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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:
بحثا في
عندما
علي نحو املثال التالي:
التوثيق
املرجعبعد
يكونالبحث
صورة
ب ـ تكون
التسلسل
حسب
على
مرقمة
ووضعها
البحث
منت
في
متسلسلة
بأرقام
الهوامش
إلى
قطامي،
مثل:
الصفحات:
املجلة ،املجلد،
 readingاسم
عنوان البحث،
(سنة النشر)
wordالباحث3ـ اإلشارةاسم
Lubis, R.
(2018).
The progress
of student
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
بعد
البحث
نهاية
في
املالحق
وضع
4ـ
اسم الباحث (سنة النشر) عنوان الباحث ،اسم معد الكتاب ،عنوان الكتاب ،اسم البلد:

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

.114
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.
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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.
قواعد
في
وردت
التي
الهوامش
وكتابة
املراجع
وتوثيق
الكتابة
نشر فيها واسم الناشر ،وسنة النشر ،وعدد صفحات الكتاب ،ويكتب في أسفل الصفحة اسم
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
أحدبقضايا الطفولة:
املعنية
واملؤمترات
الندوات
العلمية عن
التقارير
رابع ًا ـ ـ
تخص
الباحثنيقضية
النشر ،ويعالج
حديث
الكتاب
الطفولة .الشروط اآلتية:
مجاالتإذا توافرت
اجلديدة ونقدها
للكتب
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
2
الطفولة.
األفكارمجاالت
قضية تخص أحد
ويعالج
حديث النشر،
 1ــ الكتاب
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
 32ــ حتت ــوي الصفح ـ
تقريرأووأهم
الكتاب
حملتويات
املقدمة
وإيجابياتهاألبحاث
الدراسية وتصنيف
األفكاراحللقة
الندوة أو
أخبار املؤمتر
استعراضكامل ومنظم
التقرير بشكل
اسم
ـوانأسفل
ويكتبن ـفي
الكتاب،
تقرير وعدد
منالنشر،
وسنة
الناشر،
فيها واسم
نشر
الصفحة التي
الكتاب والبلد
املؤلف وع
صفحاتاس ــم
املراجعة على
األولى
ـة
ـ
ح
الصف
ونتائجهات ــوي
 3ـ حت
وأهم القرارات والتوصيات.
لديها.
يعمل
التي
واجلهة
العلمية
ودرجته
راجع
ا ُمل
الصفحة اسم
الكتاب،
صفحات
النشر،
وسنة
اجلمعية
أسفلفيه ــا
ويكتبأو تفيش ــارك
تعقدها
ـدوات التي
وعدد الن ـ
احلوار في
ض ــر
الناشر،محا
واسم املجلة
فيهاتنش ــر
نشركم ــا
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.
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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
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محتويات العدد السابع والثمانني
الصفحة


 افتتاحية العدد
 البحوث والدراسات:

 قدرة املقاييس العاملية وفقا ً للتصنيف الرباعي بمقياس وكسلر الكويتلذكاء األطفال-اإلصدار الثالث-يف التمييز بني األطفال ذوي صعوبات
التعلم وبطيئي التعلم والعاديني بالتعليم العام بدولة الكويت
د .ناصر أبو سريع عواد القرنفلي

 مستويات االستنفاد النفيس عند معلمي الطلبة ذوي اإلعاقات العقليةالشديدة واملتعددة وذوي صعوبات التعلم يف دولة الكويت
د .عبد الرحمن محمود توفيق ج ّرار

 مدى إملام معلمات وأخصائيات مرحلة رياض األطفال لصعوبات التعلميف دولة الكويت

د .طالل إبراهيم املسعد
د .هديل يوسف الشطي
د .أحمد إبراهيم الهويل

كتاب العدد:

 عرض كتاب بعنوان :صعوبات التعلم الشائعة برياض األطفالتأليف :هدى عبد الواحد سالم

عرض ومراجعة :د .خالد صالح حنفـي

 املقاالت:

 -أثر عالج اضطرابات النوم عىل الخفض من عرس القراءة عند تالميذ

الطور االبتدائي.
د .سعد الحاج بن جخدل

 التقارير:


 دامجة
 د .عبد العزيز العلوي األمراني
 أنشطة وأخبار اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية

 -تقييم نموذج تربية األطفال يف وضعية إعاقة يف املغرب :نحو تربية
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العدد السابع والثمانون

مجلة الطفولة العربية

افتتاحية العدد
يأتي العدد السابع والثمانون من مجلة الطفولة العربية ليلقي الضوء عىل موضوع يف غاية األهمية،
وهو موضوع صعوبات التعلم عند األطفال ،ساعيا ً إبرازه للباحثني والرتبويني والقراء للبحث فيه ودراسته،
وإعطائه مزيد من االهتمام والرعاية.
إن مفهوم» صعوبات التعلم « يشري إىل أن هناك أطفاال ً ال يستطيعون مجاراة أقرانهم يف استيعاب بعض
املواد الدراسية املقررة لهم ،أو أن أدائهم يقل عن مستوى أداء األطفال العاديني ،لذلك فهم بحاجة ماسة إىل
مساعدتهم كي يجتازوا العقبات التي تعرتض طريق تحصيلهم الدرايس ،إن واقع صعوبات التعلم غالبا ً ما
يرتبط بعوامل كثرية يف البيئة التعليمية ،كاملنهج الدرايس والجو السيكولوجي داخل الفصل الدرايس وأسلوب
املعلم يف التدريس ،إضافة إىل خربة املدرس يف مجال التدريس والتعامل مع الفروق الفردية من التالميذ .وهذا
يعني أن املعلم هو املسئول األول عن آية مشكلة من املشكالت املرتبطة بمجال التعلم والتي تواجه الطفل يف
مسريته التعليمية ،فعيل املعلم أن يسهل عملية التعليم لدى املتعلم ،وأن يذلل الصعوبات التي تواجه الطفل يف
تفاعله من اكتساب املعرفة واستيعاب املعلومة التي تقدم له ،وهذا يعني بالرضورة أنه تقع عىل كاهل املدرس
مسؤولية تبسيط املعلومات وخلق جو يتفاعل فيه الطفل مع ما يقدم له من مناهج دراسية عن طريق
خلق التشويق والدافعية املطلوبة لإلقبال عىل التعلم بحب ودراية ،واحدى الطرق لبلوغ هذا املسار هو تحويل
املعلومات النظرية إىل تطبيقات عملية تمس واقع التلميذ الذي يعيشه.
إن ثمة حقيقة يجب عدم تجاهلها وهي أن املعلم مسؤول بالدرجة األويل عن تعلم طالبه حتى أولئك
الذين يالقون صعوبات جمة يف استيعاب بعض الدروس نتيجة لضعف االنتباه لديهم ،أو عدم القدرة عىل
الرتكيز أثناء رشح املعلم .وألن موضوع صعوبات التعلم يعترب من املواضيع الهامة يف عمليات التعلم ،لذا
يجب إعطائه مزيدا ً من االنتباه والعناية يف أنظمتنا التعليمية كي نسهل عىل األجيال القادمة خوض غمار
التعليم بسهولة ويرس لبلوغ األهداف الرتبوية التي رسمتها أنظمتنا الرتبوية يف تربية النشء واألخذ بيده إىل
مستقبل أفضل.

واهلل ولي التوفيق،
هيئة التحرير

9

العدد السابع والثمانون

مجلة الطفولة العربية

10

مجلة الطفولة العربية

قدرة املقاييس العاملية وفق ًا للتصنيف الرباعي مبقياس وكسلر ...

العدد السابع والثمانون

البحوث والدراسات
قدرة املقاييس العاملية وفق ًا للتصنيف الرباعي مبقياس وكسلر الكويت
لذكاء األطفال -اإلصدار الثالث -يف التـمييز بني األطفال ذوي صعوبات
التعلم وبطيئي التعلم والعاديني بالتعلمي العام بدولة الكويت

(((

Doi:10.29343/1-87-1

د .نارصأبو رسيع عواد القرنفيل
اختصايص نفيس -وزارة الرتبية -دولة الكويت
DR.alkronfoly@yahoo.com

امللخص:
هدفت هذه الدراسة إىل تعرف القدرة التمييزية للمقاييس العاملية وفقا ً للتصنيف الرباعي بمقياس
(وكسلر) الكويت للذكاء -اإلصدار الثالث -بني األطفال ذوي صعوبات التعلم ،وبطيئي التعلم والعاديني ،من
الذكور ،بلغت عينة الدراسة ( )150طفالً ،من املناطق التعليمية الست ،بدولة الكويت ،أعمارهم ( )14-8عاماً،
بمتوسط قدره ( )11.16عاماً ،وانحراف معياري قدره ( )1.929باملرحلتني االبتدائية واملتوسطة( ،مقسمني
إىل ثالث مجموعات) :املجموعة األوىل :ذوو صعوبات التعلم ( )50طفالً ،املجموعة الثانية :بطيئو التعلم ()50
طفالً ،واملجموعة الثالثة :العاديون ( )50طفالً ،ا ُ ْ
خ ِتريُوا بطريقة قصدية؛ ممن توافرت فيهم رشوط عينة
الدراسة للمجموعات الثالث ،وقد أشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املجموعات الثالث
عىل عاميل الفهم اللفظي والتحرر من التشتت لصالح العاديني ،وعىل عاميل التنظيم اإلدراكي ورسعة املعالجة
لصالح ذوي صعوبات التعلم ،وقد أظهر بطيئو التعلم انخفاضا ً عىل كل العوامل باملقارنة باملجموعتني األخريني،
كما أشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املجموعات الثالث يف نسبة الذكاء اللفظي لصالح
العاديني ،ويف نسبة الذكاء العميل لصالح ذوي صعوبات التعلم ،وعدم وجود فروق ذات داللة بني ذوي صعوبات
التعلم ،والعاديني يف نسبة الذكاء الكيل ،كما أظهر بطيئو التعلم انخفاضا ً عىل نسب الذكاء الثالث (اللفظي
والعميل والكيل) مقارنة باملجموعتني األخريني ،وانتهت النتائج إىل أن املقاييس العاملية األربعة ،خاصة عاميل
الفهم اللفظي ،والتحرر من التشتت ،ونسب الذكاء الثالث خاصة نسبة الذكاء اللفظي ،من العوامل الحاسمة
يف حدوث مشكالت التعلم ،كما أوصت الدراسة بعدم االعتماد عىل مقياس الذكاء بمفرده لتشخيص األطفال
ذوي صعوبات التعلم ،واألطفال بطيئي التعلم.
التعلم.

الكلمات املفتاحية :املقاييس العاملية ،مقياس وكسلر الكويت لذكاء األطفال ،صعوبات التعلم ،بطء

((( تم استالم البحث يف يوليو  ،2020وأجيز للنرش يف أغسطس .2020
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Ability of Factorial structures; According to the Quaternary classification in
Wechsler Intelligence Scale for Children- Third Edition- in distinguishing between children with learning disabilities, slow-learning, and normal in general
education in the State of Kuwait.
Abstract:

This study aimed to identify the discriminatory ability of Factorial structures, according to the
Quaternary classification of The Wechsler Intelligence Scale for Children– Third Edition (WISC–111)among students with learning disabilities, slow learning, and normal children, The study,s sample
reached (150) children, from The six educational regions in the State of Kuwait, Their ages ranged from
(8-14), with an average of (11.16) years, and a standard deviation (1.929) at the primary and middle levels, The sample consists of three groups: learning disabilities (50) children, slow learning (50) children,
and normal children (50)These groups were selected intentionally from those who met the conditions of
the study sample for the three groups, Results showed statistically significant differences between the
three groups on the Factor of verbal comprehension and Free from distraction in favor of normal group,
and for the Perceptual organization Factor and speed of processing in favor of learning difficulties
group, while slow learning group showed a decrease on all factors, Children with slow learning showed
a decrease in all factors compared to the other two groups. The results also indicated statistically significant differences among the three groups on the percentage of verbal intelligence in favor of the normal
group, and the percentage of practical intelligence in favor of children with learning difficulties, and the
absence of significant differences between learning difficulties and normal groups on the total IQ, Also
those with slow learning showed a decrease on the three levels of intelligence (verbal, practical and total) A comparison with the other two groups and the results concluded that the four Factorial structures,
especially the verbal comprehension factor, and the Free from Distraction factor, and the three intelligence ratios, especially the verbal intelligence ratio, are among the decisive factors in the occurrence of
learning problems. The study also recommended not to rely on an IQ scale alone for diagnosing children
with learning disabilities and slow learning children.
Keywords: Factorial structures, Wechsler Intelligence Scale for Children, Learning Disabilities,
Slow Learning.
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املقدمة:
يُعَ ّد مقياس (وكسلر) لذكاء األطفال من أهم وأكثر مقاييس الذكاء استخداما ً وانتشارا ً يف مجال
التقييم النفيس والرتبوي والعصبي لألطفال العاديني وغري العاديني .واملقياس عبارة عن أداة إكلينيكية فردية
صمِّ مَ ْ
ُ
ت لتقويم القدرة العقلية لألطفال بدءا ً من عمر( )6أعوام حتى ( )16عاما ً و( )11شهراً ،ويتكون
ً
ً
املقياس من مجموعة من االختبارات الفرعية ،يقيس كل منها مظهرا مختلفا من مظاهر القدرة العقلية،
تظهر من خالل ثالث نسب للذكاء :نسبة الذكاء اللفظي ،ونسبة الذكاء العميل ،ونسبة الذكاء الكيل (أبوعالم،
ومريس .)13 :2008،كما أنه يستخدم لتقييم األطفال واملراهقني -خاصة -من ذوي صعوبات التعلم.
( )Nicholson, Alcorn, 1993ويتم ذلك التقييم من خالل )1( :إيجاد التفاوت بني القدرات العقلية والتحصيل،
( )2نمط األداء الخاص باألطفال الذين يعانون عجزا ً يف التعلم ،والدالالت اإلكلينيكية لهذا النمط ،و( )3الدالالت
التشخيصية للتباين بني األداء عىل الذكاء اللفظي والذكاء العميل (عيىس ،عطا الله ،والربصان.)36 :2017،
وقد أشارت الدراسات إىل أنه يوجد أكثر من ( )75نمطا ً من أنماط تحليل األداء عىل االختبارات الفرعية تم
التعرف عليها ملقياس وكسلر لذكاء األطفالَ ،ويُعَ ّد نمط باناتاين ( Bannatayn (1968واحدا ً من أكثر األنماط
شيوعا ً وانتشاراً ،والتي طورها باناتاين من خالل إعادة تصنيف الدرجات لالختبارات الفرعية ملقياس وكسلر
لذكاء األطفال ()WISC, 1949؛ للتعرف عىل األطفال ذوي صعوبات التعلم والعتقاد باناتاين أن تقسيم األداء عىل
اختبار وكسلر إىل نسبة ذكاء لفظي ونسبة ذكاء عميل ال يفيد يف التعرف عىل األطفال من ذوي صعوبات القراءة
عوضا ً عن ذلك حاول إعادة تحليل الدرجات املقاسة بتجميعها يف ثالث فئات منطقية هي :املكانية ، Spatial
واملفاهيمية ، Conceptualوالتسلسل أو التعاقب Sequential؛ ووفقا ً لباناتاين فاالختبارات الفرعية التي يف
الفئة املكانية تشمل( :تصميم املكعبات ،تجميع األشياء ،وتكميل الصور) ،وتتطلب القدرة عىل معالجة األشياء
يف الفراغ بدون تسلسل أو تعاقب ،ثم االختبارات الفرعية ملجموعة املفاهيم وتشمل( :املتشابهات ،املفردات،
والفهم) والتي تتطلب استخدام املفاهيم واالستدالل التجريدي ،Abstract Reasoningبينما االختبارات الفرعية
التي تضمها املجموعة الثالثة :مجموعة التسلسل أو التعاقب فهي تضم اختبارات (مدى األرقام ،ترتيب الصور،
والرتميز) وتشمل هذه الفئة القدرة عىل تذكر سالسل متتابعة من املثريات البرصية والسمعية ،وقد أشارت
التقارير إىل أن ذوي صعوبات القراءة يمتلكون درجات أعىل يف فئة االختبارات املكانية ،ودرجات متوسطة يف فئة
املفاهيم ،ودرجات منخفضة يف فئة التسلسل أو التتابع.)Smith, & Watkins, 2004(.
ويشري سليمان ( )2010إىل أن هناك عدة طرق لتقدير التباعد الداخيل عىل االختبارات الفرعية ملقياس
وكسلر لذكاء األطفال املعدل ومن هذه الطرق:
 - 1طريقة الربوفايل النفيس  Psychological Profileكربوفايل  ACIDالقائم عىل استقراء األداء عىل
اختبارات الحساب والرتميز واملعلومات وإعادة األرقام.
 - 2طريقة التصنيف الثنائي وتقوم عىل التباعد بني الذكاء اللفظي والذكاء العميل.
 - 3طريقة التصنيف الثالثي لباناتاين ( )1968ويشمل مجموعة االختبارات املكانية واملفاهيمية
والتتابعية.
 - 4طريقة التصنيف الرباعي لباناتاين ( )1971ويشمل مجموعة االختبارات التي تتضمن العوامل
املكانية والفهم واملعرفة والتتابعية.
 - 5تصنيف أوجيل وسكريمرش وأبريانت ( O,jlle, Schrimsher & O,brayant (2005الرباعي الذي
يشمل الفهم اللفظي ،والتنظيم اإلدراكي ،والتحرر من التشتت ،ورسعة التجهيز كما ييل:
 - 1مؤرش الفهم اللفظي ( ،Verbal Comprehension Index (VCIوالذي يتكون من اختبارات املعلومات
واملتشابهات واملفردات والفهم.
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 - 2مؤرش التنظيم اإلدراكي( ،Perceptual Organization Index (POIويتكون هذا املؤرش من اختبارات:
تكميل الصور وترتيب الصور وتصميم املكعبات وتجميع األشياء.
 - 3مؤرش التحرر من التشتت ) ،Free from Distraction Index (FDIويتكون هذا املؤرش من اختبارات:
الحساب ومدى األرقام.
 - 4مؤرش رسعة التجهيز ( ،Processing Speed Index (PSIيتكون هذا املؤرش من اختبارات :الرتميز
والبحث عن األشكال.
وقد تعددت تعريفات مصطلح صعوبات التعلم وتداخلت مع مصطلحات أخرى عديدة؛ وفقا ً
للمداخل املفرسة لتلك الصعوبات ،وعىل مدى التاريخ التطوري ملصطلح صعوبات التعلم توصل العلماء
لعدد من التعريفات نستطيع دمجها من خالل التعريف الفيدرايل لصعوبات التعلم ،والذي أصدرته الحكومة
األمريكية؛ ليكون بمثابة تعريف جامع لهذا املصطلح يسهم يف التشخيص الدقيق لتلك الحاالت ويقلص
كم املشكالت الناتجة عن التداخل بني الحاالت املتشابهة ،وال يختلف هذا التعريف عن التعريف الذي
أشارت إليه اللجنة القومية املشرتكة لصعوبات التعلم The National Joint Committee for Learning
 Disabilities NJCLDوالتي تضم إحدى عرشة هيئة أو منظمة قومية أمريكية إىل أن صعوبات التعلم:
تعد بمثابة مصطلح عام يشري إىل مجموعة غري متجانسة من االضطرابات التي تظهر يف صورة صعوبة
دالة يف اكتساب واستخدام القدرة عىل االستماع ،أو التحدث ،أو القراءة ،أو الكتابة ،أو التفكري أو القدرة
الرياضية أي القدرة عىل إجراء العمليات الحسابية املختلفة ،وتعترب هذه االضطرابات جوهرية بالنسبة
للفرد ،ويفرتض أن تحدث له بسبب حدوث اختالل يف األداء الوظيفي للجهاز العصبي املركزي ،وقد تحدث
يف أي وقت خالل فرتة حياته ،هذا وقد تحدث مشكالت يف السلوكيات الدالة عىل التنظيم الذاتي ،واإلدراك
االجتماعي ،والتفاعل االجتماعي ،إىل جانب صعوبات التعلم ،ولكن مثل تلك املشكالت ال تمثل وال تعترب
صعوبة من صعوبات التعلم (عبد الله.)38-37 :2005 ،
كما اتفق العلماء عىل تصنيف صعوبات التعلم إىل نوعني أساسيني هما -)1( :صعوبات التعلم النمائية:
 ،Development Learning Disabilitiesوالتي تشمل اضطرابات يف العمليات املعرفية األساسية كاالنتباه،
واإلدراك ،والذاكرة (صعوبات أولية) والتفكري واللغة خاصة الشفهية (صعوبات ثانوية) )2( .صعوبات التعلم
األكاديمية ،Academic Learning Disabilities :وتتمثل يف الصعوبات املرتبطة بالقراءة ،والكتابة ،والتهجي،
والتعبري الكتابي ،والعمليات الحسابية.
ويشري الزيات ( )1998إىل أن العالقة بني صعوبات التعلم النمائية واألكاديمية عالقة سبب ونتيجة؛
حيث تعمل األسس النمائية لعملية التعلم كمحددات تنبؤية لصعوبات التعلم األكاديمية ،وأن أكثر الصعوبات
النمائية تأثريا ً وأهمية هي الصعوبات املتعلقة باالنتباه واإلدراك والذاكرة.
ويمكن لتشخيص األطفال ذوي صعوبات التعلم تحديد:
 - 1وجود تباعد واضح بني القدرة الكامنة والتحصيل الدرايس.
 - 2التخلف الرتبوي ليس ناتجا ً عن إعاقات أخرى.
 - 3الطفل ال يتعلم بالطرق العادية ،ويحتاج إىل طرق خاصة يف التعلم (كريك ،وكالفنت.)33 :1988 ،
أما بالنسبة لألطفال بطيئي التعلم فتشري التقديرات أن  % 15-5من األطفال امللتحقني باملدارس يعانون
من الضعف الدرايس ،وأحد أسباب هذا الضعف :املستوى األقل من املتوسط يف الذكاء ،كما لوحظ أن % 9-8
من أطفال املدارس االبتدائية حصلوا عىل درجات أقل من املتوسط يف اختبارات الذكاء املقننة ،وهؤالء األطفال
من ذوي املستوى األقل من املتوسط أو الحدي يف الذكاء يمكن أن نجمعهم سويا ً كمتعلمني بطيئني يف التعلم
(.)Krishnakumar,Geeta, & Palat, 2006
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وقد حظي تحليل أداء األطفال ذوي صعوبات التعلم واألطفال بطيئي التعلم باهتمام كبري من جانب
الباحثني؛ حيث توصلوا إىل عدة أنماط للصفحة النفسية ،يمكن تلخيصها كما يف (أبوعالم ،ومريس.)2008،
فيما ييل:
 - 1بروفايل باناتاين : Bannatyne Profileيرى أن أداء األطفال ذوي صعوبات التعلم جيد عىل اختبارات
تكميل الصور ،وتجميع األشياء ،ورسوم املكعبات ،وضعيف عىل اختبارات إعادة األرقام ،وترتيب
الصور ،والرتميز ،وقد اختلفت نتائج الدراسات حول كفاءة بروفايل باناتاين يف تشخيص األطفال ذوي
صعوبات التعلم.
 - 2بروفايل  : SCADتوصل كوفمان ( )Kaufman,1994إىل بروفايل  SCADوالذي يظهر انخفاضا ً ألداء
األطفال ذوي صعوبات التعلم عىل اختبارات (البحث عن األشكال ،والرتميز ،والحساب ،وإعادة األرقام)
وقد اختلف الباحثون أيضا ً حول كفاءة بروفايل  SCADيف تشخيص األطفال ذوي صعوبات التعلم.
 - 3بروفايل  : ACIDيقصد بنمط ACIDالصفحة التي تنخفض فيها الدرجات عىل اختبارات (الحساب،
الرتميز ،املعلومات ،وإعادة األرقام) ،وقد استخدمت مع معادلة التباين بني نسب الذكاء العميل واللفظي،
وبني عاميل التنظيم اإلدراكي ،والفهم اللفظي يف تشخيص ذوي صعوبات التعلم ،وقد اختلفت أيضا ً
نتائج الدراسات حول كفاءة بروفايل  ACIDيف تشخيص األطفال ذوي صعوبات التعلم.
أما بالنسبة الستخدام اختبار وكسلر لذكاء األطفال يف تحديد بروفايل بطيئي التعلم فهناك ثالثة
مؤرشات يمكنها أن تدل عىل أن التلميذ يعاني من بطء يف التعلم وهي:
 - 1تراوح نسبة الذكاء بني الدرجة ( )70إىل الدرجة (.)84
 - 2تراوح الدرجة املوزونة عىل االختبارات الفرعية بني ( )3إىل ( )9درجات.
 - 3ضعف التحصيل الدرايس لجميع املواد الدراسية؛ بالرغم من سالمة الحواس ،وتوافر الرعاية للطفل
يف البيت واملدرسة ( أبو عالم ،ومريس.)45 :2008 ،
مما سبق يتضح أن من أهم مجاالت استخدام اختبار وكسلر لذكاء األطفال ،تشخيص األطفال ذوي
ٍ
أنماط
صعوبات التعلم واألطفال بطيئي التعلم؛ إليجاد نمط معريف خاص ألداء كل من الفئتني ،ونظرا ً لوجود
مختلفة ألداء األطفال ذوي صعوبات التعلم وذوي بطء التعلم عىل مقياس وكسلر للذكاء ،فلم يتفق الباحثون
عىل نمط محدد يميز أداء كل فئة -خاصة -عىل املقاييس العاملية األربعة.

مشكلة الدراسة:
من خالل االطالع عىل (التقرير السنوي إلدارة الخدمات االجتماعية والنفسية بوزارة الرتبية بدولة
الكويت للعام الدرايس 2017/ 2016 ،م) ،تبني أن أكثر حاالت التعثر الدرايس كانت يف صعوبات التعلم؛ حيث
بلغ عدد الحاالت اإلجمايل البنني والبنات باملرحلتني االبتدائية واملتوسطة لكافة املناطق التعليمية ()1172
حالة ،يليها بطء التعلم بعدد ( )703حاالت ،ثم الضعف الرتاكمي بعدد ( )370حالة ،ثم التأخر الذهني بعدد
( )322حالة ،وأقل الحاالت هي التأخر الدرايس بعدد ( )161حالة ،وهذا يشري إىل ارتفاع حاالت صعوبات
التعلم ،وحاالت بطء التعلم؛ خاصة باملرحلة املتوسطة لدى البنني.
وقد تعددت محكات تشخيص ذوي صعوبات التعلم؛ نظرا ً لتعدد التعريفات والنماذج املفرسة لهذه
الصعوباتَ ،ويُعَ ّد التشخيص بمثابة الخطوة األوىل؛ للتعرف عىل تلك الحاالت ،ومن ثم وضع الربامج التدريبية
والعالجية لكل نوع وفئة من أنواع وفئات صعوبات التعلم ،سواء أكانت صعوبات يف القراءة أم الكتابة أم
الحساب ،وقد اقرتح العديد من املختصني يف الرتبية الخاصة عدة محكات؛ لإلشارة إىل األطفال الذين يعانون
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من صعوبات يف التعلم ،من أهمها محك التباين أو التباعد ،ويُعَ ّد من أكثر املحكات استخداما ً بني االختصاصيني؛
ورغم بعض التحفظات عىل استخدام هذا املحك من قبل بعض العاملني يف مجال الرتبية الخاصة لتشخيص
ذوي صعوبات التعلم ،والذي يعتمد بشكل رئيس عىل التباعد بني القدرات العقلية ( الذكاء)  -كما يقاس
باختبارات الذكاء املقننة ،-وبني مستوى التحصيل الدرايس يف مادة أو عدة مواد أساسية ،فارتفاع درجة
الذكاء وانخفاض التحصيل أحد أهم املؤرشات الدالة لحدوث صعوبات التعلم يف ظل ظروف مواتية لحدوث
عملية التعلم؛ وحيث لم يزل مقياس وكسلر الكويت لذكاء األطفال اإلصدار الثالث يستخدم -حتى اآلن -بدولة
الكويت ،ونتائجه معتمدة يف كافة املؤسسات الرتبوية بما يف ذلك وزارة الرتبية ،والتعليم العام والخاص؛
وحيث إنه األداة األساسية لالختصايص النفيس يف تشخيص وتصنيف الطالب من ذوي التعثر الدرايس بمختلف
أشكاله ودرجاته؛ وألهمية املقياس يف عملية التشخيص لذوي إعاقات التعلم بشكل خاص يتضح الدور الهام
الستخدام هذا املقياس يف عملية التشخيص لذوي اإلعاقات التعليمية ،وقد أظهرت نتائج العديد من الدراسات
(أنظر الجزء الخاص بالدراسات السابقة) وجود عدة عوامل تتشبع عليها االختبارات الفرعية للمقياس اختلف
من خاللها نمط أداء األطفال ذوي صعوبات التعلم وبطيئي التعلم ،كما لم تتفق معظم نتائج تلك الدراسات
عىل نمط محدد ألداء الفئات املذكورة.

أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة الحالية إىل التعرف عىل قدرة املقاييس العاملية األربعة ،واختباراتها الفرعية ،بمقياس
وكسلر الكويت لذكاء األطفال -اإلصدار الثالث -يف التمييز بني األطفال ذوي صعوبات التعلم ،وبطيئي التعلم،
والعاديني ،كما هدفت إىل إيجاد صفحة نفسية (بروفايل) لكل مجموعة؛ وفقا ً لنمط أدائها عىل املقاييس
العاملية األربعة واختباراتها الفرعية ونسب الذكاء.

أهمية الدراسة:
األهمية النظرية :تستمد هذه الدراسة أهميتها من خالل عملية التشخيص الجيد لحاالت األطفال ذوي
صعوبات التعلم واألطفال بطيئي التعلم ،وربما تسهم نتائج الدراسة الحالية يف تسليط الضوء عىل القدرة
التمييزية ملقياس وكسلر لذكاء األطفال للتمييز بني ذوي صعوبات التعلم وبطيئي التعلم والعاديني.
األهمية التطبيقية :تزويد االختصاصيني النفسيني والعاملني يف مجال التقييم النفيس والرتبوي والعصبي
بنمط أداء لعينة الدراسة وفقا ً للتصنيف الرباعي للمقاييس العاملية ملقياس وكسلر لذكاء األطفال -اإلصدار
الثالث ،-وكذلك حث القائمني عىل العمل يف مجال الخدمات النفسية بوزارة الرتبية بتوفري االختبارات الالزمة
لالختصايص النفيس؛ لتشخيص األطفال ذوي صعوبات التعلم وبطيئي التعلم بصورة دقيقة.

مفاهمي الدراسة:
مقياس وكسلر الكويت للذكاء اإلصدار الثالث:
يتضح األساس النظري الذي اعتمد عليه (وكسلر) لبناء مقاييسه من خالل التعريف الذي اعتمده
للذكاء وتحليله النظري لعنارص هذا التعريف ،والطريقة التي اتبعها سوا ًء يف اختياره للمقاييس الفرعية أم
لفقرات تلك املقاييس؛ فالذكاء كما عرفه (وكسلر) هو «القدرة الكلية العامة  Global Capacityعىل القيام
بفعل مقصود ،والتفكري بشكل عقالني ،والتفاعل مع البيئة بكفاءة» ،فالذكاء قدرة كلية؛ نظرا ً لتجمع قدرات
متنوعة يف ُم َر َّكب واحد؛ لكنها ليست مجرد جمع عددي للقدرات؛ بل هي متمايزة يف النوع ،وقد قام (وكسلر)
بمراجعة مقاييس الذكاء املقننة واملتوافرة يف ضوء معايري معينة حددها سلفاً ،ثم قام بتحليلها من حيث
الوظائف العقلية لكل مقياس وكذلك خصائصها السيكومرتية وداللتها اإلكلينيكية ،ومن ثم قام باختيار
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املقاييس الفرعية املكونة ملقياس (وكسلر بلفيو) لقياس الذكاء والذي كان أساسا ً ملقيايس (وكسلر) لذكاء
الكبار ،و(وكسلر) لذكاء األطفال (عليان.)5-3 :1994 ،
ويتكون اختبار وكسلر الكويت لذكاء األطفال اإلصدار الثالث من ثالثة عرش اختبارا ً فرعيا ً مقسما ً
عىل مجموعتني هما :مجموعة االختبارات اللفظية وتشمل ستة اختبارات هي( :املعلومات -املتشابهات-
الحساب-املفردات -والفهم ) ،وإعادة األرقام ( اختبار لفظي غري أسايس) ،ثم مجموعة االختبارات العملية
وتشمل سبعة اختبارات هي( :تكميل الصور -الرتميز -ترتيب الصور -رسوم املكعبات -وتجميع األشياء)،
والبحث عن األشكال واملتاهات ( اختباران غري لفظيني وغري أساسيني) وتقدر درجة الطفل عىل املقياس من
خالل ثالث درجات هي :نسبة الذكاء اللفظي ونسبة الذكاء العميل ونسبة الذكاء الكيل.
َوتُعْ َرف نسبة ذكاء مقياس وكسلر إجرائيا ً يف الدراسة الحالية بأنها« :الدرجة الكلية التي يحصل
عليها الطفل ،والتي تمثل نسبة الذكاء الكيل ملجموع الدرجات املوزونة لالختبارات اللفظية واالختبارات
العملية معاً».

املقاييس العاملية:
 - 1عامل الفهم اللفظي ،Verbal Comprehension (VC( :ويضم اختبارات (املعلومات ،املتشابهات،
املفردات ،والفهم) ،ويقيس قدرة الطفل عىل اكتساب املعلومات واملعارف اللفظية ،وقدرته عىل استيعاب
وفهم اللغة واستخدامها يف الحياة اليومية.
 - 2عامل التنظيم اإلدراكي ،Perceptual Organization (PO( :ويضم اختبارات (تكميل الصور ،ترتيب
الصور ،رسوم املكعبات ،وتجميع األشياء) ،ويقيس القدرة عىل فهم وتفسري وتنظيم املدركات البرصية
لألشياء ،وإدراك أبعادها املكانية ،والتآزر البرصي الحركي.
 - 3عامل التحرر من التشتت ،Free from Distraction (FD( :ويضم اختباري (الحساب ،وإعادة
األرقام) ،ويقيس قدرة الطفل عىل االنتباه وعدم التشتت.
 - 4عامل رسعة التجهيز ،Processing Speed (PS) :ويضم اختباري (الرتميز ،والبحث عن األشكال)،
ويقيس قدرة الطفل عىل التعرف والحكم ،والرسعة يف األداء ( أبو عالم ،ومريس.)28 :2008 ،
َوتُعْ َرف الدرجة عىل املقاييس العاملية إجرائيا ً يف الدراسة الحالية بأنها« :الدرجة الكلية املوزونة التي
يحصل عليها الطفل من مجموع االختبارات الفرعية لكل عامل عىل حدة».

صعوبات التعلم:
ال يستخدم الدليل التشخييص الخامس  DSM5مصطلح صعوبة التعلم Learning Disabilities؛
لكن يشيع استخدامه بني معظم املتخصصني يف مجال الصحة العقلية؛ ليشريوا به إىل ثالثة أنواع من
االضطرابات وهي:
 - 1اضطرابات التعلم .Learning Disorders
 - 2اضطرابات التواصل.Communication Disorders
 - 3اضطرابات املهارات الحركية .Disorders Motor Skills
إذن صعوبات التعلم  Learning Disabilitiesهي :حالة يُ ْ
ظ ِهر فيها الفرد مشكلة يف مساحة محددة من
املهارات األكاديمية أو اللغوية أو الكالمية أو الحركية ،وعادة يكون مستوى ذكاء األطفال ذوي صعوبات التعلم
متوسطا ً أو أعىل من املتوسط؛ إال أن لديهم صعوبة يف بعض املهارات املحددة ،كالحساب والقراءة؛ بما يعيق
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تطورهم الدرايس ،وقد حدد الدليل التشخييص الخامس  DSM5اضطرابات التعلم يف :صعوبة تعلم املهارات
األكاديمية الرئيسية (القراءة-الرياضيات -الكتابة) مما يخالف مستوى عمر الشخص ودراسته وذكائه ،وأن
يستمر ذلك ملدة ال تقل عن ستة شهور ،والتعارض الواضح مع التحصيل الدرايس أو النشاط األكاديمي أو
الحياة اليومية (كرنج ،جونسون ،نيال ودافسون .) 834-833 :2015،
َويُعْ َرف األطفال ذوو صعوبات التعلم إجرائيا ً يف الدراسة الحالية بأنهم «األطفال الذين تم إحالتهم إىل
لجنة الحاالت الخاصة بوزارة الرتبية بعد اكتمال ملفاتهم وتشخيصهم أنهم يعانون من صعوبات يف التعلم
وفقا ً ملعايري اختيار العينة (كما سيتم ذكره يف الجزء الخاص بمعايري اختيار العينة)».

بطء التعلم:
إن األطفال بطيئي التعلم يعانون من نطاق محدود من اإلنجاز ،وضعف يف اكتساب املعلومات ،كما أن
قدرتهم عىل التعامل مع املفردات املجردة والرمزية ( اللغة -األرقام -واملفاهيم) واالستدالل العميل محدودة
للغاية ،وأدنى من متوسط الطالب العاديني ،كما أنهم غري قادرين عىل ممارسة األلعاب املعقدة ،وقدرتهم
عىل التعلم أقل من أقرانهم ،وبالرغم أن لديهم بنية جسدية جيدة؛ إال أنها بنية خرقاء وغري متسقة حركيا ً
(.)Chauhan,2011
َويُعْ َرف األطفال بطيئو التعلم إجرائيا ً يف الدراسة الحالية بأنهم «األطفال الذين تم إحالتهم إىل لجنة
الحاالت الخاصة بوزارة الرتبية بعد اكتمال ملفاتهم وتشخيصهم أنهم يعانون من بطء يف التعلم وفقا ً ملعايري
اختيار العينة (كما سيتم ذكره يف الجزء الخاص بمعايري اختيار العينة)».

حدود الدراسة:
الحدود املكانية :أطفال مدارس التعليم العام للمرحلتني (االبتدائية -املتوسطة) باملناطق التعليمية
الستة ،بدولة الكويت.
 الحدود املوضوعية :اقترصت الدراسة الحالية عىل التعرف عىل قدرة املقاييس العاملية وفقا ً للتصنيفالرباعي بمقياس (وكسلر) الكويت للذكاء -اإلصدار الثالث -للتمييز بني األطفال ذوي صعوبات التعلم وبطيئي
التعلم والعاديني ،من الذكور ،باملرحلتني االبتدائية واملتوسطة بالتعليم العام بدولة الكويت.
 -الحدود الزمنية :العام الدرايس 2019/2018م.

الدراسات السابقة:
هدفت دراسة أكرمان ،بيرتس ،وديكمان ( )Ackerman, Peters, & Dykman, 1971للتعرف عىل نمط
أداء األطفال ذوي صعوبات التعلم عىل مقياس وكسلر ،بلغت عينة الدراسة ( )82طفالً من ذوي صعوبات
التعلم املحددة ( Specific Learning Disabilities (CLDو( )34طفالً كمجموعة ضابطة ،أظهرت النتائج
أداء أقل من املتوسط ملجموعة ( )CLDعن املجموعة الضابطة خاصة يف اختبارات :الحساب ،إعادة األرقام،
املعلومات ،واملتشابهات ،كما ارتبطت صعوبات القراءة بشكل كبري بالعجز اللفظي مقارنة بالعجز غري
اللفظي لدي ذوي صعوبات التعلم املحددة ،بينما تفوقت املجموعة الضابطة بشكل دال عىل النواحي اللفظية.
وقد قارن عباس ( )1992يف دراسته بني أداء أربع مجموعات من الطالب موزعة كالتايل :مجموعة
األطفال املتخلفني عقليا ً وعددها ( )89طفالً ،ومجموعة األطفال املتأخرين دراسيا ً وعددها ( )30طفالً،
ومجموعة األطفال ذوي الذكاء فوق املتوسط وعددها ( )15طفالً ،ومجموعة األطفال بطيئي التعلم وعددها
( )54طفالً ،ومقارنتهم بأداء األطفال الذين يعانون من عجز يف التعلم ،من خالل التصنيف الثالثي الختبار
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وكسلر لذكاء األطفال .وقد أشارت بعض نتائجها إىل عدم وجود تشابه بني نمط أداء الفئات األربع ،وبني
األطفال الذين يعانون من عجز يف التعلم ،وأن العنارص التي تتضمنها مجموعة التتابع (القدرة عىل الرتكيز،
والذاكرة) ،قد تكون من العوامل الحاسمة يف مشكالت التعلم لدى فئة العاجزين عن التعلم.
وباستخدام التحليل العاميل التوكيدي  Confirmatory Factor Analysisاخترب كمفيوس ،بنسون،
هيتشنسون ،وبالت ( )Kamphaus, Benson, Hutchinson, & Platt, 1994ثالثة نماذج من مقياس ذكاء
وكسلر لألطفال -اإلصدار الثالث -بما فيها تصور وكسلر ثنائي العوامل ،ونموذج كوفمان  Kaufmanاملكون
من ثالثة عوامل ،والنموذج املقرتح يف دليل مقياس ذكاء وكسلر لألطفال -اإلصدار الثالث -املكون من أربعة
عوامل ،وقد أظهرت النتائج أن أي من النماذج املذكورة ال يتناسب -إحصائياً -مع البيانات بشكل جيد؛
باستثناء النماذج ثالثية العوامل ،ورباعية العوامل لألعمار ( 6و )9عاماً ،كما أن نموذج العوامل األربع يناسب
البيانات بشكل أفضل لجميع الفئات العمرية.
ويف السياق ذاته هدفت دراسة كوش ( )Kush,1996التعرف عىل البناء العاميل ملقياس وكسلر للذكاء
اإلصدار الثالث -لدى ذوي صعوبات التعلم ،من خالل بنية عوامل املقياس ،وباستخدام طريقة الدوراناملائل لدرجات عينة من الطالب ذوي صعوبات التعلم ،وقد أشارت النتائج إىل صدق بناء العوامل اللفظية
واألدائية؛ لكن كان الدعم التجريبي أقل وضوحا ً الستخدام درجات عوامل أخرى مثل التحرر من التشتت،
ورسعة التجهيز.
ويف دراسة ويتكنز ،كوش ،وجلوتني ( )Watkins, Kush, & Glutting ,1997التي هدفت إىل التعرف عىل
القدرة التمييزية لربوفايل ( )ACIDاختصارا ً الختبارات (الحساب ،الرتميز ،املعلومات ،وإعادة األرقام) لدى
األطفال ذوي صعوبات التعلم ملقياس ذكاء (وكسلر) لألطفال -اإلصدار الثالث ( )WISC-IIIلدى عينة مكونة
من ( )612طالبا ً يعانون من صعوبات يف التعلم ،وقد أشارت النتائج إىل أن نمط ( )ACIDال يفصل بكفاءة بني
األطفال ذوي اإلعاقات التعليمية ،وأولئك الذين ال يعانون من إعاقات.
ويف دراسة دانجييل ،وسيجل ( )D›Anguilli,&Siegel,2003التي بحثا من خاللها اإلجابة عن التساؤل:
هل األطفال ذوو صعوبات التعلم لديهم أنماط مميزة من األداء املعريف وذلك وفقا ً ملقياس وكسلر املعدل للذكاء؟
ولإلجابة عىل هذا التساؤل تم اختيار( )121طفالً لديهم تحصيل نموذجي (عاديون) )143( ،طفالً يعانون من
طفل لديهم صعوبات محددة يف الحساب ،تراوحت أعمارهم بني ( )16 - 6عاماً،
صعوبات يف القراءة)100( ،
ٍ
وقد أشارت النتائج إىل أن مجموعات األطفال ذوو صعوبات التعلم يف القراءة ،واألطفال ذوي صعوبات التعلم
يف الحساب ،كانت درجاتهم منخفضة بشكل دال عن مجموعة الطالب ذوي التحصيل النموذجي (العاديون)
عىل جميع االختبارات الفرعية اللفظية ،وقد انتهت الدراسة إىل نتيجة مفادها عدم الوثوق الكايف يف اختبارات
الذكاء؛ لتشخيص األطفال ذوي صعوبات التعلم ،كما أوصت الدراسة أنه من املفيد -أيضاً -االعتماد عىل
درجات االختبارات التحصيلية يف الكشف عن األطفال ذوي صعوبات التعلم.
ويف دراسة زيادة ( )2007والتي هدفت إىل املقارنة بني األطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم
الرياضيات فقط ،واألطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم الرياضيات والقراءة معاً ،واألطفال العاديون
يف األداء عىل مقياس وكسلر لذكاء األطفال ،وقد ُق ِّسمَ ْ
ت عينة الدراسة إىل ثالث مجموعات ،املجموعة األوىل:
األطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم الرياضيات فقط وعددها ( )10أطفال ،واملجموعة الثانية :األطفال
الذين يعانون من صعوبات تعلم الرياضيات والقراءة معاً ،وعددها ( )10أطفال ،واملجموعة الثالثة :وهم
األطفال األسوياء وعددها ( )10أطفال ،تراوحت أعمارهم بني ( )10-9عاماً ،وقد أشارت النتائج إىل وجود
فروق ذات داللة إحصائية بني األطفال ذوي صعوبات تعلم الرياضيات فقط واألطفال ذوي صعوبات تعلم
الرياضيات والقراءة معاً ،واألطفال العاديون يف األداء عىل املهارات السمعية ،يف حني أنه ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية بني األطفال يف املجموعات الثالث يف املهارات التنظيمية اإلدراكية البرصية ،واملهارات الحس
حركية وفقا ً لالختبارات الفرعية.
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ويف دراسة مورا ،سيموز ،وبرييرا ( ،)Moura, Simoes, & Pereira, 2014والتي بحثت املالمح املعرفية
ملقياس وكسلر -اإلصدار الثالث -لذكاء األطفال الذين يعانون من العرس القرائي النمائي ،حيث بلغت العينة
طفل ،منهم ( )50طفالً من ذوي العرس القرائي النمائي ،و( )50طفالً من القراء العاديني ،تراوحت
()100
ٍ
أعمارهم بني ( )12-8عاماً ،ويف النتائج أبدى األطفال ذوو العرس القرائي النمائي انخفاضا ً داال ً للدرجات عىل
كل من مؤرش الفهم اللفظي؛ عدا اختبار املفردات ،واالختبارات الفرعية ملؤرش التحرر من التشتت ،واالختبارات
الفرعية ملؤرش رسعة التجهيز.
ويف دراسة آدم ،كيسوجلوي ،اباتزوجلو ،وباباليجرو(Adam, Kiosseogloy, Abatzoglou, & Papaligouru,
 ،)2018والتي هدفت إىل املقارنة بني نماذج البناء العاميل الثالثة لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم باستخدام
مقياس وكسلر ،وقد بلغت العينة ( )50طفالً من إجمايل ( )122طفالً تم اختيارهم وفقا ً ملعايري البحث باستخدام
مقياس وكسلر للذكاء -اإلصدار الثالث ،-وقد أشارت نتائج التحليل العاميل املتعدد إىل اقرتاح نموذج جديد ثنائي
العوامل أكثر مالءمة يصف مناطق التطور املعريف لألطفال ذوي صعوبات التعلم ،يشمل العامل األول :اختبار
لفظي واحد هو (الفهم) مع أربعة اختبارات عملية هي( :ترتيب الصور ،الرتميز ،تصميم املكعبات ،وتجميع
األشياء) ،يف حني يشمل العامل الثاني :اختبارا ً عمليا ً واحدا ً هو (ترتيب الصور) مع أربعة اختبارات لفظية هي:
(املعلومات ،املتشابهات ،الحساب ،واملفردات).

التعليق على الدراسات السابقة:
من خالل عرض الدراسات السابقة املرتبطة بموضوع الدراسة تبني ندرة الدراسات التي تناولت قدرة
تمييز التصنيف الرباعي للمقاييس العاملية عىل مقياس وكسلر لذكاء األطفال لذوي صعوبات التعلم وبطيئي
التعلم مقارنة بالعاديني ،وأن معظم الدراسات تناولت التصنيف الثنائي للمقاييس العاملية ملقياس وكسلر
(لفظي/عميل) كما يف دراسة ( ،)D,Anguilli,&Siegel,2003والتصنيف الثالثي كما يف دراسة عباس
( ،)1992ولم تتطرق معظم الدراسات إىل التصنيف الرباعي للمقاييس العاملية الوارد بالدراسة الحالية ،كما
أن نتائج الدراسات السابقة اختلفت حول نمط أداء األطفال ذوي صعوبات التعلم عىل االختبارات الفرعية
للمقياس ،كما يف دراسة ( ،)Watkins, et al., 1997والتي أشارت نتائجها إىل أن نمط ( )ACIDال يفصل بكفاءة
بني األطفال ذوي اإلعاقات التعلمية ،وأولئك الذين ال يعانون من إعاقات.،كما يتضح أيضا ً ندرة الدراسات التي
تناولت فئة األطفال بطيئي التعلم ،من حيث قدرة تمييز التصنيف الرباعي للمقاييس العاملية عىل مقياس
وكسلر لذكاء األطفال لهذه الفئة تحديداً؛ سوى دراسة عباس (.)1992

فروض الدراسة:
الفرض األول :توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات األطفال ذوي صعوبات التعلم،
واألطفال بطيئي التعلم ،واألطفال العاديني ،يف األداء عىل املقاييس العاملية األربعة (الفهم اللفظي -التنظيم
اإلدراكي -التحرر من التشتت -رسعة التجهيز) ،واختباراتها الفرعية.
الفرض الثاني :توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات األطفال ذوي صعوبات التعلم،
واألطفال بطيئي التعلم ،واألطفال العاديني ،عىل متغريات :الذكاء اللفظي ،والذكاء العميل ،والذكاء الكيل.

منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدرا�سة :استخدمت الدراسة الحالية املنهج السببي املقارن؛ وذلك للمقارنة بني املجموعات
الثالثة بعينة الدراسة.
جمتمع الدرا�سة :تكون مجتمع الدراسة من طالب املرحلتني االبتدائية واملتوسطة من الذكور بالتعليم
العام ،ومن املناطق التعليمية الست بدولة الكويت.

20

مجلة الطفولة العربية

قدرة املقاييس العاملية وفق ًا للتصنيف الرباعي مبقياس وكسلر ...

العدد السابع والثمانون

عينة الدرا�سةْ :
اخ ِتري ْ
َت عينة الدراسة بطريقة العينة القصدية  Purposive Sampleحيث ينتقي
الباحث أفراد العينة عن قصد لتصوره أنها األقرب تمثيالً للمجتمع األصيل (القريش .)82 :2011 ،وقد
تكونت عينة الدراسة الحالية من ( )150طفالً من الذكور ،تراوحت أعمارهم بني ( )14 - 8عاماً ،بمتوسط
عمري قدره ( )11.16عاماً ،وانحرافا ً معياريا ً قدره ( ،)1.929من طالب املرحلتني :االبتدائية واملتوسطة،
م َُق َّس ِم َ
ني إىل ثالث مجموعات:
( )1مجموعة ذوي صعوبات التعلم ،وعددهم ( )50طفالً.
( )2مجموعة بطيئي التعلم ،وعددهم ( )50طفالً.
( )3مجموعة العاديني ،وعددهم ( )50طفالً ،جميعهم من املناطق التعليمية الستة بدولة الكويت ،وقد
تم اختيارهم بطريقة مقصودة؛ وفقا ً للمعايري اآلتية:

معايير اختيار العينة:
 - 1معايري اختيار عينة الأطفال ذوي �صعوبات التعلم :ترتاوح أعمارهم بني ( )14-8عاماً ،من
الذكور ،معدل ذكائهم من ( )86أو أعىل؛ وفقا ً ملقياس وكسلر الكويت للذكاء -اإلصدار الثالث -أصحاء حسيا ً
وسلوكيا ً وانفعالياً ،راسبون فيما ال يزيد عن ثالث مواد أساسية ،ومن املناطق التعليمية الستة بدولة الكويت.
 - 2معايري اختيار عينة الأطفال بطيئي التعلم :تنطبق عليهم معايري اختيار عينة األطفال ذوي
صعوبات التعلم؛ عدا أن معدل ذكائهم من ( )70وال يزيد عن ()85؛ وفقا ً ملقياس وكسلر الكويت للذكاء-
اإلصدار الثالث -وراسبون يف أربع مواد فأكثر ،أو باقون لإلعادة.
 - 3معايري اختيار عينة الأطفال العاديني :تنطبق عليهم معايري اختيار عينة األطفال ذوي صعوبات
التعلم؛ عدا أنهم غري راسبني.

أداة الدراسة:
مقياس وكسلر الكويت لذكاء األطفال اإلصدار الثالث:
تم استخدام مقياس وكسلر الكويت لذكاء األطفال -اإلصدار الثالث -لألعمار من ( )16-6سنة ،ويتكون
املقياس من ( )13اختبارا ً فرعياً ،منظمَّ ا يف مجموعتني :االختبارات اللفظية ،واالختبارات العملية ،ويتم إجراؤها
بطريقة تبادلية؛ حيث يبدأ التطبيق باختبار تكميل الصور من املقياس العميل يليه اختبار املعلومات من املقياس
اللفظي؛ وذلك لالحتفاظ بانتباه ودافعية املفحوص أثناء التطبيق ،ويحصل املفحوص عىل ثالث درجات مركبة:
نسبة الذكاء اللفظية من مجموع الدرجات املوزونة لالختبارات اللفظية ،ونسبة الذكاء العملية من مجموع
الدرجات املوزونة لالختبارات العملية ،ومن مجموع الدرجات اللفظية والعملية معا ً نحصل عىل نسبة الذكاء
الكلية ،كما يضم اإلصدار الثالث ثالثة اختبارات إضافية هي :اختبار البحث عن األشكال ( اختبار عميل جديد)،
واختبار إعادة األرقام (اختبار لفظي) ،واختبار املتاهات (اختبار عميل) ،وقد تم تطبيقها عىل عينات التقنني؛
لكنها لم تستخدم يف إعداد معايري نسب الذكاء اللفظي والعميل والكيل ،وال تطبق هذه االختبارات إال يف حاالت
معينة منها :عندما يستخدم االختصايص النفيس مؤرشات االختبارات العاملية ،فإنه يُدْخِ ل الدرجات املوزونة
عىل اختباري (إعادة األرقام ،والبحث عن األشكال) مع الدرجات عىل االختبارات العرشة األصلية يف حساب
هذه املؤرشات ( أبو عالم ،ومريس .)18-17 :2008،باإلضافة إىل درجة املؤرشات العاملية -يف الدراسة الحالية-
لعوامل املقياس وهي :العامل األول :الفهم اللفظي ،ويشمل اختبارات (املعلومات -املتشابهات-املفردات-
والفهم) ،والعامل الثاني :التنظيم اإلدراكي ،ويشمل اختبارات (تكميل الصور -ترتيب الصور -رسوم املكعبات-
وتجميع األشياء) ،والعامل الثالث :التحرر من التشتت ،ويشمل اختباري (الحساب -وإعادة األرقام) ،والعامل
الرابع رسعة التجهيز ،ويشمل اختباري (الرتميز -والبحث عن األشكال).
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أما بالنسبة لحساب ثبات وصدق االختبار للصورة األصلية من املقياس والتي أعدها للبيئة الكويتية
أبوعالم ،ومريس ( ،)2008وقد تراوحت معامالت ثبات االختبارات الفرعية بني ( ) 0.80 - 0.61بمتوسط
قدره ( )0.72بطريقة إعادة التطبيق وبني ( )0.83 - 0.63بمتوسط قدره حوايل ( )0.73بمعادلة ألفا كرو
نباخ ،ومعامالت ثبات مقاييس الذكاء الثالثة كانت عىل املقياس اللفظي ( ،)0.89واملقياس العميل (،)0.85
واملقياس الكيل ( )0.87بطريقة إعادة التطبيق ،أما عن صدق املقياس فقد تم استخدام أكثر من طريقة
لحسابه ،ومن هذه الطرق الصدق الداخيل  Internal Validityويشري إىل وجود معامالت ارتباط مناسبة بني
الدرجات عىل االختبارات الفرعية معاً ،ووجود معامالت ارتباط عالية بني الدرجات عىل كل اختبار والدرجات
عىل املقاييس اللفظي والعميل والكيل (أبو عالم ،ومريس.)54-52 :2008 ،؛ ولذلك فقد اطمأن الباحث لثبات
وصدق املقياس للدراسة الحالية.
الأ�ساليب الإح�صائية :ملعالجة البيانات الخاصة بنتائج الدراسة ،تم حساب املتوسط الحسابي،
واالنحراف املعياري ،وتحليل التباين األحادي  One Way ANOVAللتعرف عىل الفروق بني درجات املجموعات
الثالثة (عينة الدراسة) ،وداللتها؛ وفقا ً لألداء عىل املقاييس العاملية األربع واختباراتها الفرعية ،ونسب الذكاء
الثالثة ،وذلك باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSاإلصدار (.)22

إجراءات الدراسة:
 تم اختيار عينة الدراسة-خاصة -األطفال ذوي صعوبات التعلم واألطفال بطيئي التعلم ،من خاللاالطالع عىل ملفات الطالب التي تم إحالتها من قبل االختصاصيني النفسيني باملدارس للمرحلتني االبتدائية
واملتوسطة من املناطق التعليمية الستة ،من الذكور لألعمار( )14-8عاماً ،إىل (لجنة الحاالت الخاصة) مراقبة
الخدمات النفسية بوزارة الرتبية؛ للنظر يف تحويل هؤالء الطالب إىل املسار التعليمي املناسب ،بعد أن استنفد
معهم االختصايص النفيس املدريس أساليب التدريب املختلفة ،وبنا ًء عىل رغبة ويل األمر يف التحويل إىل لجنة
الحاالت الخاصة؛ وفقا ً للمعايري التي وضعتها مراقبة الخدمات النفسية بوزارة الرتبية.
 تم فرز ملفات الطالب بعد التأكد من استيفائها املعايري التي وضعها الباحث للدراسة الحالية الختيارالعينة وهي :خلو الطالب من املشكالت الصحية واالنفعالية من خالل الشهادات الصحية ،واالختبارات النفسية
املرفقة ،تطبيق اختبار (وكسلر) الكويت للذكاء -اإلصدار الثالث ،-واختبار بينيه للذكاء الصورة الرابعة،
والشهادات الدراسية التي تثبت الضعف الدرايس للطالب ،إقرار موافقة ويل األمر عىل التحويل للجنة الحاالت
الخاصة بالوزارة ،والتقرير النفيس الشامل عن الحالة الذي أعده االختصايص النفيس باملدرسة.
 تم اختيار ( )50تلميذا ً من كل فئة ممن تنطبق عليهم الرشوط السابقة. تم رصد درجات الطالب عىل مقياس وكسلر الكويت للذكاء اإلصدار الثالث عىل أن يكون قد تم تطبيقاالختبار كامالً ( )13اختبارا ً فرعياً ،وتم مراجعة االختبار من قبل اختصايص نفيس أول ،ومستويف كل الرشوط
السابقة ،وقد اطمأن الباحث للتطبيق من خالل إعادة املراجعة ،والتأكد من عملية رصد وتجميع الدرجات
عىل االختبارات الفرعية لكل حالة ،علما ً أن الباحثني الذين قاموا بالتطبيق مشهودا ً لهم بالكفاءة ،وحاصلني
عىل شهادة اجتياز من قبل وزارة الرتبية إدارة الخدمات االجتماعية والنفسية تسمح لهم بتطبيق االختبار،
وتصحيح درجاته وتفسريها.
 أما بالنسبة للطالب العاديني فقد تم اختيارهم بالتعاون مع الزمالء الحاصلني عىل شهادة إجازةبتطبيق اختبار (وكسلر) ولديهم خربة طويلة بالتطبيق تتجاوز ( )10سنوات فأكثر ،من خالل التطبيق عىل
حاالت ال تعاني من أي مشكالت دراسية أو نفسية أو عضوية؛ وفقا ً لرشوط اختيار عينة األسوياء املذكورة
سالفا ً بواقع ( )50تلميذا ً موزعني عىل املدارس االبتدائية واملتوسطة من املناطق التعليمية الستة؛ لتحقيق
رشط التكافؤ بني املجموعات الثالثة (عينة الدراسة) ،وقد تم مراجعة هذه االختبارات من قبل الباحث القائم
بالدراسة الحالية.
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 تم إدخال البيانات إىل الحاسوب ،وتحليلها إحصائيا ً باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوماالجتماعية ( )SPSSاإلصدار (.)22

نتائج الدراسة وتفسيرها:
� ً
أوال :نتائج الفر�ض الأول :توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات األطفال ذوي
صعوبات التعلم ،واألطفال بطيئي التعلم ،واألطفال العاديني ،يف األداء عىل املقاييس العاملية األربع (الفهم
اللفظي  -التنظيم اإلدراكي -التحرر من التشتت -رسعة التجهيز) ،واختباراتها الفرعية.
جدول ( )1املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجات عينة الدراسة عىل املقاييس العاملية األربع
واختباراتها الفرعية
العينة

بطيؤ التعلم
(ن=)50

ذوو صعوبات تعلم
(ن=)50

العاديون
(ن=)50

املقاييس العاملية
واختباراتها الفرعية

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الفهم اللفظي

32.24

8.348

21.78

6.753

40.96

4.840

التنظيم اإلدراكي

46.70

10.585

27.22

6.132

36.58

8.820

التحرر من التشتت

14.50

3.111

12.32

2.988

16.09

3.299

سرعة التجهيز

18.72

4.482

13.33

4.643

15.56

3.904

المعلومات

6.96

3.344

4.16

2.244

9.34

2.552

المتشابهات

8.82

3.497

5.14

2.665

9.72

2.681

المفردات

6.88

2.256

5.84

2.937

10.36

2.275

الفهم

9.58

3.393

6.64

2.974

11.54

2.589

تكميل الصور

12.82

2.967

8.28

3.270

10.74

3.022

ترتيب الصور

11.12

3.520

6.44

2.500

8.62

3.686

رسوم مكعبات

13.44

4.643

6.94

4.259

10.36

4.379

تجميع األشياء

9.32

3.935

5.56

3.296

7.30

3.893

الحساب

7.48

1.619

6.24

1.985

8.40

1.938

إعادة األرقام

7.02

2.157

6.08

2.065

7.56

2.164

الترميز

9.74

2.724

6.70

2.735

7.78

3.066

البحث عن األشكال

8.98

2.737

6.63

2.810

7.78

1.886

يتضح من جدول ( )1والشكل ( )1املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للمجموعات الثالثة (عينة
الدراسة) عىل املقاييس العاملية األربع ،واختباراتها الفرعية؛ حيث حصل األطفال العاديون عىل متوسط قدره
( ،)40.96تاله عىل الرتتيب متوسط األطفال ذوي صعوبات التعلم وقدره ( ،)32.24ثم األطفال بطيئي التعلم
بمتوسط قدره()21.78؛ وذلك عىل العامل األول :الفهم اللفظي الذي يشمل اختبارات (املعلومات -املتشابهات-
املفردات -والفهم) ،بينما حصل األطفال ذوو صعوبات التعلم عىل متوسط وقدره ( ،)46.70تاله عىل الرتتيب
متوسط األطفال العاديني بمتوسط قدره ( ،)36.58ثم األطفال بطيئو التعلم بمتوسط قدره ()27.22؛ وذلك
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عىل العامل الثاني :التنظيم اإلدراكي الذي يشمل اختبارات (تكميل الصور -ترتيب الصور -رسوم املكعبات-
وتجميع األشياء) ،أما بالنسبة للعامل الثالث :التحرر من التشتت والذي يشمل اختباري (الحساب -وإعادة
األرقام) ،فقد حصل األطفال العاديون عىل متوسط قدره ( ،)16.09تاله عىل الرتتيب متوسط األطفال ذوي
صعوبات التعلم وقدره ( ،)14.50ثم األطفال بطيئي التعلم بمتوسط قدره ( ،)12.32ويف األخري حصل األطفال
ذوو صعوبات التعلم عىل متوسط وقدره ( ،)18.72تاله عىل الرتتيب متوسط األطفال العاديني بمتوسط قدره
( ،)15.56ثم األطفال بطيئي التعلم بمتوسط قدره ()13.33؛ وذلك عىل العامل الرابع :رسعة التجهيز الذي
يشمل اختباري ( الرتميز -والبحث عن األشكال).

الفهم اللفظي

التنظيم اإلدراكي
العاديون

الخلو من التشتت

بطيئو التعلم

رسعة التجهيز

ذوو صعوبات التعلم

شكل ( )1املتوسطات الحسابية للمجموعات الثالثة عىل املقاييس العاملية األربعة
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جدول ( )2تحليل التباين األحادي ()ANOVA
بني متوسطات املجموعات الثالثة للمقاييس العاملية األربع ،واختباراتها الفرعية
املقاييس العاملية
واختباراتها الفرعية
الفهم اللفظي
التنظيم اإلدراكي
التحرر من التشتت
رسعة التجهيز
املعلومات
املتشابهات
املفردات
الفهم
تكميل الصور
ترتيب الصور
رسوم مكعبات
تجميع األشياء
الحساب
إعادة األرقام
الرتميز
البحث عن األشكال

مصدر
التباين
بني املجموعات
داخل املجموعات
بني املجموعات
داخل املجموعات
بني املجموعات
داخل املجموعات
بني املجموعات
داخل املجموعات
بني املجموعات
داخل املجموعات
بني املجموعات
داخل املجموعات
بني املجموعات
داخل املجموعات
بني املجموعات
داخل املجموعات
بني املجموعات
داخل املجموعات
بني املجموعات
داخل املجموعات
بني املجموعات
داخل املجموعات
بني املجموعات
داخل املجموعات
بني املجموعات
داخل املجموعات
بني املجموعات
داخل املجموعات
بني املجموعات
داخل املجموعات
بني املجموعات
داخل املجموعات

متوسط
درجة
مجموع
املربعات الحرية املربعات
4611.020
2
9222.040
46.242
147 6797.620
4745.787
2
9491.573
75.818
147 11145.260
178.755
2
357.509
9.831
147 1445.088
367.009
2
734.018
18.962
147 2787.375
336.140
2
672.280
7.577
147 1113.860
294.407
2
588.813
8.840
147 1299.480
280.187
2
560.373
6.296
147 925.520
304.127
2
608.253
9.021
147 1326.120
258.247
2
516.493
9.545
147 1403.080
274.207
2
548.413
10.744
147 1579.380
528.607
2
1057.213
19.624
147 2884.660
177.047
2
354.093
13.835
147 2033.700
58.747
2
117.493
3.439
147 505.600
27.912
2
55.825
4.534
147 666.561
118.747
2
237.493
8.100
147 1190.700
69.158
2
138.317
6.313
147 928.083

قيمة
(ف)

قيمة
الداللة

99.714

.001

**

62.594

.001

**

18.184

.001

**

19.355

.001

**

44.362

.001

**

33.304

.001

**

44.502

.001

**

33.712

.001

**

27.056

.001

**

25.522

.001

**

26.937

.001

**

12.797

.001

**

17.080

.001

**

6.156

.003

**

14.660

.001

**

10.954

.001

**

** دالة إحصائيا ً عند مستوى (.)0.01
تشري قيمة (ف) املحسوبة يف الجدول ( )2إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (،)0.01
بني املجموعات الثالثة للدراسة لدرجات املقاييس العاملية األربع ،وكذلك عىل جميع االختبارات الفرعية لهذه
املقاييس العاملية ،وملعرفة الصالح من تلك الفروق تم استخدام اختبار ( )Tukeyللمقارنات البعدية؛ حيث
تساوى عدد أفراد العينة كما يف الجدول (.)3
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جدول ( )3اختبار ( )Tukeyللمقارنات البعدية للمجموعات الثالثة ملتوسطات املقاييس العاملية األربع،
واختباراتها الفرعية
املقاييس العاملية
واختباراتها الفرعية
الفهم اللفظي
التنظيم اإلدراكي
التحرر من التشتت
رسعة التجهيز
املعلومات
املتشابهات
املفردات
الفهم
تكميل الصور
ترتيب الصور
رسوم مكعبات
تجميع األشياء
الحساب
إعادة األرقام
الرتميز
البحث عن األشكال

العينة
بطيئو التعلم
العاديون
بطيئو التعلم
العاديون
بطيئو التعلم
العاديون
بطيئو التعلم
العاديون
بطيئو التعلم
العاديون
بطيئو التعلم
العاديون
بطيئو التعلم
العاديون
بطيئو التعلم
العاديون
بطيئو التعلم
العاديون
بطيئو التعلم
العاديون
بطيئو التعلم
العاديون
بطيئو التعلم
العاديون
بطيئو التعلم
العاديون
بطيئو التعلم
العاديون
بطيئو التعلم
عاديون
بطيئو التعلم
العاديون

* دالة إحصائيا ً عند مستوى (.)0.05
** دالة إحصائيا ً عند مستوى (.)0.01
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ذوو صعوبات التعلم
قيمة
متوسط
الداللة
الفرق
**
.001
10.460
**
.001
8.720
**
.001
19.480
**
.001
10.120
**
.002
2.180
*
.033
1.586
**
.001
5.392
**
.001
3.160
**
.001
2.800
**
.001
2.380
**
.001
3.680
.288
.900
.099
1.040
**
.001
3.480
**
.001
2.940
**
.004
1.960
**
.001
4.540
*
.003
2.080
**
.001
4.680
**
.001
2.500
**
.001
6.500
**
.002
3.080
**
.001
3.760
*
.020
2.020
**
.003
1.240
*
.038
.920
.073
.940
.421
.536
**
.001
3.040
**
.002
1.960
**
.001
2.352
*
.048
1.200

بطيئو التعلم
قيمة
متوسط
الداللة
الفرق
**
.001
19.180
**
.001
9.360
**
.001
3.766
*
.030
2.232
**
.001
5.180
**
.001
4.580
**
.001
4.520
**.001
4.900
**
.001
2.460
**
.003
2.180
**
.001
3.420
*
.054
1.740
**
.001
2.160
**
.002
1.476
.143
1.080
.060
1.152
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يتبني من الجدول ( )3وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.01بني األطفال ذوي صعوبات
التعلم ،واألطفال بطيئي التعلم ،واألطفال العاديني ،عىل العامل األول( :الفهم اللفظي) لصالح العاديني،
كما يتبني وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ،)0.01بني املجموعات الثالثة ،عىل العامل الثاني:
(التنظيم اإلدراكي) لصالح ذوي صعوبات التعلم ،كما توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()0.01
ومستوى ( )0.05بني املجموعات الثالثة ،عىل العامل الثالث( :التحرر من التشتت) لصالح العاديني ،كما تبني
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ،)0.01بني املجموعات الثالثة ،عىل العامل الرابع( :رسعة
التجهيز) لصالح األطفال ذوي صعوبات التعلم.
وبالنسبة لالختبارات الفرعية للعامل األول (الفهم اللفظي) فقد تبني من خالل الجدول ( )3وجود
فروق دالة إحصائيا ً عند مستوى ( )0.01بني املجموعات الثالثة عىل اختبارات (املعلومات ،واملفردات ،والفهم)
لصالح العاديني ،عدا اختبار (املتشابهات) فلم تكن هناك فروق دالة بني ذوي صعوبات التعلم والعاديني ،كما
لم توجد فروق دالة بني ذوي صعوبات التعلم وبطيئى التعلم عىل اختبار (املفردات).
أما بالنسبة لالختبارات الفرعية للعامل الثاني (التنظيم اإلدراكي) فقد تبني من خالل جدول ( )3وجود
فروق دالة إحصائيا ً عند مستوى ( )0.01ومستوى ( )0.05بني املجموعات الثالثة عىل اختبارات (تكميل
الصور ،وترتيب الصور ،ورسوم املكعبات ،وتجميع األشياء) لصالح ذوي صعوبات التعلم ،كما كانت هناك
فروق دالة إحصائيا ً عند مستوى ( )0.01ومستوى ( )0.05بني األطفال العاديني ،واألطفال بطيئي التعلم عىل
جميع االختبارات الفرعية لعامل (التنظيم اإلدراكي) لصالح العاديني.
وبالنسبة لالختبارات الفرعية للعامل الثالث( :التحرر من التشتت) فقد تبني من خالل جدول ( )3أيضا ً
وجود فروق دالة إحصائيا ً عند مستوى ( )0.01ومستوى ( )0.05بني املجموعات الثالثة عىل اختبار (الحساب)
لصالح العاديني وعند مستوى ( )0.01بني ذوي صعوبات التعلم وبطيئي التعلم لصالح ذوي صعوبات التعلم،
بينما لم توجد فروق دالة إحصائيا ً بني ذوي صعوبات التعلم وبني كل من بطيئي التعلم والعاديني عىل اختبار
(إعادة األرقام) ،بينما كانت هناك فروق دالة إحصائيا ً عند مستوى ( )0.01بني بطيئي التعلم والعاديني لصالح
العاديني عىل اختبار (إعادة األرقام).
أما بالنسبة لالختبارات الفرعية للعامل الرابع( :رسعة التجهيز) فقد تبني من خالل جدول ( )3أيضا ً
وجود فروق دالة إحصائيا ً عند مستوى ( )0.01ومستوى ( )0.05بني املجموعات الثالثة عىل اختباري (الرتميز،
والبحث عن األشكال) لصالح األطفال ذوي صعوبات التعلم ،بينما لم توجد فروق دالة إحصائيا ً بني األطفال
العاديني واألطفال بطيئي التعلم عىل هذين االختبارين.
ثانياً :نتائج الفرض الثاني :توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات األطفال ذوي صعوبات
التعلم ،واألطفال بطيئي التعلم ،واألطفال العاديني ،يف األداء عىل متغريات :الذكاء اللفظي والذكاء العميل
والذكاء الكيل.
جدول ( )4املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجات املجموعات الثالثة لنسب الذكاء اللفظي
والذكاء العميل والذكاء الكيل.
العينة
املتغريات

بطيئو التعلم
(ن=)50

ذوو صعوبات التعلم (ن=)50

العاديون
(ن=)50

املتوسط الحسابي االنحراف املعياري املتوسط الحسابي االنحراف املعياري املتوسط الحسابي االنحراف املعياري

الذكاء اللفظي

88.04

10.694

73.66

8.563

99.12

6.368

الذكاء العميل

108.30

14.037

79.58

8.283

93.92

13.320

الذكاء الكيل

100.52

10.432

78.18

4.207

99.50

8.888
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يتبني من جدول ( )4وشكل ( )2املتوسطات الحسابية ،واالنحرافات املعيارية ،للمجموعات الثالثة (عينة
الدراسة) يف نسب الذكاء اللفظي والذكاء العميل والذكاء الكيل؛ حيث حصل األطفال العاديون عىل متوسط
قدره ( ،)99.12تاله عىل الرتتيب متوسط األطفال ذوي صعوبات التعلم وقدره ( ،)88.04ثم متوسط األطفال
بطيئي التعلم وقدره ()73.66؛ وذلك يف نسب الذكاء اللفظي ،بينما حصل األطفال ذوو صعوبات التعلم عىل
متوسط وقدره ( ،)108.30تاله عىل الرتتيب متوسط األطفال العاديني بمتوسط وقدره ( ،)93.92ثم متوسط
األطفال بطيئي التعلم وقدره ()79.58؛ وذلك يف نسب الذكاء العميل ،كما حصل األطفال ذوو صعوبات التعلم
عىل متوسط وقدره ( )100.52تاله عىل التوايل األطفال العاديون بمتوسط وقدره ( )99.50ثم األطفال بطيؤ
التعلم بمتوسط قدره ( )78.18وذلك يف نسب الذكاء الكيل.
العاديون

ذوو صعوبات التعلم

بطيئو التعلم

الذكاء اللفظي

الذكاء الكيل

الذكاء العميل

شكل ( )2الفروق بني متوسطات املجموعات الثالثة يف نسب الذكاء اللفظي والعميل والكيل
جدول ( )5تحليل التباين األحادي( )ANOVAملتوسطات املجموعات الثالثة يف نسب الذكاء اللفظي والعميل والكيل
املتغريات
الذكاء اللفظي
الذكاء العميل
الذكاء الكيل

مصدر
التباين
بني املجموعات
داخل املجموعات
بني املجموعات
داخل املجموعات
بني املجموعات
داخل املجموعات

درجة
الحرية
2
147
2
147
2
147

مجموع
املربعات
16296.040
11184.420
20620.973
21710.360
15910.973
10070.360

** دالة إحصائيا ً عند مستوى (.)0.001
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متوسط
املربعات
8148.020
76.084
10310.487
147.690
7955.487
68.506

قيمة
(ف)

قيمة
الداللة

107.092

.001

**

69.812

.001

**

116.129

.001

**
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تشري قيمة (ف) املحسوبة يف الجدول ( )5إىل وجود فروق دالة إحصائيا ً عند مستوى ( )0.001بني
املجموعات الثالث للدراسة (عينة الدراسة) عىل املتغريات :الذكاء اللفظي والذكاء العميل والذكاء الكيل ،حيث
بلغت قيمة (ف) للمتغريات الثالثة عىل التوايل )116.129( ،)69.812( ،)107.092( :وملعرفة اتجاهات الفروق
تم استخدام اختبار ( )Tukeyللمقارنات البعدية؛ حيث تساوى عدد أفراد العينة ،كما يف الجدول (.)6
جدول ( )6نتائج اختبار ( )Tukeyللمقارنات البعدية للمجموعات الثالثة ملتوسطات نسب الذكاء اللفظي
والعميل والكيل
املتغريات
الذكاء اللفظي
الذكاء العميل
الذكاء الكيل

بطيئي التعلم

ذوو صعوبات تعلم
العينة

متوسط الفرق

قيمة الداللة

بطيئي التعلم
العاديون
بطيئي التعلم
العاديون
بطيئي التعلم
العاديون

14.380
11.080
28.720
14.380
22.340
1.020

.001
.001
**
.001
**
.001
**
.001
.812
**
**

متوسط الفرق

قيمة الداللة

25.460
14.340
21.320

**
.001
**
.001
**
.001

*دالة إحصائيا ً عند مستوى (.)0.001
يتبني من الجدول ( )6وجود فروق دالة إحصائيا ً عند مستوى ( )0.001بني ذوي صعوبات التعلم
وبطيئي التعلم والعاديني ،يف نسب الذكاء اللفظي لصالح العاديني ،كما توجد فروق دالة إحصائيا ً عند مستوى
( ،)0.001بني ذوي صعوبات التعلم وبطيئي التعلم لصالح ذوي صعوبات التعلم يف نسب الذكاء اللفظي أيضاً،
كما توجد فروق دالة إحصائيا ً عند مستوى ( ،)0.001بني املجموعات الثالثة يف نسب الذكاء العميل لصالح
ذوي صعوبات التعلم ،بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ،)0.001بني العاديني وبطيئي
التعلم لصالح العاديني يف نسب الذكاء العميل أيضاً ،كما توجد فروق دالة إحصائيا ً عند مستوى ( )0.001يف
نسب الذكاء الكيل بني العاديني وبطيئي التعلم لصالح العاديني ،كما توجد فروق دالة إحصائيا ً عند مستوى
( ،)0.001بني ذوي صعوبات التعلم وبطيئي التعلم لصالح ذوي صعوبات التعلم؛ بينما لم توجد هذه الفروق
الدالة بني العاديني وذوي صعوبات التعلم يف نسب الذكاء الكيل.

تفسير نتائج الفرض األول:
بعد عرض نتائج فرض الدراسة األول تبني أنه توجد فروق دالة إحصائيا ً عند مستوى ( ،)0.01بني
األطفال ذوي صعوبات التعلم وبطيئي التعلم والعاديني عىل العامل األول (الفهم اللفظي) لصالح العاديني.
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات كل من (D,Anguilli& Siegel, 2003; Moura et al., 2014
 ،(Ackerman et al., 1971والتي أشارت نتائجها جميعا ً إىل وجود عجز لغوي واضح لدى ذوي صعوبات
التعلم ،وانخفاض دال للدرجات عىل مؤرش الفهم اللفظي لدى ذوي صعوبات القراءة تحديداً ،وتميز األطفال
العاديون عىل جميع االختبارات الفرعية اللفظية.
ويفرس الباحث هذه النتيجة كونها تتفق مع التصور النظري من القصور الواضح للغة لدى ذوي
صعوبات التعلم وبطيئي التعلم؛ حيث ينطوي تعريف ذوي صعوبات التعلم عىل صعوبة استخدام مهارات
اللغة املختلفة ،كالقراءة والكتابة والفهم واالستدالل ،كما أن ذوي صعوبات التعلم يفتقدون القدرة عىل
التمييز والتصنيف واالستخدام الرمزي أو املجازي (التجريد) خاصة للمفردات ،كما أن الفهم اللفظي أحد أهم
العوامل املرتبطة باألداء األكاديمي والتحصييل والذي ينخفض بشكل واضح لدى ذوي صعوبات التعلم وبطيئي
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التعلم؛ لذا يتضح أن العامل األول( :الفهم اللفظي) يميز بني املجموعات الثالثة وفقا ً لألداء األفضل عىل التوايل:
األطفال العاديون ،واألطفال ذوي صعوبات التعلم ،ثم األطفال بطيئي التعلم.
أما بالنسبة لنتائج االختبارات الفرعية لهذا العامل( :الفهم اللفظي) والذي يشمل اختبارات:
(املعلومات -املتشابهات -املفردات -والفهم) فقد كانت الفروق لصالح مجموعة األطفال العاديني عىل
جميع االختبارات ،عدا اختبار (املتشابهات) لم تكن هناك فروق دالة إحصائيا ً بني ذوي صعوبات التعلم وبني
العاديني ،ويمكننا تفسري ذلك بطبيعة األداء عىل االختبار« ،فاختبار املتشابهات يعترب مقياسا ً للذكاء املجرد
ويتصف بالقدرة عىل التمييز بني املستوى املجرد واملستوى العياني من العمليات الفكرية ،وربما يكون
التفكري العياني راجعا ً إىل انخفاض القدرة عىل استخدام املوضوعات اللفظية تجريدية كانت أم عيانية»
(إبراهيم .)136 :1991 ،إذن اختبار املتشابهات يقيس القدرة عىل التفكري املجرد واملنطقي وإدراك العالقة
بني املفاهيم ،وهذه القدرات ربما يفتقدها ذوو صعوبات التعلم؛ إال أنه بيشء من التدقيق يتبني أن معيار
األداء عىل اختبار (املتشابهات) ينقسم عند مستوى معني إىل ثالث درجات تحديدا ً من الفقرة رقم ( )6إىل
الفقرة رقم ( )19نهاية االختبار؛ وذلك وفقا ً ملستويات معالجة متدرجة من السطحية إىل العميقة إىل األكثر
عمقاً ،ويبدو أن ذوي صعوبات التعلم حصلوا عىل درجات مرتفعة من مجموع الدرجات األقل؛ وليس وفقا ً
لتميزهم يف نمط املعالجة فتبقى املشكلة -كما هي -قصور واضح يف املعالجة العميقة ،أو األكثر عمقا ً
للمفاهيم من خالل التفكري املنطقي واملجرد واالستداليل؛ بمعنى آخر أجابوا عىل فقرات متعددة تُ َقدَّر بدرجة
واحدة ،وهذا ما قد يسبب بعض اإلشكاليات يف التفسري لنمط األداء الخاص بذوي صعوبات التعلم؛ لذا
يجب الرجوع إىل إجابات الطفل عىل بنود هذا االختبار (املتشابهات) للتعرف عىل مستوى معالجة الطفل
للمعلومات من خالل الدرجة املمنوحة له عىل كل بند.
كما تبني أيضا ً عدم وجود فروق دالة بني ذوي صعوبات التعلم وبطيئي التعلم عىل اختبار (املفردات)؛
حيث كان أداء كل من املجموعتني عىل هذا االختبار يف مستوى أقل من املتوسط ،فاألطفال ذوو صعوبات
التعلم ،واألطفال بطيئو التعلم لديهم مشكالت مشرتكة -خاصة -يف القدرات اللفظية ،ومهارات التواصل،
والتعبري اللفظي ،والقدرة عىل التعلم والتحصيل الدرايس؛ إال أنه يظل مستوى األطفال بطيئي التعلم األدنى عىل
هذا العامل (الفهم اللفظي) بشكل كامل.
كما أشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ،)0.01بني األطفال ذوي صعوبات
التعلم وبطيئي التعلم والعاديني عىل العامل الثاني( :التنظيم اإلدراكي) لصالح ذوي صعوبات التعلم.
وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه (باناتاين)؛ حيث إنه أشار إىل تميز يف أداء األطفال ذوي صعوبات
التعلم عىل مجموعة االختبارات املكانية والتي تضم اختبارات رسوم املكعبات وتجميع األشياء وتكميل الصور،
ولم تتفق هذه النتيجة مع بعض نتائج دراسة زيادة ( )2007التي أشارت إىل أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا ً
بني مجموعة األطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم الرياضيات فقط ،ومجموعة األطفال الذين يعانون من
صعوبات تعلم الرياضيات والقراءة معاً ،ومجموعة األطفال العاديني يف األداء عىل املهارات التنظيمية اإلدراكية
البرصية ،واملهارات الحس حركية؛ وفقا ً لالختبارات الفرعية ملقياس وكسلر.
ويفرس الباحث هذه النتيجة؛ وفقا ً ألدبيات البحث يف مجال صعوبات التعلم؛ حيث يتميز ذوو صعوبات
التعلم يف األداء عىل االختبارات العملية بشكل كبري بغض النظر عن نوعية تلك الصعوبات سوا ًء أكانت صعوبات
قراءة أم كتابة أم حساباً ،فهذه االختبارات األدائية ال تحتاج إىل معالجة لغوية -عىل األرجح -سواء أكانت
هذه املعالجة اللغوية (استداللية أم استقبالية أم تعبريية) ،كما يميل ذوو صعوبات التعلم نحو التعلم متعدد
الحواس كالتعلم البرصي الحركي ،مما يتوافق مع طبيعة األداء عىل نوعية هذه االختبارات عىل هذا العامل
تحديداً ،أما بالنسبة لبطيئي التعلم فهم يقعون يف مستوى أقل من األطفال العاديني ومن ذوي صعوبات
التعلم؛ فالطفل بطيء التعلم لديه قصور يف الذكاء العام ،ومن املؤكد انخفاض درجاته بشكل ملحوظ عىل
كافة املقاييس العاملية ،وكذا اختباراتها الفرعية ،ومنها عامل (التنظيم اإلدراكي) .ومما سبق يتضح أن
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العامل الثاني (التنظيم اإلدراكي) يميز بني املجموعات الثالثة (عينة الدراسة) وفقا ً لألداء األفضل عىل التوايل:
األطفال ذوي صعوبات التعلم ،األطفال العاديني ،ثم األطفال بطيئي التعلم.
أما بالنسبة لنتائج االختبارات الفرعية لعامل(:التنظيم اإلدراكي) والذي يشمل اختبارات( :تكميل
الصور-ترتيب الصور -رسوم املكعبات -وتجميع األشياء) ،فقد كانت الفروق لصالح األطفال ذوي صعوبات
التعلم ،عىل جميع االختبارات الفرعية لهذا العامل( :التنظيم اإلدراكي) ،ويتفق ذلك مع نتائج العامل بشكل
عام؛ مما يشري لكفاءة هذا العامل يف التمييز بني األطفال ذوي صعوبات التعلم ،واملجموعتني األخريني؛ ووفقا ً
لـ (باناتاين) فاالختبارات الفرعية التي يف فئة املكانية تشمل( :تصميم املكعبات ،تجميع األشياء ،وتكميل
الصور) ،وتتطلب القدرة عىل معالجة األشياء يف الفراغ دون تسلسل أو تعاقب ،وقد أشارت التقارير إىل أن
األطفال ذوي صعوبات القراءة يمتلكون درجات أعىل يف فئة االختبارات املكانية ،ودرجات متوسطة يف فئة
املفاهيم ،ودرجات منخفضة يف فئة التسلسل أو التتابع (.)Smith & Watkins, 2004
كما أشارت النتائج إىل وجود فروق دالة إحصائيا ً عند مستوى ( ،)0.05بني األطفال ذوي صعوبات
التعلم ،واألطفال بطيئي التعلم واألطفال العاديني ،عىل العامل الثالث (التحرر من التشتت) لصالح األطفال
العاديني.
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات كل من (عباس1992 ،؛ )Ackerman et al.,1971 Moura et al., 2014
والتي أشارت نتائجها إىل أن العنارص التي تتضمنها مجموعة التتابع (القدرة عىل الرتكيز والذاكرة) ،قد تكون من
العوامل الحاسمة يف مشكالت التعلم لدى ذوي صعوبات التعلم -خاصة -عىل اختبارات (الحساب ،وإعادة األرقام)
مقارنة بالعاديني ،وكذلك انخفاض دال لدرجات األطفال ذوي العرس القرائي النمائي عىل االختبارات الفرعية لعامل
(التحرر من التشتت).
ويفرس الباحث هذه النتيجة بأن كالً من األطفال ذوي صعوبات التعلم ،وبطيئي التعلم لديهم قصور
واضح يف االنتباه والرتكيز؛ مما يؤثر يف عملية التعلم بشكل مبارش ،فاالنتباه مدخل التعلم األول ،وهذا يتفق
مع أدبيات البحث يف مجال الرتبية الخاصة؛ حيث إن االختبارات الفرعية املتضمنة يف هذا العامل وهما اختباري
(الحساب ،وإعادة األرقام) كونهما اختباران يقيسان القدرة عىل االنتباه والرتكيز ،والذاكرة قصرية املدى،
وكذلك الذاكرة العاملة؛ إال أنهما أيضا ً من االختبارات اللفظية؛ فاختبار (الحساب) يغلب عليه قياس النواحي
اللفظية ،وفهم املسموع أو ما يسمى بـ (التفكري السمعي) ،ويقيس أيضا ً الذاكرة العاملة؛ لذا انخفض أداء
األطفال ذوي صعوبات التعلم ،واألطفال بطيئي التعلم بشكل واضح عىل هذين االختبارين؛ مما يؤكد تناسق
النتائج من حيث تميز أداء األطفال العاديني عىل املقاييس العاملية (الفهم اللفظي ،والتحرر من التشتت)،
وهما عامالن بينهما ارتباط كبري ،وعليهما تقوم عملية التعلم ،وبهما يتأثر األداء التحصييل للطفل .وقد
أيد سرتنربج وواجانري ( ،Sternberg& Waganer )1982وجهة النظر هذه؛ حيث إن ذوي صعوبات التعلم
يظهرون اضطرابا ً يف االنتباه عند أداء املهام املختلفة ،وينسحب هذا اإلخفاق عىل كل مستويات التجهيز،
وكذلك عىل عمليات التنفيذ العليا التي تحكم الوظائف املعرفية (يف:عمرية .)33 :2008،وذلك وفقا ً ملدخل
تجهيز املعلومات ، Information Processing Approachالذي يفرس آلية حدوث صعوبات التعلم .كما يرى
بعض األطباء والباحثني يف مجال الطفولة أن االنتباه هو األساس وراء معظم الوظائف املعرفية والنفسية
والعصبية ( .)Cooley & Morris, 1990ويشري الزيات ( )1998إىل أن أكثر الصعوبات النمائية تأثريا ً وأهمية،
هي الصعوبات املتعلقة باالنتباه واإلدراك والذاكرة.
أما بالنسبة لنتائج االختبارات الفرعية لعامل (التحرر من التشتت) والذي يشمل اختباري( :الحساب،
وإعادة األرقام) فقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا ً بني املجموعات الثالثة عىل اختبار
(الحساب) لصالح العاديني ،وبني ذوي صعوبات التعلم وبطيئي التعلم لصالح ذوي صعوبات التعلم ،ويمكن
تفسري ذلك؛ وفقا ً لطبيعة املهام عىل اختبار الحساب؛ حيث إنه يقيس املهارات الحسابية ،والذاكرة السمعية
والتسلسل ،والتفكري ،واملعالجة العددية ،والقدرة عىل االنتباه والرتكيز ( .)Groth–Marnat,1997وتلك املهارات
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يفتقدها ذوو صعوبات التعلم وبطيئي التعلم عىل حد سواء .وبالنسبة الختبار (إعادة األرقام) فقد جاءت
نتائجه لصالح األطفال العاديني عىل حساب األطفال بطيئي التعلم ،ولم تكن هناك فروقا ً دالة إحصائيا ً بني
األطفال ذوي بطء التعلم واألطفال ذوي صعوبات التعلم ،كما لم تكن هناك فروق بني األطفال ذوي صعوبات
التعلم ،واألطفال العاديني ،ويمكن تفسري ذلك بالرجوع إىل متوسط أداء اختبار (إعادة األرقام) للمجموعات
الثالثة نجده من أقل االختبارات أدا ًء باملقارنة باألداء عىل االختبارات الفرعية األخرى؛ حيث إنه يقيس الذاكرة
قصرية املدى ،والرتكيز واالنتباه -خاصة -االنتباه السمعي ،وهي قدرات يفتقدها األطفال ذوو صعوبات التعلم،
واألطفال بطيئي التعلم ،كما أن هذا العامل (التحرر من التشتت) أقل العوامل أدا ًء لدى كل من ذوي صعوبات
التعلم ،وذوي بطء التعلم بشكل عام ،كما أن هناك أنماطا ً متعددة لألداء عىل مقياس وكسلر خاصة لذوي
خلل يف اإلدراك
صعوبات التعلم ،فهناك من يعانون قصورا ً يف االنتباه خاصة السمعي ،وهناك من يعانون من ٍ
خلل يف املعالجة خاصة السمعية وهكذا ،ومما سبق يتضح أن عامل:
البرصي الحركي ،وآخرون يعانون من ٍ
ً
(التحرر من التشتت) يميز بوضوح بني املجموعات الثالثة (عينة الدراسة) وفقا لألداء األفضل عىل التوايل:
األطفال العاديون ،األطفال ذوو صعوبات التعلم ،ثم األطفال بطيئي التعلم.
كما أشارت النتائج أيضا ً إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بني األطفال ذوي
صعوبات التعلم ،واألطفال بطيئي التعلم ،واألطفال العاديني ،عىل العامل الرابع( :رسعة التجهيز) لصالح
األطفال ذوي صعوبات التعلم.
ولم تتفق هذه النتيجة مع بعض نتائج دراسة كل من(  )Kush, 1996; Moura et al., 2014حيث
أشارت نتائجها إىل أن األطفال ذوي العرس القرائي النمائي أظهروا انخفاضا ً داال ً للدرجات عىل االختبارات
الفرعية ملؤرش رسعة التجهيز باملقارنة بالقراء العاديني ،وأن الدعم التجريبي كان أقل وضوحا ً الستخدام
درجات عامل رسعة التجهيز -خاصة -لدى ذوي صعوبات التعلم.
ويمكن للباحث تفسري ذلك بأن عامل (رسعة التجهيز) يشتمل عىل اختبارين هما( :الرتميز ،والبحث عن
األشكال) وهما من االختبارات غري اللفظية والتي ال تحتاج إىل معالجة لغوية التي باألساس مؤرش الضعف لدى
ذوي صعوبات التعلم ،وبدرجة كبرية لدى بطيئي التعلم ،كما أن هذين االختبارين -خاصة -اختبار (الرتميز)
يقيس الذاكرة غري اللفظية قصرية املدى ،ومهارة التنظيم اإلدراكي ،وهما يميزان بعضا ً من ذوي صعوبات
التعلم .ونظرا ً ألن الرتكيبات املعرفية التي تكمن وراء العديد من اختبارات رسعة التجهيز ليست واحدة؛ فإنها
قد تؤدي إىل مستويات أداء مختلفة بني الطالب الذين يعانون من صعوبات التعلم ( .)Anastasi,1988إذن هذا
التفوق من جانب ذوي صعوبات التعلم عىل عامل (رسعة التجهيز) ليس دليالً كافيا ً عىل كفاءة جميع ذوي
صعوبات التعلم بأشكالها املختلفة يف األداء عىل مهام هذا العامل ،كما أنه بالنظر إىل عينة الدراسة نجدها عينة
غري متجانسة من ذوي صعوبات التعلم ،فربما احتوت العينة عىل خليط من ذوي صعوبات القراءة أو الحساب
أو الكتابة؛ مما قد يؤدي إىل مستويات أداء متباينة.
أما بالنسبة لنتائج االختبارات الفرعية لعامل (رسعة التجهيز) والتي تشمل اختبارات (الرتميز ،والبحث
عن األشكال) فقد كانت هناك فروقا ً بني املجموعات الثالثة عىل اختبار (الرتميز) لصالح ذوي صعوبات التعلم؛
حيث يقيس هذا االختبار الذاكرة غري اللفظية قصرية املدى واملرتبطة بالتعلم غري اللفظي ،وبالنسبة الختبار
(البحث عن األشكال) فقد كان الفرق داال ً أيضا ً لصالح ذوي صعوبات التعلم؛ حيث إنه من االختبارات غري
اللفظية أيضاً ،والتي ال تتطلب مهارة يف املعالجة اللغوية ،إال أنه من املالحظ عدم وجود فروق بني بطيئي التعلم،
والعاديني عىل االختبارات الفرعية لهذا العامل رغم وجود فروق عىل املجموع الكيل للعامل (رسعة التجهيز)
لصالح العاديني باملقارنة ببطيئي التعلم ،ونستطيع القول إن عدم وجود فروق بينهما عىل االختبارات الفرعية
للعامل ال يدل -بالطبع -عىل كفاءة بطيئي التعلم عىل هذا العامل .ومما سبق يتضح أن العامل الرابع (رسعة
التجهيز) يميز بني املجموعات الثالثة (عينة الدراسة) لصالح األطفال ذوي صعوبات التعلم.
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تفسير نتائج الفرض الثاني:
بعد عرض نتائج فرض الدراسة الثاني تبني أنه توجد فروق دالة إحصائيا ً عند مستوى
( )0.001بني األطفال ذوي صعوبات التعلم ،واألطفال بطيئي التعلم ،واألطفال العاديني ،عىل املتغري
األول (نسبة الذكاء اللفظي) لصالح األطفال العاديني ،وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من
(زيادة2007 ،؛ ; ،)Ackerman et al.,1971, D’Anguilli&Siegel, 2003; Moura et al., 2014والتي
أشارت نتائجها إىل تفوق األطفال العاديني يف النواحي اللفظية.
ويمكن للباحث وصف هذه النتيجة باملتالئمة مع نتائج الدراسات السابقة ،ومع متغريات الدراسة
الحالية؛ حيث تميز األطفال العاديون عن األطفال ذوي صعوبات التعلم ،واألطفال بطيئي التعلم يف األداء
عىل االختبارات اللفظية املتضمنة بالذكاء اللفظي ،وأيضا ً عىل عامل (الفهم اللفظي) كما تم ذكره ،وأن
األطفال ذوي صعوبات التعلم ،واألطفال بطيئي التعلم لديهم قصور يف استخدام اللغة والتعامل بها؛ مما
يؤثر يف تدرجهم األكاديمي ،وأن انخفاض الذكاء اللفظي عن الذكاء العميل كما هو واضح لدى األطفال ذوي
صعوبات التعلم ،واألطفال بطيئي التعلم ،يتفق مع االحتمال القائم بوجود «ضعف الحصيلة اللغوية ونقص
يف اكتساب اللغة أو ما يعرف بالتخلف يف اللغة ( »Language Deficientأبوعالم ،ومريس .)33 :2008 ،وربما
يشري هذا االنخفاض يف الذكاء اللفظي إىل ضعف يف ذاكرة املعاني أو الذاكرة الداللية  Semantic Memoryوالتي
ترتبط باملعارف واملعلومات عن العالم املحيط بنا؛ وعىل ذلك فذوي صعوبات التعلم وبطيئي التعلم لديهم قدرة
محدودة يف معالجة املثريات اللفظية ،مع انخفاض درجاتهم عىل اختباري (املفردات ،واملعلومات) عىل وجه
التحديد وبدرجة أشد انخفاضا ً لدى األطفال بطيئي التعلم.
أما بالنسبة ملتغري (الذكاء العميل) فقد تبني أنه توجد فروق دالة إحصائيا ً عند مستوى ( )0.001بني
األطفال ذوي صعوبات التعلم ،واألطفال بطيئي التعلم ،واألطفال العاديني لصالح األطفال ذوي صعوبات
التعلم ،كما توجد فروق ذات داللة إحصائية بني األطفال العاديني ،واألطفال بطيئي التعلم لصالح العاديني.
وتتفق هذه النتيجة مع ما أشار إليه (باناتاين) أن نسبة الذكاء العميل أعىل من نسبة الذكاء اللفظي
لدى ذوي صعوبات التعلم ،ولم تتفق هذه النتيجة مع بعض نتائج دراسة زيادة ( )2007التي أشارت إىل أنه
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني األطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم الرياضيات فقط ،واألطفال
الذين يعانون من صعوبات تعلم الرياضيات والقراءة معاً ،واألطفال العاديني يف نسبة الذكاء العملية.
ويمكننا تفسري ذلك نظرا ً لتفوق األطفال ذوي صعوبات التعلم عىل العامل الخاص بالتنظيم اإلدراكي؛
حيث يتضمن معظم االختبارات األدائية (غري لفظية)؛ مما يتفق مع نتيجة الفرض الحايل ،وكما ذكرنا ّ
فإن
ذوي صعوبات القراءة يمتلكون درجات أعىل يف فئة االختبارات املكانية (.)Smith et al., 2004
أما بالنسبة ملتغري (الذكاء الكيل) فقد تبني أنه توجد فروق دالة إحصائيا ً عند مستوى ( )0.001بني
األطفال ذوي صعوبات التعلم ،واألطفال بطيئي التعلم ،لصالح ذوي صعوبات التعلم ،وبني األطفال بطيئي
التعلم ،واألطفال العاديني ،لصالح األطفال العاديني؛ بينما ال توجد فروق ذات داللة بني األطفال ذوي صعوبات
التعلم ،واألطفال العاديني عىل متغري (الذكاء الكيل).
ويفرس الباحث ذلك؛ بأن نتائج الفرض الحايل تتفق مع نتائج الدراسات والبحوث السابقة ومعايري
التصنيف الفارق بني املجموعات الثالثة (عينة الدراسة) ،حيث إنه من املنطقي عدم وجود فروق دالة بني
األطفال العاديني ،وبني األطفال ذوي صعوبات التعلم عىل درجة الذكاء الكيل؛ حيث إن ذوي صعوبات التعلم
يمتلكون ذكا ًء متوسطا ً أو أعىل من املتوسط ،فهم -غالباً -ال تقل درجاتهم عىل مقاييس الذكاء عن الدرجة
()85؛ وذلك وفقا ً للتعريفات املختلفة لوصف هذه الفئة ،كما أن فئة بطيئي التعلم ،والتي غالبا ً ترتاوح نسبة
ذكائهم الكلية بني الدرجة ( )84 - 70األقل بالنسبة للمجموعتني األخريني.
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توضح نتائج هذه الدراسة قدرة املقاييس العاملية بمقياس وكسلر الكويت للذكاء -اإلصدار الثالث-
وبالتحديد عاميل (الفهم اللفظي ،والتحرر من التشتت) باإلضافة إىل قدرة نسب الذكاء الثالثة خاصة الذكاء
اللفظي عىل التمييز بني مجموعات الدراسة الثالثة ،كما أنه يمكن استنتاج نمط (بروفايل) أداء لذوي صعوبات
التعلم يتمثل يف :انخفاض األداء عىل عاميل (الفهم اللفظي ،والتحرر من التشتت) ،مع انخفاض نسبة (الذكاء
اللفظي) عن نسبة (الذكاء العميل)؛ بينما كان نمط (بروفايل) أداء األطفال بطيئي التعلم منخفضا ً عىل كل
العوامل ،وكذلك نسب الذكاء الثالثة مقارنة باملجموعتني األخريني.
وعىل الرغم أن مقياس وكسلر الكويت لذكاء األطفال -اإلصدار الثالث ،-الزال يستخدم عىل نطاق
واسع يف عملية التقييم النفيس والرتبوي للفئات الخاصة؛ إال أنه ال ينبغي استخدام معدل الذكاء بمعزل عن
إجراءات التقييم األخرى؛ لتقييم وتشخيص األطفال ذوي صعوبات التعلم ،أو األطفال بطيئي التعلم ،والحذر
من استخدام مؤرش الدرجات عىل مقياس الذكاء كدليل قاطع عىل وجود إعاقة تعليمية لدى الطفل ،بل يجب
اتباع نهج التقييم الشامل (النفيس واالجتماعي والرتبوي والعصبي)؛ لتشخيص مثل تلك الحاالت ،فالدرجة
عىل االختبار بمثابة مؤرش وليست بالقطع دليالً ،وتجدر اإلشارة إىل رضورة توفري مزيد من أدوات التشخيص
النفيس والرتبوي والعصبي لالختصايص النفيس املدريس؛ للكشف املبكر عن الصعوبات التعليمية لدى الطالب،
واملساعدة يف عملية فرز وتشخيص األطفال من ذوي صعوبات التعلم ،وبطيئي التعلم وغريهم من الفئات
الخاصة ،ومن ثم وضع الربامج والخطط التدريبية والعالجية املالئمة لدعم هؤالء األطفال.

التوصيات:
 - 1توفري مزيد من أدوات التشخيص النفيس والرتبوي والعصبي للباحث النفيس املدريس ،وعدم االعتماد
عىل اختبار الذكاء بمفرده؛ لتقييم وتشخيص أداء األطفال ذوي صعوبات التعلم ،واألطفال بطيئي
التعلم.
 - 2دراسة متغريات الدراسة الحالية عىل فئات محددة من ذوي صعوبات التعلم كصعوبات القراءة أو
الكتابة أو الحساب.
 - 3دراسة الفروق بني الجنسني (ذكور /إناث) يف األداء عىل متغريات الدراسة الحالية.
 - 4اعتماد األداء عىل املقاييس العاملية كأحد محكات التقييم والتشخيص لذوي صعوبات التعلم،
وبطيئي التعلم.
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البحوث والدراسات
مستويات االستنفاد النفسي عند معلمي الطلبة
ذوي اإلعاقات العقلية الشديدة واملتعددة
(((
وذوي صعوبات التعلم يف دولة الكويت
Doi:10.29343/1-87-1

د .عبد الرحمن محمود توفيق ج ّرار

مرشف برامج الرتبية الخاصة  -مركز الكويت للتوحد – دولة الكويت

امللخص:
استهدفت الدراسة تًع ُرف مستويات تكرار الشعور باألبعاد الثالثة لالستنفاد النفيس عند معلمي الطلبة ذوي اإلعاقات
العقلية الشديدة واملتعددة ومعلمي الطلبة ذوي صعوبات التعلم ،ومدى اختالف هذه املستويات بناء عىل الجنس والعمر والخربة.
وقد تكونت العينة من ( )179معلما ً ومعلمة .واستخدم الباحث مقياس ماسالك وجاكسون وليرت املطوَّر( )1996لالستنفاد النفيس
 ، Maslach Burnout Inventoryبأبعاده الثالثة :االجهاد االنفعايل ،وتبلد املشاعر ،ونقص اإلنجاز .أشارت النتائج إىل ما يأتي:
إن تكرار الشعور باألبعاد الثالثة لالستنفاد النفيس عند معلمي الطلبة ذوي اإلعاقات العقلية الشديدة واملتعددة كان ضمن
املستوى املتوسط عىل جميع األبعاد( :االجهاد االنفعايل ،تبلد املشاعر ،نقص الشعور باإلنجاز).
إن تكرار الشعور عند معلمي الطلبة ذوي صعوبات التعلم كان ضمن املستوى املتوسط عىل بُعد االجهاد االنفعايل ،وضمن
املستوى املرتفع عىل بُعديّ تبلد املشاعر ونقص الشعور باالنجاز.
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α=0.05بني معلمي الطلبة ذوي اإلعاقات العقلية الشديدة واملتعددة،
ومعلمي الطلبة ذوي صعوبات التعلم ،وجاءت الفروق لصالح معلمي الطلبة ذوي صعوبات التعلم يف جميع األبعاد :االجهاد االنفعايل،
وتبلد املشاعر ،ونقص اإلنجاز ،مما يدل عىل أنهم أكثر استنفادا ً نفسيّا ً من معلمي الطلبة ذوي اإلعاقات العقليّة الشديدة واملتعددة.
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α=0.05تعزى ألثر الجنس عند معلمي الطلبة ذوي اإلعاقات العقلية
الشديدة واملتعددة ،باستثناء بُعد تبلد املشاعر ،وقد جاءت الفروق لصالح اإلناث .وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى ( )α=0.05تُعزى ألثر العمر عند معلمي الطلبة ذوي اإلعاقات العقلية الشديدة واملتعددة يف جميع األبعاد .وعدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α=0.05تعزى ألثر الخربة عند معلمي الطلبة ذوي اإلعاقات العقلية الشديدة واملتعددة
يف جميع األبعاد باستثناء بُعد تبلد املشاعر ،وجاءت الفروق لصالح فئة الخربة من ( )5-1سنوات.
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α=0.05تعزى ألثر الجنس عند معلمي الطلبة ذوي صعوبات التعلم يف
جميع األبعاد باستثناء بُعد االجهاد االنفعايل ،وجاءت الفروق لصالح الذكور عىل هذا البعد .وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى ( )α=0.05تعزى ألثر العمر يف جميع األبعاد .وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α=0.05تعزى
ألثر الخربة يف جميع األبعاد باستثناء بُعد االجهاد االنفعايل حيث جاءت الفروق لصالح املعلمني الذين تراوحت خربتهم بني ()10 - 6
سنوات .وقد طرح الباحث مجموعة من التوصيات.

الكلمات املفتاحية :معلمي الطلبة ،االستنفاد النفيس ،اإلعاقات العقلية  ،صعوبات التعلم.
((( تم استالم البحث يف مارس  ،2020وأجيز للنرش يف سبتمرب .2020
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The Psychological Burnout Levels of the Teachers of Students with Severe and
Multiple Intellectual Disabilities, and Teachers of Students of Learning Disabilities
Abedalrahman Mahmoud Tawfiq Jarrar
State of Kuwait – Kuwait Autism Center

Abstract

This study aimed at identifying Psychological burnout levels of teachers working with multiple
intellectual disabilities and learning disabilities students. The study investigated possible difference in
psychological burnout levels according to the participants gender, age, and teachingyears of experience.
The sample consist ed of (179) teachers (male &female). The researcher used “Maslach Burnout Inventory MBI” (1996), with its three dimensions: emotional exhausted, depersonalization and feeling of low
personal accomplishment. The results indicated:
The teachers working with multiple intellectual disabilities students suffer from psychological
burnout dimensions in medium degree and that the teachers working with learning disabilities students
suffer from psychological burnout levels on the emotional exhausted dimension, and high level in depersonalization and feeling of low personal accomplishment.
There weresignificeant differences at ( α=0.05) for the levels of psychological burnout between
teachers working with multiple intellectual disabilities students and teachers working with learning disabilities students, in favor of the teachers working with learning disabilities students.
As for the teachers working with learning disabilities students, there were significant differences
( α=0.05) for the degree of three psychological burnout dimension levels. Gender. differencos detected
for the male compaired to the female teachess.
No differences of statistical indication at level ( α=0.05) for age and experiences variables for
all dimension, except for those who hed (6-10) years of experience .Recommendations for teachers were
suggested..
Key words: Teachers ,Burnout, Intellectual Disabilities, learning disabilities emotional exhausted, depersonalization and feeling of low personal accomplishment
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املقدمة:
حظيت ظاهرة االستنفاد النفيس  Burnout Psychologicalباهتمام الكثريين من الباحثني نظرا ً آلثارها
السلبية عىل العنرص البرشي يف مجال العمل .هذه املشكلة الخطرية التي تشكل معوقا ً كبريا ً يحول دون قيام
املهني بدوره بشكل كامل ويؤثر بالتايل عىل جودة إنجازه ألعماله(.ج ّرار.)2005،
ويعد املعلم الركيزة األساسية يف العملية التعليمية ،وأهم عنارصها؛ ملا لدوره من أثر بارز يف تعلم الطلبة
وتدريبهم ،وإكسابهم املهارات والسلوكيات ،ونموهم معرفيا ً ونفسيا ً واجتماعياً ،وهذا التأثري يمتد ليشمل
جميع املراحل التعليمية التي يمر بها التلميذ  .والدور الذي يقوم به املعلم يكاد ال يضاهيه أي دور ألي مختص
أو مهني ،يف أي مجال من مجاالت الحياة ألنه يتعامل مع أفراد لهم خصائصهم الفردية التي يتميزون بها ،يف
مجاالت النمو املختلفة( .الظفري والقريوتي.)2010 ،
وتوصف مهنة التعليم باملهنة الشاقة ،وذلك نظرا ً ملا تتطلبه هذه املهنة من جهود وطاقات وقدرة
عىل تحمل املعلمني للضغوط النفسية  ،وقد أشارت بعض الدراسات يف الدول الغربية إىل أن قرابة  50%من
املعلمني يفكرون جديا ً بتغيري مهنة التعليم ملا تنطوي عليه من ضغوط وصعوبات (الخطيب .)2004،وإذا
كان املعلمون جميعا ً عرضة ملواجهة االستنفاد النفيس ،فإن معلمي الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة بمن
فيهم معلمو الطلبة ذوي اإلعاقات العقلية الشديدة واملتعددة ومعلمو الطلبة ذوي صعوبات التعلم يواجهون
ضغوطا ً خاصة وتوكل إليهم مسؤوليات خاصة تجعلهم أكثر قابلية لالستنفاد النفيس من املعلمني اآلخرين.
فاالستنفاد النفيس يمثل شعورا ً معمما ً وسائدا ً من عدم الرضا عن مهنة التعليم مما يؤدي إىل تعليم غري
ُك ْ
فء يف حالة بقي املعلمون يمارسون مهنة التعليم مع إحساسهم بأنهم مستنفدون نفسياً .فاملعلمون غري
الراضني عن عملهم مع الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة قد يكونون أقل استجابة الحتياجات هؤالء الطلبة
مما يحول دون إكساب طلبتهم الخربات التعليمية املفيدة( .ج ّرار.)2008،
إن مصطلح االستنفاد النفيس استخدم يف أوائل السبعينيان من القرن العرشين وكان أول مستخدميه
هو فرودنبريجر ( )Frudenberger, 1974وماسالك ( )maslach, 1976للتعبري عن االستجابات االنفعالية
البدنية لضغوط العمل ،حيث شعر بذلك من خالل تجربته الشخصية ،وتكوَّن هذا الشعور لديه من خالل
وظيفته كمعالج نفيس يف مدينة نيويورك التي كان يعمل فيها لعرشين ساعة يوميا ً وبأدوات بسيطة ،مما أدى
لفقدانه بعض وزنه ،وتغيرَّ طبعه ليصبح حادا ً يف تعامله مع أرسته ،وزمالئه يف العمل ،حتى وصل إىل مرحىل
االجهاد واالستنفاد (.)Bianchi, Schonefeld& Laurent, 2019
ويتوزع الشعور باالستنفاد النفيس بناء عىل مقياس ماسالك  Maslachعىل ثالثة أبعاد ،هي:
أوالً :اإلجهاد االنفعايل :وهو شعور الفرد بأنه مُجهد بسبب نقص املصادر العاطفية له ،والتي تَمُده
بالطاقة والنشاط والحيوية ملد يد العون واملساعدة لطالبه ،واالتصال الفعال معهم لحل مشكالتهم مما يُشعره
باالستنزاف واإلرهاق واإلجهاد النفيس ،وعدم القدرة عىل االتصال مع اآلخرين ،وعدم وصولهم للمستوى الذي
يرغبونه ،وعدم القدرة عىل العطاء ،ويُعد بُعدا ً أساسيا ً لالحرتاق النفيس.
ثانياً :تبلُد املشاعر :يتمثل يف االستجابات القاسية ملطالب أو حاجات الطالب ،ومُحاولة الفرد تركيز
السلطة بيده ،وتنفيذ األوامر بشكل بريوقراطي ،مما يَنتُج عنه اتجاهات تشاؤمية ومشاعر سلبيّة تجاه الطالب،
وتُسبب له الشعور بالربود النفيس ،وعدم تحمُل املسؤولية ،ويكون ذلك مصحوبا ً برسعة االنفعال والغضب.
الشخيص :ويعني ميل الفرد لتقييم أدائه بصورة سلبيّة ،مما يُشعره بأنه
ثالثاً :نقص الشعور باالنجاز
ّ
غري قادر عىل توفري املساعدة املطلوبة منه ،وأنه غري جدير بعمله ،ومهنيته ،وأن دوره غري ذي معنى ،ونقص
تقديره لذاته ،وانخفاض القوة الحيوية ،والضعف ،والوهن ،واالكتئاب ،وعدم القدرة عىل التوافق مع الضغوط،
والشعور بالفشل ،كما تُشري إىل شعوره بانخفاض مستوى أدائه ،وكفاءته ،وقدرته عىل الوصول إىل األهداف
املرجوة منه( .الخمايسة.)2018 ،
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مشكلة الدراسة:
إن الصحة النفسية السليمة عند معلمي الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة لها كبري األثر يف دافعيتهم
وشحذ طاقاتهم نحو العمل بشكل أفضل ،ويف املقابل فإن تعرض املعلمني لضغوط نفسية يسهم بشكل كبري
يف ظهور عالمات االجهاد النفيس وضعف التأثري االيجابي يف طلبتهم ويف اآلخرين ،ونقص دافعيتهم نحو العمل،
وعدم الرغبة يف العمل وهذا بمجمله ينعكس سلبا ً عىل العملية التعليمة برمتها.
إن تعليم الطلبة ذوي صعوبات التعلم والطلبة ذوي اإلعاقات العقلية الشديدة واملتعددة ،يتطلب جهدا ً
مضاعفاً ،من حيث التنويع يف أساليب التدريس والتدريب املستخدمة ،ومواكبة كل ما هو جديد يف ميدان الرتبية
الخاصة ،وإدارة الصف بطريقة تضمن االنضباط السلوكي ،والتنسيق مع اإلدارة واالختصاصيني واملعلمني
اآلخرين ،واألهل ،بشكل دوري ،وأحيانا ً بشكل يومي ،فيما يخص الخدمات الرتبوية واملساندة املقدمة للطالب.
إن هذا العمل يفرض عىل املعلمني مزيدا ً من األعباء يف العمل ومسؤولية أخالقية مهنية .مما يقود املعلمني إىل
الشعور باإلجهاد ،وعدم الرغبة باالستمرار بالعمل ،مع هؤالء الطلبة ،والتنقل املستمر من مدرسة إىل أخرى
بحثا ً عن ظروف عمل يقل فيها التوتر وحجم املسؤولية( .العتيبي.)2005 ،
غالبا ً ما يشعر املعلم باإلجهاد االنفعايل كنتيجة للوقت الطويل والتنويع يف اإلسرتاتيجيات ا ُملستخدمة
والتعامل مع العديد من السلوكيات غري املقبولة عند الطلبة إضافة إىل التحسن البطيء يف قدرات وإمكانات
الطلبة ذوي الحاجات الخاصة ،ومن األبعاد التي تُفاقم من ظاهرة االستنفاد النفيس ،هو تبلد املشاعر والذي
ينتج عن تطبيق املعلم للربامج التدريبية الخاصة بالطلبة كما هي دون األخذ باالعتبار حاجات وقدرات الطلبة،
ويكون عليه السري بالتدريب بطريقة روتينية خالية من اإلبداع والتنوع .وينتاب املعلم شعورا ً بنقص اإلنجاز
والذي ينجم عن عدم الوصول إىل النتائج املرجوة مع الطلبة ،وشعور املعلم أنه غري جدير بالتدريس مع هذه
الفئة من الطلبة مما يؤثر عىل تقديره لذاته ويُشعره بالفشل(.الظفري والقريوتي.)2010 ،
وبناء عىل اآلثار النفسيّة الناجمة عن إحساس املعلم باالستنفاد النفيس أثناء العمل وأثر ذلك يف إنتاجيته
وكفاءته ،وبناء عىل توصيات الدراسات السابقة ،دراسة (جرار .)2014،ودراسة (هواش والشايب)2012 ،
ودراسة (الظفري والقريوتي )2010 ،ودراسة (العتيبي )2005 ،التي أوصت برضورة إجراء دراسات أخرى
لبحث ظاهرة «االستنفاد النفيس» عند املعلمني الطلبة ذوي اإلعاقات ،ارتأى الباحث القيام بالدراسة الحالية.

أسئلة الدراسة:
 - 1ما مستويات تكرار الشعور باألبعاد الثالثة لالستنفاد النفيس ،عند معلمي الطلبة ذوي اإلعاقات
العقلية الشديدة واملتعددة ؟
 - 2ما مستويات تكرار الشعور باألبعاد الثالثة لالستنفاد النفيس عند معلمي الطلبة ذوي صعوبات
التعلم ؟
 - 3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني معلمي الطلبة ذوي اإلعاقات العقلية الشديدة واملتعددة
ومعلمي الطلبة ذوي صعوبات التعلم عىل تكرار الشعور باألبعاد الثالثة ملقياس ماسالك لالستنفاد
النفيس؟
 - 4هل تختلف مستويات االستنفاد النفيس عند معلمي الطلبة ذوي اإلعاقات العقلية الشديدة واملتعددة
تبعا ً الختالف مستويات متغريات الدراسة (الجنس ،والعمر ،والخربة)؟
 - 5هل تختلف مستويات االستنفاد النفيس عند معلمي الطلبة ذوي صعوبات التعلم تبعا ً الختالف
مستويات متغريات الدراسة (الجنس ،والعمر ،والخربة)؟
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أهمية الدراسة:
 - 1تُعَ د الدراسة الحالية من الدراسات القليلة التي أجريت يف دولة الكويت فيما يخص معرفة مستويات
االستنفاد النفيس عند معلمي الطلبة ذوي اإلعاقات العقلية الشديدة واملتعددة وذوي صعوبات التعلم.
 - 2إن التعرف عىل مستويات االستنفاد النفيس عند املعلمني سوف يُسهم يف اقرتاح الحلول املمكنة
للتخفيف من اآلثار الناجمة عن هذه الظاهرة ،وهذا مما ال شك فيه يساعد يف عدم انعكاس ذلك سلبا ً
عىل سلوك املعلم يف الصف الدرايس واملدرسة واملنزل فيما بعد.
 - 3تبصري املهتمني ومن لهم عالقة بالعملية الرتبوية بالعوامل التي يمكن أن تسهم يف ظهور االستنفاد
النفيس لدى املعلمني والعمل عىل تالفيها وتجنبها.

التعريفات اإلجرائية:
 - 1االستنفاد النفيس :Psycological Burnout
«هو متالزمة تنتج عن إجهاد مُزمن يف مكان العمل لم تتم إدارته بشكل ناجح ،ويتميز بإحساس الفرد
بنضوب الطاقة أو استنفادها ،وزيادة الفجوة بني تفكريه العقيل والوظيفة التي يعمل بها ،إضافة إىل املشاعر
السلبية والسخرية املرتبطة بالعمل وانخفاض الكفاءة املهنية .ويشري االستنفاد النفيس عىل وجه الخصوص
إىل ظاهرة تحدث يف مكان العمل وال يجب تطبيق أعراضه لوصف خربات الفرد يف مجاالت الحياة األخرى».
()World Health Organaization WHO,2020
ويعرف الباحث االستنفاد النفيس إجرائيا ً بأنه :الدرجة التي يحصل عليها املعلم عىل مقياس االستنفاد
النفيس املستخدم يف الدراسة الحالية وفق ثالثة مستويات( :عايل ،متوسط ،منخفض) عىل أبعاد املقياس
الثالثة( :اإلجهاد االنفعايل ،تبلد املشاعر ،نقص الشعور باإلنجاز).
النفيس يظهر عند
فقد توصلت  Maslachمن خالل دراساتها التي بدأت يف العام  ،1976إىل أن االستنفاد
ّ
الفرد عىل شكل أعراض من خالل ثالثة أبعاد هي:
أ  -اإلجهاد اإلنفعايل  :Emotional Exhaustionشعور عام بالتعب ينتاب املعلم نتيجة ألعباء العمل،
واملسؤوليات الكثرية التي تُلقى عىل عاتقه .ويقاس من خالل مجموع الدرجات الفرعية الخاصة بهذا
البعد يف مقياس الدراسة.
ب  -تبلد املشاعر : Depersonalizationشعور عام يتولد لدى املعلم سببه ضغط العمل الزائد .مما
يرتتب عليه الالمباالة وعدم الشعور بالقيمة اإلنسانية لآلخرين الذين يتعامل معهم .ويقاس من خالل
مجموع الدرجات الفرعية الخاصة بهذا البعد يف مقياس الدراسة.
ج  -نقص الشعور باإلنجاز Personal accomplishment:ميل املعلم إىل تقييم نفسه بطريقة سلبية يف
مجال عالقته بالطلبة والزمالء .وسوف يقاس من خالل مجموع الدرجات الفرعية الخاصة ببعد نقص
الشعور باإلنجاز يف مقياس الدراسة( .التكريتي والجباري.)2014،
 - 2مستويات االستنفاد النفيس : Burnout Levels
أ  -املنخفض :ينتج عن نوبات من التعب واإلحباط والقلق والضيق.
ب  -املتوسط :يتضمن نفس أعراض املستوى املنخفض لكنها تستمر ملدة أسبوعني فأكثر.
ج  -العايل :يتضمن وجود أعراض جسميّة ،مثل :آالم الظهر وقرحة املعدة وتكرار الشعور بالصداع
الشديد( .الزيد.)2018،
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 - 3اإلعاقات العقلية  : Intellectual Disabilitiesهي إعاقة تتميز بانخفاض ملحوظ يف كل من األداء
العقيل والسلوك التكيفي الذين تمثلهما املهارات املفاهيمية واالجتماعية والتكيفية العملية .وهذه
اإلعاقة تظهر قبل بلوغ الفرد الثامنة عرشة من عمره» (American Association on Intellectual
.)and Developmental Disabilities AAIDD, 2020
 - 4ذوو اإلعاقات الشديدة  :Severe Disabilitiesإعاقات تصيب أشخاصا ً من كال الجنسني وكافة الفئات
العُ مريّة وهؤالء بحاجة إىل دعم مستمر يف واحد أو أكثر من نشاطات الحياة األساسية للمشاركة بشكل
متكامل يف املجتمع ،ويشمل دعم هؤالء األشخاص أنشطة الحياة مثل الحركة ،والتواصل ،والرعاية
الذاتية ،والتعلم الرضوري للعيش يف املجتمع ،والعمل ،والكفاءة الذاتيةHallahan , Kauffman, &( .
.)Pullen, 2012
 - 5ذوو اإلعاقات املتعددة  :Multiple Disabilitiesالطالب ذو اإلعاقات املتعددة هو الذي لديه اثنتان أو
أكثر من اإلعاقات العقلية والجسمية مجتمعة ،ويرتاوح أداؤه بني الشديد والشديد جداً .ويتطلب تدريب
هذا الطالب برامج ووسائل خاصة ومحددة ،وخدمات عالجية .ويُفرتض أن يُظهر الطالب اثنتني أو أكثر
من الخصائص التالية:
 إعاقة عقلية متوسطة (درجة عقلية من  30إىل .)5 ± 50 إعاقة عقلية شديدة (درجة عقلية .)5 ± 30 فقدان سمع ثنائي  Bilateralضمن املدى املتوسط إىل الشديد بمعدل  dB 70-56ديسبيل يف األذناألفضل  ،بمعدل  4000-500هريتز .HZ
 إعاقة برصية ضمن املدى املتوسط إىل الشديد ( 100/20يف العني األفضل). سلوكيات توحدية ضمن املدى املتوسط إىل الشديد. إعاقة جسمية ضمن املدى املتوسط إىل الشديد  ،أو ظروف صحية تحول دون تعلم الطالب. - 6معلمو الطلبة ذوو اإلعاقات العقلية الشديدة :هم املعلمون واملعلمات الذين يعملون يف املدارس
واملؤسسات التأهيلية الخاصة ،ويقدمون الخدمات الرتبوية والتدريبية للطلبة ذوي اإلعاقات العقلية
الشديدة التي يرافقها إعاقات أخرى.
 - 7صعوبات التعلم :الطلبة ذوو صعوبات التعلم( :هم الذين يعانون من اضطراب يف واحدة أو أكثر من
العمليات النفسية األساسية املتضمنة يف فهم أو استخدام اللغة ،املحكية أو املكتوبة ،وهذا االضطراب
يتضح يف ضعف القدرة عىل اإلصغاء ،أوالتفكري ،أو الكالم ،أو القراءة ،أو الكتابة ،أو اإلمالء ،أو الحساب.
وهؤالء الطلبة ال تعود صعوبات التعلم لديهم إىل إعاقات سمعيّة أو برصيّة أو حركيّة أو عقليّة أو
اضطراب انفعايل أو حرمان بيئي أو اقتصادي أو ثقايف)Learning Disabilities Association of( .
.)America,LDA 2020
 - 8معلمو الطلبة ذوو صعوبات التعلم :هم املعلمون واملعلمات الذين يعملون مع الطلبة ذوي صعوبات
القراءة والكتابة والحساب ،يف نظام الدمج األكاديمي يف مدارس القطاع الخاص يف دولة الكويت،
ويقدمون لهم الخدمات الرتبوية يف غرف الدعم الفردي من مرحلة رياض األطفال ولغاية املرحلة
الثانوية ،ويرافقون الطلبة يف الصفوف العادية عند تطبيق نظام الدمج الجزئي( .الدوخي وجرار)2015 ،

محددات الدراسة:
تتحدد الدراسة الحالية بمعلمي ومعلمات املدارس واملؤسسات التأهيلية الخاصة بالطلبة ذوي اإلعاقات
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العقلية الشديدة واملتعددة ،ومعلمي ومعلمات املدارس التي تطبق نظام الدمج األكاديمي للطلبة ذوي صعوبات
التعلم يف دولة الكويت للعام الدرايس  2015-2014والتي تتبع لجهات غري حكومية .وتتحدد نتائج هذه
الدراسة بدرجة صدق األداة املستخدمة وثباتها ،وصدق استجابة أفراد العينة لفقرات األداة.

متغيرات الدراسة:

تتوزع عينة الدراسة عىل مجموعة من ا ُملتغريات الديمغرافية التالية:

 - 1الجنس :ذكر  ،أنثى.
 - 2العمر 29 - 20 :سنة 39-30 ،سنة 40 ،سنة فأكثر.
 - 3الخربة  :من  5-1سنوات 10-6 ،سنوات 11 ،سنة فأكثر.

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
أصبح مصطلح االستنفاد النفيس شائع االستخدام منذ بداية العقد األخري من القرن املايض وذلك لوصف
الحالة النفسية للمهنيني الذين يعملون يف مجال الخدمة االجتماعية أو اإلنسانية من معلمني واختصاصيني
جهد مع اآلخرين ،إذ إن طبيعة عملهم تقيض بأن يكونوا عىل اتصال
ويقضون وقتا ً طويالً متواصالً يف العمل ا ُمل ِ
مبارش ووثيق مع األفراد الذين يحتاجون مساعدتهم ،مثل هذا املهني قد يكون ممرضا ً أو طبيبا ً أو مرشدا ً أو
محاميا ً أو رشطيا ً أو قد يمتهن مهنة يكون فيها التعامل بني املهني والعميل حول مشكالت راهنة لهذا العميل
كاملشكالت النفسية واالجتماعية والعاطفية والجسمية ،وقد تكون مصحوبة أحيانا ً بمشاعر الغضب أو
االرتباك أو الخوف أو اليأس ،وأحيانا ً أخرى تكون مشكالت العميل غري واضحة املعالم فتصبح حالته بالنسبة
للمهني أكثر غموضا ً وأشد إحباطا ً والشخص الذي يعمل باستمرار مع األفراد تحت ظروف كهذه يمكن أن
يصاب بالتوتر الذي قد يتطور إىل استنفاذ انفعايل يؤدي بدوره لالستنفاد النفيس(.الجعافرة ،بدح ،الخطيب،
الخرابشة.)2013 ،
ومن العوامل ا ُملسببة لإلجهاد االنفعايل وتبلد املشاعر وتُقلل من اإلنجاز الشخيص عند املعلمني ،وبالتايل
تُسبب االستنفاد النفيس ،هي:
 العمل لفرتات طويلة ،والحمل التدرييس الزائد ،وغموض الدور ،والرتابة وامللل يف العمل واإلنتاج ،وعدمالرضا الوظيفي خاصة يف حالة عدم تحقيق االحتياجات الشخصيّة املتوقعة.
 الشعور بالعزلة يف العمل ،وضعف العالقات االجتماعية. ضعف استعداد الفرد للتعامل مع ضغوط العمل وتعدد املهام املطلوبة. الخصائص الشخصية للفرد وتتعلق باالنتماء وااللتزام واإلخالص يف العمل( .الرافعي والقضاة.)2010 ،ويُعرف االستنفاد النفيس عىل أنه «نتاج التعرض لفرتة طويلة من الضغط املهني عند األفراد الذين
يقدمون خدمات ألفراد آخرين ،ومنهم املعلمني .ورغم اختالف األسباب إال أن جميع املعلمني يعانون استنفادا ً
نفسيا ً بنسب متفاوتة». )Jennett, Harris & Mesibove, 2003( .
ويُعرف االستنفاد النفيس عىل أنه الفقد املتعاظم للمثالية ،والطاقة ،والهدف املنشود ،واالهتمام .نتيجة
لظروف العمل« .و ِيعرف أيضا ً عىل أنه» متالزمة  Syndromeمن االستنزاف االنفعايل  ،واملزاج الساخر  .التي
تحدث كثريا ً بني األفراد الذين يمضون وقتا ً طويالً يف تفاعل مبارش مع أشخاص آخرين ،تحت ظروف من التوتر
واإلجهاد املزمنني (.)Olson & Platt, 1992, p. 377
وتصف ماسالك  (2003) Maslachاالستنفاد النفيس بأنه متالزمة من اإلجهاد االنفعايل،وتبلد املشاعر،
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ونقص الشعور باإلنجاز الشخيص يف مجال العمل ،وأعراض االستنفاد النفيس تظهر عند األشخاص الذي
يؤدون نوعا ً من األعمال التي تقتيض التعامل املبارش مع الناس.
ومن الجدير بالذكر ،أن االستنفاد النفيس عند األفراد ال يحدث دفعة واحدة ،ولكنه يمر بثالث مراحل ،
حتى يصل الفرد يف النهاية إىل ذروة املعاناة منه ،ويُالحظ عمليّا ً أن مستويات االستنفاد النفيس التي يمر بها
(عال  ،متوسط ،منخفض) تتزامن من حيث الشعور بهذه املراحل الثالثة وكأنها الوصف النظري لتلك
املعلم
ٍ
املستويات .وفيما ييل وصف لهذه املراحل.

مراحل االستنفاد النفسي:
املرحلة األوىل :وهي مرحلة وجود ضغط ناجم عن عدم التوازن بني متطلبات العمل والقدرات الالزمة
لتنفيذه من قبل الفرد القائم بهذا العمل.
املرحلة الثانية :وهي نتيجة للمرحلة األوىل ،والتي هي رد الفعل االنفعايل لحالة عدم التوازن ،حيث يشعر
الفردبالقلق والتعب ،واإلجهاد الناجم عن الضغط الذي توَّلده متطلبات العمل.
املرحلة الثالثة :وهي مجموعة التغريات يف اتجاهات الفرد وسلوكه ،مثل :امليل ملعاملة األشخاص
املتعامل معهم بطريقة آلية ،وانشغاله عنهم باالتجاه نحو إشباع حاجاته الشخصية ،مما ينجم عنه القليل
من االلتزام الذاتي باملسؤولية الوظيفية.
وعندما يوصف شخص بأنه استُنفذ نفسياً ،فهذا يعني أنه كان متحمسا ً بشدة أثناء قيامه ببعض
األعمال ،أو أنه كانت لديه دافعية شديدة ،أو أنه كان مثاليا ً يف توقعاته وأدائه .ونتيجة لذلك فإن أفضل الناس
يف مختلف املهن والذين يكون لديهم القابلية للتفوق عىل غريهم هم أكثر الناس عرضة لالحرتاق النفيس من
غريهم( .التكريتي والجباري.)2014 ،

النفسي:
أعراض االستنفاد
ّ
يتطور االستنفاد النفيس الذي يصيب املعلم كتطور أي أعراض مرضية ،ويبدأ بحالة من عدم االتزان،
واالستقرار ،وعدم القدرة عىل مواجهة متطلبات العمل ،وضعف القدرة عىل تنفيذه ،واالنزعاج من التدريس
وعدم الرغبة يف مواكبة ما هو جديد يف مجاله ،وعدم الرغبة يف مناقشة أي اقرتاحات إيجابية سواء يف ؛ تعامله
مع التالميذ ،أو املادة التعليمية وقد تتطور هذه األعراض لدى املعلم بحيث يظهر عليه التعب واإلرهاق ،وعدم
الراحة ،وعدم الرغبة يف العمل ،والقلق والندم عىل اختياره ملهنة التدريس ،وامليل لألعمال اإلدارية هروبا ً من
التفاعل ومواجهة التالميذ ،وال تقف الحالة عند هذا الحد بل قد تتطور أكثر بحيث تتغري اتجاهاته نحو نفسه،
ويميل إىل الهروب من املواقف االجتماعية ،والتغيب املستمر عن العمل ،وانتظار العطالت واألعياد ،وقد ينتهي
األمر إىل تأثر عالقاته األرسية ،وتنشأ املشكالت داخل األرسة ،وتضطرب عالقته بزوجته ؛ وأوالده (.الظفري
والقريوتي.)2010 ،

أسباب االستنفاد النفسي:
تقف وراء االستنفاد النفيس الذي يعانيه معلم الطلبة ذوي اإلعاقات العقلية الشديدة املتعددة ،ومعلمي
الطلبة ذوي صعوبات التعلم جملة من األسباب ،والتي يف النهاية تعترب مساهما ً فعاال ً يف الوصول إىل استنفاد
نفيس عند ذلك املعلم ويقلل من عطائه وحماسه واندفاعه نحو العمل ،وتختلف األسباب التي تؤدي إىل االستنفاد
النفيس من معلم إىل آخر ،ويعود سبب هذا االختالف إىل التباين يف قدرة التحمل النفيس بني املعلمني ،وأسلوب
تعامل املعلم مع العوامل املسببة لالستنفاد النفيس ،ليس هذا وحسب ،بل أن تكوين الشخصية ،والخربات
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السابقة ،والقدرات الذاتية ،واالستعدادات ،وطبيعة الدعم االجتماعي ،والوضع املعييش للمعلم ،جميعها عوامل
تؤثر بشكل مبارش يف القدرة عىل التعامل مع ضغوطات العمل وإدارة الرصاعات التي قد تنشأ يف محيط العمل،
وهذا مما ال شك فيه ينعكس إيجابا ً عىل صحة املعلم النفسية ،ومن أكثر األسباب شيوعا ً لالستنفاد النفيس
عند معلمي الطلبة ذوي اإلعاقات العقلية الشديدة واملتعددة ومعلمي الطلبة ذوي الصعوبات التعلمية:
 - 1حجم العمل الزائد  :إن حجم العمل الزائد ،وضغط الوقت ،الذي يتضمن عدة مهمات مثل التخطيط
والتطبيق للخطة الرتبوية الفردية ،وحضور اللقاءات واالجتماعات مع أعضاء املؤسسة الرتبوية ،وإرشاد
الوالدين ،وعقد الدورات التوعوية للمعلمني العاديني .جميعها مهام تزيد من الضغط النفيس عند املعلم ،والذي
يعد سببا ً رئيسيا ً لشعوره باالستنفاد النفيس(.)Platt &Olson,1990
 - 2االضطرابات واإلعاقات املصاحبة :إن معاناة الطالب ذي الصعوبة التعلمية والطالب ذي اإلعاقات
العقلية الشديدة من اضطرابات وإعاقات أخرى مصاحبة مثل ،اضطراب ضعف االنتباه أو اضطراب النشاط
الزائد ،أو ضعف السمع أو البرص أو اضطرابات النطق والكالم .يتطلب من املعلم أن ينوّ ع يف إسرتاتيجياته
التعليمية التي يطبقها وأن يكثف من جهوده وأن يجري اتصاالت دورية مع املعلمني اآلخرين ومع األهل ومع
االختصاصيني ذوي العالقة .وهذه األعمال جميعها كفيلة بأن تفاقم من مستوى اإلجهاد واالستنفاد النفيس
عند املعلم (ج ّرار.)2008 ،
 - 3عدم وعي اآلخرين بظاهرة الصعوبات التعلمية  :هذه املشكلة تفاقم من الوضع النفيس السلبي
ملعلم الطلبة ذوي الصــعوبات التعلمية  ،فأغلبية العاملني يف املدرسة أو املؤسسة الرتبوية ليسوا عىل علم
كامل بما يعنيه مصطلح «صعوبات التعلم» سواء أكانوا مديرين أم معلمني أم مرشدين .وربما يعود ذلك
لنقص الدورات التوعوية وورش العمل التي تعقد لهؤالء األفراد .وعدم املعرفة هذا قد يرتتب عليه إحالة
طلبة من ذوي اإلعاقات العقلية املتوسطة إىل غرفة املصادر ،مما يتسبب يف إنهاك ذلك املعلم وزيادة الضغوط
عليه(.)Olson et al; 1992
 - 4زيادة العبء العددي :يعترب هذا السبب من األسباب املهمة التي تؤدي إىل االستنفاد النفيس عند
معلمي الطلبة ذوي اإلعاقات .فوجود أعداد كبرية من الطلبة داخل الغرفة الصفية ،يحتم عىل املعلم بذل
قصارى جهده وتسخري كافة إمكانياته الفكرية والجسدية لخدمة هؤالء الطلبة .ومما يسهم يف شعور املعلم
هنا باالستنفاد النفيس(.)Platt et al; 1990

املمارسات اإلدارية اخلاطئة:
إن نقص الدعم والتغذية الراجعة من قبل اإلداريني واملرشفني املسؤولني عن مدارس ومؤسسات الطلبة
ذوي اإلعاقات ،وتركيزهم عىل األخطاء فقط ،وضعف التخصص اإلداري وأحيانا ً اإلرشايف ،هي من أهم العوامل
املسببة لالستنفاد النفيس عند املعلمني وتقلل من حماسهم وتؤدي إىل تراجع أدائهم( .ج ّرار.)2008،
ضعف مشاركة أولياء األمور :أن نقص املتابعة من قبل األهل وعدم حضورهم االجتماعات الدورية،
وإلقاء املسؤوليات جميعها يف تعليم ابنهم عىل املعلم ،يفاقم من اإلجهاد النفيس عليه ،وبالتايل يزيد يف استنفاده
نفسياً(.)Olson et al; 1992
وهناك العديد من التدخالت العالجية  -التي أشارت إليها الدراسات -التي عُ نيت يف التخفيف من االستنفاد
النفيس عند معلمي الطلبة ذوي اإلعاقات ،ومعظم هذه الدراسات ركزت عىل رضورة البدء باملعلمني األطول
خربة يف مجال العمل مع ذوي اإلعاقات ،واإلرساع يف مساعدته عىل التكيف ،وزيادة عدد الزمالء الداعمني له،
وتقليل معدل االنهاك (.)White & Mason, 2006
وقد خلصت العديد من الدراسات إىل أن إدارة الضغوط النفسية واالستنفاد النفيس الذي يعانيه معلمو
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الطلبة ذوي اإلعاقات يف األغلب يتم من خالل توظيف تقنيات العالج السلوكي املعريف ،والتي تُركز عىل كيفية
إدارة الرصاعات داخل املؤسسة التعليمية ،والتدريب العالجي ،والتدريب التأميل .إضافة للعالجات مثل :اإلرشاد
النفيس والتنويم املغناطييس ،والعالج العقالني العاطفي ،واالسرتخاء والتغذية ،وورش تطوير املعلمني
(.)Westling. Herzog, Cooper-Duffy, Prohn&Lan, 2003

الوقاية من االستنفاد النفسي:
إن حالة االستنفاد النفيس لیست بالدائمة وباإلمكان تفادیها والوقایة منها .ویعترب قیام الفرد العامل
بدوره املتمثـل فـي حیـاة متوازنـة مـن حیـث التغذیـة والنشـاط الحركـي واالسـرتخاء الـذهني مـن
األمـور الحیویـة واملكملـة للجهـود املؤسسـیة فـي تفـادي االستنفاد النفيس .وبصورة عامة يمكن إتباع
الخطوات التالیة:
 - 1إدراك أو تعرف الفرد عىل األعراض التي تشیر إىل قرب حدوث االستنفاد النفيس.
 - 2تحدیـد األسباب من خالل الحكم الذاتي أو بـاللجوء إىل االختبارات التي توضح له األسباب.
 - 3تحدید األولویات فـي التعامل مع األسباب التي حـددت فـي الخطـوة السـابقة ،فمـن الناحیـة
العملیة یصعب التعامل معها دفعة واحدة.
 - 4تطبیق األسالیب أو اتخاذ خطوات عملیة ملواجهة الضغوط منها :تكـوین صـداقات لضـمان
الحصـول علـى دعـم فنـي اجتمـاعي ،إدارة الوقـت ،تنمیـة هوایـات ،مواجهة الحیاة كتحدي
للقدرات الذاتیـة ،االبتعـاد عـن جـو العمـل كلمـا أمكـن ذلـك ،االسـتعانة باملتخصصین ،واالعرتاف
الشخيص بوجود املشكلة لزیادة اإلیجابیة يف مواجهتها.
. - 5تقییم الخطوات العملیة التي اتبعها الفرد ملواجهة املشـكلة للحكـم علـى مـدى فعالیتهـا واتخـاذ
بدائل إذا لزم األمر( .سيد أحمد.)2015،
مما سبق نخلص إىل أن االستنفاد النفيس ينتج عن تعرض املعلم لفرتة طويلة من الضغط املهني .ويقف
وراء هذه الظاهرة مجموعة من العوامل السببية أبرزها :حجم العمل الزائد واالضطرابات واإلعاقات املتعددة
وعي اآلخرين بظاهرة اإلعاقة وزيادة العبء العددي من الطلبة داخل الحجرة الصفيّة
التي يعانيها الطلبة وعدم
ّ
ُ
الواحدة واملمارسات اإلدارية واإلرشافية غري املتخصصة التي تمارس عىل املعلمني إضافة إىل ضعف مشاركة
أولياء األمور يف تدريب ومتابعة أبنائهم من ذوي اإلعاقات.
وتمر ظاهرة االستنفاد النفيس بثالث مراحل متتالية ،تتمثل األوىل بوجود مواقف ضاغطة يف مجال
العمل تسبب عدم التوازن يف العمل ،أما املرحلة الثانية تكون رد فعل عىل عدم التوازن حيث يشعر املعلم بالتعب
والقلق ،أما يف املرحلة الثالثة تبدأ اتجاهات املعلم تتغري نحو الذاتية وعدم تحمل املسؤولية.
وهناك مجموعة من األعراض الدالة عىل معاناة املعلم من االستنفاد النفيس ،منها :عدم القدرة عىل
مواجهة متطلبات العمل واالنزعاج من التدريس والتعب واإلرهاق وعدم الرغبة يف العمل .لذا كان حريا ً باملعلم
اتباع أساليب وقائية تحميه من االستنفاد النفيس ومن هذه األساليب التعرف عىل أسباب وأعراض ظاهرة
االستنفاد النفيس ومعرفة آليات التعامل مع هذه الظاهرة يف حال ظهرت عليه األعراض.

الدرسات السابقة ومناقشتها:
هدفت دراسة الخرابشة وعربيات ( )2005إىل الكشف عن مستوى االستنفاد النفيس لدى املعلمني
العاملني مع الطلبة ذوي صعوبات التعلم ،وقد أشارت النتائج إىل وجود االستنفاد النفيس لدى املعلمني بدرجة
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متوسطة عىل بعديّ اإلجهاد االنفعايل وتبلد املشاعر ،وبدرجة عالية عىل بعد نقص الشعور باإلنجاز ،ووجود
فروق ذات داللة إحصائية تُعزى ملتغري الجنس ولصالح اإلناث عىل بعد نقص الشعور باإلنجاز ،كما أظهرت
الدراسة وجود فروق دالة أحصائيا ً عىل جميع أبعاد املقياس تُعزى ملتغري سنوات الخربة ،ولصالح ذوي سنوات
الخربة من خمس سنوات فأكثر .وهذه النتيجة تتفق مع دراسة الزيودي ( )2007التي هدفت إىل التعرف
عىل االستنفاد النفيس لدى عينة من معلمي الرتبية الخاصة ،حيث أظهرت النتائج وجود استنفاد نفيس
لدى املعلمني واملعلمات بدرجة متوسطة ،كما أظهرت النتائج ارتفاع مستوى االستنفاد النفيس لدى املعلمني
مقارنة باملعلمات ،يف حني أظهرت النتائج عدم وجود أثر ملتغري املؤهل العلمي عىل مستوى االستنفاد النفيس،
أما بالنسبة ملتغري الخربة فقد أظهرت النتائج أن املعلمني ذوي مستويات الخربة القليلة يتعرضون ملستوى
أعىل من االستنفاد النفيس.
ال تتفق نتائج الدراستني السابقتني الخرابشة وعربيات ( )2005والزيودي ( )2007مع نتائج دراسة
الظفري والقريوتي ( )2010التي هدفت إىل تعرف عىل مستويات االستنفاد النفيس لدى معلمات التالميذ ذوي
صعوبات التعلم يف سلطنة عمان ،حيث أشارت النتائج إىل وجود مستوى منخفض من االستنفاد النفيس لدى
عينة الدراسة ،وال تتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة طشطوش ،جروان ،مهيدات ،وعطا ( .)2013والتي
هدفت إىل التعرف عىل مستوى االستنفاد النفيس والرضا الوظيفي والعالقة بينهما لدى معلمي غرف املصادر يف
األردن وتوصلت إىل أن مستوى االستنفاد النفيس والرضا الوظيفي كان عند أفراد العينة بدرجة متوسطة .كما
ال تتفق دراسة (الظفري والقريوتي )2010،مع دراسة (عواد .)2010 ،التي هدفت إىل تحديد درجة االستنفاد
النفيس لدى معلمي الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة يف الصفوف العادية ،يف فلسطني ،وإىل معرفة أثر بعض
املتغريات املتعلقة بهم عىل درجة االستنفاد النفيس .حيث توصلت الدراسة إىل أن درجة االستنفاد النفيس
لدى املعلمني كانت متوسطة ،يف حني أظهرت النتائج عدم وجود فروق تعزى لكل من الجنس واملؤهل العلمي
والتخصص ،بينما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا ً تبعا ً ملتغرييّ سنوات الخربة والدورات التدريبية.
وقد هدفت دراسة هواش والشايب ( )2012إىل الكشف عن مستوى االحرتاق النفيس لدى معلمات
الرتبية الخاصة مقارنة باملعلمات العاديات يف محافظة الباحة يف اململكة العربية السعودية .وقد أشارت
عال عىل بُعدي «اإلجهاد االنفعايل ،وتبلد املشاعر»،
النتائج إىل أن معلمات الرتبية الخاصة يعانني من مستوىً
ِ
واالحرتاق النفيس العام مقارنة بمعلمات التخصصات األخرى .بينما يعانني مستوىً منخفض عىل بُعد «نقص
الشعور باإلنجاز» مقارنة بمعلمات التخصصات األخرى .وهذه النتيجة تتفق مع دراسة سكالفيك وسكالفيك
( .)Skaalvik & Skaalvik, 2010التي هدفت إىل التعرف عىل العالقة بني الكفاءة الذاتية واالستنفاد النفيس،
يف النرويج ،عىل عينة من معلمي صفوف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة أشارت النتائج أن هناك عالقة سلبية
بني كفاءة املعلمني ومستويات االستنفاد النفيس عىل بُعدي اإلجهاد االنفعايل وتبلد املشاعر.
وهدفت دراسة الحربي واملطريي والعجمي ( )2015إىل التعرف عىل مستوى االحرتاق النفيس عند معلمي
الرتبية الخاصة يف مدارس (األمل والنور والرتبية الفكرية) .حيث أظهرت النتائج وجود استنفاد نفيس بمستوى
متوسط عند عينة الدراسة عىل أبعاد املقياس الثالثة (اإلجهاد االنفعايل ،نقص الشعور باإلنجاز ،تبلد املشاعر).
وهذه النتيجة تتفق مع دراسة كل من عواد ( )2010ودراسة طشطوش وآخرين ( .)2013وعدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية تُعزى ملتغري الجنس وسنوات الخربة والتخصص بني متوسطات درجات املعلمني واملعلمات
سواء عىل املجموع العام ملقياس االستنفاد النفيس أو عىل أبعاده الفرعية .ونتائج هذه الدراسة تتفق مع دراسة
الحربي وآخرين ( )2015ودراسة العرايضة ( )2016التي هدفت إىل الكشف عن مستوى االستنفاد النفيس لدى
معلمي الرتبية الخاصة يف املدارس الحكومية بمحافظة الرس يف اململكة العربية السعودية ،وعالقتها ببعض
املتغريات الديموغرافية (الخربة ،التخصص ،املرحلة التعليمية ،عدد الطالب يف الصف) .حيث أشارت نتائج
الدراسة إىل أن معلمي الرتبية الخاصة يف محافظة الرس يعانون من االستنفاد النفيس بمستوى متوسط كما
أشارت النتائج إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تُعزى للمتغريات الديموغرافية( :الخربة ،التخصص،
املرحلة التعليمية ،عدد الطالب يف الصف).
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وقد أجرت سيد أحمد ( )2015دراسة هدفت إىل التعرف عىل مستويات االستنفاد النفيس لدى معلمات
الطلبة ذوي اإلعاقة العقلية العامالت بمراكز الرتبية الخاصة بمدينة أمدرمان وعالقته ببعض املتغريات .حيث
توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج أهمها :أن مستوى االستنفاد النفيس عند معلمات الطلبة ذوات اإلعاقة
العقلية كان منخفض يف بعدي «اإلجهاد االنفعايل ونقص الشعور باإلنجاز الشخيص» ،وبصورة مرتفعة ىف
بعد «تبلد املشاعر» تجاه الطلبة ،وهذه النتيجة ال تتفق مع دراسة الشمري ( )2018التي هدفت إىل التعرف
عىل مستويات االستنفاد النفيس عند معلمي الطلبة ذوي صعوبات التعلم يف دولة الكويت .أظهرت النتائج
أن مستوى االستنفاد النفيس عند املعلمني واملعلمات عىل بُعد اإلجهاد االنفعايل كان بدرجة متوسطة ،وعىل
متدن ،بينما كان مستوى االستنفاد النفيس عند عينة الدراسة عىل بُعد نقص
بُعد تبلد املشاعر جاء بمستوى
ٍ
الشعور باإلنجاز بمستوى متوسط .كما أشارت نتائج الدراسة إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا ً
للمتغريات الديمغرافية للدراسة (الجنس والخربة).
وقام كل من أوليفا وشانون ولورين وراندال ( )Oliva,Shanon, Lauren & Ranadal, 2019بإجراء
دراسة يف الواليات األمريكية للتعرف عىل سبب النقص الحاصل يف أعداد معلمي الرتبية الخاصة يف مدارس
الدمج التعليمي وعالقة ذلك بزيادة معدل االستنفاد النفيس بني املعلمني .أشارت النتائج إىل وجود عالقة ذات
داللة إحصائية بني الرضا الوظيفي واالستنفاد النفيس بني معلمي الرتبية الخاصة .وقد ناقشت الدراسة اآلثار
املرتتبة عىل برامج التعليم قبل الخدمة ،وفاعلية التوجيه الفني ،وإمكانية توفري فرص تطوير مهني ذات
عالقة مبارشة بامليدان العميل للمعلمني.
نلخص من استعراض الدراسات السابقة ،إىل ما ييل:
يظهر من استعراض الدراسات السابقة بأنها تباينت من حيث مجتمع الدراسة حيث أجريت بعض
الدراسات عىل املعلمني العاديني يف املدارس كدراسة سكالفيك وسكالفيك ( .)2010وأخرى أجريت كدراسة
مقارنة بني املعلمني العاديني ومعلمي الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة كدراسة هواش والشايب (.)2012
يف حني أجريت عدة دراسات عىل معلمي الرتبية الخاصة بشكل عام ،مثل العرايضة ( )2016وأوليفا وآخرين
( ،)2019ودراسة عواد ( ،)2010ودراسة طشطوش وآخرين ( .)2013يف حني أجريت دراسات عىل معلمي
طلبة لفئات محددة من مثل :دراسة الظفري والقريوتي ( ،)2010والشمري ( )2018التي أجريت عىل مُعلمي
الطلبة ذوي صعوبات التعلم.
ومن حيث النتائج :توصلت الدراسات السابقة إىل نتائج متباينة ،فمنها من وجد أن معلمي الرتبية
الخاصة قد تعرضوا لظاهرة االستنفاد النفيس بدرجة متوسطة عىل بُعدي اإلجهاد اإلنفعايل ونقص الشعور
باإلنجاز وبدرجة منخفضة عىل بُعد تبلد املشاعر ،كدراسة عواد ( )2010وطشطوش وآخرين (،)2013
والعرايضة ( .)2016بينما أظهرت دراسة (القريوتي والظفري )2010 ،أن مستوى االستنفاد النفيس عند
عينة الدراسة كان منخفضاً.
وقد أظهرت بعض الدراسات عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تُعزى للمتغريات الديموغرافية
عىل أبعاد املقياس الثالثة لالستنفاد النفيس ،كدراسة العرايضة ( )2016ودراسة الشمري ( )2018ودراسة
الحربي وآخرين ( .)2015ودراسة عواد ( )2010التي أظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائيا ً بني جنس املعلم
ومستويات االستنفاد النفيس.
النفيس عند
تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة يف محاولة التعرف عىل مستويات االستنفاد
ّ
معلمي الطلبة ذوي اإلعاقات العقلية الشديدة واملتعددة وذوي صعوبات التعلم يف دولة الكويت أنها قارنت بني
ّ
ُ
معلمي ومعلمات هاتني الفئتني من الطلبة .ولم يجد الباحث عند مراجعته لألدب الرتبوي دراسة طبقت عىل
ذوي اإلعاقات العقلية الشديدة واملتعددة يف دولة الكويت سوى دراسة الحربي وآخرين ( .)2015كما وجد
دراسة واحدة ُ
طبقت عىل معلمي الطلبة ذوي صعوبات التعلم يف دولة الكويت وهي دراسة الشمري (،)2018
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وكلتا الدراستني طبقتا عىل مُعلمي املدارس الحكومية بخالف الدراسة الحالية التي ُ
طبقت عىل مدارس يف
القطاع الخاص.
النفيس عند معلمي الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة يف
وعليه ،فهناك نُدرة يف دراسة مستويات االحرتاق
ّ
دولة الكويت ،وهذا يُحفز عىل إجراء العديد من الدراسات من قبل الباحثني ،واختيار فئات أخرى من املعلمني.
استفاد الباحث من الدراسات السابقة بالتعرف عىل املجاالت البحثية التي لم يتم التطرق إليها سابقا ً
العلمي فالدراسات السابقة لم تتناول بالبحث املؤسسات
مما يجعل الدراسة الحالية تثمثل غضافة للبحث
ّ
النفيس ،مما ساعد الباحث
االستنفاد
وأبعاد
جوانب
بعض
التأهيلية الخاصة .إضافة إىل إلقاء الضوء عىل
ّ
يف صياغة اإلطار النظري وبعض مفاهيم الدراسة ،كذلك استفاد الباحث من الدراسات السابقة يف صياغة
مشكلة البحث وتحديد األداة البحثية املالئمة.

إجراءات الدراسة:
منهج الدراسة:
تم اتباع املنهج الوصفي ا ُملقارن ملالءمته لطبيعة املشكلة ومتغرياتها للكشف عن مستويات االستنفاد
النفيس عند املعلمني عينة البحث.

مجتـمع الدراسة:
معلمي القطاع الخاص العاملني يف مدارس الطلبة ذوي صعوبات التعلم
يشمل مجتمع الدراسة جميع
ّ
والتي تطبق نظام الدمج التعليمي خالل العام الدرايس  2015-2014يف دولة الكويت ،والبالغ عددهم ()423
معلما ً ومعلمة ،واملعلمني العاملني يف املدارس واملؤسسات التأهيلية الخاصة بالطلبة ذوي اإلعاقات العقلية
الشديدة واملتعددة والبالغ عددهم ( )109معلما ً ومعلمة( .املجموعة اإلحصائية للتعليم .)2013 ،وقد تم
االكتفاء يف القطاع الخاص دون القطاع العام لوجود اختالف يف تطبيق آليات الدمج يف املدارس بني القطاعني
فيما يخص الطلبة ذوي صعوبات التعلم.

عينة الدراسة:
تم توزيع املقياس عىل عينة عشوائية من مجتمع الدراسة بلغت ( )230معلما ً ومعلمة ،الذين يعملون
يف مدارس الدمج التعليمي لذوي صعوبات التعلم ،وهي( :مدرسة الصحابية أم هانئ لذوي االحتياجات
الخاصة ،ومدرسة أكاديمية الكويت التعليمية لذوي االحتياجات الخاصة) ،واملؤسسات واملدارس التأهيلية
التي تُعنى بذوي اإلعاقات الشديدة واملتعددة  ،وهي( :مؤسسة التأهيل اإلرشادي ،ومدرسة التعليم اإلرشادي،
ومدرسة الخليفة لذوي االحتياجات الخاصة) .وقد تم اختيارهم من بني قائمة ألسماء املدارس واملؤسسات
التي تنطبق عليها رشوط مجتمع الدراسة .تم اسرتجاع ( )196استبانة ،واستبعدت ( )17استبانة غري
صالحة للتحليل اإلحصائي بسبب نقص يف تعبئة املتغريات الديموغرافية من قبل املستجيبني ،وتبقى ()179
استبانة ،أي ما نسبته ( )78%من حجم مجتمع الدراسة ،ويوضح الجدول ( )1توزيع أفراد الدراسة حسب
متغريات الدراسة.
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جدول ( )1توزيع األفراد حسب متغريات الدراسة
املتغي
الجنس

سنوات الخربة

العمر

فئة املتغري

عدد املعلمني

النسبة املئوية

ذكر

93

52%

أنثى

86

48%

قليلة ( 5 - 1سنوات)

105

59%

متوسطة ( 10 - 6سنوات)

47

26%

كبرية ( 11سنة فأكثر)

27

16%

الفئة العمرية األوىل ( )29 – 20سنه

56

31%

الفئة العمرية الثانية ( )39 – 30سنه

97

54%

الفئة العمرية الثالثة ( 40سنه فأكثر)

26

15%

أداة الدراسة:
تم استخدام مقياس ماسالك لالستنفاد النفيس  .Maslach Burnout Inventory MBI-ESالطبعة
الثالثة ،والذي طوِّر من قبل ماسالك وجاكسون وليرت( )Maslash, Jackson, Leiter,1996واملكوَّن من ()22
فقرة تقيس مستويات االستنفاد النفيس بأبعاد ثالثة وهي :اإلجهاد االنفعايل ،Emotional Exhaustion
ويقيس اإلجهاد الذي يشعر به الفرد نتيجة الجهد املبذول ملساعدة اآلخرين ،ويتكون من ( )9فقرات .وبُعد
تبلد الشعور  ،Depersonalizationويقيس الشعور السلبي لدى املعلمني نحو طالبهم ،ويتكون هذا البعد من
( )5فقرات .وبُعد نقص الشعور باالنجاز  ،Low personal accomplishmentويقيس نقص الشعور بالكفاءة
لدى العاملني وتطور امليل السلبي يف أدائهم ويتكون من ( )8فقرات.
وتتدرج االستجابات عىل هذا املقياس حسب مقياس ليكرت إىل سبع درجات بمدى يرتاوح من (صفر-
 )6درجات .حيث ( صفر= أبداًِ =1 ،بضع مرات يف السنة =2 ،مرة يف الشهر عىل األقلِ =3 ،بضع مرات يف
الشهر =4 ،مرة كل أسبوعِ =5 ،بضع مرات يف األسبوع =6 ،كل يوم تقريباً) .لذا ،فإن درجات املعلم عىل بُعد
اإلجهاد االنفعايل ترتاوح بني (صفر  )54 -درجة ،وعىل بُعد تبلد املشاعر بني (صفر  )30 -درجة ،وعىل بُعد
نقص الشعور باإلنجاز بني (صفر  )48 -درجة ،أما العالمة الكلية فترتاوح بني (صفر  )132 -درجة .ويوضح
الجدول ( )2توزيع فقرات املقياس عىل األبعاد الثالثة .
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جدول ( )2أرقام الفقرات لكل بعد من أبعاد املقياس
البعد

توزيع الفقرات

املجموع

اإلجهاد االنفعايل

1،2،3،6،8،13،14،16،20

9

تبلد املشاعر

5،10،11،15،22

5

نقص الشعور باإلنجاز

19،21،4،7،9،12،17،18

8
22

املجموع

مستويات(عال،
يتم تحديد مستوى االستنفاد النفيس عىل املقياس يف صورته األصلية من خالل ثالث
ٍ
متوسط ،منخفض) ،كما هو موضح يف الجدول (.)3
جدول ( :)3تصنيف تكرار أبعاد مقياس ماسالك لالستنفاد النفيس
األبعاد

منخفض

متوسط

عال
ٍ

اإلجهاد اإلنفعايل

17 - 0

29 - 18

 30وأكثر

تبلد املشاعر

5-0

11 - 6

 12وأكثر

نقص الشعور باإلنجاز

 40فما فوق

39 - 34

أقل من 33

ولتفسري الدرجات الفرعية التي تمثل األداء عىل األبعاد الثالثة ،يمكن اعتبار مستوى االستنفاد
النفيس عاليا ً عندما يحصل املعلم عىل درجات عالية عىل البُعد األول «اإلجهاد االنفعايل» ،والبُعد الثاني «تبلد
املشاعر» ،ودرجات منخفضة عىل البعد الثالث «نقص الشعور باإلنجاز» .يف حني يُعترب مستوى االستنفاد
النفيس متوسطا ً إذا ما كانت الدرجات عىل األبعاد الثالثة متوسطة .أما مستوى االستنفاد النفيس املنخفض
فيكون عندما يحصل املعلم عىل درجات منخفضة عىل البعدين األول والثاني ودرجات مرتفعة عىل البُعد
الثالث(.)Maslash, Jackson, Leiter,1996

صدق املقياس:
يتمتع املقياس األصيل بمستويات عالية من الصدق بمختلف صوره مثل :صدق البناء أو الصدق
التالزمي ( .)Worley,Vassar,Wheeler& Barnes, 2008كما أظهرت الدراسات العربية كذلك تمتع املقياس
بمستويات عالية من الصدق حيث تم استخدام مقياس ماسالك وجاكسون لالحرتاق النفيس(Maslach
( )Burnout Inventory, MBI; Maslach & Jackson, 1981الظفري والقريوتي ،)2010،كما ُ
طبق مقياس
ماسالك لالستنفاد النفيس بصورته الجديدة  .Maslach Burnout Inventory MBI-ESالطبعة الثالثة ،والذي
طوِّر من قبل ماسالك وجاكسون وليرت( )Maslash, Jackson, Leiter,1996من قبل كل من (الزغول ،الخرشا
والخالدي ،)2003،بعد أن تم التحقق من صدقه من خالل عرضه عىل مجموعة من املحكمني.
وللتأكد من صدق املقياس ومدى مالءمته ألهداف الدراسة الحالية ،تم عرضه عىل عرشة محكمني يف
الرتبية الخاصة وعلم النفس ،والذين جاءت معظم مالحظاتهم إيجابية ،وقد أجريت بعض التغيريات التي
اقترصت عىل بعض الرتاكيب اللغويَّة لتناسب الفئة املستهدفة ،وقد أجمَ ع املحكمون عىل صالحية استخدام
املقياس لقياس ظاهرة االستنفاد النفيس.
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ثبات املقياس:
تميزت البيانات املستقاة من تطبيق مقياس ماسالك بثباتها ،سواء يف النسخة األصلية املحدثة (،)1996
أو غريها من النُسخ املرتجمة وعىل عينات مختلفة (الخرابشة وعربيات( ، )2005،طشطوش وآخرين،)2013 ،
(الظفري والقريوتي .)2010،سواء كانت معامالت الثبات بطريقة االتساق الداخيل أو بطريقة إعادة االختبار
أو التجزئة النصفية.
وبهدف التأكد من ثبات املقياس للدراسة الحالية ،قام الباحث باستخدام طريقة االختبار وإعادة
االختبار ( )test-retestعىل عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة مكونة من ( )30معلما ً ومعلمة ،والذين
تم استبعادهم فيما بعد عن عينة الدراسة ،حيث أعيد تطبيق املقياس بفارق أسبوعني بني التطبيق األول
والتطبيق الثاني .ومن ثم تم حساب معامل ارتباط بريسون بني تقديراتهم يف املرتني .وتم أيضا ً حساب معامل
الثبات بطريقة االتساق الداخيل حسب معادلة كرونباخ ألفا .والجدول ( )4يبني معامل االتساق الداخيل وفق
معادلة كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة لألبعاد واعتربت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدراسة.
جدول ( )4معامل االتساق الداخيل كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة لألبعاد
ثبات اإلعادة

االتساق الداخيل

البعد
اإلجهاد االنفعايل

0.86

0.85

تبلد املشاعر

0.83

0.71

نقص الشعور باإلنجاز

0.84

0.83

تطبيق املقياس:
ُ
طبق املقياس عىل أفراد العينة بصورة فردية ،حيث تم توزيع املقياس عىل أفراد العينة مع نموذج
التعليمات الذي يوضح هدف الدراسة ،وكيفية اإلجابة عىل الفقرات ،وملء املعلومات الديموغرافية .وقد
استعان الباحث بمدري املدارس واملؤسسات التأهيلية لإلرشاف عىل استجابات املعلمني واملعلمات عىل فقرات
املقياس .واستغرقت مدة التطبيق عىل املقياس للفرد الواحد من  15-10دقيقة ،ومن ثم جُ معت أداة الدراسة
من العينة بنفس الطريقة التي ووزعت بها ،واستغرقت فرتة التطبيق ثالثة أسابيع ،ثم تم تفريغ استجابات
أفراد العينة وأجري التحليل اإلحصائي للبيانات.

األساليب اإلحصائية املستخدمة:
لإلجابة عن أسئلة الدراسة املتعلقة بتحديد مستويات االستنفاد النفيس لدى معلمي ومعلمات الطلبة
ذوي صعوبات التعلم ومعلمي ومعلمات الطلبة ذوي اإلعاقات العقلية الشديدة واملتعددة ،تم استخراج
املتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة عىل كل بُعد من األبعاد الثالثة للمقياس ،ومقارنتها مع معايري
مقياس ماسالك لالستنفاد النفيس لنفس األبعاد ،كما تم استخدام االختبار التائي  T testملعرفة الفروق يف
املتوسطات بني متغريات الدراسة ،كما استخدم تحليل التباين الثالثي  ANOVAملعرفة داللة الفروق اإلحصائية
بني املتوسطات الحسابية ملتغريات الدراسة .واستخدمت كذلك املقارنات البعدية بطريقة اختبار شيفيه
 Scheffes Testملعرفة الفروق الزوجية الدالة إحصائيا ً بني املتوسطات الحسابية.
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العدد السابع والثمانون

النتائج:
لإلجابة عن سؤال الدراسة األول والذي ينص «ما هي مستويات تكرار الشعور باألبعاد الثالثة لالستنفاد
النفيس ،عند معلمي الطلبة ذوي اإلعاقات العقلية الشديدة واملتعددة»؟
تم استخراج التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ومستويات
تكرار الشعور باألبعاد الثالثة لالستنفاد النفيس ،عند معلمي الطلبة ذوي اإلعاقات العقلية الشديدة واملتعددة،
والجدول ( )5يوضح ذلك.
جدول ( )5نتائج استخراج التكرارات والنسب املئوية حسب املتوسطات الحسابية واالنحرافات بناء عىل
التصنيف الثالثي ملستويات أبعاد مقياس ماسالك لالستنفاد النفيس
البُعد

مستويات
االستنفاد النفيس

التكرار

النسبة

املتوسط
الحسابي

االنحراف املعياري

منخفض

28

37.8

-

-

متوسط

31

41.9

21.91

9.438

عال
ٍ

15

20.3

-

-

منخفض

15

20.3

-

-

متوسط

34

45.9

9.92

4.951

عال
ٍ

25

33.8

-

-

منخفض

43

58.1

-

-

متوسط

20

27.0

39.05

5.700

عال
ٍ

11

14.9

-

-

74

100.0

-

-

اإلجهاد االنفعايل

تبلد املشاعر

نقص الشعور
باإلنجاز
املجموع

يالحظ من الجدوّل ( ،)5أن متوسطات درجات معلمي الطلبة ذوي اإلعاقات العقلية الشديدة واملتعددة
وقعت ضمن املستوى املتوسط وفقا ً ملعيار ماسالك يف تحديد مستوى االستنفاد النفيس لكل بُعد من أبعاد
املقياس.
ولإلجابة عن السؤال الثاني الذي ينص عىل «ما هي مستويات تكرار الشعور باألبعاد الثالثة لالستنفاد
النفيس عند معلمي الطلبة ذوي صعوبات التعلم»؟
تم استخراج التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملستويات تكرار
الشعور باألبعاد الثالثة لالستنفاد النفيس عند معلمي الطلبة ذوي صعوبات التعلم والجدول ( )6يوضح ذلك.
جدول ( )6نتائج التكرارات والنسب املئويةحسب املتوسطات الحسابية واالنحرافات ملستويات تكرار
الشعور باألبعاد الثالثة لالستنفاد النفيس  ،عند معلمي الطلبة ذوي صعوبات التعلم
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الفئات

التكرار

النسبة

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

منخفض

17

16.2

-

-

متوسط

52

49.5

26.81

9.255

عال
ٍ

36

34.3

-

-

منخفض

9

8.6

-

-

متوسط

38

36.2

12.66

5.374

عال
ٍ

58

55.2

-

-

منخفض

29

27.6

-

-

متوسط

19

18.1

31.64

9.166

عال
ٍ

57

54.3

-

-

105

100.0

-

-

البُعد

اإلجهاد
االنفعايل

تبلد
املشاعر

نقص
الشعور
باإلنجاز

العدد السابع والثمانون

املجموع

يالحَ ظ من الجدول ( )6أن متوسط درجات املعلمني وقعت ضمن املستوى املتوسط عىل بُعد اإلجهاد
االنفعايل ،يف حني وقعت درجاتهم ضمن املستوى العايل عىل بُعدي تبلد املشاعر ونقص الشعور باإلنجاز.
ولإلجابة عن السؤال الثالث والذي نصه «هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني معلمي الطلبة ذوي
اإلعاقات العقلية الشديدة واملتعددة ومعلمي الطلبة ذوي صعوبات التعلم عىل تكرار الشعور باألبعاد الثالثة
ملقياس ماسالك لالستنفاد النفيس؟»
استخرج الباحث املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتكرار الشعور باألبعاد الثالثة ملقياس
ماسالك لالستنفاد النفيس عند كل من معلمي الطلبة ذوي اإلعاقات العقلية الشديدة واملتعددة ومعلمي الطلبة
ذوي صعوبات التعلم ،ولبيان الفروق اإلحصائية بني املتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار «ت» للبيانات
املستقلة ،والجدول ()7يوضح ذلك.
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العدد السابع والثمانون

جدول ( )7نتائج اختبار «ت» للفروق بني املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية  ،بني معلمي الطلبة
ذوي اإلعاقات العقلية الشديدة واملتعددة ومعلمي الطلبة ذوي صعوبات التعلم ،عىل تكرار الشعور باألبعاد
الثالثة ملقياس ماسالك لالستنفاد النفيس
البُعد
اإلجهاد
االنفعايل

النوع

العدد

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

قيمة
«ت»

درجات
الحرية

الداللة
اإلحصائية

صعوبات التعلم

105

26.81

9.255

3.463

177

.001

اعاقات عقلية
شديدة ومتعددة

74

21.91

9.438

-

-

-

صعوبات تعلم

105

12.66

5.374

3.467

177

.001

تبلد املشاعر

اعاقات عقلية
شديدة ومتعددة

74

9.92

4.951

-

-

-

نقص
الشعور
باإلنجاز

صعوبات التعلم

105

31.64

9.166

-6.167

177

.000

إعاقات عقلية
شديدة ومتعددة

74

39.05

5.700

-

-

-

يُالحظ من الجدول ( ،)7وجود فروق ذات داللة إحصائيا ً ( )α=0.05بني معلمي الطلبة ذوي صعوبات
التعلم ومعلمي الطلبة ذوي اإلعاقات العقلية الشديدة واملتعددة ،حيث يُالحظ أن متوسطات درجات معلمي
الطلبة ذوي صعوبات التعلم كانت أعىل من متوسطات درجات معلمي الطلبة ذوي اإلعاقات الشديدة واملتعددة
عىل األبعاد الثالثة.
ولإلجابة عن السؤال الرابع والذي ينص عىل «هل تختلف مستويات االستنفاد النفيس عند معلمي الطلبة
ذوي اإلعاقات العقلية الشديدة واملتعددة تبعا ً الختالف مستويات متغريات الدراسة (الجنس ،والعمر ،والخربة)؟».
تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملستويات االستنفاد النفيس عند معلمي الطلبة
ذوي اإلعاقات العقلية الشديدة واملتعددة حسب متغريات الجنس ،والعمر ،والخربة ،والجدول ( )8يوضح ذلك.
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العدد السابع والثمانون

جدول ( )8نتائج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملستويات االستنفاد النفيس عند معلمي الطلبة
ذوي اإلعاقات العقلية الشديدة واملتعددة حسب متغريات الجنس ،والعمر ،والخربة
املتغري

املستويات
ذكر

الجنس
أنثى

من 29 - 20

العمر

من 39 - 30

من  40فأكثر

من 5 - 1

الخربة

من 10 - 6

أكثر من 10

اإلجهاد االنفعايل

تبلد املشاعر

نقص الشعور باإلنجاز

س

20.32

9.57

40.14

ع

7.757

3.908

5.188

س

24.23

10.43

37.47

ع

11.206

6.213

6.124

س

22.31

10.25

38.00

ع

8.569

4.987

5.125

س

21.27

9.04

39.44

ع

8.945

4.199

5.349

س

23.62

12.54

39.00

ع

12.319

6.553

7.605

س

23.34

11.32

38.32

ع

9.979

5.681

5.799

س

20.38

8.10

39.71

ع

8.908

3.506

6.326

س

20.40

8.93

40.00

ع

8.741

3.693

4.504

س= املتوسط الحسابي ع=االنحراف املعياري
يالحظ من الجدول ( ،)8وجود تباينا ً ظاهريا ً يف املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملستويات
االستنفاد النفيس عند معلمي الطلبة ذوي اإلعاقات العقلية الشديدة واملتعددةبسبب اختالف فئات متغريات
الجنس ،والعمر ،والخربة.
ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بني املتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين الثالثي كما يف
الجدول (.)9
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جدول ( )9نتائج تحليل التباين الثالثي  ANOVAألثر الجنس ،والعمر ،والخربة عىل مستويات االستنفاد
النفيس عند معلمي الطلبة ذوي اإلعاقات العقلية الشديدة واملتعددة
مصدر التباين

الجنس

العمر

الخربة

الخطأ

الكيل

املجاالت

مجموع املربعات

درجات الحرية

متوسط
املربعات

قيمة ف

الداللة
اإلحصائية

اإلجهاد االنفعايل

399.114

1

399.114

4.603

.035

تبلد املشاعر

51.489

1

51.489

2.363

.129

نقص الشعور باإلنجاز

161.258

1

161.258

5.076

.027

اإلجهاد االنفعايل

67.634

2

33.817

.390

.679

تبلد املشاعر

107.929

2

53.965

2.477

.092

نقص الشعور باإلنجاز

6.563

2

3.282

.103

.902

اإلجهاد االنفعايل

241.623

2

120.811

1.393

.255

تبلد املشاعر

158.702

2

79.351

3.642

.031

نقص الشعور باإلنجاز

51.327

2

25.664

.808

.450

اإلجهاد االنفعايل

5896.689

68

86.716

-

-

تبلد املشاعر

1481.703

68

21.790

-

-

نقص الشعور باإلنجاز

2160.215

68

31.768

-

-

اإلجهاد االنفعايل

6502.338

73

-

-

-

تبلد املشاعر

1789.514

73

-

-

-

نقص الشعور باإلنجاز

2371.784

73

-

-

-

يُالحظ من الجدول ( ،)9وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )α=0.05تعزى ألثر الجنس يف جميع
األبعاد باستثناء بعد تبلد املشاعر وجاءت الفروق لصالح اإلناث ،يف حني ظهرعدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية( )α=0.05تعزى ألثر العمر يف جميع األبعاد .وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ()α=0.05
تعزى ألثر الخربة يف جميع األبعاد باستثناء بعد «تبلد املشاعر» .ولبيان الفروق الزوجية الدالة إحصائيا ً بني
املتوسطات الحسابية تم استخدام املقارنات البعدية بطريقة شفيه كما هو مبني يف الجدول (.)10
جدول ( )10نتائج املقارنات البعدية بطريقة شفية ألثر الخربة عىل بعد تبلد املشاعر
البعد

تبلد املشاعر

مستويات الخربة

املتوسط الحسابي

من 5 - 1

من 10 - 6

أكثر من 10

من 5 - 1

11.32

-

-

-

من 10 - 6

8.10

3.22

-

-

أكثر من 10

8.93

2.38

-.84

-

* دالة عند مستوى الداللة ()α=0.05
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يُالحظ من الجدول ( ،)10وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )α=0.05بني فئة الخربة (من )5-1
وفئة الخربة (من  )10-6وجاءت الفروق لصالح املعلمني الذين تراوحت سنوات خربتهم (من  )5-1يف بعد
«تبلد املشاعر».
ولإلجابة عن السؤال الخامس والذي ينص عىل « هل تختلف مستويات االستنفاد النفيس عند معلمي
الطلبة ذوي صعوبات التعلم تبعا ً الختالف مستويات متغريات الدراسة (الجنس ،والعمر ،والخربة)؟»
استخرج الباحث املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملستويات االستنفاد النفيس عند معلمي
الطلبة ذوي صعوبات التعلم حسب متغريات الجنس ،والعمر ،والخربة ،والجدول أدناه يوضح ذلك.
جدول ( )11نتائج استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملستويات االستنفاد النفيس عند
معلمي الطلبة ذوي صعوبات التعلم حسب متغريات الجنس ،والعمر ،والخربة
املتغري

املستويات
ذكر

الجنس
أنثى

من 29-20

من 39-30

العمر

من  40فأكثر

من 5-1

الخربة

من 10-6

أكثر من 10

اإلجهاد االنفعايل

تبلد املشاعر

نقص الشعور باإلنجاز

س

27.78

15.49

25.78

ع

5.375

4.016

6.316

س

25.96

10.18

36.77

ع

11.627

5.209

8.164

س

26.32

12.28

30.23

ع

8.075

5.002

9.347

س

27.52

13.33

32.23

ع

9.702

5.313

9.196

س

25.46

11.15

33.62

ع

11.200

6.644

8.510

س

26.52

12.64

31.07

ع

9.059

5.635

9.164

س

30.16

13.08

33.68

ع

10.078

5.041

9.187

س

21.85

11.92

30.62

ع

6.108

4.890

9.269

س= املتوسط الحسابي ع=االنحراف املعياري
يُالحظ من الجدول ( ،)11وجود تباينا ً ظاهريا ً يف املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية
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ملستويات االستنفاد النفيس عند معلمي الطلبة ذوي صعوبات التعلم بسبب اختالف فئات متغريات الجنس،
والعمر ،والخربة.ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بني املتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين الثالثي
كما يظهر يف الجدول (.)12
جدول ( )12نتائج تحليل التباين الثالثي ألثرالجنس ،والعمر ،والخربة عىل مستويات االستنفاد النفيس عند
معلمي الطلبة ذوي صعوبات التعلم
مصدر
التباين

الجنس

العمر

الخربة
الخطأ

الكيل

مجموع
املربعات

درجات
الحرية

متوسط
املربعات

قيمة
ف

الداللة
اإلحصائية

اإلجهاد االنفعايل

129.581

1

129.581

1.576

.212

تبلد املشاعر

751.902

1

751.902

34.054

.000

نقص الشعور باإلنجاز

2945.129

1

2945.129

52.820

.000

اإلجهاد االنفعايل

35.382

2

17.691

.215

.807

تبلد املشاعر

45.569

2

22.784

1.032

.360

نقص الشعور باإلنجاز

25.267

2

12.634

.227

.798

اإلجهاد االنفعايل

627.017

2

313.508

3.812

.025

تبلد املشاعر

27.074

2

13.537

.613

.544

نقص الشعور باإلنجاز تكرار

30.673

2

15.336

.275

.760

اإلجهاد االنفعايل

8141.377

99

82.236

-

-

تبلد املشاعر

2185.912

99

22.080

-

-

نقص الشعور باإلنجاز تكرار

5520.071

99

55.758

-

-

اإلجهاد االنفعايل

8908.190

104

-

-

-

تبلد املشاعر

3003.657

104

-

-

-

نقص الشعور باإلنجاز

8738.248

104

-

-

-

املجاالت

يُالحظ من الجدوّل ( ،)12وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )α=0.05تعزى ألثر الجنس يف جميع
األبعاد باستثناء بُعد «اإلجهاد االنفعايل» وجاءت الفروق لصالح الذكور .يف حني يُالحظ عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية ( )α=0.05تعزى ألثر العمر يف جميع األبعاد .وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية()α=0.05
تعزى ألثر الخربة يف جميع األبعاد أيضا ً باستثناء بُعد «اإلجهاد االنفعايل»ولبيان الفروق الزوجية الدالة إحصائيا ً
بني املتوسطات الحسابية تم استخدام املقارنات البعدية بطريقة شفيه كما يظهر يف الجدول (.)13
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جدول ( )13نتائج املقارنات البعدية بطريقة شفية ألثر الخربة عىل بعد اإلجهاد االنفعايل
البعد

اإلجهاد االنفعايل

مستويات الخربة

املتوسط الحسابي

من 5-1

من 10-6

أكثر من 10

من 5-1

26.52

-

-

-

من 10-6

30.16

3.64

-

-

أكثر من 10

21.85

4.68

8.31

*

-

* دالة عند مستوى الداللة ()α=0.05
يُالحظ من الجدول ( )13وجود فروق ذات داللة إحصائية( )α=0.05بني فئة الخربة (من  )10-6و فئة
الخربة أكثر (من  ،)10 - 6وجاءت الفروق لصالح فئة الخربة(من .)10 - 6

مناقشة النتائج:
تناولت الدراسة الحالية مستويات االستنفاد النفيس عند معلمي الطلبة ذوي اإلعاقات الشديدة
واملتعدد وصعوبات التعلم يف دولة الكويت .وقد انطلقت الدراسة الحالية من خلفية نظرية تُشري إىل تعرض
النفيس ،ولهذا حاولت هذه الدراسة
العديد من معلمي الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة إىل ظاهرة االستنفاد
ّ
اإلجابة عن بعض التساؤالت باستخدام مقياس ماسالك لالستنفاد النفيس.
وملعرفة مستويات تكرار الشعور عىل األبعاد الثالثة لالستنفاد النفيس ،عند معلمي الطلبة ذوي
اإلعاقات العقلية الشديدة واملتعددة .أظهرت النتائج أن املعلمني يعانون من استنفاد نفيس ضمن املستوى
«املتوسط» عىل األبعاد الثالثة ملقياس ماسالك ،وهذه النتيجة تتفق مع دراسة عواد ( )2010التي أشارت إىل أن
درجة االحرتاق النفيس لدى معلمي الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة كانت ضمن املستوى املتوسط ،ودراسة
العرايضة ( )2016ودراسة الحربي واملطريي والعجمي (.)2015
ويمكن عزو هذه النتيجة إىل أن بعض املعلمني العاملني مع الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة يسريون
عىل نفس الوترية النمطية يف العمل مع هؤالء الطلبة ،إضافة إىل قلة الطرق اإلبداعية يف تدريس طلبة هذه الفئة
من الطلبة نظرا ً إىل عدم وجود برامج رسمية يف املدارس واملؤسسات التأهيلية العربية تحديداً ،وهذا يجعل
املعلمني يف كثري من األحيان يتبعون نفس أساليب التدريس التي ألِفوها وتعوَّدوا عىل تقديمها للطلبة .إضافة
إىل عدم خضوع هذه املدارس واملؤسسات ملعايري تقيس مدى االنتاجية عند املعلمني (جرار .)2014،أضف إىل
ذلك أن بعض املعلمني يتبع أسلوب تجاهل ما يخص الطلبة أو الالمباالة أحيانا ً (عواد .)2010 ،فبسبب التقدم
البطيء عند الطلبة وتعدد إعاقاتهم والكم الكبري من الخدمات الشخصيّة والصحيّة ،هذا كله يضفي عىل
املؤسسات واملدارس نمطا ً إيوائيا ً بدال ً من أن يكون نمطا ً قائما ً عىل التأهيل والتدريب (جرار.)2014،
وملعرفة مستويات تكرار الشعور عىل األبعاد الثالثة لالستنفاد النفيس عند معلمي الطلبة ذوي صعوبات
التعلم .أظهرت النتائج أن املعلمني يعانون من مستوى متوسط عىل بُعد اإلجهاد االنفعايل ،وهذه النتيجة تتفق
مع دراسة الشمري ( .)2018لكن نتيجة الدراسة الحالية تختلف مع دراسة الظفري والقريوتي ( )2010التي
بينت أن متوسطات درجات أفراد الدراسة عىل األبعاد الثالثة لالستنفاد النفيس وقعت ضمن املستوى املنخفض
وفقا ً ملعيار ماسالك يف تحديد مستوى االستنفاد النفيس لكل بعد من أبعاده .وهذا يعني أن معلمي الطلبة
ذوي صعوبات التعلم عربوا عن الحالة التي تصيب أي معلم بشكل عام ،فمعظم املعلمني مصابون باالستنفاد
النفيس ،ولكن بنسب متفاوتة ،حسب ما أشار إليه كل من( )Jennett, Harris &Mesibove, 2003والخطيب
(.)2004
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يف حني كان لدى معلمي الطلبة ذوي صعوبات التعلم مستوى مرتفع عىل بُعد «تبلد املشاعر» ،وهذه
النتيجة ال تتفق مع دراسة الشمري ( )2018ودراسة الظفري والقريوتي ( )2010حيث حصل األفراد يف كلتا
الدراستني مستوى «منخفضاً» عىل هذا البعد .ويعزى ذلك إىل طبيعة العمل املتعدد األوجه يف نظام الدمج
األكاديمي ،فاملعلم ونتيجة للضغط الوظيفي الذي يتعرض له يشعر ببالدة املشاعر تجاه طلبته وزمالئه
(الزيودي .)194 ،2007 ،وأشارت النتائج إىل حصول معلمي الطلبة ذوي صعوبات التعلم عىل مستوى مرتفع
أيضا ً عىل بُعد « نقص الشعور باالنجاز» وهذه النتيجة تتفق مع دراسة الخرابشة وعربيات ( )2005وهذا يدل
بناء عىل معايري مقياس ماسالك ( ،)1996أن املعلمني وعىل الرغم من معاناتهم من مشاعر التبلد يف املشاعر
واإلجهاد االنفعايل إال أنهم ال زالوا يحافظون عىل قدر مرتفع فيما يتعلق بأخالقيات املهنة املتمثلة يف التعامل
بفاعلية مع مشاكل الطلبة ،وخلق جو نفيس إيجابي مريح مع الطلبة ،والتعامل بهدوء مع املشاكل االنفعالية
والعاطفية يف أثناء ممارساته املهنية.
وملعرفة فيما إذا كانت توجد فروق ذات داللة إحصائية بني معلمي الطلبة ذوي اإلعاقات العقلية
الشديدة واملتعددة ومعلمي الطلبة ذوي صعوبات التعلم عىل تكرار الشعور باألبعاد الثالثة ملقياس ماسالك
لالستنفاد النفيس .أظهرت النتائج الدراسة الحالية إىل وجود فروقا ً دالة إحصائيا ً بني معلمي الطلبة ذوي
اإلعاقات العقلية الشديدة واملتعددة ومعلمي الطلبة ذوي صعوبات التعلم عىل تكرار الشعور باألبعاد الثالثة
ملقياس ماسالك ،وجاءت الفروق لصالح معلمي الطلبة ذوي صعوبات التعلم ،وهذه النتيجة تتفق مع دراسة
الخرابشة وعربيات ( )2005يف حني تختلف نتائج الدراسة الحالية مع دراسة الظفري والقريوتي ()2010
والتي أشارت أن معلمي الطلبة ذوي صعوبات التعلم يشعرون بدرجة منخفضة من االحرتاق النفيس.
ويمكن عزو شعور معلمي الطلبة ذوي صعوبات التعلم باالستنفاد النفيس عىل األبعاد الثالثة إىل طبيعة
نظام الدمج الرتبوي الذي يعمل به هؤالء املعلمني ،فهذا النظام يُحتم عىل املعلم الكثري من األعمال واملهمات،
منها :إعداد خطة تربوية فردية لكل طالب عىل حده ،ومتابعة هذه الخطط مع املرشف الفني يف املدرسة بشكل
دوري ،والتواصل مع الفريق املتعدد التخصصات يف املدرسة ،والتحضري شبه األسبوعي للطلبة كل عىل حده،
وتقديم التعليم الفردي للطلبة يف غرف املصادر ،واصطحاب الطلبة إىل صفوف املدرسة العادية لجزء من الوقت
خالل اليوم الدرايس ،وإعداد التقارير الرتبوية الفصلية التي تتعلق بمستوى أداء كل طالب .كما يمكن عزو ارتفاع
مستوى االستنفاد النفيس عند معلمي الطلبة ذوي صعوبات التعلم ،بتباين مستويات الطلبة داخل الصف الواحد
وتعدد إعاقاتهم املصاحبة لصعوبات التعلم ،ففي الصف الواحد ،يرشف املعلم عىل طلبة من ذوي اإلعاقة السمعية
البسيطة ،وذوي ضعف البرص ،وذوي اضطرابات الكالم واللغة ،وذوي اإلعاقات الحركية الذين يستخدمون
العكاكيز والكرايس املتحركة ،هذا كله يقود املعلم إىل الشعور باإلنهاك والتعب ،وأن مشاعره لم تعد كما كانت يف
بداية تعيينه ،وهذا مما ال شك فيه سوف ينعكس عىل عطائه يف العمل ويشعره باإلنهاك( .ج ّرار.)2008 ،
وملعرفة فيما إذا كانت مستويات االستنفاد النفيس تختلف عند معلمي الطلبة ذوي اإلعاقات العقلية
الشديدة واملتعددة تبعا ً الختالف مستويات متغريات الدراسة (الجنس ،والعمر ،والخربة) .أظهرت النتائج وجود
فروق ذات داللة تُعزى ألثر الجنس يف بُعدي اإلجهاد االنفعايل ونقص الشعور باإلنجاز ،عند معلمات الطلبة ذوي
اإلعاقات العقلية الشديدة واملتعددة ،يف حني لم يظهر أثر الجنس يف بُعد «تبلد املشاعر» .وهذه النتيجة ال تتفق
مع دراسة عواد ( .)2010وتُعزى نتائج الدراسة الحالية إىل أن غريزة األمومة عند املعلمات تدفعهن إىل بذل
قصارى جهودهن ملساعدة الطلبة من ذوي اإلعاقات العقلية الشديدة واملتعددة ،إضافة إىل أن نوع اإلعاقات التي
تتعامل معها املعلمات تتطلب املتابعة الحثيثة والدقيقة ،وتنسيق الخدمات املساندة (العالج الطبيعي ،والعالج
الوظيفي ،وعالج الكالم واللغة ،والخدمة النفسية واالجتماعية) مع الفريق املتعدد التخصصات ،إضافة إىل
التواصل مع األهل واإلدارة بشكل دوريَ  ،وحضور اجتماعات الخطط الرتبوية والعالجية .أما حصول اإلناث
عىل مستوى مرتفع يف بعد «نقص الشعور باإلنجاز» ،فهذا يدل عىل أن االستنفاد النفيس لديهن أقل من الذكور،
فعالقة هذا البُعد مع االستنفاد النفيس هي عالقة عكسية ،ويُعزى ذلك إىل قدرة اإلناث عىل تحمل مايصدر من
هؤالء الطلبة من ترصفات وسلوكيات غري مقبولة ،وتعاملهن بهدوء مع املشكالت التي تواجههن يف العمل.
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وأشارت نتائج الدراسة الحالية إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تُعزى ملتغري العمر حسب
الفئات العمرية يف الدراسة ( 40- ،39-30 ،29-20فأكثر) ،وربما يُعزى ذلك إىل أن طبيعة العمل مع ذوي
اإلعاقات العقلية الشديدة واملتعددة تتطلب التخصصية يف املجال والحصول عىل دورات متخصصة وقدرة عىل
تقديم الرعاية بغض النظر عن عُ مر املعلم.
أما بالنسبة ملتغري الخربة ،فقد أشارت النتائج كذلك إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تُعزى
ملتغري الخربة حسب فئاتها (من  ،5 - 1من  ،10 - 6من  - 11فأكثر) .عىل بُعديَ «اإلجهاد االنفعايل» و «ونقص
الشعور باإلنجاز» .والنتيجة الحالية تتفق مع دراسة الشمري ( )2018ودراسة الحربي وآخرون ()2015
ودراسة العرايضة ( ،)2016لكن هذه النتيجة ال تتفق مع نتيجة دراسة عواد ( )2010التي أظهرت أنه كلما
زادت سنوات الخدمة عند املعلم قلت درجة االستنفاد النفيس .ويمكن عزو نتائج الدراسة الحالية يف  -عدم
وجود فروق ذات داللة تبعا ً ملتغري الخربة  -إىل أن جميع املعلمني واملعلمات العاملني مع ذوي اإلعاقات العقلية
الشديدة واملتعددة يف األغلب يكونون من ذوي الخربة يف العمل مع هؤالء الطلبة (العتيبي ،)2005،وهذا ما
يفرضه يف كثري من األحيان أصحاب املراكز واملؤسسات التأهيلية والذين يضعون رشط الخربة كأولوية عند
تعيني املعلمني واملعلمات .أما بالنسبة للمعلم فاتخاذه قرارا ً للعمل مع أفراد هذه الفئة ،يجب أن يُبنى عىل يقني
أن لديه من املهارة والخربة والقدرة عىل تدريب وتأهيل هؤالء الطلبة .أما فيما يتعلق ببعد «تبلد املشاعر» ،فقد
أشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني فئة الخربة من  ،5-1وفئة الخربة من  ،10-6وجاءت
الفروق لصالح فئة الخربة من  5-1عىل هذا البعد .ويمكن عزو هذه النتيجة أن املعلمني األقل خربة عادة ما
يحتاجون لبعض الوقت لالرتباط عاطفيا ً بالطلبة والتفاعل مع مشاكلهم واالنتقال من فرتة التدريب إىل القدرة
عىل توظيف قدراتهم يف مجال العمل .كما يمكن إرجاع هذا التبلد يف املشاعر إىل عدم ارتباطهم بامليدان كما هو
الحال للمعلمني األكثر خربة ،وإىل عدم إحساسهم بقيمة العمل مع الطلبة وما يمكن إنجازه (العتيبي.)2005 ،
وملعرفة فيما إذا كانت تختلف مستويات االستنفاد النفيس عند معلمي الطلبة ذوي صعوبات التعلم
تبعا ً الختالف مستويات متغريات الدراسة (الجنس ،والعمر ،والخربة) .أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة
إحصائية تُعزى ألثر متغري الجنس لصالح الذكور عىل بُعد «تبلد املشاعر» .وهذه النتيجة تتفق مع دراسة
الزيود ( )2007والتي أظهرت ارتفاع مستوى االستنفاد النفيس لدى املعلمني مقارنة باملعلمات .وربما تُعزى
نتيجة الدراسة الحالية إىل كم العمل الذي يقوم به املعلمني ،إضافة إىل أن تعليم طلبة املراحل املتوسطة والثانوية
من الطلبة الذكور يثقل كاهل املعلمني انفعاليا ً نظرا ً لحساسية املرحلة النمائية التي يمر بها هؤالء الطلبة،
وإحساس املعلمني باملسؤولية املهنية ،والتنسيق مع الفريق املتعدد التخصصات ،وحضور اجتماعات اإلدارة،
والتواصل مع األهايل.
كما أشارت نتائج الدراسة الحالية إىل وجود فروق ذات داللة لصالح املعلمني عىل بُعد « نقص الشعور
باإلنجاز» وهذا ال يتفق مع نتائج دراسة طشطوش وآخرين ( )2013وهذا يدل عىل أنه وبالرغم من معاناة
املعلمني من مشاعر تبلد املشاعر ،إال أنهم ما زالوا يشعرون بقيمة العمل ،ويتعاملوا بهدوء مع املشاكل االنفعالية
التي تواجههم يف العمل ،ويراعون مشاعر الطلبة ،ويتعاملون بايجابية مع املجتمع املحيط ،ومحاولة خلق جو
نفيس مريح مع الطلبة.
أما بالنسبة ملتغري العمر ،توصلت الدراسة الحالية إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تُعزى ألثر
العمر يف األبعاد الثالثة ملقياس ماسالك وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة طشطوش وآخرين (،)2013
وتعزى هذه النتيجة إىل أن الخدمات التي تُقدم للطلبة من ذوي صعوبات التعلم يف صفوف الدمج تتطلب
مؤهالت وخربات محددة بغض النظر عن العمر ،وبالتايل فإن املعلمني يسريون بناء عىل برنامج معد مسبقا ً
بالتعاون مع ادارة املدرسة العادية ،لذا ،فإن إتقان املعلم لهذه األعمال غري مرتبط بالعمر.
كما أشارت النتائج إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تُعزى ألثر الخربة عىل بُعدي «تبلد املشاعر»
و«نقص الشعور باإلنجاز» ،يف حني ظهرت فروق ذات داللة عىل بُعد « اإلجهاد االنفعايل» تٌعزى ألثر الخربة عند
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املعلمني وجاءت الفروق لصالح املعلمني الذين ترتاوح خدمتهم املهنية بني  10-6سنوات .وهذه النتيجة تتفق
مع دراسة الخرابشة وعربيات ( ،)2005وال تتفق نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة الزيود ( )2007والتي
بينت نتائجها إىل وجود أثر ملتغري الخربة ظهر يف الفئة من ( )5-1سنوات .كما ال تتفق نتائج الدراسة الحالية
مع النتائج التي توصلت إليها دراسة الظفري والقريوتي ( )2010ودراسة الحربي وآخرين ( )2015ودراسة
هواش والشايب ( ،)2012ودراسة العرايضة ( )2016والتي أشارت بمجملها إىل عدم وجود فروق يف مستويات
االستنفاد النفيس عند املقارنة مع املعلمني األقل خربة واألكثر خربة .ويمكن عزو نتائج الدراسة الحالية والتي
بينت وجود فروقات ألثر الخربة ،إىل تحديد الباحث يف استمارة املعلومات الديموغرافية والتي وزعت عىل أفراد
العينة ،لنوع الخربة ،حيث ُ
طلب من املستجيبني ذكر عدد سنوات الخربة الفعلية التي قضوها يف العمل يف
صفوف الدمج ،وليس سنوات الخربة التي قضوها قبل العمل يف نظام الدمج ،والتي كانت معظمها يف التعليم
العام ،هذا اإلجراء عمل عىل حرص سنوات الخربة بشكل أكثر دقة.

التوصيات:
استنادا ً إىل ما توصل إليه الباحث من نتائج يف هذه الدراسة ،فإنه يويص بما ييل:
 - 1وجود برامج تأهيلية منظمة ومستمرة أثناء الخدمة لتأهيل معلمي الطلبة «ذوي اإلعاقات العقلية
الشديدة واملتعددة وذوي صعوبات التعلم» من الناحية املهنية ،وعدم االكتفاء بحصول املعلم عىل دورة قصرية.
 - 2إقامة دورات تدريبية للمعلمني تتعلق بموضوعات التنمية الشخصيّة واإلبداع يف العمل وكيفية
التعامل مع الضغوط اليومية.
 - 3اعتماد معايري محددة عند منح املعلم موافقة للعمل يف املؤسسات التأهيلية للمعوقني أو مدارس
الدمج التعليمي لذوي صعوبات التعلم.
 - 4إجراء دراسات تبحث يف أثر مُتغريات جديدة قد تُسبب االستنفاد النفيس عند املعلمني ،ومن هذه
املتغريات (الراتب الشهري ،الربامج التدريبية ا ُملقدمة للطلبة ،الوسائل التعليمية ،املناخ املدريس).
 - 5إجراء دراسات مقارنة بني أحوال معلمي الطلبة «ذوي اإلعاقات العقلية الشديدة واملتعددة
وصعوبات التعلم» يف القطاع الخاص والقطاع العام ،بحيث تتم املقارنة بني مستويات االستنفاد النفيس
والرضا الوظيفي لديهم.
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املراجع
املراجع العربية:
التكريتي ،واثق والجباري ،جنار ( .)2014السلوك الرتبوي وعالقته باالحرتاق
النفيس .بغداد :املكتب
ّ
الجامعي.
ّ
ج ّرار ،عبد الرحمن ( .)2005االحرتاق النفيس عند معلمي الطلبة ذوي صعوبات التعلم .ورقة عمل
مقدمة للقاء العلمي الثالث للجمعية العربية لصعوبات التعلم .عمان ،األردن :كلية األمرية ثروت.
ج َرار ،عبد الرحمن ( .)2008صعوبات التعلم :قضايا حديثة .الكويت :مكتبة الفالح.

ج ّرار ،عبد الرحمن ( .)2014تقييم فاعلية الخدمات الرتبوية واملساندة املقدمة للطلبة ذوي اإلعاقات
العقلية الشديدة املتعددة يف ضوء املعايري العاملية يف دولة الكويت .أطروحة دكتوراه منشورة ،جامعة العلوم

اإلسالمية العاملية ،األردن.

النفيس لدى الطلبة
الجعافرة ،أسمى ،بدح ،أحمد ،بالل ،الخطيب ،الخرابشة ،عمر ( .)2013االحرتاق
ّ
الجامعيني القاطنني يف املنازل الداخلية وعالقته بعدد من املتغريات .مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات
الرتبوية والنفسيّة.325-295 )1( 21 .
الحربي ،حمدان ،املطريي ،خالد ،العجمي ،منصور ( .)2015االحرتاق النفيس لدى املعلمني واملعلمات
بمدارس الرتبية الخاصة يف دولة الكويت .مجلة الرتبية الخاصة والتأهيل.71-30 )8( 2 .
 الخرابشة ،عمر وعربيات ،أحمد ( .)2005االحرتاق النفيس لدى املعلمني العاملني مع الطلبة ذويصعوبات التعلم يف غرفة املصادر .مجلة جامعة أم للقرى للعلوم الرتبوية واالجتماعية واإلنسانية .مكة
املكرمة.331-291)2( 17 ،

الخطيب  ،جمال ( .)2004تعليم الطلبة ذوي الحاجات الخاصة يف املدرسة العادية  :مدخل إىل مدرسة
الجميع .عمان :دار وائل.
النفيس وعالقته ببعض املتغريات لدى املرشدين الرتبويني يف محافظة
الخمايسة ،عمر ( .)2018االحرتاق
ّ
العاصمة عمّ ان .مجلة جامعة فلسطني لألبحاث والدراسات.50-21 )1( 2 ،
 الدوخي ،فوزي وج ّرار ،عبد الرحمن ( .)2015مدى إملام معلمي التالميذ ذوي اإلعاقة يف صفوف الدمجبأساليب تعديل السلوك يف دولة الكويت .مجلة رسالة الخليج العربي.69-49 ،)138( 36 ،
 الرافعي ،يحيى ،القضاة ،محمد ( .)2010مستويات االحرتاق النفيس لدى أعضاء هيئة التدريس يفكلية املعلمني بأبها يف ضوء بعض املتغريات .مجلة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسيّة-297 )2(2 ،
.352
الزغول ،رافع ،والخرشا ،ملوح ،والخالدي ،مائسة ( .)2003االحرتاق النفيس لدى املعلمني واملعلمات
وعالقته بإدراكهم للنمط القيادي ملديري ومديرات مدارس الكرك الثانوية الحكومية .مجلة مؤتة للبحوث
والدراسات .األردن.268-243 )6( 18 ،

الزيد ،لؤي ( .)2018االحرتاق النفيس لدى االختصاصيني النفسيني يف مدارس التعليم العام والنوعي
بدولة الكويت وعالقته بالصالبة النفسيّة( .رسالة ماجستري غري منشورة) .جامعة الكويت.
الزيودي ،محمد ( .)2007مصادر الضغوط النفسية واالحرتاق النفيس لدى معلمي الرتبية الخاصة يف
محافظة الكرك وعالقتها ببعض املتغريات .مجلة جامعة دمشق.219-189 )23( 2 ،
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سيد أحمد ،سلوى ( .)2015االحرتاق النفيس لدى معلمات التالميذ ذوي اإلعاقة العقلية العامالت بمراكز
الرتبية الخاصة( .رسالة ماجستري غري منشورة) .جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.
الشمري ،مبارك ( .)2018االحرتاق النفيس لدى معلمي ومعلمات صعوبات التعلم يف دولة الكويت.
مجلة الطفولة والرتبية.50 15- ،)33( 1 ،

طشطوش ،رامي ،جروان ،عيل ،مهيدات ،محمد ،وعطا ،زايد ( .)2013ظاهرة االحرتاق النفيس
والرضا الوظيفي والعالقة بينهما لدى معلمي غرف املصادر يف األردن .مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم
اإلنسانية).1762-1727 )8( 27،
الظفري ،سعيد وإبراهيم ،القريوتي ( .)2010االحرتاق النفيس لدى معلمات التالميذ ذوي صعوبات
التعلم يف سلطنة عُ مان .املجلة األردنية يف العلوم الرتبوية.190-175 )3( 6 ،
العتيبي ،بندر( )2005االحرتاق النفيس لدى املعلمني العاملني يف معاهد الرتبية الفكرية «دراسة مقارنة».
مجلة كلية تربية عني شمس.)129( 1،

العرايضة ،عماد ( .)2016مستوى االحرتاق النفيس ملعلمي الرتبية الخاصة .مجلة العلوم النفسية
والرتبوية.227-197 )1( 2 ،
عواد ،يوسف ( .)2010االحرتاق النفيس ملعلمي املدارس األساسية الناتج عن دمج الطلبة ذوي
االحتياجات الخاصة يف الصفوف العادية.مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية)-2495 )9( 24 ،
.2526
هواش ،رايض والشايب ،عبد الحافظ ( .)2012مستوى االحرتاق النفيس لدى معلمات الرتبية الخاصة
مقارنة باملعلمات العاديات يف محافظة الباحة يف اململكة العربية السعودية .املجلة الدولية الرتبوية املتخصصة،
.382-360 )1(7
وزارة الرتبية ( ،)2013املجموعة اإلحصائية للتعليم .قطاع املنشآت الرتبوية والتخطيط .إدارة التخطيط،
وزارة الرتبية ،دولة الكويت.
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تقيمي مستوى إملام ا ُملع ِّلمات واألخصائ ِّيات مبرحلة رياض األطفال...

البحوث والدراسات
وأخصائيات
مدى إملام ُمع ِّلمات
ِّ

مرحلة رياض األطفال بصعوبات التعلم يف دولة الكويت

(((

Doi:10.29343/1-87-1

د .طالل إبراهيم املسعد

د .هديل يوسف الشطي

د .أحمد إبراهيم الهويل

أستاذ مشارك يف قسم األصول واالدارة الرتبوية

أستاذ مشارك يف قسم األصول واالدارة الرتبوية

أستاذ مشارك يف قسم األصول واالدارة الرتبوية

كلية الرتبية األساسية  -دولة الكويت

كلية الرتبية األساسية  -دولة الكويت

كلية الرتبية األساسية  -دولة الكويت

امللخص:
تهدف الدراسة الحالية إىل تسليط الضوء عىل أكثر صعوبات التعلم انتشارا ً يف دولة الكويت بني األطفال يف مرحلة
الرياض التي تتضمن الدسلكسيا (عرس القراءة) ،النشاط الزائد وقلة الرتكيز ،الدسكالكوليا (عرس الحساب) ،من خالل
العنارص التالية-:
 - 1إبراز مدى إملام معلمات مرحلة رياض األطفال واالختصاصيات النفسيات واالجتماعيات بصعوبات التعلم
الشائعة عند األطفال.
 - 2معرفة أثر املتغريات الديموغرافية عند املعلمات واألخصائيات (سنوات الخربة ،املؤهل الدرايس ،طبيعة
املهنة ،جهة التخرج ،املنطقة التعليمية) بصعوبات التعلم الشائعة.
أجرى الباحثون اختبارا ً عىل هيئة استبانه احتوت عىل  12سؤاال ً لكل مجال للتعرف عىل صعوبات التعلم الثالث
الشائعة بعد استخراج معامل الصدق والثبات لها ،وتم تصحيح االختبار ملعرفة مدى إملام املعلمات واألخصائيات
بأعراض هذه الصعوبات إن وجدت وعالجها .ووزعت االستبانة عىل ( )500معلمة واختصاصية نفسية واجتماعية
ملرحلة رياض األطفال .وتم جمع  483استبانة كاملة من أفراد العينة .ويف املعالجات اإلحصائية استخدمت النسب
املئوية ،والتكرارات ،واختبار (ت) ،وتحليل التباين األحادي اليجاد الدالالت اإلحصائية للفروق ومتغريات الدراسة.
وخلصت الدراسة إىل النتائج التالية-:
 بالنسبة للهيئة التدريسية من معلمات واختصاصيات اجتماعيات ونفسيات ليس لديهن اإلملام الكايفبصعوبات التعلم الثالث ،وقد بلغت النسب املئوية لإلجابات الصحيحة بوجه عام للعينة أقل من  50%يف معظم البنود.
 بالنسبة ملتغري سنوات الخربة فقد بينت النتائج فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()P≤0.05مع صعوبتي النشاط الزائد وقلة الرتكيز والدسكالكوليا ،بينما لم توجد ثمة فروق ذات داللة إحصائية مع صعوبة
الدسلكسيا.
 بالنسبة ملتغري املؤهل الدرايس فتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )P≤0.05لقيم (ف) يف مجالصعوبة الدسلكسيا لصالح املؤهل الجامعي ،والنشاط الزائد وقلة الرتكيز لصالح حملة الدبلوم ،بينما ال توجد ثمة
فروق ذات داللة إحصائية لدى مجال صعوبة الدسكالكوليا.
 بالنسبة ملتغري طبيعة املهنة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )P≤0.05لقيم (ف) مع جميعالصعوبات.
 بالنسبة ملتغري جهة التخرج ال توجد فروق ذات داللة إحصائية للمجالني الدسلكسيا والنشاط الزائد وقلةالرتكيز ،بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية للمجال الخاص بالدسكالكوليا لصالح خريجي كلية الرتبية /جامعة
الكويت ،وكلية الرتبية األساسية /الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
 أما بالنسبة ملتغري املنطقة التعليمية فقد بينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()P≤0.05لقيم (ف) يف جميع املجاالت الثالثة لصالح معلمات منطقتي األحمدي والفروانية.
وقدم الباحثون عددا ً من املقرتحات والتوصيات يف ضوء نتائج الدراسة.
((( تم استالم البحث يف أغسطس  ،2020وأجيز للنرش يف يناير .2021
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Abstract:

To highlight the extent to which kindergarten teachers as well as psychologists and social
workers are familiar with the learning disabilities common to children. e.g The purpose of the study qas
dyslexia, hyperactivity lack of concentration, and dyscalculia in oldition the sudy aimed at detecting the
impact of demographic variables (years of experience, academic qualification, the nature of the profession, the graduation place, the educational district) on common learning disabilities.
The researchers conducted 12 - iten questionnaire for each area to identify the three common
learning disabilities. Reliability and validity of the test, were obtained. A total of 483 complete questionnaires were collected from the sample members. The statistical analysis, ineluded percentages, frequencies, T-test, and One Way ANOVA The following conclusions were achieved:
- For the faculty of teachers and social workers, the results showed that they do not have sufficient knowledge of the three common learning disabilities and the percentages of the correct answers
in general for the sample are less than 50% in most items.
The years of experience, the results showed statistically significant differences at the level of
indication (P<0.05) with the disabilities of (hyperactivity and lack of concentration) and dyscalculia,
while there were no statistically significant differences with dyslexia.
- For the variable of the academic qualification, there were statistically significant differences
from the level (P<0.05) of the values (P) in the field of dyslexia difficulty in favor of university qualification, hyperactivity and lack of concentration in favor of diploma holders, while there are no statistically
significant differences in the field of dyscalculia difficulty.
As For the profession, there were statistically significant differences at the level (P<0.05) of the
values (P) with all disabilities.
- With regard to the change of the graduation point, there were no statistically significant differences for the fields of dyscalculia, hyperactivity and lack of concentration, while there wer statistically
significant differences for the field of dyscalculia for the benefit of graduates of the Faculty of Education/Kuwait University, and the Faculty of Basic Education/General of Public Authority for Applied
Education and Training.
- As for the variable of the educational district, the results showed that there were statistically
significant differences at the level of P<0.05) for (P) values in all three districts in favor of the teachers
of the Ahmadi and Farwanya regions.
The researchers have reached a number of suggestions and recommendations based on the findings.
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املقدمة:
يعد ميدان صعوبات التع ّلم من امليادين املهمّ ة يف مجال الرتبية الخاصة ،والتي تتضح فيها الفروق
ممكنة ،حيث يربز يف هذا امليدان أطفال غالبا ً ما يبدو أنهم أسوياء تماما ً
ٍ
ٍ
درجة
الفردية بني األفراد إىل أقىص
ّ
واضح يف التحصيل يف بعض املواد
قصور
يف معظم الخصائص الجسمية والنفسية ،إال أنهم يعانون من
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
سمة سلوكية أو يف استيعاب املواد
اضطرابات يف أكثر من
إعاقات محدّد ٍة أو
الدراسية ،وقد يعانون من
ً
عقلية يف املستوى فوق املتوسط ،بل قد يكونون أحيانا ً
املقروءة أو املسموعة عىل الرغم من إمتالكهم قدراتً
مُتفوِّقني عقلياً.
ً
ٍ
جسمية ،كذلك فهُ ْم عاديوّن من
أعراض
إن األطفال الذين يظهرون
صعوبات يف التع ّلم ال تبدو عليهم أيّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
إنفعالية
اضطرابات
جسمية أو صحي ٍّة أو
برصية أو
سمعية أو
إعاقات
حيث القدرة العقلية وال يعانون من أيِّ
ٍ
ٍ
أرسية غري عادية ،إال ّ أنهم يواجهون مشكالت يف تع ّلم بعض املهارات األكاديمية املدرسية ،فبعضهم
ظروف
أو
ال يستطيع تع ّلم القراءة ،واآلخرون لديهم قصور يف تع ّلم الكتابة ،وفئة ثالثة يرتكبون أخطا ًء مُتك ِّرر ًة عند أداء
ٍ
ٍ
خاصة (العدل.)15 :2016 ،
وإسرتاتيجيات
بأساليب
املهمّ ات الحسابية ،ولذلك فهُ م يف حاجة إىل التع ّلم
ٍ
خلل يف واحد ٍة أو أكثر من العمليّات الذهنية ا ُملتضمّ نة يف فهم أو استخدام
وتشري صعوبات التع ّلم إىل ٍ
ً
ً
كنقص يف القدرة عىل االستماع أو التفكري أو التحدّث أو
مكتوبة ،والتي يمكن أن تظهر
منطوقة أو
اللغة،
ٍ
ً
يِّ
الحس ،وإىل
القراءة أو الكتابة أو أداء العمليات الحسابية .كما يشري هذا املفهوم أيضا إىل صعوبات اإلدراك
ٍ
مناطق مُحدّد ٍة من الدماغ ،واالختالل الوظيفي املحدود يف العمليات العقلية ،والعُ سرْ القرائي ،لكنه
إصابات يف
ٍ
ّ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
اجتماعي.
نقص
إعاقة
ناتجة عن
ال يشمل األطفال الذين يعانون من مشكالت تعلم
معينة أو تخل ٍف عقيل أو ٍ
ٍ
طبيعي لدى جميع املجتمعات عىل اختالف مستوياتها االقتصادية
بشكل
وتوجد ظاهرة صعوبات التع ّلم
ٍ
ٍ
واالجتماعية وتوزيعها الجغرايف ،وتنترش بني الذكور واإلناث يف جميع الفئات العمرية والقدرات العقلية ،وكذلك
بني أطفال الروضة وتالميذ املدارس .وال يمكن الوصول إىل التشخيص الدقيق لصعوبات التع ّلم دون استخدام
أحد اختبارات املسح النيورولوجي أو األشعة املقطعية عىل املخ أو أشعة الرنني املغناطييس.
وهناك اتجاهان أساسيّان يف تشخيص صعوبات التع ّلم لدى األطفال ،حيث يعتمد االتجاه األول عىل أطبّاء
وظيفي يف الدماغ ،ولذلك فإن تقارير التشخيص األوليّة
خلل
األعصاب الذين يتعاملون مع الصعوبات الناتجة عن ٍ
ٍ
هي التي تحدِّد درجة وجود صعوبات التع ّلم لدى الطفل .أما االتجاه الثاني فهو االتجاه النفيس  -الرتبوي ،وهو
األكثر شيوعا ً وشموال ً يف التشخيص ،ألنه يعتمد عىل األساليب واالختبارات النفسية ،واالختبارات التحصيلية
املقننة ،والتي بدورها تعتمد عىل ا ُملدخالت البرصية – السمعية ،بحيث تسمح للطفل ذوي الصعوبات يف التع ّلم
بطرق متعدِّدةٍ ،مثل الكالم واإلشارة والكتابة وغريها (قاسم.)45 :2015 ،
باالستجابة
ٍ
ولعل انتشار صعوبات التعلم النمائية بني أطفال املدارس أصبح هاجسا ً للقائمني عىل العمل الرتبوي يف
قاعات الدراسة ،ويؤ ِّكد العدل ( )11 :2006عىل أن نسبة انتشار صعوبات التع ّلم عامليا ً ترتاوح من ،% 6 - 5
بينما يصل معدل التالميذ الذين يرتادون برامج صعوبات التعلم يف بعض الدول العربية ،كاململكة العربية
السعودية ،إىل  7%من بني تالميذ املدارس التي فيها برامج لصعوبات التعلم عىل مستوى املرحلة االبتدائية،
وحيث إن الربامج ما زالت قليلة نسبيا ً فقد ال تكون تلك النسبة معيارا ً لحجم صعوبات التعلم (أبونيان،
 .)21 :2012وقد بيّنت دراسة الظفريي ( )2015أن  6,6%من أطفال املدارس يعانون من صعوبات التع ّلم
املختلفة ،والتي تؤثر بشكل مبارش عىل تحصيلهم الدرايس وتكيّفهم مع محيط املدرسة .ومن هذا املنطلق،
ّ
واملختصون عىل إيجاد أفضل الطرق للكشف املبكر عن هذه الحاالت ،والتع ّرف عليها يف
يعكف الباحثون
مراحلها األوىل لتسهيل عملهم ومساعدة األطفال وأولياء أمورهم يف التوجيه واإلرشاد السليم ،وتحقيق
مطالب النمو واحتياجات املتعلمني ،فالغاية املنشودة لكل مع ِّلم يف نهاية املطاف هو نجاح أطفاله وتالميذه
يف املدرسة.
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وعىل رغم أن الكثري من ا ُملع ِّلمني يستخدم الوسائل املختلفة ملساعدة األطفال ذوي صعوبات التع ّلم عىل
ً
ً
ضئيلة منهم تتعثّر خالل سنوات الدراسة .ويعزو الباحثون ذلك إىل أسباب
نسبة ليست
النجاح والتفوّق ،فإن
ٍ
ٍ
أسباب جينية ووراثية ،حيث
عضوية وبيولوجية ترتبط باالضطراب الوظيفي يف الجهاز العصبي املركزي أو
ٍ
تبينّ أن أحد آباء الطفل ذي النشاط الزائد مثالً عىل ّ
األقل مثله ،وأن هذا ينطبق عىل  % 25-20من األطفال ،وأن
أسباب
عدم التوازن االنفعايل واضطرابات الذاكرة والتفكري والتعبري اللغوي والتع ّلم مُنترشة يف العائالت؛ أو
ٍ
ٍ
بيئية ،ويتمثّل ذلك يف نقص التغذية ونقص االستقبال البيئي يف مرحلة النمو الجيني (إبراهيم.)166 :2011 ،
غري أن تعدّد أسباب ومظاهر صعوبات التع ّلم ،وتداخل مصطلح «صعوبات التع ّلم» مع مصطلحات مثل
ّ
«التأخر الدرايس» ،واآلثار التي ترتكه هذه الصعوبات عىل مستوى تحصيل الطفل يف املستقبل،
«بطء التع ّلم» و
بشكل عام (الجرواني والع ّ
طار،
وكذلك عىل النواحي االجتماعية والنفسية واملهنية وأنشطة الحياة لدى الفرد
ٍ
 ،)80-77 :2015إن كل هذه األسباب تطرح التساؤل حول مدى إملام ا ُملع ِّلمني واألخصائيِّني النفسيِّني بصعوبات
التع ّلم ،ومدى نجاعة األساليب التي يستخدمونها يف تعاملهم مع الطلبة ذوي صعوبات التع ّلم لحثّهم عىل
االستفادة من ُ
ترسبهم من املدرسة.
الفرص التعليمية ا ُملتاحة لهم ،والحيلولة دون فشلهم أو ّ
لذلك تهدف الدراسة الحالية إىل تقييم مستوى إملام مُع ِّلمات رياض األطفال واألخصائيِّات النفسيات
العامالت بشأن صعوبات التعلم النمائية الشائعة ومدى انتشارها بني األطفال يف دولة الكويت.

مشكلة الدراسة:
ر ّكزت العديد من الدراسات الحديثة عىل أساليب التعامل مع مشكالت أطفال الروضة الذين يعانون
من صعوبات التعلم (عيل2016 ،؛ غني 2010؛ محمد 2014؛ مصطفى وبلقاسم  ،)2016وأوضحت بأن قدرة
مً علمي رياض األطفال يف التع ّرف عىل املشكالت التعليمية ،وصعوبات التعلم ،واإلملام بها أمر يف غاية األهمية،
وذلك لتقديم املساعدة لألطفال يف الوقت املناسب ،وتوفري الحلول واإلجراءات الوقائية .وأكدت دراسات عدّة
(الشخص وآخرون2011 ،؛ الظفريي2015 ،؛  )Poulsen, 2018عىل أهمية تأهيل ا ُملع ِّلمني للتعامل مع حاالت
صعوبات التعلم ،واإلملام بها ،وقدرة الكشف املبكر عنها يف مراحل تعليمية مبكرة ،وقبل تطور الحالة والتي
يصعب التغلب عليها فيما بعد .وبينت الدراسات بأن التعليم يتم من خالل عمل خطة تعليمية صحيحة
ومناسبة لتلك الحاالت (الخطيب والحديدي2016 ،؛ سلمان.)2014 ،
وبناء عىل توصيات العديد من البحوث ،وحاجة دولة الكويت والقطاع الرتبوي بشكل خاص إىل وجود
جهاز تعليمي عىل قدر من الكفاءة واإلدراك عن األطفال ذو الصعوبات التعليمية ،وكيفية الكشف عنهم
بمراحل مبكرة ،تم استحداث قسم يف الرتبية الخاصة يف دولة الكويت يف كلية الرتبية األساسية يف عام 2003
(الهيـئة العامة للتعليم التطبيقي.)2019 ،
غري أن تزايد حاالت صعوبات التعلم لدى األطفال يعد تحدِّيا ً كبريا ً للعاملني يف الحقل الرتبوي يف جميع
الدول بال استثناء ،وتشري دراسة الروسان وآخرون ( )2004إىل أن نسبة اإلصابة بصعوبات التعلم تصل إىل % 5
بني طلبة املدراس بشكل عام .ويف دولة الكويت ،أوضحت دراسة الطراح ( )1996أن نسبة النشاط الزائد وقلة
الرتكيز ال تقل عن  ،5%بينما بيّنت دراسة عبد الرؤوف ( )2002أن نسبة اإلصابة بالدسلكسيا فقط لدى أطفال
املرحلة املتوسطة تصل إىل  ،% 6.29بينما وذكرت دراسة الظفريي ( )2015التي أجريت عىل جميع محافظات
الكويت التعليمية أن نسبة اإلصابة بصعوبات التعلم النمائية تصل إىل  .% 6,6ومن هنا يتضح أن انتشار حاالت
صعوبات التعلم بني طلبة املدراس يتطلب وقفة جادة للتعامل مع حاالت االزدياد ،والتشخيص املبكر لتوجيه
األطفال التوجيه املطلوب مستقبالً وفق أسس علمية منهجية مدروسة.
وتتمثل ممارسات مع ِّلمة رياض األطفال يف الرتكيز عىل املهارات األكاديمية لطفل الروضة من نطق
الحروف ورسمها واألعداد وتمثيلها ،وكذلك مهارة الحفظ وضعف االهتمام بالجانب النمائي للمهارات الحركية
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واإلدراك البرصي والسمعي واالنتباه والذاكرة ،وهذه املهارات النمائية من املؤشرِّ ات الهامة التي قد تد ّل عىل
تع ّرض الطفل لخطر صعوبات التع ّلم ،والذي يظهر من خالل الدور األسايس للمع ِّلمة يف املالحظة الدقيقة لتلك
السلوكيات ،والكشف عن وجود مؤشرِّ ات الصعوبة لديه ،ومن ثم التقييم وتحديد الخدمة ا ُملالئمة له ،بدال ً من
التصنيف العشوائي ملشكلة الطفل وإحالته الفورية ملعلمة الرتبية الخاصة (السبيعي والصياد.)5 :2020 ،
ولذلك ،فإن التعامل مع حاالت صعوبات التع ّلم يف دولة الكويت يتطلب وجود مُع ِّلمني وأخصائيِّني
للتعامل مع فئات األطفال الذين يعانون من صعوبات التع ّلم بأنواعها املختلفة ،ومن هنا تربز أهمية تع ّرف
مدى إملام العاملني يف رياض األطفال واملرحلة االبتدائية من مُع ِّلمني وأخصائيِّني لصعوبات التعلم ولطرق
معالجتها .وضمن هذا السياق ،بيّنت نتائج دراسة سابقة قام بها مُعدّو هذه الدراسة (املسعد وآخرون،
 )2004أن العاملني يف الحقل الرتبوي لديهم معرفة سطحية عن أطفال صعوبات التعلم ،وأن مُدركات ا ُملع ِّلمني
واألخصائيِّني لصعوبات التع ّلم تختلف باختالف سنوات الخربة ،واملؤهل التعليمي ،ونوع املهنة ،واملنطقة
التعليمية .كما بينت النتائج بأن إملام أفراد عينة الدراسة بالنشاط الزائد وقلة الرتكيز أفضل نسبيا ً من إملامهم
بعُ رس القراءة والحساب لدى األطفال.
ّ
ُختصات يف
وعىل خلفية نتائج الدراسة السابقة ،ويف ظل التطورات والجهود املبذولة لتأهيل مُع ِّلمات م
مجال صعوبات التع ّلم بدولة الكويت منذ تأسيس قسم الرتبية الخاصة عام  ،2003فإن الباحثني يفرتضون
أن القطاع الرتبوي قد تدارك الصعوبات التع ّلم ا ُملشار إليها يف الدراسة ،وأن مُع ِّلمي رياض األطفال قد تلقوّا
والتخصيص املناسب الذي ّ
ِّ
يوفر لهم الفرصة للتعرف عىل أطفال الصعوبات التعليمية،
التأهيل الرتبوي والنفيس
وفرزهم ،وتصنيفهم ،ووضع الخطط العالجية املناسبة لهم يف مختلف محافظات الكويت .وبنا ًء عىل ما تقدّم،
تتمثل مشكلة الدراسة الحالية يف تع ّرف مدى إملام ا ُملع ِّلمني واألخصائيِّني النفسيني العاملني يف رياض األطفال
الحكومية بدولة الكويت لصعوبات التعلم .ولذا يمكن صياغة مشكلة البحث يف األسئلة التالية:
 - 1ما مستوى إملام ا ُملع ِّلمني واألخصائيِّني يف رياض األطفال بصعوبات التعلم الشائعة لدى أطفال
الروضة (الدسلكسيا ،النشاط الزائد وقلة الرتكيز ،الدسكالكوليا)؟.
 - 2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املتوسطات الحسابية ملستوى إملام ا ُملع ِّلمني واألخصائيِّني يف
مرحلة رياض األطفال بصعوبات التعلم تُعزى إىل عدد سنوات الخربة واملؤهل العلمي واملهنة؟.

مصطلحات الدراسة:
� - 1صعوبات التعلم النمائية:
تعرف الدراسة الحالية إجرائيا ً صعوبات التعلم النمائية عىل أنها الصعوبات التي تظهر عىل طفل ما قبل
املدرسة ،وتتمثل باضطراب أو خلل يصيب واحدة أو أكثر من العمليات العقلية لديه ،وتؤدي إىل عدم قدرته عىل
تعلم العمليات البسيطة والتي يدركها الطفل العادي بهذه املرحلة العمرية ،وهي عمليات ترتكز عىل النشاط
العقيل لدي الطفل كالعملية املعرفية والتفكري ،وعملية االدراك واالنتباه ،والذاكرة ،واللغة الشفهية ،وقد يتأخر
ظهور تلك الصعوبات لدي الطفل إىل سن دخوله املدرسة (أبو الديار وآخرون.)124-123 :2012 ،
 - 2الد�سلك�سيا (ع�سر القراءة) (:)Dyslexia
وتع ّرف إجرائيا ً بصعوبات التعلم القرائية أو عرس القراءة والتفكري لعمل األصوات الفردية للكلمة
وأصوات الكالم عند التعجب أو الغضب أو الدهشة وغريها ،وصعوبة يف الطالقة وفك الكلمة والهجاء للمفردات،
والتعبري والفهم املقرتن عند القراءة (بحري وخرموش.)2016 ،
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 - 3الن�شاط الزائد وقلة الرتكيز (:)Attention Deficit Disorder
ويقصد به إجرائيا ً اضطراب تشتت االنتباه املصحوب بفرط الحركة ،وهو اضطراب يف السلوك يصحبه
تشتت يف االنتباه وعدم الرتكيز والنشاط الزائد ،وقد ينترش عند األوالد أكثر من البنات ،حيث يصاب األطفال
باإلحباط املستمر نتيجة ترصفاتهم غري اإلرادية ،واملصحوبة بالتشتت وعدم التنظيم داخل الفصل ،والقيام
بأنشطة ال تمت بصلة إىل مهام الفصل أو متطلبات الدرس ،وعند مشاركة زمالئهم يالحظ عليهم عدم التنظيم
وعدم االكرتاث (عبد النبي وعبد النبي .)2018
 - 4الد�سكالكوليا الع�سر احل�سابي (:)Dyscalculia
هي مشكلة ذهنية متصلة بالعمليات الحسابية والرياضيات ،وله عالقة بصعوبات العد والجمع
والطرح وإجراء العمليات الحسابية األخرى ،وعد النقود والقياس وتقدير الكميات أو النسب ومعرفة الوقت.
أهمية الدراسة:
تنبع أهمية الدراسة الحالية يف كونها تتناول مرحلة رياض األطفال ،وهي أهم املراحل النمائية يف حياة
ّ
للتدخل
الطفل الكتساب املهارات وتحديد املشكالت التي يواجهها الطفل ،ويأتي هذا مُتفقا ً مع معيار االستجابة
الذي يعترب أحد أهم املعايري العاملية ا ُملتجه إليها خالل السنوات األخرية يف تحديد ذوي صعوبات التع ّلم واحتياجاتهم
من خالل إجراءات ما قبل الحالة ،فاالستثمار يف مرحلة الطفولة املب ِّكرة يسمح لنا بتشكيل املستقبل ،بينما
االستثمار يف ٍ
الحق يفرض تصحيح الفرص الضائعة يف املايض (السبيعي والصياد.)7 :2020 ،
وقت
ٍ
لذلك ال ب ّد من االهتمام البحثي بزيادة التوجّ ه نحو أهم املراحل وأكثرها تأثريا ً يف حياة الفرد يف مجال
ِّ
ختصني يف وزارة الرتبية لوضع الخطط والربامج
الرتبية الخاصة .ويؤمل أن تفيد نتائج الدراسة الحالية ا ُمل
التي تزيد من معرفة وتقييم مؤرشات صعوبات التع ّلم يف مرحلة رياض األطفال .كما أن هذه الدراسة تع ّد
ً
مهمة ملخ ّ
ططي مناهج رياض األطفال يف التغ ّلب عىل أشكال صعوبات التع ّلم من خالل مراعاة الفروق
الفردية ،وقد يكون مفيدا ً ملع ِّلمات الروضة بقائمة املؤشرِّ ات التي تتيح إمكانية التنبؤ بصعوبات التع ّلم يف
ٍ
متقدمة من عمر الطفل ،وإشباع الحاجات النفسية والتعليمية بما يتوافق مع احتياجات األطفال
مراحل
ٍ
ذوي صعوبات التع ّلم.
ّ
ّ
والتدخل املبكر لألطفال يف مراحلهم الدراسية األوىل ،واآلثار
املاسة للكشف
ومن هنا تتأتى الحاجة
املرتتبة عىل ذلك ،فالكشف املبكر عىل صعوبات التعلم يساعد ا ُملع ِّلمني وأولياء األمور والقائمني عىل العملية
الرتبوية يف التعامل مع األطفال بالشكل املطلوب ،وتوجيههم التوجيه السليم ،والتغلب عىل العوائق التي تعيق
عملية التعليم .كما أن الكشف املبكر لصعوبات التعلم يساعد يف توفري الكثري من األموال التي تهدرها الدولة أو
حتى أولياء األمور عىل الطلبة املتعثرين يف املراحل املتقدمة من الدراسة.

حدود الدراسة:
احلدود الزمانية :العام الدرايس .2019/2018
احلدود املكانية :مدارس رياض األطفال بدولة الكويت.
ٍ
ثالثة من أنواع صعوبات التعلم النمائية ،وهي :الدسلكسيا،
الحدود املوضوعية :تقترص الدراسة عىل
ُ
ِّ
والنشاط الزائد وقلة الرتكيز ،الدسكالكوليا ،وشملت الدراسة املعلمات واألخصائيِّات النفسيات ملرحلة
رياض األطفال.
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اإلطار النظري للدراسة:
يعرف الخرباء صعوبات التعلم بأنها تعثر يف واحدة أو أكثر من مقدرات اإلنسان عىل الفهم كالسمع
واللغة املكتوبة والكالم .وقد أشار صومئيل كريك ( )Samuel Kirkألول مرة إىل مصطلح صعوبات التع ّلم
( )Learning Disabilitiesيف عام  ،1963حيث يبينِّ هذا املفهوم أن هناك ً
فئة من األطفال يصعب عليهم
اكتساب مهارات اللغة والتعلم بأساليب التدريس العادية مع أنهم غري متخلفني عقلياً ،كما ال توجد لهم
إعاقات برصية أو سمعية تحول بينهم وبني اكتسابهم للغة والتعلم ،وتظهر عاد ًة يف عدم مقدرة الطفل عىل
االستماع والتفكري والكالم والقراءة والكتابة أو حـل املسائـل الرياضيـة (العدل.)17 :2016 ،
وتوضح اللجنة الوطنية للمعاقني يف املكتب األمريكي للرتبية أن مفهوم صعوبات التعلم يُعنى باألطفال
قصور يف واحد ٍة أو أكثر من العمليات النفسية األساسية التي تدخل يف فهم اللغة املنطوقة
الذين يعانون من
ٍ
أو املكتوبة ،أو استخدامها حيث يظهر هذا القصور يف القدرة عىل االستماع أو الكالم ،أو القراءة ،أو الكتابة،
قصور يف اإلدراك أو إىل إصابة يف املخ ،وال
أو التهجئة أو يف أداء العمليات الحسابية .ويرجع السبب يف اإلعاقة إىل
ٍ
وثقايف واقتصادي ،وكذلك الصعوبات الناتجة عن اإلعاقة البرصية أو
بيئي
حرمان
يشمل اإلعاقات الناتجة عن
ٍ
ٍ
ٍ
السمعية أو الحركية أو تخلف عقيل واضطراب انفعايل (القطامي.)2002 ،
ٍ
ٍ
مركبة مثل ضعف اإلصغاء والرتكيز
صعوبات
ويعاني الطفل صاحب النشاط الزائد وقلة الرتكيز من
وزيادة النشاط واالندفاعية ،ويطلق عىل تلك الظاهرة باضطرابات االنتباه والرتكيـز والحركـة الزائـدة .وقد
ع ّرفت الجمعيـة األمريكيـة لألطبـاء النفسييـن االضطراب كدرجات تطورية غري مالئمة من عدم اإلصغاء
واالندفاعية والحركة الزائدة وعادة تكون هذه الظاهرة قائمة كإعاقة تطورية مرتبطة بأداء الجهاز العصبي
ولكنها كثريا ً ما ترتافق مع صعوبات التعلم (.)DSM-4, American Psychiatric Association, 1994
وتعترب صعوبة تعلم الحساب من أكثر الصعوبات شيوعا ً بني األطفال يف املراحل اإلبتدائية بعد عرس
القراءة ويطلق عىل عرس العمليات الحسابية مصطلح الدسكالكوليا( )Dyscalculiaالذي يرتبط بصفة خاصة
يف فهم العمليات الحسابية والعالقات بني األرقام ومفاهيم األعداد.
ويتمثل اضطراب الدسلكسيا يف وجود قصور يف إعاقة اإلدراك أو إىل إصابة يف املخ كوجود خلل
وظيفي بسيط يؤدى إىل عرس يف القراءة (عواد .)1999 ،ويعرف اضطراب الدسلكسيا بأنه صعوبة يف فهم
أو استخدام جانب أو أكثر مـن جوانـب اللغـه والتـي تشمـل السمع ،الكالم ،القراءة ،الكتابة أو التهجئة .
( ،)Lokerson, 2000وقد عّ رف الباحثون صعوبات القراءة والكتابة بأنها مهارات القراءة والكتابة الصعبة
عىل التلميذ أو بمعنى آخر هي مشكالت القراءة والكتابة التي ال ترجع لقصور يف الذكاء أو إلعاقة حسية.
وترجع أصل كلمة دسلكسيا إيل اللغة اليونانية ،وتعني «صعوبات يف قراءة الكلمات ،وسببها اختالف يف
تركيب املخ الذي يحلل اللغة ويؤثر بالتايل عىل املهارات املطلوبة للتعليم سواء بالقراءة أم بالكتابة أم باإلمالء
أم باألرقام» (.)Brooks: 1997: 12

أنواع صعوبات التعلم:
هناك سبعة أنواع أكثر شيوعا ً من صعوبات التعلم ،وهي (سيد سليمان34 :2017 ،؛ :)125-124
 - 1د�سرباك�سيا (( )Dyspraxiaخلل يف التنا�سق احلركي) :اضطراب حركي يف الدماغ يؤثِّر يف املهارات
الحركية والجسمية الدقيقة للطفل ،وكذلك يف تخطيط الحركات وتنسيقها.
 - 2د�سكالكوليا (( )Dyscalculiaع�سر احل�ساب) :وجود صعوبة كبرية لدى الطفل يف تع ّلم وفهم
العمليات الحسابية ،وقد يُطلق عليه اضطراب القدرة عىل أداء العمليات الحسابية البسيطة ،كفقدان القدرة
عىل فهم رموز األعداد ،أو التعامل معها أو عدّها أو معالجتها.
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 - 3د�سجرافيا (( )Dysgraphiaع�سر الكتابة) :قصور يف القدرة لدى الطفل عىل التعبري عن األفكار
بخلل يف األداء الوظيفي.
واآلراء عن طريق الكتابة أو الرموز املكتوبة ،ويرتبط ذلك
ٍ
 - 4د�سفرازيا (( )Dysphrasiaع�سر الكالم) :الصعوبة يف الكالم أو الكتابة لدى الطفل ،وتُعزى هذه
ٍ
عقلية.
عيوب
الصعوبة إىل الجهاز العصبي املركزي أو إىل
ٍ
 - 5د�سلك�سيا (( )Dyslexiaع�سر القراءة) :اضطراب معتدل أو شديد يف قدرة الطفل عىل القراءة
الجهرية أو الصامتة أو فهم املقروء بسبب اإلصابة املخيّة الشديدة ،ويتفاقم الحال باالضطراب االنفعايل.
� - 6صعوبة الرتكيز ( :)Attention Deficit Disorderقصور يف االنتباه أو نشاط زائد أو كليهما.
 - 7م�شكلة العتمة ( :)Scotopic Sensitivity Syndromeالحساسية الزائدة لرتدّدات وأطوال موجات
معينة للضوء األبيض لدى الطفل.

الدراسات السابقة:
ِّ
� ً
املتعلقة ب�صعوبات التعلم والتدخل املبكر:
أوال – الدرا�سات
بينت بعض الدراسات بأن هناك حاالت عديدة ألطفال صعوبات التعلم يف مرحلة رياض األطفال والتي
قد يدركها املعلم وويل األمر أو يتم إدراكها يف مراحل الحقة .وأكدت دراسات أخرى بأن أطفال الدسليكسيا،
وخاصة الذين يعانون من صعوبات بالقراءة واملهارات اللغوية سواء الطفيفة أو املتوسطة ،يمكن أن يتم
عالجهم وتطورهم إيجابيا ً عن طريق الكشف املبكر لتلك الحاالت ووجود معلم ذات مهارة كافية وخربة للكشف
املبكر عن حاالت صعوبات التعلم وتقديم التدريبات الدراسية املناسبة ،والتي تتوافق مع نوع الحالة ودرجة
الصعوبات التعليمية .وركزت العديد من الدراسات عىل رضورة التدخل املبكر لعالج الحالة ،والذي يرتكز بشكل
كبري عىل املدرسة بشكل عام ،وعىل معلمة الفصل وكفاءتها وقدرتها عىل اكتشاف الحالة وتطبيق الربامج
املناسبة ).)Duff et al., 2008; Poulsen, 2018
ويف دراسة قام بها فايد ( )2001هدفت الدراسة ملعرفة مدى شيوع صعوبات التعلم النمائية ألطفال ما
قبل املدرسة من حيث تقديرات ا ُملع ِّلمني ،ومدى تأثري نوع الجنس عىل نوعية تلك الصعوبات .أوضحت النتائج
بأن صعوبات التعلم لدى األطفال قد تظهر بأنواع متعددة عىل أطفال مرحلة ما قبل املدرسة .وبينت النتائج
بأن الفارق بني األطفال العاديني وأطفال صعوبات التعلم يتضح من خالل انخفاض األداء التعليمي والقدرات
اللغوية واللفظية لدى أطفال الصعوبات .وعليه أكدت النتائج رضورة فرز أطفال صعوبات التعلم عند بداية
الحاقهم بالروضة ثم املتابعة يف الصف األول والثاني ،ورضورة التمييز والتشخيص الجيد والفعال ألطفال
صعوبات التعلم واألطفال األكثر احتماال لظهور تلك الصعوبات لديهم .وأظهرت الدراسة فروقا ً ً
دالة إحصائيا ً
بني األطفال الذكور واالناث يف مجال صعوبات التعلم.
وركزت دراسة غني ( )2010عىل التعرف عىل أهم الصعوبات التي تعيق عملية التعلم ووسائل معالجتها،
باإلضافة إىل دور األرسة يف التقليل من صعوبات التعلم لدى األطفال .حيث أوضحت الدراسة أن أهم الصعوبات
تتلخص يف عيوب وراثية ونمائية ومشاكل أثناء الحمل والوالدة ومشاكل تربوية بينما نوهت بأهمية إرشاد
القائمني وا ُملع ِّلمني وأولياء األمور إىل الطرق السليمة والرتبوية يف التعامل مع ذوي صعوبات التعلم باإلضافة
إىل استخدام التكنولوجيا والربامج العلمية املتطورة وإنشاء املراكز العالجية املتخصصة.
ويف هذا الصدد ،ذكر الشخص وآخرون ( )2011بأن البحوث املختصة بالكشف عن صعوبات التعلم لدى
األطفال بعمر ما قبل املدرسة تعترب من الدراسات القليلة واملهمة .وعليه تم دراسة أهمية الكشف املبكر عن
أطفال صعوبات التعلم يف مراحل النمو األوىل للطفل وذلك عن طريق املالحظة الدقيقة من قبل معلم الفصل
وا ُملع ِّلمني ذوي الخربة والقادرين عىل تقييم مهارات الطفل قبل األكاديمية وقبل دخوله إىل املدرسة .وقد ركز
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البحث عىل عمل مقياس يهدف إىل الكشف عن صعوبات التعلم النمائية لدى أطفال ما قبل املدرسة من وجهة
نظر أولياء األمور وا ُملع ِّلمات بالرتكيز عىل صعوبات االنتباه والتذكر وتكوين املفاهيم واإلدراك والتدريب الجيد
للكشف عنها ،وتكوّنت عينة الدراسة من  104طفالً ترتاوح أعمارهم من  6-4سنوات بمدارس رياض األطفال
ً
معلمة ترتاوح خربتهم املهنية من  15-1سنة ،وعدد
الحكومية والخاصة بمحافظة القاهرة ،باإلضافة إىل 31
 104من أولياء األمور الذين ينحدرون من مستويات اقتصادية واجتماعية وتعليمية مختلفة .وقد أسهمت
األدوات واآلليات املستخدمة يف الكشف املبكر عن أطفال الدسلكسيا ،والتي اعتربها الباحثون بأنها من العوائق
التي تحول دون الكشف عن طفل صعوبات التعلم.
وقامت سلمان ( )2014بعمل دراسة عىل األطفال يف مدينة بعقوبة (محافظة دياىل) هدفت إىل الكشف
املبكر عن صعوبات التعلم عىل األطفال يف مرحلة الرياض .تكونت العينة من  163طفالً يف أربع رياض مختلفة،
ٍ
ٍ
إحصائية بني مستوى الصعوبات لدى األطفال.
داللة
غري أن نتائج الدراسة لم تظهر فروقا ً ذات
ويف دراسة قام بها دوف وزمالؤه ( )Duff et al.,2014ملعرفة أهمية التدخل املبكر ألطفال الدسليكسيا
وفرتة التدريب والعالج املناسبة لظهور تغريات إيجابية وتطور األطفال الذين لديهم صعوبات مختلفة .وقد
وضحت الدراسة بأن التدخل املبكر لعالج حاالت صعوبات التعلم الخاصة باللغة والقراءة يجب أن تمتد فرتته
ليست بالقصرية للحصول عىل نتائج جيدة وملس التطور املطلوب.
ويف دراسة قام بها الظفريي ( )2015ركزت عىل نسبة صعوبات التعلم النمائية عند أطفال الروضة
يف دولة الكويت وتوضيح الصعوبات األكثر شيوعاً ،ومدى اختالف الصعوبات التعليمية باختالف نوع
الجنس واملنطقة التعليمية املنتسب إليها الطفل .طبقت الدراسة عىل  858من األطفال التي ترتاوح أعمارهم
بني  6-4سنوات ،وامتدّت الدراسة عىل مدى سنتني شملت جميع املناطق التعليمية بدولة الكويت .وقد
أظهرت النتائج أن هناك نسبة من األطفال ( )٪ 6.6يعانون من صعوبات التعلم النمائية وأنه ال يوجد دور
مؤثر لجنس الطفل أو املنطقة التعليمية يف اختالف نسبة انتشار صعوبات التعلم .كما بينت الدراسة بأن
هناك تفاوت يف وجود صعوبات شديدة بني األطفال كالصعوبات االجتماعية النفسية وصعوبات طفيفة
كالصعوبات املعرفية والدراسية.
بينما هدفت دراسة مصطفى وبلقاسم ( )2016يف الغرب الجزائري إىل التعرف إذا كان تالميذ املرحلة
االبتدائية الذين التحقوا بالدراسة قبل سن املدرسة يعانون من صعوبات التعلم يف القراءة والكتابة الحساب.
تكونت عينة الدراسة من  181طفالً مما التحقوا بالدراسة قبل سن املدرسة طبقت عليهم استمارة الكشف
عن صعوبات التعلم لديهم .وقد تم تطبيق االستمارة عىل التالميذ بالصفوف التالية (الثالثة والرابعة
والخامسة) ،وبينت نتائج الدراسة أن التالميذ الذين التحقوا باملدرسة قبل سن املدرسة يعانون من صعوبات
ٍ
التعلم األكاديمية يف القراءة والكتابة والحساب ،كما أظهرت النتائج فروقا ً ذات ٍ
إحصائية تٌعزى إىل الجنس
دالة
لصالح الذكور.
املتعلقة مبدى �إملام ا ُمل ِّ
ِّ
علمني حول �صعوبات التعلم:
ثاني ًا  -الدرا�سات
إن مستوي وعي معلم رياض األطفال بأساليب وطرق الكشف عن صعوبات األطفال التعليمية يعترب
أمرا ً بغاية األهمية ،ألن مرحلة رياض األطفال تع ّد املح ّ
طة األويل التي تسبق التعليم املدريس ،والكشف عن أيّ
ٍ
صعوبات لدى الطفل بتلك املرحلة يح ّد من تفاقم الحالة أو تطورها سلبياً ،ويؤهل ا ُملع ِّلمني باملراحل الالحقة
إلعداد الخطط التدريسية املتناسبة مع حالة الطفل لتحقيق تعليم أفضل للجميع.
وضمن هذا السياق ،قام املسعد وآخرون ( )2004بدراسة هدفت إىل معرفة درجة إملام العاملني يف الحقل
الرتبوي من مُعلمني وأخصائيني بصعوبات التعلم يف مرحلتي الرياض واالبتدائي .حيث قام الباحثون ببناء
مقياس لقياس عرس القراءة وعرس الحساب وتشتت االنتباه لدى األطفال .أجاب عىل املقياس عينة تكونت
من  352من معلمات الرياض وأخصائيات الرياض واالبتدائي يف مدارس التعليم العام يف مختلف محافظات
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الكويت الست .وأشارت النتائج إىل أن املعلومات لدى العاملني يف الحقل الرتبوي ضحلة ،كما بينت الدراسة أن
إملام املع ِّلم يتوقف عىل عدد سنوات الخربة واملؤهل التعليمي ونوع املهنة ،وموقع املنطقة التعليمية.
وأجرى الظفريي ( )2015دراسة هدفت إىل التعرف عىل مستوى االستعداد املدريس وقدرته عىل التنبؤ
بصعوبات التعلم النمائية عند أطفال الرياض بدولة الكويت .احتوت عينة الدراسة عىل  83طفالً من أطفال
الرياض يف منطقة الجهراء التعليمية 38 ،منهم من ذوي صعوبات التعلم النمائية و 45من األطفال العاديني.
وقد استخدم يف الدراسة أداة الكشف عن صعوبات التعلم النمائية ومقياس االستعداد املدريس .وقد بينت نتائج
الدراسة وجود فرق يف االستعداد املدريس بني األطفال ذوي صعوبات التعلم النمائية واألطفال العاديني لصالح
األطفال العاديني باإلضافة إىل وجود عالقة ارتباطية بلغ  0.91بني االستعداد املدريس وصعوبات التعلم النمائية
بينما بينت أن هناك قدرة واضحة لالستعداد املدريس عىل التنبؤ بصعوبات التعلم النمائية.
ومن واقع االهتمام الذي تولية اململكة العربية السعودية ألطفال صعوبات التعلم ،أعدّت أبو نيان
ً
دراسة للتعرف عىل مدى وعي ا ُملع ِّلمات ومديرات املدارس باململكة العربية السعودية بالقواعد
والعمار ()2015
ُ
ِّ
التنظيمية لربامج صعوبات التعلم ومدى القدرة عىل تطبيقها ،والفرق بني املديرات واملعلمات يف وعيهم بتلك
القواعد وتطبيقهن لها .وقام الباحثون بتطبيق االستبانة عىل  28مديرة مدرسة و 70معلمة .وقد بينت
دراية بقواعد تنظيم برامج صعوبات التعلم وأساليب تطبيقها ،إال ّ
ٍ
الدراسة أن مديرات املدارس وا ُملع ِّلمات عىل
أن معلمات صعوبات التعلم أكثر إملاما ً من مديرات املدارس بالقواعد التنظيمية لربامج صعوبات التعلم.
وأجرى الباز والبتال ( )2016دراسة لتحديد مستوي وعي معلمات رياض األطفال يف الرياض بمؤرشات
صعوبات التعلم لدى األطفال .وطبقت الدراسة عىل  391معلمة يف تلك املرحلة ،وذلك باستخدام االستبانة
كأداة لجمع املعلومات .وقد دلت نتائج الدراسة عىل تدني مستوي معرفة وخربة معلمات رياض األطفال
بمؤرشات صعوبات التعلم سواء بالنمو اللغوي أو املهارات الحركية ،أو النمو املعريف أو االنتباه والسلوك
والجانب االجتماعي واالنفعايل .وأظهرت النتائج أن مستوي وعي ا ُملع ِّلمات بمؤرشات صعوبات التعلم ال يختلف
ً
معرفة بمؤرشات
باختالف الدرجة العلمية للمعلم ،غري أن ا ُملع ِّلمات املتخصصات يف رياض األطفال أظهرن
صعوبات التعلم يف السلوك االجتماعي واالنفعايل للطفل فقط.
وهدفت دراسة الشويكي وكريم ( )2017إىل الكشف عن صعوبات التع ّلم النمائية ألطفال الروضة من
وجهة نظر مع ِّلميهم بمدينة مرصاتة يف ليبيا ،حيث تكوّنت عينة الدراسة من جميع املعلمات ،وعددهن 97
مُع ِّل ً
مة .وقد طبّق الباحثون قائمة صعوبات التع ّلم النمائية ألطفال الروضة ،وهي من إعداد عادل عبد الله
محمّ د ( .)2006وبيّنت النتائج أن درجة صعوبات التع ّلم لدى أطفال الروضة كبرية ،وأن أكثرها وضوحا ً هو
االنتباه ،إىل جانب انخفاض الصعوبات يف مجال الذاكرة والصعوبات البرصية والحركية .وأوصت الدراسة
باهتمام أقسام رياض األطفال بدراسة وتشخيص االضطرابات األكاديمية والسلوكية لألطفال مع مُراعاة
خصائصهم النمائية.
ٍ
بدراسة هدفت إىل تع ّرف أشكال صعوبات التع ّلم لدى أطفال ما قبل املدرسة من
وقام سلمان ()2020
وجهة نظر ا ُملع ِّلمات يف فلسطني ،ولتحقيق هذا الغرض ،تم تصميم استبانة مكوّنة من  25فقر ًة ،وتم توزيعها
ٍ
عينة قوامها  52من مع ِّلمات رياض األطفال تم اختيارهن بالطريقة العشوائية .وبيّنت نتائج الدراسة
عىل
الحالية أن درجة صعوبات التع ّلم لدى أطفال ما قبل املدرسة يف فلسطني كبرية ،وأن أكثرها شيوعا ً من وجهة
نظر املع ِّلمات هي التأتأة يف أثناء عملية القراءة ،باإلضافة إىل ضعف استيعاب املواد األساسية ،كاللغة العربية
ٍ
داللة
فروق ذات
والحساب ،وقيام األطفال بالعمليات التعليمية دون رغبة .غري أنه الدراسة لم تكشف عن
ٍ
ِّ
ٍ
ّ
التخصص أو الخربة أو العمر أو املؤهل التعليمي للمُعلمة.
إحصائية يف استجابات أفراد العينة يُعزى إىل
وهدفت دراسة مديني والصيادي ( )2020إىل الكشف عن مستوى وعي مع ِّلمات رياض األطفال الحكومية
ً
استبانة ،وتم توزيعها عىل 65
يف مدينة جدّة بمؤشرِّ ات صعوبات التع ّلم النمائية .ولهذا الغرض ،أع ّد الباحثون
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م ً
ُعلمة ،وكشفت نتائج الدراسة عن مستوى متوسط من الوعي بصعوبات التع ّلم النمائية ،ومستوى فوق
املتوسط من الوعي بصعوبات التع ّلم الثانوية ،وأوىص الباحثون باالهتمام برفع مستوى املعلمات بصعوبات
تع ّلم الطفل.
املتعلقة مبدى ت�أهيل مُ ِّ
ِّ
علمي التعليم العام للك�شف عن طفل �صعوبات التعلم:
ثالث ًا  -الدرا�سات

تمثلت دراسة عبيدات ( )2014يف تحديد مدى فاعلية الربنامج التدريبي يف تحسني مستوي معرفة
ً
عينة من  80معلما ً
ٍ
ومعلمة
معلمي التعليم العام يف مجال صعوبات التع ّلم .تم استخدام املنهج التجريبي عىل
من امللتحقني بربنامج الدبلوم الرتبوي يف جامعة امللك عبد العزيز بجده  .حيث تم تقسيم عينة ا ُملع ِّلمني إىل
مجموعتني ضابطة وتجريبية ،بعدد  40معلما ً لكل منهما ،وتطبيق برنامج تدريبيـي من ثمـان جلسـات.
وقـد أشـارت نتائـج الدراسـة إىل فاعلية الربنامـج التدريبـي يف تحسـني مسـتوى معرفـة معلمـي التعليم
ّ
التحسن الستخدام أساليب
العـام باضطـراب ضعـف االنتبـاه والنشـاط الزائـد بشكل عام ،ويُعزى ذلك
تعليمية متنوعة ،ورغبة ا ُملع ِّلمني يف اكتساب قدر كبري من املعلومات عن ضعف االنتباه والنشاط الزائد ،ممّ ا
أثر عىل آليات التدريب.
وهدفت دراسة برغوث ( )2015إىل معرفة االحتياجات التدريبية ُملع ِّلمات الروضة يف فصول الدمج
واملعوقات التي تواجههن يف العمل .قامت الباحثة بتطبيق استبانة عىل  100مُعلمة ،تم اختيارهن بطريقـة
عشـوائية مـن مـدارس اإلدارات .وأظهرت نتائج الدراسة ضعفا ً يف تدريب ا ُملع ِّلمات عىل مالحظة الفروق
الفردية بني األطفال وطريقة الكشف الصحيحة لألطفال الذين يعانون من صعوبات التع ّلم ،وكيفية إعداد
الخطط الرتبويـة الفرديـة لهم ،باإلضافة إىل ضعف تأهيل ا ُملع ِّلمات يف فصول الدمج الجديدة يف مرحلة
رياض األطفال.
واهتمت دراسة نهدي وآخرين ( )2017بمعرفة واقع تأهيل مع ِّلمي التعليم العام يف املهارات األساسية
ً
ً
وكفاية
استبانة تتكون من  31مهار ًة
قياسا ً ملستوى تأهيل معلمي الرتبية الخاصة ،وطبق الباحثون
ً
تدريسية عىل  156معلما ً من كال القطاعينّ لقياس مدى إملام ا ُملع ِّلمني بهذه الكفايات ،ومدى قدرتهن عىل
ٍ
ري
تدريسها .وقد أظهرت النتائج بأن املهارات والكفايات األساسية املتقنة
بوجه عام متـشابهة إىل حـ ٍد كبـ ٍ
ِّ
بني مُع ِّلمي القطاعينّ  ،غري أن بعض اإلسرتاتيجيات الرتبوية يستخدمها معلمو الرتبيـة الخاصة دون أقرانهم
يف التعليم العام .وأوضحت الدراسة أيضا ً بأن جميع ا ُملع ِّلمني الخريجني بحاجة إىل تأهيل أفضل للعمل مع
أطفال صعوبات التعلم.

التعقيب على الدراسات السابقة:
يتبينّ من الدراسات السابقة أن معظمها ارتبطت بصور ٍة مبارش ٍة بصعوبات التع ّلم يف مرحلة ما قبل
املدرسة ،غري أن الدراسات التي اهتمّ ت بمعرفة مدى إملام مع ِّلمي رياض األطفال بصعوبات التعلم ال تزال
ً
إضافية للدراسة
بشكل عام ،ممّ ا يعطي أهمية
محدود ًة رغم تزايد االهتمام بهذا املوضوع يف الدول العربية
ٍ
ً
ً
تتبعية للدراسة التي أجراها الباحثون قبل عدّة سنوات (املسعد وآخرون،
دراسة
الحالية ،حيث أنها تعترب
 ،)2004وتم فيها تناول صعوبات التع ّلم لدى أطفال الروضة واملرحلة االبتدائية يف دولة الكويت ،لذا فإن هذه
ً
ً
نوعية يف مجال صعوبات تع ّلم األطفال.
وإضافة
الدراسة تع ّد إثرا ًء للدراسة السابقة،

منهج الدراسة:
انتهجت الدراسة املنهج الوصفي التحلييل ،وعىل هذا األساس ،تم تصميم أداة البحث بصورة استبانة
ولكنها مختلفة عن األدوات املستخدمة من حيث البناء تحقيقا ً ألهداف البحث .وشملت األداة ( )12سؤاال ً لكل
صعوبة (الدسلكسيا ،النشاط الزائد وقلة الرتكيز ،الدسكالكوليا) ،بحيث يختار أفراد العينة واحد ًة من أربع إجابات
(خيارات) ،وتكون هذه اإلجابة أقرب إىل الصحّ ة واملنطق من وجهة نظرهم .وشملت األسئلة املواضيع التالية:
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 - 1مدى اإلملام بتعريف صعوبات التعلم الثالث.
 - 2بداية اإلصابة بصعوبات التعلم الثالث السابقة.
 - 3نسب الذكاء يف صعوبات التعلم.
 - 4أعراض صعوبات التعلم.
 - 5الجهات التي تقوم بعالج صعوبات التعلم.
 - 6األعراض املصاحبة ألطفال صعوبات التعلم.
 - 7الصعوبات التي يعاني منها أطفال صعوبات التعلم.
 - 8مدى انتشار صعوبات التعلم بني الجنسني.
 - 9أسباب صعوبات التعلم.
 - 10املشاكل املصاحبة لصعوبات التعلم.
عينة البحث:
مجتمع الدراسة :يتشكل مجتمع الدراسة من جميع معلمات وأخصائيات رياض األطفال بدولة الكويت
والبالغ عددهن  7207معلمة ،وما يقرب من  500أخصائية موزعات عىل  200روضة يف محافظات الكويت
الست.
وقد تم توزيع ( )500استبانة عىل عينة ممثلة من مدارس رياض األطفال للبنني والبنات باملناطق
ِّ
ويوضح الجدول ( )1وصفا ً لعينة الدراسة
التعليمية الست ملناطق دولة الكويت .وتم استالم ( )483استبانة.
وفقا ً للمتغيرِّ ات ا ُملستخدمة فيها ،والنسب املئوية لكل ٍ
فئة من فئات املتغريات.
جدول  1توصيف عينة الدراسة وفق سنوات الخربة واملؤهل واملهنة للمع ِّلمة
املتغري
عدد سنوات الخربة

املؤهل العلمي

املهنة

فئات املتغري

العدد

النسبة املئوية

أقل من ثالث سنوات

156

32%

 5 – 3سنوات

167

35%

أكثر من  5سنوات

160

33%

دبلوم

56

12%

جامعي

397

82%

فوق الجامعي

30

6%

معلم

440

91%

أخصائي نفيس

27

6%

أخصائي اجتماعي

16

3%

ويتضح من الجدول ( )1أنه وفقا ً ُملتغيرِّ (عدد سنوات الخربة) ،فإن أعىل نسبة مئوية كانت لذوي
مستوى الخربة ( )5 - 3سنوات إذ بلغت نسبتهم املئوية ( ،)35%أما بالنسبة ملتغري املؤهل العلمي فكانت أعىل
نسبة لذوي املؤهل العلمي (جامعي) إذ بلغت نسبتهم املئوية ( ،)82%وملتغري املهنة كانت أعىل نسبة مئوية
ملن يعملون بمهنة املعلم إذ بلغن نسبتهم املئوية (.)91%
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الصدق والثبات:
�صدق الأداة:
تم تصميم االستبانة يف ضوء خربة الباحثني يف مجال التعليم برياض األطفال ،ووُزعت عىل خمسة
ِّ
املختصني يف مجال الرتبية الخاصة والقياس والتقويم النفيس بكلية الرتبية يف جامعة
مح ِّكمني من األساتذة
ّ
ُ
الكويت وكلية الرتبية األساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي بهدف التحقق من صدق محتوى األداة .وطلب
ّ
التحقق من مدى مطابقة فقرات االستبانة للمحاور األساسية ،ومن مدى حُ سن صياغة الفقرات،
من املح ِّكمني
وقد بلغ متوسط نسبة اتفاق املح ِّكمني عىل عبارات االستبانة ( ،)%80وهذا مؤشرِّ عىل صدق األداة ،كما أبدى
املح ِّكمون مالحظات عىل بعض فقرات األداة ،وتم تعديل تلك الفقرات وتنقيحها يف ضوء أهداف الدراسة.
ثبات الأداة:
للتحقق من ثبات أداة الدراسة تم استخراج الثبات بطريقة اإلعادة ( )test-retestمن خالل التطبيق
ً
ً
وأخصائية من خارج عينة الدراسة ،وبعد مرور أسبوعني جرى إعادة التطبيق عىل نفس
معلمة
عىل ()30
مرتي التطبيق .كما تم استخراج معامالت ثبات االتساق
بني
بريسون
االرتباط
معامل
واستخراج
العينة،
أفراد
ّ
الداخيل لألداة بطريقة كرونباخ ألفا ،والجدول ( )2يبني هذه النتائج.
جدول  2قيم معامالت الثبات بطريقة إعادة االختبار واالتساق الداخيل
مجاالت البحث

قيم الثبات بطريقة اإلعادة

معامل ألفا

املجال يف األول

الدسلكسيا

87.0

97.0

املجال الثاني

النشاط الزائد وقلة الرتكيز

97.0

28.0

املجال الثالث

الدسكالكوليا

18.0

48.0

38.0

58.0

االستبانة ككل

ويالحظ من نتائج الجدول ( )2أن قيم معامالت الثبات بطريقة اإلعادة قد تراوحت ما بني ()0.83
و( )0.79أما بالنسبة لقيم ثبات االتساق الداخيل فرتاوحت ما بني ( )0.85و( ،)0.79وهي جميعها قيم
مناسبة ألغراض الدراسة الحالية.

املعاجلة اإلحصائية:
تم تصحيح االستبانة املوضوعة عىل هيئة اختبار لتمييز اإلجابات الصحيحة من الخاطئة ،تم استخدام
الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  SPSSإليجاد ما ييل- :
 - 1التكرار – النسب املئوية  -لبنود االستبانة.
 - 2معامل كرونباخ ألفا لتقدير ثبات االستبانة.
 - 3اختبار (ت) إليجاد الداللة اإلحصائية للفروق بني املتوسطات الحسابية.
 - 4تحليل التباين األحادي  One Way ANOVAإليجاد الدالالت اإلحصائية.
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عرض نتائج الدراسة:
مدى إملام ا ُملع ِّلمني واألخصائيِّني بصعوبات التعلم الشائعة.
الجدول التايل ( )3يعرض إدراك ا ُملع ِّلمني واألخصائيِّني بصعوبات التعلم الشائعة بشكل عام (الدسلكسيا،
النشاط الزائد وقلة الرتكيز ،الدسكالكوليا) وذلك يف املرحلة التي يتم التدريس بها؟
جدول ( )3إدراك ا ُملع ِّلمني واألخصائيِّني بصعوبات التعلم الشائعة
م
1
2
3
4
5
6
7

النسبة
عدد اإلجابات عدد اإلجابات النسبة املئوية
املئوية ملن
الفقرة
الخاطئة ملن أجابوا بنعم
الصائبة
اجابوا بال
الدسلكسيا هي
31%
69%
152
331
تبدأ اإلصابة بالدسلكسيا عند الشخص
79%
21%
382
101
من طرق التدريس املتبعة مع األطفال املصابني بالدسلكسيا
73%
27%
354
129
من املمكن أن تكون نسبة ذكاء الفرد املصاب بالدسلكسيا
82%
18%
397
86
من أعراض الدسلكسيا املعروفة
68%
32%
328
155
تقع رابطة مركز الدسلكسيا يف الكويت يف مستشفى
88%
12%
425
58
من الجهات التي تقوم بعالج الدسلكسيا يف الكويت قبل

106

377

22%

78%

161
66

322
417

33%
14%

67%
86%

211

272

44%

56%

346
105
61
92

137
378
422
391

72%
22%
13%
19%

28%
78%
87%
81%

94

389

19%

81%

يحصل الطفل ذو النشاط الزائد وقلة الرتكيز عىل درجات
متدنية نسبيا ً بسبب

203
188
108
167
116

280
295
375
316
367

42%
39%
22%
35%
24%

58%
61%
78%
65%
76%

137

346

28%

72%

22
يظهر النشاط الزائد وقلة الرتكيز لدى
23
 24يتم عالج الطفل ذوو النشاط الزائد وقلة الرتكيز من خالل
الدسكالكوليا هي
25

87
115
144
195

396
368
339
288

18%
24%
30%
40%

82%
76%
70%
60%

8
9
10
11
21
13
14
15
16
17
18
19
20
21

إنشاء رابطة الدسلكسيا
ترتبط بالدسلكسيا أعراض أخرى مثل
تنترش الدسلكسيا بني
من أبرز املشاكل التي يعاني منها الطفل املصاب
بالدسلكسيا
يعاني األطفال املصابني بالدسلكسيا من
من مسببات الدسلكسيا
النشاط الزائد وقلة الرتكيز هو
تبدأ اإلصابة بالنشاط الزائد وقلة الرتكيز
من املمكن أن تكون نسبة ذكاء الفرد املصاب بالنشاط
الزائد وقلة الرتكيز بشكل عام
يتم تشخيص النشاط الزائد وقلة الرتكيز عن طريق
من أهم أعراض النشاط الزائد وقلة الرتكيز
من الجهات التي تقوم بتشخيص النشاط الزائد وتوجيهه
يتسم األطفال الذين يعانون من النشاط الزائد بـــ
من أهم أسباب النشاط الزائد وقلة الرتكيز

من املعروف أن الطفل ذو النشاط الزائد وقلة الرتكيز
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

الفرد املصاب بالدسكالكوليا يجد صعوبة يف

36

تنترش الدسكالكوليا عند

تبدأ اإلصابة بالدسكالكوليا
من العوامل املؤدية لإلصابة بالدسكالكوليا
يعجز الفرد املصاب بالدسكالكوليا عن
نسبة ذكاء الفرد املصاب بالدسكالكوليا
من األعراض املصاحبة للمصابني بالدسكالكوليا ضعف
من الجهات التي تقوم بعالج الدسكالكوليا يف الكويت
الفرد املصاب بالدسكالكوليا يجد صعوبة يف
ترتبط بالدسكالكوليا أعراض مثل
يتم تشخيص الدسكالكوليا عن طريق

84
124
203
0
125
59
74
91
230
241

399
359
280
483
358
424
409
392
253
242

17%
26%
42%
0%
26%
12%
15%
19%
48%
50%

83%
74%
58%
100%
74%
88%
85%
81%
52%
50%

208

275

43%

57%

جدول رقم ( )4يوضح نتائج اإلجابة عن سؤال الدراسة األول والذي نصه:
ما درجة إملام ا ُملع ِّلمني واألخصائيِّني بصعوبات التعلم الشائعة (الدسلكسيا ،النشاط الزائد وقلة الرتكيز،
الدسكالكوليا) يف املرحلة التي يتم التدريس بها؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم إيجاد املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واملستوى ملجاالت أداة
الدراسة ،والجدول ( )4يبني ذلك.
جدول ( )4املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجة إملام ا ُملع ِّلمني واألخصائيِّني بصعوبات التعلم
الشائعة (الدسلكسيا ،النشاط الزائد وقلة الرتكيز ،الدسكالكوليا) يف املرحلة التي يتم التدريس بها.
املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

القيمة القصوى

الرتبة

درجة اإلملام

الدسلكسيا

3.84

1.27

12

1

منخفضة

النشاط الزائد وقلة الرتكيز

3.13

1.79

12

3

منخفضة

الدسكالكوليا

3.38

1.43

12

2

منخفضة

الدرجة الكلية

10.35

2.61

36

منخفضة

يالحظ من نتائج الجدول السابق بأن درجة إملام ا ُملع ِّلمني واألخصائيِّني بصعوبات التعلم الشائعة
(الدسلكسيا ،النشاط الزائد وقلة الرتكيز ،الدسكالكوليا) يف املرحلة التي يتم التدريس بها منخفضة ،حيث
بلغ املتوسط الحسابي للدرجة الكلية ( )10.35وبانحراف معياري ( )2.61وجاءت يف املرتبة األوىل الدسلكسيا
بمتوسط حسابي ( )3.84وبدرجة إملام منخفضة.
الفروق ذات داللة إحصائية بني املتوسطات الحسابية ملدى إملام ا ُملع ِّلمني واألخصائيِّني بصعوبات التعلم
جدول رقم ( )5يوضح نتائج اإلجابة عن السؤال الثاني والذي نصه :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية
بني املتوسطات الحسابية ملدى إملام ا ُملع ِّلمني واألخصائيِّني يف مرحلة رياض األطفال بصعوبات التعلم باختالف
عدد سنوات الخربة للمعلمات واألخصائيِّات؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملدى إملام ا ُملع ِّلمني
واألخصائيِّني يف مرحلة رياض األطفال بصعوبات التعلم باختالف عدد سنوات الخربة للمعلمات واألخصائيِّات،
والجدول ( )5يبني ذلك.
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جدول ( )5املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملدى إملام ا ُملع ِّلمني واألخصائيِّني يف مرحلة رياض
األطفال بصعوبات التعلم
صعوبة التعلم

الدسلكسيا

النشاط الزائد وقلة الرتكيز

الدسكالكوليا

الدرجة الكلية

سنوات الخربة

العدد

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

أقل من ثالث سنوات

156

3.94

1.33

 5 – 3سنوات

167

3.71

1.23

أكثر من  5سنوات

160

3.88

1.24

الدرجة الكلية

483

3.84

1.27

أقل من ثالث سنوات

156

3.03

1.85

 5 – 3سنوات

167

2.82

1.56

أكثر من  5سنوات

160

3.56

1.88

الدرجة الكلية

483

3.13

1.79

أقل من ثالث سنوات

156

3.65

1.49

 5 – 3سنوات

167

3.26

1.47

أكثر من  5سنوات

160

3.25

1.28

الدرجة الكلية

483

3.38

1.43

أقل من ثالث سنوات

156

10.62

2.72

 5 – 3سنوات

167

9.79

2.43

أكثر من  5سنوات

160

10.68

2.61

الدرجة الكلية

483

10.35

2.61

يالحظ من نتائج الجدول ( )5وجود فروق ظاهرية بني املتوسطات الحسابية ملدى إملام ا ُملع ِّلمني
واألخصائيِّني يف مرحلة رياض األطفال بصعوبات التعلم باختالف عدد سنوات الخربة للمعلم ،وملعرفة عائدية
هذه الفروق بني املتوسطات الحسابية تم استخراج تحليل التباين األحادي والجدول ( )6يبني ذلك.
جدول ( )6نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لفحص داللة الفروق بني املتوسطات الحسابية ملدى إملام
ا ُملع ِّلمني واألخصائيِّني يف مرحلة رياض األطفال بصعوبات التعلم باختالف عدد سنوات الخربة للمعلم
صعوبة التعلم
الدسلكسيا

ف

درجة الحرية

مجموع املربعات درجة الحرية متوسط املربعات
بني املجموعات

4.540

2

2.270

1.418

.243

داخل املجموعات

768.184

480

1.600

-

-

املجموع

772.725

482

-

-

-

84

مجلة الطفولة العربية

النشاط الزائد
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بني املجموعات

46.781

2

23.390

7.505

.001

داخل املجموعات

1496.002

480

3.117

-

-

املجموع

1542.783

482

-

-

-

بني املجموعات

16.905

2

8.452

4.203

.015

داخل املجموعات

965.236

480

2.011

-

-

املجموع

982.141

482

-

-

-

بني املجموعات

81.365

2

40.683

6.085

.002

3209.094

480

6.686

-

-

3290.460

482

-

-

-

الدرجة الكلية داخل املجموعات
املجموع

يالحظ من نتائج الجدول( )6بأن هناك فروقا ً ذات داللة إحصائية بني املتوسطات الحسابية ملدى إملام
ا ُملع ِّلمني واألخصائيِّني يف مرحلة رياض األطفال بصعوبات التعلم وذلك باختالف عدد سنوات الخربة للمعلم عىل
الدرجة الكلية إذ بلغت قيمة «ف» ( )6.085وهي دالة إحصائيا ً عند مستوى الداللة ( ،)0.05 = αكما بينت
النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عىل مجال «النشاط الزائد وقلة الرتكيز» ،الدسكالكوليا «إذا كانت قيم
الداللة الخاصة بـ «ف» أقل من ( )0.05لكل حالة ،وبينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عىل
بعد «الدسلكسيا» إذا كانت قيمة «ف» ( )1.418وبمستوى داللة أكرب من (.)0.05
الفروق ذات داللة إحصائية بني املتوسطات الحسابية إلملام ا ُملع ِّلمني واألخصائيِّني بصعوبات التعلم
باختالف املؤهل العلمي.
الجدول رقم ( )7يوضح نتائج اإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث والذي نصه :هل توجد فروق ذات داللة
إحصائية بني املتوسطات الحسابية ملدى إملام ا ُملع ِّلمني واألخصائيِّني يف مرحلة رياض األطفال بصعوبات التعلم
باختالف املؤهل العلمي؟.
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملدى إملام ا ُملع ِّلمني
واألخصائيِّني يف مرحلة رياض األطفال بصعوبات التعلم باختالف املؤهل العلمي ،والجدول( )7يبني ذلك.
جدول ( )7املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملدى إملام ا ُملع ِّلمني واألخصائيِّني يف مرحلة رياض
األطفال بصعوبات التعلم تبعا ً ملتغري املؤهل العلمي.
صعوبة التعلم

الدسلكسيا

املؤهل العلمي

العدد

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

دبلوم

56

4.36

1.33

جامعي

397

3.79

1.25

فوق الجامعي

30

3.53

1.20

الدرجة الكلية

483

3.84

1.27
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العدد السابع والثمانون

دبلوم

56

2.29

1.22

جامعي

397

3.24

1.83

فوق الجامعي

30

3.20

1.75

الدرجة الكلية

483

3.13

1.79

دبلوم

56

3.09

1.16

جامعي

397

3.45

1.44

فوق الجامعي

30

3.10

1.60

الدرجة الكلية

483

3.38

1.43

دبلوم

56

9.73

2.19

جامعي

397

10.48

2.65

فوق الجامعي

30

9.83

2.69

الدرجة الكلية

483

10.35

2.61

يالحظ من نتائج الجدول ( )7وجود فروق ظاهرية بني املتوسطات الحسابية ملدى إملام ا ُملع ِّلمني
واألخصائيِّني يف مرحلة رياض األطفال بصعوبات التعلم تبعا ً ملتغري املؤهل العلمي للمعلم ،وملعرفة عائدية هذه
الفروق بني املتوسطات الحسابية تم استخراج تحليل التباين األحادي والجدول ( )8يبني ذلك.
جدول ( :)8نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لفحص داللة الفروق بني املتوسطات الحسابية ملدى إملام
ا ُملع ِّلمني واألخصائيِّني يف مرحلة رياض األطفال بصعوبات التعلم باختالف املؤهل العلمي للمعلم
مجموع املربعات
الدسلكسيا

النشاط الزائد
وقلة الرتكيز

ف

درجة الحرية

بني املجموعات

18.753

2

9.377

5.970

.003

داخل املجموعات

753.971

480

1.571

-

-

املجموع

772.725

482

-

-

-

بني املجموعات

45.254

2

22.627

7.253

.001

داخل املجموعات

1497.528

480

3.120

-

-

املجموع

1542.783

482

-

-

-

بني املجموعات

8.802

2

4.401

2.170

.115

973.339

480

2.028

-

-

املجموع

982.141

482

-

-

-

بني املجموعات

36.203

2

18.101

2.670

.070

3254.257

480

6.780

-

-

3290.460

482

-

-

-

الدسكالكوليا داخل املجموعات

الدرجة الكلية داخل املجموعات
املجموع

درجة الحرية متوسط املربعات
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يالحظ من نتائج الجدول( )8عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املتوسطات الحسابية ملدى
إملام ا ُملع ِّلمني واألخصائيِّني يف مرحلة رياض األطفال بصعوبات التعلم باختالف املؤهل التعليمي عىل الدرجة
الكلية إذ بلغت قيمة «ف» ( )2.670وهي غري دالة إحصائيا ً عند مستوى الداللة ( ،)0.05 = αكما بلغت قيمة
«ف»( )2.170ملجال «الدسكالكوليا» وهي غري دالة إحصائيا عند مستوى ( ،)0.05 = αكما بينت النتائج
وجود فروق ذات داللة إحصائية عىل مجال “النشاط الزائد وقلة الرتكيز” ،الدسلكسيا” إذا كانت قيم الداللة
الخاصة بـ «ف» أقل من ( )0.05لكل حالة.
يالحظ من نتائج الجدول ( )8بأن الفروق بني املتوسطات الحسابية ملدى إملام ا ُملع ِّلمني واألخصائيِّني
يف مرحلة رياض األطفال بصعوبات التعلم باختالف املؤهل التعليمي عىل مجال «النشاط الزائد وقلة الرتكيز»
تعزى لذوي املؤهل العلمي «دبلوم» ،أما عىل مجال (الدسكالكوليا) فكانت الفروق بني املتوسطات الحسابية
تعزى لذوي املؤهل العلمي (جامعي).
الفروق ذات داللة إحصائية بني املتوسطات الحسابية ملدى إملام ا ُملع ِّلمني واألخصائيِّني بصعوبات التعلم
باختالف طبيعة املهنة.
الجدول رقم ( )9يوضح نتائج اإلجابة عن السؤال الرابع والذي نصه :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية
بني املتوسطات الحسابية ملدى إملام ا ُملع ِّلمني واألخصائيِّني يف مرحلة رياض األطفال بصعوبات التعلم باختالف
طبيعة املهنة (معلم ،أخصائي نفيس ،أخصائي اجتماعي) للمعلمات واألخصائيِّات؟.
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملدى إملام ا ُملع ِّلمني
واألخصائيِّني يف مرحلة رياض األطفال بصعوبات التعلم باختالف طبيعة املهنة (معلم ،أخصائي نفيس،
أخصائي اجتماعي) للمعلمات واألخصائيِّات ،والجدول ( )9يبني ذلك.
جدول ( )9املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملدى إملام ا ُملع ِّلمني واألخصائيِّني يف مرحلة رياض
األطفال بصعوبات التعلم باختالف طبيعة املهنة
صعوبة التعلم
الدسلكسيا

النشاط الزائد وقلة الرتكيز

الدسكالكوليا

الدرجة الكلية

املهنة

العدد

املتوسط الحسابي االنحراف املعياري

معلم

440

3.82

1.26

أخصائي نفيس
أخصائي اجتماعي
الدرجة الكلية
معلم
أخصائي نفيس

27
16
483
440
27

4.33
3.56
3.84
3.15
2.89

1.27
1.26
1.27
1.80
1.76

أخصائي اجتماعي

16

3.06

1.53

الدرجة الكلية
معلم
أخصائي نفيس

483
440
27

3.13
3.41
2.96

1.79
1.40
1.63

أخصائي اجتماعي

16

3.44

1.86

الدرجة الكلية
معلم
أخصائي نفيس

483
440
27

3.38
10.38
10.19

1.43
2.60
2.83

أخصائي اجتماعي

16

10.06

2.77

الدرجة الكلية

483

10.35

2.61
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يالحظ من نتائج الجدول ( )9وجود فروق ظاهرية بني املتوسطات الحسابية ملدى إملام ا ُملع ِّلمني
واألخصائيِّني يف مرحلة رياض األطفال بصعوبات التعلم باختالف طبيعة املهنة ،وملعرفة عائدية هذه الفروق
بني املتوسطات الحسابية تم استخراج تحليل التباين األحادي والجدول ( )10يبني ذلك.
جدول ( )10نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لفحص داللة الفروق بني املتوسطات الحسابية ملدى
إملام ا ُملع ِّلمني واألخصائيِّني يف مرحلة رياض األطفال بصعوبات التعلم باختالف طبيعة املهنة
مجموع
املربعات

درجة الحرية

متوسط املربعات

ف

درجة الحرية

بني املجموعات

7.971

2

3.986

2.502

.0830

داخل املجموعات

764.753

480

1.593

-

-

املجموع

772.725

482

-

-

-

بني املجموعات

1.781

2

890.

0.277

.7580

داخل املجموعات

1541.002

480

3.210

-

-

املجموع

1542.783

482

-

-

بني املجموعات

5.061

2

2.530

1.243

.2890

داخل املجموعات

977.080

480

2.036

-

-

املجموع

982.141

482

-

-

-

بني املجموعات

2.323

2

1.162

0.170

.8440

داخل املجموعات

3288.137

480

6.850

-

-

املجموع

3290.460

482

-

-

-

صعوبة التعلم

الدسلكسيا

النشاط الزائد
وقلة الرتكيز

الدسكالكوليا

الدرجة الكلية

يالحظ من نتائج الجدول( )10وجود عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املتوسطات الحسابية
ملدى إملام ا ُملع ِّلمني واألخصائيِّني يف مرحلة رياض األطفال بصعوبات التعلم باختالف طبيعة املهنة عىل الدرجة
الكلية إذ بلغت قيمة «ف» ( )0.170وهي غري دالة إحصائيا ً عند مستوى الداللة ( ،)α=0.05كما بلغت قيمة
«ف» ( )1.243ملجال «الدسكالكوليا» وهي غري دالة إحصائيا عند مستوى ( ،)0.05 = αوملجال «الدسلكسيا»
بلغت قيمة «ف» ( )2.502وملجال (النشاط الزائد وقلة الرتكيز) بلغت قيمة «ف» ( )0.277وجميعها غري دالة
إحصائيا ً عند مستوى (.)0.05 = α

مناقشة النتائج والتوصيات:
إن النتائج الدراسة الحالية لم تحدد فروق إحصائية واضحة باملقارنة مع نتائج الدراسة السابقة
والتي طبقت يف سنة ( 2004املسعد وآخرون )2004 ،بنفس سؤال الدراسة ومنهجية البحث .فنتائج الدراسة
السابقة أكدت عىل أن إملام ا ُملع ِّلمني واألخصائيِّني بصعوبات التعلم يحتاج إىل املزيد من االهتمام ،وتلك النتائج
كانت مشابهه إىل حد ما مع نتائج الدراسة الحالية والتي وضحت بأن درجة إملام ا ُملع ِّلمني واألخصائيِّني
منخفضة بصعوبات التعلم الشائعة (الدسلكسيا ،النشاط الزائد وقلة الرتكيز ،الدسكالكوليا) ،ويوجد فقط
فروق ظاهرية بني املتوسطات الحسابية ملدى إملام ا ُملع ِّلمني واألخصائيِّني يف مرحلة رياض األطفال .ولوحظ
بأن درجة إملام ا ُملع ِّلمني واألخصائيِّني بصعوبات التعلم الشائعة يف املرحلة التي يتم التدريس بها متوسطة
إذا بلغ املتوسط الحسابي للدرجة الكلية ( )10.35وبانحراف معياري ( )2.61وجاءت يف الرتبة األوىل مجال
(الدسلكسيا) بمتوسط حسابي ( )3.84وبدرجة إملام منخفضة.
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وعند قياس مدى إملام ا ُملع ِّلمني واألخصائيِّني لصعوبات التعلم لدى طفل الروضة تبعا ً للخربة واملؤهل
العلمي تبني بأن اإلملام بصعوبات التعلم باختالف عدد سنوات الخربة تعزى لذوي فئة الخربة بأكثر من ()5
سنوات ولذوي املؤهل العلمي الدبلوم وذلك للتمكن من تحديد أطفال ذوي النشاط الزائد وقلة الرتكيز أما عىل
مجال الدسكالكوليا فكانت الفروق بني املتوسطات الحسابية تعزى لذوي فئة الخربة بأقل من ( )3سنوات
ولذوي املؤهل العلمي الجامعي .وقد تشابهت النتائج السابقة بدراسة الباز والبتال ( )2016وقد دلت نتائج
الدراسة عىل تدني مستوي معرفة وخربة معلمات رياض األطفال بمؤرشات صعوبات التعلم ،ووضحت بأن
ا ُملع ِّلمات ذوي املؤهل العلمي واملتخصص برياض األطفال هم من لديهم معرفة أكرب وأشمل بمؤرشات صعوبات
تعلم األطفال باملقارنة مع باقي التخصصات األكاديمية.
ودلت نتائج الفروق بني املتوسطات الحسابية لدرجة إملام ا ُملع ِّلمني واألخصائيِّني لصعوبات التعلم عند
األطفال وذلك باختالف جهة التخرج ،بأن خريجون كلية الرتبية –جامعة الكويت ،وكلية الرتبية األساسية
لهم درجة اإلملام األكرب باملقارنة مع باقي الكليات وذلك عىل مجال الدسكالكوليا .وعند قياس درجة اإلملام
للمعلمني واألخصائيِّني بصعوبات التعلم يف رياض األطفال تبعا ً للمنطقة التعليمية ،تفوق معلمني وأخصائيني
منطقة األحمدي ومنطقة الفروانية بدرجة اإلملام عن باقي املناطق التعليمة .وقد دللت نتائج الدراسة الحالية
أن درجة إملام ا ُملع ِّلمات واألخصائيِّات بصعوبات التعلم ما زالت منخفضة مقارنة بنتائج دراسة املسعد ،الداود،
والهويل  ،2004وعليه يويص الباحثون بالتايل:
 - 1تدريب وتأهيل ا ُملع ِّلمني واألخصائيِّني عمليا ً للكشف عن أطفال صعوبات التعلم وتحديد نوع
الصعوبة التي يعاني منها الطفل.
 - 2تأهيل وتدريب ا ُملع ِّلمني واألخصائيِّني عمليا ً آلليات وماهية تطوير طفل صعوبات التعلم يف مرحلة
رياض األطفال وتقنني أساليب التعاون مع األبويني لضمان تطوير الطفل خارج وداخل املنزل والحصول عىل
نتائج إيجابية.
 - 3إقرار مادتي مدخل الرتبية الخاصة وصعوبات التعلم لجميع طلبة علم النفس وعلم االجتماع
والخدمة االجتماعية يف كلية الرتبية يف جامعة الكويت ولجميع طالب كلية الرتبية األساسية ،كمقررين
إلزاميني وليس اختيارين.
 - 4تطوير وتنقيح مناهج كلية الرتبية يف جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب،
وذلك ملواكبة التطورات واملستجدات يف مجال صعوبات التعلم.
 - 5تأهيل جميع ا ُملع ِّلمني واألخصائيِّني قبل وأثناء الخدمة وذلك ملعرفة التعامل والقدرة عىل التعرف
وتحديد طفل صعوبات التعلم واالحتياجات الخاصة.
 - 6إنشاء مراكز لصعوبات التعلم شبيهة بمركز تقويم وتعليم الطفل يف جميع محافظات الكويت
الستة حيث تقوم هذه املراكز بتطبيق االختبارات والعالج لهذه الفئة يف جميع مراحل التعليم العام من الرياض
حتى االنتهاء من املرحلة الثانوية.
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العاملية يف العلوم الرتبوية والنفسية.149-124 ،1 ،
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أصدرت دار نرش أمجد للنرش والتوزيع بعمان األردن كتاب
«صعوبات التعلم الشائعة برياض األطفال» ملؤلفته الدكتورة /
هدى عبد الواحد سالم ،ضمن سلسلة من املراجع العربية يف مجال
الرتبية الخاصة ،وعالج االضطرابات النفسية والسلوكية ،ورعاية
فئات األطفال ذوي صعوبات التعلم.
وقد أك��دت املؤلفة خالل ثنايا الكتاب عىل اختالف
مصطلح صعوبات التعلم عن مصطلح اإلعاقة أو التخلف
العقيل ،والتطورات التي شهدها هذا املجال خالل النصف
الثاني من هذا القرن ،ومن أبرزها تنامي الوعي العاملي بحق
هؤالء األطفال يف التعليم ،وانتشار األدوات ،واالختبارات،
وأساليب التشخيص ،والتقويم ،ملساعدة هذه الفئة من األطفال
يف التعامل مع املشكالت التي يواجهونها.
كما أوضحت املؤلفة تأثري صعوبات التعلم عىل الطفل ألنها
تستنفذ جزءا ً كبريا ً من طاقاته االنفعالية والعقلية ،وتسبب له
اضطرابات انفعالية تؤثر عىل شخصيته ،وتجعله أميل إىل االنطواء
واالكتئاب واالنسحاب ،وتكوين صورة سلبية عن ذاته.
كما أشارت املؤلفة إىل أن األطفال الذين يعانون صعوبات التعلم يعانون أيضا ً خالل ممارسة األنشطة
الحركية والذهنية والفنية ،وتعد صعوبات التعلم من أبرز املشكالت يف مرحلة رياض األطفال بدرجات متفاوتة بني
بعض األطفال ،ومن ثم فهناك حاجة إىل وضع الحلول ،واملقرتحات واإلجراءات للتصدي لهذه املشكلة ومواجهتها
بطريقة علمية فعالة ،وهذا كان الهدف من واء هذا الكتاب.
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ويقع الكتاب يف عدد ( )211صفحة شامالً ثالثة فصول هي:
 - 1الفصل األول بعنوان «التعليم يف رياض األطفال» :ويمثل هذا الفصل خلفية نظرية حول
مرحلة رياض األطفال وتأثريها يف حياة الطفل ونمو شخصيته ،وتناولت فيه املؤلفة  ،أهداف تلك املرحلة،
وخصائص معلمات رياض األطفال الجسمية ،واالنفعالية ،والعقلية ،والخلقية ،واملهنية .كما أبرزت املؤلفة
إسرتاتيجيات التعلم ووسائطه يف تلك املرحلة ،وانتهى الفصل بعرض مناهج رياض األطفال وخصائصها
واملمثلة ىف تكاملها وشموليتها ومرونتها ،ومضمون فلسفة منهج النشاط يف مرحلة الروضة ،ومحتوى
مناهج رياض األطفال.
 - 2الفصل الثاني بعنوان «النمو الحركي واللغوي لذوي صعوبات التعلم يف رياض األطفال» ،وقامت
املؤلفة باستعراض خصائص النمو الحركي ،وارتباطه بفلسفة مناهج ذوي االحتياجات الخاصة يف مرحلة
رياض األطفال ،كما أشارت إىل اإلرشاد وأهميته يف حياة الطفل ،مع تحليل ألبرز الربامج الرتبوية لألطفال
املضطربني لغويا ً من ذوي االحتياجات الخاصة ،وعرض للعالقة بني الطفل واللغة ،وتحليل مراحل التطور
اللغوي عند األطفال ،واشتمل الفصل عىل نماذج عملية ملجموعة من صعوبات التعلم املتنوعة ،وكيفية
التعامل األرسي معها ،والنظريات املختلفة لإلرشاد والتعامل مع األطفال ذوي صعوبات التعلم .وصعوبات
تعلم اللغة وأنواعها ،وصورها والربامج الرتبوية والعالجية املقدمة لألطفال املضطربني لغوياً ،مع تحليل
للعالقة بني اللغة والطفل ،ونمو املهارات اللغوية لدى الطفل ،ومراحل النمو اللغوي ،ودور اآلباء والروضة يف
تعليم الطفل اللغة.
 - 3الفصل الثالث بعنوان «صعوبات التعلم يف رياض األطفال» ،وعرض للتطور التاريخي لتشخيص
صعوبات التعلم  Learning Disabilitiesكمصطلح يف مجال الرتبية الخاصة ،وذلك عىل يد صموئيل كريك
 Samuel Kirkعام 1963م ،وذلك من خالل إشارته لوجود فئة من األطفال يصعب عليهم اكتساب مهارات
اللغة والعلم بأساليب التدريس العادية ،مع أن هؤالء األطفال غري متخلفني عقليا ً كما ال توجد لديهم إعاقات
برصية أو سمعية تحول بينهم وبني اكتسابهم للغة والتعلم ،وتظهر عادة يف عدم مقدرة الفرد االستماع ،أو
التفكري ،أو الكالم ،أو القراءة ،أو الكتابة ،أو االثنني معا ً أو صعوبة حل املسائل الرياضية ،وتناولت املؤلفة
سلسلة من الدراسات التى تشري إىل وجود تلك الفئة عىل املستوى العاملي بنسبة من ( )% 12إىل ( ،)% 15وعىل
املستوى العربي بلعت نسبة صعوبات تعلم القراءة ( )٪ 9٫8يف مرص ،وتفاوتت نسبة اإلصابة بالنشاط الزائد
وقلة الرتكيز ما بني ( )% 10إىل ( ،)% 20يف دولة الكويت ،وبلغت نسبة حاالت صعوبات تعلم اللغة إىل ()% 21
يف املرحلة االبتدائية يف األردن ،وهذه تمثل مؤرشات حول وجود تلك الصعوبات وتوزيعها بنسب ال يستهان بها
يف البالد العربية.
وأكدت املؤلفة إنه حتى اآلن لم يتم التعرف عىل السبب الرئيس لصعوبات التعلم ،حيث توصل العلماء
إىل أن أغلب اإلعاقات التعليمية ال تحدث بسبب وجود خلل يف منطقة واحدة أو معينة يف املخ ،ولكن بسبب
وجود صعوبات يف تجميع وتربيط املعلومات من مناطق املخ املختلفة .وترى النظرية الحديثة عن صعوبات
التعلم أنها تحدث بسبب خلل يف الرتكيب البنائي والوظيفي للمخ .وإنه ال جدوى من محاولة معرفة األسباب
املحتملة ،بل املهم هو التوصل إىل أفضل الطرق يف العالج.
وتناولت املؤلفة من خالل هذا الفصل أبرز األسباب املحتملة لصعوبات التعلم كعيوب يف نمو مخ الجنني،
والعيوب الوراثية ،ومشاكل الحمل والوالدة ،ومشاكل التلوث والبيئة ،وتأثريات بعض أنواع العقاقري ،والخمور،
والتدخني يف ظهور حاالت صعوبات التعلم.
وقد قامت املؤلفة بشكل عام بتصنيف صعوبات التعلم إىل نوعني رئيسيني:
 - 1صعوبات التعلم النمائية :وهى الصعوبات التي تتعلق بالوظائف الدماغية ،والعمليات العقلية
واملعرفية التي يحتاجها الطفل يف تحصيله األكاديمي ،وقد يكون السبب يف حدوثها اضطرابات الجهاز العصبي
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املركزي ،وتشمل العمليات املعرفية صعوبات أولية مثل االنتباه ،واإلدراك ،والذاكرة ،وصعوبات ثانوية مثل
التفكري ،والكالم ،والفهم واللغة الشفوية.
 - 2صعوبات التعلم األكاديمية :ويقصد بها صعوبات األداء املدريس املعريف األكاديمي ،والتي تتمثل يف
القراءة والكتابة ،والتهجئة ،والتعبري الكتابي والحساب ،وترتبط هذه الصعوبات إىل حد كبري بصعوبات التعلم
النمائية ،وقد حرصت املؤلفة عىل الربط بينهما يف ثنايا الكتاب سواء ىف الفصل الثاني ،أو ىف الفصل الثالث
واألخري للكتاب ،وتوضيح جوانب التأثري املتبادل بينهما.
ويتميز هذا الكتاب بكونه يركز عىل اإلجراءات والجوانب التطبيقية يف التعامل مع األطفال ذوي
صعوبات التعلم ،مع إعطاء أمثلة عملية عىل ذلك بني صفحات الكتاب وخصوصا ً ما يخص صعوبات تعلم
القراءة والكتابة ،وتوضيحها لدور اآلباء من ناحية ،ودور الروضة من ناحية أخرى يف املساعدة يف عملية النمو
اللغوي لدى الطفل .فهذا الكتاب يخاطب اآلباء واألمهات واملعلمات ،فضالً عن الباحثني يف مجال األطفال ذوي
صعوبات التعلم ،ويتميز باللغة البسيطة والرتتيب املنطقي لألفكار.
وقد انتهى الكتاب يف الفصل الثالث بمجموعة من اإلرشادات للمعلمني واآلباء يف حال اكتشاف وجود
حاالت صعوبات تعلم ،وأولها التعرف عىل مظاهر املقدرة ،والعجز عند الطالب ،وتحليل األخطاء التي يقع
فيها الطالب ،وتحديد نمطها ،ومن ثم رسم الربنامج العالجي .فضالً عن رضورة تجنب أي عامل يؤدي إىل
فشل الطالب ،ومحاولة تشجيعه ،وإزالة التوتر عنه ،ورضورة استخدام طريقة التعليم الفردي مع كل حالة،
تزويد الطالب بربنامج يومي /أسبوعي شامل يوضح املهام والواجبات التي عىل الطالب إنجازها خالل ذلك
األسبوع ،والتعاون مع معلم الرتبية الرياضية يف املدرسة للرتكيز عىل ألعاب التوازن ،واأللعاب التي تقوي
العضالت ،والحركات الكبرية ،واأللعاب التى تعتمد عىل االتجاهات ،واستغالل حصة النشاط يف داخل الصف
بإعطائه مسؤوليات محدودة ،واعتماد مبدأ املراجعة دائماً ،وتشجيع الطفل عىل إنجازها ببطء ،واستعمال
املواد املحسوسة ،وتشجيعه عىل النظر للكلمات بالتفصيل ملساعدته عىل التمييز ألشكال األحرف.
ختاماً ،يمكن القول بالحاجة إىل مزيد من املراجع والدراسات يف مجال صعوبات التعلم ،خصوصا ً مع
ما تمثله هذه الفئة من نسبة ال يستهان بها تصل إىل ( )15%من التالميذ عىل املستوى العاملي ،والتأثريات
السلبية الكبرية لصعوبات التعلم عىل تكوين شخصية الطفل الذي ينتمي لهذه الفئة ،وما تؤدي إليه من
أمراض واضطرابات نفسية ،وتجعل اآلباء يف حرية يف التعامل مع هذه الفئة ،والزال العلم يبحث ىف األسباب
والنظريات وطرق العالج ،لذلك يعد هذا الكتاب خطوة ىف سلسلة من الخطوات املطلوبة لتنمية الوعي بتلك
املشكلة.
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املقاالت
أثر عالج اضطرابات النوم على اخلفض
من عسر القراءة عند تالميذ الطور االبتدائي
د .سعد الحاج بن جخدل

أستاذ مشارك تخصص تربية خاصة بقسم العلوم
االجتماعية جامعة ابن خلدون ،الجزائر
Saadelhadj@univ-tiaret.dz

املقدمة:
كثرية هي البحوث والدراسات التي أثبتت بشكل ال يدع مجاال ً للشك بأن النوم يلعب دورا ً نشطا ً يف
الحفاظ عىل صحة الجسم والعقل ،فبعد أن ساد ولوقت طويل االعتقاد بأن النوم هو محض حالة من الخمول
يف وظائف الجسم والعقل يحتاجه اإلنسان فقط لتجديد نشاطه ،جاءت الدراسات الحديثة لتثبت أن ما يحدث
يف النوم هو أبعد من أن يوصف بالخمول ،حيث إن العديد من العمليات املعقدة والوظائف الحيوية ال تصل إىل
ذروة نشاطها إال ّ خالل النوم؛ كما ّ
أن أهم التغريات الجسدية تحدث خالل النوم فقط.
وتشري العديد من الدراسات إىل ّ
أن النوم جز ًء ال يتجزأ من مراحل التعلم البرشي؛ «فأهمية النوم يف هذا
املجال تتضح عند متابعة أولئك األفراد الذين يعانون من الحرمان من النوم ،حيث أظهروا عجزا ً ثابتا ً يف مختلف
الوظائف املعرفية قياسا إىل أولئك املتمتعني بنوم سليم ،خاصة يف تلك املهام التي تتطلب مقدارا من االنتباه أو
تلك الوظائف التنفيذية» ()Lim & Dinges, 2010, p380؛ وبالتايل ،فمن غري املستبعد أن األطفال الذين يعانون
من االضطرابات النمائية الخاصة بالتعلم واإلدراك يعانون كذلك من اضطرابات النوم؛ وقد تم يف هذا السياق
توثيق العالقة بشكل جيد مع حاالت أطفال يعانون من اضطراب نقص االنتباه املصحوب بفرط الحركة ؛ حيث
وجد هيسكوك وآخرون ( .Hiscock et al )2015يف دراسة لهم بأن محاولة تحسني نوعية النوم عرب برنامج
ّ
التدخل السلوكي القصري عند عينة الدراسة قد أدّت بشكل واضح إىل الخفض من شدة أعراض اضطراب نقص
االنتباه؛ مما أدى إىل تخيل معظم العائالت املشاركة يف الدراسة عن إعطاء أدوية لألطفال.
وألن النوم كان بهذه األهمية فيما يخص االضطرابات املتعلقة بالوظائف اإلدراكية فقد ش ّك بعض
الباحثني يف وجود عالقة بينه وبني مشكالت وصعوبات التعلم املختلفة؛ حيث أشار كل من بونوك وراو وشو
( Bonuck, Rao & Xu )2012من كلية طب ألبريت آينشتاين يف نيويورك سيتي؛ إىل أن تع ّرض األطفال إىل
مشاكل يف النوم يزيد من احتمالية إصابتهم بصعوبات التعلم ،إذ وجد هؤالء الباحثون ّ
أن األطفال الذين كانوا
قد أصيبوا باضطرابات متع ّلقة بالنوم ،من ضمنها انقطاع النفس أثناء النوم والشخري ،وهم ّ
رضع أو يف
سن الحضانة أو الروضة كانوا أكثر حاجة من أقرانهم إىل خدمات التعليم الخاص بسبب إصابتهم بمشاكل
وصعوبات التعلم.
وقد قدّم كاروتينوتو وآخرون ( Carotenuto et al. )2016مساهمة قيّمة يف األدبيات الخاصة ببحث
العالقة بني النوم وصعوبات التع ّلم؛ وذلك من خالل دراسة اضطرابات النوم لدى األطفال الذين يعانون من
عرس القراءة؛ باعتباره أكثر صعوبات التعلم شيوعاً ،إذ يؤثر حسب أصحاب هذه الدراسة عىل واحد من بني
كل ( )10أطفال يف الفصول الدراسية؛ وهو ينجم حسب ذات الباحثني عن عجز يف املعالجة الفونولوجية؛ ومع
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ذلك ،فإن عرس القراءة غالبا ً ما يحدث متشاركا ً مع االضطرابات النمائية األخرى ،مثل اضطراب نقص االنتباه
وفرط الحركة ،وقد يكون هناك عدم تجانس الفت بني األطفال ،مما أدى ببعض الباحثني إىل االعتقاد بأن
«عرس القراءة يمكن أن ينجم عن توليفات معقدة من عوامل الخطر املتعددة» (Smith & Henderson, 2016,
 )p999ونتيجة لذلك  ،فإن االهتمام البحثي يتجه نحو كوكبة أوسع من الصعوبات الرسيرية التي غالبا ً ما
يعاني منها األطفال املصابني بعرس القراءة ،بما يف ذلك مشاكل النوم املحتملة.
وبالعودة لكاروتينوتو وآخرون ( Carotenuto et al. )2016فقد قاموا يف دراستهم بتقديم استبانة
خاصة بعادات النوم آلباء ( )147طفل يعانون من عرس القراءة و ( )766طفل غري معرسين ،والذين ترتاوح
أعمارهم بني  12-8سنة؛ وقد سمحت لهم عيّنة بهذا الحجم بتحليل قوي لخصائص النوم؛ ومن ذلك أنهم
ّ
توصلوا إىل نتائج حاسمة تفيد بأن األطفال الذين يعانون من عرس القراءة أظهروا نسبا ً عالية من عدة
اقرتاح مفاداه أن عرس القراءة يزيد بزيادة
مؤرشات خاصة باضطرابات النوم جعلت الباحثني يؤكدون عىل
ٍ
ّ
وألن كاروتينوتو وزمالءه استخدموا س ّلم تقدير اضطرابات النوم عند األطفال الذي يسمح
مشكالت النوم؛
ّ
بتفكيك اضطرابات النوم ،فقد وجدوا أن األطفال ذوي العرس القرائي يعانون من صعوبات كبرية تتعلق بالبدء
و الحفاظ عىل النوم؛ وأخرى تتعلق باضطرابات التنفس أثناء النوم ،إضافة إىل اضطرابات اإلثارة؛ وهذا يعكس
بشكل وثيق أنواع اضطرابات النوم لدى األطفال الذين يعانون من عرس القراءة.
ّ
وألن التقدير الشخيص الضطرابات النوم قد ال يكفي للحكم عىل وجودها وعالقتها بصعوبات القراءة؛
فقد أجريت دراسات أخرى باالعتماد عىل تخطيط النوم ( )PSGأو اختبار النوم املتعدد ()polysomnography
الذي يستند إىل رصد التَّ رُّ
غيات الفيزيائية والحيويّة أثناء النوم لتشخيص اضطرابات النوم؛ «يسجل تخطيط
ّ
النوم املوجات الدماغية ،نسبة األوكسجني يف الدم ،ومعدّل رضبات القلب والتنفس وحركة العينني والرئتني
ّ
توصلت دراسات كل من
أثناء النوم» ( )Malhotra et al. 2018, p1246وباالعتماد عىل االختبار السابق
( )Bruni et al. 2009و ( )Mercier, Pivik & Busby, 1993إىل أن األطفال الذين يعانون من عرس القراءة قد
أظهروا استثنائيا ً فرتات طويلة من موجات النوم البطيئة مع زيادة يف عدد مغازل النوم ()Sleep spindles
و«ترتبط موجة النوم البطيئة ومغازل النوم بتعلم اللغة ،من خالل تعزيز دمج املفردات الجديدة» (Henderson,
 ،)Weighall, Brown & Gareth, 2012, p676وقد أظهر األطفال الذين يعانون من عرس القراءة وجود عجز
واضح يف تعلم املفردات الشفهية الجديدة ،مما ّ
وفر رابطا ً نظريا ً معقوال ً بني اضطرابات النوم والصعوبات
اللغوية؛ حيث قامت سميث وآخرون ( .Smith et al )2018بتعريض ( )23طفالً مصابني بعرس القراءة
و( )29من غري معرسين إىل ( )16كلمة منطوقة ،وقد أظهر األطفال غري املعرسين يف الصباح التايل تحسن يف
استدعاء كلمات جديدة؛ يف حني أظهر األطفال الذين يعانون من عرس القراءة استدعاء ضعيفا ً للكلمات ،وقد
ارتبط حجم التحسن عند األطفال العاديني مع نشاط املوجة البطيئة ،وذلك بنا ًء عىل املقارنات مع األطفال
األصغر سنا ً والتي تتطابق مع املستويات األولية لتذكر الكلمات الجديدة؛ وهذا ما يؤكد حسب أصحاب هذه
الدراسة عىل أن تراجع دمج املفردات لدى املصابني بعرس القراءة يشري إىل اضطراب النوم ،أو ربما كنتيجة
لوجود تعلم سيئ قبل النوم.
وغري بعيد عن هذه النتائج جاءت دراسة ب ّكار ( )2017لتؤكد الدور السلبي الضطرابات النوم يف تعزيز
معاناة األطفال من عرس القراءة؛ حيث وبقياسه ملدى انتشار اضطرابات النوم لدى عينة مكونة من ()155
تلميذاً؛ منهم ( )61من ذوي عرس القراءة؛ وجد ّ
أن معدّالت اضطراب النوم عند عينة املعرسين قرائيا ً قد بلغت
مستويات قياسية ،حيث وصل متوسطها الحسابي إىل ( )30.33يف مقابل ( )11.12لألطفال العاديني مع العلم
أن الدرجة القصوى للمقياس الذي استخدمه تقدر بـ 40درجة.
ويف ظ ّل عدم التأكيد املبارش للدراسات السابقة عىل سببية العالقة ،تشري دراسة سميث وهندرسون
( Smith & Henderson )2016إىل أن التدخل العالجي هو األسلوب املعياري الوحيد إلثبات العالقة السببية؛
وترضبان يف ذلك مثالً بالدراسة السابقة الخاصة بهيسكوك وآخرين ( .Hiscock et al )2015والتي قيّم فيها
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الباحثون أثر التدخل العالجي ملشكالت النوم عىل نقص االنتباه املصحوب بفرط الحركة ،والذي كما أرشنا
سابقا ً أدى إىل تحسن دال إحصائيا ً يف أعراض هذا االضطراب وكذا يف الذاكرة العاملة؛ ونظرا ً إىل أن نمط مشاكل
النوم عند األطفال الذين يعانون من عرس القراءة مماثل للنمط الذي عند املصابني بنقص االنتباه املصحوب
بفرط الحركة ،فمن املغري اقرتاح أن هذا التدخل قد يكون مفيدا ً أيضا ً لألطفال املصابني بعُ رس القراءة.

مشكلة الدراسة:
ملا كانت اضطرابات النوم كما أشارت الدراسات السابقة الواردة يف التقديم إحدى العوامل املرافقة
لحدوث صعوبات التعلم عموما ً وعرس القراءة خصوصا ً فقد زاد هذا األمر من احتمالية نجاح محاولة عالج
اضطرابات النوم يف الخفض من عرس القراءة عند التالميذ الذين يعانون من هذه الصعوبة؛ وكنتيجة لهذه
املطارحة السابقة يمكن تلخيص مشكلة الدراسة يف السؤال العلمي التايل:
ما مدى فعالية عالج اضطرابات النوم يف الخفض من عرس القراءة عند تالميذ التعليم االبتدائي؟
وكتفكيك لبُنية هذا السؤال الرئييس ،وفقا ً ملتطلبات التصميم التجريبي الكالسيكي الذي سينتهجه
الباحث يف هذه الدراسة؛ يمكن طرح األسئلة الجزئية كاآلتي:
 - 1هل توجد فروق يف القياس القبيل بني املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة عىل مستوى عرس
القراءة؟
 - 2هل توجد فروق بني القياس القبيل والقياس البعدي عند املجموعة التجريبية عىل مستوى عرس
القراءة؟
 - 3هل توجد فروق يف القياس البعدي بني املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة عىل مستوى عرس
القراءة؟

فرضيات الدراسة:
وفقا ً للتساؤالت السابقة ،يمكن صياغة االفرتاضات التالية:
لعالج اضطرابات النوم فعالية كبرية يف الخفض من عرس القراءة عند تالميذ التعليم االبتدائي.
وتبعا ً لهذا االفرتاض الرئييس تأتي الفرضيات الجزئية التالية:
 - 1ال توجد فروق يف القياس القبيل بني املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة عىل مستوى عرس
القراءة.
 - 2توجد فروق بني القياس القبيل والقياس البعدي عند املجموعة التجريبية عىل مستوى عرس القراءة،
لصالح القياس البعدي.
 - 3توجد فروق يف القياس البعدي بني املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة عىل مستوى عرس
القراءة ،لصالح املجموعة التجريبية.

هدف الدراسة:
بشكل رئييس هدفت الدراسة إىل تقييم مدى فعالية عالج اضطرابات النوم يف الخفض من مشكلة عرس
القراءة عند تالميذ املرحلة االبتدائية ،وذلك من خالل محاولة الباحث التع ّرف عىل مدى وجود فروق عىل مستوى
عرس القراءة بني التالميذ الذين تع ّرضوا للربنامج العالجي الخاص باضطرابات النوم والذين لم يتعرضوا له.
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أهمية الدراسة:
ّ
إن فهم دور النوم يف اضطرابات النمو املختلفة أمر حيوي ،ليس فقط لتحسني التقييم والعالج لألطفال
واألرس املترضرة ،ولكن أيضا ً لتقديم نماذج نظرياتية للنوم والنمو املعريف ،ففي حني أن اضطرابات النوم
مشرتكة يف العديد من االضطرابات النمائية ،فمن املرجح أن تختلف هذه املشاكل نوعيا ً وكميا ً عند األطفال
الذين يعانون من صعوبات مختلفة؛ ولذلك ،فمن املهم دراسة اضطرابات النوم بشكل منفصل يف مختلف
صعوبات التعلم ،ونظرا ً ألن الكثري من الدراسات قد الحظت وجود صلة بني نوعية النوم ومستويات القراءة
عند املتعلمني ،فمن املفيد رفع الوعي بالدور املتوقع الضطرابات النوم يف صعوبات القراءة ،واالنفتاح عىل املزيد
من الخطوط املحتملة ملستقبل البحوث يف هذا املجال.
تعترب االرتباطات السلبية لعرس القراءة مع اضطرابات النوم عند األطفال مصدر قلق خاص نظرا ً
الرتفاع معدل انتشار مشكالت النوم؛ فاألرقام تشري إىل «أن اضطرابات النوم تصيب حوايل ( )٪ 25من أطفال
ما قبل سن املدرسة و( )43٪من األطفال الذين هم يف سن الدراسة ماقبل املراهقة و( )٪ 33من املراهقني»
( ،)Carter, Hathaway & Lettieri, 2014, p369ومن املرجّ ح أن تكون هذه األرقام أقل من الواقع؛ فاملعدالت
املب ّلغ عنها الضطرابات النوم لدى األطفال الذين يعانون من صعوبات تربوية هي أعىل من ذلك؛ حيث تختلف
املعدالت تبعا ً للمعايري املستخدمة لتعريف مشكلة النوم ،وكمثال تشري بعض التقارير إىل «أن اضطرابات النوم
تصيب ( )٪ 89-49من األطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم ،و( )٪ 50-25من األطفال الذين يعانون
من اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة و( )٪ 86 - 34من األطفال ذوي الضعف العقيل» (Wiggs, 2001,
.)p178
رغم أن الكثري من الدراسات قد أشارات إىل وجود العالقة بني صعوبات التعلم واضطرابات النوم إال ّ أن
هذا األمر لم ينعكس عىل مستوى محاولة عالج هذه الصعوبات بنا ًء عىل هذا النموذج املفرس للعالقة؛ حيث
إن املتفحص لألدبيات البحثية ال يكاد يجد أي دراسة أعدت يف هذا السياق؛ مما يزيد من أهمية املبادرة يف
انجاز بحوث تستهدف عالج صعوبات التعلم عموما ً وصعوبة القراءة خصوصا ً استنادا ً لعالج اضطرابات النوم
باعتبارها أحد العوامل املحتملة لظهور صعوبات التع ّلم عند التالميذ.

حدود الدراسة:
احلدود املكانية والب�شرية :لقد ت ّم إجراء الدراسة عىل مستوى مجموعة من املدارس االبتدائية التابعة
للمقاطعة الثالثة بمدينة تيارت التي تقع يف الشمال الغربي للجمهورية الجزائرية ،وتضم هذه املقاطعة 24
مدرسة ابتدائية ،بتعداد إجمايل للمتمدرسني يف السنتني الرابعة والخامسة ابتدائي بلغ حتى نهاية أكتوبر2018
عدد ( )710تلميذاً ،منهم ( )311ذكور بنسبة بلغت ( )% 43.80و( )399إناث بنسبة بلغت ( )% 56.19ونظرا ً
لعدم إمكانية التعامل مع جميع هذه املؤسسات ،فقد قرر الباحث اقتصار الدراسة عىل عرشة منها فقط وفق
ما تتيحه إمكانياته.
احلدود العمرية والزمنية :لقد اقترص الباحث عىل الفئة العمرية املمتدة من  9إىل  12سنة .أمّ ا بالنسبة
للحدود الزمنية التي تم فيها إجراء هذه الدراسة فقد قسمت كالتايل:
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الجدول رقم ( )1يمثل مختلف املراحل الزمنية التي مرت بها الدراسة الحالية
م

فرتة إجرائها

مرحلة الدراسة

1

الجزء األول من الدراسة االستطالعية

من 20إىل  25ديسمرب 2018

2

مرحلة اال ّ
طالع والتحرير النظري

من  7يناير إىل 10أكتوبر 2019

3

الجزء الثاني من الدراسة اإلستطالعية

من  10يناير إىل 11فرباير 2019

4

مرحلة املعاينة ()Sampling

من  4مارس إىل  29مارس2019

5

مرحلة الدراسة األساسية

من  8أبريل إىل  14يونيو2019

حتديد املفاهمي:
إضطرابات النوم (:)Sleep disorders
تع ّرف اضطرابات النوم يف الدراسة الحالية بأنها« :حالة عدم االنتظام التي ترافق النوم من حيث مدته
ووقته ،أو ما يحدث خالله من سلوك أو نشاط يتعارض مع حالة النوم الطبيعية والتي تدل عىل عدم تحقق
النوم بالشكل املطلوب؛ وذلك تبعا ً لألنماط التالية :اضطراب البدء والحفاظ عىل النوم ،اضطراب التنفس أثناء
النوم ،اضطراب االستيقاظ الالإرادي ،اضطراب االنتقال املتكرر بني النوم واليقظة ،اضطرابات النعاس املفرط،
اضطراب فرط التعرق أثناء النوم .وهي ما يقيسه سلم تقدير اضطرابات النوم عند األطفال (.»)SDSC

عسر القراءة (:)Dyslexia
يمكن تعريف عرس القراءة يف الدراسة الحالية باعتباره« :عدم قدرة تلميذ املرحلة االبتدائية -الذي ال
يعاني من أي مشاكل حسية أو عقلية -عىل قراءة الكلمات والجُ مل باملستوى الذي يظهره أقرانه ،سوا ًء من
حيث نوعية القراءة أو رسعتها أو فهم مضامينها ،أو السلوك املرافق لها .وهو ما يقيسه مقياس التقدير
التشخييص لصعوبات القراءة للزيات (.»)2015

اإلطار النظري والبحثي:
تعترب القراءة من أعقد العمليات املعرفية؛ ورغم أن إتقان جميع جوانب القراءة أمر رضوري للنجاح
األكاديمي ،إال أن العديد من التالميذ يفشلون يف إتقان القراءة ألسباب خفية ،وذلك يف ظل استبعاد إمكانية
تفسري مشكلتهم هذه بإرجاعها إىل الضعف العقيل أو الحيس أو التعليم غري السليم؛ ومنه فقد تعددت الجهود
البحثية التي تحاول أن تقدم نموذجا ً تفسرييا ً لعرس القراءة يف ظل االستثناءات السابقة.
وتعترب محاولة ربط مشكالت القراءة بوجود مشكالت يف الذاكرة الداللية من أكثر الجهود التفسريية
املقبولة ،وذلك انطالقا ً من البحوث التي أجراها كل من سيبولوتي وارينغتون (Cipolotti & Warrington)1995
والتي ال تزال تحتفظ بقدر كبري من االحرتام يف األوساط العلمية ،حيث أكدت هذه األدبيات عىل أن الذاكرة
الداللية ترتبط باألداء القرائي اليومي للتالميذ ،من خالل تعزيز اإلدراك الجيد للوحدات املش ِّكلة للنصوص
املقروءة ،سواء كانت حروفا ً أم كلمات أم جمل ،وذلك استنادا ً إىل نموذج العمليات الدّاللية ،التي تتضح فيها
املعلومات الدّاللية عن طريق املميزات الدّاللية؛ انطالقا ً من فكرة ّ
أن الذاكرة الدّاللية تنتظم يف سمات ،وأن
الوحدات (الحروف ،الكلمات )..مخ ّزنة بشكل منفصل ،حيث يت ّم تمثيل كل واحدة منها بالئحة من السمات
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الدّاللية ،ومن هذا املنطلق فإن التحقق من صوت أو معنى الكلمة ال يقوم عىل البحث يف املخزون املعريف ،بل
السمات عىل مجموعة واسعة من املعطيات التجريبية ،عىل مجموعة من ّ
باملقارنة بني مجموعتني من ّ
السمات
التي تختلف حسب درجة االنتماء إىل الفئة ( زغبوش.)2008 ،
وقد افرتض ماير (ّ Meyer )1970
أن كل مفهوم ،وبالتايل ك ّل كلمة يف الذاكرة تخ ّزن عىل هيئة طاقم من
السمات ( )List Of Subsetsوقد اعترب ماير أن التحقق الداليل يف االنتماء إىل فئة معيّنة يحصل وفق معالجة
من مرحلتني:
املرحلة الأوىل :يتم يف هذه املرحلة اسرتجاع الكلمة أو خصائصها ،ثم تقارن مقارنة شاملة بمجموعة
محتملة مستخلصة من التشابهات بني املجموعتني بهدف تقييم انتماء املجموعة إىل الفئة ،وتفيض إىل قرار
رسيع.
املرحلة الثانية :يف هذه املرحلة تشتغل عمليات ثانية للمقارنة تستند فقط عىل السمات التعريفية
املحدّدة ،حيث يفصل الشخص الخواص التعريفية للكلمة عن الخواص التمييزية ملجموعة الكلمات مح ّ
ط
االختبار( .كالتسكي)1995 ،
وقد حاول كل من نيلوفار وريزا ( Niloffar & Riza )2017أن يربطا هذه النماذج الداللية بظهور
عرس القراءة من خالل تأكيدهما عىل أن عدم اكتمال مرحلة تخزين الكلمات وخصائصها يف شكل طواقم من
السمات يف الذاكرة الداللية ،هو من يؤثر الحقا ً عىل عملية القراءة حيث يفشل الفرد عند مواجهته للكلمة
محل القراءة يف العثور عىل طاقم السمات الذي يتالءم معها؛ فيحاول بذلك القفز عىل النطق الصحيح للكلمة
باستخدام تلك الكلمات التي سبق له وأن حفظها يف ذاكرته طويلة األمد دون املرور عىل التكوين الداليل ليقرأها
عىل أنها هي الكلمة التي تواجهه ،وقد قدّما يف سبيل ذلك النموذج التايل:

قراءة مبارشة من الذاكرة
طويلة األمد قراءة خاطئة (غري
داللية)

الذاكرة طويلة األمد

فرن آمون
)النشاط األسايس للذاكرة الداللية (بناء السمات
املقاربات الداللية
(استثمار السمات)

تخزين غري داليل

املرحلة رقم ()2

املرحلة رقم ()1

محاولة قراءة كلمة جديدة

تتم هذه النشاطات أثناء النوم

اإلدراك األوىل للكلمات
)التعليمات األولية(

الشكل ( .)1نموذج مفرس لعالقة الفشل يف بناء السمات الداللية بصعوبات القراءة ([ ) Niloffar, Riza, 2017بترصف]

إن املتفحص للنموذج الذي اقرتحه كل من نيلوفار وريزا ( Niloffar & Riza )2017يالحظ كيف أن فشل
الدماغ يف تكوين السمات الداللية عىل مستوى الذاكرة الداللية أثناء املراحل األوىل لتعلم الكلمات له انعكاس
مبارش عىل عملية القراءة الحقاً ،حيث يغيب السند الداليل الذي يعتمد عليه العقل يف إدراك الخصائص الداللية
والصوتية للكلمة ،فيلجأ الطفل الذي يعاني من عرس القراءة إىل استغالل شبه ظاهري للكلمات مع تلك التي
سبق له وأن خ ّزنها يف ذاكرته طويلة األمد ،ويقرأها عىل أنها ذات الكلمات ،وذلك بسبب أن تخزين الكلمات يف
الذاكرة طويلة األمد كان تخزينا ً غري داليل.
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وقد تمت إضافة مربع بإطار مخطط لهذا الشكل ،وذلك للتوضيح بأن عملية بناء السمات الداللية ونقل
املعارف الناتجة عن هذه العملية إىل الذاكرة طويلة األمد يتم أثناء النوم؛ وهذا ما من شأنه أن يمنح النوم دورا ً
حاسما ً يف عملية تعلم القراءة.

منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدرا�سة :إن خصوصية موضوع عرس القراءة ،إضافة إىل طبيعة الدراسة التجريبية ملختلف
متغريات البحث الحايل ،دفعا الباحث إىل اختيار املنهج التجريبي كمنهج وظيفي شمويل؛ ونظرا ً لكون املنهج
التجريبي ال يعتمد عىل تصميم واحد ،فقد جرى اختيار التصميم التجريبي الكالسيكي (Classic Experimental
 )Designحيث يعترب التصميم التجريبي الكالسيكي أو ما يسمى بـ(التصميم القبيل-البعدي للمجموعتني)
أرقى أنواع التصاميم التجريبية املحكمة ،وذلك ألن «بنيته تستجيب لجميع خصائص التصميم الناجح ،فهو
يتوافر عىل مجموعتني ضابطة وتجريبية ،واختبارين قبيل وبعدي ،واختيار وتعيني عنارص املجموعتني يكون
فيه بطريقة عشوائية مع مراعاة ظروف التكافؤ بني املجموعتني ،فيما عدا إدخال املعالجة (املتغري املستقل)
عىل املجموعة التجريبية دون الضابطة ،وبالتايل فإن أي فرق قد يظهر بني االختبار القبيل والبعدي سيعزى
بطريقة أو أخرى ألثر املعالجة التجريبية» (سعد ،2018 ،ص.)119
عينة الدرا�سة :إن سعي الباحث يف هذه الدراسة إىل الوصول إىل تعميمات حقيقية ،وإىل صدق يف تمثيل
دراسته للمجتمع البحثي ككل ،إضافة إىل محاولة ابتعاده عن التحيز والذاتية يف استخراج النتائج ،واستجابة
ملختلف الرشوط الخاصة بتشخيص صعوبات القراءة ،كل هذا دفعه دفعا ً إىل استخدام طريقتني أساسيتني
يف إجراء عملية املعاينة هما :املعاينة بالغربلة ( )Sampling with screeningواملعاينة العشوائية الطبقية
(.)Stratified random sampling
حيث استخدمت «املعاينة بالغربلة» (سعد ،2015 ،ص )410الستخراج أفراد مجموعة التالميذ املعرسين
قرائيا ،وذلك بجمع كل حاالت العرس القرائي املتواجدة يف املجتمع الصالح للدراسة واملكوَّن من ( )710تلميذاً؛
وتتم هذه الغربلة باستخدام مجموعة االختبارات املخصصة لذلك ،حيث ال يبقى يف هذه املجموعة سوى التالميذ
الذين أظهروا عرسا ً قرائيا ً صافيا ً من كل الحاالت املستبعدة ،ففي البداية يتم استخراج كل الحاالت التي تعاني
من ضعف يف القراءة ثم يتم خطوة بخطوة استبعاد كل الحاالت التي تعاني من مشاكل أخرى كما ورد يف
الرشوط التي تضمنها التعريف اإلجرائي لصعوبات تعلم القراءة ،بحيث ال يبقى يف األخري إال األفراد الذين يعانون
من عرس قراءة حقيقي.
أما بالنسبة الستخدام املعاينة العشوائية الطبقية فقد كان بهدف استخراج املجموعة الثانية ،أي
املجموعة الضابطة من العينة الكلية ،وهذه املعاينة تتبع املعاينة السابقة فهي تأتي بعدها ،حيث وبعد
استخراج كل التالميذ الذين يعانون من عرس القراءة ،نستخرج منهم مجموعة مكافئة يف العدد ويف نسبة
الجنسني ،لكن بطريقة عشوائية بقصد الحصول عىل توزيع يقارب التوزيع الطبيعي.
بعد إجراء عملية االستبعاد بمختلف مراحلها والتي ت ّم من خاللها غربلة املجتمع ،تبقى يف النهاية 145
تلميذ معرسا ً منهم ( )82ذكرا ً و( )63أنثى ت ّم تقسيم هذه العيّنة إىل مجموعتني باعتماد املعاينة العشوائية
الطبقية أين جرى محاولة احرتام التناسب تبعا ً للجنس والعدد بني املجموعتني وذلك وفقا ً ملا هو معروض يف
الجدول رقم (.)2
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الجدول رقم ( )2يمثل مختلف حجوم عينة الدراسة ومستويات الجنس وطبيعة املجموعة

العينة

الذكور

اإلناث

مجموع

30

69
76
145

فوارق التصميم

طبيعة املجموعة

يطبق عليها الربنامج

مجموعة تجريبية

39

ال يطبق عليها الربنامج

مجموعة ضابطة

43

33

82

63

مجموع حجم العينة

أدوات البحث:
 .1مقياس التقدير التشخييص لصعوبات القراءة لفتحي الزيات ( :)2015لقد اعتمدت الدراسة الحالية
يف استخراج وتشخيص التالميذ الذين يعانون من صعوبات القراءة عىل االختبار الذي صممه الزيات ()2015
والذي جاء ضمن بطارية مقاييس التقدير التشخيصية لصعوبات التعلم النمائية واألكاديمية (.)LDDRS
ويأتي هذا االختبار يف شكل شبكة تفريغ مكونة من ( )3صفحات ،الصفحة األوىل مخصصة للتعليمة؛
والثانية للفقرات ،والثالثة لسلم التصحيح؛ تستغرق اإلجابة عىل فقرات هذه املقاييس مـن خمسـة عشـر
إىل عرشين دقيقة يف املتوسط لكل تلميذ ،ولضمان سالمة التقدير يطلب من املعلم عدم االستمرار يف اإلجابة
عليه ألكثر من ستة تالميذ يف الجلسة الواحدة .وقد اعتمد هذا املقياس عىل س ّلم رباعي يقدر مستعمله درجة
الصعوبة.
أما بالنسبة للخصائص السيكومرتية لهذه األداة فقد ت ّم االعتماد عىل النتائج التي توصلت إليها دراسة
عوفة ( ،)2017وذلك ألن الدراسة تمت ضمن البيئة الجزائرية التي تنتمي إليها عيّنة الدراسة الحالية؛ وقد
أسفرت هذه الحسابات التي أجراها الباحث عوفة ( )2017عن أن جميع القيم الخاصة بارتباط العبارات
ببعضها بعض من جهة ،وبالدرجة الكلية من جهة أخرى ،جاءت دالة عند مستوى ( ،)0.05وقد تراوحت
ما بني ( 0.63و  .)0.89وهذا يؤكد حسب الباحث عوفة ( )2017أن مقياس التقدير التشخييص لصعوبات
القراءة يتمتع بصدق بنائي عايل ضمن البيئة الجزائرية؛ كما أشارت النتائج إىل أن جميع معامالت الثبات
جاءت دالة إحصائيا ً عند مستوى ( )0.01حيث تراوحت قيم الثبات بني ( )0.69كأدنى قيمة و( )0.92كأعىل
قيمة؛ كما أثبتت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي الذكور واإلناث يف مقياس
التقدير التشخييص لصعوبات القراءة ،هذا وتراوحت قيم الصدق الذاتي بني ( )0.67كأدنى قيمة و()0.96
كأعىل قيمة.
 .2سلم تقدير اضطرابات النوم عند األطفال ( :)SDSCلقد اعتمد الباحث يف دراسته الحالية ،عىل
سلم تقدير اضطرابات النوم عند األطفال ( )The Sleep Disturbance Scale for Childrenمن إعداد بروني
وآخرون ( ،Bruni et al. (1996والذي كان يحتوي يف نسخته األوىل عىل ( )27عبارة ،لتشخيص اضطرابات
النوم عند األطفال ،وبسبب ضعف ارتباط درجة إحدى العبارات بالدرجة الكلية للمقياس وذلك بحصولها عىل
قيمة غري دالة بلغت ( )0.40ق ّلص أصحاب املقياس عدد العبارات لتصبح ( )26عبارة.
يقدم هذا املقياس إىل األولياء؛ وذلك من خالل إجابتهم عىل ( )26عبارة ،بوضع دائرة عىل الرقم الذي
يتوافق مع البدائل الخمسة املقرتحة من طرف أصحاب املقياس ،والتي يعتقدون بأنها تتطابق مع ما يالحظونه
عىل نوم أطفالهم خالل الستة أشهر املاضية.
تتوزع العبارات الستة والعرشون عىل ستة أبعاد رئيسية هي:
 - 1اضطراب البدء والحفاظ عىل النوم.
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 - 2اضطراب التنفس أثناء النوم.
 - 3اضطراب االستيقاظ الالإرادي.
 - 4اضطراب االنتقال املتكرر بني النوم واليقظة.
 - 5اضطرابات النعاس املفرط.
 - 6اضطراب فرط التع ّرق أثناء النوم.
الخصائص السيكومرتية لسلم ( :)SDSCلقد انطلق الباحث يف الدراسة الحالية ،يف محاولة تكييف سلم
( )SDSCمن ترجمته لبنود هذا السلم ،من اللغة اإلنجليزية إىل اللغة العربية ،وكنتيجة لهذا التغيري الذي مس
لغة ُّ
الس ّلم؛ فقد توجب عىل الباحث إعادة قياس خصائصه السيكومرتية وذلك وفقا ً لألساليب التالية:
أوالً :صدق االختبار :لقد تم يف بداية األمر عرض سلم ( )SDSCاملع ّرب عىل مجموعة من املحكمني للتأكد
من الصدق الظاهري لعملية الرتجمة ،وقد اعتمدنا يف ذلك عىل مجموعة تحكيم مكونة من ( )8محكمني من
ذوي االختصاص ،وقد أضفنا لهم محكما ً يشتغل يف مجال الرتجمة ،ليصري مجموع املحكمني ( )9محكمني
(طبيب مختص يف اضطرابات النوم )7( ،أساتذة جامعيني يف الرتبية الخاصة 1 ،مختص يف الرتجمة) وقد ت ّم
أخذ رأيهم عىل مرحلتني؛ األوىل خاصة بلغة االختبار ومدى وفائها للنسخة األصلية وللنسخة املرتجمة؛ والثانية
خاصة بتحديد األوزان النسبية ملختلف البنود ،وقد كانت إجابتهم يف كلتا املرحلتني موزعة عرب ثالث اعتبارات
(جيد ،حسن ،ضعيف).
وقد لوحظ أن أغلب املح ّكمني قد اتفقوا بنسب عالية فاقت  80%عىل أن الرتجمة كانت فعالً وفيّة
ومالئمة سواء بالنسبة للنسخة األصلية أو النسخة املرتجمة ،مع تفوّق طفيف لصالح النسخة املرتجمة،
ّ
تحفظت عىل
حيث بدت لغة البنود مستجيبة أكثر لصالح النسخة املرتجمة؛ ونظرا ً ألن لجنة املحكمني قد
بعض األخطاء يف الرتجمة خصوصا ً يف بعد (اضطراب فرط التعرق أثناء النوم) فقد عدّل الباحث الرتجمة تبعا ً
للمالحظات التي قدمت له ،مما جعله يتأكد من وجود توافق منطقي (ظاهري) بني هذه البنود والجوانب التي
تحتويها.
وبالعودة إىل املرحلة الثانية من التحكيم الخاصة بتحديد األوزان النسبية ملختلف البنود (األهمية
املنطقية لكل عبارة) ،فقد جاءت نتائجها كاآلتي:
الجدول رقم ( )3األوزان النسبية وترتيب مختلف عربات سلم ()SDSC
عبارة وزن نسبي رتبة

عبارة وزن نسبي رتبة

عبارة وزن نسبي رتبة

عبارة وزن نسبي رتبة

عبارة وزن نسبي رتبة

1

4.5%

5

7

4.2%

7

13

4.4%

6

19

3.5%

13

25

3.9%

11

2

3.5%

13

8

5.3%

2

14

3.5%

13

20

3.3%

20

26

3%

25

3

4.6%

4

9

5.8%

1

15

3.5%

13

21

2.9%

26

4

4.1%

8

10

3.8%

12

16

4%

9

22

3.3%

20

5

4%

9

11

3.5%

13

17

3.1%

24

23

4.7%

3

6

3.5%

13

12

3.3%

20

18

3.5%

13

24

3.3%

20
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ويالحظ من خالل الجدول رقم ( )3أن جميع عبارات السلم قد حققت أوزانا ً متقاربة ،حيث انحرصت
قيمها النسبية بني ( )% 5.8كأكرب وزن حصلت عليه العبارة رقم ( )9و( )2.9%حصلت عليه العبارة رقم
( )21ونظرا ً ألن األوزان متقاربة ومنسجمة إىل حد ما فقد تقرر التمسك بجميع العبارات الست والعرشين.
ثانياً :ثبات االختبار :بعدما ت ّم التأ ّكد من صدق عبارات سلم ( )SDSCانتقل الباحث إىل حساب ثبات هذا
االختبار وقد ت ّم تطبيق هذا اإلجراء عىل عينة مكوّنة من  18فرد ،بحيث ت ّم حساب معامل الثبات أوال ً من خالل
طريقة التجزئة النصفية ( )Split-halfتعديل سبريمان براون ومعامل كرنباخ ألفا (،)Cronbach,s alpha
بحيث تم يف البداية تقسيم السلم إىل نصفني (أعداد زوجية وفردية) وتم حساب االرتباط بني درجات النصفني؛
إضافة إىل حساب قِ يم كرومباخ ألفا لكل بعد من أبعاد السلم؛ وقد أسفرت هذه العملية عىل القيم التالية:
جدول ( )4قيم معامالت الثبات لكل بعد من أبعاد سلم ()SDSC
قيم الثبات

األبعاد
Split-half

Cronbach,s alpha

 - 1اضطراب البدء يف النوم والحفاظ عليه

0.686

 - 2اضطراب التنفس أثناء النوم

0.834

**

 - 3اضطراب االستيقاظ الالإرادي

0.710

**

0.744

 - 4االنتقال املتكرر بني النوم واليقظة

0.642

*

0.610

 - 5اضطراب النعاس املفرط

0.655

*

0.812

 - 6اضطراب فرط التعرق أثناء النوم

0.883

**

0.622

0.862

**

0.800

الدرجة الكلية

*

0.635
0.801

**
**

*

*

**
*

**

(*) 0.01 )**( 0.05

يالحظ من خالل الجدول السابق أن جميع معامالت الثبات دالة إحصائيا ً إما عند مستوى ( )0.05أو
مستوى ( ،)0.01حيث تراوحت قيم الثبات سواء باستخدام التجزئة النصفية بني ( )0.64كأدنى قيمة حصل
عليها بعد (االنتقال املتكرر بني النوم واليقظة) و ( )0.88كأعىل قيمة حصل عليها بعد (اضطراب فرط التعرق
أثناء النوم) ،أو باستخدام معامل كرونباخ ألفا بني ( )0.61كأدنى قيمة حصل عليها بعد (االنتقال املتكرر
بني النوم واليقظة) و ( )0.81كأعىل قيمة حصل عليها بعد (اضطراب النعاس املفرط) وهذا يؤكد ثبات أبعاد
السلم ،وقد بلغت القيمة الكلية للسلم يف حالة التجزئة النصفية ( )0.86أما يف حالة ألفا كرونباخ فقد بلغت
( )0.80وهي قيم عالية ودالة إحصائيا ً ويمكن تعميمها عىل كافة مجتمع الدراسة؛ وبالتايل يمكن القول :أن
سلم تقدير اضطرابات النوم عند األطفال ( )SDSCيتمتع بمعامل ثبات قوي.
برنامج عالج اضطرابات النوم عند األطفال :رغم قلة األدبيات التي تهتم بتقديم حلول سلوكية
الضطرابات النوم عند األطفال املصابني بصعوبات أكاديمية ،إال أن الباحث حاول يف دراسته الحالية بناء
تصور عالجي خاص ،يستند ملبادئ العالج السلوكي وبعض التدخالت شبه الطبية؛ وذلك من خالل مجموعة
من املحددات الفنية واملنهجية ،يمكن استيضاحها ضمن األطر التالية:
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�أ .الهدف من الربنامج :يهدف الربنامج العالجي الخاص باضطرابات النوم عند التالميذ ذوي عرس
القراءة إىل تعزيز عادات النوم الصحيحة وتغيري عادات النوم الخاطئة من خالل التأكيد عىل نوعية وكمية
النوم املناسبتني ،وذلك بنيّة الخفض من عرس القراءة عند هؤالء التالميذ.
ب .مدة الربنامج :استنادا ً ملجموعة من األدبيات البحثية التي وردت يف الدراسة الحالية؛ فإن الباحث
قرر أن يخضع املجموعة التجريبية للتدخل العالجي ملدة شهرين متتابعني؛ وذلك يف حدود ( )60ليلة.
ج .مكونات الربنامج :يتكوّن الربنامج العالجي الحايل من مجموعة التدخالت السلوكية املختلفة والتي
تنسجم مع كل اضطراب من اضطرابات النوم التي يظهر األطفال والتي تم اإلشارة لها يف التعريف اإلجرائي،
وذلك وفقا للجدول التايل:
الجدول ( )5مكونات الربنامج العالجي الضطرابات النوم عند التالميذ ذوي العرس القرائي
الرقم

2

4

6

اضطراب االستيقاظ الالإرادي.

5

اضطراب التنفس أثناء النوم.

3

اضطراب البدء يف النوم والحفاظ عليه.

1

املحور

التدخل العالجي

وصف التدخل

الخفض من املثريات
الصوتية والبرصية

يهدف هذا التدخل إىل الخفض من العوامل الفيزيقية التي من
شأنها أن تحول دون استغراق الطفل يف نومه؛ وتتضمن هذه
العوامل مختلف املشتتات البرصية أو الصوتية التي يمكن أن
تتواجد يف بيئة النوم الخاصة بالطفل.

العالج بالظالم
(سكوتوثريابي)

يقوم هذا التدخل العالجي عىل تظليل مختلف النوافذ ومداخل
الضوء الطبيعي؛ وتعديل إضاءة املصابيح بحيث يكون الوضع
يف البيت شبه مظلم ،وينطلق األولياء يف هذا اإلجراء قبل املغرب
بحوايل ساعة ونصف.

ضغط مجرى التنفس
اإليجابي

وذلك من خالل وضع قناع التنفس من جهاز التكثيف عىل وجه
الطفل يف الفرتات التي يسمع فيها األولياء أصوات الشخري أو
االختناق تصدر من الطفل.

تمرين الحلق

وهو تمرين خاص بتسهيل تدفق الهواء خالل األنف من خالل
نفخ بالون بقدر اإلمكان مع استخدام التنفس العميق؛ وينفخ
البالون مرة واحدة بدون محاولة التنفس من األنف؛ يكرر هذا
التمرين  5مرات يوميا ً قبل النوم لتحسني تدفق الهواء.

املالمسة الجسدية

بسبب االعتقاد أن االستيقاظ الالإرادي يرجع إلحساس الطفل
بالفراغ املكاني ،يمكن ألحد األولياء أن ينام بجانب هذا الطفل
عىل أن يحاول م ّد ذراعه أو قدمه ليالمس جسد الطفل طيلة فرتة
نومه.

اإليقاظ املجدول

يقوم هذا التدخل عىل برمجة مواعيد إليقاظ الطفل املصاب بهذا
االضطراب مرة أو مرتني كل ليلة ،بحيث تكون فرتات اإليقاظ
ثابتة ،ويبقى الطفل فيها يقظا ً يف حدود دقيقتني قبل أن يعود
للنوم مجدداً.
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8

10

12

اضطراب فرط التعرق أثناء النوم.

11

اضطراب النوم املفرط.

9

االنتقال املتكرر بني النوم واليقظة.

7
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عرش دقائق
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يف هذه التقنية كلما استيقظ الطفل يسعى األولياء إىل الحيلولة
دون رجوعه إىل النوم ملدة عرش دقائق ،ويتكرر األمر يف جميع
فرتات اليقظة مهما كثرت.

التدليك السويدي

بالتزامن مع فرتة العرش دقائق التي يحرم فيها الطفل من النوم؛
يقوم أحد الوالدين بتدليك جسد الطفل بحركات دائرية ،بما
يشبه العجن يف الطبقات السطحية من العضالت ،وذلك بهدف
تحقيق االسرتخاء تمهيدا ً لعودة الطفل للنوم.

العالج بالضوء
(فوتوثريابي)

وذلك بتعريض الطفل للضوء سوا ًء من مصدر طبيعي عرب
فتح النافذة لدخول ضوء الشمس بشكل مبارش ،أو باستخدام
مصباح كامل الطيف شدة إضاءته يف حدود ( 10000لكس) عىل
بعد نصف مرت من العينني ,عىل أن يكون هذا التعريض محدودا ً
ما بني ( 90 - 30دقيقة) يف املوعد الطبيعي الستيقاظ الطفل.

القيلولة املجدولة

يمنح الطفل فرتة ألخذ قيلولة ال تتجاوز ساعة ،مع محاولة
تأخري نومه الطبيعي بساعة ،وتكرار هذا األمر بشكل ممنهج،
مع الحفاظ عىل نفس مواعيد القيلولة وبداية النوم الطبيعي.

التمارين الرياضية

يقوم الطفل بعمل بعض التمارين الرياضية املنزلية (كتمارين
املروحة ،وثني الجذع ،وتحريك األرجل يف الهواء أثناء االستلقاء..
الخ) وذلك ملدة عرش دقائق؛ بهدف دفع الجسم للتعرق قبل
الخلود للنوم.

االستحمام قبل النوم

يدفع األولياء الطفل إىل االستحمام بمياه دافئة دون استخدام
الصابون أو الغاسول ،وذلك قبل خلوده إىل النوم؛ وهذا من شأنه
أن يحرر الطاقة وينفس الغدد املسؤولة عن التعرق ،فيربد
الجسم أثناء النوم.

د .تطبيق الربنامج :لقد ت ّم تطبيق هذا الربنامج العالجي وفقا ً للتصميم التجريبي الكالسيكي،
ط ّ
وذلك طيلة ثمانية أسابيع ،إذ ُ
بق عىل املجموعة التجريبية فقط ،حيث تم إجراء جلسات تكوينية ألولياء
األمور الذين يعاني أبناؤهم من اضطرابات النوم ،وقد دامت هذه الجلسات التكوينية من ساعة إىل ساعتني
عرب مختلف املدارس االبتدائية املعنية بالدراسة ،بمساعدة جزء من الطاقم اإلداري والبيداغوجي لهذه
املدارس ،وذلك بعد إمضاء األولياء عىل تعهدات تتضمن موافقتهم عىل االنخراط يف هذه الدراسة والتزامهم
بمجرياتها.
هذا وقد تم الحصول عىل أرقام هواتف هؤالء األولياء من أجل التواصل معهم ،ملرافقتهم يف تطبيق
الربنامج العالجي عىل أبنائهم ،إضافة إىل عقد جلسة تنسيق وتقييم بعد ميض عرشين يوما ً عىل تطبيق
الربنامج من أجل تاليف الصعوبات التي واجهها األولياء أثناء تطبيقهم له ،وكذا من أجل تبادل الخربات بينهم
فيما يخص كيفية التعامل مع إجراءات هذا الربنامج.
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نتائج الدراسة ومناقشتها:
أوالً :الفرضيات الجزئية:
الفرضية الجزئية األوىل« :ال توجد فروق دا ّلة إحصائيا ً يف القياس القبيل بني املجموعة التجريبية
واملجموعة الضابطة عىل مستوى عرس القراءة».
ومن أجل التأكد من هذه الفرضية إحصائيا ً قام الباحث باتباع الخطوات التالية:
 - 1لقد انطلق الباحث من الفرضية الصفرية التي تنص عىل اآلتي:
 - 2قام الباحث بعدها باختيار املعامل اإلحصائي املناسب للتحقق من فرضيته ،وقد تمثل هذا االختبار
يف (اختبار  Tللفرق بني مجموعتني مستقلتني.)Independent Samples T-Test/
 - 3وكخطوة الحقة بعد تحديد نوع املعامل قام الباحث باستخدام برنامج الـ SPSSالستخـراج قيمة
ّ
توصل إىل النتيجة التالية:
 t-testوقد
الجدول رقم ( )6معامل التجانس ومعامل الفروق ( )T-testلقيم متغيرّ ي الفرضية الجزئية الثانية
القيم الوصفية
املتغري
عرس القراءة

العينة

عدد األفراد

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الخطأ
املعياري

مجموعة تجريبية

69

67.52

7.90

0.95

مجموعة ضابطة

76

67.92

6.52

0.74

اختبار الفروق بني املجموعتني املستقلتني
اختبار ليفن
لتجانس التباين

عرس
القراءة

افرتاض تساوي التباين
افرتاض عدم تساوي
التباين

اختبار( )tلتجانس املتوسطات

F

Sig.

T

Df

Sig.
)(2-tailed

3.28

0.07

-0.33

143

0.74

-

-

-0.33

132.33

0.74

إن من بني الفرضيات األساسية لتطبيق  T-Testتحديد تجانس املجموعتني (أي تساوي تباين املجتمعني
املأخوذ منهما املجموعتني) وذلك انطالقا ً من الفرضية الصفرية التالية:
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ومن خالل الجدول رقم ( )6يف الخانة الخاصة بـاختبار التجانس (Levene›s Test for Equality of
 )Variancesنالحظ أن P-value=0.07>0.05:وبالتايل نقبل فرضية التجانس الصفرية ،فاملجموعتني متجانستني؛
ومنه فإن قيمة ( )Tقد قدرت بـ ( )0.33 -ومن خالل الخانة ( )Sigنحدد التايلP-value= 0.74 >0.05 :
ومنه نقبل فرضية العدم بمستوى داللة  0.05أي ال توجد فروق معنوية بني املجموعة التجريبية
واملجموعة الضابطة عىل مستوى عرس القراءة؛ ويف قراءة مبسطة للنتائج السابقة يمكننا أن نستدل عىل
غياب الفروق من خالل النتائج الوصفية أعاله حيث بلغ متوسط نتائج املجموعة الضابطة  67.92يف مقابل
 67.52لصالح املجموعة التجريبية وهما بكل تأكيد جد متقاربني.
وعليه ووفقا ً ملا جاء سابقا ً يمكننا القول أن الفرضية التي تقول « ال توجد فروق دا ّلة إحصائيا ً يف
القياس القبيل بني املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة عىل مستوى عرس القراءة» قد تحققت.
الفرضية الجزئية الثانية« :توجد فروق دالة إحصائيا ً بني القياس القبيل والقياس البعدي عند املجموعة
التجريبية عىل مستوى عرس القراءة ،لصالح القياس البعدي» ومن أجل التأكد من هذه الفرضية إحصائيا ً قام
الباحث باتباع الخطوات التالية:
 - 1لقد انطلق الباحث من الفرضية الصفرية التي تنص عىل اآلتي:
 - 2قام الباحث بعدها باختيار املعامل اإلحصائي املناسب للتحقق من فرضيته وقد تمثّل هذا االختبار
يف (اختبار  Tللفرق بني املجموعتني املتماثلتني.)Paired Samples T-Test/
 - 3وكخطوة ثانية قام الباحث باستخدام برنامج الـ SPSSالستخـراج قيمة  T-Testوقد توصل إىل
النتيجة التالية:
الجدول رقم ( )7معامل التجانس ومعامل الفروق ( )T-testلقيم متغريي الفرضية الجزئية الثالثة
القيم الوصفية
عدد
األفراد

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الخطأ املعياري

القياس القبيل

69

67.52

7.90

0.95

القياس البعدي

69

42.43

7.91

0.95

املجموعة التجريبية األوىل
عرس القراءة

اختبار الفروق بني املجموعتني املتماثلتني
فروق التماثل
املتوسط الحسابي
عرس القراءة

القياس القبيل–القياس البعدي

25.08

االنحراف املعياري
3.43

T

Df

Sig.
)(2-tailed

60.69

68

0.00

من خالل الجدول رقم ( )7يظهر لنا أن قيمة ( )tقد قدّرت بـ  60.69وبدرجة حرية قدرت بـ  68ومن خالل
الخانة ( )Sigوالتي كانت باختبار ثنائي الحد نظرا ً لعدم توجيه الفرضية نحدد التايلP-value= 0.00<0.05 :
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ومنه نرفض فرضية العدم بمستوى داللة  0.05أي توجد فروق دالة بني نتائج القياس القبيل والقياس
البعدي يف املجموعة التجريبية عىل مستوى عرس القراءة ،ويف قراءة مبسطة للنتائج السابقة يمكننا أن نستدل
عىل وجود هذه الفروق واتجاهها من خالل النتائج الوصفية أعاله حيث بلغ متوسط نتائج القياس القبيل
 67.52بينما انخفض مستوى عرس القراءة يف القياس البعدي ليبلغ  42.43أي أن هناك تحسن بينِّ وهو
تبعا ً للرشوط التجريبية التي ت ّم وضعها يرجع بداللة كبرية إىل الربنامج العالجي الذي ت ّم تقديمه للمجموعة
التجريبية؛ ووفقا ً للسلم التشخييص املعتمد يف الدراسة الحالية فقد انتقل أفراد املجموعة التجريبية من حالة
عرس القراءة الشديد إىل عرس القراءة املتوسط.
وعليه ووفقا ً ملا جاء سابقا ً يمكننا القول ّ
أن الفرضية التي تقول «توجد فروق دالة إحصائيا ً بني القياس
القبيل والقياس البعدي عند املجموعة التجريبية عىل مستوى عرس القراءة ،لصالح القياس البعدي» قد تحققت
ولصالح القياس البعدي.
الفرضية الجزئية الثالثة« :توجد فروق دالة إحصائيا ً يف القياس البعدي بني املجموعة التجريبية واملجموعة
الضابطة عىل مستوى عرس القراءة ،لصالح املجموعة التجريبية».
ومن أجل التأكد من هذه الفرضية إحصائيا ً قام الباحث باتباع الخطوات التالية:
 - 1لقد انطلق الباحث من الفرضية الصفرية التي تنص عىل اآلتي:
 - 2قام الباحث بعدها باختيار املعامل اإلحصائي املناسب للتحقق من فرضيته وقد تمثل هذا االختبار
يف (اختبار Tللفرق بني مجموعتني مستقلتني.)Independent Samples T-Test/
 - 3وكخطوة ثانية بعد تحديد نوع املعامل قام الباحث باستخدام برنامج الـ SPSSالستخراج قيـمة
 T-Testوقد توصل إىل النتيجة التالية:
الجدول رقم ( )8معامل التجانس ومعامل الفروق ( )T-testلقيم متغريي الفرضية الجزئية الخامسة

القيم الوصفية
املتغري
عرس القراءة

العينة

عدد األفراد

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

الخطأ املعياري

مجموعة تجريبية

69

42.43

7.91

0.95

مجموعة ضابطة

76

64.36

7.34

0.84

اختبار الفروق بني املجموعتني املستقلتني
اختبار ليفن
لتجانس التباين

عرس القراءة

افرتاض تساوي التباين
افرتاض عدم تساوي التباين

اختبار ( )tلتجانس املتوسطات

F

Sig.

T

Df

Sig.
)(2-tailed

1.006

0.31

17.31-

143

0.00

-

-

17.25-

138.90

0.00
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إن من بني الفرضيات األساسية لتطبيق  T-Testتحديد تجانس املجموعتني (أي تساوي تباين املجتمعني
املأخوذ منهما املجموعتان) وذلك انطالقا ً من الفرضية الصفرية التالية:

ومن خالل الجدول رقم ( )8يف الخانة الخاصة بـاختبار التجانس (Levene,s Test for Equality
 )of Variancesنالحظ أن P-value=0.05<0.31 :وبالتايل نقبل فرضية التجانس الصفرية ،فاملجموعتني
متجانستني.
رغم أن الجدول رقم ( )2يعرض احتمايل التجانس وعدم التجانس؛ إال أننا نتقيد بجهة التجانس فقط،
والتي يظهر فيها أن قيمة ( )Tقد قدرت بـ ( )17.31 -ومن خالل الخانة ( )Sigنحدد التايلP-value= 0.05>0.00:
ومنه نرفض فرضية العدم بمستوى داللة ( )0.05أي توجد فروق دالة إحصائيا ً بني املجموعة التجريبية
واملجموعة الضابطة عىل مستوى عرس القراءة يف القياس البعدي ولتبسيط التحليل نستطيع أن نستدل عىل
هذه الفروق وعدم تجانس املجموعتني من خالل النتائج الوصفية التي سبق وعرضت أعاله حيث بلغ متوسط
نتائج املجموعة الضابطة ( )64.36يف مقابل ( )42.52لصالح املجموعة التجريبية التي سجلت انخفاضا ً
واضحا ً عىل مستوى عرس القراءة.
وعليه ووفقا ً ملا جاء سابقا ً يمكننا القول بأن الفرضية التي تقول « توجد فروق دالة إحصائيا ً يف القياس
البعدي بني املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة عىل مستوى عرس القراءة ،لصالح املجموعة التجريبية»
قد تحققت.

ثاني ًا :الفرضية الرئيسية:
لقد نصت الفرضية الرئيسية عىل ّ
أن لعالج اضطرابات النوم فعالية كبرية يف الخفض من عرس القراءة
عند تالميذ التعليم االبتدائي؛ وللتأكد من صالحية هذه الفرضية أقدم الباحث عىل امتحان ثالث فرضيات جزئية،
وفق بنية التصميم التجريبي الكالسيكي والذي يضمن تحقق الفرضية الرئيسية بمجرد تحقق فرضياته
الجزئية؛ ونظرا ً لتحقق هذه األخرية يف دراسته الحالية فقد تأكد للباحث وبداللة إحصائية -تراوحت ما بني
( )0.01و( -)0.05من مدى فعاليّة عالج اضطرابات النوم يف الخفض من عرس القراءة عند تالميذ التعليم
االبتدائي( .انظر الجداول رقم)6،7،8 :

مناقشة وتفسير النتائج:
يف هذا السياق تأتي نتائج الدراسة الحالية لتأكد عىل ما أشارت إليه الكثري من األدبيات البحثية التي
رأت بأن النوم السليم ينتج تعليما ً سليماً ،وذلك انطالقا ً من مبدأ أن النوم يساهم يف قدرة العقل عىل تحرير
املعطيات التي ت ّم تخزينها أثناء النشاط القرائي ،و«تشري نظرية التحجيم املشبكي ( )synaptic scalingإىل أن
النوم يلعب دورا ً مهما ً يف تنظيم التعلم الذي يحدث أثناء االستيقاظ والذي من شأنه أن يؤدي بالدماغ إىل تخزين
املعطيات بشكل فعّ ال؛ مما يزيد من طاقته ويوسع من فضاء عمله» (.)Tononi & Cirelli, 2006, p52
وبعد أن ساد ولوقت طويل االعتقاد بأن وظيفة النوم تقترص عىل الصيانة ،من خالل إصالح تلف اآلليات
الخلوية ،وتوليف الجزيئات الكبرية ،وتجديد إمدادات الطاقة وإزالة الفضالت الكيميائية التي تتجمع يف الخاليا
العصبية ،ظهرت نظريات (معالجة املعلومات) ،والتي أكدت عىل أن وظيفة النوم تتعدى ذلك إىل السماح بإجراء
عمليات بنائية غري ممكنة أثناء سلوك التعلم (القراءة) ،ومن ذلك دمج املعارف التي تم تعلمها يف لحظات
اليقظة ،و»تعترب نظرية التحجيم املشبكي واحدة من أبرز هذه النظريات التي ترى أن النوم يهدف يف املقام
األول إىل إضعاف نقاط اشتباك عصبي ،ملوازنة وتعزيز نقاط اشتباك أخرى وقع التعلم يف نطاقها أثناء اليقظة»
(.)Tononi & Cirelli, 2014, p15
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وبذلك يساعد النوم عىل إعادة تحليل الجمل التي تم قراءتها أثناء اليقظة ،عن طريق إعادة إنتاج نفس
أنماط نشاط الدماغ التي حدثت أثناء عملية القراءة ،إال أن األمر يتم بطريقة أرسع؛ وأثناء هذه العملية
الرسيعة يقوم الدماغ بإزالة الروابط التي تشكلت سابقا ً والتي أثبت التعلم الجديد بأن محتوياتها خاطئة،
هذا االستبعاد أمر رضوري ملنع فرط التعلم ،بحيث يقوي الدماغ بعض نقاط االشتباك العصبي (الوصالت)
بني العصبونات عن طريق إضعاف نقاط أخرى ،ومنه فعملية إضعاف الروابط الفاشلة التي تحدث أثناء
النوم تسمح بتقوية روابط أخرى أثناء عملية التعلم (القراءة) عندما يكون الفرد يف حالة استيقاظ (Kalat
.)& James, 2009
ويف دراسة لتونوني وسريييل ( Tononi & Cirelli )2014توصال إىل نتيجة مفادها أن عملية التحجيم
املشبكي ترتبط طرديا ً بوظيفة تعلم الكلمات (نطقا ً وفهماً) ونظرا ً لكون أن نشاط التحجيم املشبكي يزداد
أثناء النوم فقد رصد أصحاب هذه الدراسة إىل أن عملية دمج الكلمات ترتفع هي األخرى أثناء النوم ،وذلك
وفقا ً للشكل التايل:

الشكل رقم ( .)2منحنى يوضح مستويات كل من (التحجيم املشبكي) و(دمج الكلمات)
تبعا ً ملتغري لفرتات اليقظة ( )Wakeوالنوم ( )Sleepوفقا ً لدراسة ()Tononi & Cirelli, 2014
وتفرس ذات األدبيات كيف أن للنوم دخل أيضا ً فيما يسمى الذاكرة التقريرية؛ وخصوصا ً ما تعلق منها
بالذاكرة الداللية ( )Semantic memoryالتي تش ّكل واحد من نوعني من الذاكرة التقريرية ،وهي تتمثل يف
االحتفاظ املؤقت أو الدائم بمعاني الكلمات والجمل التي نقرؤها أو نتعلمها؛ وتستفيد هذه الذاكرة الداللية
من املوجات غري الرسيعة يف النوم البطيء ( ،)Carlson & Neil, 2010وقد أُجريت يف هذا السياق دراسة من
طرف والكر ( )Walker, 2009أظهر فيها أن النوم السليم يثبّت معاني ودالالت الكلمات التي يتم مشاهدتها
أو قراءتها يف النهار.
وال يلعب النوم دورا ً يف التثبيت الداليل للكلمات فقط بل «يساهم يف تقوية الكلمات الجديدة ودمجها مع
املعرفة الحالية ،بما يتوافق مع نماذج التعلم العصبي التي يدعم فيها النوم نقل قرن آمون ()Hippocampus
للكلمات الحديثة نحو الذاكرة طويلة األمد» (.)James, Gaskell, Weighall & Henderson, 2017, p09
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التوصيات:
 - 1من خالل ما توصلنا إليه من نتائج تتعلق بأهمية النوم يف النشاط األكاديمي ،فإننا نشدد عىل رضورة
االعتناء بوضعية النوم عند التالميذ داخل األوساط الرتبوية وذلك جنبا ً إىل جنب مع تلك الوضعيات
النفسية واالجتماعية واملعرفية التي عادة ما يُرصد لها وقت وتُبذل يف سبيلها جهود.
 - 2إن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻴﻮميات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑوضعية اﻟﻨﻮم عند األطفال واﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم فيها بعض اﻵﺑﺎء ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ
اﻤﻟﻌﻠﻮﻣﺎت والوقائع التي تظهر عىل نوم أبنائهم ،إضافة إىل ﺗﺴﺠﻴﻼت اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ،ورﺻﺪ حركات اﻟﺠﺴﻢ
أثناء النوم ،كلها سلوكيات مهمة ينبغي عىل جميع اآلباء التقيد بها من أجل تكوين صورة واضحة
عن الحالة النمائية لألطفال ،وذلك بغرض تحقيق االكتشاف املبكر تمهيدا ً إلحداث تدخل مبكر يف حال
وجود خلل.
 - 3من خالل تعاملنا مع األولياء يف تطبيق الربنامج العالجي وما واجهنا من صعوبات يف هذا السياق؛
تأكد لنا رضورة أن تستند قرارات العالج ليس فقط عىل نوع اضطراب النوم املستهدف ولكن أيضاً- ،يف
حدود املعقول -عىل تفضيالت األرسة وقدراتها.
 - 4يف ضوء طبيعة انتشار اضطرابات النوم وصعوبات القراءة واالستجابة الجيدة للعالجات السلوكية،
هناك جانب آخر يجب مراعاته وهو الوقاية من خالل تقديم النصائح لآلباء الجدد حول كيفية تشجيع
عادات النوم الجيدة والتعامل مع اضطرابات النوم األكثر شيوعاً ،وكذا باالنتباه إىل خطورة هذه
االضطرابات عىل الحياة املدرسية ألبنائهم.
 - 5ال تتوافر أغلب مدارس الوطن عىل أطباء وأخصائيني يف مجاالت الرتبية العالجية ()Orthopedagogy
مما حد من إمكانية تقديم تشخيصات حقيقية يف مجاالت اضطرابات النمو ،وكذا مختلف الصعوبات
التعليمية؛ ومنه فمن املفيد إعادة النظر يف إمكانية تعيني أخصائيني يف مجاالت الرعاية الصحية والرتبية
العالجية داخل األوساط التعليمية ،مع تدعيمهم بقوانني تلزم الفاعلني الرتبويني بتخصيص فحوصات
دورية بغرض الكشف عن مختلف هذه االضطرابات تمهيدا ً لعالجها.
 - 6نظرا ً لتأكد الباحث من صالحية الربنامج العالجي الذي اقرتحه للخفض من اضطرابات النوم بدرجة
أوىل ومن عرس القراءة بدرجة ثانية؛ فإنه يقرتح أن يتم تبني هذا الربنامج أو ما وافقه من برامج تعتمد
عىل مبدأ تعديل األنماط السلوكية الخاصة بالنوم ،وذلك من طرف الهيئات الوصية والعمل عىل تعميمها
عىل املدارس كمكون عالجي ينفذ بالتعاون مع األولياء.
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أستاذ التعليم العايل مؤهل يف علوم الرتبية
املدرسة العليا لألساتذة -جامعة املوىل إسماعيل مكناس

doc.educa2019@gmail.com
صدر عن الهيئة الوطنية لتقييم منظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي ،التابعة للمجلس األعىل للرتبية والتكوين
والبحث العلمي باملغرب ،تقرير بعنوان :تقييم نموذج تربية األطفال يف وضعية إعاقة يف املغرب – نحو تربية دامجة يف ماي .2019
وهو تقرير موضوعاتي ،يقع يف ( )79صفحة موزعة بني تقديم وستة فصول وخالصة عامة  ،باإلضافة إىل قائمة للمراجع
وامللحقات.
يستهل تقديم التقرير بالتأكيد عىل تعهدات املغرب ،والتزاماته الدولية والوطنية بحماية حقوق األطفال يف وضعية
إعاقة واالرتقاء بها وخاصة يف املجال الرتبوي ،من خالل العمل عىل وضع آليات وبنيات تربوية دامجة تمكن هذه الفئة من
املشاركة الكاملة واملتساوية يف املنظومة التعليمية .انسجام مع دستور اململكة  ،2011والرؤية اإلسرتاتيجية إلصالح التعليم
.2030 - 2015
ويتلخص الهدف الرئيس للتقرير يف تقديم قراءة تقييمية للنماذج والتجارب املعتمدة يف مجال تربية األطفال ذوي اإلعاقة
يف املغرب .والعمل عىل إعداد وتقاسم رؤية واضحة ومشرتكة للرتبية الدامجة ،انطالقا ً من مرجعية تربوية قائمة عىل اإلنصاف
واملساواة يف الحقوق الرتبوية لجميع األطفال ،ترصد املمارسات الرتبوية يف هذا املجال وتحليلها ،بغية بلورة اسرتاتيجية حقيقية
للرتبية الدامجة لألطفال يف وضعية إعاقة .ومن هذا املنطلق ،فإن التقرير يعد تقييما ً تشخيصيا ً استرشافيا ً يفحص النصوص
الترشيعية املنظمة من جهة أوىل ،ويحلل العمل امليداني عرب دراسة وتقييم أثار النماذج والتجارب الرتبوية املنجزة من أجل تقديم
مساهمة تسرتشد بها السياسات العمومية يف قطاع الرتبية والتعليم باململكة املغربية.

وقد جاءت فصول التقرير عىل الشكل االتي :

الفصل األول :املداخل املنهجية:
يعرض هذا الفصل من التقرير املقاربة املنهجية املعتمدة يف إعداده .والتي تجمع بني الدراسة الوثائقية
واالستكشاف امليداني ملساءلة الرتبية الدامجة باملغرب ،عرب تحليل ثالثي األبعاد واملستويات :
 املستوى الدويل :يعتمد تحليل ومقارنة من خالل عرض لبعض التجارب الدولية يف مجال الرتبيةالدامجة ،وخاصة عىل مستوى املمارسات ،والربامج الرتبوية ،والطرائق البيداغوجية ،ومصادر التمويل املمكنة
وغريها.
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 املستوى الوطني :يقوم عىل تحليل الوثائق املتعلقة بالرتبية الدامجة يف املغرب بغية تقييم موضوعيلتطور السياسات العمومية يف مجال تربية األطفال يف وضعية إعاقة.
 املستوى الجهوي :ينطلق من تحليل عرضاني للتجارب امليدانية ،والتي أنجزت يف أربع جهات بالرتابالوطني للمملكة .وهي  :جهة الرباط سال القنيطرة ،وجهة طنجة تطوان الحسيمة ،وجهة سوس ماسة،
والجهة الرشقية.
إن االختيار املنهجي الذي تبناه التقرير ملقاربة مختلف أبعاد تربية األطفال يف وضعية إعاقة باملغرب،
يتأسس عىل الطبيعة التقييمية والتقويمية للتقرير .وذلك انطالقا ً من االعتبارات التالية:
أوالً :صياغة إطار مفاهيمي مرجعي ومشرتك للرتبية الدامجة .يمكن من توفري شبكة تحليل مشرتكة
للرتبية الدامجة ،وتوحيد املصطلحات واملفاهيم اللغوية املعتمدة يف هذا املجال.
ثانياً :املقارنة الدولية يف مجال تربية األطفال يف وضعية إعاقة ،مما يمكن من توفري خربات متنوعة
ومتعددة املشارب واملرجعيات.
ثالثاً :تحليل السياسات العمومية والربامج املتعلقة برتبية األطفال يف وضعية إعاقة ،من خالل فحص
ودراسة النصوص الترشيعية ،واالتفاقيات الدولية التي صادق عليها املغرب.
رابعاً :رصد التجارب امليدانية ،من خالل تتبع جهود املجتمع املدني واملنظمات غري الحكومية الدولية يف
مجال تربية وتعليم األطفال يف وضعية إعاقة.
خامساً :وضع إسرتاتيجيات أفضل لرتبية هذه الفئة من األطفال ،عرب بناء تصور ونموذج وطني خاص
للرتبية الدامجة.

الفصل الثاني :صياغة اإلطار املفاهيـمي  :التربية الدامجة:
يتناول هذا الفصل بالدراسة والتحليل تطور مفهوم «الدمج» ( ،)inclusionالذي أصبح يفرض نفسه يف
التداول العام ،ليحل محل مفهوم «اإلدماج» ( ،)intégrationالذي لم يعد يواكب التحوالت والتطورات الخاصة
باملكانة التي أصبحت لألطفال يف وضعية إعاقة داخل املجتمع .خاصة وأن مفهوم الدمج يستحرض املبادئ
والقيم التي تحيل عىل فلسفة مجتمع دامج ،وإىل فلسفة حقوق اإلنسان .عىل الرغم من أن الكثريين يعتقدون
أن الدمج تطور طبيعي لإلدماج  ،حيث يعني مزيدا ً من اإلدماج أو اإلدماج بشكل أفضل .وقد ارتبط هذا التطور
بدول اسكندنافيا مع بداية السبعينات من القرن املايض  ،ثم انترش برسعة يف الواليات املتحدة األمريكية وكندا.
ويحيل مفهوم الدمج عىل معنى أسايس  ،وهو اإلدماج ( )mainstreamingالذي يعني يف السياق الرتبوي
أن األطفال يف وضعية إعاقة يجب أن يعطوا تكوينا ً يستجيب لحاجاتهم  ،ولكن يف وسط يكون طبيعيا ً قدر
اإلمكان.
إن املدارس الدامجة ( )les écoles inclusivesال تقف عند محاولة مساعدة األطفال يف وضعية
إعاقة بشكل خاص ،بل تحاول أن تأخذ بعني االعتبار حاجات جميع األطفال ،وأن تكيف التعليم تبعا ً
لذلك .حيث يتمدرس الجزء األكرب منهم يف مدارس ،وفصول دراسية عادية  ،باستثناء الذين يعانون من
إعاقات حادة .وهناك من البلدان من اتجهت نحو فكرة ومبدأ الدمج الكيل أو الكامل ،وإغالق املدارس
املتخصصة ( )Full inclusionمثل إيطاليا ،وكندا ،والواليات املتحدة األمريكية .انطالقا ً من أن مفهوم
الدمج  ،يعكس انتقاال ً كبريا ً من املقاربة البيولوجية/الطبية للفرد يف وضعية إعاقة ،حيث يعترب العجز
السبب املفرس لإلعاقة ،إىل مقاربة اجتماعية أساسها الحق ،وتساءل الكيفية والطريقة التي يتصور بها
املجتمع ومؤسساته اإلعاقة.
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الفصل الثالث :املقارنة الدولية:
يتناول هذا الفصل دراسة مقارنة ألهم التجارب والنماذج الدولية يف مجال تربية األطفال يف وضعية
إعاقة ،وذلك بغية االستعانة بها يف تقييم السياسات العمومية املغربية يف هذا الجانب ،سواء عىل مستوى
التخطيط والتدبري ،أو عىل مستوى التكلفة املالية .مع العلم أنه يستحيل عىل كل نظام تربوي يف العالم أن
يستغني عن التفكري يف الرتبية الدامجة باعتبارها النموذج الجديد ملعالجة التنوع داخل فضاء املؤسسات
الرتبوية واملجتمع عموماً .مع رضورة التأكيد عىل أنه ال يوجد نموذج تربوي مثايل يمكن استنساخه ،أو نموذج
وحيد قابل للتطبيق يف سياقات مختلفة .وعىل العموم ،يمكن التمييز عىل املستوى الدويل بني أربع مجموعات،
وهي كاالتي :
 املجموعة األوىل :من البلدان التي تعطي األسبقية للمسار الوحيد ( )one trackapprochحيث تخلتعن املقاربة التقليدية ،والقائمة عىل تصنيف األطفال يف وضعية إعاقة إىل فئات ،وتبنت مقاربة عالئقية
اجتماعية .كما عملت عىل تطبيق نظاما ً شامالً للرعاية ،عرب إلغاء األقسام الفارقية ،واملدارس الخاصة.وهي
السويد ،وإيطاليا ،ومؤخرا ً نجد دوال ً مثل :البورتغال واسبانيا ،واليونان ،والواليات املتحدة األمريكية وكندا ،
وبعض البلدان النامية كالربازيل.
 املجموعة الثانية :وتضم بلدان تعتمد عىل مسارين تربويني متمايزين ( )tow trackapprochنظامتربوي متخصص بهذه الفئة من األطفال ،إىل جانب النظام الرتبوي العادي .ومن بني هذه البلدان نشري إىل كل
من أملانيا ،وهولندا ،وسويرسا.
 املجموعة الثالثة :وهي بلدان تعتمد مقاربة متعددة املسارات ( )Multi trackapprochحيث تعتمدمقاربة فارقية مع تطبيق بعض املرونة يف املمارسات .ومن بني هذه البلدان نجد فرنسا ،وإنجلرتا ،والنمسا،
وفينلندا ،وايرلندا ،وبولونيا.
 املجموعة الرابعة :وهي بلدان ما يزال نموذجها الرتبوي يف طور البناء ،حيث لم تبدأ باالهتمامبالرتبية الدامجة إال يف وقت قصري نظرا ً ألسباب وعراقيل تاريخية مرتبطة بطبيعة النظام السيايس ،والثقايف،
واالجتماعي السائد .ونذكر منها عىل سبيل املثال ليتوانيا واليابان.
إن املقارنة الدولية ،تقودنا يف النهاية إىل التمييز بني مقاربتني يف شأن الرتبية الدامجة .وهما :املقاربة
النسقية التي تنظر إىل لإلعاقة باعتبارها شكالً من أشكال التنوع والحياة .وهو ما يجعلها تعتمد نظام تربوي
يستوعب الجميع دون إقصاء أو تمييز .ثم نجد مقاربة محافظة تدعو إىل رضورة التطبيع مع اإلعاقة .وهو ما
يفرض عىل النظام الرتبوي الخاص تعويضه وتجاوز مستوى القصور والنقص ،بغية تحقيق التكييف املنشود
لألطفال يف وضعية إعاقة.
أما عىل مستوى اإلنفاق والتكلفة املالية الخاصة بتمويل برامج الرتبية الدامجة ،فيذكر التقرير أن هناك
اختالفا ً كبريا ً بني بلدان العالم .بني اتجاه يعترب الرتبية الدامجة مكلفة جدا ً مقارنة باألنظمة الرتبوية الخاصة،
واتجاه يرى عكس ذلك ،حيث إن إقصاء األطفال يف وضعية إعاقة من الرتبية الدامجة مكلف أكثر عىل املدى
املتوسط .مع العلم أن املنظمات غري الحكومية تبقى هي املصدر األول والرئييس لتمويل هذا النوع من الربامج
الرتبوية مقارنة مع الحكومات الوطنية.

الفصل الرابع :حتليل السياسات والبرامج املتعلقة بتربية األطفال يف وضعية إعاقة:
يعالج هذا الفصل سياسات الدولة املغربية يف مجال تربية وتعليم األطفال يف وضعية إعاقة من خالل
دراسة النصوص الترشيعية والقانونية ،وعىل رأسها دستور اململكة لسنة  2011الذي أكد يف الفصل ()43
منه عىل مناهضة كل أشكال التمييز بني املواطنني .إضافة إىل االتفاقيات الدولية التي صادق عليها املغرب
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عىل التوايل سنة  ،1993وسنة  ،2009واملتعلقة بحماية األشخاص يف وضعية إعاقة .هذا إىل جانب النصوص
التنظيمية املنظمة ملجال الرتبية الوطنية كامليثاق الوطني للرتبية والتكوين  ،2000الذي أكد يف الدعامة ( )14إىل
تيسري ولوج هذه الفئة من األطفال إىل البنيات واملرافق التعليمية ،وذلك بتكييف هندستها وبرامجها الرتبوية
وطرائقها البيداغوجية .مع التنصيص عىل رضورة قيام وزارة الرتبية الوطنية بإحداث مراكز متخصصة
برشاكة مع الجهات الحكومية وجمعيات املجتمع املدني .كما وقف التقريرعند املبادئ واملستجدات التي
جاءت بها الرؤية اإلسرتاتيجية إلصالح منظومة الرتبية والتكوين ،2030-2015حيث خصصت الرافعة الرابعة
لألشخاص يف وضعية إعاقة ،من خالل التأكيد عىل حق هذه الفئة يف ولوج الرتبية والتكوين .إىل جانب القانون
اإلطار  13-97والصادر سنة  2016الذي عزز مبدأ الحق يف االستفادة من الخدمات الرتبوية يف كل األسالك
التعليمية ،دون أن تكون اإلعاقة سببا ً يف الحيلولة دون التمتع بهذا الحق الدستوري.
لقد شكلت معظم هذه النصوص الترشيعية مقدمة لبلورة سياسة املغرب يف هذا القطاع .وهو ما
يعكس انخراطه ،ومنذ وقت مبكر ،يف مجال الرتبية الخاصة مع نهاية الستينيات من القرن املايض ،وخاصة
لألطفال ذوي اإلعاقات السمعية البرصية .ثم بعد ذلك األطفال ذوو اإلعاقات الذهنية يف الثمانينات .حيث تم
إنشاء مؤسسات خاصة كاملنظمة العلوية لرعاية املكفوفني يف املغرب  ،ومؤسسة لال أسماء لألطفال الصم.
ومع نهاية التسعينيات من القرن املايض ،قامت وزارة الرتبية الوطنية بإحداث أقسام اإلدماج املدريس()CLIS
يف عدد من املدن املغربية .وذلك يف إطار مرشوع رائد وطموح يرمي إىل إدماج كيل أو جزئي لألطفال يف وضعية
إعاقة يف األقسام العادية .وقد تم تعزيز هذا املرشوع وتعميمه يف سنة  ،2006بعد عقد إتفاقية رباعية األطراف
ضمت كالً من وزارة الرتبية الوطنية ،ووزارة الصحة ،وكتابة الدولة املكلفة باألرسة والطفولة واألشخاص
املعاقني ،ومؤسسة محمد الخامس للتضامن .كما قامت وزارة الرتبية الوطنية سنة  2014بتجريب نموذج
للرتبية الدامجة يف التعليم االبتدائي ،وبعد ذلك يف مستوى التعليم الثانوي اإلعدادي سنة 2017بمجال األكاديمية
الجهوية للرتبية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة .ولتوحيد الهندسة البيداغوجية ألقسام الرتبية الدامجة
وضعت وزارة الرتبية الوطنية إطارا ً مرجعيا ً يف ديسمرب  ،2017لتيسري االنتقال من مقاربة إدماجية إىل مقاربة
دامجة.

الفصل اخلامس :تربية األطفال يف وضعية إعاقة  :التجارب امليدانية:
ويعرض دراسة توثيقية ألهم التجارب يف مجال تربية األطفال يف وضعية إعاقة ،والتي قام بها مختلف
الفاعلني واملتدخلني ،اعتماد عىل الدراسة امليدانية التي شملت أربع جهات من تراب اململكة هي  :جهة طنجة
تطوان الحسيمة ،وجهة الرباط سال القنيطرة ،وجهة سوس ماسة ،والجهة الرشقية .وقد كشف املسح امليداني
عن استمرار املقاربة الطبية/العاهاتية لإلعاقة لدى غالبية الفاعلني واملهنيني ()L’approche défectologique
التي ما تزال تعتمد تقييم حدة القصور ،وليس وضعية اإلعاقة يف تحديد مسار الرتبية لدى هذه الفئة من
األطفال .كما أن التمثالت االجتماعية السلبية تجاه الشخص املعاق ما تزال سائدة داخل املجتمع ،ويزداد األمر
سوءاً ،حينما يتعلق بفئة األطفال .األمر الذي يحد من مستوى استمرارهم يف التعلم يف األقسام العادية جنبا ً
إىل جنب مع األطفال اآلخرين .كما أن األرس تجد صعوبة يف ولوج البنيات الرتبوية املتخصصة يف تشخيص
وتقييم وضعية اإلعاقة بسبب اإلكراهات الجغرافية (بعد املسافات ) والفقر ،إىل جانب غياب إسرتاتيجية
واضحة للتنسيق بني الفاعلني عىل املستويات املحلية والجهوية والوطنية .كما بينت الدراسة امليدانية غياب
آليات حقيقية يف التوجيه الرتبوي الخاص بهذه الفئة ،مما يؤثر سلبا ً عىل مسارهم الدرايس .هذا فضالً عن
وجود فصل تنظيمي بني فضاءات التعلم  ،حيث يتلقى األطفال يف وضعية إعاقة التعلمات األساسية املدرسية،
مثل القراءة والكتابة والحساب يف األقسام العادية عىل يد مدرسني غالبيتهم لم يتلقوا تكوينا ً خاصا ً يف كيفية
التعامل مع هذه الفئة .بينما تخصص املراكز الخاصة والجمعيات املهتمة بتعليمهم التعلمات السوسو-
تربوية كاالستقاللية  ،واملواطنة ،وقيم التنشئة .أما مصادر التمويل الحكومية ،فال تزال ضعيفة جداً،
وتعتمد باألساس عىل مجهودات األرس واالعانات الدولية ،وخاصة املنظمات غري الحكومية مثل (Humanité

122

مجلة الطفولة العربية

تقيمي منوذج تربية األطفال يف وضعية إعاقة يف املغرب  :نحو تربية دامجة

العدد السابع والثمانون

 )Inclusionو( )Handicap Internationalإضافة إىل الدعم التقني الذي تقدمه اليونيسيف (.) UNICEF
ولهذا االعتبار ،وجه التقرير نداء إىل الدولة لتحمل مسؤوليتها والتعهد بالتزاماتها الدستورية.

الفصل السادس :أي منوذج لتربية األطفال يف وضعية إعاقة يف املغرب؟:
انطالقا ً من خالصات البحث امليداني ،خصص هذا الفصل لتحديد وضعية املغرب يف مجال تربية األطفال
يف وضعية إعاقة .وذلك من خالل العمل عىل نمذجة مختلف االتجاهات والتجارب املوجودة .وهي تجارب
وممارسات متنوعة ،تحتاج إىل مزيد من الهيكلة والتنسيق للوصول إىل نموذج خاص بالتجربة املغربية يف هذا
الشأن .وقد خلص الفصل إىل التأكيد عىل أن النموذج املغربي ما يزال يف طور البناء « نموذج يف طور البناء».
بالرغم من التطورات واملبادرات العديدة التي شهدتها البالد لتجويد وتطوير النظام الرتبوي الخاص باألطفال
يف وضعية إعاقة .فاالنتقال إىل نموذج خاص بالرتبية الدامجة يقتيض ،رفع التحديات التي ما تزال قائمة أمام
هذا التحول ،وخاصة تفعيل مبادئ الحكامة املالئمة للرتبية الدامجة ،وتجويد املمارسات واألنشطة الرتبوية
والتدبريية ،إضافة إىل رضورة العمل عىل تغيري العقليات والثقافة االجتماعية السائدة تجاه اإلعاقة والشخص
املعاق ،وتوسيع العرض الرتبوي وتعميمه يف كل الجهات واألقاليم باململكة ،وتخصيص التمويالت الكافية
وتعبئتها بما يضمن نجاح املبادرات واملشاريع ذات الصلة ،واعتماد منظومة لتقييم وتقويم جودة وفعالية
تربية األطفال ذوي االحتياجات الخاصة.
إجماالً ،نلخص إىل أن هذا التقرير ،يعد إضافة نوعية ال غنى عنها ،يف دراسة وتشخيص واقع تربية
األطفال ذوي االحتياجات الخاصة .أو كما يحلو ألصحاب املقاربة الدامجة وصفهم باألطفال يف وضعية
إعاقة .فمنذ حصول املغرب عىل االستقالل ،وإىل غاية اليوم ،لم يشهد هذا القطاع ،دراسة تقويمية شاملة يف
هذا املوضوع تحاول استيعاب كل الفاعلني واملتدخلني .األمر الذي يمكن أن يقدم أرضية علمية صلبة ،يمكن
االرتكاز عليها من قبل الدولة ورشكائها يف الداخل والخارج ،لوضع سياسات تربوية/إنمائية لهذه الفئة من
أبناء الوطن .وتتجىل قيمة هذا التقرير املوضوعاتي ،يف املعطيني التاليني ،هما:
أوالً :أهمية املنظور /الرباديغم املنهجي املعتمد يف تشخيص الحالة الراهنة لرتبية األطفال يف وضعية
إعاقة باململكة .وهو منظور ،ينطلق من الدراسة الوثائقية ،وينتهي باالستكشاف امليداني .مع تعزيز وإغناء
الدراسة امليدانية ،باملعطيات التي توفرها املقارنة الدولية.
ثانياً :أهمية املعطيات واملعارف العلمية املتضمنة يف نص التقرير ،فالقارئ يجد نفسه أمام مصدر غني
للمعطيات والبيانات واملعلومات الخاصة بتطور منظومة تربية األطفال يف وضعية إعاقة .لكنه ال يقف عند
حدود الرسد التاريخي للنماذج والتجارب املختلفة املتبعة يف هذا الشأن ،بل يحلل املعطيات ويقارنها ،بكيفية
عرضانية ،عرب املرور بمختلف القطاعات والهيئات املتدخلة يف مجال تربية األطفال يف وضعية إعاقة .كما
يرصد ،وبكيفية نوعية  ،املوضوع املركزي  ،واملتعلق بتقييم واقع الرتبية الدامجة باملغرب.

123

