
وتوثيقواسم
نشر فيها
الطفولة العربية
مجلة
النشر
قواعد
لديها.
التيفييعمل
واجلهة
ا ُملراجع ودرجته العلمية
اجلديدة
ومراجعتها :وال يزيد على ثمان صفحات من حجم .A4
بأسلوب جيد
الكتباملراجعة
عرضتقرير
ثالث ًا ـ ـكتاب
4ـ
3
للكتب اجلديدة ونقدها إذا توافرت الشروط اآلتية:
اجلديدةالباحثني
مراجعات
املجلة
ثالث ًا ـ ـتنشر
ومراجعتها:
الكتب
عرض
الطفولة:
بقضايا
املعنية
واملؤمترات
الندوات
عن
العلمية
التقارير
رابع ًا ـ ـ
للكتبتخص
الباحثنيقضية
النشر ،ويعالج
حديث
الكتاب
الطفولة .الشروط اآلتية:
مجاالتإذا توافرت
أحد ونقدها
اجلديدة
مراجعات
املجلة
 1ـ تنشر
وسلبياته.مجال
الدراس ــية في
واحللقات
التيـدوات
وأهماملؤمترات والن ـ
الكتاب عن
العلمي ــة
املراجعالتقارير
استعراضاملجل ــة
تنش ــر
وإيجابياته
يطرحها
حملتويات
الطفولة.
األفكارمجاالت
قضية تخص أحد
ويعالج
حديث النشر،
 2ــ الكتاب
1
الطفول ــة وقضاياه ــا الت ــي تعقد في الكوي ــت أو البالد العربي ــة أو غير العربية بش ــرط أن يغطي
وسلبياته .التي
الكتاب والبلد
يطرحهاوعن ــوان
التيـم املؤلف
املراجعة على اس ـ
من
املراجعـة األولى
 3ــ حتت ــوي الصفح ـ
تقريرأووأهم
الكتاب
حملتويات
املقدمة
وإيجابياتهاألبحاث
الدراسية وتصنيف
األفكاراحللقة
الندوة أو
أخبار املؤمتر
استعراضكامل ومنظم
2التقرير بشكل
اسم
الصفحة
أسفل
في
ويكتب
الكتاب،
صفحات
وعدد
النشر،
وسنة
الناشر،
واسم
فيها
نشر
والتوصيات.تقرير املراجعة على اس ــم املؤلف وعن ــوان الكتاب والبلد التي
القراراتـة األولى من
وأهمالصفح ـ
ونتائجهات ــوي
 3ـ حت
لديها.
يعمل
التي
واجلهة
العلمية
ودرجته
راجع
ا ُمل
اسم
الصفحة
أسفل
في
ويكتب
الكتاب،
صفحات
وعدد
النشر،
وسنة
الناشر،
واسم
فيها
نشر
كم ــا تنش ــر املجلة محاض ــر احلوار في الن ــدوات التي تعقدها أو تش ــارك فيه ــا اجلمعية
لديها.ثمان صفحات من حجم .A4
يزيد على
واجلهةجيد
بأسلوب
املراجعة
راجعتقرير
 4ـ ا ُملكتاب
التيواليعمل
العلمية
ودرجته
قضايا الطفولة امللحة.
ملناقشة
العربية
الطفولة
الكويتية لتقدم
بتكليف من
لعرض
املراجعةمادي ًا
املجلة مقاب ًال
.5ـ متنح
فقط.A4.
املجلةحجم
صفحات من
يتمثمان
الذيعلى
الكتب،يزيد
جيد وال
بأسلوب
كتاب تقرير
4
رابع ًا ـ ـ التقارير العلمية عن الندوات واملؤمترات املعنية بقضايا الطفولة:

واحللقات الدراس ــية في مجال
بقضاياـدوات
املؤمترات والن ـ
العلمي ــة عن
التقارير
التقاريرـر املجل ــة
رابع ًا ـ ـ تنش ـ
الطفولة:
واملؤمترات املعنية
الندوات
العلمية عن
يغطي
ـرط أن
الدراش ـ
العربية ب
ـدواتأو غير
العربي ــة
عنـت أو البالد
الكوي ـ
تعقد في
املجه ـل ــاـةالت ــي
وقضايا
في مجال
س ــية
واحللقات
املؤمترات والن ـ
العلمي ــة
التقارير
الطفول ــةتنش ــر
املقدمة
الدراسية
البالداحللقة
الندوة أو
املؤمتر
التقرير ــةبشكل
األبحاثأن يغطي
وتصنيفبش ــرط
غير العربية
العربي ــة أو
الكويأوــت أو
أخبارفي
ومنظم تعقد
كاملــا الت ــي
وقضاياه
الطفول
والتوصيات.
القرارات
وأهم
ونتائجها
التقرير بشكل كامل ومنظم أخبار املؤمتر أو الندوة أو احللقة الدراسية وتصنيف األبحاث املقدمة
والتوصيات.احلوار في الن ــدوات التي تعقدها أو تش ــارك فيه ــا اجلمعية
املجلة محاض ــر
وأهمتنش ــر
ونتائجهاكم ــا
القرارات
امللحة.
ملناقشة
الطفولة
لتقدم
تعقدها أو تش ــارك فيه ــا اجلمعية
الطفولةالتي
قضاياالن ــدوات
احلوار في
العربيةض ــر
املجلة محا
تنش ــر
الكويتيةكم ــا
الكويتية لتقدم الطفولة العربية ملناقشة قضايا الطفولة امللحة.

54
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العدد الواحد والثمانون

مجلة الطفولة العربية

العدد التاسع والسبعون

مجلة الطفولة العربية

مجلس أمناء مجلة الطفولة العربية
د .سعاد الصباح
د .حسن اإلبراهيم
أ .د .فايزة اخلرافي
أ .د .محمد الرميحي
د .فهد محمد الراشد
د .عبداللطيف احلمد
السيد /سعد علي الناهض
السيد /محمد علي النقي
د .عادل عيسى اليوسفي
السيد /قتيبة يوسف الغامن

الرئيس
نائب الرئيس

الهيئـــــة اإلستشـاريـــــة
أ .د .رجاء أبوعالم
أ .د .الغالي أحرشاو
د .عبداهلل عمر العمر
د .عبدالرحمن مصيقر
د .بهية اجلشي
األستاذة سعاد الرفاعي

معهد الدراسات والبحوث التربوية  -جامعة القاهرة
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  -فاس
كلية اآلداب  -جامعة الكويت
مركز البحرين للدراسات والبحوث
عضو مبجلس الشورى  -مملكة البحرين
وكيل مساعد وزارة التربية (سابقاً)  -الكويت
هيئــــــة التحريـــــر

د .حسن اإلبراهيم
أ .د .علي عاشور اجلعفر
أ .د .قاسم الصراف
أ .د .بدر عمر العمر
أ .د .محمد الرميحي
د .عدنان شهاب الدين
أ .د .فوزية عباس هادي
د .بدر عثمان مال اهلل

رئيس هيئة التحرير
مدير التحرير
نائب مدير التحرير

أعضاء مؤسسون انتقلوا إلى رحمة اهلل تعالى وهم:
د .أنور عبداهلل النوري
أ .د .حامد عمار
أ .د .أسامة اخلولي
أ .د .محمد جواد رضا

6
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العدد الواحد والثمانون

مجلة الطفولة العربية

محتويات العدد الواحد والثمانون
9

 افتتاحية العدد
 البحوث والدراسات:
 املعايير السعودية للصورة املنزلية من مقياس تقدير اضطراب فرطاحلركة وتشتت االنتباه لألطفال واملراهقني اخلامس.

11

د .عبد الكرمي حسني احلسني
أ.د .صالح الدين فرح بخيت
أ .اجلوهرة بنت إبراهمي اجلنيدل
 بناء أداة لقياس االجتاه نحو التسامح لدى معلمات رياض األطفاليف ضوء منوذج راش.
أ.د .نعمان محمد صالح املوسوي
 -القلق العام والتشاؤم لدى مرضى الفشل الكلوي املزمن.

31
57

د .نبال احلاج محمد
 الفروق بني اجلنسني يف العوامل اخلمسة الكبرى للشخصية لدىاملراهقني الكويتيني.

77

أ.د .أحمد محمد عبد اخلالق

 كتاب العدد:
 -تقرير التنـمية العاملية لعام « 2018التعلم لتحقيق وعد التعلمي»

91

عرض ومراجعة  :د .خالد صالح حنفـي محمود

 املقاالت:
 الطفل واللعب  ..رؤية نفسية تربوية.د .محمد محمود العطار

 أنشطة وأخبار اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية

97
115
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العدد الواحد والثمانون

مجلة الطفولة العربية

افتتاحية العدد
يأتي عدد ديسمرب من كل عام كالعادة بدون عنوان ليغطي تشكيلة واسعة من الدراسات والبحوث
واملقاالت والتقارير التي تحمل بني طياتها موضوعات شتى تشمل الشخصية واالنفعاالت واضطرابات الحركة
وتشتت االنتباه والقلق والتشاؤم والتسامح ،وكلها مجاالت مطلوبة للميدان الرتبوي الذي يعاني من مشكالت
حقيقية تحتاج إىل مجابهة وطرح حلول واقعية لها.
ولهذا السبب حرصت مجلة الطفولة العربية عىل أن يأتي العدد الحادي والثمانون ليعالج جملة من
القضايا كالفروق الجنسية يف شخصية املراهقني ،واملعايري يف مقياس تقدير اضطراب فرط الحركة وتشتت
االنتباه لألطفال واملراهقني ،والقلق العام والتشاؤم لدى مرىض الفشل الكلوي املزمن ،وقياس االتجاه نحو
التسامح لدى معلمات رياض األطفال ،إضافة إىل عرض تقرير التنمية العاملية لعام  2018املعنون “ :التعليم
لتحقيق وعد التعليم ”  ،الذي يركز عىل رضورة تعلم املتعلمني عىل اختالف فئاتهم للمهارات األساسية للحياة
ولسوق العمل من أجل تحسني مستويات التعلم يف بلداننا  ،والطفل واللعب :رؤية نفسية تربوية ،وكلها
موضوعات يف غاية األهمية واالهتمام.
لقد رسمت الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية سياسة تسري عليها يف إصدار مجلة الطفولة
العربية ،وهي تخصيص عدد ديسمرب من كل عام ليكون فسحة للباحثني والكتاب لرشح موضوعاتهم دون
التقيد بتقاليد “ ملف العدد” الذي يخصص غالبا ً ملوضوع معني تدور حوله الدراسات واألبحاث.
إن السري يف هذا الطريق مطلوب لهدف التنويع والتعددية الفكرية ويعرب عن التوجهات الرئيسة
لرسالة الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية يف مجال خدمة الطفولة العربية واالهتمام بها ورعايتها.
وكلنا أمل يف أن يحظى هذا التوجه باهتمام كبري من القراء والباحثني واملوجهني للفكر الرتبوي ،وذلك
نظرا ً ملزايا عدة يف هذا االختيار.

واهلل ولي التوفيق
هيئة التحرير
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مجلة الطفولة العربية

املعايير السعودية للصورة املنزلية من مقياس تقدير اضطراب فرط احلركة ...

العدد الواحد والثمانون

البحوث والدراسات
املعايير السعودية للصورة املنزلية من مقياس تقدير اضطراب
فرط احلركة وتشتت االنتباه لألطفال واملراهقني اخلامس
Doi: 10.29343 / 1 - 81 - 1

د .عبدالكرمي بن حسني احلسني

أ.د .صالح الدين فرح بخيت

أ .اجلوهرة بنت إبراهمي اجلنيدل

أستاذ مشارك  -قسم الرتبية الخاصة
كلية الرتبية  -جامعة امللك سعود

أستاذ  -قسم الرتبية الخاصة
كلية الرتبية  -جامعة امللك سعود

معيد  -قسم الرتبية الخاصة
كلية الرتبية  -جامعة امللك سعود

ملخص
هدفت الدراسة الحالية إىل استخراج معايري محلية ملقياس تقدير اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه
لألطفال واملراهقني الخامس «الصورة املنزلية» بمدينة الرياضADHD Rating Scale-5 for children and( ،

 ،)adolescentsالذي أعده  )DuPaul, Power, Anastopoulos, & Reid, 2016(.شارك يف الدراسة ( )3687فردا ً
من أولياء األمور ،لتقدير اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه لدى الذكور واإلناث الذين ترتاوح أعمارهم
ما بني  3سنوات إىل  17سنة ،واستخدمت يف التحليل اإلحصائي املتوسطات واالنحرافات املعيارية واملئينات،
وأسفرت النتائج عن معايري محلية بناء عىل متغريي الجنس والعمر ،شملت املئني  ،80واملئني  ،90واملئني،93 ،
واملئني  ،98يف كل بعد من بعدي املقياس عىل حدة ،ويف الدرجة الكلية للمقياس.
وأوصت الدراسة بإستخدام املقياس يف املواقف اإلكلينيكية ،واإلرشادية ،والرتبوية ،لإلسهام يف إجراء
مسح تشخييص رسيع لحاالت إضطراب تشتت اإلنتباه وفرط الحركة ،واستخدامه لقياس أثر التدخالت العالجية
والرتبوية الضطراب فرط الحركة وتشتت اإلنتباه ،وباالستفادة منه يف البحث العلمي يف مجال اضطراب فرط
الحركة وتشتت اإلنتباه .وإجراء دراسة إليجاد مدى االرتباط بني بعدي املقياس وفق تشخيص أولياء األمور،
وختاما ً أوىص فريق البحث برضورة إجراء املزيد من الدراسات بأخذ عينات تشمل كافة محافظات اململكة.
الكلمات املفتاحية :فرط الحركة وتشتت االنتباه ،مقاييس التقدير ،املعايري ،السعودية.

 مت ��ستالم �لبحث يف فرب�ير  2018و�أجيز للن�رش يف يونيو 2018� -ل�سكر و�لتقدير :يتقدم فريق �لبحث بجزيل �ل�سكر و�لتقدير ملركز بحوث كلية �لرتبية وعمادة �لبحث �لعلمي بجامعة �مللك �سعود لتمويل هذ� �لبحث.
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... املعايير السعودية للصورة املنزلية من مقياس تقدير اضطراب فرط احلركة

Saudi standards of home version for the ADHD Rating
Scale 5 for Children and Adolescents
Aljawharah Ibrahim Aljunaydil
Teaching Assistant

Salaheldin Farah Attallah Bakhiet
Professor

Abdulkarim Hussain Alhossein
Associate Professor

Special Education Department, College of Education, King Saud University

Abstract
The current study aimed at presenting normative data for the ADHD Rating Scale–5 for Children and Adolescents “Home Version” in Riyadh, which was prepared by DuPaul, Power, Anastopoulos, and Reid (2016).
3687 parents participated in rating attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) among males and females between the ages of 3 and 17 years. Statistical analyses were used such as means, standard deviations,
and percentiles. The results revealed local criteria based on sex and age variables, included 80 percentile, 90
percentile, 93 percentile, and 98 percentile in each factor of the scale, and in the total score of the scale.
The study recommended using the rating scale in clinical and educational settings in order to identify
ADHD, and be used to measure the effectiveness of educational and therapeutic interventions on ADHD,
A further study is needed to find correlation between the two factors of the scale according to parent’s rating. Finally, the team recommended conducting further studies with more samples from all provinces of the
Kingdom.
Key words: ADHD, rating scales, norms, Saudi Arabia
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املعايير السعودية للصورة املنزلية من مقياس تقدير اضطراب فرط احلركة ...

العدد الواحد والثمانون

مقدمة:
يعد اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه اضطرابا ً عصبيا ً نمائيا ً يظهر لدى الفرد عىل شكل مستويات
عالية ومستمرة من تشتت االنتباه  -أو فرط الحركة  -االندفاعية ،ويتعارض مع أدائه ونموه ،ويجب أن
تظهر أعراضه لدى الفرد يف بيئتني أو أكثر (البيت أو املدرسة أو العمل) ،وقبل سن  12سنة ،وأن تؤثر أعراضه
بشكل سلبي عىل أداء الفرد األكاديمي ،أو االجتماعي ،أو الوظيفي ( .)APA, 2013أضف إىل ذلك يعد اضطراب
فرط الحركة وتشتت االنتباه من االضطرابات املنترشة بني األطفال ،حيث يمكن تقييم أعراضه ابتدا ًء من
سن الرابعة ( ،)APA, 2013ويعد الوالدان أو أفراد األرسة أول من يالحظ أعراض هذا االضطراب لدى األطفال
( ،)Sparrow & Erhardt, 2014وتشري الدراسات إىل أن حوايل  64.7%من األطفال املشخصني باضطراب فرط
الحركة وتشتت االنتباه تم التعرف عليهم يف البداية من قبل أحد أفراد األرسة (Visser, Zablotsky, Holbrook,
.)Danielson, & Bitsko, 2015
تؤكد األدبيات وآراء املختصني يف مجال الرتبية الخاصة عىل رضورة مشاركة األرسة يف عملية التعرف
إىل األطفال ذوي اإلعاقات ،وتشخيصهم ،وتعليمهم ،كما يعد الوالدان أحد املصادر املهمة يف عملية التقييم
والتشخيص التي يقوم بها املختصني ،وال يمكن القيام بعملية التشخيص دون الرجوع لويل األمر (Hallahan,
 ،)Kauffman, & Pullen, 2015; Turnbull, Turnbull, & Webhmeyer, 2010وعادة ما يُرشك املختصون يف
مجال فرط الحركة وتشتت االنتباه الوالدان يف عملية التشخيص من خالل عدة طرق ،منها تعبئة مقاييس
التقدير السلوكية ،أو مقابلة أحد الوالدين ،أو كالهما للتعرف عىل سلوك الطفل يف املنزل ،ومدى ظهور أعراض
فرط الحركة وتشتت االنتباه يف بيئة تختلف عن البيئة املدرسية (;Pelham, Fabiano, & Massetti, 2005
.)Matson, Andrasik, & Matson, 2009
وتعد مقاييس التقدير السلوكية عنرصا ً مهما ً ورضوريا ً يف عملية التقييم والتشخيص ،وعىل الرغم
من أن أفضل املمارسات يف مجال تقييم اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه تؤكد رضورة استخدام
أدوات متعددة لتشخيصه ،وأن مجرد استخدام مقاييس التقدير السلوكية غري كايف (& Demaray, Elting,
 .)Schaefer, 2003ومع ذلك ،تتميز مقاييس تقدير السلوك املعبئة من قبل الوالدين بعدد من املزايا منها
سهولة استخدامها من قبل الوالدين ،كما أنها ال تتطلب وقتا ً طويالً لتعبئتها ،وقليلة التكلفة (& Sparrow

 ،(Erhardt, 2014وال تتطلب مستوى تعليميا ً مرتفعاً ،وباإلمكان تعبئتها من قبل األب ،واألم ،للمقارنة بني
استجاباتهم ،أو االكتفاء بأحدهما ،ويمكن من خاللها جمع بيانات من مصادر أخرى غري املعلم ،وهو ما

تؤكد عليه معايري الدليل التشخييص واإلحصائي ،واإلرشادات الواردة يف أفضل املمارسات يف مجال تقييم فرط
الحركة وتشتت االنتباه ( ،)Barrett, & Ollendick, 2004كما أن الوالدين يقضيان وقتا ً أطول من اليوم مع
الطفل مقارنة باملعلم ،ويعرفان الطفل لسنوات عديدة ،ويف مواقف مختلفة ،وهذا ما يجعل منها أداة مهمة يف
تقييم الطلبة ذوي فرط الحركة وتشتت االنتباه (.)Kamphaus, & Frick, 2005
وتشري القوانني ،والترشيعات ،واملبادئ األخالقية املتعلقة بالتقييم والتشخيص إىل أنه يجب أن تتمتع
األدوات املستخدمة  -ومنها مقاييس التقدير السلوكية  -بالصدق والثبات ،كما يجب أن تكون مناسبة لغرض
التقييم ( ،)Kelley, Noell, & Reitman, 2003كما تويص كثري من املنظمات ،والجمعيات املختصة ،والخرباء
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يف املجال عىل رضورة استخدام مقاييس التقدير السلوكية املمعرية للتعرف عىل فرط الحركة وتشتت االنتباه
لدى األطفال ( .)Pelham et al., 2005كذلك أوصت تلك الجمعيات بأن يكون لألدوات املستخدمة يف التشخيص
معايري مرجعية يمكن من خاللها تفسري األداء ،حيث إن توفر معايري وطنية يساعد عىل مقارنة أداء الفرد
¬ يف السن ،والجنس ،لتحديد مدى بعد الفرد ،أو قربه منهم ،مما يساعد يف تفسري نتائج التقييم (De-

.)maray et al., 2003
وإدراكا ً ألهمية التقييم الصحيح لفرط الحركة وتشتت االنتباه لدى األطفال ،فقد قامت األكاديمية
األمريكية لطب األطفال (
الهنتب�√ الواردة يف الدليل التشخييص واإلحصائي لالضطرابات العقلية (The Diagnostic and Statistical Man-
 )ual of Mental Disorders, DSMعند التعرف إىل األطفال ذوي فرط الحركة وتشتت االنتباه ،أو تشخيصهم،
من خالل جمع معلومات حول تلك املعايري من الوالدين ،واملعلمني ،وعدم استخدام مقاييس التقدير السلوكية
التي ال توظف معايري ذلك الدليل (Pelham et al., 2005؛ .)Matson et al., 2009
وتختلف مقاييس تقدير فرط الحركة وتشتت االنتباه فيما بينها حيث يركز بعض منها فقط عىل
أعراض االضطراب الواردة يف الدليل التشخييص واإلحصائي لالضطرابات العقلية ،بينما يركز بعضها اآلخر عىل
تلك األعراض باإلضافة إىل الضعف الواضح يف الجوانب األكاديمية ،واالجتماعية املصاحبة لها ،ومدى تأثريها
عليه ،والتي تتماىش مع ما أشار إليه ذلك الدليل ،وهو رضورة وجود تأثري سلبي واضح يف الجانب األكاديمي
أو االجتماعي مصاحب ألعراض فرط الحركة وتشتت االنتباه ( .)APA, 2013وعىل الرغم من ذلك فهناك
اهتمام كبري بالرتكيز عىل األعراض الواردة يف الدليل التشخييص واإلحصائي مع إعطاء تركيز محدود عىل
تقييم جوانب الضعف األخرى املصاحبة لتلك األعراض (.)Pelham et al., 2005
ومن األمثلة عىل مقاييس تقدير السلوك املعبأة من قبل الوالدين ،مقياس تقدير اضطراب فرط الحركة
وتشتت االنتباه الخامس لألطفال واملراهقني ( ،)DuPaul, Power, Anastopoulos, & Reid, 2016ومقياس

وهنر للتقدير ( ،)Conners, 2008ومقياس فاندربيلت لتقدير اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه (Wolra-

 ،)ich, Lambert, Doffing, Bickman, Simmons, & Worley, 2003ومقياس سناب الرابع (Swanson, No-
 .)lan, & Pelham, 1992ويف دراسات سابقة قام باحثان ()Demaray et al., 2003; Angello, et al., 2003
بمراجعة لعدد من املقاييس املستخدمة للتعرف عىل اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه بهدف املقارنة
بينها فيما يتعلق بالخصائص السيكومرتية ،وأشارت النتائج إىل أن مقياس تقدير اضطراب فرط الحركة
وتشتت االنتباه الرابع ( )DuPaul, Power, Anastopoulos, & Reid, 1998ومقياس كونر ()Conners, 1997
تعد األنسب لالستخدام يف التعرف إىل فرط الحركة وتشتت االنتباه ،وتشخيصه يف مراحل التعليم العام ،كما
يمكن استخدامها يف متابعة تقدم الطالب يف الربامج العالجية ،وأشار ماكجوي وآخرين (McGoey, DuPaul,
 )Haley, & Shelton, 2007إىل أنه يمكن أيضا ً
الرابع يف مرحلة ما قبل املدرسة للتعرف عىل ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه.

14

12/5/19 12:57 PM

issue 81 final.indd 14

مجلة الطفولة العربية

املعايير السعودية للصورة املنزلية من مقياس تقدير اضطراب فرط احلركة ...

العدد الواحد والثمانون

وقد أجرى عدد كبري من الدراسات لبناء أو تقنني مقاييس لتقدير اضطراب فرط الحركة وتشتت
االنتباه ،ومنها دراسة دوباول ( ،)DuPaul, 1991والتي أجريت بالواليات املتحدة األمريكية بهدف قياس
الخصائص السيكومرتية ملقياس تقدير اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه الثالث-النسخة املنزلية،
وطبقت عىل عينة تكونت من  653طفالً تراوحت أعمارهم ما بني  6سنوات اىل  12سنة ،وقد احتوى املقياس
عىل  14فقرة مأخوذة من النسخة الثالثة املعدلة للدليل التشخييص واإلحصائي لالضطرابات العقلية ،وأظهرت
نتائج التحليل العاميل أن املقياس يتكون من عاملني ،حيث كان العامل األول فرط الحركة واالندفاعية ،بينما
كان العامل الثاني تشتت االنتباه والتململ الحركي ،كما أظهرت نتائج الدراسة أن املقياس يتمتع بدرجة عالية
من االتساق الداخيل ،والثبات عن طريق إعادة االختبار ،وكذلك كان هناك اتفاق بني املقيمني (Interrater
 ،)Agreementودرجة كافية من الصدق املرتبط باملحك.
ويف دراسة أخرى قام دوباول وآخرين ( )DuPaul et al., 1998بتطوير مقياس لتقدير الوالدين الضطراب
فرط الحركة ،وتشتت االنتباه مبني عىل النسخة الرابعة من الدليل التشخييص واإلحصائي لإلضطرابات
العقلية ،والتحقق من البناء العاميل له عىل  4666طالبا ً بالواليات املتحدة األمريكية ،تراوحت أعمارهم ما بني
 4سنوات إىل  20سنة ،ويدرسون يف مراحل دراسية مختلفة (الروضة إىل الصف الثالث ثانوي) ،وقد احتوى
املقياس عىل  18فقرة مأخوذة من النسخة الرابعة من الدليل التشخييص واإلحصائي لالضطرابات العقلية،
وأظهرت نتائج الدراسة وجود عاملني  ،وهما تشتت االنتباه ،وفرط الحركة-االندفاعية ،كما أشارت النتائج إىل
بيانات معيارية لعينة ممثلة للمجتمع املحيل.
كما أجرى ماكجوي ،ودوبول ،وهايل ،وشيلتون ( ،)McGoey et al., 2007دراسة للتحقق من صدق
وثبات مقياس اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه لنسخة مرحلة ما قبل املدرسة بالواليات املتحدة
األمريكية ،وقد تم جمع تقييمات الوالدين لـــ  902طفالً ترتاوح أعمارهم ما بني  3سنوات إىل  5سنوات،
وأظهرت النتائج تمتع املقياس بدرجة جيدة من االتساق الداخيل ،ومعامالت ثبات كافية عن طريق إعادة
االختبار ،كما اتضح صدق االختبار من خالل الصدق التالزمي ،والتي تراوحت قيمه ما بین  0.54إلی ،0.96
وعليه تبني أن املقياس صادق وثابت للتعرف عىل األطفال ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه يف
مرحلة ما قبل املدرسة.
وهدفت دراسة حسان ،والحيدر ،والعليم ،والحق ()Hassan, Al-Haidar, Al-Alim, & Al-Hag, 2009
إىل قياس الصدق التمييزي للصورة العربية من مقياس تقدير اضطراب فرط الحركة ،وتشتت االنتباه الثالث يف
السعودية ،وقد شارك يف الدراسة أولياء أمور عينة مكونة من  119طفالً ،تراوحت أعمارهم ما بني  3سنوات إىل
 13سنة ،وقد أحتوى املقياس عىل  14فقرة مأخوذة من الصورة الثالثة املعدلة للدليل التشخييص واإلحصائي
لإلضطرابات العقلية ،وأشارت نتائج الدراسة إىل أن املقياس كان قادرا ً عىل التمييز بني األطفال الذين تم
تشخيصهم باضطراب فرط الحركة وتشتت اإلنتباه ،واألطفال العاديني الذين ليس لديهم اضطراب فرط حركة
وتشتت انتباه (الصدق التمييزي).
وقام زوملسكي وآخرين ( )Szomlaiski, et al., 2009بقياس صدق وثبات النسخة الدانماركية من
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مقياس تقدير اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه ،وتقييم مدى إمكانية استخدامه ملراقبة فاعلية برنامج
عالجي ،وتكونت عينة الدراسة من  802طفالً ،وقد تم تقييمهم من قبل الوالدين أثناء الخط القاعدي ،وبعد 3
أشهر (املتابعة) ،وأظهرت النتائج أن اإلتساق الداخيل للمقياس عايل ،كما اتضح الصدق التمييزي للمقياس من
خالل تمييزه بني األطفال ذوي إضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه ،وأقرانهم العاديني ،وكان حساسا ً للتغري
يف أعراض االضطراب ،والذي إتضح من خالل القياس القبيل وبعد بدء الربنامج العالجي.
و أجرى وان عبدالله ،ويعقوب ،ووي كوك ،وبريدمور (Wan Abdullah, Yaacob, Wee Kok, & Prid-
 )more, 2011دراسة بهدف تطوير نسخة باللغة املاليزية ملقياس تقدير اضطراب فرط الحركة وتشتت
االنتباه الرابع-الصورة املنزلية ،والتحقق من صدقه باستخدام الصدق التمييزي ،والتحليل العاميل ،وفحص
ثباته من خالل طريقة إعادة االختبار ،واالتساق الداخيل ،وتم جمع البيانات من  204أطفال ،وأظهرت النتائج
تمتع املقياس بدرجة جيدة من الثبات ،كما أظهر التحليل العاميل وجود عاملني وهما فرط الحركة وتشتت
االنتباه ،وكان املقياس قادرا ً عىل التمييز بني األطفال ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه ،وأقرانهم
العاديني مما يشري إىل أن املقياس يتمتع بخصائص سيكومرتية تجعل منه أداة يمكن استخدامها يف ماليزيا
لتقييم فرط الحركة وتشتت االنتباه لدى األطفال.
وقام سو وآخرين ( )Suetal., 2015بدراسة من أجل تقييم الخصائص السيكومرتية للنسخة الصينية
من مقياس تقدير اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه الرابع  -الصورة املنزلية  ، -حيث شارك يف الدراسة
عينة ممثلة من الوالدين لـ  1616تلميذا ً ترتاوح أعمارهم ما بني  6سنوات إىل  17سنة ،وبينت نتائج الدراسة
أن املقياس يتمتع بدرجة مرضية من الثبات بينتها درجات االتساق الداخيل للمقياس ،ومعامالت الثبات عن
طريق إعادة االختبار ،واتضح أيضا ً وجود ارتباط بني استجابات اآلباء واملعلمني ،كما بينت النتائج الصدق
ثان مكون من عاملني ،
التمييزي ،والصدق التقاربي للمقياس ،وكشف التحليل العاميل للمقياس عن نموذج ٍ

وهما «تشتت االنتباه» و«فرط الحركة االندفاعية» ،مما يشري إىل أن املقياس يتمتع بالصدق والثبات لقياس
اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه يف الصني.
وسعت دراسة دوباول وآخرين (DuPaul, Reid, Anastopoulos, Lambert, Watkins, & Power,
 )2015إىل التحقق من البناء العاميل الثنائي الضطراب فرط الحركة ،وتشتت االنتباه ،وتوفري بيانات معيارية
ملقياس تقدير اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه الخامس لألطفال واملراهقني-الصورة املنزلية-تتفق مع
معايري الدليل التشخييص واإلحصائي الخامس لالضطرابات العقلية ،عىل عينة من الوالدين ،وأولياء األمور
لـــ  2079طفالً بالواليات املتحدة األمريكية تراوحت أعمارهم ما بني  5سنوات إىل 17سنة ،ويدرسون يف

مراحل دراسية مختلفة (مرحلة ما قبل املدرسة إىل الصف الثالث ثانوي) ،وأحتوى املقياس عىل  18فقرة،
مأخوذة من الصورة الخامسة من الدليل التشخييص واإلحصائي لالضطرابات العقلية ،باإلضافة إىل  6فقرات
تقيس جوانب مرتبطة باألداء األكاديمي ،والعالقات االجتماعية مع املعلمني والزمالء ،وأشارت النتائج إىل
توفر صدق البناء باستخدام التحليل العاميل ،والذي كان متوافقا ً مع الدليل التشخييص واإلحصائي الخامس
لالضطرابات العقلية يف تصوره الضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه ،كما وفرت نتائج الدراسة بيانات
معيارية لعينة ممثلة للمجتمع املحيل.
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وحديثاً ،قام مارين منديز ،وبورا -رويز ،وألفاريز -غوميز ،وماكجوي ،وسوتولو (Marín-Méndez,
 )Borra-Ruiz, Álvarez-Gómez, McGoey, & Soutullo, 2016بدراسة للحصول عىل معايري محلية ملقياس
تقدير اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه الرابع-الصورة املنزلية-لألطفال بمرحلة ما قبل املدرسة يف عينة
إسبانية ،وتم جمع البيانات من الوالدين لعينة ممثلة عشوائية مكونة من  1.426طفالً ترتاوح أعمارهم ما
بني  3سنوات إىل  7سنوات ،وأشارت النتائج إىل تمتع املقياس بدرجة جيدة من االتساق الداخيل ،كما أظهرت
النتائج معايري محلية بناء عىل متغري الجنس والعمر.
معظم الدراسات السابقة هدفت إىل التحقق من صدق وثبات النسخ املنزلية ملقاييس تقدير اضطراب
فرط الحركة وتشتت االنتباه ،وثالث دراسات فقط حرصت عىل استخراج معايري لألدوات املستخدمة يف قياس
اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه ،وهي دراسات دوباول وآخرين ( ،)DuPaul et al., 1998ودراسة
دوباول وآخرين ( ،)DuPaul, Reid, Anastopoulos, Lambert, Watkins, & Power, 2015ودراسة مارين-
منديز ،وبورا-رويز ،وألفاريز-غوميز ،وماكجوي ،وسوتولو (Marín-Méndez, Borra-Ruiz, Álvarez-
 ،)Gómez, McGoey, & Soutullo, 2016وال توجد دراسة سعودية أو عربية اهتمت باستخراج معايري للنسخ
املنزلية من مقاييس تقدير اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه.

مشكلة الدراسة :
أشارت األدبيات املتعلقة بالتقييم والتشخيص يف مجال فرط الحركة وتشتت االنتباه إىل أن التعرف
إىل هذا االضطراب يستلزم االعتماد عىل مصادر متعددة من املعلومات ،يقدمها أشخاص مختلفون ،يعرفون
الطفل بشكل جيد ،كما تؤكد رضورة حدوث أعراض االضطراب يف بيئتني مختلفتني (مثالً :البيئة املدرسية
واملنزلية) ()Matson et al., 2009؛ لذا يعّ د الوالدين أحد املصادر املهمة التي يصعب االستغناء عنها للوصول
إىل تقييم دقيق لحالة الطفل ،وذلك لقدرتهم عىل تزويد املعنيني بتشخيص الحالة بمعلومات عن تلك األعراض
يف البيئة املنزلية مما يساعد عىل تقييم مدى وجود األعراض يف بيئة يصعب الوصول إىل معلومات عنها دون
االستفادة من الوالدين.
كما أظهرت مراجعة األدبيات عدم وجود مقياس عربي أو سعودي حديث يشمل األعراض الواردة
يف الدليل التشخييص واإلحصائي باإلضافة إىل تقييم الضعف يف الجوانب األكاديمية واالجتماعية املصاحبة
ألعراض االضطراب ،وأيضا ً يشمل معايري وطنية يمكن من خاللها مقارنة أداء من تم تقييمه بأقرانه املماثلني
له يف الجنس والسن .فاملتتبع للمقاييس العربية أو السعودية الحالية يجد أنها ركزت عىل قياس الصدق
والثبات للمقياس ،وعادة تتجاهل استخراج معايري وطنية للمقياس .فأغلب املقاييس الحالية تم ترجمتها
وقياس صدقها وثباتها فقط دون استخراج معايري محلية لها.
وبناء عىل نتائج الدراسات السابقة ( )Angello et al., 2003; Demaray et al., 2003فإن مقياس
تقدير اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه الرابع ( )DuPaul et al., 1998يعد من أفضل املقاييس املتاحة
للتعرف عىل ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه ،وتعد النسخة الخامسة واألخرية (DuPaul et al.,
 )2016من أفضل النسخ يف الوقت الحارض؛ وذلك الحتوائها عىل املعايري األحدث لتقييم اضطراب فرط الحركة
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وتشتت االنتباه ،ولقد تبني صدق وثبات الصورة السعودية للنسخة الخامسة من ذلك املقياس يف دراسة
(الحسني وبخيت)2017 ،؛ لذا فإنه من الرضوري استخراج معايري محلية لتلك النسخة لتساعد مستخدميها
عىل مقارنة أداء املفحوص بعينة حديثة مماثلة له يف السن والجنس.
كما الحظ فريق البحث –أيضاً-أن هناك كثريا ً من الربامج التي تقدم الخدمة للطلبة ذوي فرط الحركة
وتشتت االنتباه يف مراحل دراسية مختلفة باملدارس الحكومية والخاصة ،إال أنه ال يتوافر يف تلك الربامج مقياس
تقدير للوالدين يمكن استخدامه للتعرف عىل الطلبة ذوي فرط الحركة ،وتشتت االنتباه؛ ويعد ذلك قصورا ً كبريا ً
يف الربوتوكول املوىص به من قبل الخرباء ،الذي يؤكد عىل رضورة مالحظة األعراض يف املنزل واملدرسة ،كما
يعتمد املعنيون بالتشخيص يف تلك الربامج عىل مقاييس مرتجمة أو عربية لم يتم التحقق من صدقها وثباتها،
أو مقاييس قديمة قد يكون تم التحقق من صدقها وثباتها إال أنها ال تشمل املعايري الحديثة الضطراب فرط
الحركة وتشتت االنتباه ،وطبقت عىل عينة قديمة ال تمثل املجتمع الحايل ،كما أنه ال تتوافر فيها معايري محلية
يمكن من خاللها مقارنة أداء املفحوص بأقرانه املماثلني له يف الجنس والعمر ،ومن هنا تربز مشكلة الدراسة
يف التساؤل الرئيس اآلتي :ما املعايري املحلية للصورة السعودية من مقياس تقدير اضطراب فرط الحركة
وتشتت االنتباه لألطفال واملراهقني الخامس؟

سؤال الدراسة:
تسعى الدراسة الحالية لإلجابة عن السؤال اآلتي:
 -1ما املعايري املئينية للصورة السعودية من مقياس تقدير اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه لألطفال
واملراهقني الخامس «الصورة املنزلية» يف مدينة الرياض؟

هدف الدراسة:
هدفت الدراسة الحالية إىل استخراج واشتقاق املعايري السعودية ملقياس تقدير اضطراب فرط الحركة
وتشتت االنتباه لألطفال واملراهقني الخامس بمدينة الرياض.

أهمية الدراسة:
تستمد هذه الدراسة أهميتها فيما يأتي:
 .1تعد الدراسة األوىل عربيا ً –حسب علم الباحثني-والتي استخرجت معايري سعودية ملقياس تقدير اضطراب
فرط الحركة وتشتت االنتباه لألطفال واملراهقني الخامس ،واملبني عىل النسخة الخامسة من الدليل التشخييص
واإلحصائي لالضطرابات العقلية (.)DSM–5
 .2تعد إضافة لألدبيات العربية املتعلقة بتقييم وتشخيص اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه لدى األطفال
واملراهقني.
 .3حاجة وزارة التعليم ،والعاملني مع ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه باملراكز الخاصة إىل مقياس
يتسم بالصدق والثبات ،وتتوافر فيه معايري وطنية مناسبة تساعدهم يف التعرف إىل هذه الفئة.
 .4توفري معايري وطنية ملقياس يناسب البيئة السعودية ،ويمكن استخدامه للتعرف عىل اضطراب فرط الحركة
وتشتت االنتباه يف مراحل دراسية مختلفة بدءا ً من مرحلة ما قبل املدرسة إىل املرحلة الثانوية.
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حدود الدراسة:
تتحدد الدراسة الحالية باملقياس املستخدم ،وبتقدير أولياء األمور ألبنائهم وبناتهم األطفال واملراهقني من
سن  5سنوات إىل سن  17سنة يف مدينة الرياض باململكة العربية السعودية ،يف العام الدرايس  1437/1436هـ ،
ومتغريات الدراسة ومنها الجنس ،والعمر ،واملرحلة الدراسية.

مصطلحات الدراسة:
إضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه:
يعرف اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه إجرائيا ً يف هذه الدراسة بأنه مجموع الدرجات الرقمية
الستجابات أولياء أمور األطفال املفحوصني عىل مقياس تقدير اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه لألطفال
واملراهقني الخامس «الصورة املنزلية» بمدينة الرياض.

مقياس تقدير اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه لألطفال واملراهقني اخلامس-الصورة املنزلية:-
هو مقياس تم بناؤه وتطويره من قبل دوباول وآخرين ،ويتم تعبئته من قبل والدي الطفل ،وذلك للتعرف
عىل ذوي اضطراب فرط الحركة  ،أو تشتت االنتباه بناء عىل املعايري التشخيصية الضطراب فرط الحركة  ،أو
تشتت اإلنتباه الواردة يف النسخة الخامسة من الدليل التشخييص واإلحصائي لالضطرابات العقلية ،ويحتوي
عىل نسختني واحدة لألطفال من سن  5سنوات إىل  10سنوات ،وأخرى للمراهقني من سن  11سنة إىل  17سنة
ً يف هذه الدراسة بأنه النسخة العربية من مقياس تقدير اضطراب
(
•

Du.)2017

املعايير:
املعايري عبارة عن مجموعة من الدرجات مشتقة بطرق إحصائية معينة من الدرجات الخام املستمدة
من تطبيق املقياس عىل عينة عشوائية ممثلة للمجتمع املستهدف (عالم .)2000 ،ومن فوائدها :تحديد مكانة
أو مركز الفرد بالنسبة لعينة التقنني ،وتقديم قياسات تسمح باملقارنة املبارشة بني درجات األفراد .ومن
أنواعها املعايري الصفية ،واملعايري العمرية ،والدرجات املعيارية ،والدرجات املعيارية املعدلة ،واملعايري املئينية
(واملعايري املئينية هي املستخدمة يف الدراسة الحالية).

املعايير املئينية:
املئينات عبارة عن نقط معينة يف توزيع مستمر تقع تحتها أو تسبقها نسبة مئوية معينة من املجموعة
أو عينة التقنني التي نتعامل مع درجاتها ،وبالتايل فالرتبة املئينية للفرد هي مكان الفرد عىل تدريج من ()100
تؤهل له الدرجة التي يحصل عليها يف هذا التوزيع (أبو هاشم .)2004 ،ومن مميزاتها أنها تزودنا برتتيب
صادق للفرد بالنسبة لجماعته ،كما أنها سهلة الحساب وميسورة الفهم ،وتعطي مدى متسعا ً يسمح للتمييز
بني األفراد ،وباإلضافة إىل ذلك فهي مستخدمة يف النسخة األصلية لهذا املقياس ،ويف غريه من مقاييس فرط
الحركة ونقص االنتباه .وتعرف إجرائيا ً يف هذه الدراسة بمجموعة املئينات التي تعد عتبة فارقة يف تشخيص
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الحاالت املعرضة للخطر أو املشخصة باالضطراب ،من خالل املئينات اآلتية :املئني  ،80واملئني  ،90واملئني،93 ،
واملئني .98

منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدراسة:
إتبع الباحثان يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التحلييل ،وذلك كونه مناسبا ً لها ،ولألهداف التي سعى
الباحثان إىل تحقيقها.

املشاركني يف الدراسة:
بلغ عدد املشاركني يف الدراسة ( )3687من أولياء األمور ،قاموا بتقييم أطفالهم الذكور واإلثاث ،والجدول
( )1يوضح توزيعهم حسب الجنس ،والفئة العمرية:
جدول ( )1املشاركني يف الدراسة حسب الجنس والفئة العمرية
اجلنس

الفئة العمرية

املجموع

4-3

5-7

10-8

13-11

16-14

17

ذكر

223

414

643

500

342

150

2272

أنثى

154

250

378

262

267

104

1415

املجموع

377

664

1021

762

609

254

3687

يوضح جدول ( )1أن عدد من تم تقدير اضطراب فرط الحركة ،وتشتت االنتباه لديهم بلغ ( )% 61.6( ،)3687ذكور ،و()% 38.4
إناث.

أداة الدراسة:

استخدم الباحثان مقياس تقدير اضطراب فرط الحركة ،وتشتت االنتباه الخامس لألطفال واملراهقني
الصورة املنزلية ،والذي قام ببنائه وتطويره دوباول وآخرين بالواليات املتحدة األمريكية (،)1991-2016
ويعترب املقياس من أفضل املقاييس الحالية املستخدمة للتعرف عىل اضطراب فرط الحركة ،وتشتت االنتباه
لدى األطفال واملراهقني ( ،)Angello et al., 2003وقد صدر منه عدة إصدارات ،حيث كان اإلصدار األول منه
يف عام  ،1991واحتوى عىل  14فقرة ،وتكون من بعد واحد فقط ،حيث تم بناؤها عىل النسخة الثالثة من
الدليل التشخييص واإلحصائي لالضطرابات العقلية ( ،)DuPaul, 1991وبعد صدور النسخة الرابعة من الدليل
التشخييص واإلحصائي ،واحتوائها عىل عدد من التغريات تم تحديث املقياس ،وإجراء بعض التغيريات عليه
ليتوافق مع النسخة الرابعة من الدليل ،ومنها زيادة عدد أبعاد املقياس لتكون بعدين بدال ً من بُعد واحد ،وهما

فرط الحركة-االندفاعية وتشتت االنتباه ،ويتكون كل بعد من تسع فقرات ( ،)DuPaul et al., 1998وحديثا ً
تم تطوير املقياس ،وذلك بعد صدور النسخة الخامسة من الدليل التشخييص واإلحصائي ،حيث تكون املقياس
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من نسختني نسخة خاصة باألطفال ،وأخرى خاصة باملراهقني ،وذلك إلعادة صياغة بعض الفقرات لتكون
مناسبة للمراهقني ،كما تم إضافة ست فقرات بعد كل بُعد بهدف التعرف إىل مدى إسهام أعراض فرط الحركة-
االندفاعية ،وتشتت االنتباه يف وجود مشكالت لدى الطالب يف ستة جوانب (العالقات مع األقارب واملهنيني،
واألداء األكاديمي ،واألداء السلوكي ،والعالقات مع األقران ،وإكمال الواجبات املنزلية ،وتقدير الذات) ،وذلك
الشرتاط النسخة الخامسة من الدليل التشخييص واإلحصائي وجود ارتباط بني أعراض فرط الحركة ،وتشتت
االنتباه ،والضعف يف الجوانب الست السابقة لتحديد ما إذا كان الطالب يعاني من اضطراب فرط الحركة،
وتشتت االنتباه ( ،)DuPaul, Reid, Anastopoulos, Power, 2014; DuPaul et al., 2015ويتميز املقياس
بقلة الوقت املستغرق لتعبئته مما يجعل منه أداة عملية لالستخدام ،وتم بناؤه عىل معايري النسخة األخرية
من الدليل التشخييص واإلحصائي لالضطرابات العقلية ( ،)DSM-5كما يمكن استخدامه مع فئات عمرية
مختلفة ،ومراحل دراسية عديدة بدءا ً من مرحلة ما قبل املدرسة إىل املرحلة الثانوية (،)DuPaul et al., 2016
وأشارت نتائج الدراسات السابقة التي أجريت عليه إىل أنه يتمتع بدرجة عالية من الصدق والثبات (DuPaul,
.)1991; DuPaul et al., 1998; DuPaul et al., 2015
أما الصورة العربية للمقياس فتتكون من قسمني ،حيث يجمع القسم األول معلومات أولية عن الطفل
املراد تشخيصه ،والشخص الذي يقوم بتعبئته ،وتشمل تلك املعلومات عىل الجنس ،والعمر ،واملرحلة الدراسية،
ومدى وجود إعاقة لدى الطفل ،بينما يحتوي القسم الثاني من املقياس عىل تسع فقرات تقيس أعراض تشتت
االنتباه ،يتم اإلجابة عنها من خالل اختيار أبداً /نادرا ً ( ،)0أو أحيانا ً ( ،)1أو غالبا ً ( ،)2أو دائماً( ،)3يليها
ست فقرات تقيس مدى إسهام أعراض تشتت االنتباه يف حدوث مشاكل لدى الطالب يف ستة جوانب (العالقات
مع األقارب واملهنيني ،واألداء األكاديمي ،واألداء السلوكي ،والعالقات مع األقران ،وإكمال الواجبات املنزلية،
وتقدير الذات) ،وتقدر مدى إسهام األعراض يف إحداث مشكلة لدى الطالب من خالل اختيار ال يوجد مشكلة
( ،)0أو مشكلة بسيطة ( ،)1أو مشكلة متوسطة ( ،)2أو مشكلة كبرية ( ،)3بعدها جاءت تسع فقرات
تقيس أعراض فرط الحركة-االندفاعية ،تم اإلجابة عنها أيضا ً من خالل اختيار أبداً /نادرا ً ( ،)0أو أحيانا ً (،)1

أو غالبا ً ( ،)2أو دائماً( ،)3تلتها ست فقرات تقيس مدى إسهام أعراض فرط الحركة-االندفاعية يف حدوث
مشاكل لدى الطالب يف الجوانب الستة ذات العالقة بفرط الحركة-االندفاعية ،وتم تقديرها باختيار ال يوجد
مشكلة ( ،)0أو مشكلة بسيطة ( ،)1أو مشكلة متوسطة ( ،)2أو مشكلة كبرية ( .)3ويف حال حصول طالب
عىل درجات عالية عىل تلك الفقرات ،فإن ذلك يشري إىل وجود تلك األعراض لديه ،كما أن لديه ضعفا ً يف الجوانب
ذات العالقة ،وأما حصوله عىل درجات منخفضة فإنه يشري إىل عدم وجود تلك األعراض لديه ،كما أن ليس لديه
ضعف يف الجوانب ذات العالقة.

صدق املقياس وثباته:
تم التحقق من صدق وثبات املقياس يف صورته اإلنجليزية من خالل عدة دراسات قام بها دوباول
وآخرين ( ،)DuPaul, 1991; DuPaul et al., 1998; DuPaul et al., 2015تم فيها القيام بالتحليل العاميل،
وقياس االتساق الداخيل للمقياس ،والثبات عن طريق إعادة االختبار ،واالتفاق بني املقيمني (Interrater
 ،)Agreementوالصدق املرتبط باملحك ،وتوفري بيانات معيارية للمقياس-الصورة املنزلية-تتفق مع معايري
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الدليل التشخييص واإلحصائي لالضطرابات العقلية ،وأظهرت نتائج التحليل العاميل للمقياس أنه يتكون من
عاملني ،وهما فرط الحركة-االندفاعية ،وتشتت االنتباه ،كما تبني أن املقياس يتمتع بدرجة عالية من االتساق
الداخيل ،والثبات عن طريق إعادة االختبار ،وكذلك اتضح وجود اتفاق بني املقيمني ،ودرجة مناسبة من الصدق
املرتبط باملحك.
أما يف البيئة السعودية فقد تم التحقق من صدق وثبات املقياس يف دراسة الحسني وبخيت (،)2017
من خالل قياس االتساق الداخيل ،والصدق التمييزي ،وصدق التكوين الفريض ،والتحليل العاميل االستكشايف،
والتحليل العاميل التوكيدي ،ومعامالت ثبات الفا كرونباخ ،وسبريمان براون ،وجتمان ،و( ،)LVMوأشارت
النتائج إىل وجود دالالت صدق ،وثبات ،عالية للصورة السعودية من املقياس ،واتضح ذلك يف نتائج االتساق
الداخيل ،حيث كان ارتباط كل فقرة ببعدها داال ً عند مستوى  0.01مما يؤكد تماسك فقرات املقياس وتجانسها،
وأنها تسهم يف قياس املجال العام للبعد الذي تنتمي له ،وكذلك ارتبط البعدان بالدرجة الكلية للمقياس ،وبينت
إجراءات الصدق التمييزي عن فاعلية املقياس ،وقدرته عىل التمييز بني املشخصني باضطراب فرط الحركة
وتشتت االنتباه ،وغري املشخصني به بمستويات داللة عند  ،0.001واتضح كذلك صدق التكوين الفريض
للمقياس من خالل تمييزه بني األطفال الذكور ،واإلناث ،واألطفال ذوي األعمار الكبرية والصغرية ،حيث كانت
متوسطات درجات األطفال الذكور أعىل من متوسطات درجات األطفال اإلناث ،بينما كانت متوسطات درجات
األطفال ذوي األعمار الكبرية أقل من متوسطات درجات األطفال ذوي األعمار الصغرية ،وأسفر التحليل العاميل
االستكشايف ،والتوكيدي عن دالالت بناء متميزة ،حيث اتضح من التحليل العاميل االستكشايف وجود عاملني
فرسا معا ً ما يرتاوح بني ( )% 62.2 - % 58.69من تباين األداء عىل املقياس ،ثم تشبعا عىل عامل واحد ،كما
كانت جميع مؤرشات التحليل العاميل التوكيدي ذات دالالت صدق عالية ،حيث تجاوزت مؤرشات املالئمة 0.95
عند مستوى داللة  ،0.001وتشبعت فقرات كل بعد عىل عامل واحد ،وتشبع البعدين عىل عامل واحد ،وأظهرت
النتائج دالالت ثبات مرتفعة لكل بعد من بعدي املقياس ،وكذلك للدرجة الكلية للمقياس ،وحصلت كل فئة
عمرية عىل درجات ثبات عالية.

طريقة جمع املعلومات:
قام فريق البحث بجمع البيانات لهذه الدراسة عن طريق توزيع نسخة إلكرتونية وورقية من املقياس،
حيث تم توزيع النسخة الورقية يف منطقة الرياض ،وشمل التوزيع أحياءها املختلفة (الشمال والرشق والوسط
والغرب والجنوب) ،لضمان تمثيل املستويات االقتصادية ،واالجتماعية ،والتعليمية ،والثقافية املختلفة ألرس
األطفال بمنطقة الرياض ،وباإلضافة إىل ذلك تم توزيع النسخة اإللكرتونية من املقياس عىل املناطق البعيدة
عن وسط الرياض ،وقد استخدام الباحثان نسخة ورقية وإلكرتونية من أجل الوصول إىل أكرب رشيحة ممكنة
من املشاركني ،وكذلك الوصول إىل مناطق يصعب الوصول لها من خالل املقياس الورقي .وتم توزيع النسخ
الورقية بإعطائها عددا ً من املنسقني لتوزيعها عىل أولياء األمور ثم إعادتها للباحثني إلدخال بياناتها إلكرتونياً،
وبطريقة مشابهة تم توزيع النسخة اإللكرتونية عىل املنسقني يف عدد من أحياء ومدارس الرياض لتوزيعها
عىل أولياء األمور ،وقد وحرص الباحثان عىل إرسال املقياس بنسختيه الورقية واإللكرتونية إىل عدة مدارس
ممثلة لألحياء املختلفة بمدينة الرياض.
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أساليب التحليل اإلحصائي:
تم استخدام برنامج  IBM SPSS Statistics 24الستخراج التكرارات ،واملتوسطات ،واالنحرافات
املعيارية ،واملئينيات.

نتائج الدراسة:
لإلجابة عن سؤال الدراسة تم استخراج املعايري املئينية لكل جنس عىل حدة ولكل فئة عمرية ،ولبعد
التشتت ،وبعد فرط الحركة ،وللدرجة الكلية ،ونتائج ذلك يف الجداول ( ،)2و( ،)3و ( )4أدناه:
جدول ( )2املعايري املئينية للذكور واإلناث يف بعد تشتت االنتباه
العمر

العدد
ن

املتوسط

()3-4
()5-7
()8-10
()11-13
()14-16
()17

223
414
643
500
342
150

7.47
9.16
8.87
6.71
7.08
8.83

()3-4
()5-7
()8-10
()11-13
()14-16
()17

154
250
378
262
267
104

5.92
7.76
6.44
5.86
6.61
6.76

االنحراف املعياري
ذكور
6.32
6.47
6.63
6.04
6.375
5.99
إناث
5.17
6.72
6.23
6.24
6.48
6.62

املئني
80

املئني
90

املئني
93

املئني
98

13.0
15.0
15.0
11.0
13.0
14.0

16.0
19.0
18.0
15.0
16.0
17.0

18.0
20.0
20.0
17.0
18.0
19.14

24.7
25.0
26.0
23.0
22.0
22.02

10.0
13.0
12.0
10.78
13.0
12.09

13.5
17.9
15.0
15.8
16.2
17.8

15.15
21.43
17.0
17.0
18.0
18.86

18.8
24.98
24.0
23.0
22.64
23.88

يوضح جدول ( )2املعايري املئينية للذكور واإلناث يف بعد تشتت االنتباه ،لكل فئة عمرية ،وتظهر الدرجة الخام املقابلة للدرجة
املئينية ،حيث تم عرض املئني  80و 90اللذين يعدان مؤرش تشخيص املعرضني للخطر ،واملئني  93و  98وهما مؤرشّ ا تشخيص
تشتت اإلنتباه.
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جدول ( )3املعايري املئينية للذكور واإلناث يف بعد فرط الحركة
العمر

العدد
ن

املتوسط

()3-4
()5-7
()8-10
()11-13
()14-16
()17

223
414
643
500
342
150

8.77
9.37
9.03
6.11
6.44
7.78

()3-4
()5-7
((8-(0
((((-(3
(((4-(6
(((7

154
250
378
262
267
104

7.05
8.26
6.78
5.86
5.91
6.11

االنحراف املعياري
ذكور
6.89
6.39
6.86
6.0
6.19
6.01
إناث
6.5
6.26
6.17
6.12
5.11
5.86

املئني
80

املئني
90

املئني
93

املئني
98

15.0
15.0
15.0
11.0
12.0
12.40

18.8
19.0
19.0
15.0
15.0
17.0

20.46
20.0
20.06
17.0
17.0
18.0

24.0
23.70
27.0
21.0
21.16
22.04

12.0
13.0
12.0
10.0
11.0
11.0

16.0
17.0
16.0
15.0
15.0
14.6

19.0
19.43
17.47
18.0
17.24
17.44

24.0
25.94
23.0
23.0
20.64
21.76

يوضح جدول ( )3املعايري املئينية للذكور واإلناث يف بعد فرط الحركة ،لكل فئة عمرية ،وتظهر الدرجة الخام املقابلة للدرجة
املئينية ،حيث تم عرض املئني  80و 90اللذين يعدان مؤرش تشخيص املعرضني للخطر ،واملئني  93و 98وهما مؤرشّ ا تشخيص
فرط الحركة.

جدول ( )4املعايري املئينية للذكور واإلناث يف الدرجة الكلية للمقياس
العمر

العدد
ن

املتوسط

((3-4
((5-7
((8-(0
((((-(3
(((4-(6
(((7

223
414
643
500
342
150

16.27
18.54
17.90
12.83
13.53
16.61

((3-4
((5-7
((8-(0
((((-(3
(((4-(6
(((7

154
250
378
262
267
104

12.98
16.03
13.22
11.74
12.53
12.63

االنحراف املعياري
ذكور
11.85
11.56
12.60
11.21
11.55
11.23
إناث
10.07
11.85
11.32
11.42
11.41
11.31

املئني
80

املئني
90

املئني
93

املئني
98

26.8
28.0
28.4
22.0
25.0
26.0

32.9
35.0
36.0
29.0
29.0
33.2

34.53
37.0
38.0
31.0
32.0
36.0

44.58
42.7
51.48
41.0
41.16
41.04

19.55
26.0
23.0
21.0
22.0
22.78

26.5
34.0
29.0
28.8
30.0
28.0

31.15
36.0
31.0
34.0
34.0
32.79

37.7
44.98
43.0
40.0
39.0
41.88

يوضح جدول ( )4املعايري املئينية للذكور واإلناث يف بعد تشتت االنتباه ،لكل فئة عمرية ،وتظهر الدرجة الخام املقابلة للدرجة
املئينية ،حيث تم عرض املئني  80و 90اللذين يعدان مؤرش تشخيص املعرضني للخطر ،واملئني  93و  98وهما مؤرشّ ا تشخيص
إضطراب تشتت اإلنتباه وفرط الحركة.
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مناقشة النتائج:
هدفت الدراسة الحالية إىل اشتقاق واستخراج املعايري السعودية ملقياس تقدير اضطراب فرط الحركة
وتشتت االنتباه لألطفال واملراهقني الخامس-الصورة املنزلية-بمدينة الرياض الصادر يف عام 2016م (ADHD
 ،)Rating Scale-5 for children and adolescents, DuPaul et al., 2016وتأتي أهمية املعايري من خالل
منحها للدرجات الخام معنى ،وإتاحتها الفرصة لتفسري الدرجة التي يحصل عليها املفحوص ،إضافة لكونها
من الخصائص األساسية لعملية التقنني ( ،)Gronlund, 2006وقد أثبت املقياس درجات صدق وثبات عالية
بمدينة الرياض يف دراسة (الحسني وبخيت ،)2017 ،وكذلك يف تلك الدراسة وجدت فروق حسب الفئة العمرية،
وحسب الجنس ،لذا تحتم اشتقاق معايري منفصلة حسب الجنس وحسب الفئة العمرية ،ويتفق ذلك مع
نسخة املقياس األصلية .تم استخراج املعايري املئينية للفئات العمرية للذكور واإلناث كل عىل حدة ،ويف كل
بعد عىل حدة (تشتت االنتباه ،فرط الحركة) ،وللدرجة الكلية للمقياس للبعدين معاً ،ويجب عىل املقيم أو

الفاحص عند تطبيق املقياس البدء بالدرجة الكلية ألنها تعطي يف العادة انطباعا ً كليا ً وشامالً عن نوعية
الخصائص السلوكية ،ومن ثم بعد ذلك ينظر يف الدرجات الفرعية .وقد تم استخدام املعايري املئينية دون غريها

من املعايري ألنها املستخدمة يف النسخة الحالية والنسخ األربعة السابقة للمقياس األصيل املوضح أعاله ،كما
أنها مستخدمة يف كثري من املقاييس املشابهة ،كذلك تم استخدامها ملميزاتها املذكورة آنفاً :الرتتيب الصادق
للفرد بالنسبة لجماعته ،وسهولة الحساب ويرس الفهم ،وإعطاء مدى متسع يسمح للتمييز بني األفراد.
هناك عدة جوانب لالتفاق واالختالف لنتائج الدراسة الحالية مع دراسات دوباول وآخرين (DuPaul
 ،)et al., 1998ودراسة دوباول وآخرين (DuPaul, Reid, Anastopoulos, Lambert, Watkins, & Power,
 ،)2015ودراسة مارين-منديز ،وبورا-رويز ،وألفاريز-غوميز ،وماكجوي ،وسوتولو (Marín-Méndez, Bor-
 )ra-Ruiz, Álvarez-Gómez, McGoey, & Soutullo, 2016يف عدة جوانب ،حيث يالحظ عىل املعايري التي تم
التوصل إليها يف الدراسة الحالية أن قيمها أعىل قليالً من املعايري األصلية يف املجتمع األمريكي الذي توصلت
إليها دراسة دوباول وآخرين ( ،)DuPaul et al., 2015وطبعا ً هذا متوقع مع اختالف الثقافات نتيجة إلعداد
نسخة بلغة مختلفة الذي يتم حني ينقل املقياس من ثقافة إىل أخرى ،كما يتفق ذلك مع مشاهدات املمارسني
الذين تعاملوا بصورة مبارشة مع حاالت اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه يف امليدان .إن هذه الفروق
تنتج عن عوامل عدة منها اختالف الثقافات ،والبيانات الديموغرافية ... ،وغريها من العوامل املؤثرة ،ويشري
ذلك ملوضوع مهم وهو اختالف درجات التشخيص يف املجتمع السعودي عن املجتمع األمريكي .بينما تتفق
الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة يف ارتفاع درجات الذكور مقارنة بدرجات اإلناث يف كال بعدي املقياس
ويف الدرجة الكلية ،كذلك تتفق مع الدراسات السابقة يف ازدياد درجات فرط الحركة عن درجات تشتت االنتباه.
وعند مقارنة هذه النتائج مع الدراسات القليلة التي استخرجت معايري الضطراب فرط الحركة تشتت
االنتباه يف اململكة العربية السعودية نجد أنها مقاربة لدراسة (البارقي )2013 ،يف جدة ،بينما لم نتمكن من
مقارنة املعايري الحالية مع دراسة (الخرشمي وأحمد )2009 ،ألنها تعاملت مع كل أفراد عينتها ( 7أعمار
زمنية) كفئة واحدة من عمر  ،12-6وذلك ال يتفق مع الدراسة الحالية التي اتبعت املقياس األصيل الذي يأخذ
كل  3أعمار متعاقبة كفئة واحدة.
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التوصيات واملقترحات:
من املتوقع أن تؤدي معايري الصورة املنزلية ملقياس اضطراب تشتت االنتباه وفرط الحركة لألطفال
واملراهقني الخامس إىل تطوير عمليات تشخيص اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه يف املدارس ،ومعاهد
الرتبية الخاصة بمدينة الرياض مما يسهم يف التخطيط الجيد للتدخالت العالجية والرتبوية ،كما يمكن
استخدام املقياس يف كثري من املواقف االكلينيكية ،واالرشادية ،والرتبوية ،وكذلك لقياس أثر التدخالت العالجية
والرتبوية الضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه .كذلك من املتوقع أن تشجع الصورة املنزلية من حركة البحث
العلمي يف مجال اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه .ويجاب عن املقياس من قبل أولياء أمور األطفال
واملراهقني لإلسهام يف إجراء مسح تشخييص رسيع لحاالت اضطراب تشتت االنتباه وفرط الحركة ،بعد فحص
استجابتهم عىل املقياس من قبل املختصني ،كما يمكن من خالل معايريه استخراج الصفحة النفسية (الشكل
البياني ألداء املفحوص) لألطفال واملراهقني يف املقياس ،وإجراء دراسة إليجاد مدى االرتباط بني بعدي املقياس
وفق تشخيص أولياء األمور ،وكذلك االهتمام باملزيد من الدراسات حول استخراج معايري ملقاييس تقدير فرط
الحركة وتشتتت االنتباه املدرسية واملنزلية .وختاما ً يويص فريق البحث برضورة إجراء املزيد من الدراسات
بأخذ عينات تشمل كافة محافظات اململكة.

املراجع

املراجع العربية:
أبو هاشم ،السيد ( .)2004الدليل اإلحصائي يف تحليل البيانات باستخدام  .SPSSالرياض :مكتبة الرشد.
البارقي ،عبد املجيد ( .)2013تقنني مقياس اضطراب االنتباه لدى تالميذ املرحلة االبتدائية .مجلة عالم الرتبية.335 - 317 ،44 ،
الحسني ،عبد الكريم؛ وبخيت ،صالح الدين ( .)2017دالالت صدق وثبات مقياس تقدير اضطراب فرط الحركة وتشتت
االنتباه لألطفال واملراهقني الخامس بمدينة الرياض« -الصورة املدرسية واملنزلية» .رسالة الرتبية وعلم النفس.23 - 1 ،57 ،
الخرشمي ،سحر ،و أحمد ،السيد .)2009( .مقياس أعراض اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد لدى األطفال :دراسة
تقنينية .املجلة العربية للرتبية الخاصة. 134 – 83 ،14 ،
عالم ،صالح الدين ( .)2000القياس والتقويم الرتبوي والنفيس (أساسياته وتطبيقاته وتوجهاته املعارصة) .القاهرة :دار
الفكر العربي.

املراجع األجنبية:
American Psychiatric Association-APA (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5). Arlington, VA: American Psychiatric Association.
Angello, L. M., Volpe, R. J., DiPerna, J. C., Gureasko-Moore, S. P., Gureasko-Moore, D. P., Ne-

26

12/5/19 12:57 PM

issue 81 final.indd 26

العدد الواحد والثمانون

... املعايير السعودية للصورة املنزلية من مقياس تقدير اضطراب فرط احلركة

مجلة الطفولة العربية

brig, M. R., & Ota, K. (2003). Assessment of attention-deficit/hyperactivity disorder: An evaluation of
six published rating scales. School Psychology Review, 32(2), 241-262.
Barrett, P. M., & Ollendick, T. H. (Eds.). (2004). Handbook of interventions that work with children and adolescents: Prevention and treatment. New York: John Wiley & Sons.
Conners, C. K. (2008). Conners 3rd Edition Manual. North Tonawanda, NY: Multi-Health Systems.
Demaray, M. K., Elting, J., & Schaefer, K. (2003). Assessment of attention deficit/hyperactivity
disorder (ADHD): a comparative evaluation of five, commonly used, published rating scales. Psychology in the Schools, 40(4), 341-361.
DuPaul, G. J. (1991). Parent and teacher ratings of ADHD symptoms: Psychometric properties in
a community-based sample. Journal of Clinical Child Psychology, 20(3), 245.
DuPaul, G. J., Anastopoulos, A. D., Power, T. J., Reid, R., Ikeda, M., & McGoey, K. (1998).
Parent ratings of attention-deficit/hyperactivity disorder symptoms: Factor structure and normative data. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 20, 83–102. http://dx.doi.
org/10.1023/A:1023087410712
DuPaul, G. J., Power, T. J., Anastopoulos, A. D., & Reid, R. (2016). ADHD Rating Scale-5 for
children and adolescents: Checklists, norms, and clinical interpretation. New York City, New York.
Guilford Publications.
DuPaul, G. J., Reid, R., Anastopoulos, A. D., Lambert, M. C., Watkins, M. W., & Power, T. J.
(2015). Parent and teacher ratings of attention-deficit/hyperactivity disorder symptoms: factor structure
and normative data. Psychological Assessment. http://dx.doi.org/10.1037/pas0000166
DuPaul, G.J., Reid, R., Anastopoulos, A.D., Power, T.J. (2014). Assessing ADHD symptomatic
behaviors and functional impairment in school settings: Impact of student and teacher characteristics.
School Psychology Quarterly, 29(4), 409-421. doi:10.1037/spq0000095
Gronlund, N. E. (2006). Assessment of student achievement (8th ed.). Boston: Pearson Education,
Inc.
Hallahan, D. P., Kauffman, J. M., & Pullen, P. C. (2015). Exceptional Learners: An Introduction to
Special Education (13th Ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.

27

issue 81 final.indd 27

12/5/19 12:57 PM

العدد الواحد والثمانون

... املعايير السعودية للصورة املنزلية من مقياس تقدير اضطراب فرط احلركة

مجلة الطفولة العربية

Hassan, A. M., Al-Haidar, F. , Al-Alim, F. , & Al-Hag, O. (2009). A screening tool for attention deficit hyperactivity disorder in children in Saudi Arabia. Ann Saudi Med, 29(4), 294-298.
doi:10.4103/0256-4947.55321
Kamphaus, R. W., & Frick, P. J. (2005). Clinical assessment of child and adolescent personality
and behavior. Springer Science & Business Media.
Kelley, M. L., Noell, G. H., & Reitman, D. (Eds.). (2003). Practitioner’s guide to empirically based
measures of school behavior. Springer Science & Business Media.
Marín-Méndez, J. J., Borra-Ruiz, M. C., Álvarez-Gómez, M. J., McGoey, K. E., & Soutullo, C.
(2016). Normative adhd-rs-preschool data in a community sample in Spain. Journal of Attention Disorders, 23 (6), 615-623.
Matson, J. L., Andrasik, F. & Matson, M .L. (Eds.). (2009). Assessing childhood psychopathology
and developmental disabilities. New York.: Springer
Pelham, Jr, W. E., Fabiano, G. A., & Massetti, G. M. (2005). Evidence-based assessment of attention deficit hyperactivity disorder in children and adolescents. Journal of Clinical Child and Adolescent
Psychology, 34(3), 449-476.
Sparrow, E. P., & Erhardt, D. (2014). Essentials of ADHD assessment for children and adolescents.
John Wiley & Sons.
Su, Y., Wang, H., Geng, Y. G., Sun, L., Du, Y. S., Fan, F., & Su, L. Y. (2015). Parent ratings of
ADHD symptoms in Chinese urban schoolchildren: Assessment with the Chinese ADHD rating scale–
IV: Home version. Journal of attention disorders, 19(12), 1022-1033.
Swanson, J., Nolan, W., & Pelham, W. E. (1992). The SNAP-IV Rating Scale. Retrieved from
http://www.adhd.net
Szomlaiski, N., Dyrborg, J., Rasmussen, H., Schumann, T., Koch, S. V., & Bilenberg, N. (2009).
Validity and clinical feasibility of the ADHD rating scale (ADHD-RS): A Danish nationwide multicenter study. Acta Paediatric, 98(2), 397-402.
doi:10.1111/j.1651-2227.2008.01025.x
Turnbull, A., Turnbull, R., & Webhmeyer, M, L. (2010). Exceptional lives: Special education in
today’s schools. New York: Pearson Education.

28

issue 81 final.indd 28

12/5/19 12:57 PM

العدد الواحد والثمانون

... املعايير السعودية للصورة املنزلية من مقياس تقدير اضطراب فرط احلركة

مجلة الطفولة العربية

Visser, S. N., Zablotsky, B., Holbrook, J. R., Danielson, M. L., & Bitsko, R. H. (2015). Diagnostic experiences of children with attention-deficit/hyperactivity disorder. National Health Statistics
Reports, (81), 1-7.
Wan Abdullah, W. N., Yaacob, M. J., Wee Kok, W., & Pridmore, S. (2011). Validity and reliability
of the translated Malay version of the attention deficit hyperactivity disorder rating scale-iv (ADHD
RS-IV). International Medical Journal, 18(4), 310-311.
Wolraich, M. L., Lambert, W., Doffing, M. A., Bickman, L., Simmons, T., & Worley, K. (2003).
Psychometric properties of the Vanderbilt ADHD diagnostic parent rating scale in a referred population. Journal of Pediatric Psychology, 28(8), 559-568.

29

issue 81 final.indd 29

12/5/19 12:57 PM

مجلة الطفولة العربية

املعايير السعودية للصورة املنزلية من مقياس تقدير اضطراب فرط احلركة ...

العدد الواحد والثمانون

30

12/5/19 12:57 PM

issue 81 final.indd 30

مجلة الطفولة العربية

بناء أداة لقياس االجتاه نحو التسامح لدى معلمات رياض األطفال ...

العدد الواحد والثمانون

بناء أداة لقياس االجتاه نحو التسامح لدى
معلمات رياض األطفال يف ضوء منوذج راش
Doi: 10.29343 / 1 - 81 - 2

أ .د .نعمان محمد صالح املوسوي

امللخص

أستاذ القياس والتقويم الرتبوي -جامعة البحرين -كلية اآلداب-قسم علم النفس  -مملكة البحرين

استهدفت الدراسة الحالية بناء أداة لقياس االتجاه نحو التسامح لدى مع ِّلمات رياض األطفال ،وذلك
باستخدام نموذج سلم التقدير املنبثق عن نموذج راش .ولتحقيق هذا الهدف ،قام الباحث بإعداد الصورة
األولية للمقياس من ( )30فقرة وفق تدريج خمايس ،حيث تم تطبيق املقياس عىل ( )290معلمة روضة
ترتاوح أعمارهن من ( )22 - 20عاماً ،تم اختيارهن بأسلوب عينة كرة الثلج .وأشارت النتائج إىل مطابقة
( )24فقرة الفرتاضات سلم التقدير املنبثق من نموذج راش ذي املعلمة الواحدة ،كأحد نماذج النظرية الحديثة
املالئمة للمقياس.
تكوّن املقياس يف صيغته النهائية من ( )24فقرة ذات خصائص سيكومرتية مناسبة ،حيث بيّنت النتائج
أن املقياس املع ّد يف الدراسة يقدِّم أكرب مقدار من املعلومات لألفراد عن اتجاه معلمة الروضة نحو التسامح ذات
املستوى املتوسط ،إذ كان متوسط قيم القدرة ( ،)0,50وهذه القيمة مساوية تقريبا ً ملتوسط قيم الصعوبة
لفقرات املقياس ( ،)0,55وبذلك تكون مماثلة للقيمة املتوقعة يف نموذج القياس.
الكلمات املفتاحية :التسامح ،مقياس اتجاه معلمة الروضة نحو التسامح  ،النظرية الحديثة يف القياس،
نموذج سلم التقدير ،نموذج راش ،معلمة رياض األطفال.
Using the Rasch Model to Construct a Tool Measuring
Attitude toward Tolerance among Kindergarten Teachers
Nu’man M. Al-Musawi
Professor- College of Arts- University of Bahrain
Abstract

The purpose of the study was to use the Rasch Model to develop a scale to measure attitude toward
tolerance among kindergarten teachers. To achieve this, the author built a preliminary version of a fivepoint scale that consisted of 30-items administered to a sample of selected kindergarten female teachers.
Results indicated the fit of 24 items to the assumptions of the rating scale model derived from one-parameter
Rasch Model of modern measurement theory and thus the final version of the developed measure included
24 items with appropriate psychometric properties.
The Scale provides the maximum information to persons with moderate level of quality of life if the
mean ability value is (θ=.50) and the item difficulty value is (b=.55), similar to the expectancy values of the
selected model of measurement.
Keywords: Tolerance, Attitude towards Tolerance Scale, Modern Theory of Measurement, Rasch
Model, Kindergarten Teachers.

تم استالم البحث يف فرباير  2018وأجيز للنرش يف يوليو 2018
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مقدمة:
يشهد العالم املعارص واقعا ً ثقافيا ً منفتحا ً بفضل التطورات املذهلة املتسارعة يف مجال املعلومات
واالتصاالت،التي أدّت إىل التقارب بني الشعوب ،وضاعفت من فرص التواصل بني املجتمعات واألفراد ،بحيث
ً
ً
كونية صغري ًة ،وهو ما طرح قضية التعايش بني األفراد واألفكار والثقافات رغم خصوصيّة
قرية
أصبح العالم
كل بلدٍ ،وفرادة تقاليده.
مجتمع يتميّز بتعدّد ثقافاته ،واختالف األفكار بني أفراده إىل
وحيث إن التعايش يُفرتض أن يتم يف
ٍ

درجة التضارب والتصادم ،فقد بات مفهوم التعايش يحمل يف طياته حاجة الفرد إىل احرتام اآلخرين وتقبّل
أفكارهم مهما اختلفت ثقافاتهم وانتماءاتهم عن ثقافته وانتمائه الذاتي ،وهو ما يطلق عليه مفهوم
«التسامح» ) ،(Toleranceوالذي يعني االحرتام والقبول والتقدير للتنوّ ع الثري لثقافات العالم ،وللصفات
اإلنسانية املختلفة .فالتسامح يربز بصفته “ الفضيلة التي تسهم يف إحالل ثقافة السالم محل ثقافة الحرب،
وال يعني املساواة أو التنازل أو التساهل ،كما أنه يتضمّ ن اتخاذ موقف إيجابي فيه إقرار بحقوق اآلخرين يف
التمتّع بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية املعرتف بها عامليا ً ” (عبد الله ،)35 :2006 ،بهدف الحفاظ عىل
تماسك املجتمع واستقراره ،ودفع عجلة التنمية فيه.

ويف السنوات األخرية ،ارتفعت أصوات نخبة كبرية من املف ِّكرين ورجال الرتبية واإلعالم (عصفور،

2006؛ السيد2010 ،؛ عقاب2010 ،؛ حسونة ،)2011 ،داعني إىل تعزيز مبادئ وقيم التسامح ومحاربة التط ّرف

والعنف ،ونرش السالم واملحبة ،ورفض الحرب ،ونبذ الكراهية.

ويف مواجهة الروح العدوانية ضد اآلخر ،فإن األرسة واملدرسة مطالبتان بتحرير األطفال من الدونيّة
إىل قبول اآلخر ،عىل اعتبار أن التسامح مسألة ترتبط ارتباطا ً وثيقا ً باملجتمع والرتبية ،فهو منهج حياة يتع ّلمه
ٍ
ٍ
مضطربة ،ال تقيم وزنا ً لقيم املجتمع
بعنف هو نتاج أرس ٍة
اإلنسان منذ نعومة أظافره ،والطفل الذي يترصّ ف
ٍ
متزمت بعي ٍد عن روح العرص وقيم الحضارة.
مدريس
اإليجابية ،وتعلي ٍم
ٍ

وإذا كانت الثقافة هي املخزون املعريف ،ومستودع قيم املجتمع وأعرافه وأحكامه ومفاهيمه السائدة

التي يتأثر بها أفراد املجتمع بمختلف فئاته ،وهي بالتايل تؤدِّي الدور األبرز يف تحديد سلوكيّات األفراد وطرائق
تفكريهم ،فإن التسامح هو إذن ثقافة ترتبط ارتباطا ً وثيقا ً باملجتمع والرتبية ،وهذه الثقافة تنشأ مع الفرد

منذ طفولته ،فهي يجب أن تنطلق من األرسة والبيت أوالً ،ذلك أن شخصية الطفل وترصّ فاته هي انعكاس

للبيئة التي عاش وترعرع فيها .ومن هنا تنبع أهميىة دور الوالديّن يف تربية أبنائهم عىل الديموقراطية
والتسامح ،وتطهري نفسيّاتهم من مختلف أشكال العدوان ومشاعر الكراهية تجاه اآلخرين املختلفني عنهم يف
الجنس والدين والثقافة واملعتقدات والتوجهات األيديولوجية ،ويف النظرة إىل الحياة ،ويف التعامل مع مشكالتها
وتحديّاتها (مهدي.)2018 ،

ويُعَ ّد التعليم املجال الرحب واألساس لالنطالق نحو تعزيز ثقافة التسامح ،خصوصا ً يف املجتمعات

مبارش بالضغوط
بشكل
العربية واإلسالمية بسبب اختالف املرجعيّات يف وضع مناهج التعليم ،وتأثرها
ٍ
ٍ
والربامج السياسية السائدة ؛ لذا فإن اعتماد أساليب منهجية وعقالنية لتعليم التسامح ضمن سياسات
وبرامج تعليمية محدّدة يُعَ ّد مطلبا ً رضوريا ً يف مختلف مراحل التعليم ،بدءا ً من رياض األطفال حتى الجامعة،
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مع رضورة رفدها بربامج تع ّزز التسامح بني األفراد واألمم (قاسم.)2010 ،
أما البعد النفيس لثقافة التسامح فيمكن تلمّ سه يف االستعداد النفيس لدى الطفل يف تقبّل هذه الثقافة،
فمرحلة الطفولة املب ِّكرة تع ّد املحطة األوىل لبناء الضمري اإلنساني ومنظومة القيم الفاضلة واألخالق الطيبة،
فخالل هذه املرحلة ،تنثر مع ِّلمة الرياض البذور األوىل للقيم األخالقية السامية ،فيتع ّلم الطفل الصدق والشجاعة،
ٍ
ٍ
ٍ
راسخة
عقلية
منظومات
والشكر واملحبة والتعاون وحب الناس ،وتتحوّل هذه القيم عرب مراحل النمو إىل

يصعب زعزعتها يف املستقبل ،لذلك فإن البناء النفيس السليم يف هذه املرحلة من مراحل النمو يُعوّل عليه كثريا ً
يف بناء ركائز الشخصية ومكوِّناتها ،فإذا تع ّلم الطفل منذ الصغر “ الثقافة األحادية يف الفكر ،والخوف والتحيّز
إىل فكر ٍة دون أخرى ،فضالً عن االتكالية يف أخذ املعلومة واعتناقها عىل أنها الوحيدة دون ترويض عقله عىل أن

هناك غريها من املعلومات التي قد تتناقض معها ،ينشأ أسريا ً لهذه املنظومات الفكرية الراسخة ،متبنيّا ً إياها

تمحيص ،ومن هنا يبدأ التط ّرف الذي يمهِّ د إىل ثقافة العنف ” (حسن.)76 :2005 ،
دون نق ٍد أو
ٍ
ٍ
ٍ
مدني متشب ٍِّع
ومجتمع
فكرية وجود دولة قانون،
مشاركة
وتقتيض ممارسة التسامح اإليجابي بما هو
ٍ
ٍ
ِّ
تؤسس ملفهوم التسامح .ونظرا ً ألن الرتبية غري مهيأة الستدماج هذه
بالثقافة الفلسفية والحقوقية التي
ٍ
ٍ
مندمجة تحقيقا ً للتنمية
إلسرتاتيجية
الثقافة ،فإن تأصيل ثقافة التسامح يف املجتمعات العربية يحتاج
املستدامة الشاملة تبدأ يف مرحلة الطفولة ،وسيكون قطاع الرتبية والتكوين أحد أهم القطاعات التي ستتناولها
هذه اإلسرتاتيجية  ،ويتم ذلك عن طريق إيجاد بيئة تعليمية ثريّة تم ِّكن مع ِّلمات الروضة من االنخراط الفعيل
يف ثقافة التسامح وحقوق اإلنسان ،والتعبري عن مواقفهن تجاه التسامح والالتسامح .غري أن تحقيق هذا
دقيق التجاهات املع ِّلمات نحو ثقافة التسامح ،عن طريق بناء أدوات قياس
كمي
الهدف يتطلب إجراء رص ٍد
ٍ
ٍ

واسع يف الرياض،
نطاق
مالئمة لتلك االتجاهات تتميّز بخصائص الصدق والثبات ،بحيث يمكن استخدامها عىل
ٍ
ٍ

وتوظيف نتائجها يف تحديد درجة القدرة عىل التسامح بني املعلمات.

ّ
رئيسني يف بناء مقاييس االتجاهات ،وهما:
ويميِّز القياس النفيس والرتبوي بني مدخلني

ً
أوال  -املدخل التقليدي :ويتمثّل يف النظرية الكالسيكية للقياس ،وما تنطوي عليه من مفاهيم
ومبادئ يتع ّلق بعضها بخصائص فقرات املقياس ،كدرجة الصعوبة ،والقدرة التمييزية ،ويتعلق البعض اآلخر
منها بالخصائص السيكومرتية للمقياس ،كالصدق والثبات (محاسنة.)2013 ،
ّ
املختصون يف
وحيث إن النظرية التقليدية للقياس تؤدِّي إىل تطوير مقاييس غري مرنة ،فقد وجّ ه
ً
موضوعية ير ِّكز عىل انتقاء املفردات االختبارية بشكل أفضل،
القياس جهودهم لوجود نظام قياس أكثر
ويسمح بإضافة مفردات إىل املقياس أو حذف مفردات منه دون أن يتأثر املقياس ككل ،وقد أسفرت هذه
الجهود عن ظهور النظرية الحديثة يف القياس (.)Yen, & Fitzpatrick, 2006
ثاني ًا  -املدخل احلديث :ويتمثل يف نظرية استجابة الفقرة ،والتي تفرتض أن مستوى القدرة لدى
ً
ً
صحيحة عن أي فقر ٍة يف املقياس ،وهذا االحتمال يزداد بارتفاع مستوى
إجابة
الفرد يتحدد باحتمال إجابته
القدرة .وتتحدّد العالقة بني القدرة واالحتمال بواسطة منحنى خصائص الفقرة (الصعوبة ،التمييز) .وقد
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ً
ً
شائعة يف بناء االختبارات وبنوك األسئلة ومقاييس االتجاهات ،حيث شجّ ع توافر
وسيلة
أصبحت هذه النظرية
الربامج الحاسوبية املتقدّمة عىل إجراء الدراسات يف هذا املجال (املوسوي2016 ،2014 ،؛ حمادنة والبالونة،
 .)2015ويعترب نموذج راش أهم نماذج نظرية االستجابة للفقرة وأكثرها شيوعاً ،حيث أظهرت دراسات
(عالونة2016 ،؛ املوسوي )2017 ،إمكانية استخدامه يف بناء املقاييس ،ومواجهة أوجه القصور الناجمة عن
استخدام املدخل الكالسيكي يف القياس الرتبوي.
إن مجمل هذه األفكار قد دفعت الباحث إىل بناء أداة لقياس اتجاهات مع ِّلمات رياض األطفال نحو
التسامح يف ضوء أسس النظرية الحديثة يف القياس.

مشكلة الدراسة:
من نافل القول أن مع ِّلمة الروضة تساهم بقوّةٍ ،إىل جانب الوالدين واملجتمع ،يف التنشئة االجتماعية
والرتبوية للطفل ،وتربيته عىل قبول التعدّد الثقايف وقيم التسامح ،عىل اعتبار أن التسامح “ ينتمي إىل فئة
كامنة يف الفرد ،ويكون مرتبطا ً
ٍ
ٍ
لطبيعة
القيم املنتمية للثقافة التي تُكتسب يف السياق االجتماعي أكثر ما تنتمي
باالزدهار وتحقيق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية ،فكلما بلغ املجتمع شأوا ً يف هذا الباب ،أصبح قابالً

الستيعاب ثقافة التسامح ” (الخياري.)19 :2007 ،
مصدر ،وهناك قدر
إن الطفل يكتسب عاداته وسمات شخصيّته بإيجابياتها وسلبيّاتها من أكثر من
ٍ
من سلوك الطفل ال يكتسب عن طريق الثواب والعقاب فقط بل بالتع ّلم االجتماعي ،والذي يتم من مالحظته
ً
لسلوك اآلخرين ،فبإمكان الطفل “ أن يكتسب وينمِّ ي أنماطا ً
سلوكية بمج ّرد مالحظة بعض الكبار املحيطني

به دون الحاجة إىل تعزيزها إيجابا ً أو سلباً ،وهو ِّ
يتخذ ممّ ن هم أكرب سنا ً قدو ًة ،سوا ًء كان والدا ً أو مع ِّلما ً أو أخا ً
ً
ً
تلفزيونية ” (حواشني وحواشني.)372 :2003 ،
شخصية
أو
إن إجراءات الثواب والعقاب التي تمارسها مع ِّلمة الروضة ليست هي الوحيدة املكوِّنة لسلوك الطفل
ً
تؤسس لثقافة التسامح لديه ،إذ إن هناك أنماطا ً
ِّ
سلوكية معقد ًة قد
االجتماعي ،وليست هي فقط التي

ٍ
وأساليب مغايرةٍ ،أي بدون وجود شخص يع ِّلم سوا ًء بالتدعيم أو بدونه ،أو حتى بدون
مختلفة
بطرق
تٌكتسب
ٍ
ٍ
وجود ني ٍّة لدى الطفل أن يتع ّلم ،ويع ّد التقليد من أشهر هذه الطرق ،حيث يميل الطفل إىل تقليد النماذج املهمّ ة
بالنسبة له وذات املكانة العالية عنده ،وهم الذين يمكنهم إثابته أو عقابه ،وتندرج املع ِّلمة ضمن هذه النماذج
بفضل تفاعلها وتواصلها الدائم معه طوال اليوم الدرايس.
فاملعلمة تؤدِّي دورا ً محوريا ً يف تنمية ثقافة التسامح لدى طفل الروضة ،ودمجه يف الوسط الثقايف
واالجتماعي املحيط ،ومساعدته عىل تكوين األنا التي ِّ
تعرب عمّ ا بني يديّ الطفل ،أيّ عن كينونته ،وعن مايض
هذه الكينونة ومستقبلها ،وبالتايل فإن تشكيل املخزون الثقايف لدى الطفل يصبح رهانا ً تسعى لكسبه وسائط
ِّ
املتغريات العاملية ،وبعضها يك ِّرس
تثقيف متعدِّدة ،بعضها يك ِّرس ثقافة التسامح مع اآلخر يف ضوء استيعاب
مختلف أشكال الكراهية والعنف ضد اآلخر.

ّ
تتجىل أهمية بناء مقياس للوقوف عىل اتجاهات مع ِّلمات الروضة نحو التسامح ،من خالل
ومن هنا
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الكشف عن مجموعة األفكار والتصوّرات األساسية التي تكوّنت لدى مع ِّلمات الروضة عن واقع التسامح،
وآليّات ارتباطه بأسلوب الحياة وطريقة التفكري والشعور واالعتقاد لدى املع ِّلمه ،وهو ما و ّلد لدى الباحث
ً
ٍ
موثوقة لقياس االتجاه نحو التسامح ،والتحقق من صدقها وثباتها يف ضوء
قناعة بالحاجة إىل تصميم أدا ٍة
نموذج سلم التقدير املنبثق من نموذج راش لنظرية القياس الحديثة.
ويمكن تحديد املشكلة يف السؤال الرئيس اآلتي « :كيف يمكن بناء مقياس لالتجاه نحو التسامح لدى

مع ِّلمات رياض األطفال يف ضوء نموذج راش؟ »  ،ويتف ّرع عنه التساؤالت التالية:

 .1ما مدى تطابق بنود مقياس االتجاه نحو التسامح مع نموذج ُ
س ّلم التقدير املنبثق عن نموذج راش؟
 .2ما قيم معامالت الصعوبة لبنود مقياس االتجاه وفق ُ
س ّلم التقدير املنبثق عن نموذج راش؟
 .3ما دالالت صدق وثبات املقياس املتح ِّرر من األفراد وفق ُ
س ّلم التقدير املنبثق عن نموذج راش؟

أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إىل بناء أداة قياس موضوعية ،وأكثر ً
دقة ،لتقييم اتجاهات مع ِّلمات رياض األطفال نحو
التسامح ،وذلك بإيجاد فقرات متح ِّررة من خصائص األفراد ،وتح ّرر األفراد من خصائص الفقرات ،مما ِّ
يوفر
ً
ً
ً
ً
ورسيعة للكشف عن درجة ثقافة التسامح لدى
سهلة
تربوية خاصة ؛ إذ سيكون أداة
قيمة
لهذا املقياس
املع ِّلمة ،وتعديلها يف ضوء متطلبات الواقع .ويمكن تحديد األهداف فيما ييل:
 .1تع ّرف مدى تطابق بنود مقياس االتجاه نحو التسامح مع ُ
س ّلم التقدير املنبثق عن نموذج راش.
 .2تحديد قيم الصعوبة لبنود مقياس االتجاه نحو التسامح لدى مع ِّلمات رياض األطفال.
 .3تحديد دالالت صدق وثبات مقياس االتجاه نحو التسامح لدى املع ِّلمات يف الدراسة الحالية.

أهمية الدراسة:
ٍ
موثوقة تتوافر فيها خصائص
تظهر أهمية الدراسة يف أنها تزوِّد ميدان قياس القيم واالتجاهات بأدا ٍة
سيكومرتية جيدة ،مما يساهم يف التقليل من األخطاء الشائعة يف القياس الكالسيكي ،وتشجيع الباحثني
عىل استخدام النموذج يف تطوير أدوات القياس وفق نظرية االستجابة للمفردة ،يف ظل توافر دراسات عدّة

استخدمت النموذج يف بناء االختبارات وتصميم بنوك األسئلة (هادي ومراد2013 ،؛ ،)Al-Musawi, 2016
مقابل قلة الدراسات التي استخدمته يف مجال التع ّلم الوجداني.
إن بناء هذا املقياس سوف يساعد الباحثني يف تع ّرف واقع تطبيق مبادئ التسامح يف الرياض من
منظور املع ِّلمات العامالت يف رياض األطفال.
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محددات الدراسة:
ّ

 -1الحدود البرشية :تقترص نتائج الدراسة الحالية عىل املع ِّلمات العامالت يف رياض األطفال.
 -2الحدود املكانية :تم إعداد املقياس وتطبيقه عىل املع ِّلمات يف رياض األطفال بمملكة البحرين.
 -3الحدود الزمانية :تم تطبيق الدراسة عىل مع ِّلمات الرياض يف العام الدرايس 2018/2017م.

 -4الحدود املوضوعية :يتحدد صدق وثبات نتائج الدراسة  ،وإمكانية تعميمها عىل املجتمع األصيل بدرجة
صدق استجابات أفراد العينة عىل األداة ،وبمدى سالمة إجراءات البناء يف البيئة البحرينية.

التعريفات اإلجرائية ملصطلحات الدراسة:
االتجاه نحو التسامح  :مجمل التصوّرات والقناعات واملبادئ والقيم واألفكار املرتبطة بمفهوم
التسامح باعتباره يعني القبول باآلخر ،والتعامل معه عىل قدم العدالة واملساواة ،برصف النظر عن أفكاره
وتوجهاته ،مع عدم التنازل عن املعتقد أو املساومة عىل املبادئ والقناعات الفكرية الشخصية.
ويُع ّرف االتجاه نحو التسامح إجرائيا ً  :يف هذه الدراسة بأنه يتضمّ ن التصوّرات والقناعات واملبادئ
والقيم التي تحملها مع ِّلمة الروضة يف مملكة البحرين ،واملرتبطة بقدرتها عىل التسامح مع أفكار اآلخرين،
ً
عامة .ويُقاس هذا املفهوم باملقياس
والتسامح مع أفراد األرسة ،ومع زميالتها يف العمل ،ومع أفراد املجتمع
املع ّد يف الدراسة باستخدام نموذج ُ
س َّلم التقدير املنبثق عن نموذج راش.

الدراسات السابقة:
ٍ
دراسات تتناول
اطلع الباحث عىل عددٍ من الدراسات السابقة ذات الصلة باملشكلة ،لكنه لم يعثر عىل
بناء مقياس للتسامح يف ضوء نموذج راش ،حيث إن األبحاث ذات العالقة باملشكلة تناولت قيمة التسامح من
جوانب أخرى .ومن الدراسات السابقة يف هذا املوضوع دراسة حسن ( )2009التي هدفت إىل الوقوف عىل دور
ٍ

الجامعات الفلسطينية يف تعزيز قيم التسامح لدى طلبتها من وجهة نظرهم ،حيث قام الباحث بتصميم أداة
استبانة تضمّ نت ستة محاور غ ّ
ٍ
طت أبعاد الدراسة ،حيث قام بعد ذلك بتطبيقها عىل ()294
هي عبارة عن
ٍ
ّ
نتيجة مفادها أن ثقافة التسامح تسود يف الجامعات الفلسطينية
وتوصلت الدراسة إىل
طالبا ً بالجامعة.
ٍ
ٍ
متوسطة ،وأن قيم التسامح االجتماعي هي أكثر قيم التسامح شيوعاً ،تليها قيم التسامح العلمي،
بدرجة
ٍ
بدرجة ترتاوح بني الضعيفة واملتوسطة ،فيما جاءت قيم التسامح السيايس يف املرتبة
والتي تسود بني الطلبة

األخرية.
واستهدفت دراسة نذر ( )2010الكشف عن مبادئ السالم لدى األطفال يف دولة الكويت بهدف تح ِّري

مدى استيعابهم لبعض املفاهيم األساسية عن السالم بأبعاده األربعة :التسامح والتعاون والحرية واملساواة،
ّ
الصفني  :الرابع والخامس باملدارس الحكومية ،واستخدمت الباحثة
وشملت العينة ( )1013فردا ً من تالميذ

ٍ
ٍ
إحصائية بني أفراد العينة
داللة
االستبانة لقياس مبادئ السالم لدى أفراد العينة .وأظهرت النتائج فروقا ً ذات
لصالح اإلناث ،وكذلك بني املحافظات ،لصالح أطفال محافظة األحمدي الذين كانوا أكثر تسامحاً ،وأكثر إيمانا ً
باملساواة والحرية وثقافة السالم من بقية املحافظات.
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ً
ً
نظرية تهدف إىل تحديد أساليب تربية األطفال يف األرسة واملدرسة عىل
دراسة
وأجرى محمّ د ()2011
ّ
التعصب والعنف الذي يؤثِّر عىل استقرار املجتمع يف
قيم التسامح والتعايش املشرتك مع اآلخرين عوضا ً عن
ّ
التعصب والعنف يف جنوب الصعيد تتمثل يف
منطقة الصعيد بمرص .وأوضحت النتائج أن أسباب عوامل انتشار
ّ
والتعصب ،وهو نتيجة
الطبيعة القبلية للصعيد ،وسيطرة العصبية واملوروث الثقايف الذي يمجِّ د القوة والفخر
مبارشة للتنشئة االجتماعية للطفل.
وهدفت دراسة ( )Caliscan & Saglam, 2012إىل تطوير مقياس النزعة إىل التسامح لقياس مستوى
ِّ
املتغريات لدى تالميذ املدارس االبتدائية يف منطقة ساكريا برتكيا .تم إعداد
التسامح وتحديد عالقته ببعض
النسخة األولية للمقياس ،وتطبيقه عىل ( )899تلميذا ً يف خمس مدارس ابتدائية ،وبنتيجة التحليل العاميل
ّ
وتبني أن املقياس يقيس ثالثة
االستكشايف للفقرات ،تم استخالص ( )18فقرة تستويف معايري صدق البناء.
عوامل ،وهي :القيمة ،والقبول ،والتقمّ ص العاطفي ،كما أن معامالت صدق وثبات املقياس مرتفعة .وبيّنت
النتائج أن تالميذ الصفوف الدنيا يف املدرسة أكثر تسامحا ً من أقرانهم يف الصفوف العليا ،وأن مستوى التسامح
لدى التلميذ يرتبط باملستوى التعليمي لألم.
ورمت دراسة (العجمي والعنزي )2014 ،إىل الكشف عن مستوى التسامح لدى الطلبة املع ِّلمني بكلية
ٍ
ٍ
عينة قوامها
استبانة لقياس مستوى التسامح لدى
الرتبية األساسية بالكويت ،حيث قام الباحثون بتصميم
ٍ
ٍ
مرتفعة لدى الطلبة ،حيث ح ّلت قيم
بدرجة
( )506أفراد من طلبة الكليّة .وأظهرت النتائج توافر قيم التسامح
التسامح الثقايف أوالً ،ثم التسامح الديني ،وأخريا ً التسامح السيايس .كما أبرزت الدراسة فروقا ً ً
دالة إحصائيا ً
ِّ
تبعا ً
ِّ
حويل.
ملتغري املحافظة ،لصالح محافظة

وسعت دراسة (املطريي والغفور والرشيدي )2015 ،إىل التع ّرف عىل واقع ثقافة التسامح يف األرسة من
ٍ
عينة من
وجهة نظر األمّ هات يف املجتمع الكويتي ،لذا تم إعداد استبانة مكوّنة من ( )28فقر ًة ،وتطبيقها عىل
ّ
توصلت إليها الدراسة:
األمهات يف محافظة األحمدي بالكويت ،بلغ عددهن ( )531فرداً .ومن أبرز النتائج التي

ارتفاع مستوى ثقافة التسامح يف األرسة الكويتية من وجهة نظر األمّ هات ،وقد جاء يف املرتبة األوىل التسامح
الفكري ،يليه التسامح مع األبناءّ ،
وتبني أيضا ً أن مستوى التسامح يف األرسة يزداد بازدياد املستوى التعليمي لألم.
وسعت دراسة ( )Hancock, Roberts, & Monruxe, 2015إىل بناء أداة لقياس درجة التسامح لدى
الطبيب إزاء الغموض ،حيث تم االعتماد عىل الدراسات السابقة ،والتشاور مع الخرباء ،يف إعداد صورة أوليّة
للمقياس ،حيث تم تطبيقها عىل ( )411طالبا ً يف كلية الطب ،باإلضافة إىل ( )75طبيبا ً جديدا ً يف منطقة إكسرت

ّ
وتبني أن لها دالالت صدق
باململكة املتحدة .وبالنتيجة ،تكوّنت النسخة النهائية للمقياس من ( )29فقر ًة،
عامني قياسا ً ألقرانهم الذين عملوا عاما ً
ّ
وثبات عالية ،وأن التسامح إزاء الغموض عند األطباء الذين عملوا ملدة
واحدا ً أو ثالث أو أربع سنوات يف املهنة.

واستهدفت دراسة ( )Xu & Tracey, 2015إعداد أداة لقياس تقييم الفرد ملدى قدرته عىل اتخاذ القرار
بشأن املهنة ،حيث تم استخدام التحليل العاميل االستكشايف لتحليل استجابات أفراد العينة ،وعددهم ()40
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ّ
وتبني أن
طالبا ً جامعيا ً يدرسون بجامعة ساوثوست الحكومية يف الواليات املتحدة األمريكية ،لفقرات األداة.
املقياس املع ّد يقيس ثالثة عوامل ،هي :التفضيل ،والتسامح ،والكراهية ،وأنه يسمح بالتنبؤ بمدى تردّد الفرد
يف اتخاذ القرار بشأن املهنة ،وبمستوى الكفاءة الذاتية يف اتخاذ القرار ،وبقدرة الفرد عىل التأقلم مع املهنة،
بمنأى عن التسامح إزاء الغموض الوظيفي.
وهدفت دراسة عيل ( )2016إىل تع ّرف واقع ثقافة قبول اآلخر لدى الطالبات املع ِّلمات بكلية رياض
ٍ
استبانة تتكوّن من ()55
األطفال يف جامعة القاهرة .تم استخدام املنهج الوصفي ،وقامت الباحثة بإعداد
ً
ٍ
ٍ
ٍ
طالبة ،وتوصلت الدراسة إىل أن محاور
عشوائية تتكوّن من ()148
طبقية
عينة
عبارةٍ ،وقد تم تطبيقها عىل

ّ
ٍ
بدرجة تتفاوت بني الكبرية واملتوسطة ،وأن محور (تحمّ ل
تحققت ،من وجهة نظر أفراد العينة،
الدراسة قد
املسئولية) جاء يف املرتبة األخرية.
ويف دراسة ( ،)Ersanli & Mameghani, 2016تم تطبيق مقياس التسامح الذي أعدّه إرزانيل (Ersanli,
 )2014عىل طلبة الجامعة يف إيران .تكوّنت عينة الدراسة من ( )552طالباً ،وذلك باستخدام طريقة العينة
ّ
قسمني ،حيث تم تطبيق التحليل العاميل الوصفي عىل القسم األول ،والتحليل
املتاحة .وتم تقسيم العينة إىل
العاميل التوكيدي عىل القسم الثاني .وبينت النتائج أن بعض الفقرات ذات ارتباط ضعيف بالدرجة الكليّة
ّ
وتبني أن العوامل الثقافية
عامل واح ٍد فقط هو التسامح،
للمقياس ،وبعد حذفها ،أصبح املقياس يتألف من
ٍ

تؤثر يف قياس سمة التسامح لدى طلبة الجامعة.

وبحثت دراسة ( )Erans, Ata, & Kaya, 2017إمكانية تطبيق النسخة األصلية ملقياس القبول
( )Acceptance Scaleعىل أطفال الرياض يف منطقة موجال برتكيا ،وتعيني خصائصه السيكومرتية .اشرتك يف
ّ
طرق :صدق البناء عن طريق تحليل الفقرات،
التحقق من صدق املقياس بثالث
هذه الدراسة ( )167طفالً ،وتم
ٍ
ّ
ّ
التحقق من
التحقق من بنية املقياس األصلية ،وصدق االتساق الداخيل ،باإلضافة إىل
والتحليل التوكيدي بهدف
درجة ثبات املقياس .ويف ضوء معامالت الصدق والثبات العاليةّ ،
تبني أن األداة املطوّرة صالحة لقياس سمة
القبول لدى أطفال الروضة.

التعقيب على الدراسات السابقة:
يتضح من خالل استعراض الدراسات السابقة ما ييل:
 .1أن هناك اهتماما ً واسعا ً بمسألة التسامح وقبول اآلخر ،غري أن الدراسات السابقة يف هذا املجال لم تتناول
ثقافة التسامح لدى معلمات رياض األطفال ،ولم تُجْ َر عىل األطفال والناشئة ،بل تناولت عيّنات الشباب
ٍ
ّ
التعصب (محمّ د،)2011 ،
طلبة ومع ِّلمني ،واهتمت بتحديد دور الرتبية عىل التسامح يف مواجهة ثقافة
من
ّ
(حسونة ،)2011 ،ورصد واقع ثقافة التسامح (املطريي والغفور والرشيدي،
وتربية التسامح لدى األطفال
 ،)2015وهذا األمر ِّ
يؤسس ألهمية الدراسة الحالية.
 .2إن أكثرية الدراسات األجنبية التي استهدفت بناء مقاييس للتسامح وقبول اآلخر قد استخدمت مبادئ
النظرية الكالسيكية (التقليدية) يف البناء ،والتحقق من صدق وثبات أدوات القياس.
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 .3إن غالبية هذه الدراسات قد استخدمت املنهج الوصفي التحلييل لتحقيق أهدافها ،وأن أكثرية الدراسات
ً
أساسية يف البحث.
ذات الصلة بمشكلة الدراسة الحالية استخدمت االستبانة أداة
 .4استفاد الباحث من الدراسات السابقة يف تحديد مشكلة الدراسة ،وصياغة أسئلتها ،واستخالص محاور
(أبعاد) األداة املعدّة يف الدراسة الراهنة ،وكذلك يف مناقشة نتائج الدراسة.
إجراءات الدراسة:
منهج الدراسة :استخدم الباحث املنهج الوصفي الذي يهتم « بوصف الظاهرة أو املوضوع اعتمادا ً عىل جمع
الحقائق والبيانات وتصنيفها ومعالجتها وتحليلها تحليالً كافيا ً ودقيقاً ،الستخالص دالالتها ،والوصول إىل
ٍ
وتعميمات عن الظاهرة أو املوضوع محل البحث » (الكسباني.)86 :2012 ،
نتائج
ٍ
عينة الدراسة :اشتملت العينة عىل ( )290مع ِّل ً
مة ،ترتاوح أعمارهن بني ( 22 - 20سنة) ،بمتوسط عمر
ٍ
بطريقة كرة الثلج ،وذلك بتحميل
يساوي  21,25سنة (االنحراف املعياري =  .)2,08وقد اختري أفراد العينة
أداة البحث عىل شبكة اإلنرتنت ،ومتابعة ّ
توسع حجم العينة (الخلييل .)165 :2012 ،وبلغ حجم العينة األصيل
( )298مع ِّلمة ،وبعد فحص االستجابات وتطبيق مح ّكات نموذج راش ،استُبقيت ( )290ورقة مكتملة ،وهو
عدد أفراد العينة الفعلية للدراسة.
أداة الدراسة (مقياس االجتاه نحو التسامح لدى مع ِّلمات رياض األطفال(:
خطوات إعداد املقياس :اتبع الباحث الخطوات التالية يف إعداد مقياس االتجاه نحو التسامح:
( -مراجعة األدب التربوي ذي العالقة باالجتاه نحو التسامح :استفاد الباحث من األدب السابق والدراسات

الحديثة حول هذا املوضوع ،كاالستبانة التي أعدّتها املطريي وزميليها ( ،)2015والتي تتكوّن من ( )28بندا ً

ضمن أربعة محاور تغ ِّ
طي التسامح الفكري ،والتسامح املذهبي ،والتسامح القبيل ،والتسامح مع األبناء،
وكذلك االستبانة التي أعدّتها زينب عيل ( )2016من ( )55بنداً ،وتقيس األبعاد التالية :الحوار وحرية التعبري،

والحقوق والواجبات ،والتسامح ،والعمل الجماعي ،وتحمّ ل املسؤولية .كما تمت االستفادة أيضا ً من املقاييس
التي تم تصميمها يف الدراسات األجنبية.
ً
ٍ
ٍ
عشوائية
لعينة
مجموعة من األسئلة املختارة
أولية مع مع ِّلمات الروضة :وجّ ه الباحث
( -إجراء مقابالت ّ
تتكوّن من ( )40مع ّل ً
مة رياض أطفال ،وتر ّكزت األسئلة حول كيفية تعامل مع ِّلمة الروضة مع األطفال ،ومدى
الحرية التي تمنحها ألطفال الروضة يف التعبري عن آرائهم ،ومدى قيامها بتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم،
وترشيد عالقتهم يف أثناء العمل الجماعي مع زمالئهم يف الروضة .واستهدفت املقابالت أيضا ً الوقوف عىل
الجوانب املهمة يف حياة املع ّلمة ،والتي تؤثِر يف تنمية ثقافة التسامح لديها .وقد تم التأ ّكد من صدق املقابلة
وثباتها بالطرق املناسبة .ويف ضوء الطرق املتبعة يف تحليل نتائج املقابالت ،تم تحديد ماهية املوضوعات التي
يجب أن يغ ِّ
طيها املقياس ،والفقرات التي ِّ
تعرب عنها ،والتي من ا ُملحتمل أن تُدرج فيه .وهذه املوضوعات هي:
التسامح الفكري ،والتسامح مع األبناء ،والتسامح املهني ،والتسامح املجتمعي.
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 -3كتابة فقرات املقياس (الصيغة املبدئية( :عىل خلفيّة نتائج املقابالت مع معلمات رياض األطفال ،ونتائج
ٍ
مبدئية – صياغة ( )38فقرة تمثل املوضوعات التي تم فرزها
الدراسات السابقة سالفة البيان ،تم – بصور ٍة
س َّلمني ،األول ُ
يف املقابالت ،واختيار ُ
س ّلم ثالثي لتحديد درجة أهمية الفقرة بالنسبة للمع ِّلمة (مهم جداً ،مهم،

غري مهم) ،والثاني ُ
س ّلم خمايس يحدِّد (مدى) انطباق الفقرة عىل املع ِّلمة (دائماً ،غالباً ،أحياناً ،نادراً ،أبداً).
ّ
وللتحقق من مدى وضوح فقرات األداة ،ومدى استيعاب املع ِّلمة لها ،وتحديد الزمن التقريبي لتطبيقها ،تم

عشوائية من ( )94مع ِّل ً
ٍ
ٍ
ٍ
مة يف الروضةّ ،
وتبني أن تعليمات التطبيق واضحة
استطالعية
عينة
تطبيق املقياس عىل
نحو يساعد املع ِّلمة عىل فهم الهدف من املقياس ،وا ُملهمّ ة املطلوبة
بالنسبة لهم ،وأن العبارات مصوغة علـى ٍ

منها ،وأن متوسط زمن تطبيق األداة يساوي ( )8,40دقيقة .ويف ضوء نتائج التطبيق ،تم تقليص عدد فقرات
املقياس إىل ( )30فقرة تقيس اتجاه مع ّلمة الروضة نحو التسامح (راجع امللحق () ،وتم اعتماد السلم الخمايس
يف كتابة الفقرات ،نظرا ً لسهولة التصميم والتطبيق والتصحيح عند استخدامه.

 -4التحليل العاملي لفقرات املقياس :لتقييم بُنية املقياس قيد اإلعداد ،تم استخدام أسلوب التحليل العاميل،
وهو « أسلوب ريايض يمثل عددا ً كبريا ً من العمليات واملعالجات الرياضية يف تحليل االرتباطات بني ا ُملتغريات

(فقرات املقياس) ،ومن ثم تفسري هذه االرتباطات ،واختزالها يف عدد أقل من املتغريات تدعى عوامل ).(Factors

ويساعد التحليل العاميل يف الحكم عىل أن السمة التي يقيسها االختبار ذات بعد واحد أو متعدِّدة األبعاد ،وذلك

من خالل مطالعة قيم الجذر الكامن ) (Eigenvalueللعوامل الناتجة « (النبهان ،)364 :2013 ،وتفسريها يف
ضوء املحكات ا ُملعتمدة.
وعليه تم تحليل استجابات ( )290مع ِّلمة يف رياض األطفال لفقرات األداة للكشف عن أبعاد املقياس،
حيث أظهرت نتائج التحليل األويل ( )12عامالً ،منها ( )7عوامل تزيد قيمة الجذر الكامن لكل منها عن (.)1,00

ِّ
ويوضح جدول ((( نتائج التحليل العاميل لفقرات املقياس.

جدول ( )1قيم الجذور الكامنة ونسب التباين للعوامل املستخرجة من التحليل العاميل
العامل

قيـمة اجلذر الكامن

نسبة التباين ((%

نسبة التباين التراكمي ((%

األول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
السابع
الثامن
التاسع
العارش
الحادي عرش
الثاني عرش

4,82
2,45
2,23
1,71
1,56
1,39
1,08
2,23
1,71
1,56
1,39
1,08

15,24
12,18
11,09
09,17
08,86
08,22
07,78
07,11
06,67
05,41
04,53
03,74

15,24
27,42
38,51
47,68
56,54
64,76
72,54
79,65
86,32
91,73
96,26
100,00

40

12/5/19 12:57 PM

issue 81 final.indd 40

مجلة الطفولة العربية

بناء أداة لقياس االجتاه نحو التسامح لدى معلمات رياض األطفال ...

العدد الواحد والثمانون

ِّ
املعربة عن أبعاد املقياس الفعلية ،اتُبعت طريقة التحليل املوازي (Parallel
ولفرز العوامل األساسية
) ،Analysisومن ثم حرص الفقرات التي ال تقل قيم تشبعاتها عىل العامل الواحد عن  ،0,40وال تتشبع بهذه
القيمة أو بأعىل منها عىل أكثر من عامل واحد آنياً .وبالنتيجة ،تم استخراج أربعة عوامل أساسية ذات معنى،

أي يمكن تفسريها منطقياً .كما ُروعي عند تفسري العوامل « أن تكون هناك ثالثة تشبّعات عىل األقل لكل

عامل ،وهو ما يتوافق مع التفسري األمثل للعوامل املستخرجة عىل أساس قيم تشبعاتها » (عبد الحفيظ
وباهي والنشار ،)345 :2004 ،مثلما ِّ
ّ
املفرس عىل العوامل املستخرجة»
يحقق «التوزيع املتكافئ لنسب التباين
(تيغزة.)100 :2012 ،

*

وعىل أثر تطبيق املحكات املعتمدة ،أصبحت مصفوفة العوامل املستخرجة تتكون من أربعة عوامل
رئيسة تمثِّل ( 30فقرة) فقط ،وهذه العوامل ذات معنى ،أي قابلة للتفسري ،ويزيد الجذر الكامن لكل منها

ِّ
وتحقق املح ّكات املذكورة ،وتشكل ( )% 47,68من التباين ِّ
الكيل لبنود املقياس .كما تراوحت قيم
عن (،)1,00
معامالت ثبات ألفا  -كرونباخ لهذه العوامل من (.)0,94 –0,78
ِّ
الكيل ،وُجد أن قيم تشبّعات العامل األساسية
وبفحص العامل األول الذي يمثِّل  % 15,24من التباين
التي تزيد عن  ،0,40تعكسها الفقرات رقم .8 -1 :وهذا يعني أن هذا العامل يستهدف الوقوف عىل التسامح
الفكري لدى مع ِّلمة الروضة (راجع امللحق () .أيّ أنه يمكن القول بأن العامل األول يقيس مدى قيام املع ِّلمة
بتشجيع األطفال عىل الحوار ،وتحفيزهم عىل إقناع اآلخرين بأفكارهم الشخصية ،وتقبّل النقد البناء والرأي
اآلخر .وباملثل ،فإن العامل الثاني ،والذي يش ِّكل  % 12,18من التباين ِّ
الكيل ،يتشبع أساسا ً عىل الفقرات (9-
 ،)14والتي تد ّل عىل التسامح األرسي لدى املع ِّلمة ،ومن ثم فإن العامل الثاني يقيس مدى قناعة املع ِّلمة
بالحاجة للمساواة بني الذكور واإلناث .وعىل املنـوال نفسه  ،يمكن القول بأن العـامل الثـالث الذي يمثِّل
ِّ
الكيل ،ويتشبّع عىل الفقرات ( ،)22 -15يقيس التسامح املهني لدى املع ِّلمة ،حيث
 % 11,09من التبايـن

تركز هذه الفقرات عىل سعي املع ِّلمة إلنهاء الخالفات مع زميالتها ،وعىل قدرتها عىل تقبل نقدهن لترصّ فاتها.
ِّ
الكيل ،ويتشبـع عىل الفقـرات
وباملثل ،يمكن القول بأن العـامل الرابع ،والذي يمثِّل  % 9,17من التبايــن

( ،)30 - 23يقيس التسامح املجتمعي لدى مع ّلمة الروضة .وبتحليل مضمون العوامل املستخرجة ،تبني أنها
ِّ
مؤرشا ً عىل صدقه البنائي.
تقيس األبعاد األربعة التي بُني عىل أساسها مقياس االتجاه أصالً ،وتع ّد
خطوات الدراسة:
 -1تطبيق املقياس عىل العينة ،وترميز البيانات ،وإدخالها يف الربنامج اإلحصائي ).(PASW 18

 -2معالجة البيانات ،وإدخالها يف برنامج ) ،(BIGSTEPSبهدف تحديد مدى درجة مطابقة االستجابات
لفقرات املقياس املستخدم يف الدراسة مع نموذج ُ
س ّلم التقدير املنبثق عن نموذج راش.
 -3حساب الخصائص السيكومرتية (الصدق والثبات) ملقياس ثقافة التسامح لدى مع ِّلمة الروضة.
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نتائج الدارسة:
ً
أوال  :نتائج السؤال األول:
ينص السؤال األول عىل ما يأتي « :ما مدى تطابق بنود مقياس االتجاه نحو التسامح مع نموذج ُ
ّ
س ّلم
التقدير املنبثق عن نموذج راش؟ » .ولإلجابة عن هذا السؤال ،تم فحص افرتاضات أحادية البُعد ،واالستقالل
املوضعي للفقرات ،وتحديد الدالة املميّزة لكل فقرة ،ومطابقة االستجابات مع النموذج ،وذلك كما يأتي:
البعد للبيانات املتحققة على املقياس :تم تطبيق املقياس يف صورته الراهنة
( -اختبار افتراض أحادية ُ
ّ
( 30فقرة) عىل عينة الدراسة الحالية ،وعدد أفرادها ( )290مع ّل ً
للتحقق من افرتاض أحادية البُعد
مة ،وذلك
) (Unidimensionalityالستجابات العينة عىل املقياس ،حيث تفرتض نماذج السمات الكامنة أحادية البُعد
(نموذج راش مثاالً) وجود قدرة واحدة ِّ
تفرس أداء الفرد يف املقياس.
ِّ
ّ
املؤرشات اآلتية:
وللتحقق من افرتاض أحادية البُعد ،اختار الباحث
 -1معامل كرونباخ  ،αحيث تم تقدير معامل الثبات عىل عينة الدراسة املكوّنة من ( )290مع ِّلمة
ِّ
ّ
تحقق أحادية البُعد يف املقياس.
مؤرش قويّ عىل
روضة ،وبلغت قيمته  ،0,91وهي
ِّ
الكيل ،بعد حذف الفقرة نفسها من
 -2معامل االرتباط بني األداء عىل الفقرة ،واألداء عىل املقياس
املقياس ،وقد ّ
تبني من خالل مراجعة قيم معامالت االرتباط أن هناك ( )28فقرة يزيد معامل ارتباطها
عن ( ، )0,30وذات داللة إحصائية عند مستوى ) ،(α < 0.01وأن متوسط معامالت االرتباط الداخلية

للفقرات يساوي ( ،)0,55مما يدّل عىل أن هذه الفقرات تتشارك جميعها يف قياس بُعد واحد ِّ
تعرب عنه
ِّ
مؤرشا ً عىل أحادية البُعد للمقياس.
العالمة الكليّة ،ويمكن اعتبار هذه النتيجة
 -3أسلوب التحليل العاميل وتدوير العوامل بطريقة الكوارتيماكس ) ،(Quartimax Rotationعىل
افرتاض أن هذه العوامل غري مرتابطة (الكيالني والرشيفني .)474 ،2016 ،ولتحديد العوامل األساسية
ِّ
املعربة عن أبعاد املقياس ،تم اختيار الفقرات التي ال تقِ ّل قيم تشبّعاتها عىل العامل الواحد عن (،)0,40
وال تتشبّع بهذه القيمة أو بأعىل منها عىل أكثر من عامل واحد يف الوقت نفسه .وقد تم اختيار هذا املحك
ً
رصامة من الحّ د األدنى التقليدي لقيّم التشبّع ،وقيمته ( ،)0,30ممّ ا يزيد من احتمال ظهور
ألنه أكثر
العوامل املستخرجة يف الدراسات الالحقة .وبالنتيجة ،تم استخراج أربعة عوامل يزيد الجذر الكامن لكل
وتفرس ( )% 47,68من التباين ِّ
ِّ
الكيل للمقياس.
منها عن الواحد،
ِّ
واملعربة عن
( -االستقالل املوضعي :ويعني أنه باستثناء القدرة املستهدفة (أي درجة الفرد يف املقياس،
اتجاهه) ،ال توجد عالقة بني استجابات فقرات االختبار غري العالقة املحدّدة بالقدرة أو بارامرتات محدّدة
ِّ
تفرس أو تساعد يف اإلجابة عن أسئلة
أخرى للنموذج ،بمعنى أن استجابة املفحوص (الطالب) لفقر ٍة ما ال

أخرى ).(Zenisky, Hambleton, & Sireci, 2006

ّ
التحقق من هذا االفرتاض عن طريق إجراءات بناء املقياس ،وذلك من خالل التأ ّكد من عدم وجود
وقد تم
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فقرة تعطي تلميحا ً عن إجابة أية فقرة أخرى؛ وفضالً عن ذلك ،ولكون النموذج األنسب أحادي البُعد ،فقد
ِّ
مؤرشا ً للكشف عن االستقالل املوضعي للفقرات،
استخدم اإلحصائي ) (Q3الذي اقرتحه ي ٍّْن )(Yen, 1983
ّ
ويعرب عنه بالعالقة بني البواقي لزوج من الفقرات بعد ضبط السمة ا ُملقدّرة .وقد تم حساب هذا اإلحصائي،
وكانت قيمته أقل من الصفر لجميع أزواج الفقرات ،مما يدّل عىل استقاللية الفقرات عن بعضها البعض،
وعدم ترابطها.
املميزة لكل فقرة :وتصف هذه الدالة العالقة بني القدرة (اتجاه الفرد) واألداء عىل الفقرة (درجته
 -3الدالة
ِّ
عىل الفقرة) .والختبار هذا الفرض ،تم إيجاد بارامرتات الفقرات التي تحدِّد منحنى خصائص كل منها وفق
النموذج األحادي البارامرت الذي تبني أنه األنسب .وعىل هذا األساس ،تم استخدام برمجيّة ()BILOG-MG
ِّ
ويوضح جدول ( )2معامالت
لتقدير بارامرتات الفقرات الثالثني (صعوبة الفقرات) وتقدير قدرة األفراد.
صعوبة الفقرات وفق النموذج ومستوى داللة قيم كاي تربيع للمطابقة.
جدول ( )2معامالت صعوبة فقرات مقياس االتجاه ومستوى داللة جودة املطابقة لكل منها
رقم
الفقرة

معامل
الصعوبة

(
(
3
4
5
6
7
8
9
(0

مستوى
داللة()X 2

0,80
0,672,95
2,22
2,83
2,66
2,743,27
0,89
0,57

0,29
0,23
0,43
0,23
0,74
0,40
0,75
0,70
0,63
0,28

رقم
الفقرة

معامل
الصعوبة

((
((
(3
(4
(5
(6
(7
(8
(9
(0

مستوى
داللة ()X 2

0,160,281,46
1,670,490,512,570,67
1,45
0,57

0,42
060
0,22
0,70
0,81
0,82
0,60
0,77
0,82
0,93

رقم
الفقرة

معامل
الصعوبة

((
((
(3
(4
(5
(6
(7
(8
(9
30

مستوى
داللة ()X 2

0,30
0,962,01
0,64
0,56
2,58
1,090,18
0,11
1,34-

0,78
0,88
0,70
0,40
082
0,66
0,26
0,19
0,54
0,41

* درجات الحرية =  ،4عدد األفراد =  ،290جميع قيم كاي تربيع غري دالة إحصائيا ً عند مستوى < )α

ّ
ويتبني من جدول ( )2أن قيم معامالت صعوبة الفقرات تراوحت بني ( )2,95-و ( ،)3,27بمتوسط
يساوي ( ،)0,65وانحراف معياري يساوي ( ،)0,73وأن جميع فقرات املقياس ،أيّ ( )30فقرة ،مطابقة
ِّ
ويوضح الشكل رقم ( )1منحنيات خصائص املفردة لثالث فقرات يف املقياس املطوّر ،حيث
للنموذج األحادي.

يشري اللون األحمر إىل فقرة صعبة جداً ،واللون األزرق إىل فقرة سهلة جداً ،واللون األحمر إىل فقرة متوسطة
ّ
تحقق االفرتاض
الصعوبة ،وفقا ً للمعايري املعتمدة يف األدب الرتبوي املعارص (عودة .)287 ،2010 ،وعليه ،فقد
الثالث ،بمعنى أن هناك دالة مميزة لكل فقرة تصف العالقة بني القدرة واألداء لكل فقرة من فقرات مقياس
ثقافة التسامح.
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الشكل رقم ( )1منحنيات خصائص املفردة يف مقياس االتجاه
 -4مطابقة االستجابات للفقرات بنـموذج سلّم التقدير :ملعرفة مدى درجة مطابقة االستجابات لفقرات
االختبار مع نموذج س ّلم التقدير املنبثق عن نموذج راش ،تم تصحيح املقياس عن طريق رصد عالمة ()1
لإلجابة الصحيحة عن الفقرة ،وعالمة (صفر) لإلجابة الخاطئة عنها ،وبعد ذلك تم إدخال البيانات يف ذاكرة

الحاسوب ،وتحليلها باستخدام برنامج ) (BIGSTEPSاملصمّ م لهذا الغرض.

وقبل البدء بتحليل استجابات أفراد العينة للفقرات ،تم حذف األفراد الذين ال يطابقون النموذج .ولتحديد

ِّ
مؤشرات املطابقة اخلاصة باألفراد ،تم تقدير قدرة الفرد (اتجاهه) باإلضافة إىل الخطأ املعياري يف قياس هذه
ِّ
القدرة ،وكذلك قيم إحصائي املطابقة ِّ
مؤرشان :مؤرش املطابقة الداخلية التقاربي ) ،(ZSTDوي ّ
ُعرب
الكيل ،وله
ّ
ِّ
املتوقعة
مؤرش إحصائي للسلوكيّات غري
عنه أيضا ً بإحصائي متوسط املربّعات التقاربي ) ،(MNSQوهو

ِّ
ً
مؤرش املطابقة
قريبة من مستوى قدراتهم ،وكذلك
التي تؤثِّر يف استجابات األفراد عن الفقرات التي تكون
ِّ
مؤرش
الخارجية التباعدي ) ،(ZSTDويُعرب عنه كذلك بإحصائي متوسط املربّعات التباعدي ) ،(MNSQوهو
ّ
ً
املتوقعة من األفراد عن الفقرات التي تبتعد عن مستوى قدراتهم ،كما
حساسية للسلوكات غري
إحصائي أكثر
جرت العادة يف الدراسات يف مجال النظرية الحديثة يف القياس (بني ياسني والربكات.)157 - 153 :2012 ،

ويبني جدول ( (3املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لكل تقدير للقدرة ،والخطأ املعياري يف قياس هذه
القدرة ،وقيم إحصاءات املطابقة الداخليّة والخارجية للنموذج املعتمد يف هذه الدراسة.
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جدول ( )3املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لكل من تقديرات األفراد والخطأ املعياري يف قياس االتجاه
وإحصاءات املطابقة الداخلية والخارجية (عدد األفراد=  ،290عدد الفقرات = )30
القدرة

الخطأ املعياري

إحصائي املطابقة الداخلية

إحصائي املطابقة الخارجية

متوسط
املربعات
()MNSQ

قيمة
اإلحصائي
()ZSTD

متوسط
املربعات
()MNSQ

قيمة
اإلحصائي
()ZSTD

املتوسط

0,17-

0,28

1

0,3-

1,01

0,3-

االنحراف املعياري

0,56

0,05

0,17

1,3

0,28

1,4

ويتضح من الجدول ( )3اقرتاب املتوسط الحسابي ملتوسطات املربعات املوزونة من الواحد الصحيح ،وهو الوضع املثايل كما
يتوقعه النموذج ،كما يُالحظ أن متوسط قيم إحصائي املطابقة الداخلية التقاربي قد بلغ ( ،)0,3-واالنحراف املعياري لها (،)1,3
وهي أيضا ً تقرتب من القيم املثالية التي يفرتضها النموذج ،وهي ( )0,1عىل التوايل ،وباملثل ينطبق األمر عىل قيّم إحصائي املطابقة
الخارجية (التباعدي) التي تقرتب من القيم املثالية التي يفرتضها النموذج .وتُع ّد قدرة الفرد غري مطابقة للنموذج إذا كانت قيم
إحصائي املطابقة الخارجية املقابلة لدرجته عىل املقياس تزيد عن ( ،)2+وعليه يعترب الفرد غري مطابقا ً للنموذج ،ألن استجاباته
امللحوظة تبتعد عن ّ
توقعات النموذج ،كأن يستجيب لفقر ٍة ما يف املقياس باملوافقة رغم أن اتجاهه نحوها ال يتوافق أصالً مع
تبني وجود ( )12مع ّل ً
الشحنة االنفعالية املتضمنة فيها .ويف ضوء هذه االعتباراتّ ،
مة تبتعد استجاباتهن عن االستجابات املتوقعة
تبعا ً التجاهاتهن نحو التسامح ،كما تقيسها أداة البحث.

وبعد استبعاد األفراد الذين لم تتطابق استجاباتهم مع ّ
توقعات النموذج ،وإعادة التحليل اختبار مدى
مطابقة الفقرات للنموذج ،تم تقدير معلم الصعوبة لكل فقرة ،باإلضافة إىل الخطأ املعياري يف قياس هذا
املعلم ،وقيم إحصائي املطابقة الداخلية والخارجية للفقرات ( ،)ZSTDوكذلك متوسط املربعات للفقرات،
وتدوين النتائج يف جدول (.)4
جدول ( )4املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري ملعالم الصعوبة للفقرات والخطأ املعياري يف قياس االتجاه
وإحصاءات املطابقة الداخلية والخارجية لهذه املعالم (عدد األفراد=  ،278عدد الفقرات = )30
القدرة

الخطأ املعياري

إحصائي املطابقة الداخلية

إحصائي املطابقة الخارجية

متوسط
املربعات
()MNSQ

قيمة
اإلحصائي
()ZSTD

متوسط
املربعات
()MNSQ

قيمة
اإلحصائي
()ZSTD

املتوسط

0

0,11

1

0,1-

1,02

0,1-

االنحراف املعياري

0,76

0,06

0,07

1,2

0,12

1,3

ِّ
ويبني جدول ( )4اقرتاب املتوسط الحسابي ملتوسطات املربعات من الواحد ،وهو الوضع املثايل ،كما يُالحظ أن متوسط قيم إحصائي
املطابقة الداخلية قد بلغ ( ،)0,1 -واالنحراف املعياري لها ( ،)1,2وهذه القيم قريبة نوعا ً ما من القيم املثالية ،وهي ( )0,1عىل
التوايل ،وباملثل ينطبق األمر عىل قيم إحصائي املطابقة الخارجية (التباعدي) التي تقرتب من القيم املثالية التي يفرتضها النموذج،
وهو ما يد ّل مجددا ً عىل استقالل معالم الفقرات عن خصائص توزيع القدرة لعينة األفراد.
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ويف ضوء مح ّكات املطابقة للفقرات املستخدمةّ ،
تبني وجود ( )6فقرات تعدّت قيم متوسطات املربعات
مؤرش عىل أنها فقرات غري مطابقة ،وبعيدة عن ّ
ِّ
توقعات النموذج ،وأنها
املوزونة لها الواحد الصحيح ،وهذا
صعبة جدا ً (تحمل ُ
ً
ً
ش ً
ً
موجبة) ،ومع ذلك يقبلها
انفعالية
حنة
قيم مضطربة وتشوِّش البيانات ،كأن تكون فقر ًة
األفراد الذين يعارضونها يف األساس.
ّ
والتحقق من
وللتأ ّكد من جودة مطابقة البيانات الناتجة عن استجابات أفراد العِّ ينة عىل املقياس،
موضوعية تفسري نتائج املقياس بصورته الراهنة ( 24فقرة) ،أي بعد حذف األفراد غري املطابقني ،والفقرات
غري املطابقة ،والبالغ عددها ( )6فقرات ،أُعيد التحليل للمرة الثالثة للحصول عىل تقديرات نهائية متح ِّررة لكل
ِّ
ٍ
جهة،
ويلخص جدول ( )5نتائج التحليل للقيم املتح ِّررة لقدرة األفراد من
من صعوبة الفقرات وقدرات األفراد،
ٍ
جهة أخرى.
وصعوبة الفقرات ،من
جدول ( )5نتائج التحليل للقيم املتح ِّررة التجاه األفراد وصعوبة الفقرات (عدد األفراد=  ،278عدد الفقرات= )24
نتائج التحليل للقيم املتح ِّررة التجاه األفراد *

القدرة

الخطأ
املعياري

املتوسط

0,24

0,32

االنحراف
املعياري

0,28

0,08

املتوسط

0

0,17

االنحراف
املعياري

0,65

0,14

املدى

1,5–
1,5

الجذر الرتبيعي
ملتوسطات مربعات
األخطاء

االنحراف املعياري
املعدّل من األخطاء

ِّ
مؤرش الفصل
ِّ
(مؤرش التباعد)

معامل الثبات
لتباعد األفراد

الفعيل

املتوقع

الفعيل

املتوقع

الفعيل

املتوقع

الفعيل

املتوقع

0,32

0,31

0,74

0,74

3,51

3,53

0,92

0,92

نتائج التحليل للقيم املتح ِّررة لصعوبة الفقرات

2,7–
1,14

الفعيل

املتوقع

الفعيل

املتوقع

الفعيل

املتوقع

الفعيل

املتوقع

0,18

0,18

0,64

0,64

4,57

4,58

0,89

0,90

* أقىص عالمة خام يف مقياس االتجاه =  ،112أدنى عالمة خام = 42
ِّ
ويبني جدول ( )5أن التقديرات النهائية املتح ِّررة لقدرات (اتجاهات) األفراد تراوحت بني العالمة الكليّة ( )42كحد أدنى ،والعالمة
( )112كحد أقىص ،وقد بلغ متوسط توزيع القدرة ( )0,24وحدة لوجيت ،واالنحراف املعياري ( )0,28وحدة لوجيت ،بمدى يرتاوح
بني ( )1,5-وحدة لوجيت للمستوى املنخفض من القدرة ،و ( )1,5وحدة لوجيت للمستوى املرتفع من القدرة ،وبلغ متوسط
األخطاء املعيارية لتقديرات قدرة األفراد ( ،)0,32وهي قيمة متدنية ،األمر الذي يشري إىل دقة تحديد مواقع األفراد عىل متصل
السمة (االتجاه).
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العدد الواحد والثمانون

أما بالنسبة لقيم التقديرات املتحررة لصعوبة الفقرات ،فيُالحظ من جدول ( (5أنها قد تراوحت بني
( )2,7-و ( )1,14وحدة لوجيت ،وتتو ّزع بمتوسط قدره صفر لوجيت ،وانحراف معياري قدره ( )0,65وحدة
لوجيت ،وبلغ متوسط األخطاء املعيارية لتقديرات صعوبة الفقرات ( ،)0,14وهي قيمة متدنِّية ،األمر الذي

يشري إىل دقة تقديرات الصعوبة للفقرات .كما يظهر الشكل رقم (((ّ ،
املبني أعاله ،أن هناك نوعا ً من االتساق
يف تدريج صعوبة الفقرات ،وأن املقياس يقيس مدى عريضا ً من القدرة ،ويقيس متغريا ً أحاديّ البُعد ،وهو ما
يعكس صدق البناء للمقياس املطوّر.
تحققت ،بمعنى أن استجابات الفقرات ّ
ّ
حققت
ويتضح ممّ ا سبق أن االفرتاضات األربعة السابقة قد

افرتاضات النموذج أحادي البارامرت باعتباره النموذج األنسب ألغراض الدراسة.
ثاني ًا – نتائج السؤال الثاني:
ّ
ينص السؤال الثاني عىل ما يأتي « :ما قيم معامالت الصعوبة لبنود مقياس االتجاه نحو التسامح وفق

ُ
س ّلم التقدير املنبثق عن نموذج راش؟ ».

ولإلجابة عنهُ ،تم إيجاد بارامرتات الفقرات التي تحدِّد منحنى خصائص كل منها وفق النموذج
األحادي البارامرت (نموذج راش) ،والذي يفرتض يف األساس أن الفقرات املطابقة للنموذج هي فقرات متقاربة
يف القدرة التمييزية .وعىل هذا األساس ،تم استخدام برمجيّة ) (BILOG-MGلتقدير بارامرتات الفقرات

(صعوبة الفقرات) ،وذلك بعد حذف الفقرات غري املطابقة للنموذج ،وتقدير قدرة األفراد ،وذلك بعد حذف
ِّ
ويوضح جدول ( (6معامالت صعوبة هذه الفقرات وفق هذا النموذج ،ونتائج
األفراد غري املطابقني للنموذج.
مطابقة الفقرات واألفراد للنموذج عىل متصل القدرة (االتجاه).
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جدول ( )6نتائج مطابقة الفقرات واألفراد للنـموذج عىل متصل القدرة (االتجاه)
(عدد األفراد=  ،278عدد الفقرات = )24
الفقرات املتوافقة مع القدرة
الدرجة الخام

القدرة باللوجيت

رقم الفقرة

الصعوبة باللوجيت

72
67
57
42
47
55
53
68
99
89
86
88
65
87
84
81
97
107
109
106
105
112
91
110

2,772,551,951,601,551,361,130,880,800,750,240,150,10
0,14
0,24
0,41
0,69
1,01
1,04
1,29
1,36
1,52
1,70
2,15

8
3
6
4
23
13
1
18
24
20
21
28
29
11
12
15
16
2
22
27
30
14
17
7

3,24
2,91
2,60
2,10
2,00
1,44
0,89
0,64
0,60
0,55
0,29
0,16
0,09
0,140,270,460,510,710,931,081,341,662,502,82-

املتوسط

0,50

-

0,55

مستوى الصعوبة

عدد األفراد ()%

مرتفعة الصعوبة
(صعبة)

)% 16( 46

متوسطة الصعوبة
(متوسطة)

)% 68( 198

منخفضة الصعوبة
(سهلة)

)% 16( 46

املجموع

290

ّ
ويتبني من جدول ( )6أن قيم معامالت صعوبة الفقرات تراوحت بني ( )-2,82و ( ،)3,24وأن جميع فقرات املقياس يف صيغته
ّ
تحقق االفرتاض بأن هناك دا ّلة مميزة لكل فقرة تصف العالقة بني القدرة (ممثلةً
األوليّة مطابقة للنموذج األحادي .وعليه ،فقد
باالتجاه) واألداء (درجة املعلمة عىل الفقرة) لكل فقر ٍة من فقرات مقياس اإلتجاه.

ثالث ًا  :نتائج السؤال الثالث:
ينص السؤال الثالث عىل ما يأتي « :ما دالالت صدق وثبات املقياس املتح ِّرر من األفراد وفق ُ
ّ
س ّلم التقدير

املنبثق عن نموذج راش؟ ».

ولإلجابة عن هذا السؤال ،تم تحديد دالالت الثبات والصدق للمقياس ،عىل النحو اآلتي:
( -دالالت الثبات :تم الحصول عىل القيم املتح ِّررة لكل من صعوبة الفقرات ( 24فقرة) ،وقدرات األفراد
( 290فرداً) ،ومن خالل هذه القيم احتُسب معامل الثبات لألفراد ) ،(Person Reliabilityوللفقرات (Item

48

12/5/19 12:57 PM

issue 81 final.indd 48

مجلة الطفولة العربية

بناء أداة لقياس االجتاه نحو التسامح لدى معلمات رياض األطفال ...

العدد الواحد والثمانون

) ،Reliabilityباعتبار أن مفهوم الثبات يف نموذج راش يعني الدقة يف تقدير موقع كل من الفقرات واألفراد
عىل متصل السمة .ويمكن تحديد مدى دقة فقرات املقياس يف تعريف املتصل بحساب معامل الفصل بني

الفقرات ) ،(Item Separation Indexأو ) ،(Giوهو النسبة بني االنحراف املعياري للقيم التدريجية املتح ِّررة

للفقرات ،ومتوسط الخطأ املعياري لهذه القيم ،حيث بلغت قيمة معامل الفصل لفقرات املقياس بصورته
ً
كافية لتعريف متصل السمة التي تقوم
النهائية ( ،)4,57وهذه القيمة أكرب من ( ،)2ولذلك تُع ّد هذه الفقرات

بقياسه .أما بالنسبة ملعامل الفصل بني األفراد ) ،(Person Separation Indexأو ) ،(Gpفقد بلغت قيمته
ً
كافية للفصل بني الفقرات ).(Yen & Fitzpatrick, 2006
( ،)3,51وهي أكرب من ( ،)2لذا تُع ّد عينة األفراد
ويُحسب معامل الثبات ) (Rللفقرات واألفراد وفق الصيغة التالية ،R = (G2 / 1+G2) :وقد بلغت
لكل من الفقرات واألفراد ( ،)0,92( ،)0,89عىل التوايل ،وهما قيمتان مرتفعتان ،حيث
قيم معامالت الثبات ٍ
تدّل األوىل عىل كفاية عينة الفقرات يف التمييز بني مستويات األداء لألفراد ،يف حني تشري الثانية إىل كفاية عينة
األفراد يف التمييز بني الفقرات ،وبالتايل يف تعريف متصل السمة التي تقيسه هذه الفقرات .كما تم تقدير معامل
ثبات االتساق الداخيل للمقياس بصورته النهائية ( 24فقرة) ،حيث بلغت قيمة معامل كرونباخ – ألفا (،)0,91
ِّ
مؤرشات تدّل عىل أن
وهي قيمة عالية ،وتراوحت معامالت الثبات ألبعاد املقياس بني ( ،)0,93( -،)0,81وهي
« قيمة االتساق الداخيل للمقياس عالية ،باعتبارها دليالً عىل ثباته » (النبهان.)300 : 2013 ،

ّ
التحقق من الصدق املنطقي للمقياس من خالل التحديد النظري ملفهوم التسامح يف
( -دالالت الصدق :تم
ضوء مراجعة الدراسات السابقة ،وتحديد الفقرات ،وطريقة صياغتها ،وتحكيمها.
ّ
التحقق منه بحساب معامالت االرتباط بني الدرجة عىل
أما بالنسبة لصدق االتساق الداخلي ،فقد تم
جهة ،وبينها وبني الدرجة عىل املقياس ِّ
ٍ
ٍ
جهة أخرى،
الكيل ،من
الفقرة ،والدرجة عىل البُعد الذي تنتمي له من
حيث ّ
تبني أن جميع قيم معامالت االرتباط دالة إحصائيا ً عن مستوى داللة ) ،(α < 0.01مما يدّل عىل مدى
فاعلية فقرات املقياس ،حيث تقيس ما يقيسه البُعد واملقياس ككل.

مناقشة نتائج الدراسة:
استهدفت الدراسة الحالية بناء مقياس التجاه مع ِّلمة الروضة نحو التسامح يف ضوء األدب الرتبوي
والنفيس املعارص ،واستخدم الباحث النظرية الحديثة يف القياس كإطار لتحليل فقرات املقياس واستجابات
أفراد العينة ،وتحقيق افرتاضات نموذج ُ
س ّلم التقدير ،كأحد نماذج النظرية الحديثة يف القياس ،ومن ثم
تصميم أداة قياس من ( )24فقرة ،واألداة متح ِّررة من قدرات األفراد ،وصعوبة الفقرات ،وتمتلك خصائص
سيكومرتية جيِّدة تؤهلها لتحقيق املوضوعية والدقة يف القياس ،ممّ ا يم ِّكن من تحديد درجة التسامح لدى
ً
دعامة للتع ّلم الوجداني يف رياض األطفال.
املع ِّلمة ،وتحسينها لتغدو
ويتميّز املقياس املع ّد بأنه يتألف من ( )24فقرة فقط ،وبالتايل يمكن تطبيقه خالل املوقف التعليمي
يف الروضة .كما أن هذا املقياس يتناول الجانب االنفعايل يف حياة املع ّلمة يف إطار الروضة ،مُمثالً يف التسامح

الفكري ( 7فقرات) ،والتسامح األرسي ( 4فقرات) ،والتسامح املهني ( 7فقرات) ،ويف خارج الروضة ممثالً يف
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ّ
الجانبني .وعالو ًة عىل
كل من
التسامح املجتمعي ( 6فقرات) ،مع مالحظة أن عدد الفقرات
متساو تقريبا ً يف ٍ
ٍ

ذلك ،فإن فقرات هذا املقياس تتوافق مع معايري أداة القياس الجيدة ) ،(Ersanli, 2014بما يجعلها قابلة
زمن ال يتجاوز ( )4دقائق ،كما أنه يتواءم مع أدوات قياس التسامح ،واملعروضة
للتطبيق يف بيئة الروضة ،يف ٍ
أعاله ،حيث إنه ي ّ
ُعرب عن حاجات الطفل النفسية واالنفعالية ،وكذلك الحاجة لتحسني تع ّلمه االجتماعي ضمن
البيئة الدراسية واألُرسية.

توصيات الدراسة والبحوث املقترحة:
عىل ضوء نتائج الدراسة الحالية يويص الباحث بما ييل:
ّ
املختصة تطبيق املقياس املذكور لغرض تع ّرف درجة التسامح لدى مع ِّلمة
 -1أن تتوّىل الجهات الرتبوية

الروضة ،ومساعدتها عىل الوصول إىل مستوى متق ِّد ٍم من التسامح املطلوبة لتنمية شخصيتها كمربِّية تسعى
ِّ
تحقق قدرا ً أكرب من التع ّلم الفعّ ال للطفل.
باستمرار كي
ٍ
 -2أن يتم إدماج مفهوم التسامح يف املناهج التعليمية املعتمدة يف رياض األطفال ،بحيث يتمكن الطفل من
اكتساب ثقافة التسامح وقبول اآلخر والتعايش معه ،مما يساهم يف تكوين شخصية وطنية متح ّررة من قيم

ّ
التعصب والكراهية ،ومدافعة عن قيم املواطنة والسالم واملحبة.

ّ
الحقة يف نفوس أبنائهم،
 -3أن يتم توجيه اآلباء واألمهات بتفعيل دورهم يف غرس قيم التسامح واملواطنة
وتوظيف اإلعالم يف إعداد برامج متنوعة لطفل الروضة تهتم بالرتبية من أجل التسامح.
واستكماال ً لهذه التوصيات ،يقرتح الباحث إجراء الدراسات التالية:
 -1دراسة تهدف إىل تحديد درجة االستعداد النفيس لدى طفل الروضة لتقبل ثقافة التسامح مع اآلخر ،وذلك
يف ضوء التوجهات الفكرية والثقافية السائدة يف املجتمع العربي املعارص.
ّ
التغريات التي تطرأ عىل مفهوم التسامح لدى معلمة الروضة يف أثناء عملها ،واملتغريات
 -2دراسة لتقييم
الرتبوية والنفسية املؤثرة يف درجة التسامح مع األطفال وأولياء األمور وزميالت املهنة.

املراجع العربية:

املراجع

بني ياسني ،عمر صالح والربكات ،صالح سالمة ( .)2012الخصائص السيكومرتية الختبار محكي املرجع وفقراته التي
تستخدم لتقدير عالمة املجال وفق النظرية الحديثة يف القياس .املجلة العربية للرتبية (تونس).167 - 144 ،1 ،
تيغزة ،أمجد بوزيان ( .)2012التحليل العاميل االستكشايف والتوكيدي :مفاهيمهما ومنهجيّتهما بتوظيف حزمة SPSS
وليزرل  .LISRELعمّ ان :دار املسرية.
حسن ،الحارث عبد الحميد ( .)2005لنتسامح مع أنفسنا أوالً :األبعاد الرتبوية والنفسيىة واالجتماعية لثقافة التسامح.
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املعرفة (السعودية).72-77 ،122 ،
حسن ،املزيّن محمد ( .)2009دور الجامعات الفلسطينية يف تعزيز قيم التسامح لدى طلبتها من وجهة نظرهم .رسالة
ماجستري غري منشورة ،الجامعة اإلسالمية بغ ّزة ،كلية الرتبية.
ّ
حسونة ،أمل محمّ د ( .)2011األطفال وتنمية التسامح .مجلة الطفولة العربية (الكويت).108 - 104 ،48 ،
حمادنة ،إياد محمّ د والبالونة ،فهمي يونس ( .)2015بناء مقياس اتجاهات مع ِّلمي الرياضيات نحو ح ّل املسألة الرياضية
وفق نموذج س ّلم التقدير املنبثق عن نموذج راش .مجلة اتحاد الجامعات العربية للرتبية وعلم النفس (سوريا).247 - 223 ،3 ،
حواشني ،مفيد وحواشني ،زيدان ( .)2003خصائص واحتياجات الطفولة املب ِّكرة .عمّ ان :دار الفكر.
الخلييل ،خليل يوسف ( .)2012أساسيّات البحث العلمي الرتبوي .دبي :دار القلم.
الخياري ،عبد الله ( .)2007املقوِّمات النظرية الكتساب قيم املواطنة اإليجابية والتسامح .مجلة علوم الرتبية (املغرب).26 - 7 ،34 ،
السيِّد ،رضوان ( .)2010يف الحاجة إىل التسامح .تاريخ العرب والعالم.47 - 41 ،265 ،
عبد الحفيظ ،إخالص وباهي ،مصطفى والنشار ،عادل ( .)2004التحليل اإلحصائي يف العلوم الرتبوية :نظريات – تطبيقات
– تدريبات .القاهرة :مكتبة األنجلو املرصية.
عبد الله ،عصام ( .)2006التسامح .القاهرة :الهيئة املرصية العامة للكتاب.
العجمي ،عمّ ار والعنزي ،عبد الله والعجمي ،معدِّي ( .)2014قيم التسامح لدى طلبة كلية الرتبية األساسية بدولة الكويت.
مجلة الثقافة والتنمية (مرص).44 - 1 ،77 ،
عصفور ،جابر ( .)2006ثقافتنا بني التعصب والتسامح .مجلة العربي.91 - 80 ،567 ،
عقاب ،أحمد مطهر ( .)2010اإلعالم العربي بني حرية التعبري وثقافة التسامح .اإلذاعات العربية.115 - 108 ،4 ،
عالونة ،معزوز جابر ( .)2016توظيف نموذج س ّلم التقدير املنبثق عن نموذج راش يف تقنني قائمة أساليب التفكري لسرتنربج
وواجنر .مجلة جامعة االستقالل لألبحاث.292 - 255 ،1 ،
عيل ،زينب عيل ( .)2016ثقافة قبول اآلخر لدى الطالبة ،املع ِّلمة بكليّة رياض األطفال ،جامعة القاهرة .مجلة الطفولة
العربية (الكويت).85 - 55 ،67 ،
عودة ،أحمد سليمان ( .)2010القياس والتقويم يف العملية التدريسية .إربد :دار األمل.
قاسم ،مصطفى ( .)2010التعليم والتحديث الثقايف :نقض األسطورة .مرص :املكتبة العرصية.
الكسباني ،محمد السيد عيل ( .)2012البحث الرتبوي بني النظرية والتطبيق .القاهرة :دار الفكر العربي.
الكيالني ،عبد الله زيد و الرشيفني ،نضال كمال ( .)2016مدخل إىل البحث يف العلوم الرتبوية واالجتماعية :أساسيّاته،
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مناهجه ،تصاميمه ،أساليبه اإلحصائية .عمّ ان :دار املسرية.
محاسنة ،إبراهيم محمد ( .)2013القياس النفيس يف ظل النظرية التقليدية والنظرية الحديثة .عمّ ان :دار جرير.
ّ
التعصب لدى أطفال جنوب الصعيد يف مرص.
محمّ د ،محمّ د النرص حسن ( .)2011الرتبية عىل التسامح يف مواجهة ثقافة
مجلة الثقافة والتنمية (مرص).67 - 19 ،45 ،
املطريي ،نورا والغفور ،محمّ د والرشيدي ،غازي ( .)2015واقع ثقافة التسامح يف األرسة من وجهة نظر األمّ هات يف املجتمع
الكويتي .مجلة كلية الرتبية (اإلسكندرية).52 - 23 ،4 ،
مهدي ،انتصار وهادي ،غادة ( .)2018تطوّر ا ُملحاجَ جة لدى األطفال وعالقتها باألسلوب الوالدي الديمقراطي .دراسات
عربية يف الرتبية وعلم النفس (السعودية).353 - 335 ،93 ،
املوسوي ،نعمان محمّ د صالح ( .)2014استخدام نموذج راش يف بناء مقياس التجاهات الطلبة نحو املمارسات التقويمية
ألساتذة الجامعة .املجلة الرتبوية (الكويت).361 - 323 ،112 ،
املوسوي ،نعمان محمّ د صالح ( .)2016تطوير بنك أسئلة يف مقرر التقويم الرتبوي للمرحلة الجامعية باستخدام النظرية
الكالسيكية للقياس ونظرية االستجابة للمفردة .مجلة كلية الرتبية (جامعة طنطا).361 - 323 ،64 ،
املوسوي ،نعمان محمّ د صالح ( .)2017توظيف نموذج راش يف تطوير أداة لقياس جودة الحياة لدى طلبة املرحلة الثانوية يف
مملكة البحرين .مجلة الطفولة العربية.61 - 43 ،70 ،
النبهان ،موىس ( .)2013أساسيّات القياس يف العلوم السلوكية .عمّ ان :دار الرشوق.
َّ
نذر ،فاطمة ( .)2010مبادئ السالم لدى ُ
الصفني الرابع والخامس االبتدائي بدولة الكويت .مجلة العلوم
طالَّب وطالبات
اإلنسانية.74 - 49 ،33 ،
هادي ،فوزية عباس ومراد ،صالح أحمد ( .)2013استخدام نموذج راش يف إعداد وتقنني اختبار يف اللغة العربية لقبول ُ
طالّب
الدراسات العليا بكليّات العلوم اإلنسانية بجامعة الكويت .املجلة الرتبوية (الكويت).53 - 15 ،106 ،

املراجع األجنبية:
Almusawi, N. M. (2016). Using item response models to develop a criterion-referenced test
to measure the student›s achievement in educational evaluation .Journal of Educational and
Psychological Studies (Oman), 10, 727-736.
Caliscan, H. & Saglam, H. I. (2012). A study on the development of the Tendency to Tolerance
Scale and analysis of the tenedencies of primary school students to tolerance through certain variables.
Educational Sciences: Theory and Practice, 2, 1440-1446.
Ersan, D. T., Ata, S., & Kaya, S. (2017). Examining the psychometric properties of Acceptance
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Scale for Kindergarten Revised (ASK-R) in Turkish. Journal of Education and Training Studies, 5,
58-63
Ersanli, E. (2014). The validity and reliability study of Tolerance Scale. Journal of Basic Applied
Scientific Research, 1, 85-89.
Ersanli, E., & Mameghani, S. S. (2016). Construct validity and reliability of the Tolerance Scale
among Iranian college students. Journal of Education and Practice, 34, 99-105.
Hancock, H., Roberts, M., & Monruxe, L. (2015). Medical student and junior doctor’s Tolerance
of Ambiguity: Development of a new scale. Advances in Health Sciences Education, 1, 113-130.
Xu, H., & Tracey, T. J. G. (2015). Career decision Ambiguity Tolerance Scale construction and
initial validation. Journal of Vocational Behavior, 88, 1-9.
Yen, W. (1983). Use of the three-parameter model in the development of a standard
achievement test. In R. K. Hambleton (Ed.), Applications of item response theory (pp. 123-141).
Vancouver Educational Research, Institute of British Columbia.
Yen, W. M., & Fitzpatrick, A. R. (2006). Item Response Theory. In R. L. Brennan (Ed.),
Educational measurement (pp. 111-153). Praeger: American Council on Education.
Zenisky, A., Hambleton, R., & Sireci, S. (2006). Identification and evaluation of local item
dependencies in the medical college admission test. Journal of Educational Measurement, 4, 291-309.
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امللحق ((( :مقياس االجتاه نحو التسامح لدى مع ِّلمة الروضة (الصورة األولية(
البُعد

التسامح الفكري

التسامح األرسي

التسامح املهني

التسامح املجتمعي

نص الفقرة

الفقرة
1

أحث الطفل عىل احرتام األفكار واآلراء التي يختلف معها

2

أشجع األطفال عىل الحوار البناء مع بعضهم البعض

3

أع ِّزز لدى الطفل القدرة عىل االعرتاف بالخطأ أمام زميله

4

ّ
التعصب لرأيه وأفكاره الشخصية
أحث الطفل عىل عدم

5

أعزِّ ز يف األطفال أن اختالفهم يف الرأي أمر حميد ومرغوب

6

ِّ
أحفز األطفال عىل إقناع اآلخرين بأفكارهم الشخصية

7

أشجع األطفال بالروضة عىل تقبل النقد البناء والرأي اآلخر

8

أحث الطفل عىل التحيل بالصرب وسعة الصدر يف الحوار

9

أفرح بقدوم املولود الذكر يف األسرة مثلما أفرح باألنثى

10

متحيزة يف معاملتي ألبنائي يف املنزل
أتصور إنني غير
ِّ
ّ

11

أرى أن الذكور واإلناث يملكون نفس الحقوق والواجبات

12

أحث أبنائي ذكورا ً وإناثا ً عىل أن يحرتم كل منهما اآلخر

13

أرفض أن يفرض ابنائي الذكور سيطرتهم عىل أخواتهم اإلناث

14

أميل إىل تحايش تفضيل األوالد عىل البنات يف املعاملة

15

ألتمس األعذار لترصفات زميالتي التي تضايقني بالعمل

16

أسعى جاهد ًة إلنهاء الخالفات واملشاحنات بني زميالتي

17

أشعر باالمتنان ملعاملة زميالتي يف الروضة يل باحرتام

18

أتجنب تصنيف زميالتي عند التعامل معهن يف أثناء العمل

19

أتنازل عن بعض حقوقي كي أكسب احترام زميالتي وثقتهم

20

أتعامل بهدوء واحرتام مع أي زميلةٍ تيسء يل يف العمل

21

أتقبل نقد زميلتي ملا أطرحه من أفكار أثناء الحوار معها

22

أعتذر عما يبدر مني من خطأ أو إساءة يف حق زميلتي

23

أعامل كل األفراد يف مجتمعي بنفس الطريقة دون تمييز

24

أنقد أفكار اآلخر بصور ٍة عادلةٍ دون النظر إىل عالقتي به

25

أرى أن رأي األغلبية هو األفضل مع مراعاة رأي األقلية

26

أحرص على التعامل مع جميع الناس باحترام ومودة دائمة

27

أميل إىل عدم التمييز بني األفراد وفق الجنس أو العقيدة

28

احرتم اآلخرين برصف النظر عن معتقداتهم وقناعاتهم الفردية

29

أسيطر عىل مشاعري السلبية عندما أختلف مع اآلخرين

30

ِّ
أعرب عن رأيي دون اإلساءة لآلخرين أو آلرائهم الشخصية

مالحظة :العبارات املكتوبة بخط غامق هي التي تم حذفها الحقا ً من املقياس يف أثناء إعداده
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القلق العام والتشاؤم
لدى مرضى الفشل الكلوي املزمن
Doi: 10.29343 / 1 - 81 - 3

 نبال احلاج محمد.د
اﻵداب
nibal.hajj@ul.edu.lb

ملخص

 ودراسة عالقتها،هدف البحث إىل دراسة العالقة بني القلق العام والتشاؤم والفشل الكلوي من جهة
 ومدة اإلصابة باملرض لدى األفراد،  عدد مرات الغسيل الكلوي، املستوى التعليمي،بمتغريات معينة مثل الجنس
مريضا ً لبنانيا ً ممن يعانون من مرض128  تألفت العينة من. من جهة أخرى، املصابني بالفشل الكلوي املزمن
الفشل الكلوي املزمن ويخضعون لعالج الغسيل الكلوي يف املستشفيات التي تعتمد عالج حاالت مشابهة وبلغ
 توصلت النتائج إىل إرتفاع معدالت القلق العام والتشاؤم لدى مرىض الفشل الكلوي.سنة55 متوسط أعمارهم
 كما لم تسجل أية فروق يف. وإىل عدم وجود فروق بني الذكور واإلناث يف متغري القلق العام والتشاؤم،املزمن
 عدد مرات الغسيل،  املستوى التعليمي:معدالت القلق العام والتشاؤم لدى املرىض تبعا ً ملجموعة من املتغريات
.الكلوي ومدة اإلصابة باملرض

. القلق العام – التشاؤم – الفشل الكلوي املزمن:املصطلحات األساسية

Generalized Anxiety Disorder and Pessimism among Patients
with Chronic Renal Failure Disease
Nibal AL- Hajj Mohammad
Lebanese University,Lebanon
Abstract
The aim of this study was to investigate the relationship between Generalized Anxiety
Disorder and Pessimism in light of some variables such as gender, education, number of times dialysis in week and duration of disease. The sample consisted of 122 Lebanese patients with a mean
age of 55 years, suffering from Chronic Renal failure Disease, from hospitals that offer treatment
to such diseased patients. Results indicated that levels of Generalized Anxiety Disorder and Pessimism were high among those patients, and there was a statistically significant positive correlation between the two disorders. There was no significant differences between males and females
on generalized anxiety and pessimism. The results also revealed that there were no differences in
levels of generalized anxiety and pessimism among the patients according to education, number
of times dialysis in week and duration of disease.
Key words: Generalized Anxiety Disorder – Pessimism – Chronic Renal failure.

2018  وأجيز للنرش يف يوليو2018 تم استالم البحث يف مارس

57

issue 81 final.indd 57

12/5/19 12:57 PM

مجلة الطفولة العربية

القلق العام والتشاؤم لدى مرضى الفشل الكلوي املزمن

العدد الواحد والثمانون

مقدمـــة:
شكلت العالقة بني األمراض النفسية والجسدية  ،مصدرا ً إلهتمام العلماء والفالسفة عىل حد سواء
منذ القدم .ومن املعروف أن الحالة النفسية للمريض تلعب دورا ً هاما ً يف التعجيل بشفائه أو تأخريه .
( )Guthrie,1996وقد أجريت يف الغرب العديد من الدراسات التي أكدت العالقة الوثيقة بني الحالة النفسية
ونسبة شفاء املريض ( ،)Lupien, McEwen Gunnar et al.,2009ولكن لألسف يبقى االهتمام بهذا الجانب
يف عاملنا العربي رغم أهميته ،قليالً جداً.
من ناحية أخرى ،توجد فئة من األمراض تعرف بأنها أمراض مزمنة قد يعاني منها الناس وتؤثر كثريا ً
عىل حالتهم النفسية أكثر من األمراض غري املزمنة.هذه األمراض هي بمثابة رُّ
تغري يف الحالة الصحية ال يمكن
أن يُشفى بعملية جراحية بسيطة أو بالخضوع لعالج طبي قصري األمد .ومما يجعل املرض املزمن أو تأثرياته
صعب التحمرُّ ل ليس طبيعة املرض والعالج فحسب ،بل أيضا ً استمراره فرتة زمنية طويلة (Clarke & Currie
. ),2009
ومن أهم هذه األمراض املزمنة ،مرض الفشل الكلوي الذي يعد من األمراض الخطرية التي تؤثر عىل
املنظومة العضوية والنفسية لإلنسان ،كون هذا املرض له أبعاده السلبية عىل البناء النفيس لإلنسان ،حيث
يتقاطع مع كثري من الوظائف الهامة يف البناء العضوي والنفيس للمريض ،والتي قد تسبب له االضطرابات
النفسية والعضوية الخطرية (.)Gerogianni & Babatsikou, 2014
وتبلغ أعداد مرىض الفشل الكلوي املزمن يف لبنان (نحو  222مريضاً) ،وترتك ّز معظم مراكز غسيل
الكىل يف العاصمة بريوت وجبل لبنان .
ويعرف الفشل الكلوي بأنه تدهور قدرة الكلية املريضة عىل ترشيح الشوائب من الدم .وعند اإلصابة
بالفشل الكلوي تصبح الكليتان غري قادرتني عىل أداء وظيفتهما الطبيعية يف تصفية النواتج الثانوية للجسم
من الدم ،ونتيجة لذلك ترتاكم الفضالت ويتجمع السائل يف الجسم.
ويذكر فريوز وآخرون () Feroze, Martin ,Reina-Patton, Kalantar, Zad-eh & Kopple,2010
أن أكثر االضطرابات النفسية شيوعا ً لدى مرىض الفشل الكلوي املزمن هو القلق واالكتئاب .فالقلق عىل
الصحة وعىل املستقبل لدى هؤالء املرىض أمر وارد ملا يرتتب عليه من أبعاد خطرية تؤثر عىل مجريات حياته
الصحية واالجتماعية واملهنية حيث تسري حياة املريض يف طريق مجهول ،نهايته املوت كما يعتقد وانغ
وآخرين ( .)Wang,Mantner,Chertow,Warnock,2012ويشري العلماء إىل نوع من أنواع القلق قد يعاني
منه مرىض الفشل الكلوي املزمن أال وهو القلق العام الذي يعرف عادة بأنه نوع من أنواع القلق يتسم
بمخاوف مزمنة ومبالغ فيها حيال أمور الحياة العادية واليومية.ومثل هذه املخاوف تكون حادة لدرجة أنها
تؤثر يف حياة األفراد  ،وقد تمنعهم من العيش بسالم .ويظهر هؤالء األفراد مجموعة من األعراض الفيزيقية
مثل :الشعور بالتعب،أوجاع يف الرأس تخدير ،تنميل يف األطراف،توتر عضيل،صعوبة يف البلع،إسهال ،صعوبة
يف التنفس،وصعوبة يف الرتكيز،عىل أن يستمر ظهور هذه األعراض ملدة ستة أشهر لتشخص الحالة بأنها
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اضطراب القلق العام (.)Keeton, Kolos ,Walkup,2009
باملقابل ،يثري الفشل الكلوي عادة حالة من التشاؤم لدى املرىض ؛ لذلك استحوذت دراسة هذا البعد عىل
اهتمام بالغ من قبل الباحثني ،نظرا ً الرتباط التشاؤم بالصحة النفسية للفرد ،فقد أكدت مختلف النظريات عىل
ارتباط التفاؤل بالسعادة والصحة واملثابرة واإلنجاز والنظرة االيجابية للحياة .يف حني يرتبط التشاؤم باليأس
والفشل واملرض والنظرة السلبية للحياة (عبد الخالق  ،2000األنصاري .)Peterson,2000 ،2003وبرزت
دراسة مفهوم التشاؤم يف العديد من دراسات علم النفس العيادي ،وعلم نفس الصحة وعلم نفس الشخصية
وعلم النفس االجتماعي ( )Scheier & Carver,1985وحديثا ً يف علم النفس الحضاري املقارن .وتزايد اإلهتمام
بدراسة مفهومي التفاؤل والتشاؤم بشكل الفت يف أواخر السبعينات  ،حيث ظهر أول كتاب يف هذا املجال تحت
عنوان “ التفاؤل”( . )Tiger,1979ثم تزايدت البحوث نسبيا ً حتى ظهر كتاب آخر حديث بعنوان “التفاؤل و
الصحة”( .)Peterson & Bossio,1991ومن ثم بدأت الدراسات التي تعنى بهذين املفهومني تتضاعف و تتخذ
عدة اتجاهات.

أهمية الدراسة:
تنبع أهمية الدراسة الحالية من كونها تلقي الضوء عىل الحالة النفسية للمريض الذي يعاني من الفشل
الكلوي املزمن .وبالتايل قد تفيد هذه الدراسة املؤسسات االستشفائية التي تقدم الرعاية الصحية لفئة املصابني
بالفشل الكلوي املزمن من خالل إعداد الربامج النفسية لهؤالء املرىض .أيضا ً يزود البحث الحايل املتخصصني
يف مجال الدراسات النفسية بنتائج دراسة علمية عن مرض الفشل الكلوي املزمن ومعاناة أفراده من القلق
العام والتشاؤم .
لذلك فإن دراسة حالة القلق والتشاؤم عند فئة مرىض الفشل الكلوي املزمن أم ٌر رضوريٌّ  ،وال توجد عىل

حد علمنا دراسة مشابهة يف البيئة املحلية ،كما يشكل هذا البحث إضافة علمية هامة يف مجال البحث العيادي
العلمي لهذه الفئة من املرىض.

هدف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إىل محاولة التعرف عىل عالقة القلق العام والتشاؤم بمرض الفشل الكلوي املزمن.
كما تهدف إىل فحص إنتشار أعراض القلق العام والتشاؤم لدى مرىض الفشل الكلوي املزمن بحسب متغري
الجنس ،املستوى العلمي ،السن ،وعدد مرات الغسيل الكلوي.

أسئلة الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إىل اإلجابة عن التساؤالت التالية:

أوالً :هل يوجد اختالف يف معدالت التشاؤم والقلق العام لدى املرىض الذكور واإلناث؟
ثانياً :هل يوجد اختالف يف معدالت التشاؤم والقلق العام لدى املرىض بحسب مستواهم العلمي؟

ثالثاً :هل يوجد اختالف يف معدالت التشاؤم والقلق العام لدى املرىض ،وعدد مرات الغسيل الكلوي ؟
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رابعاً:هل تؤثر مدة إصابة األفراد بمرض الفشل الكلوي عىل معدالت القلق والتشاؤم لديهم؟
خامساً :هل يوجد ارتباط ما بني مرض الفشل الكلوي ومستويات القلق والتشاؤم لدى املرىض املصابني به؟

تعريف املصطلحات:
أ .القلق العام:
عرف محمد ( )1993القلق العام بأنه نوع من أنواع القلق الذي تتمثل أعراضه يف الضيق والعصبية
والتوتر.هذا باإلضافة إىل األعراض الجسدية كإرتجاف األطراف و جفاف الحلق .ويضم هذا البعد أيضا ً شكاوى
املريض من قلق ومخاوف ونوبات رعب ومشاعر شك.
وعرف بيك وآخرين ( )Beck & Stanley,1997القلق العام بأنه اضطراب يشمل مجموعتني من العوارض
الفيزيولوجية والسيكولوجية  .وتتمثل العوارض السيكولوجية بشعور الفرد بعدم االستقرار النفيس وضعف
الرتكيز وعدم اإلرتياح .أما العوارض الفيزيولوجية فتشمل الشعور بالوهن وجفاف الحلق وتشنج عضالت
الصدر وتسارع رضبات القلب .
وعرفه شعيب ( )1998بأنه اضطراب يشعر خالله الفرد بالذعر والتوتر والضيق ،إضافة إىل مجموعة
من األعراض الفيزيولوجية من مثل تسارع يف رضبات القلب  ،انقباض شديد يف العضالت وجفاف الحلق.
وعرف عبد الخالق ( )1995القلق العام بأنه انفعال غري سار وشعور بتهديد متوقع وعدم راحة

واستقرار ،وخربة ذاتية تتسم بمشاعر الشك والعجز والخوف من رش مرتقب ال مربر موضوعي له .وغالبا ً

ما يتعلق هذا القلق باملستقبل أو املجهول مع استجابة مرسفة ملواقف ال تتضمن خطرا ً حقيقيا ً أو استجابة
ملواقف الحياة العادية كما لو كانت رضورة ملحة.
باملقابل اعترب“ نات” وآخرين ( )Nutt, Agrypoulos & Forshall,1998أن القلق العام يتضمن مجموعة
من العوارض الفيزيولوجية والسيكولوجية .تتمثل العوارض السيكولوجية بوجود مشاعر خوف وترقب ،
عدم اإلستقرار  ،ضعف الرتكيز والذاكرة .أما العوارض الفيزيولوجية فتتمثل بالتوتر العضيل ،آالم يف الرأس
وأوجاع يف الصدر نتيجة الشعور باالنقباض.
واعترب “كورسيني” ( )Corsini,1999أن القلق العام هو شعور غري سار بالتوتر والخوف وتوقع حدوث
مصيبة ما  ،بحيث يدوم ملدة ستة أشهر عىل األقل .ويظهر من خالل عدة أعراض منها التوتر العضيل والنشاط
الحركي الزائد و األرق والصعوبة يف الرتكيز واالستغراق يف النوم.
وبدوره عرف “كوملان” ( )Colman,2001القلق العام بأنه اضطراب يتصف بقلق زائد يتعذر ضبطه
كونه غري مركز عىل أحداث معينة ولكنه يتعلق بأحداث الحياة اليومية.ويتميز هذا القلق بمجموعة من
األعراض ومنها الشعور بالتعب وعدم الراحة ،وصعوبة يف الرتكيز والتوتر العضيل إضافة إىل اضطراب النوم .
باملقابل اعترب “ربر”( )Reber,2001أن القلق العام هو نوع من أنواع القلق يتصف بالقلق املعمم
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معظم الوقت ،الرجفة  ،الصداع ،و الشعور بالخوف وعدم اإلرتياح.
ب.التشاؤم:
عرف عبد الخالق واألنصاري ( )1995التشاؤم بأنه توقع سلبي لألحداث القادمة يجعل الفرد ينتظر
حدوث األسوأ  ،ويتوقع الرش والفشل وخيبة األمل  ،ويستبعد ما خال ذلك.
وأيضا ً عرف مارشال وآخرين( )Marshall,WortmanKusulas,Hervig&Vickers,1992التشاؤم بأنه
استعداد شخيص أو سمة كامنة داخل الفرد يؤدي به إىل التوقع السلبي لألحداث.
ويحدث التشاؤم كما عرفه شاورز( )Showers,1992عندما يقوم الفرد برتكيز انتباهه وحرص اهتمامه
عىل االحتماالت السلبية لألحداث القادمة ،وتخيل الجانب السلبي يف النص (أو السيناريو) ،كما أن هذا التشاؤم
أو التوقع السلبي لألحداث قد يحرك دوافع األفراد أو أهدافهم وجهودهم لكي يمنعوا وقوعها ،ويتسبب ذلك يف
التهيؤ ملواجهة األحداث السيئة املتوقعة.
ج .الفشل الكلوي املزمن:
عرف سملتزر وبري ( )Smeltzer & Bare,2000الفشل الكلوي املزمن بأنه تدهور تدريجي ال رجعة فيه
يف وظيفة الكلية ،حيث ال يستطيع الجسم التخلص من مخلفات عمليات األيض ،وغري قادر عىل املحافظة
عىل توازن املاء واألحماض واملواد الكيميائية ضمن املعدل الطبيعي ،وبالتايل تزيد نسبة اليوريا والنيرتوجني
والكرياتينني يف الدم.
وعرف سبرييدي ( )Spiridi,Iakovakis &Kaprinis, 2008الفشل الكلوي املزمن بأنه القصور الحادث
يف وظائف الكىل حتى الوصول إىل توقف الكىل عن وظائفها تماماً ،وال تظهر أعراض يف الكىل أو آالم إال بعد
بلوغ مرحلة تتخطى  % 25من كافة وظائف الكليتني ،هذا وال يتم الرجوع مرة أخرى إىل كافة وظائف الكىل
حتى وإن تم زوال سبب املرض .
أيضا عرف مدحت أبو النرص ( )2005الفشل الكلوي املزمن بأنه زيادة مستمرة وم َّ
طردة يف فقدان
وظائف الكىل التي تعنى برتشيح وحفظ التوازن بالدم .
وأشارت العينية ( )2005إىل أن الفشل الكلوي هو نقص شديد يف الوظيفة الكلوية يبلغ اقل من % 20
من الحالة السوية ،يحدث خالل فرتة شهور.

الدراسات السابقة:
هدفت دراسة «موالهادي»وآخرين ( )Molahadi,Tayyebi,Ebadi & Daneshmandi, 2010املعنونة
«مقارنة بني القلق واالكتئاب بني مرىض الغسيل الكلوي و حاالت زراعة الكىل»  ،إىل مقارنة القلق والتوتر
واالكتئاب بني مرىض الغسيل الكلوي وحاالت زراعة الكىل لدى اإليرانيني  .واعتمدت منهجية الدراسة يف طريقة
بحثها عىل املقارنة الوصفية ،حيث تم أخذ عينتني :األوىل ( )147مريضا ً يخضع لغسيل الكىل ،و الثانية ()146
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مريضا ً يخضع لعملية زراعة الكىل ،يف مستشفى “طهران” و تم تطبيق مقياس القلق واالكتئاب  ،والتوتر
النفيس .وأظهرت النتائج بالنسبة ملرىض الغسيل الكلوي أن  % 63.9من املرىض يعانون من القلق ،و % 60.5
منهم يعانون من االكتئاب و  % 51.7يعانون من التوتر النفيس ،أما بالنسبة لحاالت زراعة الكلية ،فقد تبني
أن  % 48.6يعانون من القلق  % 39 ،يعانون من االكتئاب ،و %38.4من التوتر النفيس .وأشارت محصلة
الدراسة إىل أن معدل انتشار القلق واالكتئاب والتوتر مرتفع لدى مرىض الغسيل الكلوي ومرىض زراعة الكىل ،
كما أنه سجل ارتفاعا ً أكرب لدى مرىض الغسيل الكلوي.
وقامت “باراسكيفي” ( )Paraskevi,2011بدراسة حملت عنوان “االكتئاب والقلق لدى مرىض الفشل
الكلوي املزمن :أثر الخصائص السوسيوديمغرافية” ،والتي أجريت عىل عينة مكونة من  144يونانياً ،من 3

مستشفيات عامة يف أثينا ( 86ذكور و  58إناث) ،بلغ متوسط أعمارهم  60عاما ً  ،وقد استخدمت املقاييس
التالية :مقياس االكتئاب املعتمد لدى مركز الدراسات الوبائية  ،مقياس الصحة العامة ،قائمة القلق:الحالة
والسمة ومقياس االكتئاب .STAI-2 ، STAI-1 ، CES-D GHQ-28،كشفت الدراسة عن معاناة مرىض الفشل
الكلوي املزمن من أعراض القلق واالكتئاب.
وأشارت دراسة بوسوبال،سيكياريليل،ديستاسيو،كونت،فولبيو،لوشيانا،تازا (Bossobla,Ciciarelli,
 )DiStasio,Conte, Vulpio, Luciani & Tazza,2010التي حملت عنوان “أعراض القلق واالكتئاب لدى مرىض
الغسيل الكلوي خالل فرتات زمنية من اإلصابة باملرض” إىل تقييم التغيريات الحادثة عىل مقياس “بيك “
لالكتئاب ومقياس “هاملتون” للقلق  ،عىل مر الوقت والعوامل املصاحبة لتلك التغريات لدى مرىض الغسيل
الكلوي  ،تألفت العينة من  80مريضا ً إيطاليا ً من مستشفى الجامعة الكاثوليكية  .بلغ املتوسط الحسابي
ألعمار املرىض58عاماً ،واستخدم مقياس “ بيك ” لالكتئاب ومقياس “هاملتون” للقلق ،ومقياس الوظائف

املعرفية  . MMSEأشارت النتائج إىل أن معظمهم يعانون من االكتئاب ،كما أنه يوجد ارتباط بني معدل حدوث
االكتئاب والقلق واالضطرابات املعرفية لدى هؤالء املرىض.
وقام “بيات  ،قزيمي  ،توكياني  ،موهيبي ،طبطبائي  ،وأديبي (Bayat, Kazemi, Mohebi, Toqhiani,
 )Tabatabaee & Adibi, 2012بدراسة تحت عنوان” التقييم النفيس لدى مرىض الغسيل الكلوي” .هدفت
الدراسة إىل تقييم عوامل القلق واالكتئاب  ،واملساندة االجتماعية لدى مرىض الغسيل الكلوي ،واملشكالت
النفسية املتعلقة بهذه الفئة .شملت العينة ( )218مريضا ً إيرانيا ً يعانون من الفشل الكلوي ويخضعون
للغسيل الكلوي يف مدينة “أصفهان”  .بلغ املتوسط الحسابي ألعمار املرىض ( )58-18سنة .وتم تطبيق
املقاييس التالية  :مقياس القلق واالكتئاب ( )HADSومقياس الشخصية واملزاج( ،)TCIومقياس املساندة
االجتماعية ( .)MSPSS-Dأظهرت النتائج أن  95مريضا ً يعانون من القلق.
هدفت دراسة “باتل” وآخرين( ، )Patel ,Sachan & Nischal,2012بعنوان “القلق واالكتئاب – املخاوف
االنتحارية لدى مرىض الفشل الكلوي املزمن الخاضعني لعملية الغسيل الكلوي”  ،إىل تقييم العوامل النفسية
املتعلقة باالكتئاب لدى مرىض الغسيل الكلوي ،والعالقة بني القلق واالكتئاب واإلعياء والصحة السيئة وزيادة
مخاوف االنتحار ،واعتمدت منهجية الدراسة عىل عينة قوامها  150هنديا ً مصابون بالفشل الكلوي املزمن،
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تراوحت أعمارهم ما بني  18سنة وما فوق  ،من وحدة الكىل باملستشفى الطبي يف الهند .تم تقييم الحالة
النفسية باستخدام املقاييس التالية :مقياس املقابلة العصبية العاملي ومقياس القلق واالكتئاب املعد من قبل
املستشفى ،ومقياس جودة الحياة  .أظهرت النتائج أن  70مريضا ً يعانون من االكتئاب املصاحب باإلعياء

والقلق و  43مريضا ً عانوا من أفكار انتحارية ،إضافة إىل سوء جودة الحياة لديهم .وأكدت الدراسة عموما ً عىل
أن مرىض الغسيل الكلوي يعانون من االكتئاب مصحوبا ً باإلعياء الجسدي واملشكالت الجسدية ،ويعترب القلق
واالكتئاب مؤرشين قويني لنشأة األفكار االنتحارية.
وهدفت الدراسة التي قام بها صادق،شفيع،زاهر،عبد السالم ،ونوح (Sadek, Shafee, Zaher, AbdEl-
 )Salam &Nouh ,2013حول “اضطرابات القلق والعدوانية لدى األطفال املرصيني املرىض بالفشل الكلوي
املزمن واملقيدين بعملية الغسيل الكلوي املنتظم” ،إىل تقييم املشاكل النفسية مثل اضطرابات القلق والعدوانية
لدى األطفال املرىض بالفشل الكلوي املزمن والخاضعني لعملية الغسيل الكلوي املنتظم باملقارنة مع األطفال
الذين يعانون من ضعف االنتباه والحركة الزائدة .وتم أخذ  20طفالً مريضا ً بالفشل الكلوي املزمن ( 12ذكور
و  12إناث) ،تراوحت أعمارهم ما بني ( )15 - 5سنة ،وبلغ املتوسط الحسابي ألعمارهم ( )10.52سنة،
و 20طفالً يعانون من ضعف االنتباه وفرط الحركة  ،تراوحت أعمارهم ما بني ( )15 - 5سنة واملتوسط
الحسابي ألعمارهم ( )8.070سنة  ،حيث تم اختيارهم من قسمي األمراض النفسية وقسم الغسيل الكلوي
من مستشفى الزهراء وجامعة األزهر – مرص .كما تضمنت الدراسة  20طفالً من األصحاء من نفس الجنس
والعمر كعينة ضابطة  ،أشارت أهم النتائج إىل أن درجة القلق كانت أعىل لدى مرىض الفشل الكلوي املزمن
باملقارنة مع األطفال الذين يعانون من مرض فرط الحركة الزائدة واألطفال األصحاء ،حيث كانت نسبة القلق
و العدوانية  .% 100وأشارت الدراسة إىل أن معدل انتشار القلق كان واضحا ً لدى مرىض الفشل الكلوي
املزمن املقيدين بعملية الغسيل الكلوي ،وأنه توجد عالقة ارتباطية موجبة بني العدوانية والقلق ومدة الغسيل
الكلوي.
وقام “تانفري” وآخرين ( )Tanvir, Butt & Taj,2013بدراسة حملت عنوان “معدل انتشار القلق
واالكتئاب لدى مرىض الفشل الكلوي املزمن الذين يخضعون لعملية الغسيل الكلوي” ،بهدف التعرف عىل
معدل انتشار القلق واالكتئاب لدى مرىض الغسيل الكلوي  .واعتمدت منهجية الدراسة عىل أخذ عينة قوامها
 135مريضا ً باكستانيا( 105ذكورا ً و  30إناثاً) ،من قسم الكىل بمستشفى “إسالمبول “ الطبي يف باكستان.
واستخدم مقياس القلق واالكتئاب  ،HADSأشارت النتائج إىل أن غالبية مرىض الكىل يعانون من ارتفاع
مستويات القلق واالكتئاب.
وهدفت دراسة الصديقي وبن عمر ( )2014حول “القلق النفيس لدى املرىض املصابني بالقصور
الكلوي” ،إىل توضيح املعاناة التي يعانيها املصابون بالقصور الكلوي من القلق النفيس ،ومعرفة الفروق يف
درجة القلق النفيس لدى املرىض يعزى ملتغري « السن – الجنس ،حيث قام الباحث باختيار عينة قوامها « »60
مريضا ً
لقياس القلق .أظهرت النتائج وجود مستوى مرتفع من القلق النفيس لدى املرىض املصابني بالقصور الكلوي،
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وبأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة القلق النفيس حسب متغري الجنس (ذكور  /إناث ) لصالح
الذكور ،كما تبني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجة القلق النفيس حسب متغري السن.
وقام “ستاسياك” ( )Stasiak,2014بدراسة حملت عنوان  “ :معدل انتشار القلق واالكتئاب واالختالالت
املصاحبة لهما لدى مرىض الفشل الكلوي املزمن الخاضعني لعملية االستصفاء الدموي والربيتوني” .هدفت
الدراسة إىل مقارنة معدل انتشار القلق واالكتئاب لدى مرىض الغسيل الكلوي ومرىض الغسيل الربيتوني مع

األخذ باالعتبار االعتالالت املساهمة يف ذلك  ،واستخدم مقيايس “بيك” للقلق  BAIولالكتئاب ، BDIوأيضا ً
مقياس القلق واالكتئاب املعد من قبل املستشفى  .HADSتم اختيار عينة قوامها  155مريضا ً من مستشفى
“سانتا كاسا” يف الربازيل  ،منهم  128خاضعني لعملية الغسيل الكلوي ،املتوسط الحسابي ألعمارهم ، 54.96
و 27منهم يخضعون للغسيل الربيتوني ،املتوسط الحسابي ألعمارهم  . 56أظهرت نتائج الدراسة أن عمليتي
االستصفاء الدموي والربيتوني لم تؤثرا ً عىل معدالت القلق واالكتئاب لدى مرىض الفشل الكلوي.
وقام “زافار ورافاري” ( )Zavvare & Ravary,2014بدراسة حملت عنوان “تقييم القلق واالكتئاب لدى
مرىض الغسيل الكلوي” ،هدفت الدراسة إىل تقييم القلق واالكتئاب لدى مرىض الغسيل الكلوي  .تألفت العينة
من  45مريضا ً إيرانيا ً من مستشفى “عيل بن أبي طالب” يف “رافسنجاني” بإيران ،بلغ املتوسط الحسابي
ألعمارهم  ،56.20حيث كانت نسبة الذكور إىل اإلناث يف العينة  . 23:22واستخدم مقياس “بيك” لالكتئاب
ومقياس “هاملتون” لحساب معدل االكتئاب  .أشارت النتائج إىل أن  22مريضا ً أي ما يعادل  % 6.7من العينة

كان لديهم أفكارا ً إنتحارية ،وأن جميع املرىض بال استثناء يعانون من القلق ،ومحصلة الدراسة تشري إىل أنه ال
توجد عالقة دالة إحصائيا ً بني حدوث القلق والجنس – برنامج الغسيل الكلوي – الحالة االجتماعية املستوى
العلمي ،وكذلك ال توجد عالقة دالة إحصائيا ً بني حدوث االكتئاب والعوامل التي ذكرت سابقاً.

وقام ويم وآخرين ( ) Wim, Loosman ,Marcus ,Rottier, Honig ,Carl & Siegert,2015بدراسة
أعراض القلق واالكتئاب لدى عينة من مرىض الفشل الكلوي املزمن يف هولندا .تألفت العينة من  100مريض
واستخدم مقياس “بيك” لالكتئاب  BDIومقياس “بيك” للقلق  .BAIأظهرت النتائج أن  % 34من املرىض
يعانون من االكتئاب و  % 31يعانون من القلق ،يف حني تبني أن  % 23يعانون من أعراض القلق واالكتئاب معاً.
وقام غالب مقداد ( )2015بدراسة للتعرف عىل مستوى قلق املستقبل لدى مرىض الفشل الكلوي املزمن
يف ضوء بعض املتغريات ،وتم تطبيق األدوات التالية (اختبار قلق املستقبل – اختبار الصرب – اختبار التذكر)
وهي من إعداد الباحث .تكونت عينة الدراسة من عينة عشوائية قوامها  144مريضا ً فلسطينياً .أظهرت
النتائج ارتفاع مستوى الشعور بالقلق لدى مرىض الفشل الكلوي املزمن ومستوى املساندة االجتماعية
التي يتلقاها املرىض .وتبني عدم وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني قلق املستقبل وبني املساندة
االجتماعية وأبعادها (األرسة  -األصدقاء  -الطاقم الطبي) لدى مرىض الفشل الكلوي .كما تبني عدم وجود
عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني قلق املستقبل وبني الصرب لدى هذه الفئة .وبرهنت عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية يف درجات قلق املستقبل واملساندة االجتماعية ،والصرب لدى املرىض يعزى لنوع الفشل
الكلوي – الحالة الوظيفية – العمر – مدة املرض .يف حني أظهرت وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية
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يف معدل الشعور بقلق املستقبل لدى املرىض يعزى لعدد مرات الغسيل الكلوي أسبوعياً(مرتان – ثالث مرات).

تعقيب على الدراسات:
أظهرت الدراسات السابقة العربية واألجنبية منها ،تشابها ً واضحا ً بالنتائج التي توصلت إليها لجهة
معاناة مرىض الفشل الكلوي املزمن من اضطرابات القلق واالكتئاب ،إضافة إىل معاناتهم من مستويات
مرتفعة من التوتر وفقدان األمل .كما تباينت نتائج الدراسات حول وجود فروق بني مرىض الفشل الكلوي
املزمن لجهة بعض املتغريات مثل السن  ،الجنس ،املستوى العلمي ،الحالة االجتماعية (متزوج ،أعزب)  ،مدة
الغسيل الكلوي.

فروض الدراسة:
أوالً :يوجد فروق يف معدالت القلق العام والتشاؤم تبعا ً ملتغري الجنس .
ثانياً :يوجد فروق يف معدالت القلق والتشاؤم لدى املرىض تبعا ً للمستوى العلمي.
ثالثاً :يوجد فروق يف معدالت القلق العام والتشاؤم لدى املرىض تبعا ً لعدد مرات عملية الغسيل الكلوي.
رابعاً :يوجد فروق يف معدالت القلق والتشاؤم لدى املرىض تبعا ً ملدة إصابتهم باملرض.
خامساً :يوجد ارتباط بني معدالت القلق العام والتشاؤم لدى مرىض الفشل الكلوي .
العينة:
تكونت عينة البحث من  128مريضا ً لبنانيا ً بالفشل الكلوي املزمن ،املرتددين عىل قسم الغسيل الكلوي
يف عدد من مستشفيات العاصمة (بريوت) ،والتي يبلغ عددها  8مستشفيات  ،ويتوزع فيها  222مريضا ً ،

مما يش ّكل  % 57.6من مجتمع الدراسة األصيل .وتم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية البسيطة.

حدود الدراسة املكانية والزمنية:
شملت الدراسة الحالية عينة من مرىض الفشل الكلوي املزمن الذين يخضعون لغسيل الكىل يف
مستشفيات العاصمة بريوت ،وعددهم  128مريضا ً (إناثا ً وذكوراً).وجرت الدراسة يف الفرتة املمتدة من شهر
نيسان يف العام  2017إىل شهر كانون األول يف العام .2017
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وتوضح اجلداول التالية خصائص عينة الدراسة :
جدول ( )1خصائص عينة البحث
العدد

النسبة

الجنس:
الذكور

62

% 48.4

اإلناث

66

% 51.6

املجموع

128

% 100

املستوى اإلجتماعي

العدد

النسبة

متزوج

123

% 96.1

5

% 3.9

املجموع

128

% 100

املستوى التعليمي

العدد

النسبة

أمي

15

% 11.7

ابتدائي

22

% 17.2

متوسط

46

% 35.9

ثانوي

26

% 20.3

جامعي

19

% 14.8

املجموع

128

% 100

أرمل

يشري الجدول رقم ( )1إىل أن نسبة الذكور تساوى تقريبا ً مع نسبة اإلناث يف الدراسة ،أيضا ً توزعت العينة بحسب الحالة
االجتماعية بني متزوجني وأرامل .ويوضح الجدول أعاله املستويات التعليمية ألفراد العينة :متوسط – ثانوي -ابتدائي-
جامعي -أمي.

جدول ( )2تو رُّزع العينة بحسب متغريات :مدة اإلصابة باملرض وعدد مرات الغسيل الكلوي
مدة المرض

العدد

النسبة

دون ال  4سنوات

66

% 51.6

 4سنوات و ما فوق

62

% 48.4

المجموع

128

% 100

عدد مرات الغسيل
مرتين

74

% 57.8

 3مرات

54

% 42.2

المجموع

128

% 100

يشري الجدول أيضا ً إىل مدة إصابة أفراد العينة بالفشل الكلوي املزمن ،دون األربع سنوات وما فوق ،ويوضح أن النسبة
األعىل من أفراد العينة يغسلون الكىل مرتني أسبوعياً ،يف حني يخضع املرىض اآلخرون لغسيل الكىل ثالث مرات أسبوعياً.
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األدوات:
لقياس القلق تم استخدام مقياس جامعة الكويت للقلق  ،إعداد عبد الخالق ( .)2000ويتألف هذا
املقياس من عرشين عبارة قصرية  ،يجاب عن كل منها عىل أساس مقياس رباعي  -1نادرا ً  -2أحيانا ً -3 ،

كثريا ً  -4 ،دائما ً  .والدرجة الدنيا عىل املقياس =  ، 20والدرجة العليا =  ، 80وتشري الدرجة املرتفعة إىل ارتفاع
القلق.
ومن جهة أخرى ،تم تقنني هذا املقياس يف لبنان من قبل عبد الخالق ويحفويف (،)2004عىل عينة من
تالمذة املدارس الثانوية وطالب الجامعات .وبلغت معامالت ثبات ألفا كرونباخ لدى تطبيق االختبار عىل عينة
من التالمذة الثانويني  ،0.86يف حني بلغ معامل ثبات االختبار ثم إعادة االختبار  .0.87وبلغ معامل ثبات ألفا
كرونباخ لدى تطبيق االختبار عىل عينة من الطالب الجامعيني  0.92،يف حني بلغ معامل ثبات االختبار ثم إعادة
االختبار  ،0.77وتعد جميعها معامالت ثبات مرتفعة.
ولحساب الصدق طبق مقياس جامعة الكويت للقلق والصيغة العربية من مقياس سمة القلق من
تأليف “سبيلربجر” وزمالئه ( )Spielberger,Gorsuch ,Lushene ,Vagg & Jacobs,1983إعداد “عبد
للخالق” ،ومقياس “هوبكنز” للقلق من تأليف”ديروجاتيس وآخرين (Derogatis, Lipman,Rickels, Uhlen-
 )huth & Covi,1974يف صيغته العربية التي أعدها الخواجة ،وتتسم القائمتان األخريتان بخواص سيكومرتية
جيدة .وطبقت املقاييس الثالثة عىل طالب املدارس الثانوية من الجنسني (ن )105:وحسبت معامالت االرتباط
املتبادلة ،وحللت عامليا ً بطريقة املكونات األساسية .وبلغت معامالت االرتباط املتبادلة بني املقاييس الثالثة:
 0.82لدى عينة الذكور و  0.91لدى عينة اإلناث.
كما تم استخدام القائمة العربية للتفاؤل والتشاؤم  ،إعداد عبد الخالق ( . )1996وتشتمل القائمة عىل
( )15بندا ً لقياس التفاؤل ،ومثال لبنود هذا املقياس  :تبدو يل الحياة جميلة «  .ويشتمل مقياس التشاؤم كذلك

عىل ( )15بندا ً  ،ومثال لبنود هذا املقياس «أشعر إنني أتعس مخلوق » ويجاب عن كل فقرة عىل أساس خمسة
اختيارات .ووصل معامل ثبات ألفا لكرونباخ إىل  0.94، 0.93ملقيايس التفاؤل والتشاؤم عىل التوايل وهي كلها
معامالت ثبات مرتفعة.
باملقابل ،قام كل من اليحفويف واألنصاري ( )2005بتقنني املقياس عىل البيئة املحلية  .وتم اختيار العينة

اللبنانية من طالب السنوات الثانية يف فروع الجامعتني اللبنانية واألمريكية يف بريوت .اختريت هاتان الجامعتان
ألنهما تضمان طالبا ً من مختلف املذاهب الدينية واملناطق الجغرافية والطبقات االجتماعية  .فطالب الجامعة
األمريكية ينتمون بغالبيتهم إىل الطبقة املتوسطة العليا وامليسورة  ،وهي تضم حوايل  % 6من طالب الجامعات
يف لبنان .أما الغالبية العظمى من طالب الجامعة اللبنانية فينتمون إىل الفئات الفقرية واملتوسطة الدنيا ،
وهي تضم حوايل  %60من طالب الجامعات يف لبنان ،اشتملت العينة عىل ( )717طالبا ً وطالبة بواقع ()352
طالب و ( )365طالبة  ،تراوحت أعمارهم بني( )25 - 17سنة ،وبلغ متوسط عمر اإلناث  21.45بانحراف
معياري قدره  3.60ومتوسط عمر الذكور  21.45بانحراف معياري قدره ، 3.48علما ً بأن متوسط العينة

67

12/5/19 12:57 PM

issue 81 final.indd 67

مجلة الطفولة العربية

العدد الواحد والثمانون

القلق العام والتشاؤم لدى مرضى الفشل الكلوي املزمن

الكلية للذكور واإلناث معا ً يساوي  21.47عاما ً بانحراف معياري وقدره  3.54عاما ً  .تم حساب معامالت
ثبات االتساق الداخيل بطريقة معامل ألفا وبطريقة ارتباط البند الواحد بالدرجة الكلية عىل املقياس الواحد.
وتراوحت معامالت الثبات ما بني ( 0.91و  ،) 0.92يف حني تراوحت معامالت االرتباط املتبادلة بني البنود
املفردة والدرجة الكلية بني (  0.41و  ، )0.73وهى جميعا ً تشري إىل ثبات اتساق داخيل مرتفع ملقياس التشاؤم.
وفيما يتعلق بالصدق ،تم حساب الصدق االتفاقي واالختاليف ملقياس التفاؤل والتشاؤم ،وذلك من خالل
حساب معامالت االرتباط املتبادلة بني القائمة العربية للتفاؤل والتشاؤم ،وكل من اختبار التوجه نحو الحياة
وقائمة « بيك» األوىل لالكتئاب.
وفيما يتعلق بمقياس التشاؤم املتفرع من القائمة العربية للتفاؤل والتشاؤم  ،فقد ارتبط إيجابيا ً

بمقياس التشاؤم املتفرع من اختبار التوجه نحو الحياة وذلك بقائمة «بيك» األوىل لالكتئاب مما يعترب مؤرشا ً

لصدق اتفاقي للمقياس ،عىل حني ارتبط املقياس ذاته سلبيا ً بكل من مقياس التفاؤل املتفرع من القائمة
العربية للتفاؤل والتشاؤم ،ومقياس التفاؤل املتفرع من اختبار التوجه نحو الحياة  ،مما يدل عىل صدق
اختاليف للمقياس .وبهذه النتيجة تم التحقق من ثبات وصدق القائمة العربية للتفاؤل والتشاؤم ،وذلك لدى
عينات املجتمع اللبناني وعليه يمكن استخدام القائمة يف لبنان.

النتائج :
الستخراج النتائج تم حساب املتوسطات  ،االنحرافات املعيارية  ،اختبار(ت) معامل االرتباط بريسون،
تحليل التباين.ANOVA
جدول ( )3اختبار «ت» للمجموعات املستقلة تبعا ً ملتغري الجنس

مقياس القلق
مقياس التشاؤم

العدد

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري قيـمة«ت»

ذكر

62

2.3

0.5

1.639

أنثى

66

2.5

0.5

1.640

ذكر

62

2.6

0.5

1.243

أنثى

66

2.7

0.4

1.241

الداللة اإلحصائية
0.103
0.217

يشري جدول رقم ( )3إىل عدم وجود فروق بني الذكور واإلناث فيما يتعلق بمتغريي القلق العام والتشاؤم.
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جدول ( )4تحليل تباين القلق العام والتشاؤم تبعا ً ملتغري املستوى التعليمي
العدد املتوسط الحسابي

مقياس
القلق

مقياس
التشاؤم

االنحراف املعياري

أمي

11

2.5

0.5

ابتدائي

22

2.4

0.7

متوسط

46

2.4

0.4

ثانوي

26

2.3

0.5

جامعي

19

2.5

0.4

املجموع

124

2.4

0.5

أمي

11

2.7

0.5

ابتدائي

22

2.7

0.5

متوسط

46

2.7

0.5

ثانوي

26

2.6

0.3

جامعي

19

2.5

0.4

املجموع

124

2.6

0.4

قيـمة«ت»

الداللة اإلحصائية

0.572

0.731

0.271

1.309

يوضح الجدول أعاله أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا ً بني مرىض غسيل الكىل بمختلف مستوياتهم التعليمية يف قلقهم
وتشاؤمهم.

جدول (  )5اختبار«ت» للمجموعات املستقلة تبعا ً ملتغري عدد مرات الغسيل

العدد املتوسط الحسابي االنحراف املعياري قيـمة «ت» الداللة اإلحصائية
مرتني أسبوعيا ً
0.212
0.5
2.4
57
مقياس
0.833
0.211
0.5
2.4
القلق ثالث مرات أسبوعيا ً 54
مرتني أسبوعيا ً
1.825
0.4
2.6
57
مقياس
0.072
1.818
0.5
2.7
التشاؤم ثالث مرات أسبوعيا ً 54
يشري جدول رقم ( )5إىل أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا ً بني مرىض غسيل الكىل الذين يغسلون مرتني ،والذين يغسلون ثالث
مرات أسبوعيا ً يف قلقهم وتشاؤمهم.

جدول (  )6اختبار «ت» للمجموعات املستقلة تبعا ً ملتغري فرتة املرض بالسنوات
االنحراف املعياري

قيمة «ت»

العدد املتوسط الحسابي
مقياس
القلق  4سنوات وما فوق

66

2.4

0.5

0.572

62

2.4

0.5

0.573

أقل من  4سنوات

66

2.6

0.4

1.789

62

2.7

0.5

1.784

أقل من  4سنوات

مقياس
التشاؤم
 4سنوات وما فوق

الداللة اإلحصائية
0.568
0.076

تشري النتائج إىل عدم وجود فروق دالة إحصائيا ً بني مرىض غسيل الكىل الذين يعانون من املرض منذ أقل من  4سنوات أوما فوق،
يف قلقهم وتشاؤمهم.
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جدول (  )7جدول يوضح العالقة بني مقيايس القلق والتشاؤم عند عينة الدراسة
الداللة اإلحصائية
مقياس القلق
مقياس التشاؤم

0.010

قيمة بريسون
0.766

تشري النتائج إىل أن العالقة بني متغريي القلق والتشاؤم دالة إحصائياً .وقد بلغت قوة العالقة بني مقيايس القلق والتشاؤم
(.)0.766

مناقشة النتائج:
أشارت العديد من الدراسات إىل تأثري املرض الجسدي  ،املزمن خاصة  ،عىل الحياة النفسية لدى
املصابني به ،كما يعاني مريض الفشل الكلوي من الضغوط واالكتئاب والقلق والنظرة السلبية تجاه الحياة
(خليل .)1998،ودلت نتائج الدراسة الحالية عىل وجود ارتباط موجب بني القلق العام و معدل التشاؤم ؛ لدى
مرىض الفشل الكلوي املزمن ،وهو ما أشارت إليه دراسات عديدة (Mollahadi et. al.,2010; Patel et. al.
 ),2012; Theofilou,2011يف الواقع يعد مرض الفشل الكلوي من األمراض املزمنة والتي تشكل خطرا ً عىل
حياة املرىض  ،وتسبب يف أغلب األحيان الوفاة للمريض ،إذا لم يتم التعامل معها بعناية واتباع توجيهات
األطباء املختصني يف هذا املجال حيث ينتج الفشل الكلوي عن فشل يف وظائف الكلية ،وبالتايل عدم قدرتها عىل
أداء وظائفها بشكل طبيعي ،من ترشيح الدم والتخلص من املواد الضارة .مما يؤدي إىل تراكم املواد واألمالح
الزائدة يف الدم والتي تؤدي يف نهاية املطاف إىل تلف أنسجة وأعضاء الجسد املختلفة .كل هذه املعطيات كفيلة
بجعل مريض الفشل الكلوي يعاني من القلق إضافة إىل التشاؤم  ،وفقدان األمل أحيانا ً فيما يتعلق بمرضه
واآلثار املرافقة له عىل أكثر من صعيد.
وتوصلت نتائج هذه الدراسة إىل عدم وجود فروق بني املرىض الذكور و اإلناث يف معدالت القلق العام
والتشاؤم ،إذ تساوى متوسط القلق والتشاؤم لدى الذكور واإلناث .وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسـة
( )Zavvare, et.al., 2014( & )Karaminia, et.al., 2007أيضا ً دراسة الصديقي وعمر ( .)2014وقد يعزى
األمر إىل أن اإلحساس بالقلق الناجم عن اإلصابة بمرض الفشل الكلوي املزمن ،وما يرتتب عليه من حيثيات
وما يتعلق به من تبعات مؤثرة عىل تحقيق الطموحات واآلمال املستقبلية ،والوضع الصحي الراهن واألفكار
التي تدور يف خاطر كل مريض ،و النظرة التشاؤمية التي تتكون نحو املستقبل ،هي بطبيعة الحال موجودة
لدى الذكور و اإلناث عىل حد سواء .وتختلف نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة الصديقي وبن عمر ()2014
التي أشارت إىل ارتفاع معدل الشعور بالقلق لدى الذكور مقارنة باإلناث .وتختلف نتائج هذه الدراسة مع
مجموعة أخرى من الدراسات التي أشارت إىل معاناة اإلناث من معدالت قلق أعىل من تلك التي يعاني منها
الذكور(

Garera Cortes & Fororda 2004;Baltar, 2003 ;Theofilou,2011

).

كما توصلت هذه النتائج إىل أن مرىض غسيل الكىل ،بمختلف مستوياتهم التعليمية ،متساوون يف قلقهم
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وتشاؤمهم ،وهو ما أكدته مجموعة من الدراسات(.)Karaminia et. al.,2007( & )Zavvare & et.al.,2014
يف حني لم تتطابق دراسات أخرى مع نتائج هذه الدراسات حيث أشارت إىل أن انخفاض املستويات
التعليمية لدى مرىض الفشل الكلوي املزمن قد تزيد من حدة مشاعرهم وانفعاالتهم املثارة بفعل مرضهم
الجسدي(Theofilou,2011,Evangelia-Ioanna Gerontoukou, Kyriakos, Souliotis ,Maria Rekleiti
 .),Maria Saridi ,Sofia ,Michaelidoy,2015وقد يعزى عدم تأثري املستوى العلمي ملرىض الفشل الكلوي عىل
معدل شعورهم بالقلق أو التشاؤم إىل حقيقة أن إصابة الشخص بمرض مزمن مثل مرض الفشل الكلوي
كفيلة بإحداث صدمة لديه سواء كان متعلما ً أم ال.
من جهة أخرى  ،توصلت هذه النتائج إىل عدم وجود فروق بني مرىض الفشل الكلوي الذين يخضعون
لغسيل كلوي تبعا ً لعدد املرات ( وتحديدا ً مرتني أو ثالث) .وتتفق هذه النتائج مع نتائج عدد من الدراسات
السيما دراسة (Karaminia,Tavallaii, Lorgard -Dezfuli-Nejad ,Moqhani ,Lankarani ,Hadavand
 ،),Mirzaie ,Einollahi &Firoozan,2007يف حني خالفت دراسات أخرى النتيجة الحالية مثل دراسة غالب
مقداد ( ،)2015والتي أشارت إىل ارتفاع معدالت القلق واإلحساس بالضيق وفقدان األمل لدى مرىض الغسيل
الكلوي الذين يخضعون لغسيل الكىل ثالث مرات يف األسبوع ،مقارنة بالذين يخضعون لهذا اإلجراء مرتني فقط
يف األسبوع .يف الواقع وكما أرشنا سابقاً ،إن مرض الفشل الكلوي هو مرض مزمن وخطري  ،واملصابون به غالبا ً
ما تنتابهم مشاعر سلبية ،نسبة إىل معاناتهم وخضوعهم لعالجات مستمرة ،منها الغسيل الكلوي .وبالتايل قد
تكون الصدمة املرتتبة عن إعالمهم بإصابتهم بهذا املرض املزمن ،كفيلة بظهور آثار نفسية ومعنوية قد تزيد
يف كثري من األحيان من حجم معاناتهم وشعورهم بالقنوط واليأس  .وعليه ،فإن خضوعهم للغسيل الكلوي
كإجراء عالجي هو مصدر لالنزعاج الدائم بالنسبة إليهم مما يذكرهم بواقعهم املرير عىل مدار الوقت ،سواء
كان هذا اإلجراء يتم مرتني أو ثالث مرات يف األسبوع.
كما أشارت النتائج إىل عدم وجود فروق دالة إحصائيا ً بني مرىض غسيل الكىل الذين يعانون من املرض
منذ أقل من  4سنوات وما فوق ،يف قلقهم وتشاؤمهم.وهو ما أشارت إليه دراسة مقداد ( ،)2015يف حني
أشارت دراسة صادق ( )2013إىل معاناة مرىض الفشل الكلوي من القلق والشعور بالعجز أكثر يف حال طالت
مدة إصابتهم باملرض .وهو أمر قد تفرسه حقيقة شدة ووقع املرض الكفيلة بإحداث تغريات سلوكية و
إنفعالية لدى املصابني به مهما اختلفت مدة إصابتهم به (أي الفشل الكلوي).
وأخريا ً  ،يمكننا القول بأن التشاؤم يؤثر سلبا ً يف سلوك اإلنسان وصحته النفسية والجسدية ،ويمكن
أن يرتبط ارتباطا ً إيجابيا ً جوهريا ً باالضطرابات النفسية أو االستعداد لإلصابة بها .وعىل الرغم من أهمية

مفهومي التفاؤل والتشاؤم ،إال أن علماء النفس لم يوجهوا لهما االهتمام الكايف ،قياسا ً ملا أولوه من اهتمام

للمفاهيم النفسية األخرى عرب سنوات عديدة (األنصاري .)1998،من ناحية أخرى ،يؤكد علماء النفس عىل
أهمية عدم إغفال واقع إصابة بعض األشخاص بالقلق ملا له من تداعيات وآثار سيئة عىل صحتهم النفسية
و الجسدية عىل حد سواء ،خصوصا ً أنه تحول من مجرد نتيجة إىل سبب يؤدي إىل ظهور الكثري من املظاهر
العصابية (سويف.)1987،
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مما تقدم ،تظهر نتائج الدراسة الحالية أهمية إجراء مزيد من األبحاث حول العالقة ما بني األمراض
الجسدية واالضطرابات النفسية عىل أنواعها ،ال سيما مرض الفشل الكلوي املزمن الذي يسبب املعاناة الشديدة
لألشخاص  .أيضا ً تجدر اإلشارة إىل أهمية دراسة متغريات أخرى ال سيما ،أن بعض نتائج الدراسة الحالية
تقاطعت مع دراسات معينة ،يف حني أنها خالفت يف الوقت نفسه نتائج دراسات أخرى.
وقد أظهرت الدراسة وجود عالقة دالة إحصائيا ً بني القلق والتشاؤم لدى املرىض اللبنانيني املصابني
بمرض الفشل الكلوي املزمن ،يف حني لم تظهر فروق بني الذكور واإلناث يف القلق العام والتشاؤم .كما لم
تسجل أية فروق يف معدالت القلق العام والتشاؤم لدى املرىض تبعا ً للمتغريات التالية :املستوى التعليمي ،عدد
مرات الغسيل الكلوي  ،مدة اإلصابة باملرض.
تبقى اإلشارة إىل أهمية الصحة النفسية لدى األفراد الذين قد يعانون من مشاعر وآالم نفسية تزيد من
حدة وشدة املرض الجسدي الذي يعانون منه ،مما يستدعي وضع برامج وقائية وخطط وإسرتاتيجيات
تدخل نفيس مالئمة من شأنها أن تخفف من معاناتهم و تحد من األرضار املتأتية عنها الحقاً.
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ملخص

، يف العوامل الخمسة الكربى للشخصية،استهدفت هذه الدراسة استكشاف الفروق بني الجنسني
 تراوحت،) أنثى190 و، ً  ذكرا171( واختريت عينة متاحة من طالب املدارس الثانوية الحكومية بدولة الكويت
 وأسفرت نتائج الدراسة. أجابوا عن استخبار العوامل الخمسة الكربى لألطفال،ً عاما17 و،14 أعمارهم بني
َ ُ الع: يف عاميل،عن فروق دالة إحصائيا ً بني الجنسني
 واإلتقان (متوسط اإلناث،)صابية (متوسط الذكور أعىل
، االنبساط: ولم تظهر فروق جوهرية بني الجنسني يف عوامل،ً وكان حجم التأثري يف العاملني صغريا،)أعىل
َ ُ فيما يختص بعامل الع، وتختلف هذه النتائج مع عدد كبري من الدراسات السابقة. والتفتح،والقبول
،صابية
 وقد يشري ارتفاع متوسط اإلناث يف اإلتقان إىل جدية.وقد يعكس ذلك التأثري الفارق للجاذبية االجتماعية
 وذلك، وارتفاع الدافع لإلنجاز لديهن مقارنة بالطلبة الذكور، وأخذهن األمور باالهتمام الالئق بها،الطالبات
.كما تدل املالحظة العملية
 الفروق بني، اإلتقان، التفتح، القبول، االنبساط، العصابية، الشخصية:املصطلحات األساسية
. العوامل الخمسة الكربى، الكويت،الجنسني
Sex-related differences in the big five personality
factors among Kuwait adolescents

Abstract

Ahmed M. Abdel-Khalek
Alexandria University, Alexandria, Egypt

The aim of this study was to explore the sex-related differences in the big five personality factors. A
convenience sample of secondary school students in the State of Kuwait was selected (171 male; 190 female).
Their ages ranged from 14 to 17 years. They responded to the Big Five Questionnaire for children. Results
indicated statistically significant differences in neuroticism (males had the high mean score) and conscientiousness (females obtained the high mean score). The effect size in both factors was small. There were no
statistically significant differences in extraversion, agreeableness, and openness factors. The high score of
males on neuroticism than females was not congruent with previous studies.
This result may be related to the differential effect of social desirability. The high mean scores of females on
conscientiousness may be related to the high need for achievement among females.
Key words: Personality, neuroticism, extraversion, agreeableness, openness, conscientiousness, sex differences, Kuwait, big five factors.
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مقدمــــة:
من املالحظ أن معظم البحوث يف مجال الفروق بني الجنسني يف سمات الشخصية ،وكذلك التحليالت
البعدية  ،Meta-analysesومراجعات البحوث ،التي تفحص الفروق بني الجنسني ،استخدمت االستخبارات،
واستخدمت معظم الدراسات املبكرة ،استخبار آيزنك للشخصية ( ،)Eysenck & Eysenck, 1975واستخدم
قليل منها استخبار “كاتل” ذي العوامل الستة عرش ( .)Cattell, 1989وأما معظم البحوث الحديثة فقد
استخدمت استخبارات العوامل الخمسة الكربى  Big five factorsللشخصية .ولكن املالحظ أن غالبية البحوث
التي استخدمت العوامل الخمسة الكربى للشخصية ،أجريت عىل عينات من الراشدين ،مع ندرة البحوث عىل
األطفال واملراهقني ،وهو ما تحاول الدراسة الحالية االضطالع به؛ إذ استخدمت عينة من املراهقني.
وقد أجرى “ماكوبي ،وجاكلني” ( ،)Maccoby & Jacklin, 1974أول عرض مهم للدراسات يف مجال
االجتماعي ،واستخلصا من عرضهما أن
الفروق بني الجنسني ،يف القدرات العقلية ،والشخصية ،والسلوك
ّ
الذكور أكثر توكيدية  ،Assertivenessوأقل قلقا ً من اإلناث .وبعد مرور عرشين عاما ً عىل هذه الدراسة ،أجرى

“فنجولد” ( )Feingold, 1994تحليالً بعديا ً لعدد كبري من الدراسات ،ووجد أن درجات النساء يف التوكيدية
أقل من نظريتها لدى الرجال ،يف حني أن النساء لهن درجات أعىل يف االنبساط ،والقلق ،والثقة ،والعقل املرهف

.Tender-mindedness
وتعرض الفقرات اآلتية ،الدراسات السابقة يف مجال الفروق بني الجنسني ،باستخدام استخبار آيزنك
للشخصية ،فقد وجد “آيزنك ،وآيزنك” ( – )Eysenck & Eysenck, 1975يف عينة بريطانية – أن النساء يملن
إىل أن يحصلن عىل درجة أعىل من الرجال يف العصابية ،يف حني يحصل الرجال عىل درجات أعىل من النساء يف
الذرُّهانية ،وال توجد فروق متسقة بينهما يف االنبساط .ويف وقت أحدث ،أكدت دراسة “إسكوريـال ،ونافاس”
( )Escorial & Navas, 2007حصول اإلناث عىل درجات أعىل يف العصابية ،وحصول الذكور عىل درجات أعىل يف
الذهانية بالنسبة إىل الجنس املقابل .وأجرى “لن ،ومارتن” ( ،)Lynn & Martin, 1997دراسة ثقافية مقارنة
مهمة ،عىل عينات من  37دولة ،ووجدا أن النساء حصلن عىل متوسط درجات أعىل من الرجال يف العُ َ
صابية يف
كل الدول ،وحصل الرجال عىل متوسط درجات أعىل من النساء يف الذرُّهانية يف  34دولة ،ويف االنبساط يف  30دولة.
ولكن هذه الفروق لم تظهر بني الجنسني يف عينة من القساوسة املسيحيني من الجنسني ،فلم تكن
الفروق دالة إحصائيا ً بني الجنسني يف كل املقاييس الفرعية الستخبار آيزنك (Robbins, Littler, & Francis,
 .)2011كما درس «شارما ،وجوالتي» ( ،)Sharma & Gulati, 2015عينة قوامها  300مراهق ،يعيشون يف
مشقة اقتصادية واجتماعية ،وحصل الذكور عىل متوسط أعىل جوهريا ً من اإلناث يف الذهانية ،يف حني حصلت

اإلناث عىل درجات أعىل جوهريا ً يف االنبساط ،وحصل الجنسان عىل درجات متقاربة يف العصابية.

وفيما يختص بعامل االنبساط ،فإن النتائج غري متسقة ،فقد ذكر “فنجولد” أن النساء أعىل من الرجال
– بدرجة بسيطة -يف االنبساط ،يف حني أورد «لن ،ومارتن» ( )Lynn & Martin, 1997أنهن أقل .وفيما يختص
بعامل العصابية ،فإن االتفاق كبري عىل حصول اإلناث عىل درجات أعىل من الذكور (انظرSchmitt et al., :
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.)2017
الجنيس،
وقد درس “كروز” وزمالؤه ( )Cruise, Lewis, & McGuckin, 2012أبعاد «آيزنك” ،والتوجه
ّ
وبينت لنا النتائج أن اإلناث حصلن عىل درجات أعىل جوهريا ً من الذكور يف األنثوية  ،Femininityواالنبساط،

ومقياس الكذب ،يف حني حصل الذكور عىل درجات أعىل جوهريا ً من اإلناث ،يف الذكورة  ،Masculinityوالذهانية.
ويف وقت أحدث ،درس عبد الخالق ( ،)Abdel-Khalek, 2018الفروق بني الجنسني باستخدام استخبار

“آيزنك” للشخصية ،لدى عينة مرصية (ن =  )1,917من فئات مهنية ودراسية مختلفة ،وأسفرت هذه
الدراسة عن حصول الذكور عىل متوسط درجات أعىل جوهريا ً من اإلناث يف عاميل :الذهانية ،واالنبساط ،يف
حني حصلت اإلناث عىل متوسط أعىل جوهريا ً من الذكور يف العُ َ
صابية والكذب.

وقد اهتم عدد من الباحثني العرب بنموذج العوامل الخمسة الكربى للشخصية (انظر عىل سبيل املثال:
األنصاري ،1997 ،األنصاري ،وسليمان2014 ،؛ بهنساوي2007 ،؛ الرويتع2007 ،؛ كاظم2002 ،؛ املوايف،
ورايض .)2006 ،وعىل املستويني :العاملي ،واملحيل ،تتاح دراسات كثرية ،لبحث الفروق بني الجنسني ،باستخدام
العوامل الخمسة الكربى للشخصية ،وهي :العصابية ،واالنبساط ،والقبول ،والتفتح ،واإلتقان (انظر فقرة
املقياس) .ووجدت دراسات عدة ،أن للنساء مستويات أعىل من الرجال ،يف مقاييس :االنبساط ،والعصابية،
والقبول ،واإلتقان (انظرCosta, Terracciano, & McCrae, 2001; Feingold, 1994; Goodwin & Gotlib, :
;2004; McCrae, Terracciano, & 78 members of the Personality Profiles of Cultures Project, 2005
.)Schmitt, Realo, Voracek, & Allik, 2008
ويذكر “فنجولد” ( )Feingold, 1994أن النساء يف كندا ،وفنلندا ،وأملانيا ،وبولندا ،وروسيا ،والصني،
يحصلن عىل درجات أعىل من الرجال يف عوامل العُ َ
صابية ،والقبول ،واإلتقان ،يف حني يحصل الرجال عىل
درجات أعىل يف عامل االنبساط .وأسفرت دراسة “يونس ،وخليل ( )2007عىل عينة مرصية ،عن ارتفاع
متوسط الذكور عىل اإلناث يف عامل االنبساط ،وحصول اإلناث عىل متوسط أعىل جوهريا ً من الذكور يف عاميل:
العصابية ،والقبول .وكشفت دراسة بهنساوي ( )2007عىل عينات مرصية من طالب الجامعة ،عن حصول
الطلبة عىل متوسط أعىل جوهريا ً من الطالبات يف القبول.
ولم تكشف دراسة األحمد ،وملحم ( )2009عن فروق دالة بني الجنسني يف العوامل الخمسة ،لدى طالب
الـجامعـة يف سوريا .وحصلت اإلناث عىل متوسط أعىل جوهريا ً يف العصابية من الذكور يف مرص واليابان

( .)Mohammed, Unher, & Sugawara, 2009وحصلت الفلسطينيات عىل متوسطات أعىل جوهريا ً من
الذكور يف عوامل :التفتح ،والقبول ،واإلتقان (شقفة .)2011 ،ولم تظهر فروق دالة إحصائيا ً يف الشخصية بني
الجنسني من طالب جامعة مؤتة األردنية (الرشع.)2012 ،
وقارن األنصاري ،وسليمان ( )2014بني املرصيني والكويتيني يف عوامل الشخصية الخمسة ،وأسفرت
النتائج عن حصول املرصيني عىل متوسط درجات أعىل من الكويتيني يف عوامل :العصابية واالنبساط ،والقبول،
واإلتقان ،وحصل الكويتيون الذكور عىل متوسط درجات أعىل من اإلناث يف عاميل :االنبساط ،واإلتقان ،يف حني
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حصلت الكويتيات عىل متوسط أعىل جوهريا ً من الكويتيني يف عاميل :العصابية ،والتفتح ،وحصلت املرصيات
عىل متوسط درجات أعىل جوهريا ً من الذكور يف عاميل :العصابية والقبول.
ودرست أوالد هدار ( )2017سمات الشخصية الخمس الكربى وعالقتها بالتفكري اإليجابي والسلبي،
لدى عينة قوامها  500طالب وطالبة من جامعة غرداية بالجزائر ،وأسفرت الدراسة عن حصول اإلناث عىل
درجات أعىل من الذكور يف االنبساط ،والقبول ،والتفتح ،واإلتقان ،يف حني حصل الذكور عىل متوسط أعىل من
اإلناث يف العُ َ
صابية .وقد استخدمت الباحثة اإلحصاء الالمعلمي  Non-parametricبدال ً من املعلمي ،عىل الرغم
من كرب حجم العينة ،وتعد نتائج هذه الدراسة غري متسقة مع كثري من الدراسات السابقة ،يف حصول الذكور
عىل متوسط درجات أعىل من اإلناث يف العُ َ
صابية.
وتعقيبا ً عىل هذه الدراسات السابقة ،يتضح أن نتائج الدراسات يف الفروق بني الجنسني يف سمات
الشخصية متضاربة ،فعىل سبيل املثال؛ عىل الرغم من إجماع غالبية البحوث عىل أن لإلناث متوسط درجات
أعىل من الذكور يف العصابية ،نجد إحدى الدراسات تكشف عن العكس؛ أي :ارتفاع العصابية لدى الذكور عن
اإلناث ،كما لم يكشف عدد قليل من البحوث عن فروق دالة بني الجنسني يف العصابية .وقد يرجع ذلك إىل
الفروق الثقافية ،والفروق بني العينات ،من حيث طبيعتها ،وطريقة اختيارها ،وعدد أفرادها ،وأعمارهم ،كما
قد يرجع إىل االختالف بني املقاييس املستخدمة ،من نواح عدة ،منها :الثبات ،والصدق ،ومدى وضوح عبارات
املقاييس املرتجمة (فمعظمها مرتجم) ،كما قد يعود اختالف النتائج  -إىل التأثري املختلف ملتغري الجاذبية
االجتماعية  ، Social desirabilityالذي يتأثر بعوامل عدة منها :كتابة املبحوث اسمه ،أو عدم كتابته.
ومن ناحية أخرى ،فإن بحوث الفروق بني الجنسني يف سمات الشخصية ،التي أجريت عىل األطفال
واملراهقني ،تعد قليلة جدا ً بالنسبة إىل البحوث التي استخدمت عينات من الراشدين ،وهذا ما تضطلع به هذه
الدراسة.

مشكلة الدراسة:
يعد نموذج العوامل الخمسة الكربى للشخصية – يف الوقت الحايل -من أهم النماذج يف علم نفس
الشخصية ،إن لم يكن أهمها ،وقد أجرى عدد من الباحثني العرب ،بحوثا ً مهمة عىل ضوء هذا النموذج ،أسفرت
عن نتائج مهمة ،ومن بني هذه البحوث من اهتم بفحص الفروق بني الجنسني يف هذه العوامل ،ومع ذلك فلم
تختص إحدى هذه الدراسات ببحث الفروق بني الجنسني وحدها ،هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى فإن غالبية
البحوث العربية عن العوامل الخمسة ،استخدمت عينات من الراشدين ،ولم يستخدم إال قليل جدا ً منها عينات
من املراهقني ،ومن ثم تهدف هذه الدراسة إىل اإلجابة عن السؤال اآلتي:
ما الفروق بني عينتي املراهقني الكويتيني من الجنسني ،يف سمات الشخصية ،كما تقاس بالعوامل
الخمسة الكربى؟
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املنهج واإلجراءات:
مجتـمع الدراسة:
طالب املدارس الثانوية الحكومية يف دولة الكويت.

عينة الدراسة:
اشتملت عينة الدراسة عىل  361طالبا ً وطالبة 171 :من الذكور ،و 190من اإلناث ،تراوحت أعمارهم
بني  14و 17عاماً ،وكان متوسط أعمار العينة  ، 15,3وانحراف معياري  ،0,9وهي عينة متاحة من املتطوعني.

املقياس:
 استخبار الخمسة الكبار لألطفال(:Big Five Questionnaire for Children )BFQ-Cقام بوضع هذا االستخبار “باربارانيليل” وزمالؤه (Brabaranelli, Caprara, Rabasca, & Pastorelli,
 ، )2003وهو أداة تقدير ذاتي ،تهدف إىل قياس العوامل الخمسة (االنبساط ،والقبول ،واإلتقان ،وعدم االتزان
الوجداني ،والتفتح) لدى األطفال واملراهقني ،بدءا ً من سن الثامنة وما بعدها .ويف بداية تطوير االستخبار،
وضع الباحثون وعاء بنود ،تكون من  285سمة يف الشخصية ،تصف خصائص الشخصية لدى األطفال
واملراهقني ،استخلص منها  104سمة ،حددها اآلباء واملعلمون ،بأنها أكثر السمات أهمية يف وصف شخصية
األطفال واملراهقني ،وحولت هذه السمات إىل عبارات موجهة سلوكياً ،وأُجْ ريَ عدد من الدراسات االستطالعية،

أسفرت عن الصورة النهائية لالستخبار املكون من  65عبارة ،موزعة بالتساوي؛ بواقع  13بندا ً لكل عامل من
العوامل الخمسة ،يجاب عن كل منها عىل أساس مقياس “ليكرت” خمايس البدائل ،يمتد من نادرا ً =  ،1إىل

غالبا ً =  ،5وتتسم جميع العبارات بالبساطة والوضوح.

وقد تحقق “باربارانيليل” وزمالؤه ،من الصدق العاميل لالستخبار؛ إذ أمكن استخالص خمسة عوامل،
من التحليالت اإلحصائية للتقدير الذاتي ،وتقديرات املعلمني ،وتقديرات األمهات ألبنائهن ،كما اندرجت كل
تشبعات البنود تحت العوامل التابعة لها ،وحسبت معامالت االرتباط بني استخبار العوامل الخمسة لألطفال،
وأبعاد استخبار أيزنك لشخصية األطفال ،وارتبط االنبساط يف استخبار أيزنك ارتباطا ً إيجابيا ً باالنبساط،

والقبول ،والتفتح ،وارتبطت العصابية يف استخبار أيزنك إيجابيا ً بعدم االتزان الوجداني ،وسلبيا ً بالتفتح،
وأخريا ً ارتبطت الذهانية سلبيا ً باإلتقان ،والقبول ،والتفتح للخربة ،وإيجابيا ً بعدم االتزان الوجداني ،وجميع

هذه املعامالت دالة إحصائياً ،كما حسبت معامالت االرتباط بني استخبار العوامل الخمسة لألطفال والتحصيل
الدرايس ،عرب مختلف أساليب التقدير (تقدير ذاتي ،وتقدير املعلمني ،وتقدير األمهات) ،واتضح أن عاميل:
التفتح للخربة ،واإلتقان ،أكثر ارتباطا ً بالتحصيل الدرايس ،واستخدمت العوامل الخمسة كذلك بوصفها منبئات
باملشكالت السلوكية لدى األطفال واملراهقني.
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وفيما ييل وصف موجز للعوامل الخمسة الكربى يف الشخصية:

الع َصابية (:Neuroticism (N
ُ
تتجمع يف هذا العامل ،مقاييس القلق ،واالكتئاب ،واالنفعالية ،والعصبية ،وتقلب املزاج ،والعدائية،
والقابلية لالضطراب ،والتنبه للذات ،وتوهم املرض ،واالنفعاالت السلبية ،وعكس هذا العامل؛ االتزان واالستقرار
الوجداني.

االنبساط (:Extraversion (E
يجمع ذوو الدرجة املرتفعة يف عامل االنبساط ،بني صفات االجتماعية ،والنزعة إىل التجمع مع اآلخرين،
وحب اللعب والهزل ،والقدرة عىل التعبري ،والتلقائية ،والتوكيدية ،والسيطرة ،والطموح ،وحب الدعابة واملزاح،
والتفاؤل ،واالنطالق ،والحيوية ،والنشاط ،والحماسة.

القبول (:Agreeableness (A
يشمل هذا العامل ،الجوانب التعبريية يف الحب ،والتعاطف ،والصداقة ،والتعاون ،ويضم هذا العامل
مفاهيم من مثل :اإليثار ،والوجدان ،والعالقات الدافئة ،والتعاون ،والتكيف ،ومساعدة اآلخرين ،والصرب ،والود،
والشفقة ،والتفهم ،والكياسة ،والدماثة واإلخالص ،واألمانة ،والخلق القويم.

التفتح (:Openness (O
يتسم الشخص الذي يحصل عىل درجة مرتفعة يف التفتح ،بأنه مولع بالتأمل ،والتفكري ،والتخيل،
والفن ،ورحابة األفق ،واالستبصار ،واألصالة ،واإلبداع ،وحب االستطالع ،واالستقالل ،وعدم التقليدية ،والتحرر.

اإلتقان (:Conscientiousness (C
يوصف الشخص الذي يحصل عىل درجة مرتفعة يف عامل اإلتقان ،بأنه منظم ،وكفء ،ويعتمد عليه،
ويحلل املشكالت بطريقة منطقية ،وينفذ املهام تبعا ً ملستويات دقيقة ،كما يتسم باإلتقان ،والتفاني ،واملثابرة،
والتوجه نحو الواجب ،واملسؤولية ،وعدم التأخر عن املواعيد ،والتخطيط الجيد لحياته ،والتمسك بالعرف
وقواعد السلوك املرعية (انظر :عبد الخالق232-241 ،2016 ،؛ .)McAdams, 1994, pp. 274-290
وقام عبد الخالق ،والجوهري ( )2014برتجمة االستخبار من اإلنجليزية إىل العربية ،وروجعت الرتجمة
مرات عدة ،ولم تدخل أي تعديالت بالنسبة إىل عدد البنود وصياغتها؛ إذ يعد عدد بنود االستخبار مناسباً ،كما أن

بنوده ذات صياغة بسيطة وواضحة ،ومن أمثلتها“ :غرفتي مرتبة” ،و“أبكي كثريا ً ” ،و“أحب قراءة الكتب”.
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معامالت الثبات والصدق:
يبني الجدول ( )1معامالت الثبات والصدق الستخبار العوامل الخمسة للشخصية.
الجدول ( :)1معامالت الثبات والصدق الستخبار الشخصية
املقياس

ألفا

إعادة التطبيق

صدق املحك

العصابية

0,88

0,82

0,66

االنبساط

0,85

0,83

0,73

القبول

0,85

0,64

0,63

التفتح

0,85

0,87

0,40

اإلتقان

0,88

0,84

0,68

عن( :عبد الخالق ،والجوهري.)2014 ،

ومن قراءة الجدول ( )1يتضح أن معامالت ألفا من وضع «كرونباخ» ترتاوح بني  ،0,85و،0,88
وهي مرتفعة ،وتشري إىل االتساق الداخيل لعوامل املقياس .وأما معامالت إعادة التطبيق ،فترتاوح بني ،0,64
و ،0,87وجميعها مرتفعة تشري إىل استقرار مرتفع عرب الزمن ،فيما عدا مقياس القبول ،فهو منخفض قليالً.
ولحساب الصدق املرتبط باملحك ،طبق استخبار العوامل الخمسة الكربى لألطفال ،مع قائمة العوامل الخمسة
للشخصية ،من وضع «كوستا ،وماك كري» ( ،)Costa & McCrae, 1992وتراوحت معامالت االرتباط بني
عوامل املقياسني ،بني  ،0,40و ،0,73وكلها معامالت دالة إحصائياً ،وتشري إىل الصدق املرتبط باملحك ،لعوامل
استخبار الشخصية.

اإلجـــــراءات:
طبق املقياس عىل عينة من طالب املرحلة الثانوية ،يف الفصول الدراسية ،يف جلسات جمعية ،شمل كل
منها من  30إىل  35طالباً ،وقد كان تعاون املبحوثني جيداً .وسوف يستبدل بعامل «عدم االتزان الوجداني»
عامل العصابية ،اتساقا ً مع الرتاث العاملي ،وملزيد من االختصار.

النتائـــج:
يعرض الجدول ( )2اإلحصاءات الوصفية والفروق بني الذكور واإلناث يف عوامل الشخصية.
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الجدول ( :)2املتوسط (م) واالنحراف املعياري (ع) لعوامل الشخصية ،وقيم «ت» للفروق بني الذكور
(ن =  )171واإلناث (ن =  )190وحجم التأثري (د)
املقياس

إناث

ذكور

ت

الداللة

د

0.001

0.35
-

م

ع

م

ع

العصابية

30.51

9.57

27.20

9.42

3.29

االنبساط

42.71

9.47

42.81

9.56

0.10

-

القبول

41.47

8.91

43.01

9.20

1.61

-

-

التفتح

39.77

9.17

39.81

10.04

0.04

-

-

اإلتقان

41.74

9.60

45.00

8.11

3.48

0.001

0.37

*

*

* حجم تأثري صغري.
ملحوظة :ترتاوح الدرجة يف كل مقياس بني  ،13و .65

ومن قراءة الجدول ( ،)2يتضح أن الفروق الدالة إحصائيا ً بني الجنسني ،توجد يف عاميل :العصابية،
(متوسط الذكور أعىل) ،واإلتقان (متوسط اإلناث أعىل) ،وكان حجم التأثري يف الحالتني صغرياً ،ولم تكن الفروق
دالة بني الجنسني يف عوامل :االنبساط ،والقبول ،والتفتح.

مناقشة النتائج:
تعتمد أهمية أية دراسة ،عىل جوانب عدة ،من أهمها خصائص العينة واملقاييس ،وفيما يختص
بالدراسة الحالية ،فإن حجم العينة مناسب( ،ن =  ،)361كما أن الفرق بني حجم عينتي الذكور واإلناث صغري.
وأما من ناحية الخصائص السيكومرتية للمقياس املستخدم ،لقياس العوامل الخمسة الكربى للشخصية،
املختص باألطفال واملراهقني ،فإن النسخة العربية ذات صياغة فصحى بسيطة وواضحة ،ولم تصدر شكوى
من أي فرد من أفراد العينة ،من غموض صياغة البنود ،كما تتسم املقاييس الفرعية لهذا االستخبار بارتفاع
الثبات بطريقتني :ألفا من وضع «كرونباخ» ،وإعادة التطبيق بعد أسبوع ،ويُع ّد ذلك دليالً عىل االتساق الداخيل،

واالستقرار عرب الزمن ،فيما عدا انخفاض قليل ملعامل إعادة التطبيق ،ملقياس القبول ( ،)0,64وهو أقل قليالً

من الحد املقبول ( ،)0,7تبعا ً ملراجع القياس النفيس (.)Kline, 2000; Nunnally, 1978

وفيما يختص بمعامالت الصدق ،فقد حسب الصدق املرتبط باملحك  ،Criterion-related validityوكان
املحك أحد أهم مقاييس العوامل الخمسة الكربى ،وهو من وضع “كوستا ،وماك كري” ،وتراوحت معامالت
االرتباط بني عوامل املقياسني ،بني  ،0,40و ،0,73وكلها دالة إحصائياً ،وتدل عىل الصدق املرتبط باملحك.
وبإيجاز؛ تشري خصائص العينة واالستخبار إذن ،إىل إمكانية االعتماد عىل نتائج هذه الدراسة.
ولبحث التساؤل األسايس لهذه الدراسة ،وهو الفروق بني الجنسني يف عوامل الشخصية ،حسبت
اإلحصاءات الوصفية (م ،ع) ،لكل جنس ،ثم حسبت الفروق بينهما باستخدام اختبار “ت” لداللة الفروق،
ثم حجم التأثري (د) ،وأسفرت النتائج عن فروق دالة إحصائيا ً بني الجنسني يف عاملني فقط ،وهما :العصابية
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(متوسط الذكور أعىل) ،واإلتقان (متوسط اإلناث أعىل) ،وكان حجم التأثري يف الحالتني صغرياً ،ولم تظهر
فروق دالة إحصائيا ً بني الجنسني يف عوامل االنبساط ،والقبول ،والتفتح.
وفيما يتعلق باالرتفاع الجوهري ملتوسط عامل العصابية لدى الذكور عىل اإلناث ،فإن هذه النتيجة
تتعارض مع عدد كبري من الدراسات ،التي أسفرت عن ارتفاع جوهري للعصابية لدى اإلناث ،عىل الذكور
(انظر :األنصاري1997 ،؛ األنصاري ،وسليمان2014 ،؛ عبد الرحمن2011 ،؛ يونس ،وخليل2007 ،؛ Budeav,
1999; Costa et al., 2001; Feingold, 1994; Del Diudice, 2015; Goodwin & Gotlib, 2004; Fernandez
& Castro, 2004; Kajonius & Johnson, 2018; Lippa, 2010; Schmitt et al., 2008, 2017; Weisberg,
.)De Young & Hirsh, 2011
ومن ناحية أخرى يتفق حصول الذكور عىل متوسط درجات أعىل جوهريا ً من اإلناث يف العصابية ،يف
هذه الدراسة ،مع عدد قليل جدا ً من الدراسات ،أي :دراستني ،أجريت إحداهما يف الجزائر (أوالد هدار،)2017،

صابية أعىل جوهريا ً
فضالً عن دراسة عرب ثقافية ،حصل فيها اليابانيون واملرصيون الذكور ،عىل متوسط يف العُ َ
من نظرائهن اإلناث ( ،)Mohammad et al., 2009ويتسق ارتفاع العصابية لدى الذكور يف هذه الدراسة ،مع ما
أسفرت عنه دراسة أخرى أجريت عىل أربع دول عربية ،لم يختلف متوسط طلبة الجامعة فيها عن الطالبات يف
الكويت وقطر ،اختالفا ً داال ً إحصائيا ً يف الرضا عن الحياة ( ،)Abdel-Khalek & El Nayal, 2015علما ً أن هذه
السمة األخرية ترتبط عادة ارتباطا ً سلبيا ً مع العصابية.

وقد حصلت اإلناث عىل متوسط أعىل جوهريا ً من الذكور يف عامل اإلتقان ،وتتفق هذه النتيجة مع عدد
من الدراسات السابقة (انظر :شقفة2011 ،؛ أوالد هدارFeingold, 1994; Goodwin & Gotlib, ،2017 ،
 ،)2004; McCrae et al., 2005; Rubinstein, 2005; Schmitt et al., 2008يف حني تختلف هذه النتيجة مع
دراسة كشفت عن حصول الذكور عىل متوسط أعىل جوهريا ً يف اإلتقان (Del Giudice, Booth, & Irwing,
.)2012
وقــد كشــف بعـض البحــوث السـابقة عــن فــروق دالـة إحصائيــا ً بـني الجنســني يف
عامـل القبـول ؛ إذ حصــل اإلنــاث عـىل متوســط درجــات أعـىل مــن الذكــور (انظــر :األنصــاري،
وسـليمان2014 ،؛ شـقفة2011 ،؛ عبـد الرحمـن2011 ،؛ أوالد هـدار2017 ،؛ يونـس ،وخليـل2007 ،؛
& Feingold, 1994; Goodwin & Gotlib, 2004; Kajonius & Johnson, 2018; Lippa, 2010; Lodhi, Deo,
Belhekar, 2002; McCrae et al., 2005; Rahmani & Lavasani, 2012; Schmitt et al., 2008; Weis .),berg et al., 2011ولكن نتائج الدراسة الحالية ،اتفقت مع دراسات أخرى (ولو أنها أقل عدداً) يف عدم داللة
الفروق بني الجنسـني يف عامل القبول (انظر :األحمد ،وملحم2010 ،؛ األنصاريFernandez & Castro, 1997،
.);2004; Gülgöz; 2002
ولم تكشف نتائج الدراسة الحالية كذلك عن فروق دالة إحصائيا ً بني الجنسني يف عامل االنبساط ،وتتفق
هذه النتيجة مع دراسات كثرية (انظر مثالً :األحمد ،وملحم2009 ،؛ األنصاري1997 ،؛ األنصاري ،وسليمان،
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2014؛ الرشع2012 ،؛ شقفة2011 ،؛ عبد الرحمن2011 ،؛ Farmer, Redman, Harris, Mahmood, Sad-
 .)ler, Pickering et al., 2002; Feingold, 1994; Lippa, 2010ولكن عدم ظهور فروق دالة إحصائيا ً بني

الجنسني يف عامل االنبساط يف الدراسة الحالية ،يختلف مع دراسات سابقة ،أسفرت عن فروق دالة إحصائيا ً
بني الجنسني يف االنبساط ،سواء أكان املتوسط األعىل للذكور أم كان لإلناث (انظر مثالً :أوالد هدار2017 ،؛

يونس ،وخليل2007 ،؛ ;Fernandez & Costro, 2004; Goodwin & Gotlib, 2004; Lodhi et al., 2002
.)Schmitt et al., 2008; Weisberg et al., 2011
وفيما يختص بعامل التفتح ،لم تكشف هذه الدراسة عن فروق دالة بني الجنسني يف هذا العامل ،ويتفق
ذلك مع عدد من الدراسات (انظر مثالً :األحمد ،وملحم2009 ،؛ Costa et al., 2001; Feingold, 1994; Gjerde
& Cardilla, 2009; Goodwin & Gotlib, 2004; Lippa, 2010; Schmitt et al., 2008; Weisberg et al.,
 .) 2011ولكن هذه النتيجة تختلف عن دراسات أخرى ،كشفت عن فروق دالة بني الجنسني يف التفتح (انظر:
شقفة2011 ،؛ أوالد هدار2017 ،؛  ،)Gülgöz, 2002; Rahmani & Lavasani, 2012وكان متوسط التفتح لدى
الذكور هو األعىل يف هذه الدراسات.
وكما سبق أن ورد يف التعقيب عىل الدراسات السابقة ،فإن اختالف نتائج الدراسات ،يف الفروق بني
الجنسني يف عوامل الشخصية ،يرجع إىل أسباب كثرية ،يمكن تصنيفها إىل ( )1خصائص العينة )2( ،اختالف
الثقافة )3( ،خصائص املقاييس املستخدمة )4( ،االتجاه نحو االختبار  ،Test-taking attitudeوالسيما
الجاذبية االجتماعية.
وأهم نتيجة لهذه الدراسة عىل عينة املراهقني الكويتيني؛ الفروق الدالة إحصائيا ً بني الجنسني يف
الشخصية ،يف عاملني فقط ،وهما :العصابية (متوسط الذكور أعىل) ،واإلتقان (متوسط اإلناث أعىل) ،مع عدم
ظهور فروق دالة إحصائيا ً بني الجنسني يف عوامل :االنبساط ،والقبول ،والتفتح.
وتطبيقا ً لهذه الدراسة ،يوىص بوضع برنامج إرشادي يهدف إىل خفض العصابية ،ورفع اإلتقان لدى
الذكور؛ إذ يمكن أن يمهد ارتفاع العصابية إىل اإلصابة باالضطرابات النفسية الحقيقية( ،انظرAbdel- :
 ،)Khalek, 2013كما أن رفع عامل اإلتقان ،يزيد من الدافعية لإلنجاز ،وحب النظام والرتتيب ،واالنضباط
الذاتي ،والكفاءة واالقتدار ،والشعور بالواجب (عبد الخالق ،2016 ،ص  ،)241 - 240ذلك أن األطفال
واملراهقني ،هم مستقبل أي أمة.

املراجــع
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أصدرت مجموعة البنك الدوىل تقرير التنمية العاملية لعام  2018بعنوان «التعلم لتحقيق وعد التعليم»  ،وقد
شارك ىف إعداد التقرير فريق من الخرباء االقتصاديني يف البنك الدويل عىل رأسهم ديون فيلمر وهالىس روجرز.
وتكون التقرير من ( )216صفحة ،واعتمد فريق اإلعداد عىل عرض مشكالت التعليم ،واالستشهاد باألد ّلة،
وتحليل األوضاع التعليميّة بالطرق العلمية ،ث ّم إدراج توصيات للحكومات والدول.

التعريف مبجموعة البنك الدولي :World Bank Group
تأسس البنك الدويل لإلنشاء والتعمري يف  1944ثم أُطلق عليه فيما بعد البنك الدويل ،واتسع نطاق عمله
ليضم مجموعة من خمس مؤسسات إنمائية مرتبطة ارتباطا ً وثيقاً .واستهدفت القروض التي كان يقدمها
البنك الدويل يف بدايته إعادة بناء البلدان التي دمرتها الحرب العاملية الثانية .وبمرور الوقت ،تحول محور
تركيز البنك الدويل من إعادة اإلعمار إىل التنمية ،مع الرتكيز عىل البنية التحتية مثل السدود وشبكات الكهرباء
وشبكات الري والطرق .ومع إنشاء مؤسسة التمويل الدولية يف  ،1956أصبحت مجموعة البنك الدويل قادرة
عىل تقديم القروض لرشكات القطاع الخاص واملؤسسات املالية يف البلدان النامية .وجاء مع إنشاء املؤسسة
الدولية للتنمية يف  1960املزيد من الرتكيز عىل البلدان األشد فقراً ،يف إطار التحول املطرد نحو استئصال شأفة
الفقر ،وهو ما أصبح الهدف الرئييس ملجموعة البنك .وجاء إطالق املركز الدويل لتسوية منازعات االستثمار،
والوكالة الدولية لضمان االستثمار بعد ذلك بمثابة إثراء لقدرة مجموعة البنك عىل ربط املوارد املالية العاملية
باحتياجات البلدان النامية.
ويبلغ عدد البلدان األعضاء يف مجموعة البنك الدويل  ،189ويمثل املوظفون أكثر من  170بلدا ً مختلفا ً يف
أكثر من  130موقعا ً يف مختلف أرجاء العالم ،وبدأ العمل به عقب الحرب العاملية الثانية ىف عام  ،1944وتتضمن
مجموعة البنك الدويل خمس مؤسسات تعمل من أجل تقديم حلول مستدامة لتقليص الفقر وبناء الرخاء
املشرتك يف البلدان النامية .وتشمل هذه املؤسسات كل من البنك الدوىل لإلنشاء والتعمري ،IBRDواملؤسسة
الدولية للتنمية  ،IDAومؤسسة التمويل الدولية  ،IFCوالوكالة الدولية لضمان االستثمار  ،MIGAواملركز
الدوىل لتسوية منازعات االستثمار  .ICSIDوقد أصدر البنك الدويل أكثر من مائتي ألف تقرير ودراسة منذ
إنشائه حتى اآلن ىف مجاالت التنمية املختلفة ومنها التعليم.
ويأتى اهتمام البنك الدويل بالتعليم من منطلق أهمية التعليم ىف تحقيق أهداف البنك الدوىل االقتصادية
وهو القضاء عىل الفقر ،ودعم الرخاء ،وأهميته بالنسبة لألفراد ىف زيادة فرص العمل ،وزيادة مستويات
األجور ،والصحة ،كما يفتح آفاقا ً جديدة ىف شتى املجاالت ،وبالنسبة للمجتمعات فإن التعليم يزيد من معدالت
النمو االقتصادى عىل املدى البعيد ،ويسهم ىف تقليل نسب الفقر ،ويف تطوير املؤسسات ويساعد عىل نرش اإلبداع
وتنميته ،ويدعم التالحم االجتماعي ،فطلبة اليوم هم مواطنو وقادة ،ورشكاء وآباء الغد ،وأن التعليم ما هو إال
استثمار متعدد املزايا .ويرى فريق عمل التقرير أن مجرد إتاحة التعليم ىف بلد ما ليس هو الهدف الوحيد ،بل
إن األمر األكثر أهمية ويحقق عائدا ً عىل االستثمار هو تعلم واكتساب املهارات ألن هذا هو ما يخلق رأس املال
البرشي.
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وأشار تقرير البنك الدوىل لعام  2018لوجود أزمة تعلم عاملي ،فالتعليم ىف كثري من دول العالم ال يحقق
املستهدف منه من حيث تعلم الطالب املهارات األساسية للحياة ،بل إن األطفال يقضون سنوات من أعمارهم ىف
املدرسة بدون حدوث تعلم حقيقى  ،مما يمثل إهدارا ً للموارد البرشية التى ال تقدر بثمن .وظلما ً لهؤالء األطفال

ألنه بدون تعلم هذه املهارات يقىض األطفال حياتهم ىف الفقر والتهميش ،وينعكس ذلك سلبا ً أيضا ً عىل مستوى

حياتهم وأجورهم .وهذه تمثل أزمة أخالقية واقتصادية يجب مواجهتها بأرسع وقت.

مظاهر أزمة التعلم عاملي ًا:
أكد التقرير عىل أهمية التعلم ،وتعلم املهارات الحياتية املطلوبة ،فبدون التعلم ،سيفشل التعليم يف الوفاء
بوعده بالقضاء عىل الفقر املدقع وخلق فرص وازدهار مشرتك للجميع.
ً
حالة
وأوضح التقرير أن هناك مشكلة حقيقية يعانيها األطفال ىف العديد من دول العالم ،وهي تش ّكل
ً
من عدم التكافؤ ،وتحرمهم فرصا ً
عادلة للمستقبل .فبعد قضاء األطفال عدة سنوات يف الدراسة باملدارس،
فإنهم ال يستطيعون القراءة والكتابة أو إجراء عمليات حسابية أساسية مما يمثل أزمة عاملية.وحذر التقرير
كذلك من أن أزمة التعلم هذه توسع الفجوات االجتماعية بدال ً من تضييقها ؛ إذ يصل التالميذ الصغار الذين
يعانون بالفعل من الفقر أو الرصاع أو التمييز عىل نوع الجنس أو اإلعاقة إىل مرحلة الشباب دون تمكنهم من
أبسط املهارات الحياتية.
ّ
واملتوسطة .وأن أكثر من
ور ّكز التقرير عىل غياب آليّات القياس يف معظم الدول ذات الدخول املتدنّية
 600مليون طفل يف العالم ال يصلون إىل مستوى مهارات التع ّلم الرئيسة كالقراءة والكتابة والفهم والحساب،
ً
ً
ووجود  260مليون طفل محرومني من َّ
قوية ألهداف التع ّلم اإلنمائية،
رضبة
حق التعليم .وهذا ما يُعترب
ويضاعف الفجوة بني العالم املتقدّم والعالم النامي ،ويُنذر بآثار سيئة يف مستقبل هذه الدول االقتصادي
واالجتماعي.
وعىل الرغم من أن هذه الفجوات البالغة ىف التع رُّلم ليست قائمة ىف جميع البلدان النامية ،فإن العديد من
هذه البلدان يتخلف كثريا ً عن تحقيق ما يطمح إليه ،وتُظهر التقييمات الدولية بشأن مهارات القراءة والكتابة
والحساب أن أداء التلميذ املتوسط ىف البلدان الفقرية أسوأ من أداء  % 95من التالميذ ىف البلدان املرتفعة الدخل.
وحدد التقرير عوامل ظهور أوجه القصور بعملية التع رُّلم ،وال يشمل ذلك طرق انهيار التدريس والتع رُّلم
ىف الكثري من املدارس فحسب ،بل يشمل القوى السياسية التى تتسبب ىف استمرار هذه املشكالت .كما أشار
ٍ
فجوات كربى بني مختلف الطبقات االقتصاديّة يف بعض دول العالم األفريقيّة واآلسيويّة
التقرير إىل وجود
ّ
يحقق الطالب األثريا ُء ناتجا ً تعليميا ً مقبوالً ،يتدنى أدا ُء
ودول أمريكا الالتينية وبعض الدول العربيّة .فبينما
الطلبة من ذوي األُرس الفقرية يف الدول ذاتها إىل معدّالت غري مقبولة.
ً
فتبني ّ
ّ
أن املع ّد َل
مقارنة يف أداء الطلبة بني الدول الغنيّة وأقرانهم من الدول النامية.
وقدّم التقرير
الوسطي ألداء الطلبة يف الدول النامية هو أدنى بـ  % 75من أدنى معدّل أداء الطلبة يف الدول املتقدّمة ،ويف دول
ّ
بني ،مثالًّ ،
أخرى أدنى بـ  .% 95وقد اعتمد التقرير عىل إحصاءات من مختلف الدول تُ ّ
أن  % 75من األطفال
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ّ
ٍ
جملة قصري ٍة بسيطة بلغتهم األ ّم
االبتدائي يف املناطق الريفيّة يف الهند غري قادرين عىل قراءة
الصف الثالث
يف
ّ
ّ
الصف التاسع يف إحدى الدول األفريقيّة من ح ّل مسائل
كما باللغة اإلنجليزيّة؛ كما لم يتم ّكن معظ ُم الطلبة يف
ٌ
ّ
نسبة
التعليمي لهذه الفئة يف السنوات الالحقة .فهناك
للصف الخامس .وهذا أم ٌر ينذر برتاكم الضعف
حسابيّة
ّ
ٌ
ٍ
مرحلة عليا ولم
ونسبة أخرى تصل إىل
تترسب من مقاعد الدراسة بسبب الفشل التا ّم يف التحصيل،
كبري ٌة
ّ

تكتسب بع ُد الح َّد األدنى املقبول من مهارات القراءة والكتابة والحساب وغريها من مهارات التفكري األساسيّة
املطلوبة مليادين العمل .

ّ
التغريات الرسيعة يف مجال العلوم والتكنولوجيا واالقتصاد ،وما يرتتّب عليها من مهارات
وبالنظر إىل
متغرية ومتطوّرة يف سوق العملّ ،
ّ
فإن ناتجَ التع ّلم يف الدول النامية لن يتم ّكن من اللحاق بركب املستقبل ،وال
باملتط ّلبات االقتصاديّة للمجتمعات النامية .وذلك يمثل تحدّيا ً كبريا ً للمتع ّلمني من ك ّل املجاالت ويف جميع دول
العالم.
وعليه ،فإن مستقبل االقتصاد العاملي سيعتمد عىل أصحاب املهارات العقلية العليا ومرونة التفكري
واالبتكار والحلول الرسيعة والقدرة عىل التع ّلم ،وهو تح ٍّد تواجهه الدو ُل املتقدّمة حاليًّا يف تطوير مناهجها
وأنماط تع ّلم طالبها .لذا يتنبأ التقرير بفجوة اقتصاديّة أكرب بني الدول املتقدّمة والنامية خالل العقود القادمة

ُ
الحكومات املعنيّة عىل توجيه ك ّل جهودها لخدمة التع ّلم.
إذا لم تعمل

وركز التقرير الضو َء عىل جوانب مختلفة ألزمة التع ّلم يف هذه الدول ،ومنها :عد ُم دمج الطالب ذوي
ُ
وتهميش احتياجات املع ّلمني؛ وعد ُم تدريبهم
احتياجات التع ّلم اإلضافيّة يف محور اهتمام املع ّلمني واإلدارات؛

عىل استخدام الربامج التكنولوجية التي تساعد عىل تحسني مهارات الطالب؛ وتدنّي أوضاعهم االقتصاديّة

واالجتماعيّة بما يجعلهم غريَ قادرين عىل تلبية احتياجاتهم ،ومن ثم غري قادرين عىل القيام بواجبهم.
وأظهر التقرير التطوّ َر الذي ّ
حققته ُ
ٍ
زمنية قياسيّة ،مثل فيتنام وقطر وكوستاريكا،
بعض الدول يف فرت ٍة
ْ
ْ
وطوّرت من النظام العامّ ،بحيث ركزت العوامل السياسيّة واالقتصاديّة
بذلت حكوماتُها جهودا ً ج ّدي ًّة،
التي
والفنيّة لخدمة التع ّلم.
فكوريا الجنوبية مثالً كانت بلد مزقته الحروب وكان يسجل خالل خمسينيات القرن املاىض معدالت
متدنية للغاية ىف معرفة القراءة والكتابة ،لكنها أدركت أن التعليم هو أفضل طريق لنهضتها االقتصادية ،لذا
ركزت عىل تطوير املدارس ،وإتاحة التعليم لكل طفل ،وتعليمهم بصورة جيدة .واعتمدت عىل مجموعة من
السياسات الذكية واملبدعة والتعاون مع القطاع الخاص .واليوم أحرزت كوريا تقدما ً عامليا ً ىف معدالت القراءة
والكتابة ،وحقق طالبها أعىل الدرجات ىف تقييمات مستوى التعلم العاملية ،وهى واحدة من أعىل بلدان العالم
من حيث مستوي الدخل ،ونموذج ناجح للتقدم االقتصادى ،ومثاال ً لتأثري التعليم ىف مختلف الدول ،فإتاحة
التعليم الجيد ،وخلق رأس املال البرشي لهما أكرب الفوائد بالنسبة لالقتصاد وللمجتمع.
وأظهرت النتائج التى حققتها فيتنام عام  2012ىف اختبار لبلدان منظمة التعاون والتنمية ىف امليدان
االقتصادى لطالب املرحلة الثانوية ىف الرياضيات والعلوم والقراءة ،الذى يُسمَّ ى الربنامج الدوىل لتقييم الطالب،

94

12/5/19 12:57 PM

issue 81 final.indd 94

مجلة الطفولة العربية

تقرير التنـمـية العاملية لعام  “ 2018التعلم لتحقيق وعد التعلمي”

العدد الواحد والثمانون

أن مستوى أداء طالبها الذين تبلغ أعمارهم  15عاما ً يتساوى مع مستوى أداء نظرائهم ىف أملانيا رغم أن فيتنام
أفقر بكثري.
وحققت بريو بني عامى  2009و ،2015أرسع معدالت النمو ىف نواتج التع رُّلم االجمالية ،وذلك بفضل
َّ
منسقة بشأن السياسات ،وىف العديد من البلدان (مثل ليبرييا وبابوا غينيا الجديدة وتونغا)،
اتخاذ إجراءات
رُّ
َّ
تحسنا ً كبريا ً خالل فرتة زمنية قصرية للغاية بسبب تركيز
تحسنت مهارات القراءة ىف الصفوف الدراسية األوىل
الجهود اعتمادا ً عىل اإلفادة من نتائج املمارسات املختلفة.
حلول األزمة التعليـميـة القائمة:
استنادا ً إىل مشاورات مستفيضة أجراها فريق التقرير مع الحكومات واملنظمات املعنية بالتطوير
والبحث ومنظمات املجتمع املدنى والقطاع الخاص ىف  20بلداً ،أوىص التقرير باتخاذ خطوات ملموسة يف مجال
السياسات العامة ملساعدة البلدان النامية عىل حل هذه األزمة التعليمية الصعبة يف مجال تدعيم تقييمات عملية
التع رُّلم ،وتعبئة حركة اجتماعية قوية للدفع باتجاه إجراء تغيريات بالتعليم تساند إتاحة «التع رُّلم للجميع» .
وركز التقرير عىل التوصيات اآلتية:
ً
أوال :تقيمي مستوى التع ُّلم بحيث يصبح هدف ًا قابال للقياس:
فنصف البلدان النامية فقط لديها مقاييس لقياس مستوى التع رُّلم ىف نهاية املرحلتني االبتدائية
واإلعدادية ،ومن خالل وضع تقييمات للطالب جيدة التصميم ،يمكن مساعدة املع ِّلمني عىل توجيه الطالب،
وتحسني إدارة النظام ،وتركيز اهتمام املجتمع عىل التع رُّلم .ويمكن أن تؤدي هذه اإلجراءات إىل إثراء خيارات

السياسات الوطنية ،ورصد ما يتحقق من تقدرُّم ،وتسليط الضوء عىل األطفال الذين ال يحققون التقدم املرجو.
ثاني ًا :جعل املدارس تعمل لصالح جميع األطفال:
وذلك من خالل تحقيق تكافؤ الفرص ،والحرص عىل تقديم الرعاية الصحية لألطفال ،والحد من اإلصابة

بالتق رُّزم وتعزيز نمو املخ من خالل التغذية والتحفيز ىف سن مبكرة لكى يبدأ األطفال الدراسة وهم مستعدون
للتع رُّلم .واجتذاب األشخاص املؤهلني واملتميزين للعمل بمهنة التدريس ،ومواصلة تحفيزهم من خالل التدريب
املصمم خصيصا ً للمع ِّلمني مع االستعانة بموجِّ هني .واستخدام وسائل تكنولوجية تساعد املع ِّلمني عىل التدريس
بطريقة تناسب مستوى الطالب ،وتقوية اإلدارة املدرسية بما ىف ذلك املديرون.
ثالث ًا :حشد كل من له مصلحة فى التع ُّلم:
ويوىص التقرير بالرتكيز عىل استخدام املعلومات واملقاييس اللتحاق املواطنني بالتعليم ،وإتاحة التعليم
للجميع ،وتفعيل املحاسبية ،وخلق إرادة سياسية إلصالح التعليم .وإرشاك أصحاب املصلحة املبارشة ،بما
فيهم مجتمع األعمال ،ىف جميع مراحل إصالح التعليم بداية من التصميم وانتها ًء بالتنفيذ.
فاملشكلة ليست مجرد توصيل وإتاحة التعليم املدريس  ،بل وجود مشكالت هيكلية وبنيوية ىف التعليم
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يرتتب عليها إهدار رأس املال البرشي ،مما يهدد التنمية ويهدد مستقبل تلك املجتمعات .ومع ما يشهده العالم
اليوم من تغري تكنولوجي يزداد الوضع سوءا ً  ،فتحقيق املنافسة ىف االقتصاد العاملى مستقبالً يتطلب اكتساب
العمال املهارات األساسية  ،وكذلك تحتاج املؤسسات إىل اإلبداع والتعلم مدى الحياة ورسعة التكيف.
اخلامتة:
قدَّم تقرير البنك الدويل تشخيصا ً لواقع حال التعليم عىل املستوى العاملي ،وتشخيص أبرز مشكالته،
محاوال ً طرح حلول ملواجهة أزمة التعلم العاملية ذات األبعاد االقتصادية واألخالقية ،فاملشكلة ليست مجرد
توصيل وإتاحة التعليم املدريس ،بل إن التعليم ىف العديد من دول العالم يعاني مشكالت ىف بنيته ذاتها .وإهدار
رأس املال البرشي بسبب أوجه القصور ىف النظم التعليمية يهدد التنمية ويهدد مستقبل تلك املجتمعات .ومع
ما يشهده العالم اليوم من تغري تكنولوجى تزداد املشكلة سوءاً ،فألجل تحقيق املنافسة ىف االقتصاد ىف املستقبل
يحتاج العمال إىل املهارات األساسية كما تحتاج املؤسسات إىل اإلبداع والتعلم مدى الحياة ورسعة التكيف.
فمحور الرتكيز اليوم هو تعلم التالميذ والطلبة للمهارات الرضورية واألساسية للحياة ولسوق العمل،
وليس مجرد تلقينهم أو إلحاقهم بنظم وبرامج تعليمية ال تفيدهم ىف حياتهم العملية فيما بعد ،وقد حققت
العديد من بلدان العالم النامية كفيتنام وبريو وليربيا وغينيا إنجازات ىف ذلك امليدان رغم ما تعانيه من فقر
املوارد ونقص اإلمكانيات.
وأكد التقرير أن هناك حاجة ملحة إىل إصالح التعليم الذى يتطلب املثابرة وكذلك تحقيق توافق سيايس
وتعاون ومشاركة بني كل األطراف املختلفة املمثلة يف الحكومة ووسائل اإلعالم ورجال األعمال ومؤسسات
َّ
ويتعني عىل كل هذه األطراف تقدير قيمة وأهمية التع رُّلم
القطاع الخاص واملع ِّلمني وأولياء األمور والطالب،
كهدف وغاية يجب تحقيقها من خالل النظم التعليمية ىف املتعلمني عىل اختالف فئاتهم ،واملطالبة بأن تضع
البلدان وقادتها هدف «تحقيق التع رُّلم للجميع» ضمن أولويات أجنداتها وخططها الوطنية ،وذلك يؤدى بصورة
مبارشة إىل تحسني معايري ومستويات التعليم.
املراجع
البنك الدويل ( :)2018من نحن؟https://data.albankaldawli.org ،
البنك الدويل (« :)2017تقرير التنمية الدولية  :2018التعلم لتحقيق أهداف التعليم» التقرير الكامل .البنك
الدويل ،واشنطن .رخصة املشاع اإلبداعي ( )IGO. 3.0
مركز أنباء األمم املتحدة ( :)2017البنك الدويل يحذر من أزمة تعلم يف التعليم حول العالم،
http://www.un.org/
نضال حيدر ( :)2018أزمة التع ّلم :نظرة إىل تقرير البنك الدويل ّ عن التعليم  ،2018مجلة اآلداب،
http://al-adab.com
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املقاالت
الطفل واللعب  ..رؤية نفسية تربوية
د /محمد محمود العطار

أستاذ مساعد – جامعة الباحة ،اململكة العربية السعودية
melattar2010@yahoo.com

مقدمــة:
يعترب اللعب من أهم األساليب التي يستطيع اآلباء أن ينقلوا ما يريدون توصيله إىل أطفالهم من
خاللها؛ كما أنه من أهم األساليب التي تساعد الطفل عىل التعبري عن ذاته ،خصوصا ً وأنه ما زال فـي مرحلة
يعاني فـيها من نقص القدرة عىل التعبري  ،ومن نقص الثروة اللغوية.
وجميع الناس سواء كانوا صغارا ً أم كبارا ً يلعبون وهم أيضا ً يعرفون أن اللعب متعة ،ويعترب الكبار
اللعب عىل النقيض من العمل ،شيئا ً ليسوا مضطرين إىل القيام به ،وإنه ملن املؤلم حقا ً أن يمنع بعض اآلباء
أطفالهم عن اللعب ،أو يعدون اللعب مضيعة للوقت ومفسدة له ،وليس له أية فائدة ،ويخطئ من يظن أن
اللعب و َْق ٌ
ف عىل الصغار ،فالصغار والكبار يلعبون ،والذين يلعبون فـي الصغر ينتظر أن يلعبوا فـي الكرب ،وال
يرون فـي ذلك رشا ً أو مفسدة بل خرياً.

إن اللعب هو أفضل مدخل لتحقيق املتعة واملعرفة لدى الطفل .وتواصله مع اآلخرين وتحفـيز حواسه
لتنمية مواهبه واكتساب مهارات ومعارف جديدة ،وتفعيل قدرته الذاتية للتحكم فـي سلوكياته.
وللعب دور ،بل أدوار فـي تنمية الجسم والنفس والعقل ،وهذا اللعب يكون تلقائيا ً فـي فرتة الطفولة
بمثابة سلوك يقوم به الطفل بدون غاية ،أو تخطيط مسبق ،ذلك أن اللعب من أهم وسائل الصغار فـي تفهم
العالم أو البيئة املحيطة بهم ،وهو أهم الوسائل التي يعرب بها الصغري عن نفسه ،ومن هنا يتطلب األمر إتاحة

وقت الفراغ للعب وإفساح مكان للعب ،واختيار مختلف هذه األلعاب املشوقة وأوجه البناء وتوجيهه نفسيا ً
وتربويا ً أثناء اللعب.

ويعترب اللعب مطلبا ً حيويا ً للحياة النفسية السوية والصحة النفسية ألطفالنا فـي مراحل النمو
املتعاقبة ،ويعد اللعب بالنسبة لألطفال عملية أساسية تواكب النمو الحركي ،كما نجد أنه يرتبط ارتباطا ً وثيقا ً
بجميع جوانب النمو األخرى كالنمو الحركي ،واالجتماعي ،واالنفعايل ،والعقيل ،واللغوي (إبراهيم ،)2000 ،إن
الطفل يتوق جدا ً إىل اللعب ،ويجد فـيه مجاال ً للتنفس عن ميوله واستعداداته فـيستطيع أن يفصح خارجيا ً
عما يحس به فـي الداخل ،والطفل فـي اللعب يضع نفسه وسط كل األشياء ،ويقارن بني اليشء وبني نفسه.
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كما يعد اللعب مطلبا ً تربويا ً وحقا ً طبيعيا ً للطفل ،ويتحتم بالرضورة عىل اآلباء واملربني تهيئة الجو
املالئم لكي يمارس األطفال هذا الحق الطبيعي ،فالطفل يجب أن يلعب مثلما يجب أن يأكل ويرشب ويتنفس،
هذا إضافة إىل أن اللعب يعطى الفرصة العملية الختبار قدراته املتعددة فهو يجرب ويبحث ويفكر ويفرح
ويمرح فـي اللعب من دون تحمل ملسؤولية محددة ،فاللعب يعمل عىل إثراء عالم الخيال ودفع االبتكار ويساعد
عىل تنمية أسلوب حل املشكالت.
إن اللعب عملية هامة وهو طريقة من طرق الطفل الكتشاف العالم الخارجي ،ومعرفة أشياء جديدة،
واكتساب مهارات جديدة وعمل صداقات .والبد لألرسة أن تعمل ما تستطيع لتشجيع الطفل ليلعب بمفرده ،أو
مع أصدقائه أو مع العائلة( .أبو العزايم.)2003 ،

مفهوم اللعـب:
كثرت التعاريف التي تناولت اللعب فقد عُ رف اللعب بأنه ذلك النشاط الذى يقوم به اإلنسان لريوح عن
نفسه ،ويحصل  -عن طريقه  -عىل اإلحساس باملتعة (سليمان ،)1994 ،ويعرف علماء النفس اللعب بأنه كل
نشاط موجه يقوم به األطفال لتنمية سلوكهم وقدراتهم العقلية والوجدانية والجسمية ،ويحقق فـي القدر
ذاته املتعة والتسلية (عبدات ،)2003 ،وعرفه بياجية (  ) Piagetأنه عملية تمثل أو تعلم عمل عىل تحويل
املعلومات الواردة لتالئم حاجات الفرد ،فاللعب والتقليد واملحاكاة أجزاء ال تتجزأ من عملية النماء العقيل
والذكاء ،كما يعرف جود (  ) Goodاللعب بأنه نشاط موجه أو غري موجه يقوم به األطفال من أجل تحقيق
املتعة والتسلية ،ويستغله الكبار عادة ليسهم فـي تنمية سلوكهم وشخصياتهم وطاعتهم بأبعادها املختلفة
الجسمية والعقلية والوجدانية ،ويرى آخرون أن اللعب نشاط حر يمارسه الناس أفرادا ً أو جماعات صغارا ً أو

كبارا ً بقصد االستمتاع دون أي دافع آخر (لطف الله ،)1998 ،ويمكن تعريف اللعب بأنه ذلك النشاط الحر الذي
يمارس لذاته وليس لتحقيق أي هدف عميل.

سمة اللعب:
اللعب هو حب الطفل ،ومالذه ،وعامله ،وحياته وأسعد لحظات حياته تلك التي يقضيها مع لعبته،
ويحادثها ،يحكي لها حكاية ،يشكو لها والديه ،يشكو لها مشاكله ،يرضبها ،يبعثرها ،يفكها ويعيد تركيبها،
يتخيلها أشخاصا ً أمامه ومعه.
الطفل مع لعبه .يمكن أن يتعلم الكثري مثل( :عبد امللك.)1989 ،
-

النظام والنظافة.
الحكاية ،وتكوين الكلمات ،وتكوين الصور.
الحساب ،والعد ،ونطق الحروف.
ظهور مواهبه وقدراته الكامنة.
زيادة خربته.
ثقته فـي نفسه.
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اطمئنانه ملن حوله فتنمو شخصيته نموا ً سليماً.

الطفل مع لعبه .يخطئ ،ويجرب ،ويالحظ ويكتشف .ينجح ويفشل ،ويحاول .ثم يعيد املحاولة .وألن
عمل الطفل فـي هذه املرحلة هو اللعب واللهو ،فالبد من إعطائه هذه الفرصة سواء فـي البيت ،أو فـي
الحضانة ،أو فـي النادي إن وجد ،أو مع أخواته ،أو مع زمالئه .مع توفـري الوسيلة لذلك مهما كانت بساطة
اللعبة.

فوائد اللعب:
يعترب اللعب أداة هامة ونشاطا ً هادفا ً يساعد عىل نمو األطفال بشكل طبيعي ،كما يساهم فـي عمليات
التعلم واكتساب الخربات الجديدة وممارسة نشاطات تسهم فـي مقابلة املتطلبات األكاديمية أو الحياتية عىل
حد سواء (العطار.)2003 ،

ومن الفوائد التي تعود على الطفل من ممارسة اللعب ما يلي:
 )1اللعب النشيط رضوري لتنمية عضالت الطفل ،ورضوري لتنمية مهارات االكتشاف وتجميع األشياء
وفكها وتركيبها.
 )2يفسح اللعب املجال للطفل كى يتعلم الكثري ،فمن خالل باللعب وأدواته املختلفة يتعرف الطفل عىل
األشكال واأللوان واألحجام ،وأنواع املالبس ،ويتعلم مهارات االكتشاف ،ومهارات التجميع والتصنيف،
كما يحصل عىل خربات وافـية ال يستطيع الحصول عليها من مصادر أخرى .
 )3يتعلم الطفل من خالل اللعب إقامة عالقات اجتماعية جيدة مع اآلخرين ،كما يتعلم كيفـية التعامل
معهم بنجاح ،وكذلك يتعلم أساليب التعامل مع الرفاق ومع الكبار ومع األدوار التى يقومون بها.
 )4يتعلم الطفل من خالل اللعب بعض القيم ومفاهيم الصواب والخطأ ،ويتعلم بعض املعايري الخلقية ،كالعدل
والصدق واألمانة وضبط النفس وتحمل الهزيمة وتقبلها.
 )5يعرب الطفل فـي لعبه عن طاقاته البناءة والخالقة ،فهو فـي لعبه يجرب األفكار التى تدور فـي رأسه،
ومن خالل لعب األدوار ،ومن خالل الرسم ،يستطيع أن ينمي قدرته عىل اإلبداع.
 )6يكتشف الطفل عن طريق اللعب معارف كثرية عن نفسه وعن ذاته ،ويكتشف الحدود املختلفة لقدراته
باملقارنة بزمالئه ،ويعرف أيضا ً مشكالته وأساليب حلها( .سليمان.)1994 ،
 )7يرصف الطفل عن طريق اللعب التوتر الذي يتولد نتيجة القيود املختلفة التي تفرض عليه؛ ولذا نجد أن
األطفال الذين يكثر فـي بيوتهم القيود واألوامر والنواهي يلعبون خارج البيت أكثر من غريهم ،فاللعب
من أحسن الوسائل لترصيف الكبت ،وليس الكبت فقط بل سائر األمراض النفسية التي تأتي بسبب
حبس الطفل ومنعه من اللعب ،ويكون عالجها أيضا ً باللعب ،أو يكون هو الجزء األكثر منها( .مريس أ،
.)2004
فاللعب – إذا ً  -يهيئ الطفل للتكيف فـي املستقبل من خالل االستجابات الجديدة التى يقوم بها أثناء
لعبه؛ ولذا ال ينظر إىل اللعب اآلن عىل أساس أنه مضيعة للوقت ،ولكن عىل أساس أنه رضوري لنمو الطفل ،
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واآلباء الذين يحرمون أطفالهم من اللعب فـي البيت أو خارجه إنما يحرمون الطفل من حاجاته األساسية
للنمو .

اللعب وشخصية الطفل:
يعترب اللعب أداة هامة ونشاطا ً هادفا ً يساعد عىل نمو األطفال بشكل طبيعي ،كما يساهم فـي عمليات
التعلم واكتساب الخربات الجديدة وممارسة نشاطات تسهم فـي مقابلة املتطلبات األكاديمية أو الحياتية عىل
حد سواء ،ويمكننا التعرف عىل أربعة جوانب رئيسية تجعل من اللعب أداة هامة للنمو ،وهي:
)1

أن اللعب نشاط طبيعي يميل إليه األطفال بشكل تلقائي ،ويمارسونه من أجل مواصلة عمليات
النمو كلما سمحت لهم الظروف بذلك.

)2

أنه من أجل تعزيز مكانة اللعب كأداة للنمو ،فإن األمر يتطلب توفـري الفرص ملمارسته ،برشط أن
تتناسب نشاطات اللعب مع مراحل النمو املختلفة.

)3

أن اللعب يؤدى إىل مساعدة الطفل عىل النمو متى وجد تشجيعا ً ومشاركة من الكبار فـي البيئة
املحيطة.

)4

أن اللعب فـي مجموعات يساعد الطفل عىل تنمية مهاراته االجتماعية ،ويعمل عىل استثارة العمليات
املناسبة ملواصلة النمو والتطور خاصة فـي مجاالت االتصال والتقليد واملحاكاة( .القذافـي.)1995 ،
ويعترب اللعب بمختلف صور نشاطه سائدا ً فـي حياة الطفل ،وخاصة مرحلة ما قبل املدرسة ،وعن

طريق اللعب يمكن أن يتقدم نمو الطفل فـي جوانبه الجسمية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية والحركية،
ويعترب اللعب وسيلة الستغالل ما لدى الطفل من طاقة زائدة وتوجيه هذه الطاقة وجهات بناءة ،ويعترب اللعب
أداه يعمد إليها الطفل للتعرف عىل العالم الذي يعيش فـيه ،ويعترب اللعب أحد العوامل الهامة التي يعرب بها
الطفل عن نفسه (العطار.)2003 ،

إن اللعب بالنسبة للطفل عملية منو فـي جوانب شخصيته املتعددة:
 )1يف الناحية الجسمية :حيث ينمى اللعب عضالت الطفل ،ويدرب كل أعضاء جسمه بشكل فعال،
كما يحقق لدى الطفل ما يعرف بمفهوم الذات الجسمية بمعنى تكوين اتجاهات معينة نحو كيانه
الجسمي وكيفـية استخدامه إلمكانياته الجسمية.
 )2وفـي الناحية العقلية :حيث يساعد اللعب الطفل عىل إدراك العالم الذي يعيش فـيه وعىل أن يتحكم
فـيه ويتمكن منه .وقد ربط املربون املسلمون بني اللعب والذكاء ،وأدركوا قيمة اللعب فـي تنشيط
األداء العقيل ،كما أدركوا وجود عالقة إيجابية بني ارتفاع الذكاء والنمو الجسمي األفضل.
 )3وىف الناحية االجتماعية :حيث يساعد اللعب الطفل عىل تقبل معايري الجماعة وقواعد اللعبة .كما
ينمى لديه الحاسة األخالقية حيث يتعلم السلوك االجتماعية املقبول من خالل اتصاالته وروابطه
باألطفال اآلخرين (مريس ب.)2004 ،
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 )4وىف الناحية النفسية :حيث يساعد اللعب الطفل عىل التعبري عن انفعاالته ،وعىل التخفف من املخاوف
والتوترات التى تخلقها الضغوط املفروضة عليه من بيئته واألساليب غري الرشيدة فـي تربيته ،كما
أنه يوفر للطفل الراحة النفسية ويمنع عنه امللل ،ويحد من الروح العدوانية عنده.

ألعاب الطفل:
أجمعت كل أراء املتخصصني عىل أهمية اللعبة فـي تكوين الشخصية السوية للطفل  ،وأفضل األلعاب
هي ما يستطيع الطفل أن يصنعها بنفسه ،أو أن يكتشف طريقة خاصة به الستعمالها واستخدامها ،مثل
األلعاب التي عىل شكل املكعبات والقوالب الخشبية أو البالستيك ألنها من أكثر األلعاب إثارة لخيال الطفل،
فهي فـي مجملها سهلة الفهم ،وتدعوه دائما ً لالنتباه والرتكيز ،إضافة إىل أنها تفتح أمامه عاملا ً جميالً يتعلم
الطفل منه الكثري ،كما أنها تشغل أكرب مساحة من وقته ألنها تجعل أحالمه قابلة للتنفـيذ ،حيث تشجعه عىل
أن يجلس ساعات ليصمم إحدى أفكاره مما يجعله يشعر بالثقة بنفسه ،وعندما يهدم ما بناه فذلك الكتشاف
خطأ ما يرغب فـي إصالحه أو يرغب فـي بناء يشء جديد بهدف جديد ،وهناك عالم السيارات والقطارات،
وهى تثري اهتمام كل األطفال من كل األعمار وتجذبهم إىل عالم الشارع والسفر والرحالت ،ولكى ينضج تفكري
الطفل ،ويحصل عىل الخربة ،وتصبح اللعبة مفـيدة ومعلمة له ،البد أن ترتك له قيادة األمر بنفسه ليكون هو
البطل الذى يقود لعبته ويكون دور األم أو األب كدور كومبارس فقط ملساعداته إن أراد ذلك (مجلة املرأة اليوم،
.)2005

اللعبة املناسبة للعمر املناسب:
 )1منذ الوالدة وحتى عمر السنة :يجب أن يحاكى اللعبة حواس الطفل ،كالسمع والبرص والحس مثل:
الشخشيخة ،دمى بالستيك ،األلعاب القماشية القابلة للغسيل ،ألعاب متحركة ،ولكن ال تصل لها يد
الطفل ،األلعاب التى تصدر صوتا ً عند عرصها.

 )2من عمر سنة إىل عمر سنتني :هنا يجب أن تلبي األلعاب طبيعة الطفل املحبة لالكتشاف :مثل الكتب
البالستيكية ذات الصور الكبرية ،سيارات األطفال ،املكعبات ،األلعاب ذات الخيط املطاطي ،برشط
أن يكون هذا الخيط قصريا ً قدر اإلمكان ،تليفون األطفال ،واأللعاب املوسيقية.

 )3من  2إىل  5سنوات :يجب أن تبدأ اللعب هنا بمحاكاة سلوك الكبار نوعا ً ما :الكتب ذات القصص
القصرية ،تركيب املكعبات ،أقالم تلوين غري سامة ،أدوات منزلية ،ألعاب الحديقة مثل صندوق
الرمل ،والزحليقة والدراجة ثالثية العجالت أو السيارة.

 )4من  5إىل  9سنوات :يجب أن تكون األلعاب هنا مساعدة عىل تنمية ذكاء وإبداع الطفل مثل :أدوات
الطبيب واملمرضة ،الدراجة ثنائية العجالت ،القطار الكهربائي ،نط الحبل ،كرة القدم ،تركيب األلعاب
(الجرافة).

 )5من  10إىل  14سنة :تكون األلعاب العلمية واملناسبة ملوهبة الطفل مناسبة لهذه الفئة من األطفال
مثل :ألعاب الكمبيوتر ،املجر واملكربة ،ممارسة الرياضة ،وهواية جمع بعض األمور املفضلة مثل
قطع النقود أو الطوابع.
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 )6ال ترتك الطفل يلعب قرب الدرج ،وقرب الطريق ،وقرب برك املاء ،أو أحواض السباحة( .طلبة.)2005 ،

وينصح اخلبراء الوالدين عند شراء اللعب للطفل ما يلي:
 )1أترك لطفلك فرصة اختيار اللعبة التي يرغب فـيها؛ وما علينا فقط إال تنبيهه إىل ما يناسبه حسب
عمره.
 )2علم الطفل أن لكل لعبة قيمة معينة ،وحاول إفهامه أن اللعبة هدية تقدم فـي بعض األحيان وليس
فـي كل مناسبة.

 )3وفر لطفلك لعبته املفضلة التى تتناسب مع شخصيته وحالته النفسية ،فمثالً إذا كان الطفل يشعر
بالتوتر والقلق ،فـيمكن توجيهه نحو لعبة تشبه البالون مصنوعة من املطاط؛ بحيث يقوم برضبها
عدة مرات حتى يخف توتره ،أما الطفل الذي يعاني من امللل؛ فتعترب الدنيا املتحركة أفضل لعبة له
كى يستعيد نشاطه وحيويته( .الشاش.)2006 ،

كيف تختار ُلعب ًا جيدة؟
1

أن تكون أجزاء اللعبة قابلة للرتكيب ،وأن يكون حجم األجزاء كبرياً؛ حتى ال يستطيع الطفل ابتالعها
أو وضعها فـي أنفه أو أذنيه؛ وان يكون سطحها أو زواياها غري جارحة ،وأن تكون اللعبة قابلة
للغسيل.

 )2اللعبة الجيدة تقاس بقيمة األهداف التى تحققها ،وتذ َّكر أن الطفل رسيع امللل ،وال يلعب باللعبة
الواحدة أكثر من ساعة؛ لذا ينبغي أن نخفى بعض األلعاب لوقت معني ،ثم نعطيه إياها بعد فرتة،
فتكون بالنسبة له كاللعبة الجديدة.

 )3ينبغي أن تكون اللعبة مناسبة لعمر الطفل ،وإال فإننا سنراه يرضبها أرضا ً ويحطمها؛ ألنه يشعر
باإلحباط لعدم فهمه لها ،أو عدم قدرته عىل استعمالها.
 )4اخرت اللعبة جيدة الصنع؛ ألن األلعاب الرخيصة مشبعة بالرصاص.

 )5اخرت اللعبة التي تدوم ألطول فرتة ممكنة ،أما األلعاب التي تتلف رسيعا ً فإن رشاءها يعد تبذيراً.
 )6اخرت اللعبة التى تستثري نشاطا ً جسديا ً مفـيدا ً للطفل.
 )7اخرت اللعبة التى تشجعه عىل تقليد سلوك الكبار وطرق تفكريهم.
 )8اخرت اللعبة التي تريض حاجته لالستكشاف والتحكم فـي األشياء وتتيح له الفك والرتكيب.
 )9ينبغي عدم رشاء ال ِّلعب التى تصدر أصواتا ً حادة مرتفعة ،فقد تشكل خطرا ً عىل سمع الطفل.
 )10نوع ألعاب الطفل؛ فاجعل ما ينمي الشعور االجتماعي كاملالبس ،ومنها ما ينمي العضالت مثل ألعاب
الضغط والرتكيب ومنها ما ينمي الذكاء مثل بطاقات املطابقة ،ومنها ما ينمي العضالت الكبرية
والخيال مثل املكعبات وألعاب الشد والتسلق ،أما عجينة الصلصال فهي مهمة جدا ً المتصاص ما
يشعر به الطفل من ضغط وتوتر  -وتشكيله لها ينمي خياله  -والفرشاة واأللوان السائلة من أحب
األشياء إىل األطفال ،وهي مهارة تعد الطفل لتعلم الكتابة ،وهناك األلعاب اإلدراكية وهي األلعاب
التي تقوم عىل الفك والرتكيب والضم والتجميع املتسلسل ،وهذه تنمي لدى الطفل قدرات ومهارات
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أساسية (الشاش.)2006 ،
وهناك اعتبار هام عند اختيار ألعاب األطفال ،وهو الحرص عىل أن تساعد اللعبة عىل خلق عادات جيدة
عند الطفل ،وهي عىل سبيل املثال:

•عادة االحترام ملشاعر الغير :من الرضوري أن تخلط اللعبة فـي الطفل عادة هامة وهي احرتام
الغري وشعور الغري،وذلك باختيار اللعبة التي تجعله يحافظ عىل حقوق غريه مثل اللعب التي ال تحدث
ضوضاء شديدة ،واللعبة التي ترسخ عنده حب الوطن واالستقامة ،كما يجب عدم تقديم لعب تعطي
تلوثا ً فـي الجو املحيط بالطفل حتى يتعود عىل املحافظة عىل البيئة من حوله.

•املرونة :أي أن تساعد اللعبة الطفل عىل التكيف مع الجو املحيط به ،وتخلق لديه حب االستطالع.

•اإلميان باهلل :من أهم القيم التى يمكن غرزها فـي الطفل عن طريق اللعب ،وهي اإليمان بالله ،مما
يعطيه األمل فـي الحياة واالعتماد عىل الخالق ،ويخلق لديه الوازع الديني الذي يحميه من اقرتاف اآلثام
– كأن نحرض للطفل شعارا ً دينيا ً كسجادة صالة مثالً – فجعل الطفل يقدس هذه األشياء من خالل

اللعبة تمثل صديقا ً للطفل  ،وبالتايل فـيجعل شعار الدين ضمن أصدقاء الطفل و يجعله ينشأ عىل
عقيدة ثابتة( .الشوادفـي ،املريس ،وسكران.)1999 ،

اللعب ..رؤية نفسية:

قام علماء النفس بدراسة اللعب ومحاولة إيجاد تفسري له ،فأوجدوا عدة نظريات كان أبرزها ما ييل:

[(] نظرية التحليل النفسي:
يفرس فرويد ( )Freudاللعب وفقا ً ملبدأ اللذة واأللم  -فـيذهب إىل أن الطفل يميل فـي لعبه إىل تدخل
اآلخرين إلفساد متعة رسوره .ويرى أدلر ( )Adlerفـي لعب األطفال مرآة لحاجات الطفولة التي يمكن إشباعها
عن طريق النشاط الجسمي .وعىل هذا :فإن لعب األطفال فـيه إشباع لحاجاتهم وتعويض ملا يفشلون فـي
تحقيقه فـي الواقع (العطار.)2003 ،

[(] النظرية العقلية املعرفـية:
اعترب بياجيه (  ) Piagetاللعب مقياسا ً للنمو العقيل املعرفـي  -وعرفه بوصفه سلوكا ً استيعابيا ً خالصا ً
 بمعنى  :أنه تطبيق للتخطيطات القديمة عىل املوضوعات الجديدة ،ويرى (بياجيه) أن لكل من اللعب والتقليدأهمية فـي عملية النمو ،وأن اللعب ال يعكس فقط طريقة تفكري الطفل فـي املرحلة التى يمر بها ،بل ويسهم
أيضا ً فـي تنمية قدراته املعرفـية. .
وقد قسم (بياجيه) اللعب تبعا ً ملراحل النمو املعرفـي إىل ثالث مراحل أساسية هي:
 -1مرحلة اللعب التدريبي  -وتقابل املرحلة الحسية الحركية .
 -2مرحلة اللعب الرمزي  -وتقابل مرحلة ما قبل العمليات .
 -3مرحلة اللعب وفقا ً لقواعد وتقابل مرحلة العمليات العيانية أو املحسوسة.
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وينظر بياجيه إىل اللعب عىل أنه نشاط سائد فـي حياة كل طفل وأنه أيضا ً بديل طفويل ّ للتفكري الناضج
(شاش.)2001 ،
ووصف فـيجوتسكى ( )Vygotskyاللعب باعتباره خلق الطفل ملوقف متخيل  -وينشأ من الضغوط
االجتماعية ،كما يرى أن اللعب قوة تدفع بنمو الطفل فـي جميع الجوانب ،وأن التخيل يمثل جوهر أنواع
اللعب بما فـيها األلعاب ذات القواعد التي تمثل تخيالً ضمنيا ً أثناء ممارسته .وهو يرى أن اللعب يعطى الطفل
فرصة للتفكري املجرد (شاش)2001 ،

[ ]3النظرية السلوكية:
انبثقت النظرية السـلوكية فـي تفسري اللعب من أعمال سكنر( )Skinerوثورنديك ( )Thorndikeوهل
( )Hullبندورا ( )Banduraودوالرد وميللر ( .)Dollard & Millerوقد تركزت اهتماماتهم عىل الدور الذى تلعبه
البيئـة فـي تشـكيل لعب الطفل  -فازدهار اللعب يحتاج السـتثارة البيئة املحيطة بالطفـل واتصاله باألقران
واستحسان اآلباء ملمارسته ،باإلضافة إىل توافر املكان والوقت املناسبني ملمارسة الطفل ألنواع اللعب .ويخضع
اللعب لنفس القواعد األساسية للتعلم ومنها:

[أ] الدافعية:
إذ يعترب السلوكيون أن الوفاء باالحتياجات الجسمية هو الدافع القوى واألسايس وراء اللعب ،وأن
النشاط الحيوي فـي اللعب هو استجابة لهذا الدافع.

[ب] التدعمي:

فسلوك األطفال فـي اللعب يميل إىل التكرار بفضل التدعيم الذى يتلقاه  -فإذا كوفئ السلوك فسوف
يميل الطفل إىل تكراره  .وإذا تم تجاهله أو عقابه فمن املرجح أن يقل تكراراه.

[جـ] احملاكاة:
أشار دوالرد وميللر ( ،)Dollard & Millerباندورا ( )Banduraإىل أهمية املحاكاة فـي اكتساب
السلوكيات املختلفة .ويستمر الطفل فـي املحاكاة إىل الحد الذي يقف عندما يتعلمه أو يصبح قادرا ً عىل ترجمة

النموذج الذي يقلده .ومن املحتمل أن يؤدى لعب املحاكاة إىل إفادة السلوك االجتماعي الالحق ،ويكون أكثر نفعا ً
بشكل مبارش حيث يستخدمه الطفل فـي تخزين االنطباعات وتمثلها أو تخفـيف حدة القلق ،أو يكون أكثر
نفعا ً لجماعته فـي تنقية أحكامها وعقائدها (شاش.)2001 ،

[ ]4نظرية االستجمام والترويح:
تعترب من أقدم النظريات التي تناولت اللعب .ويرى أصحابها ،وعىل رأسهم الفـيلسوف األملاني الزاروس
( )Lazarusأن وظيفة اللعب األساسية هي راحة العضالت واألعصاب من عناء األعمال .فالالعب فـي نظرهم
يستخدم فـي ألعابه طاقات عضلية وعصبية غري الطاقات التى أرهقها العمل ،وبذلك فإن اللعب يتيح فرصة
الراحة للمراكز املرهقة.
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كما ترى هذه النظرية أن اللعب وسيلة الستعادة النشاط الذهني ،والبعد عن مشاغل الحياة من خالل
التسلية والرياضة ،ووسيلة للرتفـيه بعد العمل (الزغبي.)1997 ،

[ ]5نظرية الطاقة الزائدة:
تنسب هذه النظرية فردريك شيلر  ،F. Shelarوهربرت سبنرس  ،H. Spencerوتشري إىل أن وظيفة اللعب
هي التخلص من الطاقة الزائدة عند الطفل .فالطفل يحتاج إىل ممارسة مجموعة من أنشطة اللعب حتى
يستطيع تقليل الطاقة ،وأن اللعب تنفـيس غري هادف للطاقة الزائدة ،ويمكن االستفادة من طاقة النشاط
الزائدة هذه فـي عمل مفـيد بتحويلها من التنفـيس غري الهادف إىل التنفـيس الهادف .كما يمكن االستفادة
من تلك النظرية فـي مساعدة األطفال مرتفعي النشاط فـي تفريغ طاقاتهم من خالل ممارسة األنشطة
املعدة لهم (شاش.)2001 ،

[ ]6النظرية التلخيصية:
قدم هذه النظرية ستانىل هول  - Stanly Hllوهو يرى أن اللعب هو تلخيص لرضوب النشاطات املختلفة
التى مر بها الجنس البرشى عرب القرون واألجيال املتعاقبة ،وأن كل طفل يلخص تاريخ الجنس البرشى فـي
لعبه .فالطفل وهو يعوم أو يبني الكهوف أو يتسلق الشجار ،أو يقوم بعمليات القبض والصيد إنما يلخص
فـي لعبه أدوار املدنية التي مرت عليه .ولذا :فإن املهارات التي تعلمها جيل من األجيال سوف يقدمها للجيل
التايل الذي يمكن أن يضيف إليها (العطار.)2003 ،

[ ]7نظرية االتصال االجتـماعي:

حسب هذه النظرية يقلد الطفل أنماطا ً سلوكية اجتماعية ،حيث يقلد الولد أباه ،وكذلك الرجال

فـي سلوكهم وعملهم ،كما تقلد البنت أمها والنساء األخريات فـي سلوكهن وأعمالهن ،فاألطفال عادة ما
يلعبون ألعابا ً تساير ثقافة املجتمع الذي يعيشون فـيه ،وتمثل طباع آبائهم وأجدادهم ،كما يقلدون العادات
االجتماعية السائدة فـي املجتمع ،مثل عادات الطعام والكرم وطريقة املخاطبة وغريها مما هو سائد فـي
مجتمعهم (الزغبي.)1997 ،

[ ]8نظرية اإلعداد للعمل أو للحياة:

ترجع هذه النظرية إىل كارل جروس  ،Karl Grossوتسمى أحيانا ً بالنظرية الغريزية  -وقد فرست هذه

النظرية اللعب عىل أنه ألوان من النشاط الغريزي الذى يلجأ إليه اإلنسان منذ صغره ليتدرب عىل مهارات الحياة
األساسية ويتقنها  ،فما يقوم به الطفل من حركة دائمة لليدين والرجلني واألصابع والجسم وغريها تهدف إىل
السيطرة عىل أعضاء الجسم وتوظيفها فـي املستقبل ،وأن ألعاب الصغار ما هي إال تقليد ألدوار الكبار وإعداد
لها ،فاللعب باألسلحة لدى األوالد هو استعداد غريزي لدور املقاتل ،وألعاب الخياطة والطبخ والعناية بالدمى
للبنات هو استعداد غريزي ألدوار تدبري املنزل وتربية األطفال واألمومة ،ولعب األوالد والبنات فـي بناء البيوت
ولعب أدوار الزوج والزوجة هو استعداد غريزي للحياة الزوجية ومسؤولياتها( .العطار.)2003 ،
ومما يجدر ذكره أننا ال نستطيع أن نتبنى رأيا ً واحدا ً أو نظرية واحدة شاملة جامعة فـي تفسري ظاهرة
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اللعب ،بل يمكن تفسريه بالتوليف بني هذه النظريات وباألخذ بها مجتمعة.
ويتخلص الطفل عن طريق اللعب من التوتر االنفعايل والقلق الذى ينشأ من الضغوط النفسية والقيود
املختلفة التي تفرض عليه  ،كما يعد اللعب أيضا ً من أحسن الوسائل للتخلص من الكبت ،فالطفل الذى يعاقبه
الكبار ،ويعجز عن الرد عليهم يكبت ذلك  ،ويشعر نتيجة ذلك بالتوتر واالضطرابات  ،فـيلجأ إىل اللعب للتخلص
من التوتر وإعادة حالة التوازن التي اختلت ،كما يلعب الطفل دور الكبار فـي بعض أنواع اللعب اإليهامي ،
فـيرضب من هم أصغر منه ،أو يرضب الدمى التي يلعب بها ،ويوجه إليها نفس العبارات التي وجهت إليه
من قبل الكبار ،فاللعب أداة تعويض للقيام بما لم يستطع الطفل القيام به فـي الواقع وإشباع ما لم يستطع
إشباعه فـي الحياة اليومية .فاللعب من أحسن األدوات التي يعرب األطفال عما يشعرون به تجاه األشياء ،إذ
يفوق اللغة والكالم ،وقد أظهرت نتائج البحوث الرتبوية والنفسية أن األطفال كثريا ً ما يخربوننا بما يفكرون
به وما يشعرون به من خالل لعبهم التمثييل الحر ،واستعمالهم للدمى واملكعبات واأللوان والصلصال وغريها
من أدوات اللعب .كما يعد اللعب أداة فعالة فـي تشخيص مشكالت الطفل االنفعالية ورصاعاته ،فاللعب يعد
مرآة تعكس ما يعانيه الطفل من انفعاالت ومشكالت وآمال وآالم ورغبات؛ ألن الطفل فـي اللعب يكون عىل
سجيته ،فتنكشف مشكالته ورغباته وميوله واتجاهاته ويبدو سلوكه طبيعيا ً (الزغبي.)1997 ،

ومن أهمية اللعب فـي التشخيص لالضطرابات وفى العالج النفسي ما يلي:
 -الطفل املضطرب نفسيا ً يسلك سلوكا ً غري سويّ فـي اللعب.

 هو وسيلة لالتصال بالطفل واستثارة للتعبري الرمزي عن خرباته. -يسقط انفعاالته تجاه الكبار.

 يمكن اكتشاف الرغبات واملخاوف واملشاكل أكثر فـي اللعب الجماعية. -هو وسيلة للتنفـيس االنفعايل عن الدوافع والرغبات واإلحباط.

 -هو وسيلة إلزاحة املشاعر من الغضب والعدوان إىل بدائل مع التعبري عنها رمزياً.

 تخفـيف وطأة املشاعر من املخاوف واالتجاهات العدوانية وإيضاح أنها ليست من الخطورة كمايحسبها فـي خياله ووهمه.

 -يتعلم كيف يعرب عن خوفه وغضبه بصورة واقعية.

 اكتشاف قدرات ومواهب كانت خافـية مما يزيد من معرفته بنفسه وثقته بها. -يعطيه خربات وقائية (ميالد طفل جديد).

 بديل عما ال يستطيع القيام به فـي الحياة الواقعية (آدم.)2003 ،اإلرشاد باللعب:
وهو طريقة شائعة فـي مجال إرشاد األطفال ،حيث إن الطفل يقوم وهو يلعب بعملية (لعب أدوار)
يعرب فـيها عن مشاعره ومشكالته ،ألنه ليس كالكبار الذين يمكنهم عمل ذلك بالكالم والتعبري .ويستند
اإلرشاد باللعب عىل أسس من أهمها أن اللعب يكاد يكون مهنة الطفل ،ويعترب أحد األساليب الهامة التى يعرب
بها الطفل عن نفسه ،ويفهم عن طريقها العالم من حوله ،كما أن اللعب حاجة نفسية اجتماعية البد أن
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تشبع ،واللعب مخرج وعالج ملواقف اإلحباط فـي الحياة اليومية.
ومن فوائد اإلرشاد باللعب:
 .1هو أنسب الطرق إلرشاد الطفل.
 .2يستفاد منه تعليميا ً وتشخيصيا ً وعالجيا ً فـي نفس الوقت.
 .3يتيح خربات نمو بالنسبة للطفل فـي مواقف مناسبة ملرحلة نموه.
 .4يساعد الطفل عىل االستبصار بطريقة تناسب عمره.
 .5يتيح فرصة التعبري الجماعي فـي شكل بروفة مصغرة ملا فـي العالم الواقعي الخارجي.
 .6يتيح فرصة التنفـيس االنفعايل مما يخفف عن الطفل التوتر االنفعايل.
 .7يمثل فرصة الشرتاك الوالدين والتعامل معهما فـي عملية اإلرشاد (زهران.)1980 ،
ويمكن للمرشد النفيس أن يتبع فـي إرشاد األطفال باللعب أحد األسلوبني التاليني:
(أ) اللعب احلر أو غير املوجه :حيث يرتك املرشد للطفل حرية التعبري عن نفسه ومشكالته ،ويكون
ذلك من خالل تأمني املرشد للطفل موقفا ً إرشاديا ً مليئا ً باملحبة والدفء ،وخاليا ً من التهديد ،وقد يشارك املرشد
الطفل فـي اللعب  ،وقد ال يشاركه  ،وذلك حسب رغبة الطفل ،وهذا األسلوب فـي اإلرشاد يساعد عىل عالج
االضطرابات الوجدانية عند األطفال.
(ب) اللعب املوجه :وىف هذا األسلوب من اإلرشاد يحدد املرشد النفيس مرسح اللعب وأدواته بما يتناسب
وعمر الطفل ،ومشكالته وخربته ،ثم يرتك للطفل حرية اللعب فـي جو آمن يسوده العطف والتقبل .وقد
يشرتك املرشد النفيس مع الطفل فـي اللعب ،ليعكس للطفل مشاعره ،ويوضحها ،وذلك ليتمكن من إدراك
ذاته ،ويعرف إمكاناته (الزغبي.)1994 ،
إن اإلرشاد باللعب يساعد عىل حل املشكالت والتغلب عىل االضطراب االنفعايل عند األطفال ،وينمى
االتجاهات اإليجابية ،وكذلك ينمى وسائل االتصال املختلفة.
إن اللعب أنفاس الحياة بالنسبة إىل الطفل ،بل هو حياته وسعادته ومتعته  ،وليس مجرد قضاء أوقات
الفراغ بل هو تعلم وتعبري عن الذات ،فعلينا أال نفسد عىل أطفالنا أجمل أوقات متعتهم وأحىل مراحل عمرهم.

اللعب ..رؤية تربوية:
يعترب اللعب أحد األساليب الهامة الكتساب األطفال الخربات واملفاهيم الرتبوية املختلفة فـي الرتبية
الحديثة ،وقد أكد بياجيه  Piaget 1956أهمية إدراك أسلوب اللعب كمدخل وركيزة أساسية لعملية التعليم ،
كذلك يؤكد « سميالنسيك » أن اللعب هو الوسيلة التى يستعملها األطفال لرتجمة خرباتهم إىل أشياء داخلية
لها معنى بالنسبة لهم.

ومن أهم أساليب اللعب ما يلي (جاد:((004 ،

أ( ألعاب الداخل :ويمارسها األطفال داخل القاعات أو غرف النشاط ،وهي إما فردية أو جماعية .ومن
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ألعاب الداخل ألعاب املناقشة ،ألعاب األصابع ،ألعاب االختيار ،ألعاب التمثيل ،ألعاب التقليد أو ألعاب املحاكاة،
ألعاب التمارين الفكرية ،ألعاب اجتماعية ،ألعاب املهارات املختلفة ،واأللعاب الحركية واأللعاب التعليمية.
 األلعاب التعليـمية :وهي شكل من أشكال األلعاب املوجهة املقصودة تبعا ً لخطط وبرامجوأدوات ومستلزمات خاصة بها يقوم املربون بإعدادها وتجربتها وتقنيتها ثم توجيه األطفال نحو
ممارستها لتحقيق أهداف محددة ،ويمكن تقسيم األلعاب التعليمية إىل ألعاب تعتمد عىل األشياء
الحسية واأللعاب التي تعتمد عىل التفكري.
 األلعاب احلركية :تهدف األلعاب الحركية إىل تعويد الطفل عىل تناسق الحركات وأدائها عىل شكلخاص تؤدي إىل هدف معني تنمو من خاللها عضالت الطفل الكبرية والدقيقة وحواسه ،وتدرب
نواحي متعددة لدى الطفل ،كما تقدم له بعض املعلومات املتصلة بموضوع اللعب.
 األلعاب اإلرادية :وهذا النوع من اللعب يهدف إىل تدريب قوة إرادة الطفل والتحكم فـي ترصفاتهوانفعاالته.
 األلعاب اللفظية :وهي تساعد الطفل عىل النطق الصحيح ،وتثري مفرداته وتنمي ذوقه الفني،وتعمل عىل توسيع خياله وإشباع رغباته فـي التعبري عما يجول بخاطره بصورة تلقائية  ،كما
تساعد الطفل عىل التمييز بني الحروف والكلمات ومعرفة املتشابه منها واملختلفة.
 ألعاب األصابع :وأللعاب األصابع أهداف محددة من وراء استخدامها مثل تقديم فكرة التطابقلألطفال ،أو تعريفهم بأعداد أو عالقات رياضية أو اجتماعية أو تسلسل حوادث.
 األلعاب اإلنشائية :وهي تلك األلعاب التي تعتمد عىل مجموعة من األدوات واملواد التي يستعملهاالطفل لتصميم أو بناء أو تشكيل يشء ما أو أي أشياء جديدة تعطي لهذه األدوات واملواد معنى جديداً،
ومن أهدافها تحفـيز األطفال نحو الرغبة فـي التعليم الذاتي من خالل إنشاء األطفال وابتكارهم
أشياء جديدة ،مما يثري دوافعهم الداخلية نحو مزيد من حب االستطالع واالبتكار واإلتقان واإلنجاز
فـي العمل.
ب) ألعاب اخلارج :تتكون ألعاب الخارج أو الفناء من األلعاب الحرة ،وأخرى األلعاب املوجهة .وألعاب
الفناء والحرة هي تلك األلعاب التى يمارسها األطفال خارج غرفة النشاط وىف الفناء دون تحديد من املعلمة،
أو توجيه مبارش لألطفال نحو ممارستها ،وهي إما أن تكون فردية أو جماعية ،ومن أمثلة هذه األلعاب القفز
والتسابق والجري والتسلق والسحب والدفع وتمثل األضواء .كذلك تشمل اللعب غري املوجه بألعاب الفناء مثل
األرجوحة والسيارات وبيت اللعب .كذلك تشمل اللعب بالرمل واملاء.
أما األلعاب املوجهة فهي تلك األلعاب التي يمارسها األطفال فـي الفناء تحت إرشاف املعلمة وتوجيهها
وإرشاداتها وتدريبها لهم ،وهي بصفة عامة ألعاب جماعية ،ومن أهم هذه األلعاب التمارين الجسمية
املختلفة السويدية ،وامليش وقفز الحبل أو بدونه ،والقفز عىل رجل واحدة (الحجل) وجر الحبل والسحب
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والدفع والدوران وغريها.
ويساعد اللعب فـي نمو ذاكرة الطفل  ،وتفكريه  ،وتخيالته  ،وانفعاالته  ،وابتكاره  ،وإدراكه للعالم
الذى يعيش فـيه  ،فالطفل يحاول استكشاف العالم من حوله بنفسه ،ومن خالل املحاكاة املبارشة لألشخاص
املحيطني  ،مما يمكنه من استيعاب اللغة والكثري من خربات الحياة  ،ويمكن للعب أن يحقق ذلك إذا أحسن
تنظيمه وتوجيهه تربوياً ،إذ ال يمكن ترك عملية نمو األطفال للمصادفة أو الخربة العارضة ،فاأللعاب إذا

أحسن تنظيمها وتخطيطها واإلرشاف عليها تؤدى دورا ً تربويا ً فعاال ً لتعليم األطفال قواعد السلوك وأساليب
التواصل  ،وتنظيم التعلم  ،وتفريده ملواجهة الفروق الفردية  ،وتوفـري فرص النمو املتكامل واملتوازن لألطفال،
كما يجد األطفال متعة كبرية فـي ممارستها ،ألنها تنسجم مع ميلهم الطبيعي إىل اللعب ،كما يكتسبون
الكثري من املفاهيم واملهارات والقيم االجتماعية واألخالقية التي تتصل بالحياة اليومية والبيئية املحيطة بهم
( .بلقيس ومرعى.)1982 ،
كما يساعد اللعب فـي إحداث تفاعل بني الفرد وعنارص البيئة لغرض تعلم الفرد وإنماء شخصيته،
وسلوكه ،وجعله أكثر توافقا ً مع متطلبات املحيط الذي يعيش فـيه ،كما يساعد اللعب أيضا ً فـي تخليص
الطفل من األنانية والتمركز حول الذات فـي رياض األطفال .كما يعد اللعب أداة تعبري وتواصل بني األطفال
بغض النظر عن االختالفات اللغوية والثقافـية فـيما بينهم ،كما أنه أداة تواصل بني الكبار والصغار.
كما يعلم اللعب األطفال املشاركة والتعاون ،والتدرب عىل مهارات األخذ والعطاء .كما يكسبه مكانة
مرموقة بني رفاقه .كما يساعد اللعب الجماعي الطفل عىل أن يكون أكثر ارتباطا ً مع الجماعة من خالل
االنخراط فـي أنشطتها وتبادل األدوار معها .كما يساعد اتصال الطفل باآلخرين عىل حل مشكالته االجتماعية،
والترصف بطريقة اجتماعية ،كما ينمي عنده اإلحساس بمشاعر اآلخرين من خالل العالقات االجتماعية التي
يتعرض لها الطفل .كما يجعل اللعب الجماعي الطفل أكثر تنبها ً إىل رأي الناس فـي ترصفاته ،فهو يفكر
فـيما يقولون عنه من مدح أو ذم ،ويتحرى ما يرىض الناس ليعمله ،ويبتعد عما يزعج اآلخرين ،فـيتحاىش
الخروج عن طاعتهم (الزغبي.)1997 ،
إن التعلم خالل اللعب يساعد الطفل عىل أن يفهم أشياء عن نفسه وعن املجتمع من حوله ،ويكشف
كيف يحل املشكالت؟ ويتعلم السيطرة عىل نفسه والثقة بالنفس والتعاون مع الغري ،إنه يكتسب مهارات
جديدة ويشعر أنه مبدع .واللعب الجيد والشاق يساعد عىل التطور الجسماني والعقيل .كما أن التحرك والجري
والصوت العايل هي جزء من اللعب (أبو العزايم.)2003 ،
إن اللعب يسهم فـي تربية أطفالنا تربية سليمة متوازنة خالية من االنحرافات واملشكالت ،وهو واجب
عىل اآلباء واملعلمني لخلق املتعة فـي نفوس أطفالهم وبث الطمأنينة فـي قلوبهم ،وإدخال املعرفة إىل عقولهم.

اللعب ..والطفل املعاق:
يعترب اللعب مجاال ً يعرب فـيها الطفل املعاق عن مشاعره ورغباته ،ومتنفسا ً يفرغ من خالله طاقته
الجسدية واالنفعالية ،ووسيلة تربوية ناجحة لتنمية قدراته وتعزيز سلوكياته املرغوب فـيها ،ويعد كذلك أحد
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أهم وسائله للتعبري عن الذات فـي ظل تأخر نموه اللغوي بحكم إعاقته.
والطفل املعاق له نفس الحاجات التي للطفل العادي ،وهي أن يكون محبوبا ً ومرغوبا ً فـيه ،فهو يحتاج
إىل اإلحساس باألمان ،ويحتاج إىل أن ينتمي إىل اآلخرين .وأن تكون عالقته بهم طيبة ،كما يحتاج إىل أن يكون
نشطا ً مبدعاً ،فما أن تستوىف هذه الحاجات ويصبح الطفل ملما ً بالعالم املحيط به ،حتى تظهر فـي الطفل
معرفته بمن يكون هو وبما هو قادر عىل أدائه.

ومن احلاجات النفسية للطفل املعاق ما يلي (فهمي:((99( ،
 الحاجة إىل االستقالل. -الحاجة إىل اإلرشاف.

 -الحاجة إىل الصحة الجيدة.

 -الحاجة إىل الجو األرسي املستقر.

 الحاجة إىل االختالط باملجتمع واألطفال اآلخرين. الحاجة إىل العالقة الطيبة باألم. -الحاجة إىل حب الوالدين.

احلاجة إلى اللعب احلر :حيث يزود الطفل املعاق بوسيلة من أفضل الوسائل للتعبري عن نفسه .ويجب
أن يراقب لعب الطفل املعاق بدقة للوصول إىل معرفة مشكالت الطفل الخاصة .مجرد معرفة الطفل أن له
الحرية فـي اختيار النشاط الذي يروق له ،يزيل التوتر عنه .لذلك يستحسن تخصيص فرتة اللعب الحر فـي
بداية اليوم ،ليسمح لألطفال بأن يروحوا عن أنفسهم ،ويزول عنهم توتر نفيس يعانون منه.
وىف املدرسة :يراعى أثناء لعب األطفال الحر ،أن تتاح لهم الفرصة لإلنصات إىل املوسيقا ،وأن ينشدوا عىل
نغماتها أو يقضوا الوقت فـي الدق بأقدامهم أو الرقص .فـي حني يتاح آلخرين من األطفال أن يبنوا مكعبات
أو يعبثوا باملاء أو ينطلقوا إىل الكتب املصورة ..إلخ.
كذلك إتاحة الفرصة للطفل املعاق بالتزود بالرحالت ،لتساعده عىل أن يتعلم كيف يعيش فـي املجتمع
مع غريه من الناس .وبوسعه التمتع بالرحالت ،واملتنزهات ،وحدائق الحيوانات .إلخ .كما يستطيع مراقبة
الناس فـي الشارع ،وساعي الربيد ،ورجل الرشطة فـي أعمالهم.
إن قيام الطفل املعاق بدور سائق األتوبيس ،أو بناء محطة سكة حديد باملكعبات .أو إنشاء أغاني تدور
حول الحيوانات فـي حديقة الحيوان .أو رسمه صورا ً للحديقة التي زارها .كلها وسائل يتمكن بها من التعبري

عن نفسه .وبذلك ينشأ الطفل آمنا ،نافعاً ،سعيداً ،قادرا ً عىل اللعب الحر ،وعىل االتصال باآلخرين بطريقته

الخاصة (فهيم.)1991 ،
اللعب يحقق التوازن النفسي :يعترب اللعب وسيلة تعبري الطفل املعاق عن ذاته وحاجاته ورغباته،
ومتنفسا ً انفعاليا ً لتفريغ مشاعره املكبوتة وبيئة خصبة لتنمية مهاراته واكتشاف العالم من حوله وأشياء

110

12/5/19 12:57 PM

issue 81 final.indd 110

مجلة الطفولة العربية

الطفل ...واللعب :رؤية نفسية تربوية

العدد الواحد والثمانون

عديدة فـي نفسه ،وتجدر اإلشارة إىل أن لعب األم مع ابنها يؤثر بشكل كبري فـي تكوينه النفيس والرتبوي،
فمسؤولية األم تجاه ابنها ذي االحتياج الخاص أكرب من مجرد إطعامه وتلبية احتياجاته البيولوجية ،بل من
الرضوري مداعبته واللعب معه كلما أتيحت لها الفرصة ،ملا لذلك من أثر فـي تطوره الجسماني واالجتماعي
ومنحه الثقة واألمان وإثراء مقدرته اللغوية مهما بلغت درجة انشغالها بأعباء الحياة املنزلية .فاألم تشكل
أفضل لعبة بالنسبة للطفل  ،وهي مصدر أمنه النفيس خالل مراحل تطوره ونموه التدريجي (عبدات.)2003 ،
اللعب كوسيلة تربوية هادفة :قد يعاني الطفل املعاق فـي البداية من صعوبات فـي فهم اللعبة
وإدراك الهدف منها ،ومتى وملاذا يلعبها؟ ومتى ينتهي منها؟ وجميع هذه األمور تتطلب من الوالدين أن يقوما
باملساهمة فـي تهيئة البيئة الصحية للعب.
وتوضيح الهدف من اللعبة ورشحها للطفل ،وتنظيم وقت اللعب ضمن برنامج محدد ،مما يحقق
اكتساب بعض العادات السلوكية والرتبوية الهامة  ،وتهذيب البعض اآلخر ،وزرع املفاهيم الرتبوية كمفهوم
امللكية ،ولعب األدوار بني الجنسني ،ومفاهيم الزمان واملكان ،وإدراك قيمة الوقت ،واحرتام األنظمة والقوانني.
اللعب كوسيلة الكتساب التعلم :إن األلعاب الرتبوية إذا ما أحسن تخطيطها وتنظيمها واإلرشاف
عليها ،تؤدي دورا ً فاعالً فـي تنظيم عملية التعلم ملا لها من قيمة كبرية فـي إكساب الطفل املعاق املهارات
املعرفـية ،فعن طريق اللعب التمثييل الحر واستعمال الدمى واملكعبات واأللوان والصلصال نستلهم من الطفل
املعاق ما يفكر ويشعر به .لذلك أصبح اللعب فـي ميدان الرتبية الخاصة أداة تربوية تساعد فـي إحداث تفاعل
الطفل مع عنارص البيئة ،ويمثل وسيلة تعليمية هامة تساعد فـي إدراكه ملعاني األشياء ،ويمكن أن تستغله
معلمه الرتبية الخاصة فـي تفريد التعلم وفقا ً لقدرات وإمكانات األطفال؛ وبذلك يمكن أن يحقق اللعب املنظم
العديد من الفوائد لذوي االحتياجات الخاصة ،إذا تم استخدامه كوسيلة لتعليمهم وتدريبهم ،ومن أهم الفوائد:
 تأكيد الطفل املعاق لذاته من خالل شعوره بالتفوق عىل اآلخرين. -احرتام القوانني والتعليمات وااللتزام بها.

 -تنمية روح املنافسة وتعزيز االنتماء للجماعة.

 -تنمية العمليات العقلية كالتفكري ونمو الذاكرة والقدرة عىل التخيل.

 اكتساب الثقة بالنفس واالعتماد عليها واكتشاف القدرات وامليول (عبدات.)2003 ،وتختلف ألعاب الطفل املعاق عن الطفل العادي فـي بعض الجوانب املادية ،حيث يشري كثري من الباحثني إىل أن
أوجه االختالف بني ألعاب الطفل املعاق عقليا ً والطفل العادي تظهر فـيما ييل( :القذافـي.)1995 ،

إن كثريا ً من أدوات اللعب املصممة لألطفال العاديني قد ال تصلح فـي حالة استخدامها مع بعض فئات

التخلف العقيل الذين هم فـي نفس الفئة العمرية.
عندما يلعب الطفل املعاق عقليا ً بلعبة مصممة لعمر أربع سنوات عقلية – مثالً – يكون الطفل املعاق
أكرب سناً ،وأقوى جسما ً من الطفل العادي الذي يناظره فـي العمر العقيل.
إن األلعاب التي تعترب مأمونة الجانب وغري خطرية فـي حالة الطفل العادي قد ال تكون كذلك فـي حالة
الطفل املعاق عقليا ً  ،وربما تمثل خطرا ً عىل حياته فـي بعض األحيان.

111
111

12/5/19 12:57 PM

issue 81 final.indd 111

مجلة الطفولة العربية

الطفل ...واللعب :رؤية نفسية تربوية

العدد الواحد والثمانون

إن الطفل املعاق عقليا ً قد يعاني من بعض االضطرابات أو اإلعاقات الحسية والحركية التي تجعل اللعب
صعبا ً بالنسبة له مما يتطلب تعليمه ببطء مع تكرار املحاوالت أكثر من مرة ،واالعتماد عىل التجريب
واملمارسة العملية أكثر من االعتماد عىل النقاش والحديث ووسائل اإلقناع اللفظية.
وأخيراً .وليس آخر ًا يمكن تقديم مجموعة من التوصيات ملعلمي األطفال املعاقني ألخذها بعني االعتبار
عند استخدام األلعاب الرتبوية كوسائل تعليمية (عبدات:)2003 ،
استغالل األلعاب املتوافرة فـي بيئة الطفل املعاق لخدمة األهداف الرتبوية املوضوعة ،وذلك بما
يتناسب مع قدرات واحتياجات الطفل املعاق.
اختيار األلعاب ذات األهداف الرتبوية املحددة واملمتعة واملشوقة عىل أن تتناسب هذه األلعاب مع
مستوى األطفال وميولهم وخرباتهم.
العمل عىل تحديد األدوار لكل طفل أثناء ممارسة اللعبة.
إشعار الطفل املعاق بالحرية واالستقاللية أثناء اللعب.
تحديد قواعد اللعبة بسهولة ووضوح.
التدخل فـي الوقت املناسب ،وذلك بهدف تقديم املساعدة والتوجيه.
تقويم مدى فاعلية اللعبة فـي تحقيق األهداف الرتبوية املوضوعة.

املراجع
إبراهيم ،فـيوليت فؤاد ( .)2000محارضات فـي الصحة النفسية ،القاهرة ،مكتبة األنجلو املرصية.
أبو العزايم ،هبة ( )2003التعلم من خالل اللعب ،مجلة النفس املطمئنة ،السنة ( ،)18العدد ( ،)75القاهرة ،الجمعية
العاملية اإلسالمية للصحة النفسية.
آدم ،حاتم محمد ( .)2003الصحة النفسية للطفل من امليالد وحتى  12سنة ،ط ،1القاهرة ،دار اقرأ.
بلقيس ،أحمد؛ مرعى ،توفـيق ( .)1982سيكولوجية اللعب ،عمان ،دار الفرقان.
جاد ،منى محمد عىل ( .)2004الرتبية البيئية فـي الطفولة املبكرة وتطبيقاتها ،ط ،1عمان ،دار املسرية للنرش والتوزيع
والطباعة.
الزغبى ،أحمد محمود ( .)1994اإلرشاد النفيس :نظرياته  -اتجاهاته  -مجاالته ،بريوت ،دار الحرف العربي.
الزغبى ،أحمد محمود ( .)1997اللعب عند األطفال وأهميته الرتبوية والنفسية ،مجلة الرتبية ،السنة ( )26العدد (،)123
قطر.
زهران ،حامد عبد السالم ( .)1980التوجيه واإلرشاد النفيس ،ط ،2القاهرة ،عالم الكتب.
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العدد الواحد والثمانون

سليمان ،عيل ( .)1994دور األرسة فـي تربية األبناء ،سلسلة سفـري الرتبوية ( ،)11القاهرة ،رشكة سفـري.
شاش ،سهري محمد سالمة ( .)2001اللعب وتنمية اللغة لدى األطفال ذوي اإلعاقة العقلية ،ط ،1القاهرة ،دار القاهرة.
الشاش ،هداية الله أحمد ( .)2006موسوعة الرتبية العملية للطفل ،ط ،1القاهرة ،دار السالم للطباعة والنرش والتوزيع
والرتجمة.
الشـوادفـي  ،الغمري محمد ؛ واملريس  ،وجيه الدسـوقي ؛ وسـكران  ،ماهر عبد الرازق ( .)1999الخدمة االجتماعية فـي
مجال األرسة والطفولة ،كفر الشيخ ،مطبعة هشام.
طلبة ،جابر محمود ( .)2005سالمة األطفال ،إرشادات تربوية رقم ( ،)1جامعة املنصورة ،مركز رعاية وتنمية الطفولة.
عبد امللك ،رسمي ( .)1989كيف يصبح طفلك اجتماعياً؟ ،القاهرة ،مكتبة املحبة.
عبدات ،روحي ( .)2003ألعاب األطفال ذوي االحتياجات الخاصة ،مجلة املنال ،العدد ( ،)175اإلمارات العربية املتحدة،
مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية.
العطار ،محمد محمود ( .)2003أطفالنا واللعب فـي مرحلة الطفولة املبكرة ،مجلة الطفولة والتنمية ،املجلد ( ،)3العدد
( ،)12القاهرة ،املجلس العربي للطفولة والتنمية.
فهيم ،كلري ( .)1991ذوى االحتياجات الخاصة  -الكتاب التاسع  -القاهرة ،مكتبة املحبة.
القذافـي ،رمضان محمد ( .)1995رعاية املتخلفـني ذهنياً ،ط ،1اإلسكندرية ،املكتب الجامعي الحديث.
لطف الله ،عفاف ( .)1998أوراق تربوية فـي مشكالت األطفال الناشئة ،ط ،1دمشق ،أشبيلية للدراسات والنرش والتوزيع.
مجلة املرأة اليوم ( .)2005العدد ( ،)252اإلمارات العربية املتحدة ،أبو ظبي ،العربية للصحافة واإلعالن.
مريس ،محمد سعيد ()2004أ .فن تربية األوالد فـي اإلسالم ،ط ،2ج ،1القاهرة ،دار التوزيع والنرش اإلسالمية.
مريس ،محمد سعيد ()2004ب .فن تربية األوالد فـي اإلسالم ،ط ،2ج ،2القاهرة ،دار التوزيع والنرش اإلسالمية.
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أنشطة وأخبار اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية
حصول مجلة الطفولة على  Q 1وفق Arcif

التاريخ2019-10-12 :

سعادة أ .د .رئيس تحرير مجلة الطفولة العربية

الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية /الكويت

الرقمL19/028 ARCIF :

المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

نتقدم إليكم بفائق التحية والتقدير ،و نهديكم أطيب التحيات وأسمى األماني.
يسر مع امل التأثير واالستشهادات المرجعية للمجالت العلمية العربية (ارسيف  ،)ARCIF -أحد مبادرات قاعدة بيانات "معرفة" لإلنتاج والمحتوى

العلمي ،إعالمكم بأنه قد أطلق تقريره السنوي الرابع للمجالت للعام  ،2019خالل الملتقى العلمي "مؤشرات اإلنتاج والبحث العلمي العربي والعالمي
في التحوالت الرقمية للتعليم الجامعي العربي" بالتعاون مع الجامعة األمريكية في بيروت بتاريخ  3أكتوبر .2019

يخضع معامل التأثير "ارسيف  "Arcifإلشراف "مجلس اإلشراف والتنسيق" الذي يتكون من ممثلين لعدة جهات عربية ودولية( :مكتب

اليونيسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت ،لجنة األمم المتحدة لغرب اسيا (اإلسكوا) ،مكتبة االسكندرية ،قاعدة بيانات معرفة ،جمعية

المكتبات المتخصصة العالمية /فرع الخليج) .باإلضافة للجنة علمية من خبراء وأكاديميين ذوي سمعة علمية رائدة من عدة دول عربية وبريطانيا.

ومن الجدير بالذكر بأن معامل " ارسيف  " Arcifقام بالعمل على جمع ودراسة و تحليل بيانات ما يزيد عن ( )4300عنوان مجلة عربية علمية أو

بحثية في مختلف التخصصات ،والصادرة عن أكثر من ( )1400هيئة علمية أو بحثية في ( )20دولة عربية ( ،باستثناء دولة جيبوتي وجزر القمر
لعدم توفر البيانات) .ونجح منها ( )499مجلة علمية فقط لتكون معتمدة ضمن المعايير العالمية لمعامل "ارسيف  "Arcifفي تقرير عام . 2019

ويسرنا تهنئتكم واعالمكم بأن مجلة الطفولة العربية الصادرة عن الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية ،قد نجحت بالحصول على معايير اعتماد

معامل "ارسيف  "Arcifالمتوافقة مع المعايير العالمية ،والتي يبلغ عددها  31معيا اًر ،ولالطالع على هذه المعايير يمكنكم الدخول إلى الرابط

التالي/http://e-marefa.net/arcif/criteria :

و كان معامل "ارسيف  " Arcifلمجلتكم لسنة  .)0.3333( 2019ونهنئكم بحصول المجلة على المرتبة األولى في تخصص " العلوم االجتماعية
(متداخلة التخصصات)" على المستوى العربي ،مع العلم أن متوسط معامل أرسيف لهذا التخصص كان ( ،)0.087وصنفت في هذا التخصص ضمن

الفئة (األولى  ،)Q1وهي الفئة األعلى.

و بإم كانكم اإلعالن عن هذه النتيجة سواء على موقعكم اإللكتروني ،أو على مواقع التواصل االجتماعي ،و كذلك اإلشارة في النسخة الورقية لمجلتكم إلى
معامل "ارسيف  "Arcifالخاص بمجلتكم.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
أ.د .سامي الخزندار

رئيس مبادرة معامل التأثير
" ارسيف "Arcif
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اجتـماع الدكتور /حسن اإلبراهمي رئيس اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية
مع وفد من مؤسسة عبد احملسن القطان

يف العارشة من صباح يوم السبت املوافق  2019/11/2زار الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية،
وفد من مؤسســـة عبد املحسن القطان  ،وهي جمعية خريية مقرها رام الله – فلسطني  -ممثالً يف كل من:
الدكتور  /نادر وهبــــة – مدير مرشوع استوديو العلوم – برنامج البحث والتطوير الرتبوي ،والسيد /وسيم
الكردي-مدير مركز القطان للبحث والتطوير الرتبوي  -وتمت مناقشة أوجه التعاون بني الجمعية واملؤسسة
وتبادل وجهات النظر فيما يعود عىل الجهتني بالنفع والفائدة ،وتم إهداؤهم بعض إصدارات الجمعية ،كما
تم إهداء الدكتور /حسن اإلبراهيم بعض منشورات مؤسسة عبد املحسن القطان ،وسوف تقوم الجمعية
الكويتية لتقدم الطفولة وضع اسم املؤسسة عيل قائمة اهداء املجلة.
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كتاب جديد

الكائن املندهش اجلميل
قراءة فـي اخليال الشعري عند األطفال
أ .د .علي عاشور اجلعفر
الكويت 2020
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والسبعون
التاسع
والثمانون
الواحد
العددالعدد

العربية
الطفولةالعربية
مجلةالطفولة
مجلة
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1

2

3
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15

15

15

60

اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية
Kuwait Society for Advancement of Arab Children
البنك التجاري الكويتي ـ الرئيسي
Commercial Bank of Kuwait - Main Office
احلساب بالدينار الكويتي
A/C No.: 0396922100414012
Swift Code: COMBKWKW
IBAN: KW27 COMB 0000 0103 9692 2100 4140 12
احلساب بالدوالر األمريكي
A/C No.: 0396922100840013
Swift Code: COMBKWKW
IBAN: KW66 COMB 0000 0103 9692 2100 8400 13
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