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افتتاحية العدد

يكتسب التواصل بجميع أشكاله عند األطفال أهمية خاصة ألنه يعكس قابلية استثنائية
على حيوية الطفل وسالمته حسب املواصفات املطلوبة .وسلوك التواصل ليس باألمر الهني،
فه��و محدود مبتطلبات بيولوجية وس��يكولوجية وحضارية معينة ،بحيث تتكون أش��كال
التواصل إلى قيم ومعايير تصبح جزءا ً من التكوين النفس��ي للطفل عند اكتس��ابه للغة التي
حت��دد توقعات الطفل وتعريفاته للواقع ال��ذي يوجد فيه والذي يك ّون حصيلته اللغوية من
املعاني والدالئل حسب معايير املجتمع التي تشكله.
إن محاولة الولوج في فهم إش��كاليات التواصل عند الطفل حتتاج إلى الدخول في ش��رح
مفصل آلليات جملة من العمليات األساسية التي تبلورت في بحوث نظرية وجتريبية شتى
في السبعني سنة املاضية ،والتي منها االستدخال -االستخراج ،االتكالية  -التعلق ،التوحد-
التقليد ،لعب األدوار  -مفهوم الذات ،وهي عمليات تنطوي على أشكال مختلفة من التواصل
مع اآلخرين .فكما يشير (بياجيه) إن الطفل طبيعيا ً يدخل في مرحلة اخلضوع والطاعة في
عالقته مبن حوله في السنوات األولى ،ثم في مرحلة الحقة يقوم باستدخال سلطة اآلخرين
في النفس ،إلى أن يدخل في مرحلة نفس��ية جديدة من التواصل مع اآلخرين وذلك بالتعاون
مع والديه والكبار الذين حوله ،وفي هذه املرحلة يصبح الطفل قادرا ً على النقاش والتعاون
وعلى التمييز بني الواقع والعقالنية ،وهنا تتولد لدى الطفل أساليب التواصل اخلالق.
إن تغيي��ر عملي��ات التواصل في عالقات الطفل مع اآلخرين ال يحصل فقط من جانب
الطف��ل وحده ،ب��ل هو نتيج��ة حتمي��ة لعوامل وق��وى مختلفة ،ذاتي��ة واجتماعي��ة تترابط
وتتداخ��ل بعضها ببع��ض .فالطفل من خالل هذا التش��ابك والتداخل ف��ي عمليات التواصل
يس��توعب دوره ،ويبدأ القيام مبهام��ه الوظيفية تبعا ً خلصائصه الش��خصية والعقلية في
عملية التفاعل مع اآلخرين.
ومع أهمية فكرة التواصل لدى األطفال ،فإن مجلة الطفولة العربية سعت إلى تخصيص
ملف العدد الرابع واخلمس�ين ملوضوع «الطفول��ة والتواصل اخلالق» ،رغبة منها في إعطاء
هذا املجال مزيدا ً من الدراسة والتمحيص.
والله ولي التوفيق،
هيئة التحرير
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البحوث والدراسات

أثر لعب املعلمة مع الطفل على االمتثال لدى األطفال الصغار
د .محمد خليفة إسماعيل

أستاذ مساعد رياض األطفال
كلية رياض األطفال ـ جامعة األميرة نورة ،اململكة العربية السعودية

امللخ�ص:
هدفت الدراس��ة احلالية إلى تقومي تأثير تدخل املعلمة باللعب مع أطفال ما قبل املدرسة على االمتثال
لها داخل الروضة .وتكونت عينة الدراس��ة من11طفالً وطفلة تتراوح أعمارهم من الثانية إلى اخلامسة،
بروضة الس�لام اخلاص��ة مبدينة طنطا .ومت تدريب إح��دى املعلمات على القيام باللع��ب مع األطفال في
جلس��ة يومية ملدة عش��ر دقائق .مت اس��تخدام بطاقة مالحظة للتحقق من مدى تأثير التدخل باللعب على
االمتثال لدى أطفال عينة الدراس��ة .وأش��ارت املالحظات القبلية إلى تكرار صعوبات امتثال الطفل داخل
قاعة الدراس��ة .وأش��ارت نتائج الدراسة إلى تأثير التدخل باللعب على حتسن معدالت االمتثال لكل طفل
بغض النظر عن االختالفات في العمر واجلنس ،ومستوى الصعوبة في االمتثال.

The Effect of Child-Teacher Play Intervention on the
Compliance of Young Children
Mohamed Khalifa Ismail
Assistant Professor of Kindergarten Education
Kindergarten College - Princess Noura University, KSA

Abstract
The current study evaluated the effect of a teacher conducted play intervention on
pre-school children,s compliance for their teacher in kindergarten. Study participants
included 11 children ranging in age from 2 to 5 years old at Al-Salam private kindergarten
in Tanta city. A teacher was trained to conduct daily 10-minute play sessions. An
observational checklist was used to demonstrate the effect of the play intervention on
compliance .Pre- observations revealed varying degrees of recurring child compliance
difficulties. Results of the study revealed improved rates of compliance for each child
regardless of differences in age, gender, and level of compliance difficulties.
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مقدمة:
ميثل الس��لوك املش��كل خطورة ل��دى األطف��ال الصغ��ار()Egger, & Angold, 2006
واتض��ح أن ما يصل إلى  % 14من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني ثمانية عش��ر ش��هرا ً
وث�لاث س��نوات لديهم مس��تويات ش��ديدة من املش��كالت الس��لوكية مثل الع��دوان والعناد
 )Price, & Wake, 2008(.وحوالي نصف احلاالت الس��ريرية املرضية لألطفال تنطوي
على صعوبات في السلوك )Essau, 2003(.

ومن أهم املش��كالت الس��لوكية املتكررة واملنتش��رة لدى الطفل ه��ي االمتثال(Feinfeld
 )& Baker, 2004واملش��كالت الس��لوكية ش��ديدة الصعوبة مهمة لدى األطفال الصغار،
ألن هذه املش��كالت تتفاقم وتس��تمر في مرحلة املراهقة والبلوغ (Bosquet & Egeland,
 .)2006على س��بيل املثال ،تتفاقم املش��كالت الس��لوكية ل��دى األطفال الت��ي تعاني من عدم
االمتثال في وقت الحق ،كما تزداد املش��كالت في عملية التنش��ئة االجتماعية ،وفي املدرسة،
وكذلك الصعوبات املهنية فيما بعد (. )McMahon, & Forehand, 2003
وتذكر معلمات األطفال الصغار أن السلوك املشكل هو واحد من أكبر اهتماماتهن ومصدر
م��ن مصادر الضغط عليه��ن  )Stoughton, 2007(.واتض��ح أن  % 20من األطفال الذين
تتراوح أعمارهم بني س��نتني وخمس س��نوات لديهم مشكالت س��لوكية مثل العنف ،نوبات
الغض��ب ،وعدم االمتثال ( .)Crowther, Bond, & Rolf, 1981وفي دراس��ة مس��حية
أجراه��ا ( )Buck, & Ambrosino, 2004عل��ى  60معلمة مقدم��ة للرعاية ،اتضح أن ما
يقرب من نصف املعلمات رفضن القيام برعاية بعض األطفال بس��بب مشكالتهم السلوكية.
وفي نفس الدراسة ،طلب  % 85من املعلمات املشاركات معلومات عن طرق ملعاجلة سلوك
األطفال املشكل ،وتسليط الضوء على احلاجة إلى التدخل الفعال الذي ميكن تنفيذه بسهولة
من قبل املعلمات.

ويتأث��ر س��لوك الطفل بكل م��ن املتغيرات الش��خصية للطفل ذات��ه واملتغي��رات البيئية.
وميكن لهذه املتغيرات الداخلية واخلارجية أن تكون عوامل خطر تزيد من احتمالية حدوث
مش��كالت س��وء تكيف لدى الطفل في وقت الحق من حياته .وهن��اك بعض عوامل اخلطورة
باملش��كالت السلوكية ،وتش��مل البيت والبيئة املدرسية ،مثل ضعف مهارات اإلدارة الصفية
لدى املعلم ،أس��لوب السيطرة الوالدية ،وممارسات ضبط الس��لوك العنيفة ،والنزاعات بني
الطف��ل والوالدي��ن .ومع ذلك ،فالتع��رض لعوامل اخلطر ،ال يؤدي دائما ً إلى تفاقم مش��كالت
الطفل السلوكية .فبعض املتغيرات مثل اللغة ،واملهارات املعرفية ،واالجتماعية ،وخصائص
بيئ��ة الطفل مثل الدفء األس��ري ممكن أن تك��ون عوامل وقاية من آث��ار التعرض للضغوط
النفس��ية االجتماعية على األطفال (& Vandell, 2004; Webster-Stratton, Reid,
)Stoolmiller, 2008
م�شكلة البحث:
م��ع زي��ادة عدد األطف��ال امللتحق�ين مبراك��ز الرعاي��ة ورياض األطف��ال خالل س��نواتهم
األولى من النمو ،أصبحت هناك حاجة إلى مزيد من إجراء الدراس��ات حول أس��اليب التدخل
االيجابية التي ميكن أن تستخدمها املعلمة بسهولة داخل قاعات الدراسة .وقد أثبتت دراسة
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( )Corrigan, 2006فعالية جلس��ات لعب األطفال القصيرة مع املعلمة على االمتثال لدى
أطفال املرحلة االبتدائية داخل فصول الدراس��ة .ويحاول البحث احلالي بحث أثر جلس��ات
لع��ب املعلم��ة مع األطف��ال على االمتثال ل��دى عينة من أطف��ال ما قبل املدرس��ة داخل قاعات
الدراسة .وتكمن مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤالني اآلتيني:
1 .1هل تؤدي جلسات اللعب القصيرة بني املعلمة واألطفال إلى حتسن في امتثال األطفال
لطلبات املعلمة التي تلي جلسات اللعب؟
2 .2ه��ل يستمرالتحس��ن في امتث��ال األطفال لطلب��ات املعلمة بعد االنتهاء من اجللس��ات
بشهر؟
�أهمية البحث:
تكمن أهمية البحث احلالي فيما يلي:
1 .1يعد البحث احلالي من أول البحوث التي تتناول االمتثال لدى األطفال الصغار( 5 - 2
سنوات).
2 .2يلف��ت االنتباه إلى أهمية اللعب التفاعلي بني املعلمة والطفل كأحد أهم وس��ائل إدارة
الصف لدى األطفال الصغار.
 3 .3يلقي الضوء على التفاعل اإليجابي بني املعلم والطفل كأحد أهم إستراتيجيات إدارة
الصف.
 4 .4يلقي الضوء على أهمية التدخل املبكر في مرحلة الطفولة املبكرة في عالج املشكالت
السلوكية ،وخاصة التدخل باللعب.
5 .5يبرز دور النشاط احلر في تنمية شخصية الطفل.
هدف البحث:
يهدف البح��ث احلالي إلى :تقومي مدى تأثير التدخل باللع��ب احلر بني املعلمة واألطفال
على االمتثال لدى عينة من األطفال.
م�صطلحات البحث:
لعب املعلمة مع الطفلُ :يقصد بلعب املعلمة مع الطفل في البحث احلالي ،بانش��غال املعلمة
مع األطفال في نشاط لعب حر ملدة عشر دقائق يوميا ً.
األطفال الصغار :األطفال التي تتراوح أعمارها من  5 :2سنوات امللتحقني برياض األطفال.

االمتثال :االمتثال هو املبادرة باالستجابة احلركية املناسبة لطلب املعلمة خالل  10ثواني،
وإكم��ال االس��تجابة احلركية خالل  40ثاني��ة ( .)Ducharme, 1996وتعتبر اس��تجابة
الطفل امتثالية أو غير امتثالية في ضوء التعريف السابق.
حدود البحث:
تنحصر حدود هذا البحث فيما يلي:
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1احلدود البشرية :عينة من األطفال الصغار (من  5 : 2سنوات) من امللتحقني برياض
األطفال.
2احل��دود املكانية :روضة الس�لام اخلاص��ة للغات مبدينة طنط��ا ،محافظة الغربية،
جمهورية مصر العربية.
3احلدود الزمنية :الفصل الدراسي األول للـعام الدراسي  2009ـ 2010م.
4احلدود املوضوعية :تقدمي جلسات لعب حرة قصيرة بني املعلمة واألطفال ملدة عشر
دقائ��ق يومياً ،وبحث مدى فعاليته على االمتثال لدى عينة من أطفال الروضة (5 :2
سنوات).

الإطار النظري:
يعد اللعب مطلباُ أساسيا ً لنمو الطفل؛ ألنه يلعب دورا ً مهما ً في النمو املعرفي ،واجلسمي،
واالجتماعي ،والوجداني ،وكذلك فهو يقدم فرصة جيدة لآلباء واملعلمني للتفاعل مع األطفال.
ويتي��ح اللع��ب للطفل فرصة اس��تخدام إبداع��ه عن طريق من��و اخليال ،والبراع��ة ،والقوى
اجلس��مية ،واملعرفي��ة ،والوجداني��ة(& Tamis-LeMonda, Shannon, Cabrera,
 . )Lamb, 2004وخ�لال اللع��ب يندمج الطفل ،ويتفاعل مع عامله احمليط به في الس��نوات
املبكرة .ويساعد اللعب الطفل في اكتشاف العالم من حوله ،ويسيطرعلى مخاوفه من خالل
قيام��ه بأدوار الكبار ،أو في أثن��اء اللعب مع األقران واملعل��م ( .)Hurwitz, 2003واللعب
يجعل الطفل يس��يطر على عامله ،ومن َث َّم يس��اعده في منو كفاءات تؤدي إلى الثقة واملرونة
التي يحتاجها ملواجهة حتديات املس��تقبل ( .)Ling, 2007كما أن اللعب غيراملوجه يساعد
الطفل على أن يتعلم كيف يعمل في مجموعات ،وكيف يشارك ،وكيف يتفاوض ،وكيف يحل
الصراعات (.)Mahoney, Harris, & Eccles, 2006
إضافة إلى ذلك يعتبر اللعب مطلبا ً حيويا ً للحياة النفس��ية الس��وية والصحة النفس��ية
ألطفالنا ف��ي مراحل النمو املتعاقبة ،ويعد اللعب بالنس��بة لألطفال عملية أساس��ية تواكب
النم��و احلرك��ي ،كما جند أنه يرتب��ط ارتباطا ً وثيق��ا ً بجميع جوانب النمو األخ��رى ،كالنمو
احلركي ،واالجتماعي ،واالنفعالي والعقلي واللغوي (العطار. )2003 ،
ويرتب��ط اللع��ب بالبيئ��ة األكادميي��ة للطف��ل ،ويضم��ن تعزي��ز النم��و االجتماعي
والوجدان��ي واملعرف��ي ،كما يع��زز اس��تعداد الطفل للتعلم ،وأه��داف التعل��م ،ومهارات حل
املش��كالت  )Coolahan, Fantuzzo, Mendez, & McDermott, 2000(.ومب��ا أن
هن��اك تكام�لاً بني التعلم االجتماع��ي والوجداني والتعلم األكادميي ،ف��إن اللعب احلر يتيح
للطف��ل التفاعل مع أقرانه ،وهذا التفاعل جزء مهم من التعلم الوجداني ذ االجتماعي (Elias
.)& Arnold, 2006
ويش��ير (عكي( 2000 ،و(أحمد ،ومرعي  )2001إلى أن هن��اك فوائد تربوية عديدة
يقدمه��ا اللع��ب لألطفال ،ومنه��ا :فوائد بنائية للناحيتني اجلس��مية والش��خصية بأبعادها
الثالثة :النفس��ية احلركي��ة واملعرفية والوجداني��ة والعمل على تنمي��ة األعضاء واألجهزة
البدني��ة كافة م��ن الناحية الوظيفية والعصبية والتش��ريحية .ويتيح اللع��ب الفرصة أمام
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األطف��ال الس��تخدام حواس��هم ،فيالحظون ويتس��اءلون ويكتش��فون ويتعلمون ب��ه الكثير
م��ن املعارف واملهارات واالجتاهات في مرحلة ما قبل املدرس��ة ،ويوس��ع اللعب آفاق الطفل
املعرفي��ة ،ويزيد م��ن معلوماته ،ويزوده بخبرات أق��رب إلى الواقع العملي من أية وس��يلة
تعليمية ثانية.
ويؤدي تفاعل املعلمة خالل اللعب مع الطفل دورا ً مهما ً في النمو والسلوك (Stacks,
 . )2007كما يعتبر تفاعل املعلمة باللعب مع الطفل من أهم العوامل التي تؤثر في جناحه في
املدرس��ة ،وكذلك فإنه يعزز منوه االجتماعي ،وكذلك منوه املعرفي .وهذا التفاعل في اللعب
يمُ كن الطفل من اكتس��اب العديد من املهارات تش��مل االمتثال ،واحلزم ،والكفاءة في العالقة
مع الكبار واألقران (. )Pianta, 1999
باإلضافة إلى ذلك فإن تأثير املعلمة اإليجابي على األطفال وجتنب فرض األوامر القاسية،
أو ممارسة السيطرة عليه تؤدي إلى جتنب املشكالت السلوكية (Burchinal, Roberts,
 )Hooper, & Zeisel, 2000ويزي��د مع��دل م��ن االمتث��ال لطلب��ات املعلم��ة (Kontos,
.)2004
ورمب��ا يواج��ه التفاعل بني املعلم��ة والطفل بع��ض العوائق ،حيث يرتب��ط التبادل
الس��لبي ف��ي العالقة ب�ين املعلم��ة والطف��ل بالس��لوك العدوان��ي واملعارض ،واالنس��حاب
االجتماع��ي ،وعدم املش��اركة في األنش��طة ،أوالتعاون مع الرفاق ،وتناقص حبه للمدرس��ة
(.)Ladd & Burgess, 2001
وف��ي كثي��ر م��ن الروض��ات ودور احلضان��ة ،تس��تجيب املعلمة ملش��كالت األطفال
الس��لوكية بردود أفعال عادية ،والتقوم بدور نش��ط جتاه حل هذه املشكالت (& Conory
 .)Brown, 2004واتضح أن األطفال ذوي املش��كالت الس��لوكية يتعرضون خلبرات مزيد
من التفاعل الس��لبي مع معلماته��م ،ويتلقون تغذية راجعة ومس��اندة أقل إيجابية (Carr,
 .)Taylor, & Robinson, 1991وأكث��ر اإلس��تراتيجيات التي يتم اس��تخدامها في إدارة
الصف تنطوي على الرفض والتأنيب اللفظي ،أو استبعاد األطفال  )Bacon, 1990(.وهذه
اإلس��تراتيجيات ق��د تؤدي إلى توقف قصير األجل للمش��كلة الس��لوكية ،ورمب��ا تؤدي بعد
ذلك إلى تفاقم املش��كالت السلوكية بدالً من حتسني س��لوك الطفل ،وتعرقل إيجابية التفاعل
اإليجابي بني املعلمة والطفل (.)Austin & Agar, 2005
وحول حقيقة أن املشكالت السلوكية لألطفال تنبع غالبا ً من التعرض املفرط لضغوطات
محيطي��ة مث��ل الفقر ،والعنف األس��ري ،ومش��كالت املعامل��ة الوالدي��ة (Chamberlain
 ،)& Patterson, 1995يؤك��د ( )Ducharme & Harris, 2005أن��ه يج��ب النظ��ر
للمش��كالت السلوكية على أنها وس��يلة الطفل للتكيف مع البيئات الس��لبية ،وأن التدخالت
التي تركز فقط على قمع السلوك املشكل دون تدريس األطفال أي مهارات بديلة جديدة رمبا
تقض��ي على إس��تراتيجيات التكيف املتاحة له��ؤالء األطفال .ولهذه األس��باب ،بدأ الباحثون
دراسة األس��اليب اإليجابية ،ومداخل التعزيز القائمة على أس��اس بناء السلوك االجتماعي
الس��ليم لألطفال الذين يعانون من املش��كالت السلوكية ،وتشمل عادة تقدمي مكافآت مجزية
لزيادة مه��ارات الطفل املرغوب��ة( . )Austin & Soeda, 2008كما الحظ (Barkley, et
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 )al., 2002أن اإلجراءات املس��تندة إلى التعزيز فقط غالبا ً ما تنجح في عالج األطفال ذوي
املشكالت السلوكية.
من خالل دراس��ة املقدمات الس��لوكية )األحداث التي حتدث مباشرة قبل وقوع السلوك)،
يستطيع املختصون حتديد الظروف البيئية التي قد تكون مرتبطة ارتباطا ً وثيقا ً باإلستجابة
املشكلة ،وكخطوة مبدئية من مدخل التدخل العالجي ،فيمكن سحب الظروف البيئية للسلوك
املشكل ،وتقدمي ظروف بيئية مرتبطة باستجابات بديلة ،وبخاصة في أوقات احتمال حدوث
السلوك املشكل (.)Kern, Choutka, & Sokol, 2002
وألن مداخل التدخل ميكن أن تقلل من احتمال حدوث املش��كالت الس��لوكية ،فإنها من َث َّم
ت��ؤدي إلى تقليل احلاجة إلى العقاب .وكثير من برامج التدخل تتضمن التعامل مع املثيرات
التي متهد إلى حدوث السلوك املشكل .والسلوكيات التي حتدث استجابة لتلك املثيرات التي
عززت في وقت الحق من األرجح أن حتدث في وجود هذه احلوافز في املستقبل (Luiselli,
 ،)1998على س��بيل املثال ،رمبا يس��تجيب الطفل بس��لوك مشكل غير مناس��ب للمهمة التي
يج��د نفس��ه مكرها ً عليها .وإذا كان هذا الس��لوك س��يجعله يهرب من تلك املهم��ة ،فإن الطفل
س��وف يستمر في القيام بهذا الس��لوك عندما يطلب منه أحد أي مهمة .وعندما يتكررالسلوك
باس��تمرار ف��ي وجود مثل هذه الظ��روف ،و اليحدث في غيابها ،يقال :إن هذا الس��لوك حتت
حتكم مثيرات تلك الظروف (.)Martin & Pear, 1996
ويشير الباحثون إلى أن العوامل البيئية من املقدمات التي تلعب دورا ً في ظهور املشكالت
السلوكية لألطفال .وهذه املتغيرات البيئية( . )Ducharme, 1999واملتغيرات البيئية هي
أكثر صعوبة للتقومي أو املالحظة؛ ألنها غالبا ً ال حتدث بالتزامن مع حدوث السلوك املشكل.
وميكن أن تش��مل احلاالت الفسيولوجية مثل اجلوع أو التعب ،وعدم االرتياح اجلسدي مثل
الصداع أو احلساسية ،وعدم االرتياح النفسي مثل الضائقة الناجمة عن التفاعالت السلبية
مع أفراد األس��رة .وال تتس��بب املتغيرات البيئية في املش��كالت الس��لوكية مباش��رة ،ولكنها
تؤدي إلى زيادة احتمال حدوثها (.)Horner Vaughn, Day, & Ard, 1996
ويرتبط مفهوم التعلم بالثواب ارتباطا ً وثيقا ً باملتغيرات البيئية التي من شأنها أن تغير
تعزيز فعالية العواقب السلوكية.وميكن لهذه املتغيرات أن تؤثر على احتمال حدوث السلوك
من خالل تعزيز قيمة معينة في تصرفات الطفل ،ومن َث َّم زيادة الدافع الظهار االس��تجابات
الت��ي من ش��أنها أن ت��ؤدي للوصول إلى ه��ذه التصرفات  )Michael, 2000(.على س��بيل
املثال ،في ظل الظروف النموذجية ،ميكن للطفل أن يس��تجيب دون س��لوك مش��كل إلى طلب
املعلمة التعليمي (املتعلق مبوضوع النشاط) .ومع ذلك،عندما يكون الطفل الصغير جائعاُ،
أو مضطرب��ا ً وجداني��اً ،فقد ينظر إلى املهمة عل��ى أنها أمر مكروه ،ومن َث َّم تؤدي إلى س��لوك
مش��كل ،يتمث��ل في محاول��ة الطفل الهروب من املهم��ة .و يعتبر الهروب من ه��ذه املهمة أكثر
تعزي��زا ً مما قد يكون عليه احل��ال ،ويكون الطفل أكثر دافعية لعرض تلك الس��لوكيات التي
أصبحت مرتبطة مع الهروب من املهام املطلوبة (.)Kern, et al., 2002
وتعد بعض أشكال التفاعل بني الكبار واألطفال متغيرا ً بيئيا ً ألنها تؤثر على سلوك الطفل.
على سبيل املثال ،قد تكون التفاعالت السلبية مع الكبار في البيت متهد الطريق لرفض املهمة،
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وع��دم االمتثال وغيرها من املش��كالت الس��لوكية في املدرس��ة ،وتصبح التحدي��ات اليومية
التحصيلي��ة واالجتماعية أكثر صعوبة ف��ي التحكم عندما يكون الطف��ل مضطربا ً وجدانيا ً.
وفي املقابل ،قد تزيد العالقة الدافئة اإليجابية بني الكبار واألطفال من احتماالت التعاون بني
الطفل والش��خص الكبير عن طريق االهتمام اإليجابي من الش��خص الكبير بالطفل .وعندما
يكون التفاعل مع الكبار ذا قيمة للطفل ،يكون الطفل أكثر رغبة للتعاون مع توجيهات الكبار
من أجل مواصلة احلصول على النتيجة املرجوة من االهتمام اإليجابى الذى يبديه الشخص
البالغ.وقد يكون هذا صحيحا ً بش��كل خاص لألطفال الذين يعانون من مشكالت سلوكية ،و
تكون خبراتهم في التفاعل مع الكبار سلبية ،وبالتالي تؤدي إلى مشكلة سلوكية.
وعن التفاعل بني الوالدين والطفل ،فإنه من خالل التفاعالت املتكررة بني األطفال ووالديهم
خالل الس��نوات األولى من النمو ،يصبح األطفال عل��ى دراية بكيفية التفاعل مع املعلمات أو
أخصائي��ات الرعاي��ة ( )Caregiversواالس��تجابة لطلباته��ن .وتعمل التفاع�لات املبكرة
ب�ين الوالدين والطفل على تش��كيل اعتقادات��ه وتوقعاته حول وجود والديه وحساس��يتهم
لالس��تجابة الحتياجاته ،وتعد استجابة الوالدين عامالً رئيسيا ً يؤثر على طبيعة العالقات
بني الوالدين والطفل (.)Green, Stanley, & Peters, 2007
وكلم��ا أظه��ر الوال��دان دفئا ً وحساس��ية ،واس��تجابة مس��تمرة ألطفاله��م الرضع خالل
الس��نوات األول��ى ،يتعلم األطف��ال الرضع الثقة في والديه��م على أنهم يقدم��ون لهم الراحة
ف��ي أوق��ات الضغط .مع م��رور الوقت ،جتعل هذه الثق��ة األطفال يعتب��رون الوالدين قاعدة
آمن��ة ميكن من خاللها استكش��اف البيئ��ة احمليطة والتفاع��ل معها ،واالنتق��ال تدريجيا ً من
احلاجة إلى االلتصاق باألم إلى ممارس��ة استكش��اف املزيد عن البيئة احمليطة(Green, et
 )al., 2007ويزيد االنتقال من التبعية إلى االستكش��اف املس��تقل فرص تفاعل األطفال مع
اآلخرين ،وبالتالي تش��جيع منو املهارات االجتماعية والعالقات م��ع األقران ،ومن ثم أيضا ً
املشكالت السلوكية احملتملة و (.)Humber & Moss, 2005
الدرا�سات ال�سابقة:
دراس ��ة (خال ��د (2001 ،هدفت هذه الدراس��ة إلى التحق��ق من مدى فاعلية اس��تخدام أنواع
مختلف��ة من اللع��ب (اللعب احلر  -اللعب اجلماعي التعاوني  -اللعب اجلماعي التنافس��ي)
في تعديل اضطرابات السلوك لدى عينة ( )30من أطفال ما قبل املدرسة.
أش��ارت نتائج الدارس��ة إلى وجود ف��روق ذات داللة إحصائية ب�ين القياس القبلي
والقي��اس البع��دي بعد اس��تخدام اللعب احلر مما يش��ير إلى فاعلية اس��تخدام اللعب احلر،
ف��ي تعديل اضطرابات الس��لوك لدى أطفال الروضة .وأن اللعب احل��ر هو أكثر أنواع اللعب
املستخدمة في الدراسات فاعلية في تعديل السلوك بينما جاء اللعب اجلماعي التعاوني أقل
فاعلية من اللعب احلر ،ثم جاء اللعب الفردي التنافسي في املرتبة الثالثة من حيث الفاعلية
في تعديل السلوك.
دراسة (حطيبة (2006 ،هدف البحث إلى التعرف على مدى فعالية فرص اللعب احلر على
تنمي��ة احلصيلية اللغوية ألطفال ما قبل املدرس��ة ،والتوصل إلى الفروق بني اجلنس�ين في
النمو اللفظي ،وأيهما أكثر تفوقا ً في هذه املرحلة .وتكونت عينة البحث من  34طفالً وطفلة،
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مقس��مة إلى مجموعت�ين :املجموعة األول��ى هي مجموع��ة اللعب احلر وعدده��م ( )17طفل
وطفلة .وطبق البحث اختبار جودانف _ هاريس لتثبيت نس��بة الذكاء ،واختبارات التعبير
اللفظي واإلدراك السمعي وبعض أدوات اللعب.
وم��ن أه��م نتائج البحث وجود ف��روق دالة إحصائيا ً بني املجموعتني ف��ي اختبار مقياس
النمو اللفظي لصالح عينة اللعب احلر ،وأيضا ً في اختبار التعبير اللفظي ،واختبار اإلدراك
الس��معي لصالح عينة اللعب احلر وعدم وجود فروق دال ٍة إحصائيا ً بني مجموعتي الذكور
واإلناث على مقياس النمو اللفظي ألطفال ما قبل املدرسة.

دراس ��ة (البلهان :)2007 ،س��عت هذه التجربة إلى التعرف على تأثير نش��اطات نش��اطات
اللع��ب في تنمية التفكير االبتكاري ألطفال الروضة بدولة الكويت .وتكونت عينة الدراس��ة
من  60طفالً وطفلة تراوحت أعمارهم بني الرابعة واخلامسة ونصف .واستخدمت الدراسة
مقياس تورانس للتفكير االبتكاري .وأشارت نتائج الدراسة إلى فعالية نشاطات اللعب في
تنمية التفكير االبتكاري لدى األطفال ،كذلك لم توجد فروق ذات داللة بني البنني والبنات في
مهارات التفكير .

دراس ��ة  )Kotler & McMahon, 2004(:بحثت هذه الدراس��ة تأثير التدخل باستخدام
األلع��اب بني الطفل والوالدين على االمتثال لدى األطفال،وتكونت عينة الدراس��ة من س��تني
طفالً من أطفال ما قبل املدرسة ،ومت تقسيمهم إلى ثالث مجموعات (تتراوح أعمارهم بعد سن
الثانية وقبل سن الرابعة) ،وكان هؤالء األطفال يعانون من القلق ،واالنسحابية ،والعدوان،
وعدم الكفاءة االجتماعية .مت تقومي س��لوك األطف��ال في أثناء تنفيذ مهام األمهات قبل وبعد
اس��تخدام اللعب احلر ملدة أسبوع .وقد أش��ارت نتائج الدراسة إلى انخفاض مستوى القلق
واالنس��حابية والعدوان وزيادة في االس��تجابة للطلبات ونقص في عدم االمتثال ،بينما لم
يظهر أي حتسن في الكفاءة االجتماعية.

دراسة  )Fullerton, Conroy, Correa, & Vivian, 2009(:هدفت هذه الدراسة إلى
البح��ث عن م��دى فعالية برنامج تدريبي ملعلمي الطفولة املبكرة يهدف إلى زيادة اس��تخدام
املعلمني في مرحلة الطفولة املبكرة إلى عبارات الثناء ملعاجلة املشكالت السلوكية لدى عينة
من األطفال املضطربني وجدانيا ً وسلوكيا ً .مت مالحظة سلوكيات املعلمة قبل وبعد البرنامج
التدريبي وتأثيره على امتثال األطفال ومش��اركتهم .وأش��ارت النتائج إلى زيادة اس��تخدام
املعلم�ين عبارات الثناء بعد التدريب .وباإلضافة إلى ذلك ،أظهرت النتائج أن جميع األطفال
حدثت لهم تغييرات إيجابية مع زيادة في الس��لوكيات املقبولة ،ومنها االمتثال ونقص في
السلوك املشكل.

دراس ��ة  )Warzak & Floress, 2009(:هدفت هذه الدراس��ة إلى بحث املمارس��ات التي
يس��تخدمها عينة من أولياء أمور لطفلني  3و 4س��نوات لزيادة امتثال أطفالهم الصغار لهم.
واتض��ح أن أولي��اء األم��ور غير قادرين عل��ى جعل أطفاله��م ميتثلون له��م دون اللجوء إلى
التحك��م البدن��ي وكبح الس��لوك .واتضح من خالل املالحظ��ة ،أنه إذا رف��ض الطفل االمتثال
للس��لوك أو تأجي��ل االمتثال ،ال تتفاعل أخصائي��ات الرعاية مع الطفل ،أو تعطي له نش��اطا ً
مستقالً .وعندما يريد الطفل شيئا ً محبب له ،البد له من االمتثال ألوامر مقدمات الرعاية أوالً
16

مجلة الطفولة العربية

أثر لعب املعلمة مع الطفل على االمتثال لدى األطفال الصغار

العدد الرابع واخلمسون

ومن ثم تلبية طلبه .وأش��ارت نتائج الدراسة أن تأجيل طلبات األطفال حتى االمتثال يعمل
على زيادة االمتثال بنسبة أكبر من أساليب كبح السلوك واإليذاء البدني.

دراس ��ة  )Kasey & Gregory, 2010(:قامت هذه الدراس��ة بتقومي وصفي المتثال عينة
من أطفال ما قبل املدرسة للمعلمة ،واتضح من خالل الدراسة أن االمتثال راسخ لدى كل طفل
ونسبي بني األطفال .ويزداد طرديا ً مع التقدم في السن .ومت تقومي أثر ستة متغيرات (القرب
من الطفل ،املوقف ،االتصال اجلس��دي ،االتصال بالعني ،االنتباه اللفظي ،اللعب) على أربعة
أطف��ال .وفي البداية مت تقومي الثالث��ة متغيرات األولى على طفلني فق��ط ،ثم تطبيق الثالثة
متغيرات الباقية على الطفلني املتبقني .وأش��ارت نتائج الدراس��ة إلى زي��ادة معدل االمتثال
تدريجيا ً عند إضافة املتغيرات الثالثة املتبقية بنسبة .% 20

دراس ��ة  )Lavis-Dlott, Fuller, & Stein, 2010(:هدف��ت ه��ذه الدراس��ة إلى تصنيف
أمن��اط معينة م��ن املمارس��ات الوالدية ترتبط بش��خصية األم ولي��س باخللفي��ة الثقافية.
واعتمدت الدراس��ة على أس��لوبي املقابلة واملالحظ��ة ،ومت مالحظة النش��اطات اليومية في
املنزل ،وأس��اليب األمهات في تعديل سلوك أطفالهن ،وتش��جيعهن لالمتثال ألوامرهن ،ومت
حتليل أس��اليب محاوالت األمه��ات مع أطفالهن ( 4س��نوات) لالمتثال ألوامرهن .وأش��ارت
النتائ��ج أن معظم األمهات تعتمد على أس��اليب األوامر اللفظية املباش��رة ،وبعضهن دمجن
األوام��ر اللفظية م��ع بعض إس��تراتيجيات االمتثال األخ��رى ،ولم تتضمن تس��ويغ األوامر
املطلوبة .واتضح أن قليالً من األطفال امتثلوا ألوامر األمهات املس��تخدمات ألساليب األوامر
اللفظية املباشرة.

دراس ��ة  )Lindesy, Cermeens & Caledra, 2010(:بحث��ت ه��ذه الدراس��ة ال��دور
ال��ذي تلعبه نش��اطات الرعاية اليومي��ة واللعب في العالقة بني التفاع��ل املتبادل بني الطفل
والوالدي��ن والكف��اءة االجتماعية لألطفال .مت مالحظة ثالثة وس��تني طف�لاً صغيرا ً وأولياء
أموره��م ف��ي أثناء اللعب ونش��اطات الرعاية (مثل تناول الطعام) .كم��ا مت مالحظة التفاعل
من خالل (أ) االمتثال للطلبات و(ب) التعبير عن املشاعر اإليجابية .وقامت مقدمات الرعاية
بتقومي كفاءة األطفال االجتماعية مع األقران ،والسلوك العدواني لألطفال أيضا ً .وكانت من
أهم نتائج الدراس��ة ارتفاع معدالت امتثال األطفال للوالدين خالل اللعب أكثر من نش��اطات
الرعاية .ولم تكن هناك فروق بني نشاطات اللعب والرعاية والكفاءة االجتماعية لألطفال.

دراسة  )Wilder, Allison, Nicholson, Abellon & Saulnier, 2010(:هدفت هذه
الدراس��ة إلى حتديد أس��باب عدم امتثال ستة أطفال صغار ملقدمة الرعاية لهم .كما مت تقومي
مبررات عدم امتثال هؤالء األطفال .ومت تقومي املس��وغات من قبل مقدمات الرعاية قبل وبعد
تدريبهن على العالج الس��لوكي .وأش��ارت النتائج إلى أن هذه مس��وغات غير فعالة جلميع
األطفال .واتضح أن أس��لوب اإلرش��اد زاد من االمتثال لدى طفل واحد فقط .بينما االستجابة
لوص��ول األطف��ال ألغراضهم احملببه لهم بش��رط االمتثال وبدون تكلفة أخ��رى قد عمل على
زيادة امتثال جميع األطفال.
تعقيب على الدرا�سات ال�سابقة:

من خالل استعراض بعض الدراسات السابقة يتضح اآلتي:
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1أن جمي��ع الدراس��ات تناولت أهمي��ة اللعب احلر واملش��كالت الس��لوكية لدى أطفال
مرحلة الطفولة املبكرة ،وخاصة مش��كلة عدم االمتثال لدى هؤالء األطفال ،وأس��باب
هذه املشكلة ،وبحث أي الطرق أكثر فعالية.
2اتفقت جميع الدراس��ات مع البح��ث احلالي في العمر الزمني لعينة الدراس��ة .حيث
تراوحت عينة الدراس��ة في جميع الدراسات بني الثانية والثامنة ،وتتناول الدراسة
احلالية عينة من األطفال تتراوح أعمارهم بني الثانية واخلامسة.
3بحثت بعض الدراسات أثر التفاعل بني الوالدين والطفل باستخدام األلعاب على بعض
املشكالت الس��لوكية وخاصة االمتثال ،واتضح فعالية ذلك على زيادة نسبة امتثال
األطفال ،وعدم زي��ادة الكفاءة االجتماعية مثل دراس��ة (Kotler & McMahon,
 )2004وقد يرجع ذلك إلى قصر املدة الزمنية واللعب الفردي للطفل مع أحد الوالدين،
مما يلقي الضوء على البحث احلالي في اس��تخدامه للعب اجلماعي احلر مع املعلمة،
ودراسة ( )Lindesy, et al., 2010التي أكدت أيضا ً عدم فعالية اللعب الفردي بني
الطفل وأحد الوالدين أو حتى املعلمة ،مما يعطي تسويغ للبحث احلالي في استخدام
اللع��ب اجلماعي احل��ر .إضافة لتأثير اللع��ب على االمتثال لدى األطف��ال ،كما أثبتت
دراس��ة (خالد )2001 ،فعالية اللعب احلر في عالج بعض املش��كالت السلوكية لدى
أطفال ما قبل املدرسة.وأشارت نتائج دراسة (حطيبة )2006 ،إلى أن اللعب احلر له
تأثير في تنمية احلصيلة اللغوية لدى األطفال عينة الدراسة.
4اتض��ح كذلك وجود أثر فعال للتفاعل والتواصل مع الطفل ،ويتضح ذلك في دراس��ة
 ،)Kasey & Gregory, 2010(,مم��ا جع��ل الدراس��ة احلالي��ة تأخذ ف��ي االعتبار
مهارات التواصل مع الطفل في أثناء اللعب.
5تناولت بعض الدراس��ات أس��اليب معاملة املعلمة للطفل واس��تخدام عبارات الثناء
ملعاجلة املش��كالت الس��لوكية لدى عينة من األطفال املضطربني وجدانيا ً وس��لوكياً،
وأث��ر ذلك على س��لوك االمتث��ال ،واتضح أثر اس��تخدام عب��ارات الثناء على س��لوك
االمتث��ال( )Fullerton, et al., 2009وق��د اتبعت الدراس��ة احلالية عبارات املدح
والثناء في فترة اللعب بني املعلمة واألطفال.
 6اتضح أن األوامر اللفظية املباش��رة واإليذاء اجلسدي أقل فعالية في زيادة االمتثال،
فضالً عن آثارها الس��لبية ،وأن االستجابة لطلبات األطفال املشروطة باالمتثال أكثر
فعالية سواء بني األطفال واملعلمة أوالوالدين مثل دراسة (Warzak & Floress,
 )2009ودراس��ة (Lavis-Dlott, et al., 2010,ومن هنا نس��تنتج أيضا ً ضرورة
التأكي��د على احتياج��ات الطفل ورغباته في اللعب والنش��اط ،وضرورة اس��تخدام
إستراتيجيات بديلة في إدارة الصف وتوجيه سلوك الطفل .وقد راعى البحث احلالي
ذلك عند تدريب املعلمات على استخدام اللعب.
7يتضح من جميع الدراس��ات الس��ابقة أن مراع��اة احتياجات الطف��ل وفق خصائص
منوه في هذه املرحلة أكثر فعالية من أي أسلوب آخر مثل أسلوب التوجيه واإلرشاد،
ويتضح ذلك في دراسة (.)Wilder, et al., 2010
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�إجراءات البحث:
منه��ج البح��ث :ملا كان البح��ث احلالي يهدف إلى بح��ث فعالية لعب املعلم��ة مع األطفال
(متغير مس��تقل) على امتثال هؤالء األطفال لتعليمات وطلبات املعلمة (متغير تابع) ،فقد مت
استخدام املنهج شبه التجريبي كمنهج مالئم للبحث.

عينة البحث :عينة من األطفال الصغار (من  2إلى  5سنوات) يبلغ عددهم  11طفالً وطفلة
من روضة مدرسة الس�لام اخلاصة للغات مبدينة طنطا،محافظة الغربية ،جمهورية مصر
العربية ،واجلدول اآلتي يوضح العمر واجلنس لكل طفل وطفلة في العينة.
جدول ( )1عمر وجنس أطفال عينة البحث

رقم الطفل
الطفل 1
الطفل 2
الطفل 3
الطفل 4
الطفل 5
الطفل 6
الطفل 7
الطفل8
الطفل9
الطفل10
الطفل11

العمر
 3سنوات
 3سنوات
 3سنوات
 4سنوات
 3سنوات
 5سنوات
سنتان
سنتان
 4سنوات
 4سنوات
 4سنوات

اجلنس
أنثى
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى

أداة البح ��ث :مت وضع بطاق��ة مالحظة حتتوي على أكثر الطلبات تك��رارا ً من قبل املعلمة و
تستخدمها بصفة شبه مستمرة يوميا َ داخل قاعات التعلم .ومت تصميم البطاقة بعد االطالع
عل��ى األدبيات املتعلق��ه مبوضوع البحث ،ومراجعة الدراس��ات الس��ابقة .وتضمنت بطاقة
املالحظة خمس��ة محاور لطلبات املعلمة اليومية (املالبس ـ اللعب ـ تناول الطعام ـ النظافة ـ
طلبات عامة) (انظر ملحق رقم .(1
ص ��دق أداة البح ��ث :قام الباحث بعرض األداة على مجموعة من احملكمني ،حيث طلب منهم إبداء
أرائهم حول فقرات بطاقة املالحظة ،من حيث مناسبتها ملوضوع البحث ،ومدى وضوح الفقرات
وس�لامة الصياغة اللغوي��ة .وبعد االطالع عل��ى اقتراحات احملكمني مت إج��راء التعديالت التي
أش��اروا لها ،وقد احت��وت بطاقة املالحظة على أربعة مس��تويات (دائماً ،ع��ادة ،أحياناً ،نادرا ً)،
وأخذ كل مس��توى نس��بة مئوية بنف��س الترتيب على النحو اآلت��ي(- % 75:51 -% 100:76
.)% 25:0 - % 50:26
ثب ��ات أداة البحث :مت حس��اب ثبات بطاق��ة املالحظة عن طريق حس��اب معامل االتفاق بني
درج��ة تقدير املالحظة األولى ،ودرجة تقدير املالحظة الثانية من عينة اس��تطالعية تكونت
من  15طفالً وطفلة خارج العينة ،وقد بلغ معامل االتفاق بني املالحظتني (.)0.97
اخلطوات التمهيدية لإجراء البحث:
جاءت عملية إجراء البحث في عدة خطوات .حيث مت مقابلة إدارة مدرسة السالم اخلاصة
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للغات بطنطا ،والتحدث معهم عن هدف البحث وطبيعته ،ومت احلصول على إذن بالتطبيق.
ثم التقى الباحث مع مشرفة الروضة ملناقشة البحث مبزيد من التفصيل .ومبجرد احلصول
عل��ى موافقة من إح��دى املعلم��ات بالتطبيق مت اجللوس ،معها ،وش��رح البح��ث بالتفصيل
وإعطاؤها تعليمات عن أس��لوب اللعب وكيفيته ومدته ،ثم مت إرس��ال خطابات أخذ موافقة
أولياء األمور .ووافق أولياء األمور على املشاركة أطفالهم في البحث بل طلب البعض فرصة
لقاء مع الباحث ملناقشة البحث ،وفي النهاية مت جمع البيانات اخلاصة باألطفال.
املتغري امل�ستقل  -جل�سات اللعب:
يعتب��ر املتغير املس��تقل في هذا البحث هو جلس��ات لعب املعلمة م��ع األطفال ،حيث
قامت املعلمة باللعب مع األطفال ملدة عش��ر دقائق يوميا ً دون تدخل توجيهي من املعلمة ،بل
كان القيام باللعب مباش��رة مع األطف��ال .وقد راعت املعلمة كما مت التأكيد عليها الس��تخدام
األس��اليب التالية في أثناء اجللس��ات (أ) الثناء املشروط ،وهو اس��تخدام جمل املدح والثناء
بعد قيام الطفل بالس��لوكيات االيجابية في أثناء اللعب أواالس��تجابة لطلبات املعلمة( .ب)
االس��تجابات الرقيقة الدافئة ،وهو أن تكون املعلمة دافئة وحساس��ة ومرحة ،وتعطف على
األطف��ال في أثن��اء التفاعل ،وتظهر اهتماماته��ا بتعليقات واس��تجابات األطفال (ج) تعكس
االس��تجابات غير اللفظية ،وهو أن تصف املعلمة لفظيا ً س��لوك الطفل غير اللفظي ،أو إعادة
صياغة وتكرار س��لوك الطفل اللفظية (د) توفير فرص النجاح ،هو أن تقوم املعلمة بترتيب
األوض��اع والبيئة لضمان أن الطفل س��ينجح في النش��اط؛ (هـ) القبول ،وه��و قبول املعلمة
قي��ادة الطفل في اللعب وتوصياته (و) عدم توجيه التفاعل ،وهو أال تطلب املعلمة طلبات أو
تعط��ي أوامر في أثناء اللعب ،ولكن بدالً من ذلك ميك��ن أن تقترح توجيهات للعب .وقد متت
جميع جلسات لعب األطفال مع املعلمة في القاعات الدراسية خالل فترات اللعب احلر كجزء
من البرنامج اليومي ،وتبدأ اجللسات كل يوم في نفس الوقت تقريبا ً.
املتغري التابع (امتثال الأطفال):
يعتب��ر امتث��ال األطفال لطلبات املعلمة ه��ي املتغير التابع في هذا البح��ث .واالمتثال هو
املبادرة باالس��تجابة احلركية املناس��بة لطلب املعلمة خالل عشر ثواني ،وإكمال االستجابة
احلركية خالل  40ثانية( . )Ducharme, 1996وتعتبر اس��تجابة الطفل امتثالية أو غير
امتثالية في ضوء التعريف الس��ابق .ومت تكرار قياس نسبة امتثال األطفال لطلبات املعلمة
خالل تطبيق جلسات اللعب.
ت�صميم البحث:
اس��تخدم البحث املنهج ش��بة التجريب��ي ،واعتمد عل��ى التصمي��م التجريبي( )ABAB
( ،)Barlow & Hersen, 1984; Ducharme & Worling, 1994فكانت املرحلة
األولى ( )Aال تدخل فيها باللعب ،ويتم فيها القياس القبلي واملالحظة القبلية المتثال األطفال.
وأعق��ب هذه املرحلة مرحلة التجريب ( )Bوجرى خاللها التدخل باللعب من قبل املعلمة مع
األطفال .املرحلة الثالثة ( )Aوهي مالحظة االمتثال لدى األطفال بعد انتهاء جلسات اللعب،
لتحدي��د م��ا إذا كان التحس��ن في امتثال األطف��ال كان مرتبط باللعب فق��ط أم أن هذا الـتأثير
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امت��د بعد ذلك .وعندما لوحظ وجود انخفاض في االمتثال لدى طفلني من األطفال ،مت إعادة
مرحل��ة التجريب ( )Bمرة أخ��رى ،لتحديد ما إذا كانت تأثي��رات التجريب(التدخل باللعب)
سيزيد من االمتثال مرة أخرى أم ال.
حتليل البيانات:
مت اس��تخدام التحلي��ل البصري كإس��تراتيجية أولية لدراس��ة االجتاهات ف��ي البيانات،
وكذل��ك حتلي��ل النتائ��ج قب��ل التجريب وف��ي أثن��اء التجريب .ويش��ير التحلي��ل البصري
للبيانات املوضحه في شكل رسوم بيانية إلى تأثيرات دالة إكلينيكيا ًBarlow, Hayes,(.
 .)& Nelson, 1986; Ducharme, Atkinson, & Poulton, 2000وف��ي البح��ث
احلالي ،مت حس��اب نس��بة االمتثال التي وصلت إلى ( ،)% 100وكذلك نسبة االمتثال التي
وصلت إلى ( )% 50فأقل لدى كل طفل.
�إجراءات البحث:
مت الطل��ب من املعلمة اس��تكمال بطاقة مالحظ��ة لالمتثال لكل طف��ل .ومت توضيح معدل
تقومي االمتثال لطلبات املعلمة من الطفل .وش��ملت تقوميات االمتثال أربعة مس��تويات على
النحو اآلتي :املس��توى « 1دائما» بنس��بة (  76إلى % 100من الوقت)؛ املس��توى « 2عادة»
بنسبة ( 51إلى )% 75؛ املستوى « 3أحياناً» بنسبة ( 26إلى  )% 50ومستوى « 4نادراً»
بنسبة ( 0إلى ،)% 25انظر ملحق رقم .) 1
مت إعط��اء تعليم��ات للمعلم��ة قبل أن تق��ومي امتثال األطف��ال ،وأن تفعل اآلت��ي عند طلب
أي ش��يء من الطف��ل( :أ) احلفاظ على االقت��راب من الطفل( ،ب) جذب انتب��اه الطفل( ،ج) أن
يتضم��ن الطل��ب مهمة واح��ده فق��ط (د) أن يكون الطلب ف��ي صيغة أمر وليس س��ؤاالً؛ (هـ)
إتاحة الوقت الكافي الس��تجابة الطفل قبل تك��رار الطلب .كما طلب الباحث من املعلمة تقدمي
قائمة طلبات محددة سلفا ً لألطفال ،وأن تقدم الطلبات بترتيب عشوائي في األوقات العادية
الطبيعية .وتقوم املعلمة مباش��رة بتسجيل وجود االمتثال أو عدم االمتثال مباشرة بعد كل
طلب .في جمي��ع مراحل هذا البحث ،وقدمت املعلمة نفس التعليمات لنفس األطفال في نفس
الوق��ت تقريبا ً من اليوم (الصباح أو بعد الظهر) كل يوم خالل مراحل البحث .وش��ملت هذه
اإلج��راءات ضم��ان أن أي تغيي��رات في معدالت االمتث��ال عبر مراحل البحث ل��م تكن نتيجة
املتغيرات اإلجرائية غير املنضبطة.
مـراحل البحث:
املرحلة األساس��ية :مت جمع البيانات اخلاصة لألطف��ال داخل الروضة وكان عددهم 71
طف�لاً مع  10معلمات داخل الروضة .انظر (اجلدول رقم  ) 2الذي يوضح معلومات موجزة
عن األطفال داخل الروضة .مت جمع بيانات هؤالء األطفال للتعرف على مدى وجود االمتثال
ل��دى هؤالء األطفال .وق��د مت تطبيق بطاقة املالحظة على األطفال ف��ي املرحلة األولى ،وكان
متوسط  -االمتثال من  % 50أو أقل.
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جدول ( )2بيانات األطفال داخل الروضة

عمر الطفل

عامني
 3أعوام
 4أعوام
 5أعوام
 6أعوام
املجموع

ذكور
4
19
15
4
0
42

عدد األطفال
10
29
23
8
1
71

إناث
6
10
8
4
1
29

مراجعة إجراءات جلس ��ات اللعب :بعد املرحلة األولى التي مت فيها مالحظة األطفال ،وكان
عدده��م  ،71مت اختي��ار 11طفالً وطفلة وه��م الذين كان معدل االمتث��ال لديهم  % 50فأقل،
ثم كان االجتماع مع املعلمة املش��اركة الستعراض اإلجراءات التي ستستخدم في اللعب مع
األطفال عينة الدراس��ة .واس��تمر االجتماع ملدة  30دقيقة .وباإلضاف��ة إلى التدريب الذي مت
اإلشارة إليه في اإلجراءات املذكورة في جزء«املتغير املستقل» ،طلب الباحث من املعلمة عدم
االس��تجابة ألي س��لوك مشكل يظهره أي طفل خالل جلسات اللعب إال إذا كان السلوك يشكل
خطرا ً على سالمة الطفل ،أو املعلمة ،أو أي طفل.

كم��ا صدرت تعليم��ات للمعلمة بضرورة موافق��ة الطفل قبل بداية كل جلس��ة لعب .وإذا
امتنع الطفل عن املشاركة في جلسة اللعب ،فيجب على املعلمة تأجيل جلسة اللعب في ذلك
اليوم ،واملضي قدما ً في النش��اطات العادية املعتاده يوميا ً .كذلك إذا ترك الطفل جلسة للعب
قبل نهايتها ،أو يشير الى أنه أو أنها لم تعد تريد املشاركة في اللعب مع املعلمة ،فيجب على
املعلمة إنهاء جلسة اللعب فورا ً(،على مدار هذا البحث ،لم يرفض أي طفل املشاركة في اللعب
أو اخلروج من جلسة اللعب).
املرحل ��ة األولى (اللعب) :أمضت املعلمة عش��ر دقائق كل يوم في جلس��ة لعب مباش��رة مع
األطف��ال .وبع��د اللعب مباش��رة تقوم املعلم��ة بتوجيه نف��س الطلبات الت��ي قدمتها من قبل
بطريقة طبيعية قدر اإلمكان .وحساب مدى االمتثال بنفس الطريقة.

املرحلة الثانية )ما بعد اللعب) :وخالل هذه املرحلة ،التوجد جلسات لعب مع األطفال .بل
يتم مالحظة تقدمي الطلبات الس��ابقة ومالحظة األطفال وتسجيل مدى االمتثال .واتضح أن
أطفاالً من العينة اظهروا معدالً متساويا ً أو أعلى من مرحلة تقدمي اللعب .بينما ظهر ٍّ
تدن في
درجات امتثال طفلني (السادس واحلادي عشر)مقارنة مبعدلهم في مرحلة اللعب.
املرحلة الثالثة (إعادة جلسات اللعب) :مت إعادة جلسات اللعب بنفس الطريقة التي متت
في املرة األولى للطفل السادس واحلادي عشر ،ومت مالحظة امتثال الطفلني لنفس الطلبات
كم��ا هو في املرحلة األولى والثاني��ة على بطاقة املالحظة .واتضح في هذه املرحلة حتس��ن
في امتثال الطفلني .وارتفع متوس��ط امتثال الطفلني :السادس واحلادي عشر من  % 48في
املرحلة األولى إلى  % 91في هذه املرحلة.

املرحل ��ة الرابع ��ة (انته ��اء جلس ��ات اللع ��ب) :خالل هذه املرحل��ة ،حافظ الطفالن الس��ادس
واحلادي عش��ر على حتس��ن مس��توى االمتثال باملقارنة مع املرحلة األول��ى ومرحلة انتهاء
جلس��ات اللعب .و وصل معدل امتثال الطفلني في هذه املرحلة إلى .% 94واألش��كال من 1
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إلى  4توضح نسبة امتثال األطفال لطلبات املعلمة.

شكل رقم ( )1يوضح نسبة امتثال األطفال  3 ، 2 ،1لطلبات املعلمة
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شكل رقم ( )2يوضح نسبة امتثال األطفال  6 ،5 ،4لطلبات املعلمة
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شكل رقم ( )3يوضح نسبة امتثال األطفال  7و 8و 9لطلبات املعلمة
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شكل رقم ( )4يوضح نسبة امتثال الطفلني  10و 11لطلبات املعلمة

تفاعل الأطفال مع املعلمة:
الح��ظ الباحث في أثناء مراح��ل التجريب تفاعالً تلقائيا ً قويا ً ب�ين األطفال واملعلمة ،ولم
يقتصر هذا التفاعل على جلس��ات اللعب فقط بل كان يوجد بعد انتهاء جلس��ة اللعب .وكان
متوس��ط التفاع��ل في املرحل��ة األولى  % 10في كل مالحظة مبع��دل(  2إلى  .)% 15وفي
املرحل��ة الثانية ظل املتوس��ط تقريبا ً كما هو( % 9مبع��دل  % 2إلى  .)% 17وفي املرحلة
الثالثة زاد متوس��ط التفاعل زياده طفيفة فوصل إلى متوسط  % 12لكل مالحظة (مبعدل
 % 4إلى . )% 22
مناق�شة النتائج:
ه��دف البحث احلال��ي إلى تقومي تأثير جلس��ات اللعب القصيرة ب�ين املعلمة والطفل في
س��ن ما قبل املدرسة على امتثال األطفال إلى طلبات املعلمة في قاعة الدراسة .وأسفر البحث
عن نتيجتني رئيس��يتني ،األولى ،أدت جلس��ات لعب املعلمة مع األطفال إلى زيادة مستويات
االمتث��ال ل��دى هؤالء األطفال .الثانية ،في أعقاب انقطاع جلس��ات لع��ب املعلمة مع األطفال،
اتضح انخفاض معدل االمتثال لدى طفلني من أطفال العينة .ومت إعادة جلس��ات اللعب لهذا
الس��بب ،وهذا أدى إلى حتسن مس��تويات االمتثال لكال الطفلني ،واستمرار هذا التحسن بعد
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توقف جلس��ات اللعب ،مبا يدل على احتمال تدخل الفروق الفردية عامالً مؤثرا ً في اس��تمرار
النتائج.
حتسن امتثال األطفال :قبل بداية جلسات اللعب ،مت تطبيق بطاقة املالحظة على األطفال،
واتضح أن معدل عدم االمتثال بني العينة حوالي  .% 75وبغض النظر عن السن واجلنس
ومس��توى صعوب��ة االمتث��ال ،أظهرت النتائج حتس��ن مع��دالت االمتثال ل��دى كل طفل بعد
جلسات اللعب مع املعلمة بنسبة تتراوح بني  % 70إلى .% 80
وقبل تطبيق جلس��ات اللعب ،لوحظت أمناط متكررة من عدم االمتثال لدى كل طفل
تقريبا ً .ولم يتم حتس��ن االمتثال إال بعد بدء اللعب ،وهذا يدل على ارتباط مستوى االمتثال
مع البيئة الصفية السائدة أو منط املعلمة املعتاد في التأديب.
وحتس��ن مع��دالت االمتثال لدى األطف��ال له أهمي��ة خاصة حيث مت التحس��ن دون
اس��تخدام اإلس��تراتيجيات املس��تخدمة عادة ملعاجلة الصعوبات التي تواجه االمتثال لدى
األطفال ،مثل الثواب والعقاب كما أشارت نتائج دراستيBarkley, 1997; Forehand :
). & McMahon, 1981
باإلضافة إلى ذلك ،كانت جلسات اللعب قصيرة ،ال تتطلب سوى عشر دقائق يوميا ً
لتنفيذها .ولم يش��ترط أن تتم اجللس��ات بعد الس��لوك مباش��رة ،مما يتي��ح للمعلمة إجراء
جلس��ات اللعب كلما أمكنها ،وليس بناء على س��لوك الطفل .وهكذا ،حدث حتس��ن في امتثال
األطفال مع قليل من الوقت واجلهد ودون تغيير الروتني اليومي ،مما يجعل هذا النهج فعاالً
وعمليا ً وخاصة للمعلمات املنشغالت في النشاطات وتعليم األطفال.
وهناك العديد م��ن العوامل احملتملة ،مبا في ذلك املتغيرات البيئية واحلافز التي قد
تكون مسؤولة عن حتسني االمتثال خالل مراحل اللعب .

املتغيرات البيئية (مناخ التفاعل) :خالل جلسات اللعب ،وكما مت ذكره سالفاً ،استخدمت
املعلمة الثناء واملدح ،ولغة الدفء ،واالبتعاد عن االس��تجابات العنيفة لردود أفعال الطفل.
وفي هذا الس��ياق ،وخالل ه��ذا التفاعل واالهتمام من قبل املعلمة ،قد يك��ون هذا تعزيزا ً قويا ً
لألطفال ،حيث كانوا يستمتعون بقضاء وقت ممتع مع املعلمة .ورمبا أدى ازدياد قيمة املعلمة
كمع��زز إلى زيادة دافعية األطف��ال التي أدت إلى زيادة فرص التفاعل ب�ين األطفال واملعلمة
وخاصة االمتثال والتعاون .وبهذا يكون اللعب عملية تأثيث وتدعيم المتثال الطفل ،ويعمل
على زيادة حافز األطفال ملثل هذا السلوك ،وهذا ما يؤكده (. )Michael, 2000
وهناك تفسير آخر لتحسن االمتثال لدى األطفال ،وهو أنه قبل تقدمي جلسات اللعب
ب�ين املعلمة واألطف��ال ،كانت توجيه��ات املعلمة لألطف��ال الذين الميتثلون لطلب��ات املعلمة
مع التأنيب وتصحيح الس��لوك اخلاطئ .ومع بدء جلس��ات اللعب كانت هناك فرص يومية
للمعلم��ة للمش��اركة املمتع��ة مع األطفال في س��ياق اجتماع��ي .وتعتبر اس��تجابات املعلمة
لألطفال تعزيزا ً ايجابيا ً للس��لوك االجتماعي لألطف��ال .ومن َث ّم حدث منط جديد من التفاعل
بني األطفال واملعلمة .وقد تعلم األطفال خالل اللعب الس��لوك االجتماعي السليم والتعاوني
ومت تعزيز ذلك من قبل املعلمة خالل جلس��ات اللعب ،وكان هناك تعاون ملحوظ مع املعلمة
خ�لال اللعب إش��ارة إل��ى أن التعزي��ز اإليجابي واالهتمام يوج��د في أثناء التع��اون .وهكذا
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أصبحت املعلمة حافزا ً مميزا ً المتثال األطفال.

كم��ا ورد ذك��ره س��الفا ً إن املتغيرات البيئية واملعلم��ة كحافز (املدح واالهتم��ام) أدت إلى
حتس��ن االمتثال لدى األطفال .ونتيجة لالهتمام اإليجابي بالطفل في جلس��ات اللعب ،ازداد
س��لوك الطفل التعاوني في وجود املعلمة .وعملت املتغيرات البيئية و دور املعلمة على بقاء
امتثال األطفال ملعلمتهم بعد انتهاء جلسات اللعب.

بق ��اء األطفال عل ��ى االمتثال بعد انتهاء جلس ��ات اللعب :لم يح��دد البحث احلالي طريقة
تفاع��ل املعلمة بعد انتهاء جلس��ات اللعب ،ب��ل مت إخبار املعلمة أن تتص��رف بتلقائية متاما ً
كما تعودت أن تفعل مع األطفال .وقد أشارت بيانات التفاعل مع األطفال واملعلمة إلى زيادة
التفاع��ل اإليجابي بني األطفال واملعلمة بعد انتهاء جلس��ات اللعب .ورمبا تكون قد أس��همت
ه��ذه التفاع�لات في احلفاظ على امتثال األطفال بعد انتهاء جلس��ات اللعب ،مما يدل على أن
املعلمة كانت مبثابة حافز إلثارة دافعية األطفال للتعاون في وجود املعلمة .
لوحظ أن بعض األطفال ،بعد انتهاء جلس��ات اللعب ،لم يتحس��ن تفاعلهم اإليجابي
م��ع املعلمة ،وعلى الرغم من ذلك ظل هؤالء األطف��ال ممتثلني لطلبات املعلمة ،وقد يعود ذلك
لبعض املتغي��رات .ورمبا يكون من هذه املتغيرات تعزيز املعلمة لس��لوك الطفل االجتماعي
الصحي��ح ع��ن طريق الثناء وامل��دح واالهتمام اإليجاب��ي ،حتى لو بجرع��ات قليلة ،أدت إلى
زيادة دافعية األطفال للتعاون مع املعلمة في طلباتها.

ولم يقل االمتثال س��وى لدى طفلني (الطفل  6و )11بعد انتهاء جلس��ات اللعب .وقد
حتسن مستوى االمتثال لدى الطفلني بعد تقدمي جلسات اللعب مرة ثانية .وهذه النتيجة قد
ترج��ع إلى أن هذي��ن الطفلني كانا بحاجة إلى مزيد من الوقت للعب مع املعلمة .ورمبا يرجع
ذل��ك إلى خصائص الطفل مثل منط التعل��م ،وتاريخ منو الطفل ،املتغي��رات البيئية (تاريخ
أمناط التفاعل مع املعلمات والكبار واآلباء من قبل).
وتتفق نتائج البحث احلالي مع الدرس��ات الس��ابقة الت��ي مت عرضها في البحث احلالي،
مث��ال دراس��ة ( ،)Kotler, & McMahon, 2004والتي أش��ارت نتائجه��ا إلى انخفاض
مس��توى القلق واإلنس��حابية و العدوان وزيادة في االمتثال خالل اللعب احلر مع األمهات،
في حني لم يظهر أي حتس��ن في الكفاءة االجتماعي��ة لدى هؤالء األطفال ،وقد يرجع ذلك إلى
عدم وجود الطفل مع مجموعة من األقران يلعب معهم.

واتفق��ت نتائ��ج البح��ث احلال��ي م��ع دراس��ة( )Fullerton, et al., 2009حيث
استخدمت هذه الدراسة عبارات الثناء من قبل املعلمات ملعاجلة املشكالت السلوكية لدى عينة
من األطفال املضطربني وجدانيا ً وسلوكيا ً .وأسفرت نتائج هذه الدراسة إلى حتسن االمتثال
ونقص في الس��لوك املش��كل ،واس��تخدمت املعلمة في البحث احلالي عب��ارات املدح والثناء
مع األطفال في أثناء جلس��ات اللعب .أيضا ً جاء ذلك موافقا ً مع نتائج دراس��ة و(& Kasey
 )Gregory, 2010الت��ي أكدت أثر (القرب من الطفل ،املوقف ،االتصال اجلس��دي ،االتصال
بالع�ين ،االنتب��اه اللفظي ،اللعب) على زيادة معدل االمتثال ل��دى األطفال ،وهذا يؤكد أهمية
التكني��كات التي مت اس��تخدامها في أثناء اللعب من التفاعل واالتص��ال واالنتباه للطفل .كما
جاء ذلك مؤكدا ً لنتائج دراس��ة (خالد )2001 ،التي أشارت إلى فعالية اللعب احلر في عالج
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بعض املشكالت السلوكية لدى أطفال ما قبل املدرسة.

أيضا ً جاءت نتائج البحث احلالي مؤيدة لنتائج دراسة،)Lavis-Dlott, et al., 2010(:
حيث اتضح أن قليالً من األطفال امتثلوا ألوامر األمهات املستخدمات ألساليب األوامر اللفظية
املباشرة .وهو مايؤكد أهمية اللعب كإستراجتية فعالة في توجيه سلوك الطفل وخاصة في
معاجلة العصيان ،وحتسن االمتثال .كما أشارت نتائج دراسة)Lindesy, et al., 2010(:
ودراسة ( )Wilder, et al., 2010التي أشارت إلى حتسن امتثال األطفال من خالل اللعب
احلر.
كذل��ك اتفقت نتائ��ج البحث احلالي مع دراس��ة )Warzak & Floress, 2009( :حيث
أش��ارت إلى أن تلبية طلبات الطفل واألش��ياء احملببه لديه يزيد من معدل االمتثال ،وبالطبع
يعتبر اللعب من أكثر األشياء احملببه للطفل.
وعن أهمية اس��تخدام اللع��ب احلر ،جاءت نتائ��ج البحث احلالي مؤكدة لنتائج دراس��ة
(حطيب��ة )2006 ،الت��ي أك��دت أن اللعب احلر ل��ه تأثير ف��ي تنمية احلصيل��ة اللغوية لدى
األطفال عينة الدراس��ة .ودراس��ة (البلهان )2007 ،حيث اتضح أن اللعب احلر له تأثير في
تنمية التفكير االبتكاري لدى األطفال ،وهذا يلقي الضوء على ضرورة استخدام اللعب احلر
داخل الروضة.
إن اللعب احلر ميثل قس��ما ً مميزا ً من حياة األطفال في س��ن ما قبل املدرس��ة ،ومن ثم فإن
حرم��ان الطفل من ممارس��ته بدعوى الوجود داخل مؤسس��ة تربوي��ة ذات نظام حاكم رمبا
يؤدي إلى نتائج سلبية في بنية الشخصية ،ويستوجب ذلك إعطاء مساحة زمنية مميزة في
جدول فترات الروضة تخصص للعب احلر في حضور املعلمة يس��وده مناخ إيجابي تنش��أ
فيه عوامل البناء والدعم النفسي ،ويحقق استدامة النتائج .إن تقليل مشاعر التمرد والعناد
لدى األطفال ال يأتي باستخدام العنف وإمنا بدمج األطفال في جو إيجابي نشط يكتشف فيه
الطفل قواعد االستجابة وتبادل األدوار.
تو�صيات البحث:
1 .1وضع برنامج مقترح ملعلمات الطفولة املبكرة لتوجيه سلوك الطفل من خالل النشاط
احلر أو منهاج .DAP
2 .2دراس��ة معوقات إدارة صف الطفل من وجهة نظر املعلمات باعتبارها كاش��فة ملس��ار
السلوكيات اخلطأ.
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ملحق رقم ()1
بطاقة مالحظة امتثال الطفل

اسم الطفل .................. :التاريخ ........................ :اسم املالحظ....................... :

فيم��ا يلي مجموعة م��ن الطلبات التي من املمكن أن تطلبيها من الطف��ل يوميا ً .وبنا ًء على
استجابة الطفل لطلبك بعد أن تطلبيه مره واحدة  ،ضعي العالمة في اخلانه املناسبة:

املالبس
اخلع ( .........أجزاء من املالبس)
علق( ..........أجزاء من املالبس)
احضر( .......أجزاء من املالبس)
أخرى
النظافة
اغسل يدك
أغلق الصنبور
افتح الصنبور
اضغط على سيفون املرحاض
استخدم الصابون
جفف يدك
أخرى
تناول الطعام
تعا َل إلى مائدة الطعام
اجلس على الكرسي
أعط زميلك .......................
كل ...................................
اشرب ...............................
امسح ................................
أخرى
الل ـ ـ ــعب
اذهب واحضر ......................
العب بـ...............................
لون ..................................
التقط هذه اللعبة
نظف الـ .............................
تعال إلى هنا ......
تعال لكي ...........................
اجلس لكي ..........................
ضع اللعبه في أو على .............
أخرى
طلبات أخرى
تعالى هنا
اجلس
قف
قف في صف
قف في صف لكي ..................
احضر لي ...........................
احضر (شيء من أغراضك)
أخرى

دائما ً

عادة

أحيانا ً

نادرا ً

%100 -76

%75-51

%50-26

%25-0
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دعوة إلى الباحثني العرب
للمشاركة في مجلة الطفولة العربية بثوبها اجلديد
تس��ترعي اجلمعية الكويتية لتقدم الطفول��ة العربية عناية الباحثني العرب إلى أن مجلة
الطفول��ة العربية انتهجت خطة إصدار جديدة اعتبارا ً من العدد ( )33ـ ديس��مبر  2007وفقا ً
للمح��اور اآلتية ،والتي س��تصبح مبثابة امللفات اخلاصة ألعداد املجلة ،وس��يكون كل محور
منها عنوانا ً بارزا ً ألغلفتها:
 1ـ األطفال والدميقراطية.

 2ـ األطفال وثقافة التسامح.
 3ـ األطفال والعلوم.
 4ـ	

األطفال وثقافة الصورة.

 6ـ	

األطفال والثقافة اإللكترونية.

 5ـ األطفال وفضاء اللعب.

 7ـ األطفال والعدالة التربوية.

 8ـ	 مدارس املستقبل ألطفال ما قبل املدرسة والرياض ( املبنى ـ التأثيث ـ اللعب ـ
وسائل اإليضاح ـ اخلبرات ...إلخ).
لذا ،فإنه يس��عد اجلمعية الكويتية لتق��دم الطفولة العربية دع��وة الباحثني العرب أينما
وج��دوا للمس��اهمة ف��ي مجلة الطفول��ة العربي��ة ببحث يعدون��ه خصيصا ً ألي م��ن احملاور
املذكورة ،هذا وس��تقوم اجلمعية بتقدمي مكافأة مالية رمزية٭ تش��جيعا ً لألبحاث والدراسات
املقدمة ،على أن تكون تلك األبحاث وفقا ً لقواعد وشروط النشر في املجلة التي يجدونها على
موقع اجلمعية اآلتيwww.ksaac.org.kw :

آملني اس��تجابتكم الكرمية ،مع موافاتنا بعنوان الدراس��ة الت��ي ترغبون في إعدادها وفقا ً
للمحاور الثمانية املذكورة ،ومن ثم تزويدنا بدراستكم حال االنتهاء منها.
ترسل جميع املكاتبات على العنوان اآلتي:

اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية
مجلة الطفولة العربية

ص .ب 23928 :ـ الصفاة13100 :
دولة الكويت

هاتف ،24748479 ،24748250 :فاكس24749381 :
البريد اإللكترونيhaa49@qualitynet.net :

٭ ( 500دوالر أمريكي) لألبحاث امليدانية والتجريبية ،و( 150دوالرا ً أمريكيا ً) لألبحاث والدراسات النظرية.
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أثر التدخل املبكر بأحد تدريبات طريقة اللفظ املنغم (اإليقاع احلركي
اجلسدي) في حتسني نطق أصوات احلروف واملقاطع الصوتية لدى األطفال زارعي
القوقعة في الفئة العمرية ( )5-3سنوات مبدارس دمج رياض األطفال بجدة
د .لينا عمر بن صديق

أستاذ التربية اخلاصة املساعد
قسم التربية اخلاصة  -جامعة امللك عبد العزيز

امللخ�ص:
هدفت الدراس��ة إل��ى معرفة أثر التدخل املبكر باس��تخدام أح��د تدريبات اللفظ املنغ��م (اإليقاع احلركي
اجلس��دي) في نطق أصوات احلروف واملقاطع الصوتية لدى األطفال زارعي القوقعة مبدارس دمج رياض
األطف��ال بجدة ،وتك ّونت عينة الدراس��ة م��ن ( )5أطفال ،منه��م ( )2من الذكور ،و( )3م��ن اإلناث ،تراوحت
أعماره��م ما بني ( )5 - 3س��نوات .وق��د مت اختيار العينة بطريقة قصدية من روضة دمج لضعاف الس��مع
والص��م مبدينة جدة .ولتحقيق هدف الدراس��ة اس��تخدم اختب��ار تكرار املقاطع والكلم��ات لألطفال ضعاف
الس��مع م��ن عمر ما قبل املدرس��ة ،وبرنامج اللف��ظ ّ
املنغم "الفربتونال" ،ولإلجابة عن س��ؤال الدراس��ة مت
حساب املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ،كما مت استخدام اختبار ويلكوكسون ()Wilcoxon
حلس��اب دالل��ة الفروق ب�ين درجات عينة الدراس��ة على اختبار تك��رار املقاطع والكلم��ات لألطفال ضعاف
الس��مع من عمر ما قبل املدرس��ة ،قبل وبع��د تطبيق برنامج اللفظ ّ
املنغم .وقد أش��ارت نتائج الدراس��ة إلى
وج��ود فروق ذات داللة إحصائي��ة بني درجات أفراد املجموعة التجريبية على أبع��اد اختبار تكرار املقاطع
والكلمات لألطفال ضعاف الس��مع من عمر ما قبل املدرسة لصالح االختبار البعدي ،وهذا يشير إلى فاعلية
برنام��ج اللفظ املنغم ،كما أظهرت النتائج احتفاظ عينة الدراس��ة بأثر التدريب على اختبار املتابعة ،وذلك
بعد التوقف عن تطبيق برنامج اللفظ ّ
املنغم باستخدام اإليقاع احلركي ملدة (شهر).

Impact of Early Intervention Using Verbotonal Practices to
Improve the Verbalizing Phonemes and Morphemes for Children
with Cochlear Implants Aging (3-5) Years Mainstreamed
at Kindergarten Schools in Jeddah
Lina Omar Bin Saddiq

Assestent Professor - Department of Special Education
King Abdullaziz University

Abstract

The present study sought to find out the impact of early intervention using a
verbotonal exercise on verbalization of phonemes and morphemes by children
with cochlear implants who mainstreamed at a kindergarten school in Jeddah.
)Participants were five children, two males and three females aging between (3-5
years. To achieve the study's objective, word and morphemes iteration test was
administered to hearing-impaired preschoolers along with the verbotonal method.
Means and standard deviations were calculated to answer the study's question.
Wilcoxon test results revealed statistically significant differences between pre and post
testing of the experimental group ratings on the word and morpheme iteration test
by hearing-impaired preschoolers favoring the posttest condition. This implies the
effectiveness of the verbotonal program with utterance of phonemes and morphemes
by children with cochlear implants whom ranged from (3-5) years mainstreamed at
kindergarten schools in Jeddah. Results also showed retention of the training effect
on the follow-up test one month later to the verbotonal program.
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مقدمة:
ُتعد الس��نوات األول��ى من حياة الطفل من أهم مراحل حياته ،فهي أس��اس بناء مس��تقبل
األجي��ال القادم��ة ،وقد ب��دأ االهتم��ام برعاية وتنمي��ة الطفولة املبك��رة في اململك��ة العربية
الس��عودية في ضوء اجلهود التي أوضحت أهمية س��نوات هذه املرحلة ف��ي تكوين وتنمية
الطفل (املس��لط .)1997 ،لذا حتظى التربية املبكرة وبرامجها وجميع جهودها ونش��اطاتها
باهتمام بالغ في جميع املس��تويات الدولية واإلقليمي��ة واحمللية وفي مختلف أنحاء العالم،
حي��ث ينظ��ر إليها على أنها ح��ق من حقوق الطفل على أس��رته ومجتمع��ه واملجتمع الدولي
بشكل عام (كرم الدين.)2007 ،
ولقد ش��هد العقدان احلالي والس��ابق توس��عا ً س��ريعا ً في كثير من دول العالم خلدمات
وبرام��ج التدخ��ل العالجي املبك��ر لألطفال دون السادس��ة من العمر ،ونتج ه��ذا التطور من
تفاع��ل مجموع��ة من العوام��ل يأتي ف��ي مقدمتها تزايد الوع��ي بأهمية اخلب��رات املبكرة في
املراحل األولى من العمر في منو وارتقاء اإلنس��ان ،والتحول الذي حدث في فلس��فة الرعاية
االجتماعية لذوي االحتياجات اخلاصة ،حيث أصبح من الضروري حصولهم على اخلدمات
اخلاص��ة ف��ي املواقع الطبيعي��ة ألقرانه��م العاديني ،وأخي��را ً االعتراف املتزاي��د بأن الرضع
وأطفال احلضانة ذوي االحتياجات اخلاصة لهم حقوق في احلصول على فرص متس��اوية
مع أقرانهم العاديني من أجل تنمية وتطوير إمكاناتهم وقدراتهم (هويدي.)1997 ،
ويتفق هذا مع اإلعالن العاملي حلقوق الطفل الذي أصدرته منظمة اليونسيف عام (،)1959
الذي يؤكد توفير فرص النمو الشامل للطفل من خالل توفير مناخ احلرية واالطمئنان ،والتي
تبع��ده عن االنحرافات الس��لوكية ،واالضطرابات االنفعالية ،وال��ذي اتضح من خالل تزايد
عدد مؤسس��ات ما قبل املدرس��ة ،وإجراء البحوث العلمية عن طفل ما قبل املدرس��ة وتربيته
(عطية.)2007 ،
ومن بني أهم األسباب وراء االهتمام املعاصر بالتدخل املبكر ما كشفت عنه مختلف نتائج
الدراسات العلمية والبرامج واجلهود التنفيذية من آثار كبيرة وبعيدة املدى للتدخل املبكر،
ذات اجلودة العالية على األطفال مبختلف فئاتهم ،وهي آثار تتعلق بنموهم السليم وتعلمهم
وتنميته��م في مختلفة ،جوانبهم وتعويض املتأخرين منهم واكتش��اف من لديهم احتياجات
تربوية خاصة بينهم ،والتدخل املبكر بشأنهم (كرم الدين.)2007 ،
كما ش��هد مي��دان التربية اخلاصة تط��ورا ً وتغيرا ً جذريا ً في برام��ج التدخل املبكر ،حيث
تزاي��د االهتمام بقضايا ضعاف الس��مع والصم ،الذين عقدت بش��أنهم الندوات واملؤمترات،
ومت إجراء العديد من الدراس��ات لتعديل وحتس�ين س��بل احلياة لهم ،وصدرت التشريعات
التي تكفل حقوقهم ،ومنها احلق في التعليم ،كما كان لظهور املبادئ الدميقراطية والفلسفات
املمي��زة له��ذا العصر أثر كبير في زيادة العناية بهم ،والتي من أهمها :ظهور الطرق احلديثة
في مجال التربية ،ووس��ائل التكنولوجيا املساعدة في العملية التعليمية التي تساعد املعلم
على القيام مبس��ئولياته في تعليم ضعاف الس��مع والصم ،الكالم وطرق التواصل املختلفة
(التهامي .)2006 ،فمن التوجهات احلديثة لتنمية اللغة لدى ضعاف الس��مع والصم إجراء
العمليات اجلراحية (زراعة القوقعة) ،واالستفادة من البقايا السمعية ،واستخدام املعينات
السمعية (حنفي.)2003 ،
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ويتضح ذل��ك من خالل تط��ور اخلدمات التربوي��ة والتعليمية والتأهيلي��ة ذات العالقة
بالتعليم الس��معي والشفهي لألطفال ضعاف الس��مع والصم ،مما يتيح الفرصة للعديد من
األطفال ضعاف الس��مع من االس��تفادة من الفت��رة احلرجة لتعلم الكالم ف��ي فترة مبكرة من
أعمارهم (الزهراني.)2007 ،

فقد حققت طريقة التدريب السمعي  -الشفهي انتشارا ً واسعا ً في السنوات األخيرة ،نظرا ً
حلاجة األش��خاص الذين جلؤوا إلى زراعة القوقعة واالس��تفادة من برامج العالج السمعي
املكث��ف بهدف االس��تفادة الكاملة من إمكانياتهم الس��معية التي حصلوا عليه��ا ،وتركز هذه
الطريقة على االس��تماع كقوة رئيس��ة في تطور الطفل في اجلوانب الشخصية واالجتماعية
واألكادميي��ة ،ومعاجلة اللغة املنطوق��ة والكالم مع عائالتهم ومجتمعه��م ،واجلدير بالذكر
أن هذه الطريقة متضمنة في النش��اطات اليومية الروتينية في الغناء والنشاطات التربوية
واللعب (الزريقات.)2009 ،
ومن الطرق التي تعمل وفق طريقة التدريب الس��معي -الشفهي طريقة اللفظ املنغم التي
تهدف إلى تنمية مهارات االستماع والنطق والتحدث عند األطفال ضعاف السمع والصم في
سن مبكرة تتراوح ما بني ( )12 - 3سنة ،بهدف دمجهم في املجتمع وإمكانية التواصل معهم
من خالل الطرق العادية (الكالم) (.)Asp,1985

وق��د أظهرت الفني��ات اللفظية اخلاصة بطريقة اللفظ املنغم على أس��اس منوذج التأهيل
اللغ��وي واملالحظة للس��مع الطبيعي لألطف��ال الرضع قبل أن يتعلموا اللغ��ة ،أن الطفل قبل
تعلم الكالم يكون تركيزه على اس��تيعاب الصوت ،وهذا النشاط الصوتي ال يكون استجابة
كلية لإلحس��اس والشعور بالس��مع ،ولكن استجابته للنش��اط الصوتي تدل على أن الطفل
يستطيع مبرور الوقت أن يعبر عن أول كلمة ذات معنى ،حيث يتعلم الطفل كيفية استخدام
النغم وترتيبه لكي يصل إلى املعنى ،مع عدد محدود من الكلمات وحتويلها من خالل مصادر
لغوي��ة مختلفة ،حيث يعزز ذلك من نوعية الصوت والنغمات ،ومن خالل التدريب الصوتي
بوج��ود منوذج م��ن النغم��ات واألص��وات واملقاطع يت��م التحك��م بالتك��رارات ،والترددات
(املنخفضة واملرتفعة) ألصوات احلروف واملقاطع الصوتية ،وهذا يس��اعد على دمج الطفل
ضعيف السمع واألصم بعد ذلك مع األطفال عاديي السمع (.)Asp, 1999
م�شكلة الدرا�سة:
على رغ��م جهود علماء اللغ��ة العربية القدامى الذين درس��وا مخارج احل��روف واعتنوا
باألص��وات واحل��ركات والنقاط الت��ي تربط بني احل��روف ،وأحرزوا فضل الس��بق في هذا
امليدان في العصرين األموي والعباس��ي فإن ذلك االهتمام لم يس��تمر ،وفي العصر احلديث
تقدمت الدول الغربية تقدما ً كبيراً ،وبقينا نحن في البيئة العربية نعاني من نقص البرامج،
وندرة املتخصصني والعاملني في مجال تش��خيص اضطرابات ال��كالم والتخاطب ،وما تبع
ذلك م��ن عالج وتصحي��ح لتلك االضطراب��ات والعيوب (املس��لط ،)1997 ،إضاف��ة إلى قلة
البحوث والدراس��ات التي تس��اهم في التعرف على األسباب والوس��ائل والطرق واألدوات
التي تساعد على التصدي ملشكالت النطق والتخاطب بشكل علمي وعملي ،والتي تظهر لدى
األطفال املصابني بإعاقات عقلية واضطرابات سلوكية وإعاقات سمعية (عمايرة.)2000 ،
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ونظ��را ً ألن إعاق��ات اللغ��ة من أكث��ر النتائ��ج املترتبة عل��ى اإلصابة باإلعاقة الس��معية
(سليمان .)2005 ،حيث تظهر أثارها بدرجة واضحة على النواحي اللغوية للطالب ضعاف
السمع والصم ،والذي يالحظ بشكل واضح في السنوات األولى من إنتاج اللغة (الزريقات،
 .)2003كما تعتبر اإلعاقة الس��معية إحدى اآلثار السلبية على منو الطفل لغويا ً لعدم تلقيه
ألي تعزيز سمعي ،فهو محروم من معرفة ردود أفعال اآلخرين نحو ما يصدره من أصوات،
وحتى في حالة اكتس��ابه ألية مهارة لغوية فإن لغت��ه تتصف في الغالب ،بكونها غير غنية
باملفردات واملعاني كلغة غير املعاقني (السعيد.)2001 ،
فاالفتق��ار للغ��ة التفاهم هو من أه��م العوائق لدى ضعاف الس��مع والص��م ،فهم يجدون
صعوبة في تعلم الكالم وتذكر خواص الصوت (.)Obenchain & Lise, 1998
فقد أجمعت نتائج الدراس��ات التي بحثت في اضطراب��ات اللغة والنطق للطالب ضعاف
السمع والصم في الصفوف األولية من املرحلة االبتدائية ،على أن أهم ما مييز هؤالء الطلبة
عدم القدرة على التمييز بني األصوات اللغوية األساس��ية (.)Speech & Speech, 1986
كما أنهم ال يستطيعون جمع أصوات لتكوين كلمة ما ،إذ تبقى هذه األصوات منفصلة ،والذي
يتض��ح في عدم الق��درة على جمع أجزاء (مقاط��ع) الكلمة ومحاولة تذك��ر األصوات املكونة
لهذه الكلمة والتمييز بينها (.)Hall, Oyer & Hass, 2001

كما أشار (محمد )2007 ،إلى أن ضعاف السمع يظهرون حذف أو استبدال املقاطع التي ال
تعد وقفات في أثناء الكالم ،باإلضافة إلى ازدياد الرنني األنفي ،مما يؤثر بدوره على عملية
النطق ،باإلضافة إلى استخدامهم لألصوات املتحركة أكثر من الساكنة بنسبة ( ،)2:1وذلك
ألن األصوات الس��اكنة عادة متثل الت��رددات املرتفعة ذات الش��دة الصوتية املنخفضة التي
يصعب على ضعيف الس��مع استقبالها ،ومن َث ّم عملية إصدارها ،وكذلك زيادة املدة الزمنية
في نطق بعض املقاطع الصوتية ( )4-3مرات عن الكالم العادي ،وكذلك اس��تبدال األصوات
املهموسة مبثيلتها من األصوات املجهورة أو العكس.
والقاع��دة العام��ة للتغلب على تلك املظاه��ر تقوم على تطبيق برام��ج عالجية لتصحيح
النطق ،والتي تسهم في احلد من اآلثار املترتبة على تلك املظاهر في تدهور القدرات السمعية
(حنفي.)2003 ،

ل��ذا أدرك اخلبراء في ميدان التربية اخلاصة أهمية التدخل املبكر ،ألنه يؤدي إلى الوقاية
من املش��كالت ف��ي النمو ،والتقلي��ل من تأثير اإلعاق��ة على األطف��ال ذوي احلاجات اخلاصة
وأس��رهم ،فمظاه��ر النمو املختلفة مترابطة ،ولذا فبدون التدخ��ل املبكر قد يقود الضعف إلى
ضع��ف آخر ،أو قد ت��ؤدي اإلعاقة إلى إعاقات أخرى .ومن جهة أخ��رى فقد تبني أن للخبرات
األولي��ة في احلياة تأثي��رات كبيرة على النمو ف��ي جميع جوانبه .فمرحل��ة الطفولة املبكرة
يحدث فيها ما يعرف باسم بالفترات احلرجة للنمو ،حيث يكون الطفل في ذروة استعداداته
وقابليت��ه للنمو والتغيير ،ولذلك فالتدخل املبكر يس��عى إلى اس��تثمار هذه الفترات لتطوير
القدرات العقلية واللغوية واالجتماعية للطفل (السويدي.(1997 ،
وه��ذا يب��رر أهمية برامج التدخل املبك��ر العالجية والتي تهدف إلى تس��هيل وتدعيم منو
األطفال الصغار عن طريق التدخل في الوقت املناس��ب قبل أن تؤدي اإلعاقة أو ظرف اخلطر
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النمائي إلى تغيير أو رمبا هدم منوهم وإمكاناتهم في املستقبل (هويدي(1997 ،

وطبقا ً لهذا املنظور يرى موريس ( )Moores, 1996أن تقدمي أي برنامج لتنمية مهارات
اللغة والتواصل لدى األطفال ضعاف الس��مع والصم بعد س��ن اخلامسة من عمرهم محكوم
عليه بالفش��ل مهما كانت الطرق املس��تخدمة في هذا البرنامج ،فعل��ى الرغم مما قرره علماء
اللغ��ة أن األطف��ال غير املعاقني ال يب��دؤون في وضع جمل��ة واحدة إال بع��د أن يبلغوا ()18
شهرا ً من أعمارهم ،إال أن الثابت أنهم يستقبلون اللغة منذ ميالدهم ،وأن هذا االستقبال يظل
مس��تمرا ً على امتداد س��نوات عمرهم ،وطبقا ً لذلك فإنه من الضروري أن يبدأ املسؤولون عن
تربية ورعاية األطفال ضعاف السمع والصم في تقدمي برامج التدخل املبكر لتنمية مهارات
اللغة والتواصل لدى هؤالء األطفال ،ال بعد أن يبلغوا س��ن السادس��ة أو اخلامس��ة أو حتى
الرابع��ة م��ن عمرهم ،بل يجب الب��دء بها فور ميالده��م أو فور التحقق من الفقدان الس��معي
(.)Conlon, 2002
وتتض��ح أهداف برامج التدخل املبكر لضعاف الس��مع والصم ف��ي متكني أكبر عدد ممكن
من األطفال من دخول مرحلة التأسيس بلغة تتناسب مع أعمارهم وبإستراتيجيات توافقهم
من أجل بلوغ أعلى مس��تويات التحصيل في الس��نوات األولى ،ومن أجل تقدمي أساس الدعم
املتواصل فيما بعد (.)RNID, 2003

وهذا يفس��ر ما تقوم عليه فلس��فة تعليم ضعاف الس��مع والصم على جانبني رئيس��يني:
جانب تعليمي معرفي ،يهدف إلى إكس��اب الطفل قدرا ً مناس��با ً من املعرفة والثقافة ،وجانب
تأهيلي ،يهدف إلى إكس��اب الطفل لغة التواصل مع اآلخرين والتدريب على الس��مع والكالم
(عبد الغفار.)2003 ،
فمن الطرق املس��تخدمة ف��ي تعليم ضعاف الس��مع والصم التواصل الطريقة الش��فهية،
والتي تعتبر من أقدم التوجهات املستخدمة مع األطفال ضعاف السمع والصم ،إال أن التقدم
احلدي��ث ف��ي تقنيات الكش��ف والتدخل املبك��ر واس��تخدام املعينات الس��معية أحدث حتوالً
ملحوظا ً وجذريا ً في تطبيقات التعليم الشفهي القدمية ،وأصبحت تطبيقات التعليم الشفهي
احلديثة تس��تند على اس��تثمار البقايا الس��معية املوجودة لدى العديد م��ن األطفال ضعاف
الس��مع والصم ،والتي وفرتها املعينات الس��معية وزراعة القوقعة ،وهو ما يعرف باالجتاه
السمعي  -الشفهي (الزهراني.)2007 ،
وعلى الرغم من أن طريقة اللفظ املنغم «الفيربوتونال» مت اختراعها بعد احلرب العاملية
الثانية ،فإنها تس��تند على ما يقوم عليه األس��لوب الس��معي -والش��فهي ،حيث تركز طريقة
اللف��ظ املنغم على اس��تثمار البقايا الس��معية وتنمية مهارات ال��كالم واحلديث لدى األطفال
ضعاف السمع والصم في سن مبكرة جدا ً (سن املناغاة 6 -أشهر) ،مهما كانت درجة الفقدان
السمعي بهدف دمجهم في املجتمع عن طريق التواصل الطبيعي (الكالم) (.)Asp, 2006
ويتم ذلك عن طريق إدراك الطفل للصوت من خالل ذبذبات تصل إلى املخ مباشرة بواسطة
أعصاب اليد أو أي جزء عظمي آخر في اجلسم ،ومن َث ّم مساعدة ضعاف السمع والصم على
إدراك ال��كالم وفهم��ه ،ذلك باس��تخدام أجهزة خاصة تعمل باألش��عة حت��ت احلمراء وفالتر
لتنقي��ة الصوت .ول��ذا تعتبر هذه الطريق��ة ذات تأثير وفاعلية إليجاد لغ��ة جيدة ومهارات
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اجتماعي��ة وتعتمد عل��ى قاعدة أو منوذج منو األطفال عاديي الس��مع ،وتعزيز أهمية وجود
منو م��ن خالل النغم وارتفاع وانخف��اض الصوت ونوعيته لألطفال ضعاف الس��مع ،وذلك
بهدف دمجهم في العملية التعليمية ،حيث اتضح أن معدل دمج ضعاف الس��مع باس��تخدام
طريقة اللفظ املنغم تتراوح ما بني (، )Asp, 2006 ( )%90 -%60
ولتحقيق ذلك يتبع تدريب الطفل ضعيف الس��مع واألصم على طريقة اللفظ املنغم ثالث
مراح��ل مهمة ،وه��ي :التخاطب الفردي ،التخاط��ب اجلماعي ،اإليقاع احلرك��ي .ففي مرحلة
التدريب على التخاطب اجلماعي يتم التعامل مع الطفل ضعيف الس��مع من خالل ما يسمعه
فقط ،من خالل قناة مباشرة في اجلهاز اجلماعي توصل للطفل جميع الترددات.
أما في مرحلة التدريب على التخاطب الفردي فيتم التعامل مع الطفل ضعيف الس��مع من
خالل تنمية الس��مع واحلديث ،وتصحيح ما لديه من أصوات ومقاطع وكلمات وجمل ،وذلك
من خالل ضبط املرشح املناسب لكل طفل على حده .أما تدريبات مرحلة اإليقاع احلركي فيتم
التعام��ل مع األطفال ضعاف الس��مع والصم من خالل تدريبهم عل��ى نطق أصوات احلروف
واملقاط��ع الصوتي��ة للكلمات باحل��ركات اإليقاعية ،والتي تس��اعد أيضا ً على تنظيم املش��ي
واحلركة عند األطفال ،وكذلك تنمية احلاس��ة السمعية عن طريق إدراك العناصر املوسيقية
(.)Asp, 2006
وفي هذا الصدد يش��ير علماء اللغة إلى أن االستعداد الفطري لدى الطفل يتضح في كثير
م��ن حركاته ،وما يص��در عنه من أصوات ،من��ذ حداثة والدته ،فهم ينظ��رون إلى أن مناغاة
الوليد وهمهمة الطفل ما هي إال موس��يقا منغمة .وهناك من ذهب إلى أن لغة اإلنس��ان األولى
قد نش��أت ع��ن الغناء الفط��ري ذي اإليقاع الرتيب ،وقد حت��ول هذا الغناء إل��ى لغة تامة أي
حتول��ت ه��ذه اإليقاعات م��ن أص��وات ،أو مقاطع ال معنى لها ف��ي البداية س��وى الترفيه عن
النف��س إل��ى أصوات ،أو مقاطع ترمز إلى مصادرها أو ما يصاحبها ،أو حتولت من أصوات ال
معنى لها إلى أصوات ذات معنى (الشنبري1998 ،؛ سليمان.(2005 ،

وينقس��م علم التركيب الصوتي اللغوي إلى مس��تويني :هما املستوى القطعي واملستوى
ف��وق القطع��ي ،أم��ا املس��توى القطعي فيخت��ص بأص��وات اللغة التي تنقس��م إل��ى طبقتني
أساس��يتني :وهما السواكن واملتحركات .أما املستوى فوق القطعي فهو اإلطار اللحني للغة،
والذي يتكون من نظم املقاطع املختلفة في ش��دتها وطولها وتأكيدها ،وينتج عن هذا النظام
إيقاع لغوي موسيقي مميز لكل لغة بعينها (الزريقات.)2005 ،
فاإليق��اع يعتب��ر املنظم والدافع ،ف��األداء املنغم عمله األول توفير النظ��ام ،كما أنه يعرف
بأنه الفواصل الزمنية التي تفصل بني جملة وأخرى من حيث الطول والقصر ،وهو التنظيم
التكراري امله��ذب للحركة (يحيى وعبيد .)2007 ،أما التنغيم فه��و مجموعة التغيرات التي
تطرأ على النغمة عندما ينطق املتكلم ش��به جمل��ة أو جملة كاملة (في عمايرة .)2000 ،ومع
أن اللغوي�ين يعتبرون التنغيم جزءا ً من النظ��ام الصوتي للغة فإن وظيفته اللغوية تتعدى
املس��توى الصوتي لتشمل املس��تويني النحوي والداللي بحيث يعطي اجلملة دالالت تتعدى
معاني الكلمات الت��ي تكونت منها اجلملة ،وللتنغيم وظيفة لغوية مهمة فهو الذي يعبر عن
انفعاالت املتكلم واجتاهاته نحو موضوع احلديث (عمايرة.)2000 ،
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ّ
(املنغم) في
امللح��ن
ويب��دأ اإلط��ار اللحن��ي للغة في الظهور ف��ي مراحل اللع��ب الصوتي ّ
الش��هور األخيرة من الس��نة األول��ى من العمر ،ومنذ تل��ك الفترة األولى فإن الطفل يكتس��ب
اإلط��ار اللحني للغت��ه األم ،ويتح��دد اإلطار اللحني للغ��ة ببعض العناص��ر اإليقاعية هي:
وحدات النغم ،والتنغيم ،وأخيرا ً التضاد النغمي (.)Asp, 2006
فوحدات النغم تعتبر الشكل األولي لإلطار اللحني ،وميكن مقارنتها باجلمل في التحليل
النحوي ،فهي تخدم التركيب الس��ياقي للكالم ،ويتم حتديدها بواسطة مالمح اجتاه ومجال
اللح��ن الت��ي تتفاعل أيضا ً مع مالمح الرمت والوقفات لتش��كل هذه الوح��دات .ويعتبر اجتاه
اللح��ن من النقاط األساس��ية املهمة في اإلطار اللحني لل��كالم ،واجتاه اللحن ميكن أن يرتفع
أو ينخفض أو يبقى في نفس املستوى ،أما املجال فيمكن أن يكون عاليا ً نسبيا ً أو متوسطا ً أو
منخفضا ً وميكن أن يتسع أو يضيق بطريق ما (.)Asp, 2006
أم��ا التنغيم فيعتب��ر عامالً مهما ً في أداء املعنى ،ويتحدد بحرك��ة اللحن والعلو الزائد مع
امل��دة والوقفات ،في حني يوجد التضاد النغمي بني املقاط��ع املختلفة ،فيمكن أن يكون اجتاه
اللحن مس��تويات كما في حاالت اإلخبار أو مرتفعا ً كما في حاالت االستفهام ،وأحيانا ً يوجد
أكث��ر م��ن اجتاه داخل املقطع الواحد ،وهذا ما يس��مى باملقطع املرك��ب ،فيمكن أن يعلو اجتاه
اللح��ن ،ثم ينخفض كما في حاالت التأثر ،ويس��اعد التضاد النغم��ي أيضا ً على إبراز احلالة
النفسية للمتكلم (مركز رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة.)2006 ،
وميتاز السلوك اإليقاعي بأنه يعتمد على طرق فيزيولوجية متكررة ،وعلى عمل العضالت
التطوعي ،وبالنس��بة للقدرة على متييز اإليقاع وتنظيمه فإن ذلك يعتمد على التعلم ،ولذلك
يج��ب مراعاة أن هناك عالق��ة كبيرة بني اإليق��اع واحلركة (عبد الهادي وآخ��رون.)2002 ،
فاحلركة هي الطريقة األساسية في التعبير عن األفكار واملشاعر واملفاهيم وعن الذات بوجه
عام ،فهي اس��تجابة بدنية ملحوظة ملثير ما س��واء أكان داخلي��ا ً أم خارجياً ،وأهم ما مييزها
هو التنوع الواس��ع في أشكالها وأس��اليب أدائها ،فاخلبرة احلركية خبرة غرضية (شوقي،
.)2007
وميث��ل اإليق��اع احلركي اجلس��دي العمود الفق��ري للفظ املنغم ،ويتأس��س عل��ى قناعة
جوهري��ة مفادها أن اجلس��م ككل يلع��ب دورا ً مهما ً في إنتاج الكالم ،ف�لا صوت بدون حركة
ف��ي اإليقاع اجلس��دي ،حيث يتم إثارة بعض احلركات الش��املة مما ميك��ن الطفل من إصدار
أص��وات و كلم��ات خالية من التوت��ر ودون التركيز كلي��ا ً على أعضاء جه��از النطق (Asp,
 .)1999ويظهر دور اإليقاع احلركي اجلسدي في تدريب ضعاف السمع والصم على النطق
وتقوميه ،باإلضافة إلى تنمية اللغة لديهم ،وتأسيس القدرات اللغوية مبختلف مستوياتها
وذلك باستخدام كامل اجلسم ،وليس األذن وحدها ،واستغالل كل إمكانيات التعبير اجلسدية
وخاصة اإليقاع احلركي والتنغيم (.)Asp, 2006
وعلى ذلك ميكن أن تتحدد مشكلة الدراسة احلالية في السؤال اآلتي:

م��ا أثر التدخل املبكر باس��تخدام أحد تدريب��ات اللفظ املنغم (اإليقاع احلركي اجلس��دي)
في حتس�ين نطق أصوات احلروف واملقاطع الصوتية لدى األطفال زارعي القوقعة في الفئة
العمرية ( )5-3سنوات مبدارس دمج رياض األطفال بجدة؟
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هدف الدرا�سة:
هدف��ت الدراس��ة إلى اختب��ار فاعلية برنام��ج اللفظ املنغم باس��تخدام (اإليق��اع احلركي
اجلسدي) في حتسني نطق أصوات احلروف واملقاطع الصوتية لدى األطفال زارعي القوقعة
في الفئة العمرية ( )5-3سنوات مبدارس دمج رياض األطفال بجدة.
�أهمية الدرا�سة:
أوص��ى (الروس��ان )2000 ،في إحدى دراس��اته بضرورة حتقيق األه��داف املتوقعة من
االهتم��ام ببرامج رياض أطفال ذوي االحتياج��ات اخلاصة في الدول العربية ،والتي تنادي
بضرورة االهتمام مبحتوى برامجهم ومناهجهم في مرحلة ما قبل املدرسة ،وكذلك ضرورة
االهتمام بالتش��ريعات والقوانني الت��ي تكفل للطفل املعاق حقوقه التربوية والتش��خيصية
والعالجية ،والتزام اجلهات املس��ؤولة عن شؤون املعوقني بتلك احلقوق خاصة دمجهم في
املدارس العادية ،وتوفير األدوات والوس��ائل املساعدة على تعليمهم ،ومنها استخدام طرق
التواصل املناسبة لضعاف السمع والصم (.)Smith, 2001

كم��ا أكد أماريلي��ز ( )Amairillis, 1999على أن التدخل املبكر لضعاف الس��مع والصم
يتيح لكل من الطفل وأسرته التأثير اإليجابي في مجال التحصيل القرائي والقدرات الكالمية
قبل عمر ( )6سنوات بشكل يسهم في مساعدة األطفال على تطوير مهارات التواصل ،وتعلم
القراءة والكتابة ،وحتقيق مستويات قريبة من أقرانهم عاديي السمع في الصف الدراسي.
كم��ا أن التطور الهائل ف��ي برامج التدخل املبكر لعب دورا ً مهما ً في االس��تفادة املبكرة من
استخدام املعينات السمعية وزراعة القوقعة في فترة مبكرة من حياة الطفل ضعيف السمع
واألصم ،مما ساعد في جناح تطبيقات فلسفة التعليم الشفهي املختلفة (الزهراني.)2007 ،
حي��ث أصب��ح بإمكان العديد من األطفال ضعاف الس��مع والصم أن يتعلموا مهارات الس��مع
والكالم بحيث يستطيعون أن يتواصلوا مع اآلخرين باستخدام اللغة املنطوقة.
ويؤكد على ذلك ما أظهرته نتائج الدراسات من وجود حتول لدى عدد األطفال من برامج
التواصل الكلي إلى البرامج السمعية _ الشفهية ،والذي ميكن تفسيره على أنه ناجت ثانوي
للتقدم التكنولوجي في مجال التأهيل السمعي لضعاف السمع والصم (الزريقات.)2003 ،

وعلى الرغم مما حققته طريقة التدريب السمعي  -الشفهي من انتشار واسع في السنوات
األخيرة ،نظرا ً حلاجة األش��خاص الذين جلؤوا إلى زراعة القوقعة فإن االستفادة من برامج
العالج السمعي املكثف بهدف االستفادة الكاملة من إمكانياتهم السمعية التي حصلوا عليها
(الزريق��ات .)2009 ،كم��ا أش��ار (الزهران��ي )2007 ،إل��ى أن العديد من الدراس��ات املتعلقة
مبج��ال التربية اخلاصة بش��كل عام ف��ي اململكة العربية الس��عودية أو ال��دول العربية ،قد
ركزت وبش��كل كبير عل��ى االجتاهات القدمية مقارنة باالجتاه��ات احلديثة في مجال تربية
وتعليم ضعاف السمع والصم واملتعلقة بتطبيقات التعليم الشفهي.
وعل��ى الرغم من أن طريق��ة اللفظ ّ
املنغ��م «الفربوتونال» ،مت تطبيقها  -بش��كل محدود -
قدميا ً على الرغم من اتباعها للمبادئ التي يستند عليها االجتاه السمعي الشفهي فيما يتعلق
باستغالل التكنولوجيا السمعية احلديثة في وقت مبكر لتدريب األطفال على السمع والكالم،
فإنه حتى اآلن لم يتم اس��تخدامها في نطاق واس��ع على الرغم من النجاح الذي أحرزته لدى
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بع��ض الدول العربية التي طبقتها منذ زمن ،والتي انحصرت في (جمهورية مصر العربية،
ولبنان ،ودولة اإلمارات العربية املتحدة).
وه��ذا يدعم ما س��بق وأش��ارت إليه (التون��ي )2007 ،أنه على الرغم م��ن كل اإليجابيات
التربوية والتعليمية والعالجية لهذه الطريقة في عالج مش��كلة التواصل ،فإنه لم يتم حتى
الوق��ت الراهن اس��تغالل طريقة اللف��ظ ّ
املنغم على الوج��ه األفضل ،وخاص��ة تقومي النطق
واإليقاع احلركي اجلسدي.
وم��ن هن��ا تتض��ح أهمي��ة إج��راء ه��ذه الدراس��ة ،عل��ى اعتب��ار أن طريق��ة اللف��ظ ّ
املنغم
«الفربوتون��ال» ه��ي أحدى الطرق املس��تخدمة في برام��ج التدخل املبكر ،والتي تس��اهم في
تدري��ب األطفال ضعاف الس��مع على النط��ق وكذلك تقوميه ،باإلضافة إل��ى تنمية مهاراتهم
اللغوي��ة وتهيئتهم للمراحل التعليمية األولية هذا من جهة ،ومن جهة أخرى اعتبارها كأحد
الطرق املس��تندة على التوجه��ات احلديثة في تربية وتعليم ضعاف الس��مع والصم ،والتي
تساعد على دمجهم في املجتمع ،ودعمهم أكادمييا ً الستكمال تعليهم العالي الحقا ً.
كما ميكن حتديد أهمية الدراسة في ناحيتني هما:

 1 .1األهمية النظرية:

أ -تعد هذه الدراس��ة  -في حدود علم الباحثة  -هي الدراسة األولى في اململكة العربية
الس��عودية التي اهتمت بدراسة أثر اس��تخدام تدريبات اللفظ املنغم (اإليقاع احلركي
اجلسدي) في حتس�ين نطق أصوات احلروف واملقاطع الصوتية لدى األطفال زارعي
القوقعة في الفئة العمرية ( )5-3سنوات.

ب -ميكن أن تس��اعد هذه الدراس��ة عل��ى إثراء األطر النظرية املتعلق��ة بأهمية التدخل
املبكر في مرحلة ما قبل املدرس��ة ،وفقا ً للتوجهات احلديثة في تربية وتعليم ضعاف
السمع والصم.

ج -ميك��ن لهذه الدراس��ة أن تضيف إل��ى التراث التربوي املتعل��ق بالنواحي اللغوية
والتواصلية على وجه العموم ،ولدى ضعاف السمع والصم على وجه اخلصوص.

 2 .2األهمية التطبيقية:

أ -أس��فرت هذه الدراس��ة عن تقومي نط��ق أصوات احلروف واملقاط��ع الصوتية لدى
األطف��ال زارع��ي القوقعة ف��ي الفئ��ة العمرية ( )5-3س��نوات مب��دارس دمج رياض
األطفال بجدة.
ب -أمك��ن من خالل هذه الدراس��ة تدري��ب األطفال زارعي القوقعة ف��ي الفئة العمرية
( )5-3س��نوات مب��دارس دم��ج رياض األطف��ال بجدة عل��ى نطق أص��وات احلروف
ومقاطع الكلمات باستخدام اإليقاع احلركي اجلسدي.
م�صطلحات الدرا�سة:

طريقة اللفظ املنغّ م (:)Verbotonal Speech Approach

ع ّرفها مؤسسها جوبرينا ( )Guberina, 1972بأنها «طريقة شفوية للتواصل الطبيعي
43

مجلة الطفولة العربية

أثر التدخل املبكر بأحد تدريبات طريقة اللفظ املنغم (اإليقاع احلركي اجلسدي)...

العدد الرابع واخلمسون

مع ضعاف السمع والصم ،نظرا ً العتمادها على استثمار البقايا السمعية مهما كانت ضئيلة،
وهدفها تأهيل األطفال ضعاف السمع والصم ،ودمجهم مع العاديني».
وتع ّرفها هذه الدراسة إجرائيا ً بأنها «إحدى طرق التواصل مع زارعي القوقعة من ضعاف
الس��مع في الفئات العمرية املبكرة ،والتي تعتمد على تدريب بقاياهم السمعية ،وكذلك على
تدريبهم لنطق أصوات احلروف ،وتكوين املقاطع الصوتية (مقاطع فردية ،ومقاطع الكلمات
واجلمل) ،وذلك باستخدام اإليقاع احلركي اجلسدي».
اإليقاع احلركي اجلسدي (:)Somatic Motor Rhythm

ويعرف��ه آس��ب( )Asp, 2006بأن��ه «محف��زات إيقاعي��ة ونغمية ذات عالق��ة بأصوات
احلروف تنتهي بنطق صوت احلرف متزامن مع حركات جس��دية مستندة على عوامل ثابتة
أو على الفونيمات أثناء النطق».
وتع ّرفه هذه الدراس��ة إجرائيا بأنه «االستجابات احلركية الدالة على أصوات احلروف،
واملتزامنة مع اللحن اخلاص بنطق تلك األصوات ،واحملفزة لتشكيل مقاطع صوتية) مقاطع
فردية ،ومقاطع الكلمات والعبارات) ،كما اتفق عليها في هذه الدراسة».
نطق أصوات احلروف (: )Phonetic Alphabet Speech

ع ّرف الس��رطاوي وأبو جودة ( )1420النطق بأنه «العملية التي يتم من خاللها تشكيل
األصوات الصادرة عن جهاز النطق وفقا ً ملكان وطريقة تشكلها وكيفية إدراكها ،كي تظهر في
صورة رموز معينة وفقا لقواعد متفق عليها في الثقافة التي نشأ فيها الفرد».
أم��ا التعريف اإلجرائي فهو «العملية التي تقوم على تش��كيل األص��وات العربية املتوقع
ظهورها عند األطفال في عمر ما قبل املدرس��ة ( )5-3س��نوات ،وهي (ن ،م ،ت ،ف ،ح ،ك ،ب،
د ،ل ،خ ،س ،ش ،هـ ،ر ،غ ،ي) ،والتي سيتم تدريب األطفال زارعي القوقعة على نطقها أيضا ً
في مقاطع صوتية بهذه الدراسة».

املقاطع الصوتية (: )Syllable Phonemes

ع�� ّرف عمايرة ( )2000املقطع بأن��ه «أجزاء من الكلمة ،والتي تؤل��ف من صوت واحد أو
أكثر ،ش��رط أن يحتوي املقطع على صوت صائت ،وتس��مى الصوامت التي تس��بق الصائت
في املقطع بداية املقطع ،وتسمى الصوامت التي تتبعه نهاية املقطع».
أم��ا التعريف اإلجرائي فهو «العملية التي تق��وم على نطق احلروف في مقاطع فردية أي
مؤلفة من صوت واحد ،أو نطق احلروف في كلمات بها أكثر من صوت في الكلمة ،أو اجلملة
دون أن تتعدى اخلمس مقاطع كما وردت في اختبار تكرار احلروف واملقاطع املس��تخدم في
هذه الدراسة».
األطفال زارعي القوقعة (: )Children with Cochlear Implants

«هم األطفال الصغار الذين لديهم فقدان س��معي شديد جداً ،وال يستفيدون من السماعات
الطبي��ة االعتيادي��ة ،وميكنه��م االس��تفادة م��ن زراع��ة القوقع��ة اإللكتروني��ة» (الزريقات،
.)2009
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أما التعريف اإلجرائي لألطفال زارعي القوقعة في الدراسة احلالية فهم"مجموعة األطفال
املقبولني مبدارس الدمج بجدة (وفقا ً لش��روط القبول املعتمدة من إدارة التربية والتعليم)،
والذين تتراوح درجة فقدانهم الس��معي بني ( )90-45ديسبل في إحدى األذنني أو كلتيهما،
والذين يخضعون لتدريبات س��معية دورية ،واللذين يتمتعون بدرجة ذكاء تتراوح ما بني
( )110-90درجة على اختبار الصورة الرابعة لستانفورد بينيه».
حدود الدرا�سة وحمدداتها:
اقتصرت الدراس��ة احلالية على جميع األطفال ضعاف الس��مع زارعي القوقعة في الفئة
العمري��ة ( )5-3س��نوات مبدارس دمج ري��اض األطفال بجدة ،كما حت��ددت باختبار تكرار
املقاطع والكلمات لألطفال ضعاف الس��مع عمر ما قبل املدرس��ة ،التي مت اس��تخدامها لتقومي
نطق أصوات احلروف واملقاطع الصوتية لدى عينة الدراسة .ومتثلت محددات الدراسة في
صعوبة تكافؤ عينة الدراسة من حيث العمر الزمني عند إجراء عملية زراعة القوقعة ،ونوع
ودرج��ة الفقدان الس��معي ،وطبيعة اخلدمات التأهيلية املقدمة لهم (الس��معية والش��فهية)
املطبق��ة عليه��م ،هذا باإلضاف��ة إلى صغر ع��دد أفراد العين��ة ،والتي متثل مجتمع الدراس��ة
األصلي.
الدرا�سات ال�سابقة:
تعددت الدراس��ات الت��ي تناولت موضوع فعالي��ة برامج التأهيل اللغ��وي على ضعاف
الس��مع ف��ي مرحلة رياض األطف��ال ،إال أنه مازال هن��اك ندرة في الدراس��ات التي بحثت في
فعالي��ة طريقة اللف��ظ ّ
املنغم «الفربوتونال» س��واء في ال��دول األجنبي��ة أو العربية ،إال أنه
ميكننا القول بأن األدب الغربي غني بعض الش��يء بالدراس��ات التي أجراها تالميذ مؤسس
طريقة اللفظ املنغم ،أما األدب العربي فما زال يعاني من قلة واضحة في الدراسات  -حسب
علم الباحثة  -التي بحثت في هذه الطريقة باستثناء بعض الدراسات املصرية ،التي بحثت
في طريقة اللفظ ّ
املنغم على اعتبار أنها من أوائل الدول التي أظهرت اهتماما ً الس��تخدام هذه
الطريقة ،وستعرض الباحثة جلميع تلك الدراسات وفقا ً ملا يلي:

ق��ام جوبرينا ( )Guberina, 1972مؤس��س طريق��ة اللفظ ّ
املنغم بدراس��ة هدفت إلى
إج��راء مقارنة بني طريقة «اللفظ املنغم» وطريقة «وارن» في تعليم ضعاف الس��مع والصم
ال��كالم ،والتي طبقها على ( )50طفالً من ضعاف الس��مع والصم في املرحلة العمرية ما بني
( )6 - 3سنوات ،حيث قسمت عينة الدراسة إلى مجموعتني جتريبيتني متكافئتني ،خضعت
املجموع��ة التجريبي��ة األول��ى لتدريبات اللف��ظ ّ
املنغم ،أم��ا املجموعة الثاني��ة فقد خضعت
لتدريبات طريقة وارن ،ومت تس��جيل عينات لغوية في خالل ( )4ش��هور ،حيث مت حتليلها
إحصائياً ،وأسفرت نتائج الدراسة عن تفوق األطفال الذين تعرضوا لتدريبات اللفظ ّ
املنغم
على األطفال الذين تعرضوا للتدريب باستخدام طريقة وارن.
وبع��د س��نوات قام جوبرين��ا وتلميذه آس��ب ( )Asp & Guberina, 1981بدراس��ة
هدفت إلى معرفة أثر طريقة اللفظ ّ
املنغم في منو اللغة لدى األطفال ضعاف الس��مع ،وأثرها
في تصحيح النطق لدى األطفال عاديي الس��مع واملتأخرين لغوياً ،وانقسمت عينة الدراسة
إل��ى مجموعتني ،وتك ّونت املجموع��ة األولى من األطفال املتأخرين لغوي��اً ،والذين تراوحت
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أعماره��م ما بني ( )10 - 6س��نوات (إن��اث وذكور) ،واملجموعة الثاني��ة تك ّونت من األطفال
ضعاف الس��مع والذين تراوحت أعمارهم ما بني ( )4 - 3س��نوات (إناث وذكور) .وأظهرت
نتائج الدراس��ة أن املجموع��ة األولى من األطفال عاديي الس��مع واملتأخري��ن لغويا ً أظهروا
حتس��نا ً واضحا ف��ي األخط��اء اللغوية ،أم��ا املجموعة الثاني��ة املك ّونة م��ن األطفال ضعاف
فعالة،
الس��مع ،فقد أظهرت فيها اإلناث كالما ً ملفوظا ً وواضحا ً ومهارات اجتماعية وحركية ّ
في حني أظهر الذكور مشكالت لغوية وتأتأة في الكالم.
كما أجرت س��هير توفيق ( )1996دراس��ة هدف��ت إلى التحقق من كف��اءة برنامج لغوي،
وأث��ره على النمو النفس��ي وحج��م احلصيلة اللغوية ل��دى ضعاف الس��مع ،وتك ّونت عينة
الدراس��ة م��ن ( )204طفالً تراوحت أعمارهم ما بني ( )8 - 3س��نوات ،وقس��مت العينة إلى
مجموعتني :أحدهما جتريبية واألخرى ضابطة ،وتكونت كلتا املجموعتني من ( )102طفالً.
وأسفرت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائية بني أطفال املجموعة التجريبية واملجموعة
الضابط��ة ف��ي الدرج��ة الكلية عل��ى قائمة املالحظة للس��لوك النفس��ي واالنفعال��ي ،وحجم
احلصيلة اللغوية لصالح أطفال املجموعة التجريبية.
أم��ا محم��د ( )1998فقد أجرى دراس��ة هدفت إلى مقارن��ة طريقة اللف��ظ ّ
املنغم ،وطريقة
التدري��ب الس��معي ،واجلم��ع بينهم��ا ،وتكون��ت عينة الدراس��ة م��ن ( )100طف��ل تراوحت
أعمارهم ما بني ( )6 - 3س��نوات ،ممن لديهم ضعف س��معي ش��ديد ،ومت تقسيم العينة إلى
أرب��ع مجموعات ،كل مجموع��ة مك ّونة من ( )25طفالً ،واس��تخدمت الباحثة لتحقيق أهداف
الدراس��ة العدي��د من األدوات ،منها اختب��ار النطق واختبار اللغة واختبار التقومي النفس��ي
واملالحظة اإلكلينيكية .وأش��ارت نتائج الدراسة إلى أن األطفال الذين تلقوا طريقة التدريب
الس��معي حتس��نوا في مه��ارات التواصل االس��تقبالية والتعبيرية وس�لامة النط��ق ،بينما
حتس��ن األطفال الذي تلقوا التدريب باس��تخدام طريقة اللفظ ّ
املنغ��م في التعامل االجتماعي
وال��ذكاء والقدرة التعليمية ونوع الصوت واإليقاع اللحني ،أما األطفال الذين تلقوا التدريب
باس��تخدام طريقة التدريب الس��معي ،وطريقة اللفظ ّ
املنغم معا ً فقد أحرزوا حتسنا ً أكبر من
املجموعات التي تلقت التدريب بطريقة واحدة فقط.
كم��ا قام كاتل��ر وميش��يل وبان��دي ( )Cutler, Michelle & Bandy, 2000بإجراء
دراس��ة هدفت إلى معرفة أثر اس��تخدام طريقة اللف��ظ ّ
املنغم على املفاهي��م اللغوية والنطق
لدى األطفال زارعي القوقعة في املرحلة العمرية ما بني ( )5 - 3سنوات وعالقة ذلك ببعض
املتغيرات ،وأش��ارت الدراسة إلى أن قدرة األطفال زارعي القوقعة على الفهم والنطق تعتمد
عل��ى عم��ر الطفل ،والعم��ر عند اإلصابة بفقدان الس��مع ،وط��رق التواصل املس��تخدمة .وقد
أش��ارت نتائج الدراس��ة إلى فاعلية اس��تخدام طريقة اللفظ ّ
املنغم "الفربتونال" في تطوير
املفاهيم اللغوية ،وحتسني مستوى النطق لدى األطفال الذين مت زراعة القوقعة لهم.

وأج��رى باتس��ش وبيت��ر وس��اران ( )Paatsch, Peter & Saran, 2006دراس��ة
لبرنام��ج تدريب��ي لتنمية اللغة عل��ى عينة قوامه��ا ( )21طفالً من األطفال ضعاف الس��مع،
واس��تخدم الباحثون اختب��ار اللغة للقياس وبرنامج تدريب على نط��ق احلروف والكلمات
واجلم��ل والتعرف على املفردات بش��كل صحي��ح عن طريق الق��راءة والكتابة ،وبعد تطبيق
البرنام��ج أظهرت النتائج فعالية البرنامج التدريبي في تنمية اللغة ،وخفض االضطرابات
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النطقية ،وذلك من خالل قراءة الفقرات الكبيرة للغة املنطوقة وزيادة القدرة على االسترسال
في الكالم .كما قامت التوني ( )2007بإجراء دراسة جتريبية هدفت إلى حتديد أثر التدخل
املبكر بتدريبات اللفظ ّ
املنغم «الفربتونال» على تنمية النمو اللغوي واالجتماعي لدى األطفال
املصابني بضعف س��معي ش��ديد في مرحلة الطفولة املبكرة ،والذين تتراوح أعمارهم ما بني
( )3 - 1س��نوات ،وتكونت العينة الكلية للدراس��ة من ( )60طفالً من اجلنس�ين منهم ()40
طفالً ضعيف السمع و( )20طفالً عادي السمع ،وقد مت تقسيم العينة إلى مجموعة جتريبية
مك ّونة من ( )20طفالً ضعيف السمع ،وإلى مجموعتني ضابطتني :األولى تك ّونت من ()20
طف�لاً ضعيف الس��مع ،والثانية تكونت من ( )20طفال عادي الس��مع ،واس��تخدمت الباحثة
مقايي��س «بيلي» لنم��و الطفل ،ومعايير النم��و اللغوي واالجتماعي للطف��ل ،وطريقة اللفظ
املنغم «الفربتونال» .وأش��ارت نتائج الدراس��ة إلى كفاءة طريقة اللفظ ّ
ّ
املنغم «الفربتونال»
في التقدم والتحس��ن في النمو اللغ��وي والنمو االجتماعي لألطفال ذوي الضعف الس��معي
الش��ديد ،حيث ارتفع معدل منوهم اللغوي واالجتماعي إلى نصف مس��توى األطفال عاديي
السمع في نفس املرحلة العمرية.
تعقيب على الدرا�سات ال�سابقة:

بعد عرض الدراسات السابقة التي ارتبطت مبتغيرات الدراسة احلالية ،يتضح أن نتائج
تلك الدراسات قد دللت على مدى كفاءة برامج التأهيل اللغوي لألطفال ضعاف السمع عموما ً
ف��ي الفئ��ات العمرية املبكرة ،في تنمي��ة حصيلتهم اللغوية وقدراته��م التعليمية ،كما أثبتت
كف��اءة طريق��ة اللفظ ّ
املنغ��م «الفربتونال» بوجه خاص في حتس�ين مس��توى نطق األطفال
ضعاف السمع من زارعي القوقعة ،وتصحيح عيوب نطقهم ،وتنمية حصيلتهم من املفردات
اللغوية ،وكذلك منو مهاراتهم احلركية ،وهذا يش��ير إلى أن اس��تخدام طريقة اللفظ ّ
املنغم ال
تقتص��ر على تطوير مه��ارات التواصل بل تتعداها لتطوير امله��ارات احلركية واالجتماعية،
مما يؤكد الدور الذي تلعبه أسس هذه الطريقة من فعالية في الفئات العمرية املبكرة ،ولعل
الدراسات التي قارنت بينها وبني غيرها من طرق التأهيل اللغوي خير دليل على ذلك.
منهج الدرا�سة و�إجراءاتها:

� ً
أوال ـ منهج الدرا�سة:

تتبع الدراس��ة املنهج شبه التجريبي ،حيث اهتمت باختبار أثر استخدام اإليقاع احلركي
اجلس��دي في حتس�ين مهارات النطق لدى األطف��ال زارعي القوقعة في الفئ��ة العمرية (- 3
 )5سنوات مبدارس دمج رياض األطفال بجدة ،عن طريق قياس مهارات النطق لديهم قبل
وبع��د تطبيق برنامج اللفظ املنغم باس��تخدام اإليقاع احلركي ،والوقوف على داللة الفروق
ف��ي أدائهم والذي يوضح فعالية البرنامج في حتس�ين مهارات النطق ل��دى األطفال زارعي
القوقعة في الفئة العمرية ( )5 - 3سنوات مبدارس دمج رياض األطفال بجدة.
ثاني ًا � -س�ؤال الدرا�سة:
م��ا أثر التدخل املبكر باس��تخدام أحد تدريبات اللفظ ّ
املنغم (اإليقاع احلركي اجلس��دي)
في حتس�ين نطق أصوات احلروف واملقاطع الصوتية لدى األطفال زارعي القوقعة في الفئة
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العمرية ( )5-3سنوات مبدارس دمج رياض األطفال بجدة؟
ثالث ًا  -عينة الدرا�سة:

تك ّون��ت عينة الدراس��ة احلالية ،والتي متثل مجتمع الدراس��ة ( )5أطف��ال ،منهم ( )2من
الذك��ور ،و( )3م��ن اإلناث ،تراوحت أعمارهم ما بني ( )5-3س��نوات مبتوس��ط عمري قدره
( )3.2س��نوات ،وانح��راف معياري ق��دره ( ،)1.48وتش��ابه أفراد عينة الدراس��ة في الفئة
العمري��ة ،واملعينات الس��معية املس��تخدمة ،إال أنهم اختلف��وا في وقت إج��راء عملية زراعة
القوقعة ،ونوعية اخلدمات التأهيلية ،وقد مت اختيار العينة بطريقة قصدية من روضة دمج
لضعاف السمع والصم مبدينة جدة.
رابع ًا � -أدوات الدرا�سة:
استخدمت هذه الدراسة األدوات التالية:
�أ -اختبار تكرار املقاطع والكلمات للأطفال �ضعاف ال�سمع عمر ما قبل املدر�سة ،إعداد
عبد الرحمن نقاوة (:)2010
ص ّمم هذا االختبار لقياس مهارة نطق األصوات العربية املتوقع ظهورها عند األطفال في
عمر ما قبل املدرس��ة ( )5 - 3س��نوات ،وهي (ن ،م ،ت ،ف ،ح ،ك ،ب ،د ،ل ،خ ،س ،ش ،هـ ،ر،
غ ،ي) ،والصوائت القصيرة والطويلة ،ويس��تخدم هذا االختبار مع األطفال ضعاف الس��مع
الذين يس��تخدمون جهاز زراعة قوقعة س��معية إلكترونية ،ويهدف إلى قياس مدى حتس��ن
مه��ارات النطق لدى هؤالء األطفال إثر تعرضهم لبرنامج تأهيل س��معي يهدف إلى حتس�ين
مهارات متييز ونطق األصوات ،والتي استخدم فيها تكرار للمقاطع العشوائية للكلمات التي
لي��س لها معنى ،ويش��تمل االختبار على عش��رين كلمة ليس لها معنى تزداد تعقيدا ً بش��كل
تدريجي من مقطعني إلى خمسة مقاطع (نقاوة.(2010 ،
وق��د مت تقن�ين االختبار ف��ي البيئة الس��عودية على عينة بل��غ حجمه��ا ( )147طفالً من
بينه��م ( )75من الذك��ور و( )72اإلناث في الفئ��ة العمرية ( )5-2.3س��نوات ،وقد تضمنت
العين��ة ث�لاث مجموعات م��ن األطف��ال غير املعاق�ين واألطفال ضعاف الس��مع مس��تخدمي
املعينات السمعية ،واألطفال ضعاف السمع زارعي القوقعة ،حيث مت التأكد من اخلصائص
الس��يكومترية لالختبار بطرق وأس��اليب متنوعة ،فقد مت اس��تخدام صدق احملتوى وبلغت
نس��بة اتفاق احملكمني ( ،)% 80كما مت استخدام صدق االتس��اق الداخلي ،حيث بلغت قيمة
معامل بيرس��ون على االختب��ار ( ،)0.88وهي دالة إحصائيا ً عند مس��توى الداللة (،)0.01
وهذا يشير إلى صدق االختبار.
أما فيما يتعلق بحس��اب ثبات املقياس فقد اس��تخدم طريقة إع��ادة االختبار ،حيث بلغت
قي��م معامالت للمقي��اس الكلي ( )0.99وهي قيم��ة عالية جدا ً ودالة إحصائيا ً عند مس��توى
( ،)0.01وهذا يش��ير إل��ى متتع املقياس بقيم ثبات عالية ،كما مت اس��تخدام طريقة التجزئة
النصفي��ة ،حيث بلغ��ت قيمة معامل ثبات املقياس ككل ( ،)0.95كما مت حس��اب قيمة معامل
ألفا كرونباخ ألبعاد االختبار ككل ،والتي بلغت ( ،)0.99وهذا يش��ير إلى أن االختبار يتمتع
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بقي��م ثب��ات مرتفعة ،وبهذا تك�� ّون االختبار بصورت��ه النهائية من ( )25فق��رة موزعة على
تسعة أبعاد.
وللتعرف على طبيعة االختبار ُتعرض أهداف االختبار وتعليمات تطبيقه ،فيما يلي:
�أهداف االختبار الإجرائية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

1أن يكرر املفح��وص مقاطع صوتية مفردة مفتوحة (ص��وت صامت وصوت صائت)
عن طريق السمع فقط (مثال :با).
2أن يكرر املفحوص كلمات مكونة من مقطعني مفتوحني عن طريق السمع فقط (صوت
صامت ثابت) (مثال :بابي).
3أن يك��رر املفحوص كلمات مكونة من مقطعني عن طريق الس��مع فقط (صوت صامت
متغير) (مثال :ماشي).
4أن يكرر املفحوص سلس��لة م��ن ثالثة مقاطع عن طريق الس��مع فقط (صوت صامت
متغير) (مثال :هدايا).
5أن يك��رر املفح��وص كلمات مكونة م��ن مقاطع مفردة مغلقة (ص��وت صامت وصوت
صائت وصوت صامت) (مثال :بيت).
6أن يكرر املفحوص تكرار كلمات ثنائية املقطع حتتوي على أكثر من صامت في املقطع
(مثال :نامت).
 7أن يك��رر املفح��وص كلمات أو عبارات من ثالثة مقاط��ع حتتوي على أكثر من صوت
صامت في املقطع (مثال :تلفون).
8أن يكرر املفحوص كلمات أو عبارات من أربعة مقاطع (مثال :هاتي حليب).
9أن يك��رر املفح��وص كلم��ات أو عبارات من خمس��ة مقاط��ع (مثال :باب��ا راح البيت)
(نقاوة.)2010 ،

تعليمات االختبار:
1 .1يجل��س الفاح��ص بجانب املفح��وص على جه��ة امليكروفون اخلاص بجه��از زراعة
القوقعة اإللكترونية ضمن مسافة ال تزيد عن ( )30سم.
 2 .2يقوم الفاحص بنطق املقطع أو الكلمة أو العبارة مرة واحدة ،ويطلب من الطفل تكرار
ما سمعه.
3 .3مين��ع املفح��وص م��ن النظر إلى ف��م الفاحص ف��ي أثناء نطق��ه للص��وت أو الكلمة أو
العبارة.
4 .4يسمح للفاحص بتكرار نطق الصوت أو الكلمة أو العبارة إذا طلب منه الطفل ذلك ،أو
إذا لم يكن منتبها في املرة األولى شرط أن يتم ذلك قبل محاولة الطفل تكرار النطق.
5 .5يق��وم الفاحص بتس��جيل الدرجة أس��فل كل صوت أو كلم��ة أو عبارة ،ث��م يتم جمع
الدرجات لكل فقرة ،ثم يتم جمع املجاميع لكل الفقرات.
6 .6يتم إجراء االختبار في مكان هادئ خا ٍل من مصادر الضجيج الصوتي.
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7 .7يتقي��د الفاح��ص باملعايير الواردة في مفت��اح التصحيح عند وض��ع الدرجة بعد كل
استجابة (نقاوة.)2010 ،
طريقة ت�صحيح االختبار:
حدد (نقاوة )2010 ،طريقة التصحيح وفقا ً ملا يلي:

•يحصل املفحوص على درجة (صفر) إن لم يتمكن سواء من تكرار املقطع أو الكلمة أو
العبارة ،أو عند احملاولة مبقطع أو كلمة أو عبارة مختلفة كليا ً عن منوذج الفاحص.
•يحص��ل املفحوص على درجة واحدة إن متكن من تك��رار املقطع أو الكلمة أو العبارة
ولكن بشكل مشوه جزئيا ً أو غير واضح.
•يحصل املفحوص على درجتني إن متكن من تكرار املقطع أو الكلمة أو العبارة بش��كل
صحيح ومطابق لنموذج املفحوص.

ونظ��را ً لك��ون اختبار (نق��اوة )2010 ،مقنن على البيئة الس��عودية لقي��اس مهارة نطق
األطفال زارعي القوقعة لألصوات املتوقع ظهورها عند األطفال في سن ما قبل املدرسة ،لذلك
سيتم استخدام هذا االختبار مبا يخدم أغراض الدراسة احلالية.
ب -برنامج اللفظ املنغم «الفربتونال»:

مؤس��س هذه الطريقة بروفيس��ور علم الصوتي��ات واللغة بجامعة زغرب ،يوغس�لافي
اجلنسية البروفيسور «بيتر جوبرينا» ،وذلك بعد احلرب العاملية الثانية عندما كان يد ّرس
اللغة الفرنس��ية بجامعة الس��وربون ،وأخذ يفكر بطريقة جتعل األجان��ب يتكلمون اللغات
األخرى ,وتوصل إلى فكرة مهمة مفادها أن أذن الفرد الذي يتدرب على لغة ثانية دون لغته
األم ه��ي نفس أذن ضعيف الس��مع أو األص��م من حيث اس��تقبال وإدراك األصوات ،وتوصل
لطريقة في تعليم ضعاف الس��مع والصم الكالم وليس اإلش��ارة ،وذلك باس��تخدام ما تبقى
من أجهزة اإلرس��ال الالسلكي «السونو جراف» بعد انتهاء احلرب ،ومن ثم قام "جوبرينا"
باخت��راع جهاز (س��وفاج) الذي يعمل على تكبي��ر وتنقية األصوات؛ بحي��ث يتمكن املخ من
إدراك احلديث من خالل البقايا السمعية لكل طفل على حدة (.)Asp, 1981
وتعتمد طريقة اللفظ ّ
املنغم على استغالل البقايا السمعية مهما كانت بسيطة لتنمية لغة
احلوار واحلديث ،وإذا كانت أذن اإلنس��ان العادي حساس��ة للذبذب��ات من ()20000 - 20
هرتز فإن أذن ضعيف الس��مع واألصم عادة حساسة للذبذبات املنخفضة أكثر من الذبذبات
املرتفعة ألس��باب فيزيولوجية ،وال س��يما أن منطق��ة الكالم تقع بني الت��رددات من (- 300
 )3000هرتز (.)Guberina, 1972
والهدف من اس��تخدام هذه الطريقة ه��و تنمية مهارات االس��تماع والنطق والتحدث عند
األطفال ضعاف الس��مع والصم في س��ن مبكرة تتراوح ما بني ( )12 - 3سنة ،بهدف دمجهم
في املجتمع وإمكانية التواصل معهم من خالل الطرق العادية (الكالم) (.)Asp, 1981
وهذا ما مي ّكن ضعيف السمع واألصم إذا توافر له التأهيل السمعي اجليد واكتشاف مجاله
السمعي األمثل من تنمية لغته وحل مشكالته النفسية واالجتماعية ،ووفقا ً لهذه الطريقة فإن
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الطلبة يتدربون على الس��مع والكالم من خالل جميع امل��واد األكادميية والفعاليات الصفية
واجللس��ات النطقية املعطاة لهم ،ومن خالل اس��تخدامهم جلهاز «س��وفاج» ذي اإلمكانيات
الرائ��دة في تنقية وتضخيم األصوات واالعتماد على حاس��ة اللمس م��ن جهاز الذبذبة الذي
يحتويه (.)Asp, 1985
ومبا أن هدف هذه الدراس��ة البحث في فعالية اس��تخدام تدريبات اإليقاع احلركي ،لذلك
يتم عرض األس��س الت��ي تقوم عليها تدريب��ات اإليقاع احلركي اجلس��دي وتطبيقاتها ،فيما
يلي:
ينظ��ر إل��ى اإليقاع بأنه احملرك األساس��ي لل��كالم ،حيث يس��اعد على الضغ��ط العضلي
املطلوب واملدة الكافية والطبقة والش��دة ا ّلالزمني إلصدار األصوات وإنتاج الكالم .بالنسبة
للمبتدئني ـ كما هي عينة الدراس��ة ـ نبدأ بتعلي��م حركة إيقاعية لكل صوت لغوي مثالً ندرب
الطال��ب على فتح الذراع�ين والرجلني بالكامل ،ورب��ط ذلك بإصدار ص��وت احلركة (آ) ،أما
بالنس��بة لألص��وات االنفجارية املهموس��ة (ت ،ك) فيكون اجلس��م في وض��ع منقبض تليه
حرك��ة فجائية وقوية ،وبالنس��بة لألص��وات االنفجارية املجه��ورة (د ،ض) تكون احلركة
طويل��ة وأكث��ر ارتخاء ،ثم نبدأ بإعداد حركات عامة لكامل اجلس��م ب��دون إصدار صوت ،أما
فيم��ا يتعلق بالص��وت االحتكاكي (ف) فيكون إصدار الصوت مصاحب��ا بحركة إيقاعية في
شكل دفع ،أما الصوت التكراري (ر) فيكون إصدار الصوت مصاحبا ً بحركة اهتزازية.
واجلدير بالذكر أنه ال يركز كثيرا ً على أصوات حروف العلة ،بل نركز على تدريب الطفل
على املقاطع الصوتية ثم الكلمات ذات املعنى ،وعندما يتمكن الطفل من نطق الكلمات نتخلى
عن احلركات اإليقاعية ،ونستخدم نفس اإلستراتيجية في اجلمل.
وفي اإليق��اع احلركي يقوم األخصائي بتحديد خصائص احلركة التي تش��به خصائص
الص��وت؛ ألن��ه ل��كل ص��وت خصائصه التي تتناس��ب م��ع حركات جس��دية معين��ة ،ويبدأ
األخصائ��ي بإعط��اء الطفل الصوت مع احلرك��ة ،وعندما يقلد الطفل احلركة يس��تطيع نطق
الصوت املشابه لها.
وحجرة اإليقاع احلركي تكون مجهزة "بس��وفاج" باألشعة حتت احلمراء ،حيث يرتدي
األطفال السماعات بدون سلك يتصل باجلهاز ،وبذلك يستطيع األطفال تقليد احلركة الصادرة
م��ن األخصائي بدون عوائق ،ويس��تطيعون احلركة بس��هولة في احلج��رة .وينمي اإليقاع
احلركي اإلحس��اس باجلسم ،كما يتم توظيفه من خالل احلركات املستخدمة األساسية مثل:
املشي ،اجلري ،القفز ،احلجل ،ويكون العمل في اإليقاع بأن يتلقى األطفال نشيد اإليقاع ويتم
تك��راره ،ثم يطلب األخصائي من األطفال أن يعيدوا وراءه ما يقوله من احلركات املصاحبة،
وتكرار ذلك لكل صوت في النش��يد ،ثم يبدأ األخصائي في آخر املس��تويات الثالثة للبرنامج
بحذف احلركات ،وبنطق النشيد بدون حركات مصاحبة للصوت (.)Asp, 1999
وفيما يلي عرض آللية تطبيق اإليقاع احلركي اجلسدي في الدراسة احلالية:
جل�سات التدريب:
يطبق البرنامج في ( )30جلس��ة ،مت تقسيمها على نوعني من اجللسات :جلسات فردية،
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وجلسات جماعية  ،وتعرض طبقا ً خلطوات تطبيقها:
�أ  -اجلل�سة الفردية (:)1
تق��دم لكل طفل من أطفال العينة يوم واحد في األس��بوع ،به��دف تدريب الطفل على نطق
أص��وات احلروف بالتنغيم فقط ،وتس��ير اجللس��ة بضبط س��ماعات الطف��ل ،ووقوفه أمام
املدربة وهي ترتدي «املايك املوصل لهم» الذي يوصل األصوات.
ب  -اجلل�سة اجلماعية:
تق��دم لثالثة أطف��ال من العين��ة (يتم اختياره��م عش��وائياً) يومني في األس��بوع ،بهدف
تدريبه��م عل��ى ربط صوت احلرف ال��ذي مت التدريب عليه باجللس��ات الفردي��ة بحركة من
اجلسم تتناسب مع خصائص الصوت ،وتسير اجللسة بضبط سماعات األطفال الشخصية،
ووقوفهم على شكل نصف دائرة وتقف في وسطهم املدربة وهي ترتدي «املايك املوصل لهم»
ال��ذي يوصل األصوات والكلمات لألطفال ،وفي هذه احلج��رة تعطي املدربة نفس األصوات
الثالثة التي مت تدريب األطفال عليها في اجللسة الفردية (.)1
ج  -اجلل�سة الفردية (:)2
وتق��دم لكل طف��ل يومني في األس��بوع ،بهدف تدري��ب الطفل على رب��ط مقاطع األصوات
ببعضها البعض بهدف تشكيل الكلمات .وتتضمن اجللسة ما يلي:
1 .1هدف اجللس��ة :ويقصد به حتديد احلرف املراد تعليمه للطفل في كل جلس��ة ،وكذلك
حتدي��د الكلم��ات التي س��يتم تدريب الطف��ل على مقاطعه��ا ،والت��ي مت اختيارها من
الكلمات املتداولة في بيئة الطفل.
2 .2م��دة اجللس��ة :ويقص��د بها امل��دة التي يس��تغرقها الطف��ل في حتقيق هدف اجللس��ة
(التدري��ب على نطق صوت احل��رف ،تكوين املقاطع الصوتي��ة) ،والتي تتراوح بني
( )35 - 25دقيقة.
3 .3مكان اجللس��ة :ويقصد به املكان الذي جترى فيه اجللس��ات التدريبية ومواصفاته،
وهو حجرة مجهزة باألشعة حتت احلمراء وعازلة للصوت.
4 .4املواد املس��تخدمة :ويقصد بها حصر املواد التي س��يتم اس��تخدامها في أثناء تطبيق
النشاط ،جهاز سوفاج لألشعة حتت احلمراء ،ومكبر صوت للمدربة.
5 .5اإلس��تراتيجيات املس��تخدمة :ويقص��د به��ا حتدي��د إس��تراتيجيات تعديل الس��لوك
(التعزيز) التي سيتم استخدامها في حتقيق أهداف اجللسات.
6 .6آلية تطبيق اجللس��ة :وهو يتضمن اخلطوات التي س��يتم اتباعها ف��ي تدريب الطفل
على نطق صوت احلرف ،واستخدام احلركات املناسبة له.
7 .7تقومي الهدف :ويقصد بذلك حتديد املعايير التي س��يتم من خاللها تقومي مدى حتقق
هدف اجللسة.
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كيفية ومدة تطبيق اجلل�سات:
استغرق تطبيق البرنامج مدة زمنية قدرت بـ ( )4شهور وأسبوع واحد ،تضمنت خمس
فترات هي:
1 .1فت ��رة املالحظ ��ة :ومدته��ا ثالثة أس��ابيع ،مت فيها التع��رف على كل طف��ل من أطفال
العينة وجمع بيانات عن مهاراته اللغوية.
2 .2فترة التقومي القبلي :ومدتها أسبوعان ،مت من خاللها تطبيق اختبار تكرار املقاطع
والكلمات لألطفال ضعاف السمع في عمر ما قبل املدرسة.
3 .3فت ��رة تطبي ��ق البرنام ��ج :ومدتها ( )6أس��ابيع مت توزيعها تبع��ا ً ألصوات احلروف
امل��راد تعلمه��ا ،حيث بلغت عدد اجللس��ات ( )30جلس��ة ،منها ( )24جلس��ة فردية،
و( )6جلس��ات جماعية ،وذلك بواقع أربع جلسات فردية ،وجلسة جماعية أسبوعيا ً
لكل طفل مدتها ( )25دقيقة.
4 .4فت ��رة التق ��ومي البعدي :ومدتها أس��بوعان ،مت من خاللها تق��ومي قدرة كل طفل على
نط��ق كل حرف ،وإع��ادة تطبيق اختب��ار تكرار املقاط��ع والكلم��ات لألطفال ضعاف
السمع في عمر ما قبل املدرسة.
5 .5فت ��رة املتابع ��ة :ومدتها ش��هر ،مت من خاللها متابع��ة نطق الطفل للح��روف املقاطع
الصوتي��ة ضم��ن يوم��ه الدراس��ي ،ومن خ�لال النش��اطات املقدمة له ضم��ن جدوله
الدراسي ،وذلك بعد التوقف شهرا ً كامالً عن تطبيق البرنامج.
خام�س ًا � -إجراءات تطبيق �أدوات الدرا�سة:
1 .1حتديد مدارس دمج رياض األطفال التي يوجد بها األطفال ضعاف السمع من زارعي
القوقعة في الفئة العمرية ( )5-3سنوات ،والتي حددت مبدرسة واحدة فقط.
2 .2اختيار عينة الدراس��ة ،وجمع بيانات أولية عنها ،به��دف حتديد اخلدمات التأهيلية
(السمعية والشفهية) املقدمة ألفراد عينة الدراسة.
3 .3وض��ع جدول ملالحظ��ة أفراد املجموع��ة التجريبية خ�لال ثالثة أس��ابيع ،وذلك قبل
البدء بتطبيق البرنامج ،على أن تتم مالحظة كل طفل في أزمنة ونش��اطات مختلفة:
كاحللق��ة ،والركن الف��ردي ،واللعب املنظم ،أو اللعب احلر ،وتس��جيل املالحظات في
استمارات املالحظة اخلاصة بذلك ،كما مت تصوير عينة الدراسة بالفيديو.
4 .4تسجيل عينات لغوية ألفراد عينة الدراسة وحتليلها.
5 .5تطبيق قائمة اختبار تكرار املقاطع والكلمات لألطفال ضعاف الس��مع في عمر ما قبل
املدرس��ة (القي��اس القبلي) على أفراد املجموعة التجريبية ،م��ن قبل الباحثة ومح ّكم
خارجي ،وقد بلغت نسبة االتفاق بينهما (.)% 80
6 .6تدريب أفراد عينة الدراسة على النطق باستخدام اإليقاع احلركي اجلسدي ،وتصوير
أفراد عينة الدراسة في اجللسات التدريبية.
7 .7إع��ادة تطبي��ق اختبار تك��رار املقاطع والكلم��ات لألطفال ضعاف الس��مع في عمر ما
قبل املدرس��ة (القياس البع��دي) على أفراد املجموعة التجريبي��ة للتحقق من فعالية
تدريب��ات اإليق��اع احلركي اجلس��دي في هذه الدراس��ة ،حي��ث مت التطبي��ق من قبل
الباحثة ومح ّكم خارجي ،وقد بلغت نسبة االتفاق بينهما (.)% 80
8 .8التوقف عن تطبيق البرنامج ملدة ش��هر ،ومن ثم متابعة أفراد عينة الدراسة ،وإعادة
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تطبيق قوائم اختبار تكرار املقاطع والكلمات لألطفال ضعاف الس��مع في عمر ما قبل
املدرسة (قياس املتابعة).
ً
 9 .9تصحي��ح االختبار ،وإدخال بياناته في احلاس��ب وحتليله��ا إحصائيا لإلجابة على
سؤال الدراسة.
 1010اس��تخالص النتائ��ج ومناقش��تها ،وصياغ��ة توصي��ات في ض��وء نتائج الدارس��ة
احلالية.
�ساد�س ًا  -الأ�ساليب الإح�صائية امل�ستخدمة يف الدرا�سة:
لإلجابة عن س��ؤال الدراس��ة مت حساب املتوس��طات احلس��ابية واالنحرافات املعيارية،
كما مت اس��تخدام اختبار ويلكوكس��ون ( )Wilcoxonحلس��اب داللة الف��روق بني درجات
عينة الدراس��ة على اختبار تكرار املقاطع والكلمات لألطفال ضعاف الس��مع في عمر ما قبل
املدرسة ،قبل وبعد تطبيق برنامج اللفظ املنغم.
عر�ض نتائج الدرا�سة وتف�سريها:
�س�ؤال الدرا�سة:

«ما أثر التدخل املبكر باس��تخدام أحد تدريبات اللفظ املنغم (اإليقاع احلركي اجلس��دي)
في حتس�ين نطق أصوات احلروف واملقاطع الصوتية لدى األطفال زارعي القوقعة في الفئة
العمرية ( )5 - 3سنوات مبدارس دمج رياض األطفال بجدة؟».
لإلجابة عن هذا الس��ؤال مت حس��اب قيمة املتوس��طات احلس��ابية واالنحرافات املعيارية
لدرجات أفراد عينة الدراسة على االختبار القبلي والبعدي ،واجلدول رقم ( )1يوضح ذلك.
جدول ( )1املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ألداء عينة الدراسة على االختبار القبلي
والبعدي (اختبار تكرار املقاطع والكلمات لألطفال ضعاف السمع في عمر ما قبل املدرسة)

نوع االختبار
االختبار القبلي
االختبار البعدي

ن
5

قيمة املتوسط احلسابي

قيمة االنحراف املعياري

11.2

4.71

26.5

3.16

يتب�ين من النتائج املوضحة في اجلدول ( )1أن متوس��ط درج��ات االختبار القبلي ألفراد
العين��ة التجريبية قد بلغ ( ،)11.2في حني بلغ متوس��طها على االختب��ار البعدي (،)26.5
وه��ذا يدل على وجود فروق في مهارات النطق لدى عينة الدراس��ة لصالح درجات االختبار
البعدي.
وللتأك��د من دالل��ة الفروق بني درجات أف��راد املجموعة التجريبية عل��ى االختبار القبلي
والبع��دي لتك��رار املقاط��ع والكلم��ات لألطفال ضعاف الس��مع ف��ي عمر ما قبل املدرس��ة مت
استخدام اختبار ويلكوكسون ،واجلدول ( )2يوضح ذلك.
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جدول ( )2اختبار ويلكوكسون ( )Wilcoxonلداللة الفروق بني درجات االختبار القبلي واالختبار
البعدي (اختبار تكرار املقاطع والكلمات لألطفال ضعاف السمع في عمر ما قبل املدرسة)

أبعاد
مقاطع صوتية مفردة
مفتوحة 1
مقاطع صوتية مفردة
مفتوحة 2
كلمات مكونة من
مقطعني مفتوحني
(صوت صامت ثابت)
كلمات مكونة من
مقطعني مفتوحني
(صوت صامت متغير)
كلمات مكونة من ثالث
مقاطع (صوت صامت
متغير)
كلمات مكونة من مقاطع
مفردة مغلقة
كلمات ثنائية املقطع
كلمات مكونة من ثالثة
مقاطع
عبارات مكونة من
أربعة مقاطع
عبارات مكونة من
خمسة مقاطع
متوسط األبعاد

املجموعات
(ن=)5

العدد

البعدي أقل من القبلي
البعدي أكبر من القبلي
البعدي يساوي القبلي
البعدي أقل من القبلي
البعدي أكبر من القبلي
البعدي يساوي القبلي
البعدي أقل من القبلي
البعدي أكبر من القبلي
البعدي يساوي القبلي
البعدي أقل من القبلي
البعدي أكبر من القبلي
البعدي يساوي القبلي
البعدي أقل من القبلي
البعدي أكبر من القبلي
البعدي يساوي القبلي
البعدي أقل من القبلي
البعدي أكبر من القبلي
البعدي يساوي القبلي
البعدي أقل من القبلي
البعدي أكبر من القبلي
البعدي يساوي القبلي
البعدي أقل من القبلي
البعدي أكبر من القبلي
البعدي يساوي القبلي
البعدي أقل من القبلي
البعدي أكبر من القبلي
البعدي يساوي القبلي
البعدي أقل من القبلي
البعدي أكبر من القبلي
البعدي يساوي القبلي
البعدي أقل من القبلي
البعدي أكبر من القبلي
البعدي يساوي القبلي

0
5
0
0
5
0
0
4
1
0
5
0
0
5
0
0
5
0
0
5
0
0
5
0
0
5
0
0
4
1
0
5
0

متوسط
الرتب

مجموع
الرتب

قيمة
Z

0.00
3.00

مستوى
الداللة

التعليق

0.00
15.00

2.03

0.042

دالة عند
مستوى
0.05

0.00
3.00

0.00
15.00

2.07

0.038

دالة عند
مستوى
0.05

0.00
2.50

0.00
10.00

1.83

0.068

غير دالة

0.00
3.00

0.00
15.00

2.04

0.041

دالة عند
مستوى
0.05

0.00
3.00

0.00
15.00

2.06

0.00
3.00

0.039

دالة عند
مستوى
0.05

0.00
15.00

2.03

0.042

دالة عند
مستوى
0.05

0.00
3.00

0.00
15.00

2.03

0.042

دالة عند
مستوى
0.05

0.00
3.00

0.00
15.00

2.03

0.042

دالة عند
مستوى
0.05

0.00
3.00

0.00
15.00

2.12

0.034

دالة عند
مستوى
0.05

0.00
2.50

0.00
10.00

1.89

0.059

غير دالة

0.00
3.00

0.00
15.00

2.02

0.043

دالة عند
مستوى
0.05

م��ن اجلدول الس��ابق يتضح أن قيمة " "zألبعاد االختب��ار ( ،(8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،1جاءت
دال��ة عند مس��توى ( ،)0.05في حني ل��م تكن قيمة " "zدال��ة لبعدي االختب��ار ( ،)2.9ففي
البع��د الثاني اخلاص بتكرار الكلمات املك ّونة من مقطع�ين مفتوحني (صوت صامت ثابت)،
وكذلك في البعد التاسع اخلاص بتكرار العبارات املك ّونة من خمسة مقاطع ،وقد يرجع ذلك
لطبيعة أصوات احل��روف املكونة لكلمات العبارات ،والتي أغلبها كان من احلروف احللقية
الصعبة النطق واملتتابعة داخل العبارة الواحدة مثال (أروح احلمام ،أكلنا حلمة).
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كم��ا يظهر اجلدول ( )2أن هن��اك فروقا ً ذات داللة إحصائية ب�ين درجات أفراد املجموعة
التجريبي��ة على أبع��اد اختبار تكرار املقاط��ع والكلمات لألطفال ضعاف الس��مع في عمر ما
قبل املدرس��ة ،حيث بلغت قيمة متوس��ط درجات االختبار ( ،)2.02وهي دالة عند مس��توى
( ،)0.05وهذا يش��ير إلى فاعلية برنامج اللفظ املنغم باس��تخدام اإليق��اع احلركي في نطق
أصوات احلروف واملقاطع الصوتية لدى األطفال زارعي القوقعة في الفئة العمرية ()5 - 3
سنوات مبدارس دمج رياض األطفال بجدة.

وهذا يتفق مع ما س��بق أن أش��ار إليه ( )Northern & Downs, 2002من أن الكالم
الذي يعلم لألطفال بواس��طة اللفظ ّ
املنغم قد َح َّس��ن وط ّور بش��كل كبير أكثر مما فعله الكالم
ألطف��ال علموا بواس��طة طريقة تقليدي��ة منوذجية .حيث يق��وم األس��لوب املنهجي النغمي
الكالم��ي وأنظمته الش��املة ضعاف الس��مع والص��م على االس��تفادة القصوى م��ن بقاياهم
الس��معية ،ومن َث َّم تعلم الكالم بطريقة فعالة .فقد أكد (موس��ى )2002 ،على أهمية التدخل
املبك��ر لتنمي��ة البقايا الس��معية لدى الطفل ضعيف الس��مع باس��تخدام املعينات الس��معية
والتدريب اللغوي.
وميكن إرجاع فعالية برنامج اللفظ املنغم إلى بعض العوامل كاستخدام اإليقاع احلركي،
فق��د أش��ار (الكيالن��ي )2003 ،إلى أن فني��ات برنامج اللف��ظ ّ
املنغم تدرب الطف��ل على نطق
األص��وات أوالً ثم الكلمات ،فاس��تخدام اللف��ظ املنغم عن طريق اإليقاع احلركي يس��اعد على
تطوير مهارات الطفل السمعية والنطقية والكالمية ،فاحلركات اإليقاعية تساعد الطفل على
النطق بانسجام مع حركة احلروف واملقاطع الصوتية للكلمات من خالل تقليد املعالج ،مما
يؤدي إلى حتسن مهارات النطق (.)Asp, 1999
ولذا يرجع التحس��ن في نطق أص��وات احلروف واملقاطع الصوتية أيضا ً إلى اجللس��ات
اجلماعي��ة الت��ي تقوم على مب��دأ التقليد ،وهذا يؤكد ما أش��ارت إليه نتائج دراس��ة (توفيق،
 )1996من أن أحد العوامل املس��اعدة على زيادة احلصيلة اللغوية وتطوير مهارات اللغة
املش��اركة م��ع األق��ران .فالطف��ل يكتس��ب اللغة من خ�لال التقلي��د (اخلاليل��ة .)1999 ،كما
أن اس��تخدام إس��تراتيجيات تعدي��ل الس��لوك التي تقوم عل��ى تعزيز الطفل نهاية اجللس��ة
التدريبي��ة ،كان له��ا أكبر األث��ر في حتفيز الطف��ل على النط��ق الصحيح ،وه��ذا يتفق مع ما
أش��ارت إلي��ه (التون��ي )2007 ،م��ن أن برنامج اللفظ املنغ��م يتفق في تصميم��ه مع نظرية
ثورندايك في الثواب والعقاب ،حيث إن هذه الفنية تقوم على أساس تعزيز الطفل عند نطق
األصوات املراد تعلمها بطريقة صحيحة.
وهذا ما يدفع للتأكيد على أهمية برامج التدخل املبكر في تنمية املهارات اللغوية لضعاف
الس��مع والصم؛ ألن ذلك يس��اعد ذوي االختصاص في حتديد اخلدمات التأهيلية الس��معية
واللغوية من خالل برامج التدخل املبكر التي تقوم على أس��اس اس��تغالل البقايا الس��معية
لضعاف الس��مع والصم ،واس��تخدام مناذج طبيعي��ة في برامج التأهيل تش��تق من مراحل
النمو اللغوي الطبيعية ،مما يسهل عملية دمجهم في مدارس التعليم العام بنجاح واستكمال
مراح��ل تعليم��ه العليا ،وذلك تأكيدا مل��ا ورد عن (هويدي )1997 ،وهذا يب��رر أهمية برامج
التدخ��ل املبكر العالجية ،والتي تهدف إلى تس��هيل وتدعيم منو األطف��ال الصغار عن طريق
التدخل في الوقت املناس��ب قبل أن تؤدي اإلعاقة أو ظرف اخلطر النمائي إلى تغيير ،أو رمبا
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العدد الرابع واخلمسون

هدم منوهم وإمكاناتهم في املستقبل.
وبالنظ��ر أيض��ا ً للجدول ( )2جن��د أن قيمة " "zألبعاد االختب��ار (، )8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،1
جاءت دالة عند مستوى ( ،)0.05في حني لم تكن قيمة " "zدالة لبعدي االختبار ( ،)2.9ففي
البع��د الثاني اخلاص بتكرار الكلمات املك ّونة من مقطع�ين مفتوحني (صوت صامت ثابت)،
ولع��ل ذلك يرجع إلى ما س��بق أن أش��ار إليه (عماي��رة ،)2000 ،من أن األطف��ال قد يظهرون
صعوب��ة في النطق تتمثل بوجود مجموعات متجانس��ة من األصوات ميكن تفس��يرها وفق
عمليات صوتية تظهر في سياق صوتي محدد ،كأن يقوم الطفل بحذف الصوت الصامت في
نهاية الكلمة ،أو اس��تبدال الصوت االحتكاكي بنظيره االنفجاري ،أو في حذف بعض مقاطع
الكلمة.
كم��ا أن األطفال قد يخطئون في نطق أص��وات احلروف على الرغم من عدم وجود صفات
ب�ين األص��وات التي يخطأون فيه��ا ،إال أننا قد نرجع الس��بب أحيانا ً إل��ى صعوبة األصوات
نفس��ها ،وعدم قدرة اجله��از النطقي للطفل عل��ى التعامل معها ونطقها بش��كل صحيح ،كما
يتضح ذلك من عبارات البعد التاس��ع ،حيث تظه��ر طبيعة أصوات احلروف املك ّونة لكلمات
العبارات ،والتي أغلبها من احلروف احللقية صعبة النطق واملتتابعة داخل العبارة الواحدة
مث��ال (أروح احلمام ،أكلن��ا حلمة) .واجلدير بالذكر أنه من خ�لال العينات اللفظية التي مت
تس��جيلها لعينة الدراس��ة في أثناء التدريب ،وجدنا أن بعض أفراد العينة يجدون صعوبة
في البدء بتكرار مقاطع الكلمات ،أو الوقوف على نهاياتها ،وهذا يؤكد ما س��بق أن أش��ار إليه
(الزريق��ات )2005 ،م��ن أن ضعاف الس��مع والص��م يظهرون صعوبة في اكتس��اب بدايات
ونهايات الكلمات ،وكذلك صعوبة في تشديد الكلمات.
وللتحق��ق من احتفاظ أف��راد املجموعة التجريبي��ة باملهارات الت��ي مت تدريبهم عليها في
أثناء فترة تطبيق برنامج اللفظ ّ
املنغم ،مت حس��اب قيم املتوس��طات احلسابية واالنحرافات
املعيارية ألفراد املجموعة التجريبي��ة على االختبار البعدي واملتابعة ،وجدول ( )3يوضح
ذلك.
جدول ( )3قيمة املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ألداء عينة الدراسة على االختبار البعدي
واختبار املتابعة (اختبار تكرار املقاطع والكلمات لألطفال ضعاف السمع في عمر ما قبل املدرسة)

نوع االختبار

قيمة املتوسط احلسابي

قيمة االنحراف املعياري

االختبار البعدي

26.5

3.16

اختبار املتابعة

24.7

2.76
5

ن

يتب�ين من النتائ��ج املوضحة في اجلدول ( )3أن قيمة متوس��ط درجات االختبار البعدي
ألف��راد عينة الدراس��ة ق��د بلغ ( ،)26.5في ح�ين بلغ قيمة متوس��طها على اختب��ار املتابعة
( .)24.7وللتحق��ق م��ن أن هذه الف��روق دالة إحصائيا ً مت اس��تخدام اختبار ويلكوكس��ون،
وجدول ( )4يوضح ذلك.
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العدد الرابع واخلمسون

جدول ( )4اختبار ويلكوكسون ( )Wilcoxonلداللة الفروق بني درجات البعدي واملتابعة
)اختبار تكرار املقاطع والكلمات لألطفال ضعاف السمع في عمر ما قبل املدرسة)

أبعاد
مقاطع صوتية مفردة
مفتوحة 1
مقاطع صوتية مفردة
مفتوحة 2
كلمات مكونة من
مقطعني مفتوحني
(صوت صامت ثابت)
كلمات مكونة من
مقطعني مفتوحني
(صوت صامت متغير)
كلمات مكونة من ثالثة
مقاطع (صوت صامت
متغير)
كلمات مكونة من مقاطع
مفردة مغلقة
كلمات ثنائية املقطع
كلمات مكونة من ثالثة
مقاطع
عبارات مكونة من
أربعة مقاطع
عبارات مكونة من

متوسط األبعاد

املجموعات
(ن=)5

العدد

البعدي أقل من القبلي
البعدي أكبر من القبلي
البعدي يساوي القبلي
البعدي أقل من القبلي
البعدي أكبر من القبلي
البعدي يساوي القبلي
البعدي أقل من القبلي
البعدي أكبر من القبلي
البعدي يساوي القبلي
البعدي أقل من القبلي
البعدي أكبر من القبلي
البعدي يساوي القبلي
البعدي أقل من القبلي
البعدي أكبر من القبلي
البعدي يساوي القبلي
البعدي أقل من القبلي
البعدي أكبر من القبلي
البعدي يساوي القبلي
البعدي أقل من القبلي
البعدي أكبر من القبلي
البعدي يساوي القبلي
البعدي أقل من القبلي
البعدي أكبر من القبلي
البعدي يساوي القبلي

0
5
0
0
5
0
0
4
1
0
5
0
0
5
0
0
5
0
0
5
0
0
5
0

البعدي أقل من القبلي
البعدي أكبر من القبلي
البعدي يساوي القبلي
البعدي أقل من القبلي
البعدي أكبر من القبلي
البعدي يساوي القبلي
البعدي أقل من القبلي
البعدي أكبر من القبلي
البعدي يساوي القبلي

0
5
0
0
4
1
0
5
0

متوسط
الرتب

مجموع
الرتب

قيمة
Z

0.00
3.00

0.00
15.00

2.03

0.00
3.00

مستوى
الداللة
0.042

التعليق
دالة عند
مستوى
0.05

0.00
15.00

2.07

0.038

دالة عند
مستوى
0.05

0.00
2.50

0.00
10.00

1.83

0.068

غير دالة

0.00
3.00

0.00
15.00

2.04

0.041

دالة عند
مستوى
0.05

0.00
3.00

0.00
15.00

2.06

0.039

دالة عند
مستوى
0.05

0.00
3.00

0.00
15.00

2.03

0.042

دالة عند
مستوى
0.05

0.00
3.00

0.00
15.00

2.03

0.042

دالة عند
مستوى
0.05

0.00
3.00

0.00
15.00

2.03

0.042

دالة عند
مستوى
0.05

0.00
3.00

0.00
15.00

2.12

0.00
2.50
0.00
3.00

0.034

دالة عند
مستوى
0.05

0.00
10.00

1.89

0.059

غير دالة

0.00
15.00

2.02

0.043

دالة عند
مستوى
0.05

يتض��ح م��ن اجل��دول ( )4أن هن��اك فروق��ا ً ذات داللة إحصائي��ة بني درج��ات املجموعة
التجريبي��ة عل��ى االختبار البع��دي واختب��ار املتابعة ،حي��ث بلغت قيمة متوس��ط درجات
أبعاد االختبار ككل ( ،)0.043وهي دالة عند مس��توى ( ،)0.05مما يشير إلى احتفاظ عينة
الدراسة بأثر التدريب ،وذلك بعد التوقف عن تطبيق برنامج اللفظ ّ
املنغم باستخدام اإليقاع
احلركي ملدة (شهر).
ذل��ك االختالف يرج��ع إلى اختالف نوعي��ة البرامج التعليمي��ة التي يتلقاه��ا أفراد عينة
الدراس��ة داخ��ل الروض��ة م��ن حيث حص��ص النط��ق وإس��تراتيجية التدريس واألس��لوب
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العدد الرابع واخلمسون

املستخدم في التواصل اللفظي ،وما يتلقونه أيضا ً من خدمات تأهيلية خارج الروضة.
وبالنظ��ر أيض��ا للجدول ( )4جند أن قيم��ة " "zألبعاد االختب��ار (،8 ،7 ،6 ،4 ،3 ،2 ،1
 ،)9كانت غير دالة عند مستوى ( ،)0.05في حني كانت قيمة " "zدالة عند مستوى ()0.05
لبع��د االختبار رقم ( ،)5واملتعل��ق بتكرار كلمات مك ّونة من مقاطع مفردة مغلقة ،وهذا يتفق
مع ما أشار إليه (الزريقات )2005 ،من أن األطفال ضعاف السمع والصم يظهرون صعوبة
في نطق املقاطع املغلقة ،ملا تتطلبه من جهد في احلفاظ على صوت احلرف األخير (الصامت)
مثل (نام) ،حيث تعرف املقاطع املغلقة بأنها منتهية بصامت أو أكثر(عمايرة.)2000 ،
وللتع��رف عل��ى اجتاه التغ ّير لدى كل فرد من أفراد العينة التجريبية في األداء على كل فقرة
من فقرات االختبار املستخدم ،وكذلك بالنسبة للعينة ككل تعرض الباحثة اجلدول (:)5
جدول ( )5اجتاه التغيّ ر لكل فرد من أفراد العينة التجريبية على كل فقرة من فقرات االختبار املستخدم
في الدراسة (اختبار تكرار املقاطع والكلمات لألطفال ضعاف السمع في عمر ما قبل املدرسة

أبعاد االختبار

ن=5

ش

ل

ح

غ

م

ر

البنود قبل

بعد

قبل

بعد

قبل

بعد

قبل

بعد

قبل

بعد

مقاطع صوتية

1أ

12

14

0

11

13

20

12

14

2

6

13.0 7.8

مفردة مفتوحة

1ب

6

8

0

3

6

9

4

6

0

3

3.2

قبل

بعد
5.8

كلمات مكونة من
مقطعني مفتوحني

2

7

10

0

5

4

10

4

4

1

3

3.2

6.4

(صوت صامت
ثابت)
كلمات مكونة من
مقطعني مفتوحني

3

4

6

0

5

4

9

0

2

0

3

1.8

4.8

(صوت صامت
متغير)
كلمات مكونة من
ثالثة مقاطع (صوت

4

3

5

0

5

1

8

0

1

0

1

1.6

3.2

ثابت متغير)
كلمات مكونة من

5

4

10

0

7

5

10

1

4

0

5

2.0

9.2

مقاطع مفردة مغلقة
كلمات ثنائية املقطع

6

1

7

0

3

4

6

1

2

0

3

1.2

4.2

كلمات مكونة من

7

0

4

0

1

2

7

0

1

0

2

0.4

3.0

ثالثة مقاطع
عبارات مكونة من

8

1

4

0

3

2

5

1

3

1

4

1.0

3.8

أربعة مقاطع
عبارات مكونة من

9

0

2

0

0

1

2

0

0

1

3

0.2

1.6

خمسة مقاطع
مجموع املتوسط
احلسابي للدرجات

3.8

7.0

0

3.9

4.6
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3.7

0.5
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العدد الرابع واخلمسون

من اجلدول الس��ابق يالح��ظ تفاوت في أداء األطف��ال زارعي القوقعة في عينة الدراس��ة
عل��ى فقرات اختبار تكرار املقاطع والكلمات لتقومي مهارات النطق قبل تطبيق برنامج اللفظ
املنغم وبعده ،ولعل هذا االختالف يظهر بسبب صغر حجم عينة الدراسة باإلضافة إلى عدم
جتان��س العينة ف��ي وقت إجراء عملية زراعة القوقعة ،وطبيع��ة اخلدمات التأهيلية املقدمة
لهم ،باإلضافة أيضا ً إلى اختالف درجة الفقدان السمعي والفئة العمرية للعينة ،وهذا يتفق
مع نتائج دراسة (نقاوة )2010 ،التي أشارت إلى وجود تفاعل بني احلالة السمعية والفئة
العمرية في التقومي على أبعاد االختبار.
بالنظر إلى اجلدول ( )5جند أن املجموع الكلي لقيم متوسطات أدائهم على فقرات االختبار
قب��ل تطبي��ق البرنامج (ل ،ش ،غ ،ح ،ر) على التوال��ي ( ،)0.5 :2.3 :4.6 :0.0 :3.8في حني
بلغ املجموع الكلي لقيم متوس��طات أدائهم على فقرات االختبار بعد تطبيق البرنامج تواليا
(.)3.3 :3.7 :8.6 :3.9 :7.0
ومبقارنة قيم املتوس��طات احلس��ابية التي وردت في اجلدولني ( )1و( )3نالحظ وجود
فروق واضحة في قيم املتوسطات احلسابية جلميع أفراد عينة الدراسة بني االختبار القبلي
واالختبار البعدي واملتابعة ،وللوقوف على تلك الفروق فيما يتعلق بأداء أفراد عينة الدراسة
عل��ى فقرات اختبار تكرار الكلمات واملقاطع س��يتم مناقش��ة ذلك بالتحلي��ل الكيفي ،حيث إن
هناك تغيرات يصعب حتديدها رقمياً ،وال ميكن الوقوف عليها إال عن طريق املالحظة ،والتي
نعرضها كما يلي:
نالحظ أن عينة الدراسة أظهرت أدا ًء مرتفعا ً في البعد األول اخلاص بالتدريب على املقاطع
الصوتية املفردة حيث بلغت قيمة املتوسط احلسابي بعد التدريب على برنامج اللفظ املنغم
( )13.0وه��ذا يرجع إل��ى أن األطفال في بداية تدريبيهم على املقاطع الصوتية املفتوحة يتم
تدريبهم على نطق أصوات احلروف باس��تخدام اإليقاع احلركي منفصلة ،والتي تتشكل بها
احلروف حركياً ،حيث يس��تخدم اإليقاع كوس��يلة للتأهيل والتسلية ،فكلما جرب الطفل ذلك
أكثر فإنه يكون قادرا ً على حتقيق تطور لغوي أكثر في املجال.
كم��ا أظه��ر أفراد عين��ة الدراس��ة أدا ًء مرتفعا ً أيضا ً ف��ي البعد اخلامس م��ن اختبار تكرار
الكلمات واملقاطع ،حيث بلغت قيمة املتوس��ط احلس��ابي ألداء أفراد عينة الدراسة ( )9.2في
تك��رار الكلم��ات املك ّونة م��ن مقاطع مف��ردة مغلقة ،ولعل ذل��ك يرجع لكون الكلم��ات املقدمة
مك ّون��ة م��ن ثالثة أحرف حتوي في وس��طها ح��رف علة؛ وله��ذا ترجع الس��هولة في نطقها
(عمايرة.)2000 ،
وإذا م��ا نظرن��ا إلى قيم��ة املتوس��ط احلس��ابي للفق��رة (1أ) و(1ب) جند تباين��ا ً بينهما
( ،)13.00: 5.8وذل��ك يرجع لعدد املقاطع املراد تكرارها في الفقرة (1أ) من ناحية ولكونها
حت��وي على احلروف االنفجاري��ة (ت ،ك ،ب ،د) واألنفية (م ،ن) واملك ّررة (ر) ،حيث أش��ار
آس��ب ( )Asp, 2006إل��ى أن ق��درة األطفال على نط��ق هذه احلروف مرتفع��ة ،وهذا يرجع
لطبيعة اإليقاعات احلركية املساعدة لنطقها ،أما احلروف التي ظهرت في الفقرة (1ب) وهي
حروف احتكاكية (خ ،غ ،هـ ،ح )... ،فإن األطفال ضعاف السمع يظهرون صعوبة في نطقها،
وإن أدوا حركاتها اإليقاعية بطريقة صحيحة ،لكونها غير مرئية ،أي :يصعب تشكيلها على
الشفتني (عبيد.)2007 ،
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وإذا م��ا قارنا بني أداء أفراد عينة الدراس��ة في مهارات نط��ق الكلمات املك ّونة من مقطع أو
مقطعني ،نالحظ أن هناك تفاوتا ً ملحوظا ً بني قيم املتوس��طات احلس��ابية في الفقرة الثانية،
والت��ي تش��ير إلى تك��رار مقطعني مفتوحني (صوت صام��ت ثابت) وفي الفق��رة الثالثة ذات
العالقة بتك��رار الكلمات املكونة من مقطعني مفتوحني (ص��وت صامت متغير) ،حيث بلغت
قيمة املتوسط احلسابي للفقرة الثانية ( ،)6.4في حني بلغت قيمة املتوسط احلسابي للفقرة
الثالث��ة ( ،)4.8وه��ذا يرجع إل��ى طبيعة مقطع الكلم��ات ،حيث كانت كلم��ات الفقرة الثانية
متكررة احلروف ،مثل (بابي) ،وهذا يس��هل على الطفل النطق ،بخالف مقاطع كلمات الفقرة
الثالث��ة ،فقد كانت متغيرة في حروف مقطعيها مثل (ماش��ي) ،فق��د يكون احلرف (الفونيم)
املراد نطق الطفل له في أي من املقاطع هو السبب في ذلك ،وخاصة تلك احلروف التي يصعب
عل��ى الطفل نطقها ،حيث الحظنا أن األطفال الذين يجدون صعوبة في نطق حرف (الش�ين)
وجدوا صعوبة في نطق مقطع كلمة (ماشي).
كم��ا أظهر أفراد عينة الدراس��ة أدا ًء منخفض��ا ً في البعد الرابع ،واألبع��اد الثالثة األخيرة
( )9 ،8 ،7وذل��ك نظ��را ً لكثرة ع��دد املقاطع فيها ولكونها عب��ارات مك ّونة م��ن كلمتني أيضاً.
فقد أش��ارت (بن صديق2011 ،؛ عبيد )2007 ،بأن من أبرز املش��كالت التي يظهرها ضعاف
الس��مع نط��ق الكلم��ات التي تتضمن العدي��د من املقاط��ع والتي تظهر كمش��كالت قرائية في
الصفوف االبتدائية.
إال أن��ه ميكننا القول إنه على الرغم من وجود التفاوت في األداء على فقرات االختبار فإن
التف��اوت في أداء أفراد عينة الدراس��ة بني االختبار القبلي والبعدي ،وحفاظ عينة الدراس��ة
املنغم ،يؤكد فعالية اللفظ ّ
عل��ى أثر التدريب على برنام��ج اللفظ ّ
املنغم في حتس�ين مهارات
نطق أص��وات احلروف واملقاطع الصوتي��ة لدى األطفال زارعي القوقعة ف��ي الفئة العمرية
( )5 - 3سنوات ،وبذلك ميكن اعتماده كبرنامج أساسي في مرحلة رياض األطفال في تنمية
مهارات االستعداد للقراءة والكتابة في املراحل التعليمية املتقدمة.
تو�صيات الدرا�سة:
بناء على نتائج الدراسة احلالية مت صياغة التوصيات اآلتية:
1 .1تطبي��ق برنامج اللف��ظ ّ
املنغم كبرنامج رئيس��ي في مرحلة ري��اض األطفال لألطفال
زارعي القوقعة املدموجني في مدارس التعليم العام.
 2 .2اس��تخدام اإليق��اع احلركي في تدري��ب األطفال على النطق س��واء عاديو الس��مع أم
ضعاف السمع والصم.
 3 .3استخدام مبادئ تعديل السلوك في تنمية مهارات النطق واللغة لدى ضعاف السمع
والصم.
 4 .4اس��تخدام اجللس��ات اجلماعي��ة ف��ي تنمي��ة امله��ارات اللغوي��ة والقائمة عل��ى مبدأ
احملاكاة.
البحوث املقرتحة:
مت اقتراح عدة دراسات تتعلق بنتائج الدراسة احلالية وهي:
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 1 .1فاعلية اس��تخدام برنام��ج اللفظ ّ
املنغم في تنمية مه��ارات النطق لدى أطفال التوحد
غير الناطقني.
 2 .2أثر التدريب باستخدام برنامج اللفظ ّ
املنغم في تنمية املهارات القرائية لدى ضعاف
السمع مبدارس الدمج (دراسة طولية) .
 3 .3تنمية مهارات النطق باس��تخدام اإليقاع احلركي ببرنامج اللفظ ّ
املنغم لدى األطفال
ضعاف السمع والتوحديني في مرحلة رياض األطفال (دراسة مقارنة).
4 .4أث��ر التدري��ب باس��تخدام برنام��ج اللفظ ّ
املنغ��م في ري��اض األطفال عل��ى االلتحاق
بالتعليم املتوسط لدى زارعي القوقعة (دراسة طولية) .
املراجع
املراجع العربية:

س��ليمان ،إبراهيم ( .)2005تعليم األطفال الدراما :املسرح ،الفنون التشكيلية ،واملوسيقى .ع ّمان :دار
صفاء.
الزريقات ،إبراهيم ( .)2003اإلعاقة السمعية .ع ّمان :دار وائل.
الزريقات ،إبراهيم ( .)2005اضطرابات الكالم واللغة ـ التشخيص والعالج .عمان :دار الفكر.
الزريقات ،إبراهيم ( .)2009اإلعاقة الس��معية مبادئ التأهيل السمعي والكالمي والتربوي .ع ّمان :دار
الفكر.
الشنبري ،حامد ( .)1998لغة الطفل .م ّكة :جامعة أم القرى.
التهام��ي ،حس�ين ( .)2006تربي��ة األطف��ال املعاقني س��معيا ً في ض��وء االجتاهات العاملي��ة املعاصرة.
القاهرة :الدار العاملية للنشر والتوزيع.
الس��عيد ،حمزة ( .)2001اخلصائص السيكولوجية لألطفال املعاقني سمعياً .مجلة الطفولة والتنمية،
املجلس العربي للطفولة والتنمية ،العدد الثاني.79 ،
يحيى ،خوله؛ عبيد ،ماجدة ( .)2007أنشطة األطفال العاديني ولذوي االحتياجات اخلاصة مرحلة ما
قبل املدرسة .ع ّمان :دار املسيرة.
عطي��ة ،دالل ( .)2007نوعية من��اخ العمل لدى معلمي التربية احلركية برياض األطفال .املركز القومي
للبحوث التربوية والتنمية .القاهرة :مركز الكتاب للنشر.358-309 ،
املس��لط ،زي��د ( .)1997األوراق القطري��ة ل��وزارات التربي��ة والتعلي��م واملع��ارف ،اململك��ة العربي��ة
الس��عودية .ندوة استراتيجيات وبرامج التدخل العالجي لألش��خاص ذوي االحتياجات اخلاصة ،جامعة
اخللي��ج العربي ،برنامج مؤسس��ة س��لطان بن عبد العزيز آل س��عود للتربية اخلاص��ة 27 - 22 ،مارس،
.282-251
الس��رطاوي ،زي��دان؛ أب��و ج��ودة ( .)1420اضطراب��ات اللغ��ة وال��كالم .الري��اض :أكادميي��ة التربية
اخلاصة.
محمد ،س��عيد ( :)2007التأهيل اللغوي لألطفال ضعاف الس��مع في مرحلة ما قبل املدرسة إلحلاقهم
مب��دارس العاديني (نظرة مس��تقبلة) .املؤمت��ر العلمي األول��ى التربية اخلاصة بني الواق��ع واملأمول ،كلية
التربية جامعة بنها ،املجلد األول.1183-1106 ،
توفيق ،سهير ( .)1996أثر استخدام برنامج لغوي على النمو النفسي االنفعالي لدى األطفال املعوقني
سمعياً .رسالة ماجستير غير منشورة ،معهد الدراسات العليا للطفولة ،جامعة عني شمس.
التوني ،س��هير ( .)2007أثر التدخل املبكر بتدريبات الفربتونال على تنمية النمو اللغو واالجتماعي
لدى األطفال ضعاف الس��مع الش��ديد في مرحلة الطفولة املبكرة .رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم علم
النفس ،كلية اآلداب ،جامعة بنها.
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الكيالني ،السيد ( .)2003علم نفس الطفل .كلية التربية ،جامعة عني شمس.
الس��ويدي ،عائش��ة ( .)1997األوراق القطرية لوزارات التربية والتعليم واملعارف ،اإلمارات العربية
املتح��دة .ندوة إس��تراتيجيات وبرام��ج التدخل العالجي لألش��خاص ذوي االحتياج��ات اخلاصة ،جامعة
اخللي��ج العربي ،برنامج مؤسس��ة س��لطان بن عبد العزيز آل س��عود للتربية اخلاص��ة 23 - 22 ،مارس،
.222-211
نقاوة ،عبد الرحمن ( .)2010فاعلية برنامج تأهيل سمعي لفظي مستند إلى اخلصائص الفونولوجية
في حتسني مهارات النطق لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية من مستخدمي جهاز زراعة القوقعة السمعية
اإللكترونية في عمر ما قبل املدرس��ة باململكة العربية السعودية .رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية علوم
التأهيل ،اجلامعة األردنية.
اخلاليلة ،عبد الكرمي ( .)1999تطور اللغة للطفل .ع ّمان :دار الفكر.
حنف��ي ،عل��ي ( .)2003مدخل إل��ى اإلعاقة الس��معية .الرياض :سلس��لة إصدارات أكادميي��ة التربية
اخلاصة.
الزهران��ي ،عل��ي ( .)2007التوجه��ات احلديثة للتعليم الش��فهي لألطفال الصم وضعاف الس��مع .املؤمتر
العلمي األولى التربية اخلاصة بني الواقع واملأمول ،كلية التربية جامعة بنها ،املجلد األول.1122 - 1085 ،
الروس��ان ،ف��اروق ( .)2000املعوقون في رياض األطف��ال في الوطن العربي .دراس��ات وبحوث في
التربية اخلاصة .ع ّمان :دار الفكر.
كرم الدي��ن ،ليلى ( .)2007التربية املبكرة :أهميتها وأهم االجتاه��ات والتوجهات احلديثة فيها .املركز
القومي للبحوث التربوية والتنمية .القاهرة :مركز الكتاب للنشر.97-69 ،
بن صديق ،لينا ( .)2011مظاهر املش��كالت القرائية لضعيفات الس��مع في الصفوف الثالثة األولى من
املرحل��ة االبتدائية مبدارس الدمج بجدة (دراس��ة تش��خيصية) .مجل��ة كلية التربية ،اجل��زء األول ،العدد
(.219-165 ،)71
هوي��دي ،محمد ( .)1997إس��تراتيجيات وبرامج التدخ��ل املبكر .ندوة إس��تراتيجيات وبرامج التدخل
العالجي لألش��خاص ذوي االحتياجات اخلاصة ،جامعة اخلليج العربي ،برنامج مؤسسة سلطان بن عبد
العزيز آل سعود للتربية اخلاصة 22-23 ،مارس.208 - 171 ،
مرك��ز رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة ( .)2006برنامج الفربتونال لتأهيل وتدريب ضعاف الس��مع
والصم .القاهرة :إصدارات معهد األمل للصم والبكم.
عمايرة ،موسى ( .)2000مقدمة في اللغويات املعاصرة .ع ّمان :دار وائل.
عب��د الهادي ،نبيل؛ س��ليمان ،نايف؛ ش��معة ،محمد عزت؛ احلم��وز ،محمد؛ الش��ناوي ،محمد؛ وجودت،
ُحزامة ( .)2002الفن واملوسيقى والدراما في تربية الطفل .ع ّمان :دار صفاء.
ش��وقي ،هدى ( .)2007فعالية حقيبة تعليمية مقترحة لتنمية اإلدراك احلركي لطفل ما قبل املدرس��ة.
تربي��ة طفل ما قبل املدرس��ة "الواقع وطموحات املس��تقبل" .املرك��ز القومي للبحوث التربوي��ة والتنمية.
القاهرة :مركز الكتاب للنشر.869 - 823 ،

املراجع الأجنبية:

Amarillis, S. (1999). Early intervention program for the prevention of emotional and
behavioral problems in deaf children. Maiami Institute of psychology of Caribbean center for
advance studies, Dis, Abs. Int-B 60/04, P. 1872.
Asp, C. (1981). The effectiveness of verbotonal for rehabilitation anmaisst reaming hearing
impaired children and adults as used by major. European Centers, New York, p. 10016.
Asp, C. & Guberina, P. (1981). Verbotonal method for rehabilitation people with
communication problems. New York: NY:World Rehabilitaion Fund, Inc.
Asp, C. (1985). The Verbotonal method for management of young hearing impaired
children. Ear and Hearing, Vol. 6, No. 1, pp 39-42.
Asp, C. (1999). Verbotonal and Speech Sciences Research Report. University of Knoxville.
Asp, C. (2006). Verbotonal Speech Treatment. San Diego: Oxford, Plural Publishing.
Conlon, J. (2002). Early intervention. Baltimore: Paul Brooks.
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يؤرخ هذا الكتاب بأقسامه الثمانية
ويحكي حكاية األمل الذي صار حقيقة عبر ثالثني عاما ً ()2010 - 1980
وإذا كان هذا الكتاب يشهد بشيء فهو شهادة ناطقة على أن العمل االجتماعي امللتزم
بخير الناس أطفاالً أو راشدين البد أن يوتي ثمره الطيب
وهذا ما كان من اجلمعية ولها حتى اآلن
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السلوك التكيفي وعالقته بجودة احلياة لدى التلميذات
املعاقات ذهني ًا بدرجة بسيطة في دولة قطر
د .مرمي عيسى الشيراوي

برنامج اإلعاقة الذهنية والتوحد
جامعة اخلليج العربي

امللخ�ص:
هدفت الدراسة احلالية إلى معرفة العالقة االرتباطية بني السلوك التكيفي وجودة احلياة لدى املعاقات
ذهني��ا ً ف��ي مركز الش��فلح بدولة قطر ،وكذلك التع��رف على إمكاني��ة التنبؤ بجودة احلياة م��ن خالل أبعاد
الس��لوك التكيفي .تكونت عينة الدراس��ة من ( )24تلميذة معاقة ذهنيا ً بدرجة بس��يطة ،تراوحت أعمارهن
بني ( )20-6سنة.
مت تطبيق مقياس الس��لوك التكيفي  -صورة األس��رة واملجتمع  -الطبعة الثاني��ة ،إعداد :نهيرا ليالند،
المبرت ( ،)1993ترجمة :محمد هويدي ( .)2004ومقياس جودة احلياة من إعداد :كيث وشالوك (،)1995
ترجمة :مليحة العبد رب النبي (.)2007
أش��ارت نتائج الدراس��ة إلى أن العالقة االرتباطية بني أبعاد السلوك التكيفي وأبعاد جودة احلياة ،هي
عالق��ة موجب��ة ومرتفعة في طبيعتها ،ولكن االرتباطات الدالة إحصائيا ً تقتصر على بعض أبعاد الس��لوك
التكيف��ي وهي عل��ى وجه التحديد ،الوظائف االس��تقاللية والنمو اجلس��مي ،والنش��اط االقتصادي والنمو
العقلي.

كم��ا توصلت الدراس��ة إلى أنه ميك��ن التنبؤ بدرجة جودة احلي��اة لدى املعاقات ذهنيا ً م��ن خالل أبعاد
الس��لوك التكيفي ،حيث أش��ارت نتائج الدراس��ة إلى وجود عالقة دالة إحصائيا ً بني أبعاد السلوك التكيفي
وأبعاد جودة احلياة ،ويعني ذلك أنه كلما كانت التلميذات عينة الدراس��ة تتمتع مبهارات الس��لوك التكيفي
كان مستوى جودة احلياة لديهن عالياً.

Adaptive Behavior and it's Relationships to Quality of Life Among
Female Students with Intellectual Disabilities in State of Qatar
Mariam Isa Al-Shirawi
Intellectual Disability and Autism Program
Arabian Gulf University

Abstract

The aim of this study was to explore the relationship between the adaptive behavior
and the quality of life among female students with intellectual disability in Qatar. The
sample consisted of (24) female students with mild intellectual disability, age ranged
between (6-20). Their behaviors measured by adaptive behaviors scale: family
and society form: 2nd edition, developed by: Nehera, Leland & Lambert (1996) and
translated by: M. A. Howaidi (2004). The quality of life questionnaires prepared by
Shalock and Kieth (1995) and translated by M. Al-Abdrabalnabi .
The study revealed that there is a correlation between adaptive behavior and
quality of life. The study also revealed that this relationship is positive and high on
independent physical development, economic activities and language development.
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مقدمة:
أصبح املنظور البيئي لإلعاقة الذهنية هو املنظور الس��ائد اآلن بعد رفض املنظور الطبي
الذي كان يعتبر اإلعاقة الذهنية س��مة أو خاصية مطلقة وثابتة داخل الفرد ،وأصبحت هذه
اإلعاق��ة نتاج��ا ً للتفاعل بني الفرد وبيئت��ه .وترتب على ذلك التركيز عل��ى القصور في األداء
الوظيفي للش��خص املع��اق ذهنيا ً في مجاالت احلي��اة اليومية ومدى مش��اركته في مختلف
األنش��طة االجتماعية والفرص والتسهيالت التي يوفرها املجتمع له لتحقيق هذه املشاركة.
ويكمن خلف هذا املنظور مبادئ أساس��ية تتمثل في اإلحساس بالقيمة واجلدارة الشخصية
واإلحس��اس الذات��ي بالرفاهي��ة واالعت��داد بالنف��س ،وذل��ك بع��د أن أصبح التأخ��ر العقلي
مصطلح��ا ً ُيس��تخدم لوصف األش��خاص الذي��ن تعودوا التص��رف في املواق��ف االجتماعية
للحياة اليومية) مثل املدرس��ة /مؤسس��ة الرعاية /العمل ،وأماكن الترفيه) بطريقة تتس��بب
ف��ي أن يعتبرهم اآلخرون -مقارنة بأقرانهم ف��ي العمر وفي اخللفية االجتماعية االقتصادية
واللغوي��ة والثقافي��ة -أن لديه��م خلالً أو تلفا ً ف��ي العمليات العقلية الالزم��ة لفهم ومعاجلة
املش��كالت البينش��خصية والعملية واألكادميية التي تظهر في مختلف املواقف ،وما يترتب
عل��ى ذلك م��ن االحتياج إلى خدم��ات وأوجه دعم خاص م��ن أجل توفير أكبر ق��در ممكن من
النجاح في مختلف املواقف؛ لذا أصبح الس��لوك التكيفي محورا ً أساس��يا ً في تعريف اإلعاقة
الذهنية وتش��خيصها من خالل االهتمام بتحديد مكونات هذا املفهوم ،وأتفق معظم الباحثني
على أنه يش��مل ثالثة جوانب هي :الكفاية الذاتية الش��خصية ،والكفاية الذاتية االجتماعية،
واملسؤولية الشخصية االجتماعية (.)Schalock, 1999
وتواكب مع هذه التغيرات االهتمام بجودة احلياة لدى األش��خاص املعاقني ذهنياً ،والتي
ظه��رت خالل التس��عينات من القرن العش��رين ،والت��ي أدت إلى حتس�ين وتطوير اخلدمات
وأوج��ه الدعم واملس��اندة املقدمة لهؤالء األش��خاص ،وإلى تقومي فعالي��ة اخلدمات والدعم
في ضوء مخرجاتها ،أي :في ضوء املؤش��رات الذاتية واملوضوعية جلودة حياة األشخاص
املعاق�ين ،ذهني��ا ً .وتدعم ج��ودة احلياة من خ�لال قدرة األش��خاص املعاقني عل��ى االندماج
الكامل في احلياة املجتمعية واألس��رية والقيام باألنشطة االجتماعية والترفيهية واكتساب
اخلب��رات اإلنتاجي��ة في احلي��اة العملية وف��ي مؤسس��ات العم��ل (.)Koscinlek, 2005
فاخلدمات التأهيلية التي تقدم لألش��خاص املعاقني ،والتي ترك��ز على االندماج في املجتمع
أك��دت جدواها على نوعية أو جودة احلياة لديهم ،فالذين يتلقون هذه اخلدمات كانت لديهم
ج��ودة حي��اة مقارنة بأقرانه��م الذين ال تق��دم لهم خدم��ات تأهيلية تركز عل��ى االندماج في
املجتمع ( .)Bekemcier, 2009وفي ضوء ذلك يبدو أن هناك درجة من الترابط والتداخل
بني مفهوم الس��لوك التكيفي ،ومفهوم جودة احلياة في مجال اإلعاقة الذهنية ،مما يس��تدعي
البحث عن العالقة بينهما لدى األشخاص املعاقني ذهنيا ً.
الإطار النظري:

مفهوم ال�سلوك التكيفي:
ظه��ر مفهوم الس��لوك التكيفي ف��ي مجال التربية اخلاصة منذ أواس��ط القرن العش��رين؛
إذ اس��تخدمه بياجي��ه ( )Piagetباملعنى البيولوجي للداللة على ق��درة الفرد على التكيف،
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واس��تمر ظهور ه��ذا املفهوم حت��ى الوقت احلاض��ر .يتضمن مفه��وم الس��لوك التكيفي عددا ً
م��ن املظاهر تتمثل في النضج اجلس��مي والت��آزر البصري واحلركي ،والق��درة على التعلم،
واملهارات االجتماعية واملتمثلة في تعلم احلياة اليومية واملهارات اللغوية ومهارات معرفة
األرق��ام والوقت والتعامل بالنقود ،وحتمل املس��ؤولية والتنش��ئة االجتماعية (الروس��ان،
 ،)2000وقد أدى تبني مفهوم السلوك التكيفي في تعريف اإلعاقة الذهنية إلى ظهور مقاييس
السلوك التكيفي كمقياس "فانيالند" ،مقياس اجلمعية األمريكية للتخلف العقلي "سابقا ً"
وغيرها من املقاييس ،وتكمن أهمية مقياس السلوك التكيفي في حتـديد مظاهر القصور لدى
األشخاص املعاقني في املهارات احلياتية والوظائف االستقاللية وفي جوانب تكيفية أخرى،
حي��ث ال يكف��ي النظر إلى اإلعاقة الذهنية من زاوية الق��درة العقلية أو الذكاء فقط ،وإمنا إلى
جوانب مختلفة في السلوك التكيفي.
واله��دف م��ن مقياس الس��لوك التكيفي هو تش��خيص حال��ة اإلعاق��ة ،أو لوضع اخلطط
التربوي��ة الفردي��ة أو تق��ومي البرام��ج التربوية أو تق��ومي تطور الطفل ،وف��ي وضع خطط
وبرامج تعديل السلوك للحد من السلوكات غير املرغوبة لدى األفراد املعاقني.

ويؤكد كل من هنت ومارشال ( )Hunt & Marshall, 1994أن قياس السلوك التكيفي
يس��اعد املعلم�ين والوالدين من حتدي��د كفاءة أو قدرة التلميذ في نطاق واس��ع من الس��لوك
الوظيف��ي ،أو مبعنى آخر بهدف إعطائهم صورة واضحة ع��ن التلميذ وقدراته ومهاراته في
مجاالت السلوك التكيفي املختلفة.
ه ��ذا ،وق ��د ورد ف ��ي دليل مقي ��اس الس ��لوك التكيفي عدة اس ��تخدامات أساس ��ية لقياس
السلوك التكيفي ،منها:
1 .1حتديد نقاط القوة والضعف في مجاالت عوامل التكيف.
 2 .2التعرف على األش��خاص الذين تقل قدراتهم عن زمالئهم في أبعاد مهمة من الس��لوك
التكيفي.
3 .3استخدام مقياس السلوك التكيفي كأداة مقننة في األبحاث والدراسات.
وعل��ى الرغ��م من أهمية قياس الس��لوك التكيفي ،فإنه ليس من الس��هل قياس��ه الختالف
الثقاف��ات من دولة ألخ��رى واختالف البيئة ومعايير الس��لوك ،وال يقتصر مفهوم الس��لوك
التكيف��ي عل��ى األف��راد املعاقني ،وإمن��ا ميتد أيضا ً ليش��مل األف��راد العادي�ين ،والذين لديهم
مشكالت سلوكية وصعوبات (.)White & Dodder, 2000
وتكمن أهمية قياس السلوك التكيفي في أنه يساعد على حتديد مظاهر القصور باستخدام
مقايي��س خاصة تتمي��ز بقدرتها عل��ى تصني��ف املعاقني ذهني��ا ً وفقا ً لدرج��ات القصور في
األمناط الس��لوكية ،وفي إعداد اخلدمات والبرامج التي تس��اعدهم على التكيف بشكل أفضل
مع أنفسهم ومع احمليطني بهم.
مفهوم جودة احلياة:
يعد مفهوم جودة احلياة من املفاهيم األساسية في مجال اإلعاقة الذهنية؛ إذ يهتم بكيفية
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وصول الشخص املعاق إلى التوافق التكيفي السلوكي واالجتماعي ،ويرى بورثويك  -دافي
( ،)Borthwick-Duffy, 1992أن الف��رد يص��ل إل��ى إدراك موجب جل��ودة احلياة عندما
يتمت��ع بالرفاهية والس��عادة في واح��دة أو أكثر من مجاالت احلياة ،وق��د يتم ذلك من خالل
التالؤم بني الظروف املعيشية واحتياجات الفرد وتقوميه اإليجابي لوضعه.
وميك��ن التعرف على ج��ودة احلياة لدى األف��راد املعاقني ذهنيا ً من خالل أبعاد الس��لوك
التكيف��ي املختلف��ة ،حيث يركز عل��ى االس��تقاللية واإلنتاجي��ة والتوجيه الذات��ي والتكامل
االجتماع��ي م��ن خ�لال إقام��ة العالق��ات االجتماعي��ة م��ع اآلخري��ن ،وإش��باع االحتياجات
( .)Schalock, 1991وه��ذا يعن��ي أن إدراك ج��ودة احلياة هي عالق��ة تبادلية مالئمة بني
متطلبات البيئة واخلصائص الشخصية ،وبني إدراك الفرد الحتياجاته الشخصية واملصادر
االجتماعية في البيئة .وفي فترة الثمانينات من القرن املاضي تزايد االهتمام بجودة احلياة
في مجال اإلعاقة الذهنية واملعاقني بشكل عام ،وذلك لألسباب اآلتية:
 1 .1مفه��وم ج��ودة احلياة يرك��ز على حري��ة اإلرادة وتقري��ر املصير والدم��ج والتمكني
واملساواة عند األفراد املعاقني؛ لذا أصبح هذا املفهوم وسيلة لتحقيق املساواة والرضا
عن احلياة والتمكني.
 2 .2قدم هذا املفهوم أهداف التطبيع نحو العادية  ،Normalizationوعدم إيداع األفراد
املعاقني في املؤسسات اخلاصة ،وضرورة تلبية احتياجاتهم.
 3 .3يعك��س ه��ذا املفه��وم التوقع��ات والطموحات ب�ين األف��راد الذين يتلق��ون اخلدمات
واملس��اعدات ،حيث إن اخلدمات واملس��اعدات التي يتلقاها هؤالء األفراد س��يكون لها
تأثير دال وإيجابي على ش��عورهم بالس��عادة والرفاهية الش��خصية (Schalock,
.)Gardner & Bradleye, 2007
ويعتب��ر مفه��وم جودة احلي��اة امتدادا ً ملفه��وم التطبيع نح��و العادية واحلياة املس��تقلة
والبيئ��ة األقل قيوداً ،والتي لها تأثيرات قوية على اخلدم��ات املقدمة للمعاقني ،وكانت تركز
على البيئة وليس على املعاقني أنفسهم-إال أن جودة احلياة من حيث املفهوم واألهداف تهتم
بالف��رد والبيئة معا ً وتقي��س اجلانبني البيئي والذاتي ( ،)Brown, 1988وتش��ترك معظم
مفاهيم جودة احلياة في :الشعور العام بالصحة والسعادة واملشاركة االجتماعية ،وفرص
حتقي��ق الذات ،كم��ا يهتم بتقومي اخلدم��ات وتطوير البرام��ج ،والتأكيد عل��ى القيم الفردية
في الكش��ف عن اخلدمات واملس��اعدات الضرورية الت��ي تقدم لهم باعتباره��ا أحد العناصر
األساسية في مفهوم جودة احلياة (.)Schalock, & Alonso, 2007
وينط��وي مفهوم جودة احلياة على أبع��اد متعددة عند املعاقني عقلياً ،كما هو عند األفراد
العادي�ين ،فاحمل��ددات املتبعة لقياس وتق��ومي جودة احلياة لديهم ال تك��ون مختلفة عن تلك
الطريق��ة املتبعة مع األفراد العاديني .ويضيف ش��الوك وآخ��رون ( )2002أن مفهوم جودة
احلياة يشمل املجاالت اآلتية:
•مجاالت الس ��عادة (الرفاهية) :وتش��مل الرفاهة العاطفية ،والعالقات الش��خصية
والتطور الشخصي والرفاهية البدنية واملادية والقرار الذاتي واالندماج االجتماعي،
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والرضا الشخصي واالستقاللية وحرية االختيار والتكيف االجتماعي.

•الرفاهية الصحي ��ة :وتتضمن الرعاية الصحية املقدمة للمعاقني ،واالهتمام بكيفية
وص��ول الفرد إلى جهات الرعاي��ة الصحية ،وكذلك تقدمي خدم��ات الرعاية الصحية
األولي��ة والوقائية والعالجية وإهمال اجلانب الصحي قد يقلل من قدرة الفرد املعاق
على االستقاللية واالعتماد على النفس (الكندري.)2009 ،
• الرفاهية املادية :وميكن قياس��ها من خالل جودة الظروف املعيش��ية التي يعيشها
الش��خص املعاق مثل ج��ودة املنزل واألثاث واملمتلكات اخلاصة واألجهزة ووس��ائل
النقل كلها متعلقة باحلالة املادية (.)Felce & Perry, 1996

• الرفاهية االجتماعية :تش��مل الرفاهية االجتماعية العالقات الش��خصية ،مبعنى
عالق��ة الفرد بعائلت��ه وأصدقائه ومعارف��ه ،واالنخراط في املجتمع ومش��اركته في
األنش��طة االجتماعية واملجتمعية ،واس��تخدامه لوس��ائل املتعة واخلدم��ات العامة
املتوافرة في املجتمع.

• النمو والنش ��اط :يش��مل هذا اجلانب اكتس��اب الفرد املهارات واس��تخدامها وتطور
الس��لوك التكيف��ي الذي يفرز منو الذات من خالل االس��تقاللية وممارس��ة األنش��طة
العملية املختلفة في املنزل واملدرسة.

•الرفاهية العاطفية :يتضمن هذا اجلانب تبادل الش��عور بالعاطفة والرضا والثقة
بالنف��س واالحت��رام ،وإجناز الف��رد للممارس��ات االجتماعية والعملي��ة (& Felce
.)Perry, 1997
وهناك مداخل مختلفة لقياس الشعور بجودة احلياة ،منها املداخل الذاتية ،والتي اعتمدت
عليها الدراسة احلالية واملداخل املوضوعية ،ولكل مدخل مس ّوغاته وأهميته.
املداخل الذاتية واملو�ضوعية لقيا�س جودة احلياة:
لقد تضمن عدد كبير من الدراسات السابقة التي تقيس جودة احلياة ،اجلانب املوضوعي
فق��ط ،ومع ذل��ك فقد كان هناك ع��دد من الباحثني الذي��ن يرون أن الرضا الذاتي عن أس��لوب
احلي��اة ه��و املعيار األفض��ل ،ويؤك��د تيل��ور وبوج��دان ()Taylor & Bopgden, 1990
معنى واضحا ً من غير أن يش��مل مش��اعر وخبرات الفرد،
أن مفه��وم جودة احلي��اة ال يعطي
ً
وم��ع تطور املقاييس في مجال ج��ودة احلياة توصل عدد من الباحثني إلى أهمية اس��تخدام
املؤشرات الذاتية واملوضوعية معا ً في تقومي جودة احلياة لدى األفراد املعاقني.
تشمل املؤشرات الذاتية إدراكات الفرد لظروفه من خالل تقومي اجلوانب النفسية ،ويركز
هذا التقومي على قياس الرفاهية النفس��ية أو الرضا والس��عادة الشخصية ،كما يقيس أيضا ً
املش��اعر اإليجابية لدى األفراد وتوقعاتهم للحي��اة ( ،)Cummins, 1997ويبني أصحاب
هذا املدخل أن البعد االنفعالي اخلاص مبش��اعر األف��راد ومعاناتهم في احلياة يعتبر جوهر
التق��ومي الذات��ي جلودة احلياة ،فمثالً الس��عادة التي يش��عر بها الفرد تعتب��ر حالة عاطفية
تبعث لديه الش��عور بالرضا ،ومتكن من تقومي املواقف بصورة واقعية .فاملؤشرات الذاتية
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التي تصف الس��عادة الذاتية ترتبط بجودة احلياة ارتباطا ً أكثر من املؤش��رات املوضوعية،
إذ إن وجهة النظر الذاتية تعتبر أساسا ً لفهم حدود القياس املوضوعي (Perry & Felce,
.)2002
أم��ا املؤش��رات املوضوعية فتركز عل��ى البيئة اخلارجي��ة ،وتتضمن الظ��روف الصحية
والرفاهي��ة االجتماعي��ة والعالق��ات والظروف املعيش��ية والتعليم واألمن والس��كن ووقت
الف��راغ واألنش��طة ( .)Schalock, 1996وتس��تخدم املؤش��رات املوضوعي��ة ع��ن خبرات
وظروف احلياة في تقومي اخلدمات أو تصميم البرامج.
وفي مجال اإلعاقة الذهنية يتم حتديد جودة احلياة لألفراد من خالل املقاييس املوضوعية
لظروفهم احلياتية ،وقياس مدى تقارب ظروف حياة األفراد املعاقني ذهنيا ً مع تلك الظروف
احلياتية الت��ي تكون عند األفراد العاديني .وعند تقومي اخلدم��ات في مجال اإلعاقة الذهنية
يتم االعتماد على التقومي املوضوعي .ومبا أن تقييم جودة احلياة هي مجموع ظروف احلياة
املوضوعية التي يعيشها الفرد ،والنظرة الذاتية التي تشمل الرضا الذاتي عن احلياة ،يحذر
املختصون في هذا املجال من االعتماد على اجلانب املوضوعي فقط باعتبار أن اجلانب الذاتي
مهم جداً؛ ألنه يعكس سعادة الفرد في حياته.
الدرا�سات ال�سابقة:
يتضم��ن ه��ذا اجلانب من الدراس��ة عرضا ً ألهم البحوث والدراس��ات الس��ابقة التي
تناول��ت الس��لوك التكيف��ي ،وجودة احلياة لدى األش��خاص املعاق�ين ذهينا ً .فق��د أجرى آل
مط��ر ( )2007دراس��ة هدفت إلى التعرف على التغيرات التي تط��رأ على األطفال التوحديني
واملعاق�ين ذهني��ا ً على أبع��اد الس��لوك التكيفي بازدي��اد أعماره��م الزمني��ة ،وتكونت عينة
الدراس��ة م��ن ( )101طف�لاً توحدي��اً ،و( )87طف�لاً معاقا ً إعاق��ة ذهنية بس��يطة .وقد أظهر
األطف��ال املعاقون ذهنيا ً مس��توى أعلى في األداء على جميع أبعاد الس��لوك التكيفي بازدياد
أعمارهم الزمنية ،وذلك مقارنة مع نظرائهم من األطفال التوحديني ،وقام الس��داني ()1997
بدراس��ة للتعرف على الصورة النمائية ألبعاد الس��لوك التكيفي لدى أطفال متالزمة داون،
حيث ش��ملت الدراس��ة ( )87طفالً من الذك��ور واإلناث ،تراوحت أعماره��م بني ()12,5-4,5
س��نة .وأس��فرت النتائج إلى اختالف الصور النمائية بني أبعاد السلوك التكيفي عند أطفال
متالزم��ة داون ،وذلك باختالف العمر واجلنس ،حيث تختل��ف الصورة النمائية للعضالت
الكبي��رة والعضالت الدقيقة عند الذكور واإلناث ،كما أظه��رت النتائج أن العضالت الدقيقة
والكبي��رة تتقدم عند الذك��ور بالتقدم بالعمر بعكس الصورة عند اإلناث ،أما بالنس��بة لبعد
التواصل لم يكن هناك فروق بني الذكور واإلناث.

وأجرى جوس��تينا ( )Justina, 1997دراس��ة هدفت إلى قياس امله��ارات التكيفية لدى
األطف��ال املعاقني ذهنياً ،والتي تتضم��ن مهارات معرفية واجتماعية واس��تقاللية وحركية.
كم��ا هدف��ت إلى معرفة الس��لوكيات الوالدية التي تس��اعد عل��ى منو امله��ارات التكيفية لدى
هؤالء األطفال .تكونت عينة الدراسة من ( )34أسرة وأطفالهم املعاقني ذهنيا ً .أشارت نتائج
الدراس��ة إل��ى أنه كلم��ا زاد احلنان األب��وي واحلماية الزائ��دة للطفل أدى إل��ى انخفاض في
مس��توى اكتس��اب املهارات التكيفية ،وأن األس��ر التي متارس احلماية بشكل معتدل يساعد
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ذلك في اكتساب األطفال للمهارات احلياتية بشكل إيجابي.

كما قام جوزيف ( )Joseph, 1997بدراسة هدفت إلى الكشف عن االرتباطات والعالقات
بني األبوين وس��لوكيات األطفال التكيفية لدى ( )67أس��رة ،يوجد في كل منها طفل من ذوي
اإلعاقة الذهنية البسيطة أو املتوسطة في سن املدرسة .أظهرت النتائج أن املهارات التكيفية
لدى األطفال املعاقني ترتبط ارتباطا ً قويا ً بعالقة األبوين .فكلما كانت العالقة بينهما إيجابية
تعاونية ساعد ذلك في اكتساب األطفال املهارات التكيفية.

وأجرى لوفالند وكيلي ( )Loveland & Kelly, 1991دراسة هدفت إلى قياس السلوك
التكيفي لدى أطفال متالزمة داون وأطفال التوحديني في مرحلة ما قبل الدراس��ة ،كما هدفت
إلى معرفة الفروق في أبعاد السلوك التكيفي بينهم .تكونت عينة الدراسة من ( )16طفالً من
متالزمة داون ،و( )16طفالً توحدياً ،تراوحت أعمارهم بني ( )7-1س��نوات .وأشارت نتائج
الدراس��ة إلى أن أطفال متالزمة داون لديهم قدرة على اكتس��اب املهارات التكيفية واملهارات
احلياتية ،ومهارات التواصل أكثر من األطفال التوحديني.
أما ما يخص الدراسات اخلاصة بجودة احلياة لدى التلميذات املعاقات ذهنياً ،فقد أجرت
قنديل ( )2010دراس��ة عن مدى فاعلية برنامج إرشادي في تنمية مهارات االستقالل الذاتي
(الوعي بالذات-حل املش��كالت  -اتخاذ القرار-الدفاع عن الذات) لدى عينة من ( )8تالميذ من
املراهق�ين املعاق�ين ذهنيا ً بدرجة بس��يطة ،والتحقق من مدى تأثير تنمي��ة تلك املهارات على
جودة احلياة لديهم ،وتوصلت الدراس��ة إلى فاعلية البرنامج اإلرش��ادي في تنمية مهارات
االستقالل الذاتي ،وحتسني جودة احلياة لديهم.

كما قام نوتا وفيراري وسوريزي ووميير (Nota, Ferrari, Soresi & Wehmeyer,
 ،)2007بدراسة هدفت إلى فحص العالقة بني اخلصائص الشخصية وتقدير الذات والقدرات
االجتماعي��ة ،وج��ودة احلياة ل��دى األش��خاص املعاقني ذهنيا ً بدرجة بس��يطة ومتوس��طة
وش��ديدة .تكونت عينة الدراس��ة من ( )41ش��خصا ً من املعاقني ذهنيا ً تتراوح أعمارهم بني
( )65-16س��نة ،وتوصلت الدراس��ة إلى أن املهارات االجتماعية والس��لوك التكيفي ودرجة
ال��ذكاء وتقدير ال��ذات واالنتم��اء االجتماعي كلها متنبئ��ات بجودة احلياة لدى األش��خاص
املعاق�ين ذهنياً ،كما توصلت الدراس��ة إلى أن مس��توى تقدير الذات ،والق��درات االجتماعية
تختلف باختالف درجة اإلعاقة ،حيث حصل األش��خاص ذوو اإلعاقة الذهنية الشديدة على
أقل مستوى في تقدير الذات ،والقدرات االجتماعية ،وجودة احلياة.

وأج��رى ش��الوك وآخ��رون ( )Schalock, et al., 2005دراس��ة هدف��ت إل��ى حتدي��د
اخلصائ��ص الثقافية والعامة لتكوين مفهوم جودة احلياة ،وكذلك حتديد تقديرات األهمية،
واالس��تخدام الذاتي ملؤش��رات جودة احلي��اة (الرفاهي��ة العاطفية ،العالق��ات االجتماعية،
الرفاهية املادية ،النمو والتطور الش��خصي ،الصحة ،االحت��واء االجتماعي ،حرية اإلرادة).
تكونت عينة الدراس��ة من ( )787فردا ً من ذوي اإلعاقة الذهنية في مناطق جغرافية مختلفة
ومن دول مختلفة (أمريكا الالتينية ،أسبانيا ،الصني ،كندا والواليات املتحدة األمريكية).
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توصلت الدراس��ة إلى نتائج ،من أهمها وجود فروق في أهمية مفهوم جودة احلياة وفقا ً
لبيئة املجموعات اجلغرافية ،كما أشارت الدراسة إلى وجود ارتباط دال بني مؤشرات جودة
احلياة لدى عينة الدراس��ة واخلدمات واملس��اعدات التي تقدم له��م ووجود ارتباط دال قوي
ب�ين مؤش��ر الرفاهية العاطفي��ة واالحتواء االجتماعي لعينة الدراس��ة .كما ق��ام لي وبوتي
وج��ان وس��وزان ( ،)Lee, Bonnie, Jane & Susan, 2004بدراس��ة هدفت إلى حتديد
أبع��اد ج��ودة احلياة للمعاقني ذهنياً ،وتق��ومي جودة احلياة لديهم من وجه��ة نظر أمهاتهم.
تكون��ت عينة الدراس��ة م��ن ( )30أ ّما ً ألش��خاص معاق�ين ذهنيا ً م��ن عمر ( )25 - 18س��نة.
أش��ارت الدراسة إلى أن األمهات بنسبة ( )% 73يعتقدن بأن األنشطة الترفيهية وممارسة
الهواي��ات يعتب��ران م��ن مكونات ج��ودة احلياة األساس��ية ألبنائه��ن والتي تس��اعدهن في
االتصال االجتماعي واإلحس��اس بالس��عادة .أما دراسة وميير وششاورتر (Wehmeyer
 )& Schwartz, 1998فق��د هدفت إلى التعرف على دور تقرير املصير أو حرية اإلرادة في
حتقي��ق جودة احلياة لدى األش��خاص املعاقني ذهنيا ً .تكونت عينة الدراس��ة من ( )50فردا ً
معاقا ً ذهنيا ً .توصلت الدراس��ة إلى أن األف��راد الذين يتمتعون بدرجة أكبر من حرية اإلرادة
يتمتع��ون بدرج��ة أعل��ى من جودة احلي��اة ،أي :أن هناك عالق��ة إيجابية ب�ين حرية اإلرادة
وتقرير املصير وبني جودة احلياة.
تعقيب عام على الدرا�سات ال�سابقة:
1 .1اهتمت بعض الدراس��ات بالتغي��رات التي تطرأ على األطفال املعاق�ين ذهنيا ً بازدياد
أعماره��م على مهاراتهم التكيفية ،منها دراس��ة آل مطر ( ،)2007ودراس��ة الس��داني
( ،)1997ودراس��ة هوج وجريج ( ،)Hoge & Gregg, 1994أما دراس��ة جوزيف
( )Josheph, 1997فق��د ركزت على مدى تأثير العالقة الزوجية بني الوالدين على
س��لوكيات األطفال وعلى مهاراتهم التكيفية ،وتناولت دراسة جوستينا (Justina,
 ،)1997تأثير املعاملة الوالدية ،وبالتحديد احلماية الزائدة واملعتدلة على اكتس��اب
الطفل املهارات التكيفية .وكذلك فإن دراس��ة مورج��ان ( )Morgan, 2009تناولت
متغير الدمج وتأثيره على اكتس��اب امله��ارات التكيفية عند األطف��ال املعاقني ذهنيا ً.
كما ركزت دراسة ماتسون وريفيت وفويستال ودمبيسي وبويسجولي (Matson,
 )Reivet, Fodstal, Dempsey & Boisjoli, 2009عل��ى تأثي��ر ش��دة إعاق��ة
الطف��ل على مهارات احلياتي��ة والتكيفية .كما تناولت بعض الدراس��ات الفروق في
أبعاد الس��لوك التكيفي في مجموعات مختلفة "معاقني ذهنياً ،أطفال التوحد ،أطفال
متالزمة داون" مثل دراسة لوفالند وكيلي (.)Loveland & Kelly, 1991
2 .2أما الدراسات التي تناولت جودة احلياة فقد اهتمت مبدى تأثير بعض املتغيرات مثل
تقدير الذات ،والقدرات االجتماعية والش��خصية على جودة احلياة لدى األش��خاص
املعاق�ين ذهني��ا ً منها دراس��ة نوت��ا وفي��راري وس��ويزووميير (Nota, Ferarri,
 ،)Soresi & Wehmeyer, 2007أما دراس��ة ش��الوك وآخري��ن (Schalock, et
 ،)al., 2005فق��د هدفت لتحديد اخلصائص الثقافي��ة والعامة لتكوين مفهوم جودة
احلي��اة ،وذل��ك من خالل االس��تخدام الذاتي ملؤش��رات ج��ودة احلياة بينم��ا تناولت
دراس��ة ل��ي وآخ��رون ( )Lee, et al., 2004حي��ث هدف��ت إلى حتدي��د أبعاد جودة
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احلي��اة وتقوميه��ا من خ�لال أمهات األش��خاص املعاق�ين ذهنيا ً .وقد ركزت دراس��ة
وميير وستشارتز ( ،)Wehmeyer & Schwartz, 1998على دور تقرير املصير
أو حرية اإلرادة في حتقيق جودة احلياة لدى األش��خاص املعاقني ذهنيا ً .أما دراسة
قندي��ل ( )2010فق��د تناولت قياس مدى فاعلية برنامج إرش��ادي ف��ي تنمية بعض
املهارات التكيفية في حتسني جودة احلياة عند األشخاص املعاقني ذهنيا ً.
 3 .3تنفرد الدراسة احلالية في تناولها العالقة بني السلوك التكيفي وجودة احلياة لدى
التلميذات املعاقات ذهنيا ً بدولة قطر .وقد اس��تفادت الباحثة من الدراس��ات السابقة
في تفسير وحتليل نتائج دراستها ،وكذلك في اإلطار النظري لدراستها.
م�شكلة الدرا�سة:
يعتبر القصور الواضح في الس��لوك التكيفي أحد احملكات الثالثة في تش��خيص اإلعاقة
الذهني��ة ،وعلى الرغم من أن االعتراف الرس��مي بذلك جاء في تعري��ف عام ( )1959للتأخر
العقل��ي بعد س��يادة نس��بة ال��ذكاء من��ذ بداية الق��رن العش��رين ،إال أن القصور ف��ي الكفاية
االجتماعية كان هو احملك األول-تاريخيا ً -في تشخيص اإلعاقة الذهنية (.)Nihira, 1999
ومع انتش��ار حركة الدمج التربوي واالجتماعي لألش��خاص املعاقني ذهني��ا ً تزايد االهتمام
باملهارات التكيفية ،باعتبارها محورا ً أساسيا ً في جناح حركة الدمج ،وفي تدعيم االجتاهات
اإليجابي��ة ألف��راد املجتمع نحو األش��خاص املعاقني ذهني��ا ً .ومع تطور البح��وث في مجال
الس��لوك التكيفي أصبح هناك اتفاق بني الباحثني على تبني التوجه متعدد العوامل للسلوك
التكيف��ي ( ،)multifactorial approachوال��ذي يض��م امله��ارات احلركية واجلس��مية،
واملهارات االس��تقاللية ،وامله��ارات املعرفية واألكادميية والتواص��ل ،واملهارات االجتماعية
(.)Schalock, 1999
وج��اء تدعي��م ألهمي��ة امله��ارات التكيفي��ة م��ن تبن��ي منظم��ة الصح��ة العاملي��ة ملنظور
جدي��د ومختل��ف لإلعاق��ة بصفة عامة ،حي��ث أصبح التركيز عل��ى املالءمة ب�ين حالة األداء
الوظيف��ي للفرد واملطالب الت��ي تفرضها البيئة التي يعيش ف��ي إطارها (World Health
 ،)Organization, 2001وبالنس��بة لألش��خاص املعاق�ين ذهنيا ً فإن الف��رق بينهم وبني
أقرانهم العاديني يتعلق بطبيعة وحجم أوجه الدعم واملس��اندة التي يحتاجونها للمشاركة
في أنش��طة ومج��االت املجتمع احمللي الذي ينتمون إلي��ه ( )Schalock, et al., 2010وأن
اخلدم��ات التكيفية التي تقدم لألش��خاص املعاق�ين ذهنيا ً ال تقتصر على إكس��ابهم املهارات
احلياتي��ة مثل التدري��ب على اللبس وطريقة ال��كالم أو اجلل��وس واألكل ،...وإمنا هي كذلك
تس��اعدهم في االندماج في املجتمع من خالل اخلدمات التأهيلية التي تقدم لهم كما أش��ارت
دراس��ة ( )Bekemcior, 2009إلى تأثير تلك اخلدمات التأهيلية على التأثير في اجتاهات
أفراد املجتمع نحوهم ،وتغييرها لتكون اجتاهات إيجابية ،كما اعتبر االندماج مؤشرا ً جلودة
احلياة عند األشخاص املعاقني ذهنيا ً.
وتعتبر دراس��ة جودة احلياة لدى األش��خاص املعاقني عقليا ً من الدراسات احلديثة
املهم��ة ،حي��ث أولت ال��دول العربي��ة واخلليجية اهتمام��ا ً كبيرا ً بش��ؤون املعاق�ين ،وتعمل
باس��تمرار على تزويد املؤسس��ات االجتماعية التي ترعى املعاقني بالكوادر الفنية واخلبراء
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املتخصصني لتحقيق أفضل مستوى ممكن لهم ،والتركيز على التطبيع نحو العادية والتكامل
البيئي والتبادل االجتماعي ،وميكن أن يتم ذلك من خالل العالقات االجتماعية واألنشطة في
املجتمع والتأكيد على املشاركة األس��رية والرقي بالدور الوظيفي اإليجابي لألفراد املعاقني
وأس��لوب حياتهم ،مما يؤثر إيجابيا ً على إدراكهم جلودة احلياة (الكندري ،)2009 ،لذا فإن
إتاح��ة الفرصة للمعاق�ين للتعبير عن م��دى رضاهم عن حياتهم سيس��اعدهم للوصول إلى
الس��عادة؛ ألن الس��عادة تأت��ي من خالل رضا الفرد ع��ن ذاته وبيئته التي يعي��ش فيها ،وما
توفره هذه البيئة من إمكانيات تساعده على االستقاللية وحتمل املسؤولية والثقة بالنفس،
واملشاركة في األنشطة االجتماعية ،كلها تؤدي إلى االندماج في املجتمع .حيث تشير بعض
الدراس��ات إلى أن األفراد املعاقني ذهنيا ً لديهم قصور في املش��اركة في األنشطة االجتماعية،
ويعان��ون من العزلة وعدم الق��درة على تكوين األصدقاء؛ مما يؤثر على إدراك جودة احلياة
لديه��م .ومن ه��ذا املنطلق ب��دأ االهتمام باجلوان��ب املختلفة للس��لوك التكيفي ل��دى املعاقني
ذهني��اً ،وأهميت��ه في إدراك مفهوم جودة احلي��اة لديهم ،وكما أن مفهوم ج��ودة احلياة يركز
عل��ى تطوير البيئة الذي يكتس��ب من خالله األف��راد املعاقون امله��ارات االجتماعية املختلفة
والبرامج واخلدمات التي تس��هم في تكيفهم واندماجهم في املجتمع وحتس�ين جودة احلياة
لديه��م ( ،)Kleiner, Mirracle, & Sheppard-Johne, 2007ومن هنا تبدو العالقة
بني املتغيرين تبادلية التأثير والتأثر.
وم��ع تقدم اخلدم��ات االجتماعية والتربوية ف��ي مجال رعاية ،وتأهيل األش��خاص
املعاقني واالهتمام املتزايد باألس��اليب واإلستراتيجيات التي متكنهم وتساعدهم في اقتراب
حياته��م إل��ى حياة األف��راد العادي�ين ،أو كما يس��مى بالتطبيع نح��و العادي��ة للمعاقني في
املجتمعات املختلفة ،ف��إن دولة قطر تعتبر من الدول التي تبذل اجلهود املادية واالجتماعية
الضخم��ة لتقدمي خدمات عالية اجلودة في مجال رعاي��ة املعاقني وتأهيلهم وتطبيعهم نحو
العادية.
فالدراس��ة احلالية حتاول أن تتع��رف على طبيعة العالقة ومداها بني مجاالت الس��لوك
التكيفي وأبعاد جودة احلياة ،والتي من خالل تلك العالقة ميكن التنبؤ بإدراك جودة احلياة
عند التلميذات املعاقات ذهنيا ً.
�أ�سئلة الدرا�سة:
1 .1ما بروفيل أبعاد الس��لوك التكيفي ألداء أفراد عينة الدراس��ة م��ن التلميذات املعاقات
ذهنياً؟
 2 .2ما بروفيل أبعاد جودة احلياة ألفراد عينة الدراسة من التلميذات املعاقات ذهنياً؟.
3 .3ما طبيعة العالقة االرتباطية بني أبعاد مقياس السلوك التكيفي وأبعاد مقياس جودة
احلياة لدى أفراد عينة الدراسة من التلميذات املعاقات ذهنياً؟.
 4 .4ه��ل ميك��ن التنب��ؤ بج��ودة احلياة ل��دى املعاق��ات ذهني��ا ً من خ�لال أبعاد الس��لوك
التكيفي؟.
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الهدف من الدرا�سة:
تهدف الدراس��ة إلى معرفة العالقة االرتباطية بني الس��لوك التكيفي وجودة احلياة
لدى املعاقات ذهنيا ً في مركز الشفلح بدولة قطر ،وكذلك التعرف على إمكانية التنبؤ بجودة
احلياة من خالل أبعاد السلوك التكيفي.
�أهمية الدرا�سة:
تكمن أهمية الدراسة فيما يلي:

1 .1توضيح أهمية السلوك التكيفي في حتقيق جودة احلياة عند املعاقات ذهنيا ً.
 2 .2تس��اهم عملي��ة التع��رف على ج��ودة احلي��اة للمعاقات ذهني��ا ً في توفي��ر اخلدمات
االجتماعية التي تسهم في تكيفيهم االجتماعي.
 3 .3التع��رف على احلاجات االجتماعية للمعاقات ذهنيا ً وفهم تلك احلاجات تس��اعد في
حتقيق رضاهم عن أنفسهم وإحساسهم بالسعادة.
 4 .4تس��اهم الدراس��ة احلالية في التعرف على العالقات االرتباطية بني أبعاد الس��لوك
التكيف��ي ،والش��عور بج��ودة احلياة ل��دى املعاق��ات ذهنيا ً م��ن أفراد العين��ة ومدى
دالالتها.
م�صطلحات الدرا�سة:
تعريف اإلعاقة الذهنية :Intellectual Disability
اإلعاق��ة الذهني��ة تتمي��ز بقصور دال ف��ي كل م��ن األداء الوظيفي الذهني والس��لوك
التكيفي ،كما يظهر في املهارات التكيفية املفاهيمية ،واالجتماعية ،وتبدأ هذه اإلعاقة قبل عمر
الثامنة عشرة ( ،)Schalock, et al., 2010وتعتبر االفتراضات اخلمسة التالية جزءا ً من
التعريف ألنها توضح السياق الذي مت في ضوئه إعداد هذا التعريف ،كما أنها توضح كيفية
تطبيق التعريف ،وهي:
 .1ضرورة النظر إلى القصور في األداء الوظيفي الراهن ضمن سياق البيئات املجتمعية
النمطية بالنسبة لرفاق الفرد في العمر والثقافة.
 .2يج��ب أن يأخذ التقومي الصادق للفروق في االعتبار التنوع الثقافي واللغوي ،وكذلك
الفروق في التواصل والعوامل احلسية واحلركية والسلوكية.
 .3في نطاق الفرد الواحد غالبا ً ما توجد أوجه القصور جنبا ً إلى جنب مع مظاهر القوة.
 .4الهدف من توصيف القصور هو إعداد تخطيط بياني اجلوانب الدعم واملس��اندة التي
يحتاجها الفرد.
 .5مع تقدمي الدعم واملس��اندة املالئمة وعلى مدى فترة زمنية ممتدة ،فإن األداء الوظيفي
احلياتي للشخص املتأخر عقليا ً سوف يتحسن بوجه عام.
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التعريف الإجرائي للتلميذة املعاقة ذهني ًا:
التلميذة املعاقة ذهنيا ً هي التلميذة امللتحقة ببرنامج اخلدمات املجتمعية ملا بعد املدرسة،
واملخص��ص لألش��خاص املعاقني ذهنيا ً مبركز الش��فلح لذوي االحتياج��ات اخلاصة بدولة
قطر ،والتي يتراوح معام ُل ذكائها بني ( )70 - 55وفق مقياس وكسلر لذكاء الراشدين.
جودة احلياة :Quality of Life
يع��رف (جود ،Goode )1994 ،جودة احلياة على أنه��ا نتاج لتفاعالت فريدة بني الفرد
واملواق��ف احلياتية اخلاصة ،وكذلك درجة اس��تمتاع الفرد بإمكانيات��ه املهمة في حياته ،أو
بصورة أخرى إلى أي حد يرى الفرد مدى جودة حياته.
التعريف الإجرائي جلودة احلياة:
هو مجموع الدرجات التي حتصل عليها التلميذة املعاقة ذهنيا ً بدرجة بسيطة ،وامللتحقة
مبركز الش��فلح بدولة قطر ،على بنود اس��تبانة جودة احلياة املتمثلة في :الرضا-السعادة-
االنتماء االجتماعي-التمكني.
ال�سلوك التكيفي:
تأخ��ذ هذه الدراس��ة بتعري��ف (جروس��مان)  ،Grossmanللس��لوك التكيف��ي ،وينص
على «الس��لوك التكيفي هو الس��لوك الفعال في الوفاء باملطالب الطبيعية واالجتماعية التي
تفرضها البيئة على الفرد»( ،الشناوي.)1997 ،
التعريف الإجرائي لل�سلوك التكيفي:
ه��و الدرجة التي حتص��ل عليها التلميذة املعاقة ذهنيا ً بدرجة بس��يطة ،وامللتحقة مبركز
الش��فلح بدولة قطر ،على مقياس الس��لوك التكيف��ي للجمعية األمريكي��ة لإلعاقة الذهنية _
صورة األسرة واملجتمع (تعريب :هويدي.)2004 ،
منهج الدرا�سة:
تعتم��د الدراس��ة على املنهج الوصفي االرتباطي ،حيث يتناس��ب ه��ذا املنهج والهدف من
الدراس��ة ،وهو الكش��ف عن العالق��ة االرتباطية بني أبعاد الس��لوك التكيف��ي ،وأبعاد جودة
احلياة لدى املعاقات ذهنيا ً في مركز الشفلح بدولة قطر.
جمتمع الدرا�سة وعينتها:
يتكون مجتمع الدراسة من جميع التلميذات املعاقات ذهنيا ً بدرجة بسيطة امللتحقات
مبركز الشفلح بدولة قطر ،وقد مت اختيار العينة وفق الشروط اآلتية:
•أن تكون التلميذة ملتحقة بفصول التهيئة واالندماج في املجتمع مبركز الشفلح.
•أن تكون التلميذة من ذوات اإلعاقة الذهنية البس��يطة ،أي :تقع نسب ذكائها بني (55
  )70بحسب اختبار وكسلر للذكاء.78
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•أن ال تكون لدى التلميذة إعاقة أخرى مصاحبة لإلعاقة الذهنية.
• ان يتراوح عمر التلميذة بني ( )20 - 16سنة.

وقد تكونت عينة الدراسة من ( )24تلميذة معاقة ذهنيا ً بدرجة بسيطة في مركز الشفلح
"برنامج اخلدمات املجتمعية ما بعد املدرسة ،إدارة التأهيل والتدريب والتوظيف".
�أدوات الدرا�سة:
� ً
أوال-

مقيا�س ال�سلوك التكيفي:

مت اس��تخدام مقياس الس��لوك التكيفي الذي أعدت��ه اجلمعية األمريكي��ة للتخلف العقلي
( AAMRسابقا ً) ،صورة األسرة واملجتمع ،الطبعة الثانية .إعداد :نيهيرا ،ليالند ،الميرس
( ،)1993تعريب :محمد هويدي (.)2004

وأشار (ليالند)  ،Leland, 1975إلى شمولية املقياس وفاعليته في قياس أبعاد السلوك
التكيف��ي ،وتخطيط برامج األطفال املعاقني ذهنيا ً (الروس��ان ،)2000 ،ويتكون املقياس من
عشرة أبعاد سلوكية تكيفية يتضمن كل بعد عددا ً من األبعاد الفرعية.
جماالت مقيا�س ال�سلوك التكيفي:

1 .1مجال الوظائف االستقاللية  ،Independent Functioningويشمل أبعاد تناول
الطعام ،اس��تخدام احلمام ،النظافة ،املظهر الع��ام ،العناية باملالبس ،ارتداء املالبس
وخلعها ،التنقل ،والوظائف االستقاللية األخرى.
 2 .2مجال النمو اجلسمي ،ويشمل النمو احلسي والنمو احلركي.
 3 .3مجال النشاط االقتصادي ،ويشمل أبعاد :التعامل بالنقود وتنظيم امليزانية ومهارات
التسوق.
 4 .4مجال النمو اللغوي ،ويش��مل األبعاد :التعبير ،الفه��م اللفظي ،والتطور االجتماعي
للغة.
 5 .5مجال األرقام والوقت.
 6 .6مجال النش��اط املنزلي ،ويش��مل األبعاد :تنظيف الغرفة ،املطبخ ،الواجبات املنزلية
األخرى.
 7 .7مجال النشاط قبل املهني /املهني.
 8 .8مجال التوجيه الذاتي ،ويشمل أبعاد :املبادرة ،املداومة ،وأوقات الفراغ.
 9 .9مجال حتمل املسؤولية.
 1010مجال التطبيع االجتماعي.

طريقة تطبيق املقيا�س وت�صحيحه:
قام��ت الباحثة بش��رح بن��ود املقياس والهدف من قياس��ه ف��ي اجتماع خ��اص مبعلمات
التلميذات عينة الدراسة ،وتوضيح أهمية استخدامه ،وتعليمات تطبيق املقياس ،والتطبيق
العملي م��ع إحدى املعلمات لتلميذة في املركز لبيان كيفية اإلجابة عن فقرات املقياس .وبعد
ان تس��لمت الباحث��ة املقاييس من املعلمات تأكدت من اإلجابة عل��ى جميع الفقرات ،ثم قامت
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بتجميع درجات املقياس مع املعلمات للتأكد من إجاباتهن.
�صدق املقيا�س:
توافرت دالالت عديدة عن صدق املقياس في صورته األصلية ،منها:
�صدق املحتوى:
مت مراجعة اجلزء األول من املقياس مبجاالته وبنوده من خالل مقارنته مبقاييس السلوك
التكيف��ي األخ��رى ،وحتليل البنود في ضوء محكني ،هما درج��ة متييز البنود بني مجموعات
األفراد الذين يتضح لديهم مس��تويات مختلفة من الس��لوك التكيف��ي واالرتباط بني درجات
بنود السلوك التكيفي ،ودرجات البنود التي تقيس الذكاء ،بحيث يدل االرتباط السالب على
اس��تقاللية بنود الس��لوك التكيفي عن البنود التي تقيس ال��ذكاء .ولتحليل بنود املقياس مت
حس��اب معامالت متييز تلك البنود بني فئات املستجيبني على املقياس بحسب السلوك الذي
يقيسه كل بند.
�صدق املحك:
مت حتوي��ل الدرج��ات على املقي��اس إلى درجات معيارية حلس��اب االرتب��اط بينها وبني
الدرجات املعيارية على مقياس فينالند للس��لوك التكيفي ،حيث تراوحت معامالت االرتباط
بني ( )0.3على محور املسؤولني ،و( )0.64على محور النشاط االقتصادي.
�صدق البناء:
مت اختبار هذا النوع من الصدق في ثالث خطوات:
1 .1حتديد وحصر املفاهيم واجلوانب النفس��ية املتضمنة في املقياس ،وفي ضوء ذلك مت
صياغة سبعة أسئلة وفروض مرتبطة بتلك املفاهيم وقابلة لالختيار.
 2 .2حتديد الفروض التي حتدد العالقة بني اجلوانب واملفاهيم باملقياس.

 3 .3التحقق من صحة الفروض بالطرق املنطقية واألمبريقية.
ثبات املقيا�س:

مت حساب الثبات في الدراسة احلالية بطريقة االتساق الداخلي بحسب معادلة كرونباخ
ألف��ا ،وبطريق��ة االتس��اق الداخلي ومعام�لات االرتباط البيني��ة بني أبعاد مقياس الس��لوك
التكيفي والدرجة الكلية .وقد أسفر هذا عن معامالت الثبات التي يوضحها اجلدول اآلتي:

80

مجلة الطفولة العربية

السلوك التكيفي وعالقته بجودة احلياة لدى التلميذات املعاقات ذهني ًا ...

العدد الرابع واخلمسون

جدول ( )1معامالت االرتباط البينية بني أبعاد مقياس السلوك التكيفي والدرجة الكلية
باستخدام (االتساق الداخلي)

أبعاد مقياس
السلوك التكيفي

الوظائف االستقاللية
النمو اجلسمي
النشاط االقتصادي
النمو اللغوي
األرقام والوقت
النشاط املهني
النشاط املنزلي
التوجيه الذاتي
حتمل املسؤولية
التطبيع االجتماعي
الدرجة الكلية
السلوك التكيفي

املؤشرات
اإلحصائية

الوظائف
االستقاللية

النمو
اجلسمي

النشاط
االقتصادي

النمو
اللغوي

األرقام
والوقت

النشاط
املهني

النشاط
املنزلي

التوجيه
الذاتي

حتمل
املسؤولية

التطبيع
االجتماعي

الدرجة
الكلية

معامل االرتباط

1

0.30

0.71

0.62

0.44

0.64

0.54

0.72

0.68

0.71

0.93

الداللة اإلحصائية

0.05

0.001

0.001

0.001 0.01

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

معامل االرتباط

1

0.31

0.30

0.24

0.46

0.28

0.53

0.56

0.55

0.50

الداللة اإلحصائية

0.05

0.05

0.05

0.01

0.05

0.001

0.001

0.001

0.001

معامل االرتباط

1

0.24

0.21

0.49

0.34

0.65

0.60

0.50

0.70

الداللة اإلحصائية

0.05

0.05

0.01

0.05

0.001

0.001

0.001

0.001

معامل االرتباط

1

0.18

0.69

0.62

0.59

0.42

0.67

0.70

0.001 0.001

0.001

0.001

0.01

0.001

0.001

0.33

0.61

0.48

0.41

0.30

0.49

الداللة اإلحصائية

0.05

0.001

0.01

0.01

0.05

0.01

معامل االرتباط

1

0.52

0.76

0.72

0.71

0.77

الداللة اإلحصائية

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

معامل االرتباط

1

0.43

0.60

0.38

0.59

الداللة اإلحصائية

0.01

0.001

0.05

0.001

معامل االرتباط

0

0.82

0.83

0.88

الداللة اإلحصائية

0.001

0.001

0.001

معامل االرتباط

1

0.82

0.84

الداللة اإلحصائية

0.001

0.001

معامل االرتباط

1

0.84

الداللة اإلحصائية

1

معامل االرتباط

الداللة اإلحصائية

0.001

معامل االرتباط

1

الداللة اإلحصائية

يتب�ين من اجل��دول ( )1أن جميع معام�لات االرتباط بني أبعاد املقي��اس بعضها ببعض
ذات داللة إحصائية ،وتراوحت مس��تويات الداللة بني ( ،(0.05 - 00.01بينما تراوحت قيم
معام�لات االرتباط ب�ين (  ،)0.84-0.21كذلك تراوحت قيم معام�لات االرتباط بني األبعاد
والدرجة الكلية بني ( )0.93 - 0.50وجميع القيم دالة عند مستوى ( )0.001وهذا يشير إلى
متاسك أبعاد االختبار واتساقه داخلياً ،مما يعكس ثبات واتساق املقياس.
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جدول ( )2معامالت الثبات كرومباخ ألفا ألبعاد مقياس السلوك التكيفي
ألفراد العينة االستطالعية

عدد املفردات
24
6
4
10
3
3
6
5
3
7
71

البعد
الوظائف االستقاللية
النمو اجلسمي
النشاط االقتصادي
النمو اللغوي
األرقام والوقت
النشاط املهني
النشاط املنزلي
التوجيه الذاتي
حتمل املسؤولية
التطبيع االجتماعي
االختبار ككل

معامالت الثبات
0.85
0.56
0.67
0.79
0.74
0.58
0.76
0.80
0.76
0.70
0.95

يتب�ين من اجلدول أن قيم معامالت الثب��ات بطريقة ألفا قد تراوحت جلميع أبعاد مقياس
الس��لوك التكيفـ��ي ب�ين ( ،)0.85 _ 0.56وأن قيمة معامل ألفا لالختب��ار ككل بلغت ()0.95
وهذا يعكس أن املقياس يتمتع بثبات جيد ومناسب ألغراض هذا البحث.
ثاني ًا -مقيا�س جودة احلياة:
قامت الباحثة باس��تخدام استبانة جلودة حياة الطالب من إعداد كيث وشالوك (Keith
 ،)& Schalock, 1995وترجمة :مليحة العبد رب النبي ( ،)2009وذلك ملالءمتها ألهداف
الدراس��ة ،وتهدف االس��تبانة إل��ى تقومي إدراك الطال��ب خلبرات وجت��ارب احلياة ،وتقيس
األداة ج��ودة احلي��اة من منظ��ور الطالب الذاتي ،فهي تعك��س إدراكه لكل م��ا يتعلق بالبيت
واألس��رة والصداقات والرضا الذاتي والرفاهة والسعادة ،وتفيد هذه االستبانة في الكشف
عن الطالب الذين يتمتعون بجودة احلياة عالياً ،وتعتبر اس��تجابات األفراد على هذه األداة
«اس��تبانة جودة حياة الطالب» مؤش��را ً على جناح البرامج التعليمية واخلدمات اإلنسانية
املقدمة للطالب.

تتكون اس��تبانة جودة احلي��اة من ( )40بن��دا ً موزعة على أربعة أبع��اد ،ويضم كل بعد
( )10أس��ئلة ،وتدل الدرجة املرتفعة التي يحصل عليها الطالب في النهاية على مدى إدراكه
لتمتع��ه بجودة حياة عالية ،كما تدل الدرجة املنخفضة التي يحصل عليها الطالب على مدى
إدراكه جلودة حياة بدرجة منخفضة.
وتتكون االستبانة من أربعة أبعاد:

 1 .1الرضا ( :)Satisfactionويقصد به اآلراء الشخصية التي تعكس الرضا بالظروف
احلالية احمليطة به ،مع التركيز على األنشطة املدرسية ،وتلك املرتبطة باملدرسة.
 2 .2الرفاهي ��ة والس ��عادة ( :)Well Beingويقص��د به��ا النظرة العامة حول مش��اعر
الطال��ب فيما يتعلق بظروفه احلياتية ،مبا في ذلك املش��كالت الش��خصية والقضايا
األسرية.
 3 .3االنتماء االجتماعي ( :)Social Belongingويقصد به املش��اركة في األنش��طة
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والتواصل االجتماعي والعالقات االجتماعية.
 4 .4التمك�ي�ن /الضب ��ط ( :)Empowerment/ Controlويقصد ب��ه إتاحة الفرصة
ملمارسة الضبط من قبل الشخص على أمور حياته ،وأن تكون له حرية االختيار.
طريقة تطبيق اال�ستبانة وت�صحيحها:
قام��ت الباحثة باس��تخدام طريقة التطبيق املباش��ر ،حيث إن االس��تبانة املس��تخدمة في
الدراس��ة تقي��س جودة احلياة للطالب م��ن املنظور الذاتي ،كما أن عينة الدراس��ة تتكون من
التلميذات املعاقات ذهنيا ً بدرجة بسيطة في مركز اخلدمات املجتمعية ما بعد املدرسة ،إدارة
التأهيل والتدريب والتوظيف مبركز الشفلح .وقد قامت الباحثة بإجراءات التطبيق اآلتي:
مت تطبيق االستبانة فرديا ً مع كل تلميذة ،وذلك بقراءة التعليمات واألسئلة على التلميذة
وشرحها لها بدقة ،وتكرار السؤال أكثر من مرة ،وبطريقة مختلفة للتأكد من سالمة استجابة
التلميذة للسؤال ،ودقة اإلجابة.
أما بالنس��بة لتصحيح االس��تبانة ،فتقوم على تقدمي ثالثة إجابات بديلة لكل س��ؤال مع
احلفاظ على مضمون الس��ؤال ،وتت��راوح الدرجة التي حتصل عليه��ا التلميذة على كل بعد
من ( )30 - 10درجة ،وتعبر الدرجات املرتفعة عن إدراك موجب جلودة حياة عالية ،بينما
الدرجات املنخفضة تعبر عن إدراك سالب جلودة حياة منخفضة.
�صدق اال�ستبانة يف الدرا�سة الأ�صلية:
قامت الباحثة بالتحقق من صدق االس��تبانة بحساب صدق التمييز ،وذلك بتطبيقها على
عينة مكونة من ( )60طالبة ( 30طالبة معاقة ذهنياً 30 ،طالبة من العاديات) ،مت اختيارهم
بطريقة عشوائية ،وقد أشارت نتائج االختبارات للمجموعات املستقلة ( )T-Testإلى وجود
فروق ذات داللة إحصائية عند مس��توى أقل من ( )0.001لصالح التلميذات العاديات ،وهذا
يش��ير إلى أن لالس��تبانة القدرة على التمييز بني املجموعات املتطرق��ة ،وأنها تتمتع بصدق
جيد (العبد رب النبي ،)2009 ،واجلدول رقم ( )3يوضح ذلك.
جدول ( )3نتائج اختبارات (ت) للفرق في متوسط درجات استبانة جودة احلياة
بني املعاقات ذهني ًا والعاديات

املجموعة
املتغـير
الدرجة الكلية في
استبانة جودة
احلياة

املعاقات ذهنيا ً

العاديات
املتوسط

االنحراف املعياري

املتوسط

االنحراف املعياري

106.00

5.34

67.70

12.22

 دالة عند مستوى أقل أو يساوي . 0.001
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قيمة
ت

درجـات
احلريـة

مسـتوى
الداللـــة

15.72

58
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ويتض��ح من ه��ذا اجلدول وجود داللة فروق في املتوس��طات بني عين��ة العاديني وعينة
ذوي اإلعاقات لصالح املجموعة األولى ،مما يشير إلى الصدق التمييزي لالستبانة.
ثبات اال�ستبانة:
قامت الباحثة بالتحقق من ثبات اس��تبانة جودة حياة الطالب ،بطريقة االتساق الداخلي
بحس��ب معادل��ة كرونباخ ألف��ا ومعامل االرتب��اط البيني ب�ين أبعاد مقياس ج��ودة احلياة
والدرجة الكلية واجلدوالن ( )5 ،4يوضحان ذلك.
جدول ( )4معامالت الثبات كرومباخ ألفا ألبعاد مقياس جودة احلياة ألفراد العينة االستطالعية

البعـــد
الرضا
السعادة
االنتماء
التمكني
املقياس ككل

معامالت الثبات

عدد املفردات
10
10
10
10
40

0.79
0.80
0.68
0.82
0.92

يتب�ين م��ن اجلدول رق��م ( )4أن قيم معامالت الثب��ات بطريقة كرونباخ ألف��ا قد تراوحت
جلمي��ع أبعاد مقياس جودة احلياة ب�ين ( ،)0.82 - 0.68وأن قيمة معامل ألفا لالختبار ككل
بلغت ( )0.92وهذا يعكس أن املقياس يتمتع بثبات جيد ومناسب ألغراض هذا البحث.
جدول ( )5قيم معامالت االرتباط املتبادل بني أبعاد مقياس جودة احلياة والدرجة الكلية
(االتساق الداخلي)

معامل االرتباط املتبادل بني أبعاد مقياس جودة احلياة والدرجة الكلية (االتساق الداخلي(
التمكني
االنتماء
السعادة
الرضا
الرضا

السعادة

االنتماء

التمكني

املقياس ككل

معامل االرتباط
الداللة اإلحصائية
عدد أفراد العينة االستطالعية
معامل االرتباط
الداللة اإلحصائية
عدد أفراد العينة االستطالعية
معامل االرتباط
الداللة اإلحصائية
عدد أفراد العينة االستطالعية
معامل االرتباط
الداللة اإلحصائية
عدد أفراد العينة االستطالعية
معامل االرتباط
الداللة اإلحصائية
عدد أفراد العينة االستطالعية

0.63
0.001
24
1

1
0.001
24
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0.52
0.001
24
0.83
0.001
24
1

0.65
0.001
24
0.60
0.001
24
0.72
0.001
24
1

املقياس ككل
0.82
0.001
24
0.88
0.001
24
0.88
0.001
24
0.87
0.001
24
1
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يتب�ين من اجل��دول ،أن قيم جميع معام�لات االرتباط بني أبعاد املقي��اس بعضها ببعض
ذات داللة إحصائية ،وجميعها تقع عند مستوى داللة ( )0.001بينما تراوحت قيم معامالت
االرتب��اط ب�ين ( )0.83 - 0.52بينم��ا تراوحت قيم معامالت االرتباط ب�ين األبعاد والدرجة
الكلية بني ( )0.88 - 0.82وجميع القيم دالة عند مس��توى (،)0.001وهذا يشير إلى متاسك
أبعاد االختبار واتساقٍ
داخلي يعكس مدى ثبات واتساق االختبار.
ّ
نتائج الدرا�سة وتف�سريها:

ال�س�ؤال الأول :ما بروفيل �أبعاد ال�سلوك التكيفي لأداء �أفراد عينة الدرا�سة من

التلميذات املعاقات ذهني ًا؟
لإلجابة عن هذا السؤال ،مت حتويل مجموع الدرجات لكل بعد من أبعاد السلوك التكيفي
بحسب أعلى درجة ( ،)119والذي ميثله بعد الوظائف االستقاللية ،وذلك بطريقة التناسب
مت اس��تخراج املتوسطات واالنحرافات املعيارية ألداء أفراد عينة الدراسة في أبعاد السلوك
التكيفي والدرجة الكلية ،كما يتضح من جدول ( .)3وقد مت متثيل قيم املتوسطات في اجلدول
( )3بيانيا ً كما هو موضح في الشكل (.)1
جدول ( )6قيم املتوسطات واالنحرافات املعيارية ألداء أفراد عينة الدراسة
في أبعاد السلوك التكيفي والدرجة الكلية

أبعاد مقياس السلوك التكيفي
الوظائف االستقاللية
النمو اجلسمي
النشاط االقتصادي
النمو اللغوي
األرقام والوقت
النشاط املهني
النشاط املنزلي
التوجيه الذاتي
حتمل املسؤولية
التطبيع االجتماعي
الدرجة الكلية للسلوك التكيفي

املتوسط
68.66
97.14
39.66
55.65
57.92
52.69
57.69
60.93
66.09
77.12
632.12

االنحراف املعياري
21.89
19.31
28.00
21.82
23.81
25.30
35.37
35.82
29.40
26.94
202.07

الترتيب
3
1
10
8
6
9
7
5
4
2

يتبني من اجلدول ( ،)6وبنا ًء على قيمة املتوس��ط احلسابي ألبعاد السلوك التكيفي
أن بعد النمو اجلسمي جاء في املرتبة األولى ،ويليه بعد التطبيع االجتماعي ،وثم الوظائف
االس��تقاللية وف��ي املرتبة األخيرة جاء بعد النش��اط املهني ،وبالرجوع إل��ى فقرات املقياس
في بعد النمو اجلس��مي ،حيث جاء في املرتبة األولى وللفئة العمرية لعينة الدراس��ة (- 16
 )20س��نة ،جند أن النتيجة منطقية ألن النمو اجلس��مي هو الذي يؤثر في املهارات التكيفية
األخرى ،وأن التلميذات املعاقات ذهنيا ً بدرجة بس��يطة في عمر ( )20 - 16سنة ليس لديهن
مشاكل في توازن اجلسم أو املشي أو الركض والتحكم في حركة اليدين واستعمال األطراف،
ويشير ذلك إلى أن مهارات السلوك التكيفي تختلف باختالف املراحل العمرية ،بل يحدد بنا ًء
على اختالف املراحل العمرية لألشخاص ( ،)Hog & Gregg, 1994وأن مستوى السلوك
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التكيف��ي يختل��ف كذلك باخت�لاف في مراحل النم��و الزمني؛ لذا جاء بعد النش��اط املهني في
املرتبة األخيرة من حيث درجة املتوس��ط ألنها مهارة تتطلب قدرة الش��خص على ممارس��ة
االس��تقالل الذاتي ،وحتمل املسؤولية االجتماعية مع أفراد نفس الفئة العمرية ،وكل مرحلة
منو لها خصائصها احلركية واللغوية واجلس��مية الت��ي متيزها عن غيرها من املراحل التي
تؤثر بدورها على تطور ومنو الس��لوك التكيفي ،ولذلك فإن املهارة املطلوب اكتسابها ضمن
مهارات الس��لوك التكيفي في مرحلة التأهيل االجتماعي ،تسبقها مهارات مثل النمو اجلسمي
والتطبيع االجتماعي والوظائف االستقاللية (.)Heward & Orlansky, 1992
فالتطبيع االجتماعي الذي يستمر في أثناء فترة النمو يساعد على اكتساب السلوك الذي
ميكن الش��خص م��ن التفاعل مع من حوله في األنش��طة االجتماعية املختلف��ة؛ ولذا جاء بعد
التطبيع االجتماعي في املرتبة الثانية ويؤثر كذلك على حتمل املس��ؤولية والتوجيه الذاتي
واألبعاد األخرى.

ال�س�ؤال الثاين :ما بروفيل �أبعاد جودة احلياة لأداء �أفراد عينة الدرا�سة من
التلميذات املعاقات ذهني ًا؟
لإلجابة عن هذا السؤال ،مت استخراج املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ألداء
أفراد عينة الدراس��ة من التلميذات املعاقات ذهنيا ً عل��ى قيم مقياس جودة احلياة ،واجلدول
( )7يبني هذه النتائج.

86

مجلة الطفولة العربية

السلوك التكيفي وعالقته بجودة احلياة لدى التلميذات املعاقات ذهني ًا ...

العدد الرابع واخلمسون

جدول ( )7املتوسطات واالنحرافات املعيارية ألداء أفراد عينة الدراسة
في أبعاد مقياس جودة احلياة والدرجة الكلية

أبعاد مقياس جودة احلياة
الرضا
الرفاهية
االنتماء االجتماعي
التمكني والضبط
الدرجة الكلية

املتوسط
23.70
24.33
24.87
17.87
90.79

االنحراف املعياري
3.66
3.56
2.99
4.02
90.79

الترتيب
3
2
1
4

يتبني من اجلدول ( )7وبترتيب قيم املتوس��طات تنازليا ً أن ُبعد االنتماء االجتماعي جاء
باملرتب��ة األول��ى من حيث قيمة املتوس��ط ،والرفاهية والس��عادة باملرتبة الثاني��ة علما ً بأن
الف��روق بني هذين البعدين ت��كاد تكون ضئيلة ،يلي��ه باملرتبة الثالثة الرض��ا ،ونالحظ من
خالل قيم املتوس��طات أنها قريبة بني هذه األبعاد بينما يبتعد التمكني والضبط بفارق كبير
عن األبعاد األخرى .ولتوضيح هذه النتيجة قامت الباحثة بتمثيلها بيانيا ً والشكل رقم ()2
يبني متثيل متوسطات أبعاد جودة احلياة.

يتضح من الش��كل السابق أن متوسط ُبعد االنتماء االجتماعي يرتفع بقيمة املتوسط عن
باقي أبعاد جودة احلياة ،وأن ُبعد الرفاهية والسعادة يليه باملرتبة الثانية علما ً بأن الفروق
ب�ين هذين البعدي��ن تكاد تكون ضئيلة ،يليه باملرتبة الثالث��ة الرضا ،ونالحظ من خالل قيم
املتوسطات أنها قريبة بني هذه األبعاد بينما يبتعد التمكني والضبط بفارق كبير عن األبعاد
األخرى .وميكن تفس��ير ه��ذه النتيجة أن التلميذة التي لديها انتم��اء اجتماعي مبعنى مقدار
ما تش��عر به من املرح واملتع��ة في احلياة من خالل تعاملها مع زميالتها وأفراد أس��رتها في
املواقف االجتماعية املختلفة في األندية االجتماعية أو األنشطة الترفيهية في املنزل واملدرسة
وفي محيط العائلة ،كل ذلك ينعكس إيجابا ً على الرضا عن املدرس��ة واألسرة ،وأن مشاركة
املعاقات ذهنيا ً أفراد أس��رتهم وزميالتهم في األنشطة االجتماعية املختلفة تؤثر في مستوى
جودة احلياة لديهن .ألن ممارسة األنشطة الترفيهية في املواقف االجتماعية املختلفة تقوي
عالقته��ن باآلخرين ويس��اعدهن على التكيف مع احمليطني به��ن واالندماج معهم ،باإلضافة
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إلى اإلحس��اس بالس��عادة (الرفاهة) من خالل خبرات اإلجناز والنجاح والشعور باالنتماء
والصداق��ة واخلبرات اإليجابية التي تكس��بهم مهارات املش��اركة في األنش��طة االجتماعية،
حيث تؤكد دراس��ة لي وآخرين ( )Lee, et al., 2004أن املش��اركة في األنش��طة وممارسة
بع��ض الهواي��ات تعتبران م��ن مكونات جودة حي��اة املعاقني ذهيناً ،مما يؤث��ر إيجابيا ً على
السلوك التكيفي لهن.

ويذكر جيني وس��نل ( ،)Janney & Snell, 2000أن ش��عور الطالب املعاقني بجودة
احلي��اة ميك��ن ترجمتها من خالل مس��توى رض��ا الطالب عن حياته الش��خصية ف��ي البيت
واملدرس��ة واملجتم��ع ،ويرتبط ه��ذا الرضا بالعالق��ات االجتماعي��ة «االنتم��اء االجتماعي»
والقدرة على املشاركة في األنشطة املدرسية واالجتماعية ،مما يعبر عن جودة حياة الطالب
املعاق�ين في اإلحس��اس باالنتم��اء االجتماعي ،ثم الس��عادة والرفاهة ،وهو م��ا يؤثر بدوره
على مس��توى السلوك التكيفي لديهن .وهذا ما يتفق مع نتائج سؤال الدراسة احلالية ،حيث
جاءت قيم املتوسطات لألبعاد الثالثة (االنتماء االجتماعي والرفاهة والرضا) متقاربة جداً،
بينم��ا ُبعد التمكني بحاجة إلى ثقافة مجتمعية تش��كل توجهات قيمي��ة جديدة نحو املعاقني
وقبول أدوارهم في املجتمع ،وهذا يتطلب تشريعات وقوانني تدفع باجتاه مزيد من عمليات
التمك�ين للمعاقني حتى نصل بهم إلى ما وصل إليه األش��خاص املعاقون في الدول املتقدمة،
فعلى س��بيل املثال ،صرح��ت اجلمعية األمريكي��ة لإلعاقات الذهنية والنمائي��ة عام ،2008
ف��ي بي��ان خاص بأنه مت اإلعالن عن حق املعاقني عقليا ً ف��ي التصويت في انتخابات املجلس
البلدي في كوسوفو ( ،)Kosoveوالتي متثل خطوة متقدمة في مجال دمج املعاقني سياسيا ً
واجتماعيا ً وإعطائهم احلق في املش��اركة في اتخاذ القرارات التي يعتقد أنها مهمة بالنس��بة
إليهم (الكندري(35 :2009 ،
ال�س�ؤال الثالث :ما طبيعة العالقة االرتباطية بني �أبعاد مقيا�س ال�سلوك التكيفي
و�أبعاد مقيا�س جودة احلياة لدى �أفراد عينة الدرا�سة من التلميذات املعاقات ذهني ًا؟
لإلجابة عن هذا الس��ؤال ،مت اس��تخدام معام��ل االرتباط (بيرس��ون) للتحقق من طبيعة
العالقة ما بني أبعاد مقياس الس��لوك التكيفي وأبعاد مقي��اس جودة احلياة لدى أفراد عينة
الدراسة ،واجلدول ( )8يبني نتائج هذا التحليل.
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جدول ( )8قيم معامالت االرتباط البينية بني كل ُبعد من أبعاد مقياس السلوك التكيفي ،وأبعاد
مقياس جودة احلياة لدى أفراد عينة الدراسة

أبعاد املقياس السلوك
التكيفي

املؤشرات

الرضا

الرفاهة

الوظائف االستقاللية

قيمة االرتباط

**0.532

**0.589

النمو اجلسمي

قيمة االرتباط

0.252

0.190

النشاط االقتصادي

قيمة االرتباط

النمو اللغوي

قيمة االرتباط

0.334

*0.503

*0.440

االنتماء
االجتماعي
0.479

*0.509
0.403

التمكني
*0.360
*0.474
*0.466

الدرجة الكلية
اجلودة
**0.565
*0.409

**0.529

*0.444

0.355

0.136

0.361

األرقام والوقت

قيمة االرتباط

0.82

0.82

0.36

0.15

0.62

النشاط املهني

قيمة االرتباط

0.219

0.96

0.134

0.204

0.192

النشاط املنزلي

قيمة االرتباط

0.242

0.200

0.204

0.223

0.253

التوجيه الذاتي

قيمة االرتباط

0.240

0.252

0.326

0.216

0.259

حتمل املسؤولية

قيمة االرتباط

0.297

0.124

0.198

0.207

0.240

التطبيع االجتماعي

قيمة االرتباط

0.239

0.196

0.320

0.151

0.255

قيمة االرتباط

*0.456

*0.465

*0.430

0.319

*0.480

الدرجة الكلية
السلوك التكيفي
* دالة عند مستوى .0.05

** دالة عند مستوى .0.01

ويتب�ين م��ن ج��دول ( )8أن قي��م معام�لات االرتب��اط ق��د تراوحت ب�ين بع��د (الوظائف
االس��تقاللية) وأبعاد مقياس ج��ودة احلياة بني ( 0.479و ،(0.589وجمي��ع القيم دالة عند
مستوى أقل من ( )0.01باستثناء العالقة بني الوظائف االستقاللية والتمكني ،كما تراوحت
قيم معامالت االرتباط بني النمو اجلسمي وأبعاد مقياس جودة احلياة بني ((0.509- 0.409
القيم دالة عند مس��توى أقل من ( )0.05باستثناء العالقة بني النمو اجلسمي وبعدي الرضا
والرفاهة ،كما تراوحت قيم معامالت االرتباط بني النشاط االقتصادي وأبعاد مقياس جودة
احلي��اة ب�ين ( )0.509 - 0.403القيم دالة عند مس��توى أقل م��ن ( ،)0.05كما وجدت عالقة
ب�ين بعدي النمو اللغوي والرفاهة ،وعند مس��توى داللة أقل م��ن ( ،)0.05كما تراوحت قيم
معام�لات االرتباط بني الدرجة الكلية للس��لوك التكيفي مع أبعاد جودة احلياة بني (- 0.43
 ،)0.48وجميع القيم دالة عن مس��توى أقل من ( )0.05باس��تثناء العالقة بني الدرجة الكلية
للس��لوك التكيفي وبعد التمكني ،كما أظهرت النتائج ،وبالنس��بة لألبعاد األخرى عدم وجود
عالقة ذات داللة إحصائية بني بعض أبعاد مقياس الس��لوك التكيفي ،وأبعاد مقياس جودة
احلياة.
كم��ا يتض��ح أن العالق��ة االرتباطي��ة ب�ين الس��لوك التكيفي وج��ودة احلياة ه��ي عالقة
موجب��ة ومرتفعة ف��ي طبيعتها ،ولكن العالق��ات الدالة إحصائيا ً تقتص��ر على بعض أبعاد
الس��لوك التكيفي ،وهي على وجه التحديد الوظائف االس��تقاللية والنمو اجلسمي والنشاط
االقتصادي والنمو اللغوي .بينما كانت العالقة االرتباطية بني بقية أبعاد الس��لوك التكيفي
غير دالة إحصائيا ً.
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وميكن تفس��ير هذه النتائج من خالل نتائج الدراس��ات الس��ابقة التي أك��دت على أهمية
اكتساب السلوك التكيفي للشعور بالرضا عن احلياة واالنتماء االجتماعي ،وقد أشار سلتزر
وك��راوس ( ،)Seltzer & Krauss, 2001إل��ى أهمي��ة العالق��ات العائلي��ة الت��ي وصفها
باحلميمية؛ ألنها تعود بالنفع على الش��خص املعاق ،وتشكل تلك العالقات احملور الرئيسي
في تكوين جودة احلياة للبالغني املعاقني الذين يعيش��ون مع أسرهم من خالل املشاركة في
األعمال املنزلية واألنش��طة األس��رية املفرحة والدعم العاطفي ،وتل��ك العالقات االجتماعية
والتفاعل االجتماعي يعتبر مؤشرا ً جلودة احلياة.

كم��ا يؤكد ( ،)Brothwick Duffy, 1992على أهمية الس��لوك التكيفي ،وبالتحديد في
مج��ال الوظائ��ف االس��تقاللية وتأثير البعد الصح��ي «الصحة الش��خصية» ومدى حصول
األش��خاص املعاقني ذهني��ا ً على اخلدمات الطبية الضرورية وخدم��ات االندماج في املجتمع
على جودة احلياة عندهم.
وأش��ار كذلك إلى أن األشخاص الذين يعيشون مع أسرهم يحصلون على الدعم العاطفي
أكث��ر من اخلدم��ات املجتمعي��ة ،بينما األش��خاص املعاقون الذين يعيش��ون في مؤسس��ات
الرعاية اخلاصة بهم يحصلون على اخلدمات االجتماعية أكثر من الدعم العاطفي.

وكذلك دراس��ة نوتا ،وآخرين ( ،)Nota, et al., 2007أوضحت أن األش��خاص املعاقني
الذين يعيش��ون مع أسرهم لديهم مهارات اس��تقاللية أكثر من الذين يعيشون في مؤسسات
خاصة ،وتقدير الذات لديهم أكثر وعينة الدراس��ة احلالية يعيش��ون مع أس��رهم في بيئات
تسودها العالقات االجتماعية الفعالة ،وكذلك بيئة املدرسة أو مركز الشفلح تقدم لهم خدمات
تربوية تأهيلية متميزة من خالل البرامج التربوية التأهيلية على أيدي مهنيني متخصصني
ف��ي مج��ال اإلعاقة ،مما انعكس إيجابا ً عل��ى تعزيز مهاراتهم التكيفي��ة وتقدير الذات لديهم.
كما تتأثر مهارات الس��لوك التكيفي وجودة احلياة بدرجة اإلعاقة ونسبة الذكاء ،كلما زادت
نس��بة الذكاء زادت فرص اكتس��اب املهارات التكيفية ،حيث أظهرت نتائج دراس��ة ماتسون
وزمالئه ( )Matson, et al., 2009أنه كلما كانت اإلعاقة ش��ديدة ومتعددة كانت املهارات
التكيفية ضعيقة ،مبعنى كلما كانت اإلعاقة بس��يطة تكون لدى األش��خاص املعاقني مهارات
تكيفية عالية ،مما يس��اعد عل��ى تكوين جودة احلياة لديهم ،وهذا يتفق مع نتيجة الدراس��ة
احلالية ،حيث عينة الدراسة من التلميذات املعاقات ذهنيا ً بدرجة بسيطة.

كم��ا أكدت دراس��ة ( ،)Gabriels, Ivers, Hill, Agnew, & Mcveill, 2007أهمية
املهارات التكيفية في مجال اإلعاقة وأوصت على أن تتضمن اخلدمات التربوية املدرسية تلك
املهارات لتكون مكملة ملا تقوم به األس��رة ،وهذا ما يدعمه مركز الش��فلح ،وتقوم بتقدمي تلك
اخلدمات في مجاالت مختلفة من مجاالت السلوك التكيفي.
وجلـ��ودة احلياة كذل��ك أهمية خاصة في مجال املعاقني ذهني��اً ،حيث يذكر كل من براون
وب��راون ( ،)Brown & Brown, 2003أن إدراك مفه��وم جودة احلياة يقدم رؤية جديدة
ع��ن اإلعاقة الذهنية ،ويهتم بتحدي��د وتطوير اخلدمات والسياس��ات االجتماعية التي ُتقدم
لألشخاص املعاقني ذهنيا ً.
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إن نتائج العديد من الدراس��ات التي مت اإلشارة إليها سابقا ً والتي أكدت على دور البيئة
االجتماعية (املنزل ـ املدرسة  -األندية االجتماعية وغيرها) في إكساب األفراد املعاقني عقليا ً
املهارات التكيفية ،أكدت تلك الدراسات كذلك أن جودة احلياة من حيث املفهوم واألهداف تهتم
بالف��رد وبالبيئة ،وكذل��ك باخلدمات التي تقدم للمعاقني ذهنيا ً م��ن خالل البيئة االجتماعية
بشكل عام.
ال�س�ؤال الرابع :هل ميكن التنب�ؤ بجودة احلياة من خالل �أبعاد ال�سلوك التكيفي؟
لإلجابة عن هذا السؤال ،مت استخدام معامل أسلوب االنحدار اخلطي املتدرج Stepwise
 ،Liner Regression Modelوال��ذي يب�ين أبع��اد مقياس الس��لوك التكيفي (متنبئات)،
والت��ي ميكن م��ن خاللها التنب��ؤ مبدى جودة احلي��اة ،وكذل��ك معامالت وثواب��ت معادالت
االنحدار عند كل منها ،باإلضافة ملعامالت االرتباط املتعدد ( )Rومربعاتها التي حتدد مقدار
ما تفس��ره أبعاد مقياس السلوك التكيفي (متنبئات) من التباين مبدى جودة احلياة ،وقد مت
استخدام مستوى الداللة ( )0.05كمحك إدخال أو حذف املتنبئ إلى النموذج ،واجلدول ()9
يوضح ذلك.
جدول ( )9نتائج حتليل االنحدار للمتنبئ ألبعاد مقياس ،والذي ميكن من خالله التنبؤ بدرجة أبعاد
جودة احلياة لدى التلميذات املعاقات ذهني ًا

املتنبئ
الوظائف االستقاللية
الوظائف االستقاللية
النمو اجلسمي
النمو اجلسمي

املتنبأ به
الرضا
الرفاهة والسعادة
االنتماء االجتماعي
التمكني

ثابت االنحدار
17.78
17.79
17.56
8.7

قيمة بيتا
0.09
0.09
0.07
0.09

مستوى الداللة
0.007
0.002
0.01
0.02

التباين املفسر
% 28
% 35
% 26
% 23

أشارت هذه النتائج ،كما هو مبني في اجلدول السابق ،إلى أنه ميكن التنبؤ بدرجة جودة
احلياة (الرضا) لدى املعاقات ذهنيا ً من خالل (النموذج األول) وميثله ،الوظائف االستقاللية
بداللة ( )0.007وقد فسر هذا البعد ما نسبته ( )% 28من مجموع التباين في األداء (الرضا).
كما أشارت هذه النتائج إلى أنه ميكن التنبؤ بدرجة جودة احلياة (االنتماء االجتماعي) لدى
املعاقات ذهنيا ً من خالل (النموذج األول) وميثله الوظائف االستقاللية بداللة ( )0.002وقد
فس��ر هذا البعد ما نس��بته ( )% 35من مجموع التباين في األداء (الرفاهة والسعادة) .كما
أش��ارت ه��ذه النتائج إلى أنه ميكن التنب��ؤ بدرجة جودة احلياة (االنتم��اء االجتماعي) لدى
املعاقات ذهنيا ً خالل (النموذج األول) ،وميثله النمو اجلس��مي بداللة ( )0.01وقد فس��ر هذا
البعد ما نس��بته ( )% 26من مجم��وع التباين في األداء (االنتماء االجتماعي) ،كما أش��ارت
ه��ذه النتائج إلى أنه ميك��ن التنبؤ بدرجة ج��ودة احلياة (التمكني) لدى املعاق��ات ذهنيا ً من
خالل (النموذج األول) ،وميثله النمو اجلسمي بداللة ( ،)0.02وقد فسر هذا البعد ما نسبته
( )% 23من مجموع التباين في األداء (التمكني).
وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة دالة إحصائيا ً بني بعض أبعاد مقياس السلوك
التكيف��ي وأبع��اد جودة احلياة ،ويعني ذلك أن��ه كلما كانت التلميذات عينة الدراس��ة تتمتع
مبهارات الس��لوك التكيفي كان مس��توى جودة احلياة لديهن عالياً ،ويعود ذلك إلى املهارات
التي اكتسبتها التلميذات املعاقات ذهنيا ً في بيئة املنزل ومت تعزيزها ،باإلضافة إلى كل ذلك
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تدريبهن على اكتساب مهارات أعلى في املدرسة (مركز الشفلح) أدى إلى إحساسهن بالرضا
عن احلياة واإلحساس بالسعادة وتطوير العالقات االجتماعية والتفاعالت االجتماعية مما
ساعدهن على التكيف مع أنفسهن ،ومع احمليطني بهن واالندماج في املجتمع ،باإلضافة على
الشعور بالرضا واالنتماء واأللفة والصداقة ،وهذه النتيجة تشير إلى أن جودة احلياة التي
تس��هم امله��ارات التكيفية في تنميتها ل��دى املعاقات ذهنيا ً تأتي من خالل اكتس��اب اخلبرات
واالستعدادات الشخصية ،والتغيرات التي حتصل في املجتمع.

وهذه النتيجة تتفق مع دراس��ة نوتا ،وآخرين ( )Nota, et al., 2007التي أش��ارت إلى
أن املهارات االجتماعية والس��لوك التكيفي ودرجة الذكاء وتقدير الذات واالنتماء االجتماعي
كله��ا متنبئ��ات جل��ودة احلياة .وأن ج��ودة احلي��اة ال ميك��ن أن تتحق��ق إال إذا توافرت لدى
األشخاص املعاقني الدافعية للنمو الذاتي واالستقاللية والتفاعل مع اآلخرين.

أم��ا دراس��ة مورج��ان ( )Morgan, 2009فقد أش��ارت إل��ى أن الطالب املعاق�ين ذهنيا ً
بدرج��ة ش��ديدة ،واملدمجني ف��ي م��دارس التعليم الع��ام ،لديهم مس��تويات أعلى ف��ي أبعاد
الس��لوك التكيف��ي مقارن��ة بأقرانهم من الط�لاب املعاقني ذهني��ا ً بدرجة ش��ديدة في مدارس
التربي��ة اخلاصة ،ولكنه��م ال يختلفون فيما بينهم في جودة احلي��اة .ويرجع هذا االختالف
إل��ى االختالف في درجة اإلعاقة بني الدراس��ة احلالية ودراس��ة ( .)Morganوبالنظر إلى
نتائج الدراس��ة في الس��ؤال الرابع ،وفي جدول ( )9نرى أن الوظائف االستقاللية من أقوى
املتنبئ��ات لبعد الرفاهية والس��عادة والرضا عن احلياة ،حيث يش��ير ذل��ك إلى أن الوظائف
االس��تقاللية التي تتمتع بها التلميذات عينة الدراس��ة ،واملتمثلة في قدرتهن على اس��تعمال
أدوات املائدة ،وتناول الطعام في األماكن العامة ،وآداب املائدة واس��تخدام احلمام والعناية
الشخصية والنظافة والصحة الشخصية واملظهر العام والتنقل ومعرفة االجتاهات وغيرها
من املهارات االس��تقاللية أدت إلى الرفاهية والسعادة في احلياة والرضا عن املدرسة (مركز
الش��فلح) .كذلك فإن محتوى البرنامج التعليمي واخلبرات التي مت اكتس��ابها في املدرس��ة،
كل ذلك أدى إلى ارتفاع مستوى الرضا لديهن عن البيئة التعليمية واملنزلية بشكل عام.
كم��ا أش��ارت نتائ��ج الس��ؤال الرابع إل��ى النمو اجلس��مي ،واملتمث��ل في النمو اجلس��مي
واحلركي من خالل املش��ي والتحكم في حركة اليدين ،واستعمال األطراف بشكل جيد يؤدي
إل��ى االنتماء االجتماعي والتمكني .وتلك عوامل تس��اعد عل��ى االندماج في املجتمع من خالل
ممارسة األنشطة الترفيهية واالجتماعية التي حتقق التوازن النفسي الذي يؤدي إلى الرضا
عن احلياة واالندماج في املجتمع واملشاركة في األنشطة املجتمعية.

ويتف��ق بع��ض الباحث�ين كش��الوك ،وكي��ث ،وهوفم��ان ،وكارن (Schalock, Keith,
 ،)Hoffman & Karan, 1989وجين��ي وس��نل ( )Janney & Snell, 2000عل��ى أن
درجة جودة احلياة لدى املعاقني ذهنيا ً تتحدد لديهم مبدى رضاهم عن حياتهم ،وعن احمليط
االجتماعي (املدرس��ة والبيت) ،ومش��اركتهم في أنش��طة املجتمع ،وهذا ما يتضح من نتائج
الدراس��ة احلالية ،حيث النمو اجلسمي والوظائف االس��تقاللية كل منهما يساعد التلميذات
على االنخراط في املجتمع وممارسة األنشطة املختلفة؛ مما يؤدي إلى التنبؤ بجودة احلياة
عندهم ،هذا ما يؤكده شالوك وآخرون ( ،)Schalock, et al., 2007مما يؤثر إيجابيا ً على
أمناط السلوك التكيفي لديهم.
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ومن اجلدير بالذكر هنا أن الدراس��ة احلالية كانت على عينة من تلميذات مركز الش��فلح
ف��ي إدارة التأهيل والتدريب والتوظيف ،ومن «قس��م اخلدمات املجتمعية ما بعد املدرس��ة»،
حي��ث تقوم ه��ذه اإلدارة بتهيئة التلميذات املعاقات ذهنيا ً بدرجة بس��يطة بع��د االنتهاء من
البرنام��ج التعليمي الترب��وي إلى اخلدمات املجتمعي��ة وفق ميول التلمي��ذات في الوظيفة،
فق��د كانت بعض التلميذات من عينة الدراس��ة يتلقني التدري��ب في مكتبة جامعة قطر ،وذلك
متهي��دا ً لتوظيفه��ن ف��ي املكتبة بع��د إتقانهن لعملي��ة الفهرس��ة ،ويأتي ذلك ضم��ن برنامج
متكني ذوي االحتياج��ات اخلاصة .والذي يكفل للمعاق تلقي اخلدمات التي يوفرها املجتمع
للجميع ،كما أنه يزيد من منح ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة الفرصة املناسبة لتلقي التعليم
والتدريب واملش��اركة في احلياة العامة أس��وة بأقرانهم العاديني ،وبالقدر الذي تس��مح به
قدراته��م واس��تعداداتهم .كما تعتمد ج��ودة حياة املعاق على ما يقدم له من خدمات تس��اعد
على تلبية احتياجاته ومدى رضاه عن تلك اخلدمات .وفي دراس��ة أجراها ش��الوك وآخرون
( ،)Schalock, et al., 2005توضح أهمية مفهوم جودة احلياة بالنس��بة للمعاقني ،حيث
أشارت النتائج إلى أن هناك تقاربا ً قويا ً بني املجموعات اجلغرافية املختلفة (أمريكا الالتينية،
أس��بانيا ،الصني ،كندا ،الواليات املتحدة األمريكي��ة) فيما يتعلق بالتقديرات جلودة احلياة،
وفي ذلك تأكيد ملا توصلت إليه الدراس��ة احلالية ف��ي دولة قطر ،من أن ما تقدمه من خدمات
لتمكني املعاقني ذهنيا ً وحول أهمية اكتس��ابهم املهارات التكيفية ،ودفعهم نحو املشاركة في
األنش��طة املجتمعية ،وإكسابهم فرص التدريب والتوظيف بحس��ب قدراتهن وميولهن ،مما
يعكس شعورهن اإليجابي بجودة احلياة.
تو�صيات الدرا�سة:
.1
.2
.3
.4

في ضوء نتائج الدراسة احلالية توصي الباحثة مبا يلي:
1ض��رورة تبني مركز الش��فلح لذوي االحتياجات اخلاصة بدولة قطر مش��روع إعداد
برنامج تدريبي لتنمية املهارات التكيفية لدى األطفال املعاقني ذهنياً ،وذلك لتحسني
جودة احلياة عندهم باختالف أعمارهم.
2تطوي��ر البرام��ج التربوية في مركز الش��فلح لتتضم��ن املهارات التكيفي��ة من بداية
التحاق التالميذ باملركز.
3عقد دورات تدريبية للعاملني مبركز الش��فلح في تفعيل اخلدمات املدرس��ية لتش��مل
أبعاد السلوك التكيفي وإشراك أولياء األمور في تلك الدورات.
4تعمي��م مش��روع إدارة التأهي��ل والتدري��ب والتوظي��ف مبركز الش��فلح عل��ى مراكز
التدري��ب في دول مجل��س التعاون اخلليجي ،وذلك لتعمي��م الفائدة ،حيث مينح هذا
املش��روع األشخاص املعاقني ذهنيا ً بدرجة بس��يطة الفرص اجليدة في املشاركة في
احلياة العامة أسوة بأقرانهم العاديني.
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دعوة إلى الباحثني العرب
للمشاركة في املرحلة الثالثة
من مشروع مبارك العبد الله املبارك الصباح
للدراسات العلمية املوسمية
تسترعى اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية انتباه الباحثني العرب بأنها سوف تبدأ
باستقبال ومتويل اخلطط البحثية للمشاركة في مشروع الدراسات العلمية املوسمية ،والذي
يهدف لتشجيع الباحثني القيام بالدراسات والبحوث املتعلقة بالطفولة العربية واحتياجاتها
وفقا ً للقواعد التالية:
يجب أن يعالج موضوع الدراسة مشكلة متعلقة بالطفولة العربية ،وتعطى أولوية
للدراسات ذات االمتدادات االقليمية.
 يجب أن تكون الدراسة أمبريقية ،مع التقيد بأن يكون احلد األعلى لصفحات الدراسة
خمسني صفحة فقط.
 مدة الدراسة ثمانية أشهر من تاريخ املوافقة عليها.
 يقدم الباحث خطة تفصيلية للدراسة ،وتخضع هذه اخلطة للتحكيم وفق شروط
اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية.
 يلتزم الباحث التزاما كامالً مبا جاء في خطة الدراسة التي متت املوافقة عليها.
 يلتزم الباحث بتقدمي تقارير مرحلية عن كيفية سير الدراسة.
 ال ُتقبل الدراسات والبحوث املستلة من رسائل املاجستير أو الدكتوراه أو بحوث سبق
نشرها.
 ال تلتزم اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية بإعادة املشروعات التي ال حتظى
باملوافقة.
 يتقدم الباحث للجمعية مبيزانية مالية لتكاليف البحث من كل وجوهه.
 تقوم اجلمعية بدراسة خطة البحث والتكاليف املالية ،وعند إقرارها توقع مع الباحث
عقدا ً ينظم عملية التنفيذ وتغطية التكاليف املالية اخلاصة بها.
 تكون حقوق النشر الناجمة عن البحث العلمي محفوظة للجمعية على أن يوضع اسم
الباحث على الدراسة التي يقوم بتنفيذها.
 ترسل جميع املكاتبات حتت اسم الدراسات املوسمية إلى رئيس املشروع على العنوان
التالي:
الدكتور /حسن علي االبراهيم
رئيس مجلس اإلدارة
اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية
ص.ب 23928 :الصفاة
الرمز البريدي 13100 :ـ دولة الكويت
تلفون24748479 / 24748250 :
فاكس24749381 :
البريد اإللكترونيhaa49@qualitynet.net :
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كتاب العدد
إعداد الطفل ملرحلة الروضة
تأليف :د .هالة إبراهيم اجلروا ني

د .إنشراح إبراهيم املشرفى

تقدمي :أ .د .حامد عمار

الناشر :الدار املصرية اللبنانية ،القاهرة2010 ،
عدد الصفحات)137( :
عرض ومراجعة :د .إلهام مصطفى عبيد

أستاذ بقسم أصول التربية وأمني جلنة قطاع الطفولة باملجلس األعلى للجامعات  -جامعة اإلسكندرية

مما الشك فيه أن كل أم وأب يشعرون مبخاوف بشأن التحاق
طفلهم مبرحلة رياض األطفال وكثيرا ما يتساءلون ,هل طفلي
مس��تعد و ُم َه َّيأ لاللتحاق بالروض��ة؟ هل طفلي على درجة من
النض��ج النفس��ي واالنفعال��ي والعقلي كي يتحمل مس��ؤولية
نفسه؟ إلى أي مدى يسيطر على انفعاالته وتصرفاته ؟ هل هو
قادر على التفاعل والتعامل مع مجتمع الروضة بكل عناصره
البش��رية واملادي��ة؟ هل هو قادر على االبتع��اد املنزل؟ وإذا لم
يكن قادرا ً ما هو احلل املناسب ملواجهة ذلك؟
ه��ل لدينا فكرة عن كيفي��ة إعداد طفل��ي وتهيئته لاللتحاق
بالروضة؟ وما هي خصائص ومميزات الروضة اجليدة ؟ وما
الش��روط الواجب توافرها فيها؟ وما هي س��مات وخصائص
معلمة الروضة؟
كل هذه التس��اؤالت ت��دور في أذهان اآلباء واألمه��ات عند بداية التح��اق الطفل مبرحلة
ري��اض األطفال ,وغيره��ا الكثير ,الذي يحتاج إل��ى إيجابيات دقيقة ومهم��ة ،وذلك ألن هذه
املرحلة تعتبر مرحلة انتقالية وحاسمة في حياة الطفل ,وهذا يتطلب إعدادا ً ناجحاً ,فالطفل
قبل التحاقه بالروضة يعيش ملكا ً في بيئة هو محورها ومركز اهتمامها وفجأة يحدث زلزال
يهد أركان هذه البيئة اآلمنة وهو ما يطلق علية «أنت ذاهب للروضة أو املدرسة» وما يترتب
علية من ضوابط وقوانني صارمة ,ومعظم خبراء التربية يطلقون عليها صدمة املدرسة.
من هنا جاءت أهمية هذا الكتاب كمرجع لآلباء واألمهات لإلجابة عن التساؤالت السابقة
بطريقة سلس��لة ومبس��طة لالس��تفادة منها في إع��داد طفله��م وتهيئته لاللتح��اق مبرحلة
الروضة دون مشاكل.
هذا باإلضافة إلى انه يتجاوز ذلك إلى استعراض أهداف ووظائف وطرق التعليم والتعلم
فيه��ا ,من ث��م متيز هذا الكتاب بكث��رة وغنى املعلوم��ات واخلبرات التربوي��ة التي تتيح ملن
يطلع عليها أن يطبقها ويحس��ن توظيفها ف��ي مرحلة رياض األطفال ،تلك املرحلة التكوينية
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واحلاسمة التي يوضع فيها أسس ودعائم شخصيته في املستقبل.
يقع هذا الكتاب الصادر عن الدار املصرية اللبنانية ضمن سلسلة( :آفاق تربوية متجددة)
ملؤلفتيه :د .اجلرواني ،ود .املشرفي  ،وقدم له شيخ التربويني األستاذ الدكتور حامد عمار ــ
في ( )137صفحة من القطع الكبير ،عدا املقدمة والتقدمي ويشتمل على ثالثة فصول:
الفصل األول ،وعنوانه «أهمية إعداد الطفل ملرحلة االلتحاق بالروضة» ناقش مجموعة
من املهارات البس��يطة التي يس��تعان بها إلعداد الطفل لاللتحاق بالروضة والتي متكنه من
التأقل��م والتكي��ف مع تلك املرحلة .ولك��ي يتم ذلك بالصورة املرجوة من��ة البد أن يكون هذا
اإلع��داد منذ بدايته قائما ً على «الش��راكة بني األس��رة والروضة» ,فهما ش��ريكان ال ينبغي
أن يتخل��ى أحدهم��ا عن اآلخر في تهيئة الطف��ل لاللتحاق بالروضة بأم��ان ,فالعالقة بينهما
عالقة عضوية وظيفية تكاملية ,هدفها تربية الطفل وفقا ً لنموذج أمثل يتفق مع قيم وعادات
وتقاليد املجتمع ،ومبا يحقق األهداف املنشودة ,ولتحقيق ذلك استعرض الفصل أسس بناء
الشراكة بني األسرة والروضة ,دور املعلمة والروضة في حتقيق هذه الشراكة.
أم��ا الفصل الثاني ،فقد جاء مؤكدا ً على أن ه��دف االلتحاق بالروضة ليس تعليم القراءة
والكتابة ,فهذا الهدف س��وف يتحقق مس��تقبالً ,ولكن ما يجب أن نعن��ى به هو تنمية قدرات
الطفل ومهاراته ،ومس��اعدته على االندماج والتفاعل مع اآلخرين ,وثقته في نفسه وتقديره
لذاته .ولكن هذا يتطلب معرفة خصائص منو الطفل وحاجاته و كيفية إش��باعها ؟ وما هو
الس��لوك الذكي الذي يج��ب أن يتعلمها األطفال في هذه املرحلة حت��ى يصبحوا قادرين على
العيش والتنافس مع حتديات القرن احلادي والعشرين.
ما هي مواصفات الروضة اجليدة ،والتي عندما يلتحق بها الطفل حتقق له النمو السليم
الس��وي ،وذلك ألن طفل في هذا الس��ن يكون مرنا ً ومس��تعدا ً الكتس��اب املعارف واملهارات
واخلبرات التي مير بها ،مما ينطبع في ذاكرته وقلبه والذي يصعب حذفه فيما بعد ,ومن ثم
كان هناك أهمية قصوى وضرورة الختيار الروضة املناسبة التي تتوافر فيها كل اإلمكانات
البش��رية واملادية الس��ليمة ،والتي تس��هم في تربيه وتنش��ئة الطفل وفقا ً لألهداف املرجوة
واملنش��ودة منها .ولذلك يوضح الفصل أهم االعتبارات واألس��س املهمة التي يجب توافرها
في مبنى الروضة ,من هي معلمة الروضة؟ وما الس��مات واخلصائص التي يجب أن تتوافر
فيها؟ ما هو البرنامج العالي اجلودة الذي يساعد على النمو املتكامل والسليم للطفل ،والذي
يجعله متكيفا ً ومتأقلما ً مع بيئة الروضة؟
أم��ا الفصل الثالث ،فقد ج��اء موضحا ً توقعات التعليم والتعلم ف��ي رياض األطفال ,من
حي��ث األه��داف التعليمية للبرنامج ،ودور املعلمات في تخطي��ط وتنفيذ البرنامج من خالل
النش��اطات التي تساعدهم على الربط بني ما يتعلمونه في الروضة ،وخبراتهم اخلاصة من
ناحية أخرى ،وطرق وأساليب تخطيط وتنفيذ البرنامج ،والتي هي عون للمعلمة في تنفيذ
البرنامج بنجاح ،وذلك مع عرض لنماذج لهذه البرامج ,منها منوذج النش��اط احلر ,منوذج
ماريا مونتس��ورى ,منوذج النش��اط األكادميي لبريتر واجنلمان ,طريقة فروبل ,واستخدام
التكنولوجي��ا التعلمي��ة والت��ي تعتب��ر وس��طا ً مبهج��ا ً ومؤثراً ,يس��اعد األطف��ال على فهم
واستيعاب املعلومات واخلبرات بطريقة أكثر وضوحا ً وجاذبية وإثارة لقدرات الطفل.
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وخالص��ة القول إنه يق��ع على عاتق املعلمة اختي��ار أحد هذه النم��اذج التعليمية،
وه��ذا يتوقف على مجموعة من املعايير التي يجب األخذ به��ا عند اختيار أحد هذه النماذج،
م��ن حيث أن تكون مناس��بة لتحقيق أهداف النش��اط ,مناس��بة لطبيع��ة وخصائص الطفل,
تس��اعد على منو تفكيرهم وقدراتهم واستعداداتهم ,تتيح الفرصة للعمل الفردي واجلماعي
والقيام بالرحالت والزيارات امليدانية.
عموم��ا قد متيز ه��ذا الفصل باالهتم��ام بتفاصيل عم��ل املعلمة ,موضح��ا ً اخلطوات
واإلج��راءات التنفيذية والعملية الت��ي إذا اتبعت حتقق أهداف البرنامج .ويلي ذلك توضيح
لتقومي البرنامج ومراحله ،وذلك للتعرف على نقاط الضعف والقوة التي يتبعها تعديل في
البرنامج وفقا ً للمتغيرات املجتمعية.
وأخيراً ،فهذا الكتاب مرجع من املراجع الغنية والثرية باألفكار واخلبرات واملهارات
التي تفيد الوالدين واملعلمات واملعنيني واملهتمني بتربية الطفل.
وبق��ى علينا أن نوجه الش��كر إلى املؤلفت�ين ,الدكتورة هالة اجلروان��ى والدكتورة
إنشراح املشرفي.
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إ�صدار جديد
�
ٌ
صدر مؤخرا ً عن اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية كتاب:

مائة كتاب للأطفال جديرة بالقراءة
دليل الهيئة العاملية لكتب الأطفال ـ فرع الكويت

والكت��اب نت��اج قراءات فاحصة للعديد م��ن اإلنتاج األدبي للطف��ل ،متت قراءتها
ووضع املراحل العمرية املناسبة لها وذلك وفق أسس علمية.
والكت��اب أيض��ا ً ميث��ل نش��اط الهيئ��ة العاملي��ة لكت��ب األطف��ال ـ ف��رع الكوي��ت
( ،)KUBBYوذلك خدمة لألطفال وأولياء أمورهم واملعلمني.
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إ�صدار جديد
�
ٌ
صدر مؤخرا ً عن اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية

احلقيبة االختبارية
مقيا�س وك�سلر الكويت لذكاء �أطفال ما قبل املدر�سة
واملرحلة االبتدائية
الدكتور صالح مراد
للدكتورة فوزية هادي
جامعة الكويت

حتتوي هذه احلقيبة على كل من:
الدليل النهائي للمقياس ،كتيب الصور ( ،)1كتيب الصور (،)2
علبة املكعبات ،وكراس تسجيل اإلجابات للفترتني العمريتني
 2:9ــ  3:11سنوات و 4ــ  7:3سنوات ،وعلبة جتميع األشياء للصور املتقطعة،
وكتيب اإلجابة لالختبار الفرعي “البحث عن الرموز"
سعر احلقيبة الواحدة  200د.ك (مئتا دينار كويتي)
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جتارب من املعايشة الشخصية

مشروع مملكة النحل
رحلة العمل من اخللية إلى اجلمعية

إعداد:
فاطمة جواد الأمري

املقدمة:
متثل رياض األطفال جزءا ً من مرحلة ما قبل املدرس��ة التي يتم فيها تهيئة الطفل وإعداده
للتعليم من خالل توفير أساليب تربوية شاملة تراعي احتياجاته ،وتلبي متطلبات منوه ،فقد
أصبح مجال تربية ورعاية هذه املرحلة الس��نية مبثابة صناعة تنافس��ية ،وعامل من عوامل
التنمي��ة االقتصادي��ة ،وبهذا أصب��ح االهتمام بتربية طف��ل رياض األطفال ضرورة أس��فرت
ع��ن العديد من االجتاه��ات التربوية املعاصرة لتربي��ة طفل هذه املرحل��ة العمرية (النقيب،
.)2009
وم��ن بني االجتاهات التربوية املعاصرة التي أصبح لها دور واس��ع في مجال تربية طفل
رياض األطفال ذلك االجتاه الذي نش��أ في (ريجيو إمييليا) في إيطاليا؛ إذ يعتبر هذا االجتاه
واح��دا ً من أبرز ص��ور تربية األطفال عالية اجل��ودة في مرحلة الطفولة املبكرة ،كما يوس��ع
العالقة بني املعلمني كأفراد وأس��ر األطفال وكذلك املؤسسات املجتمعية التي حتيط باألطفال
داخ��ل املجتمع .كما يعد أس��لوب (ريجيو إمييلي��ا) التربوي واحدا ً من أكث��ر االجتاهات التي
ترك��ز على الطفل ،وتدعم قدراته واهتماماته ،كما تنبع املش��اريع م��ن حاجات الطفل ومنوه
فضالً عن أنه يعطي املعلمة مجاالً واسعا ً من حيث احلرية واملرونة سواء في تصميم املناشط
وتنفيذه��ا ،أو اختي��ار أدوات ومعين��ات التعلم التي تعتم��د بالدرجة األولى على اس��تخدام
إمكانات البيئة املتاحة لدعم منو الطفل.
وق��د ب��دأت فك��رة تنفيذ طريقة املش��روع ل��دى الباحث��ة بعد االط�لاع عل��ى مجموعة من
االجتاهات والنظريات املتبناة في مجال التدريس ،وبذلك مت االستقرار على طريقة املشروع
وحتديد مش��روع مملكة النحل ليتم تنفيذه في رياض األطفال ،حيث س��يتعرف األطفال على
عال��م أو مملك��ة النحل ،وذلك من خالل نش��اطات متنوع��ة يتم التعبير عنه��ا من خالل لغات
األطف��ال املختلفة في مناذج متجس��دة م��ن حركات وألعاب ،وموس��يقا ،ورس��م وتلوين كما
ستركز النشاطات على العالقة القريبة للطفل باملعلمة والعمل الفردي واجلماعي وحكم هذا
العمل املالحظة والتوثيق املستمر.
الأهداف املرجو حتقيقها من هذا امل�شروع:
•اكتساب القدرة على التخطيط والتنفيذ والتطبيق.
•حتفيز األطفال على إخراج طاقات اخليال واإلبداع لديهم.
•اكتساب مهارات فنية وتنميتها إن وجدت.
103

مجلة الطفولة العربية

مشروع مملكة النحل :رحلة العمل من اخللية إلى اجلمعية

العدد الرابع واخلمسون

•زيادة الطالقة اللغوية (من خالل احلديث واحلوارات).
•التوصل إلى العالقات أو الربط بني األشياء (كالعالقة بني األزهار والنحل).
•تنمي��ة مي��ول الطف��ل العلمي��ة (اكتش��اف عال��م احلش��رات النافعة _ أعضاء جس��م
النحلة).
•إكساب الطفل مفاهيم رياضية كاملتوالية (أسود ،أصفر ،أسود ،أصفر).
•إكس��اب الطفل العديد من القيم كتحمل املس��ؤولية ،وأهمية التعاون والعمل في إطار
اجلماعات (وظائف النحل) ،قيمة العمل وأهميته.
•دفع الطفل نحو اكتشاف طاقات كامنة بداخله.
وقد تتحقق أهداف أخرى من املشروع بعد تنفيذه.

الإجراءات:
 1 .1بدأت فكرة اختيار املشروع بعد االطالع على مختلف االجتاهات والنظريات املتبناة
في مجال التدريس ،وبذلك مت االس��تقرار وحتديد مش��روع مملكة النحل ليتم تنفيذه
في رياض األطفال.
 2 .2مت اختي��ار إحدى الرياض في منطقة العاصم��ة التعليمية بعد التأكد من رغبة إدارة
الروضة املتمثلة باملديرة واملديرة املساعدة ،وذلك بإبداء رغبتهن بالتعاون وتسهيل
مهمة تطبيق املشروع.
3 .3مت اختيار املعلمة كونها إحدى صديقاتي باإلضافة لكون ذلك سيسهل عملية التفاهم
ح��ول تطبي��ق املش��روع بالطريق��ة الصحيح��ة ولرغبتها أيض��ا ً في التط��وع لتنفيذ
املشروع .
4 .4مت اختيار خمسة أطفال من املستوى الثاني ( 5 - 4سنوات).
5 .5مت إعداد خطة س��ير العمل واملقس��مة لثمانية نش��اطات أو فعاليات مت تنفيذها على
مدار ( )3أسابيع.
6 .6مت البدء بتنفيذ املشروع يوم األحد املوافق .2012/4/1
الن�شاط الأول:
•تب��دأ ف��ي اليوم األول من خالل احللقة إجراء محادثة مع األطفال عن العس��ل ،ش��كله
اللزج ،لونه ،طعمه ،رائحته وذلك من خالل (التعرف عليه باحلواس) ،أما عن طريق
التذوق أو الش��م أو اللمس ،ثم التعرف على كيفية احلصول عليه ،وكيف أنتج ،وكل
ذلك عن طريق األسئلة مع األطفال.
•عرض مجسم النحلة (شكل اخللية السداسي).
•عرض فيلم قصير عن رحلة عمل النحل إلنتاج العسل
•إحضار أنواع مختلفة من العس��ل ذات ألوان مختلفة ،والبحث مع األطفال عن س��بب
اختالف اللون والطعم والرائحة لكل نوع .
•بع��د تعريض األطفال لألس��ئلة والتع��رف على إجاباته��م أخذنا األطف��ال في جولة
داخل الفصل (حديقة صغيرة مجهزة) ،وإلى حديقة الروضة بعد جتهيزها باألزهار
املختلفة ،ومجسمات للنحل العامالت في أثناء عملهن بتجميع الرحيق وغبار اللقاح
ومراح��ل العمل إلنتاج العس��ل يتخلل ذلك أس��ئلة حول إمكانية االقت��راب من النحل
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(التنبيه بأهمية الهدوء أثناء عمل النحل  -التوضيح لألطفال أن النحلة حشرة طيبة
ال تؤذي إال من يؤذيها ،وال تلسع إال دفاعا عن النفس) ،اختالف ألوان العسل (توضيح
أهمية عمل النحل لتكاثر األزهار)  -أنواع األزهار املختلفة ألوانها ورائحتها اجلذابة،
ودور ذلك في جذب النحل.
•العودة للفصل وتذوق أنواع العسل ،والتعرف على أسباب اختالف ألوانه ورائحته
وأنواع األزهار املختلفة من خالل إجابات األطفال.
•عرض ألنواع العسل واألزهار املختلفة( .تغذية راجعة)
التطبيق:
مت تنفي��ذ النش��اط األول بتاريخ  2012/4/1الس��اعة التاس��عة صباحا ومن خالل
احللقة؛ مت إجراء محادثة مع األطفال عن العس��ل بعد اس��تعراض املنبه (عبارة عن زجاجة
عسل مخبئة بداخل سلة) تعرف األطفال عليه بعد شم رائحته وتذوقه ،شاركت كل من كادي
وسارة ومرمي وفاطمة ومنيرة طوال النشاط باستمتاع من خالل البيئة اجلاذبة والوسائل
املتنوعة التي كان النشاط ثريا ً بها ،وبهذا تعد البيئة في أسلوب املشروع متطلبا ً مهماً ،حيث
جعل الفراغ حول األطفال جاذبا ً للرؤية عاكسا ً للجمال (النقيب.)2009 ،
ب��دأت املعلمة بالس�لام على األطف��ال وتقدمي املنب��ه ودعوة األطفال للمش��اركة في
الكشف عنه ،فأجابت مرمي بعد شم رائحته وتذوق طعمه قائلة :هذا عسل ...ومن ثم مت سؤال
األطفال عن مصدر هذا العس��ل فأجابوا جميع��ا ً :النحلة النحلة ..فطلبت املعلمة من األطفال
القف��ز في األطواق إلحضار ما يوجد خلفها ،فكان مجس��م النحل��ة ،حيث تعرف األطفال على
ش��كلها من حيث األجزاء فعددوا بش��كل جماعي أجزاءها الرأس ،األجنحة ،األرجل ،القرون،
اإلب��رة فقال��ت مرمي :اإلبرة تغز فيها فس��ألتها املعلمة ملاذا؟ فأجابت :الل��ي يؤذيها ،ومن ثم
ذكروا ألوانها :أصفر ،وأس��ود ،وكونها من عالم احلشرات املفيدة فأجابت سارة :إنها توجد
في األماكن التي فيها وروود جميلة وتعطينا العس��ل وأجابت منيرة :حيث متتص الرحيق
فأك��دت املعلمة على إجابتها وش��جعتها وذك��رت أيضا ً بأنها جتمع حب��وب اللقاح ومتتص
الرحيق من األزهار ،عقب ذلك عرض فيلم عن عمل النحلة تأكيدا ً للمعلومات السابقة ،وكان
يحتوي على رحلة النحلة في العمل جللب الرحيق وحبوب اللقاح إلى اخللية لصنع العسل
والعمل في إطار اجلماعة ،ومن ثم عرضت املعلمة صورة خلية النحل وس��ألت عن ش��كلها،
فلم يجب األطفال ،ولكن بعد إحضار مجسم للخلية بعد أن تبعت سارة اخليط وأحضرتها,
قامت املعلمة بالطلب منها بع ِّد أضالع اخللية 6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 :أضالع إذا ً هي خلية سداسية،
واسمها خلية النحل ،ومن يعيش بداخلها؟ النحل (بشكل جماعي) ،وماذا يفعلون؟ يسوون
العسل ..ثم مت فتح علبة اخللية السداسية وإخراج أنواع مختلفة من العسل فسألت املعلمة
من صنع لنا هذا العس��ل فأجابوا :النحلة ،فقالت املعلمة :هل العس��ل الذي أمامنا نوع واحد
؟ فأجاب��وا :ال أن��واع كثيرة فقالت :وهل هي متش��ابهة أم مختلفة؟ فقال��ت منيرة :مختلفون
ف��ي احلج��م ،وقال��ت فاطمة :في الل��ون أيض��اً ،فقال��ت كادي :هذا لونه أس��ود ،وه��ذا لونه
أصفر ،فس��ألتهم املعلمة عن رغبتهم لتذوق العس��ل للتأكد من اختالف الطعم ،وكان األطفال
متحمسني لتجربة التذوق ،فرفع اجلميع يده طلبا ً للمشاركة في التذوق ،وبدأت منيرة بشم
رائحة العس��ل قبل تذوقه بعد أن طلبت املعلمة منها ذل��ك فقالت :رائحته برتقال ،فقالت لها
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املعلمة من أين تتوقعني أنه مت أخذ هذا العسل؟ قالت منيرة :تأخذ النحل العسل من الرحيق
الذي ف��ي الورود (متيزت منيرة بإجابته��ا كونها متلك معلومة عن الرحي��ق) .وهنا التأكيد
على استدعاء اخلبرات السابقة وأيضا ً في النظرية البنائية لبياجيه يستحضر الطفل صور
األشياء الغائبة عند سماع الكلمات التي تدل عليها ،أو يستحضر الرموز الكالمية عند رؤيته
لألش��ياء ذاتها ،وهو ما نسميه بالتعرف .يضاف الى ذلك ما أكدت عليه دراسة ديليك وإسرا
( )Dilek & Esra, 2007إل��ى أن النم��و اجلمالي لدى األطفال يتطلب وعيا ً باس��تجاباتهم
حملتوى األشياء التي يالحظونها في البيئة من حولهم مثل :اللون والشكل وامللمس والتوازن
واحلركة ،وهو ما يدعم النمو .كما يتناسب مع املرحلة العمرية ( 5 - 4سنوات).

واس��تمرت املعلمة في حوارها مع األطفال س��ائلة إياهم :من أي زهرة أخذنا هذا العسل؟
أجابت إحداهن :البرتقال ،ثم طلبت املعلمة من اجلميع تذوق العسل ،وشم رائحته ليتأكدوا
من أنه من زهرة البرتقال ،كما جربوا أيضا عسل الليمون ،وكانت عملية التذوق والشم متعه
بالنس��بة إليهم خاصة بوجود أنواع مختلفة ،كما أكدوا بشكل جماعي استخدامهم حلاستي
الش��م والتذوق في هذه التجربة ،وعلى أن جميع أنواع العس��ل مأخوذة من األزهار وللتأكد
من ذل��ك ،عرضت املعلمة على األطفال الذهاب حلديقة مت إعدادها مس��بقا ً وجتهيزها بأنواع
مختلف��ة من األزه��ار الكويتية ،وأخرى من خ��ارج الكويت ،كذلك مجس��مات للنحل صغيرة
احلج��م وصور ألنواع متعددة من األزه��ار والنبات التي متتص النح��ل رحيقها أو براعمها
لصنع العسل ،فتوجه اجلميع بتطلع ملشاهدة احلديقة الصغيرة ،ثم سألت املعلمة األطفال:
أين نحن اآلن؟ في احلديقة .وماذا نشاهد فيها ؟ الورود .هل هي متشابهة؟ ال منيرة :مختلفة.
في ماذا؟ ألوانها (بش��كل جماعي) .من يخبرنا عن ألوانها؟ فاطمة :بنفس��جي وأحمر ،أبيض
ووردي .مني��رة :أصفر وبرتقالي .ثم ش��ارك اجلميع في ذكر ألوان األزهار املختلفة .هل هي
فقط مختلفة في ألوانها فقالوا بشكل جماعي :أحجامها ..وأشكالها ...ثم أشاروا إلى الورود
الصغيرة والكبيرة .فقط ،وماذا أيضاً؟ في رائحتها (س��ارة) .ما رأيك يا س��ارة هل رائحتها
متش��ابهة؟ فقامت س��ارة بش��م أنواع مختلفة من األزهار .هل رائحتها جميلة؟ نعم .وأكدت
اختالفها وشاركها البقية في ذلك .وملاذا يا أطفال رائحة األزهار مختلفة؟ منيرة :ألن النحلة
حتب ش��مها .ممتازة ي��ا منيرة هذه األزهار مختلفة في رائحته��ا اجلميلة حتى جتذب النحل
إليها .مرمي :لكي تذهب لها كل يوم بسبب رائحتها احللوة .ممتازة يا مرمي .ثم قامت املعلمة
بذكر أنواع األزهار املختلفة كدوار الشمس والنوير وحبة البركة والزعتر والكينيا والبرسيم
واألزهار البرية ونبات السدر والبرتقال وزهرة الليمون ،مع التركيز على أشكالها وألوانها
ث��م س��ألتهم :ماذا يوجد فوق ه��ذه األزهار فأجاب��وا :النحلة هل هي وحده��ا ؟ ال هناك نحل
كثير .إنها تعمل مع الكثير من النحالت (بشكل جماعي) .وماذا تفعل؟ كادي :متتص الرحيق
من األزهار .وماذا أيضاً؟ سارة :تأخذ حبوب اللقاح .ملاذا ال تعمل النحلة وحدها؟ ملاذا تعمل
ومعه��ا الكثير م��ن النحالت .فاطمة :لكي يس��اعدوها .في م��اذا؟ عند عمل العس��ل( .أجابوا
بش��كل جماعي) لكي ينتهوا بس��رعة ،ميتصون رحيقاً ،ممتازون .ألن التعاون يا أطفال مهم
في العمل والله س��بحانه وتعالى ورس��ولنا الكرمي حثنا على التعاون ليس فقط لإلنسان،
بل حتى مجتمع احلشرات يتعاون ويساعد بعضه بعضا ً حتى يستطيعون إنهاء العمل مثل
ما قلت يا منيرة ويا سارة وكادي ميتصون الرحيق ويجمعون حبوب اللقاح لصنع العسل.
من أين؟ األزهار (أجابوا بشكل جماعي) التي ماذا قلنا عنها ؟ بشكل جماعي :مختلفة  .فماذا
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تصبح أنواع العسل إذا كانت هذه األزهار مختلفة؟ تصير مختلفة ،في ماذا؟ األلوان .الرائحة
 .الطعم (أجابوا بش��كل جماعي) .بحس��ب ماذا يا أطفال؟ الورود .إذا ً ستختلف أنواع العسل
في الطعم والرائحة واأللوان.

(التوصل إلى س��بب االختالف في أنواع العسل) ولكن يا أطفال هل نقترب من النحلة في
أثناء عملها؟ األطفال :ال .ملاذا؟ ما الذي سيحدث إذا اقتربنا منها؟ فاطمة :تلسعنا .هل النحلة
تلسعنا من غير سبب؟ األطفال :ال إذا آذيناها ،تغزنا باإلبرة .صحيح يا أطفال النحلة حشرة
طيب��ة ال ت��ؤذي إال َمن يؤذيها ،فهي حتب العمل بهدوء .هل تعلمون الس��بب ملاذا عملها مهم؟
سارة :تعطينا العسل .ممتازة كي متتص الرحيق لتصنع لنا العسل وأيضا ً يا أطفال عملها
مهم أيضا ً لتتكاثر هذه األزهار اجلميلة بعد أن تأخذ منها النحلة حبوب اللقاح من زهرة إلى
أخ��رى لذلك عم��ل النحلة مهم ومن يخبرن��ي اآلن من خلق لنا هذه النحل��ة املفيدة؟ األطفال:
الله ...املعلمة :وماذا نقول لله س��بحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة؟ األطفال :ش��كرا ً
لل��ه رب العامل�ين ،ثم توجه األطفال إلى الفصل لتذوق بقية أنواع العس��ل كالس��در والزعتر
واألزه��ار البري��ة وحبة البركة ،ثم مت ع��رض صورا ً ألنواع مختلفة من العس��ل والطلب من
األطفال ذكر كل نوع عس��ل مع اس��م الزهرة التي يؤخذ رحيقه منها وش��ارك جميع األطفال
في ذلك بنجاح كما مت التركيز على أنواع العس��ل الكويتي التي ذكرتها املعلمة كعسل السدر
والبرس��يم والكينا والزعتر وألوانها واختالف قوامها ثقيل ،خفيف ،أس��ود ،بني ،ذهبي من
خ�لال مالحظة األطفال لها ثم س��ألتهم عن أماكن وجود أزهارها كالنوير والس��در؟ منيرة:
ف��ي البر .كادي :ف��ي احلديقة .في دولتنا الكويت .ذكرت مني��رة بأنها متلك زهرة الزعتر في
منزلها وتس��قيها كل يوم باملاء كما ذكرت فاطمة بوجود العس��ل في الكويت باملزرعة وعند
سؤالها عن اسمها قالت :بالعبدلي ،وقالت سارة مع بقية األطفال :بالوفرة في نحل وايد ثم
سألت املعلمة؟ هل العسل مهم لنا؟ فأجابوا :يعطينا القوة ،يعطينا طاقة ،عضالت ،يقوينا.
أحس��نتم العسل مهم جدا ً لصحتنا ،وقد أوصانا رس��ولنا الكرمي صلى الله عليه وآله وسلم
بتناول العسل فقال« :عليكم بالشفاءين العسل والقرآن».
مت عرض صور ألحجام النحالت لنؤكد وظائفها وأحجامها (كتغذية راجعة).
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النتائج التي حتققت من خالل الن�شاط الأول:
1 .1توص��ل األطف��ال إلى العالقات أو الربط بني األش��ياء كالعالقة ب�ين األزهار والنحل،
اختالف ألوان األزهار وألوان العسل.
2 .2اكتساب األطفال معلومات عن النحل والعسل وأهميته في حياتنا.
3 .3تعبي��ر األطف��ال بحرية ع��ن خبراته��م ومعلوماتهم ح��ول مملكة النحل ،واس��تدعاء
خبراتهم السابقة حول املوضوع في حياتهم.
4 .4التفكي��ر بش��كل جماعي وف��ردي للتوصل لإلجاب��ات من خالل االس��تنتاج للوصول
للحل.
5 .5ش��غف األطف��ال بالنش��اط األول ،ورغبتهم باالس��تمرار فيه مبا يحمل م��ن تنوع في
الوسائل وطرق العرض املتنوعة ،ومت ذلك على مدار  3ساعات.
الن�شاط الثاين( :م�سرح العرائ�س):
• عرض صورة النحلة (بازل).
•بعد التعرف على النحلة نتذكر مع األطفال أهميتها في إنتاج العسل من خالل عرض الفيلم.
• بعد ذلك من خالل مسرح العرائس نتعرف على الوظائف املختلفة للنحل (قصة).

(امللكة  -النحالت العامالت  -الذكور) وضع البيض  -التنظيف وحراسة اململكة  -تغذية
الصغار ،وإنتاج العسل (أهمية العمل اجلماعي وقيمة التعاون).
م��ن خالل لعبة تعرف على الصورة يتعرف األطفال على وظائف النحل ونوعه (يتحدث
عن النحلة كتغذية راجعة (لعبة التذكر).
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التطبيق:
مت عرض منبه (بازل) صورة النحلة وسؤال األطفال عن ماهية الصورة فأجابوا( :بشكل
جماعي :ممكن تكون حش��رة /فراشة /إبرة النحلة .إلى أن قالت فاطمة :هذي صورة النحلة
كامل��ة ،ثم رجعنا لتذكر النش��اط الس��ابق من خالل ع��رض الفيل��م بالبوربوينت باإلضافة
للصور (ألوان النحلة  /أهمية عملها /أجزاؤها /شكل اخللية أنواع العسل وأهميته /سلوكيات
حول أهمية الهدوء وإتقان العمل بالنس��بة لإلنس��ان والنحلة ،ثم مت عرض القصة من خالل
مسرح العرائس كالتالي:
ف��ي ي��وم من األي��ام اجلميل��ة ذهبت «فروح��ة» م��ع والدها إل��ى حديقة األزه��ار ،وهناك
استمتعت مبشاهدة األزهار اجلميلة ونظرت إلى ألوانها املختلفة األحمر واألصفر واألبيض
والبرتقال��ي واألزرق ،فأخ��ذت فروح��ة تقت��رب من األزهار لتش��م رائحتها وقال��ت :الله كم
رائح��ة األزهار زكية وجميل��ة .وفجأة! اقتربت نحل��ة من الزهرة البيض��اء بجانب فروحة
فخاف��ت فروحة وقالت :ابتعدي عني ال تلس��عيني ،فقالت النحل��ة :ال تخافي فقد أتيت فقط
لكي أعمل في هذه احلديقة اجلميلة ،ولن أؤذيك ،فقالت فروحة :وما عملك؟ فأجابت النحلة:
أق��وم بامتصاص الرحيق ،وجمع حبوب اللقاح من األزهار ثم أنقله إلى خلية النحل ألصنع
الكثي��ر م��ن العس��ل داخل اخللية السداس��ية الش��كل ،ثم أغطيه��ا بصمغ أصنعه م��ن براعم
النباتات ألحمي العس��ل من أن يفس��د فقالت فروحه؟ آه وما أس��مك أيتها النحلة؟ فقالت :أنا
النحل��ة العامل��ة أعمل بتعاون مع صديقات��ي النحالت الكثيرات في الع��دد والصغيرات في
احلج��م فقالت فروحة؟ وم��ا وظيفتكن؟ فأجابت النحلة :نحن مس��ؤوالت عن جمع الرحيق
وحب��وب اللقاح لصنع العس��ل ،وكذلك تغذية ملكة النحل ورعاية صغ��ار النحل واالهتمام
بتنظيف اخللية وحراستها من اخلطر فقالت فروحة :و َمنْ ملكة النحل؟ فظهرت امللكة قائلة:
الس�لام عليكم ،أنا ملك��ة النحل أكبر النحالت حجماً ،وأنا واح��دة في اخللية فقالت فروحة:
وم��ا وظيفتك أيتها امللكة في اخللية؟ فأجابت ملك��ة النحل :أنا أقوم بالزواج من ذكر النحل،
وأق��وم بوضع البيض داخل اخللية ،ثم يتحول بعدها من ش��رنقات إل��ى نحالت صغيرات،
وتق��وم النحالت العامالت باالهتمام بصغاري ثم ظهر فجأة ذكر النحل (اليعس��وب) قائالً:
وأنا أيضا ً ال تنس��وني ،فأنا ذكر النحل متوسط في احلجم ،أجتول في احلديقة وبني األزهار
وأبح��ث عن ملكة النحل ألتزوجه��ا ،واآلن يا فروحة هل عرفتنا نح��ن مجتمع النحل ،فقالت
فروحة وهي سعيدة ومطمئنة :نعم لقد عرفتكم اآلن ،وعرفت أنكن حشرات طيبات ال تؤذين
اإلنس��ان ،وأنا س��عيدة ألنكم تقومون بهذا العمل الكبير معا ً من أجل أن تصنعوا لنا العس��ل
فسبحان الله العظيم وشكرا ً لك يا ملكة النحل ،وأنت أيتها النحلة العاملة ،ولن أنساك أيضا ً
يا ذكر النحل ،ولن أنسى عملكم املهم لنا ولصحتنا فأنا أحب العسل كثيراً ،وأتناوله دائما ً في
وجبة اإلفطار فأجابوا :شكرا ً لك يا فروحة ،واآلن سنذهب لنتابع عملنا املهم مع السالمة.
كان األطفال منتبهني للقصة والتركيز من أهم اخلصائص املميزة ملرحلة الرياض ،ويعني
التركيز في تفكير الطفل التركيز على وجهة نظره وانتباهه على التفاصيل.
كان األطفال مس��تمتعني مبش��اهدة القصة على مس��رح العرائس ،ومنسجمني بكل هدوء
م��ع تفاصيلها ،وظهر ذلك في املناقش��ة التي دارت بني املعلمة واألطف��ال بعد العرض ،فبعد
أسئلة املعلمة ذكرت كل طفلة وظائف النحل ،فأجابت كل من كادي :شاهدت ملكة النحل وما
110

مجلة الطفولة العربية

مشروع مملكة النحل :رحلة العمل من اخللية إلى اجلمعية

العدد الرابع واخلمسون

وظيفته��ا؟ تتزوج ذكر النحل وتض��ع البيض في اخللية .فاطمة :ذك��ر النحل وما وظيفته؟
يت��زوج ملكة النحل .مني��رة :النحلة العاملة :متتص الرحيق وتأخ��ذ حبوب اللقاح لتصنع
العسل وتضعه في اخللية .مرمي :هل آذت النحلة فروحة؟ ال وملاذا؟ ألن النحلة حشرة طيبة
تلسع فقط من يؤذيها.

لم يشعر األطفال بامللل بل بالتشويق ملعرفة املزيد عن النحل .مت مالحظة تركيزهم على
املكان الذي تعيش به النحالت (خلية النحل) ،وعدم نسيانهم لشكلها السداسي ،قالت كادي:
عندن��ا ورود ف��ي احلديقة ورأيت النحل��ة العاملة ،وهنا ربطت كادي املعلومة مبا ش��اهدته
وعرفت كيف تصنف نوع النحلة التي ش��اهدتها بحس��ب حجمها وعملها ،وعند سؤالها ماذا
تعتقدين أنها فعلت؟ أجابت بسرعة؟ متتص الرحيق ،وتأخذ حبوب اللقاح من الورد لتصنع
العسل في اخللية .ثم قالت فاطمة أيضا ً :نحن؟ أيضا ً زرعنا وردا ً في حديقتنا ،وأصبح عندنا
نح�لات ،وكان لونه��م أس��ود واصفر .قالت مرمي :ف��ي بيتنا بعوض فقال��ت املعلمة :هل هو
مفيد لنا مثل النحلة فقالت مرمي :ال تلس��عنا فقالت املعلمة :هل يعطينا ش��يئا ً مفيدا ً يا مرمي:
ً
عس�لا .املعلمة :النحلة حش��رة مفيدة لإلنس��ان تعطينا العس��ل ولألزهار
ال النحلة تعطينا
لتتكاثر وليست مثل البعوضة حشرة ضارة .بعد ذلك طلبت املعلمة مشاركة األطفال إلعادة
متثي��ل القصة وس��ردها من جديد على طريقة األطفال ،فش��اركت كادي ومنيرة وس��ارة في
إعادة متثيل القصة (مت بوضوح احلفظ الس��ريع والتركيز على التفاصيل في أثناء س��ردهم
للقصة) ،كذلك اخللط بني اللغة العربية الفصحى والعامية.

النتائج التي حتققت من خالل الن�شاط الثاين:
1 .1اكتساب األطفال معلومات عن مجتمع النحل بجميع وظائفه.
2 .2تدعيم خبرات الطفل السابقة واستدعاؤها لتكون حاضرة في ذهنه من خالل القصة
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في مسرح العرائس.
3تنمية ميول األطفال نحو مسرح العرائس من خالل متثيل األدوار بعد العرض.
4زي��ادة الطالقة اللغوية لدى األطفال من خالل إعادة س��رد القص��ة بأية لغة يريدون
التعبير بها (كاللغة العربية الفصحى أو العامية).
 5تنمية اخليال لديهم من خالل ترك احلرية خليال األطفال ليضعوا إضافاتهم اخلاصة
بهم من خالل إعادة سرد القصة.
6تركي��ز األطفال على التفاصي��ل املتعلقة مبجتم��ع النحل من خ�لال األحجام والنوع
والوظيفة.
 7حققن��ا التعل��م عن طري��ق القصة ،وهو من طرائ��ق التعليم اخلاص��ة واملفضلة لدى
األطفال في هذه املرحلة السنية (  5 - 4سنوات).

الن�شاط الثالث (امل�سابقات):
قامت كل من كادي ومرمي وفاطمة ومنيرة وس��ارة باملش��اركة باملس��ابقة األولى ،والتي
تركز على عملية التذكر وقوة التركيز.
•بعد تذكرنا ملا دار في نشاط مسرح العرائس قمنا بعمل مسابقة لتعزيز ذلك.

• التع��رف على أنواع النحل (اس��م النحل��ة وحجمها ووظيفتها من خ�لال الصور في
البرنامج) ،وقد وفق اجلميع في اإلجابة عن ذلك كما لوحظ زيادة حصيلتهم املعرفية
واللغوية حول املوضوع بعد النش��اطني السابقني من خالل تذكرنا ملا سبق ،وعملية
االس��ترجاع التي متيزت بالتركيز على املفردات اجلدي��دة واملعلومات العلمية حول
النحل ،حيث متتاز هذه املرحلة من سن  5 - 2سنوات باعتبارها فترة منو اللغة ذات
الوظيفة الرمزية أو مرحلة اللعب الرمزي أو اللعب اخليالي.
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النتائج التي حتققت من الن�شاط الثالث:
1 .1ميل األطفال إلى النش��اط واس��تمتاعهم به من خالل التعرف على الصورة والتعبير
عنها.
2 .2تقوي��ة الذاكرة لدى األطفال من خالل لعبة التذكر واس��تدعاء خبراتهم ومعلوماتهم
حول املوضوع .
3 .3حققن��ا الطريقة الترفيهي��ة التعليمية ،وهي م��ن طرائق التعلي��م اخلاصة واملفضلة
لدى األطفال في هذه املرحلة الس��نية ( 5 - 4س��نوات) من خ�لال األلعاب على جهاز
الكمبيوتر.
الن�شاط الرابع (ن�شاط حركي مو�سيقي):
لوح��ة حركية تعبر عن مجتم��ع النحل بوظائفه املختلفة يقوم م��ن خاللها األطفال بأداء
حركات تعبيرية مع املوس��يقا من خالل نش��يد النحلة احللوة فنش��اهد كل من كادي وسارة
ومني��رة وفاطم��ة ومرمي يغن��ون ويرقصون عل��ى أنغام موس��يقا هذه األنش��ودة بكل فرح
واس��تمتاع ،مظهرين شغفهم بهذا النش��اط باعتباره األكثر تفضيالً لدى أطفال هذه املرحلة
العمري��ة ،وهنا أخص بالذكر كادي وس��ارة اللتني كانتا ش��ديدتي امليل لهذا النش��اط ،وهنا
تتحق��ق املراعاة للفروق الفردية والتركيز على إش��باع ال��ذكاءات املتعددة ،حيث جند تنمية
الش��عور باملش��اركة مع اآلخرين فيتعلم الطف��ل التعاون ،ويخرج من نط��اق دائرته فتزداد
قدرته على االتصال باآلخرين.
كما ترتبط بذلك أهداف تتعلق باجلانب التعبيري واحلركي والفني:
• كمساعدة الطفل على التعبير .
•مساعدة الطفل على التذوق للجمال (الشكل  -الكلمة  -احلركة)
•مساعدة الطفل على تطوير شعوره بالفن واجلمال (بدر.)2009 ،

النتائج التي حتققت من الن�شاط الرابع:
•تنمية الذكاءات املتعددة لدى الطفل كالذكاء املوسيقي واجلسمي احلركي.
•التعلم عن طريق األغنية أو األنشودة.
الن�شاط اخلام�س( :رحلة مدر�سية �إىل مركز لبيع الع�سل):
الذه��اب في رحلة إلى أحد املراكز لبيع منتجات العس��ل ،والتعرف على فوائده الصحية
والغذائية وأهميته (من خالل أس��ئلة األطف��ال ومعاينتهم للمنتجات املختلفة) واحلديث مع
البائع.
التطبيق:
•عند الوصول ملركز العس��ل قام األطفال بالسالم على البائع في املركز الذي استقبلنا
ب��كل ترحيب ،ومت س��ؤال األطفال عن م��كان وجودهم للتأكيد على ذل��ك (مركز لبيع
العسل) ،ثم سألت املعلمة؟ من لديه أسئلة يريد أن يسألها للبائع في مركز العسل؟
•مني��رة :م��ا فوائد العس��ل؟ فأجاب البائع :العس��ل مفي��د للصحة العامة ومش��كالت
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اإلمس��اك والكحة والبلغم واجلهاز التنفسي والله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن
لفوائده العظيمة.
•كادي :م��ا أنواع العس��ل؟ فأجاب البائع :العس��ل أن��واع كثيرة كل نوع على حس��ب
الزهرة ممكن حبة البركة ،الس��در ،عس��ل املوالح ،عس��ل احلمضيات فالعس��ل يأخذ
فائ��دة الزهرة ولونها وطعمها .س��ارة :نري��د أن نرى أنواع العس��ل؟ البائع :يخرج
مجموعة من زجاجات العسل قائال :عسل احلبة السوداء وهو مهم حلساسية الصدر
ومش��اكل اجلهاز التنفسي وللمناعة ،عس��ل زهرة البرسيم وفائدته ممتازة للجروح
والعمليات ،وعسل السدر من أفخر األنواع ،ونتيجته عالية وخصوصا ً اليمني.
•فاطمة :ما أنواع العس��ل الكويتي؟ فأجاب البائع :عس��ل السدر الكويتي ونستخدمه
قبل موسم احلساسية مع مريض الربو قبل شهر أو شهرين من بداية املوسم ،وكذلك
عسل الكويتي الربيعي من األزهار وفوائده مهمة لألكل والصحة العامة.
•فقالت املعلمة لألطفال :هل كانت األنواع التي ش��اهدناها متش��ابهة؟ فأجاب األطفال
بناء على ما ش��اهدمتوه في املركز وما تعلمتموه س��ابقا ً بأنها مختلفة بحسب أنواع
الورود.
•مرمي :ماذا نأخذ من النحل؟ وس��اعدتها املعلمة في صياغة السؤال قائلة :ما منتجات
النحل؟ فأجاب البائع :العسل تصنعه النحالت من رحيق األزهار ،ويختلف استخدامه
بحس��ب العمر واملش��كلة الصحية للكبار واألطفال ،الغذاء امللكي تفرزه الشغاالت أو
العام�لات ،وهو مهم للدورة الدموية ،ويفيد لزيادة القدرة الذهنية والبدنية ،حبوب
اللقاح الذي جتمعه من على س��طح األزهار ،البروبل��س أو صمغ النحل والذي تأخذ
من براعم األشجار وتس��كر فيه اخللية ليكون مضادا ً حيويا ً طبيعيا ً للخلية .منيرة:
ممكن نشوف اخللية؟ فأخرج البائع اخللية قائالً :بالنسبة للخلية أو الشمع فوائدها
ممتازة للجيوب األنفية واللثة واحلنجرة واحلبال الصوتية ،ويستخدم مثل العلك،
أم��ا حب��وب اللقاح فه��ي مفيدة للجس��م ،وحتتوي عل��ى  69عنصرا ً غذائي��ا ً للصغار
والكب��ار وتفي��د لفقر الدم ومش��كالت اخلصوبة للكبار ،وتس��تخدم لألطفال من عمر
خمس سنوات ،وال تستخدم ملرضى الربو واحلساسية.
•فاطمة :أين توجد مزرعتكم؟ فأجاب البائع :في الوفرة ،ولكننا نأخذ العسل أيضا ً من
اليمن وباكستان ومن مصر حتى نحصل على كل األشياء املفيدة.
•سارة :هل هناك عسل خاص لألطفال؟
•البائع :نعم لدينا عسل لألطفال من يوم لسنة ،ومن سنة ملا فوق ،وهو يساعد األطفال
على النمو والصحة العامة .وبالنس��بة للبروبلس وه��و من منتجات النحل متعددة
االستخدام (كبسول /سائل) للكبار واألطفال من عمر سنتني حسب املشكلة.
•املعلم��ة :هل هناك منتجات خاصة باجلس��م والبش��رة؟ البائع :بش��كل عام العس��ل
يفيد اجلس��م ،ويعطي النضارة للبش��رة ويس��تخدم كماس��ك لها مع خلطه بالزيوت
والروب.
ً
•كادي :مت��ى نتناول العس��ل؟ البائ��ع :صباحا أفضل وقت لتناول العس��ل على معدة
خالية ،وتختلف اجلرعة بالنس��بة للصغار ،حيث يأخذون مقدار ملعقة السكر حتى
يستطيعوا الذهاب للروضة بحيوية ونشاط .
•منيرة :في صابون عسل؟ البائع :في صابون للعسل يفيد البشرة ويطريها ويقويها،
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وهو من املنتجات اجلميلة لدينا .
• بعد ذلك قمنا بجولة في املركز ومش��اهدة أنواع العس��ل بش��كل عام وأنواع العس��ل
الكويتي ،ومنتجات النحل ،وتسميتها ،وذكر فوائدها مع األطفال واملعلمة والبائع.
•بعد ذلك ش��كر األطفال البائع في مركز العس��ل على املعلوم��ات الكثيرة التي تعرفوا
عليه��ا من خالل فوائد العس��ل وأهميته (هنا حتقق اكتس��اب خب��رة جديدة وربطها
بأخرى س��ابقة كذلك مفردات لغوية جديدة مثل البروبل��س ،وبعض األمراض التي
يعاجلها العسل) .كما أن التدريب على التعبير اللفظي الصحيح ،وتنمية السلوكيات
الغذائية والبناء اجلس��مي والس�لامة العضوية عن طريق توضي��ح عناصر الغذاء
وأهميته ،وتكوين العادات السلوكية الغذائية السليمة لدى الطفل منذ الصغر تعتبر
مهمة في هذه املرحلة العمرية (بدر ،)2009 ،وذلك من خالل تناول العسل مبا يحويه
من عناصر غذائية مفيدة لألطفال.
•ش��كر البائع األطفال وقام بتوزيع حلوى العسل بالليمون والبرتقال ،وذكر فائدتها
للبلعوم والفم ووجه نصيحة لهم من خالل احلرص على تناول العسل بشكل يومي،
ألهميته للجس��م والصحة وكونه يعطينا الطاق��ة واحليوية والوقاية من األمراض،
كذل��ك ق��ام بتوزيع البروش��ور ال��ذي يوضح أن��واع العس��ل ومنتج��ات النحل على
األطفال.
•اس��تمتع األطفال كثي��را بالرحل��ة والتجول في املركز واالس��تماع ملعلوم��ات البائع
القيمة ،كذلك كانوا مستعدين مسبقا ً لطرح هذه األسئلة على البائع؛ لذلك كان الهدوء
والتركيز واحلماس يسود جو الرحلة ،حيث كان األطفال متشوقني ملعرفة الكثير عن
العسل والنحل ،وقد عززت هذه الرحلة معلوماتهم وأثرتها.
النتائج التي حتققت من الن�شاط اخلام�س:
•التعلم من خالل الرحلة (معلومات عن منتجات النحل وأهميتها وفوائدها).
•تنمية اجلانب املعرفي العقلي.
•األطفال قادرون على التفكير واحلفظ والتذكر واالسترجاع.
•تنمية مفاهيم الطفل اللغوية (مسميات األشياء واملعاني) وزيادة ثروته اللغوية.
•التعل��م بش��كل تعاون��ي قائم عل��ى العالقات ب�ين األطف��ال ،وبعضهم وب�ين املعلمة
واألطفال (بنائية اجتماعية).
•تنمية الذكاء اللغوي.
•اكتساب السلوكيات الغذائية الصحيحة.
الن�شاط ال�ساد�س( :النادي العلمي):
•وس��يكون في املختبر أو النادي العلمي ،حيث س��نتعرف على أعضاء جس��م النحلة
األساسية (قرون  -رأس  -صدر  -بطن  -جناح ) من خالل الصور.
•تفحص جسم النحلة من خالل الصور.
•نتكلم عن أعضاء جسم النحلة وألوانها (النحلة من عائلة احلشرات النافعة).
•عرض صور النحل عن طريق جهاز احلاسوب الشخصي.
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التطبيق:
•بدأت املعلمة باملنبه (اخللية السداس��ية ،الش��مع) وتعرف األطفال عليه ،ثم شاهدوا
صورة للخلية ،وسألتهم املعلمة عما بداخلها ،فأجابوا بشكل جماعي :العسل وقالت
كادي :يأخذون الرحيق مع حبوب اللقاح ويخلطونها ويصنعون العسل في اخللية،
ثم سألتهم املعلمة عن شكل اخللية فأجابوا :بأنه سداسي له ست أضالع وقالت :من
الذي يبني هذه اخللية فأجابوا :النحل.
•فعرض��ت املعلمة ص��ورة للنحلة توض��ح أجزاءها وذك��ر األطفال بأنه��ا تنتمي إلى
احلش��رات فذك��رت املعلمة عظم��ة اخلالق في خلق هذه احلش��رة املفي��دة وقول الله
تعالى( :يخرج من بطونها ش��راب مختلف ألوانه فيه ش��فاء للن��اس إن في ذلك آلية
لقوم يتفكرون).
•ثم ب��دأ األطفال باإلش��ارة إلى أج��زاء النحلة وتس��ميتها (الرأس ،العي��ون ،األرجل،
الصدر ،البطن ،األجنحة ،قرون االستشعار).
•ذك��ر األطفال ألوان النحلة ،ثم عرض��ت املعلمة صور كل جزء على حدة للتعرف على
أهميته للنحلة.
•أشارت كادي إلى بطن النحلة وقالت :لونه أصفر وأسود فسألت املعلمة :وماذا يوجد
بداخله؟ أجابت فاطمة :عظم ،وقالت سارة :عسل فقالت كادي :املعدة فيها عسل.
•أش��ارت مني��رة إلى األرج��ل وعدته��ا ( 6أرج��ل) وأهميتها ف��ي جمع حب��وب اللقاح
وللتنظيف والتعامل مع الشمع ،كما ذ ّكرت املعلمة بوجود جيوب أو سالل على أرجل
النحل جلمع حبوب اللقاح ،وكذلك الشعر الذي يغطيها لكي تلتصق احلبوب فيه.
•عرضت املعلمة صورة لرأس النحلة وسألت عن أجزائه:
•كادي :فيه عينان ،فأجاب��ت املعلمة بأن للنحلة خمس عيون ثالث عيون صغيرة في
أعلى الرأس ،وعينان على جوانب الرأس تس��مى العيون املركبة؛ ولهذا حكمة بالغة
من الله تعالى حتى متيز بها وتستخدمها في أثناء عملها.
•منيرة :ذكرت بأن لها فما ً وبه لس��ان ،فس��ألت املعلم عن ش��كله فأجابت منيرة بأنه
طويل ،ملاذا؟ حتى متتص الرحيق .وأيضا؟ فأجابت سارة :حتى تشرب املاء .وذكرت
املعلمة بوجود أداة على جانبي اللسان ملسك الشمع وحبوب اللقاح.
•كذلك ذكرت مرمي بأن الرأس يغطيه الش��عر ،وس��ألتها املعلمة عن السبب ،فأجابت:
لتلصق عليه حبوب اللقاح (لقد استنتجت مرمي ذلك كما في أرجل النحلة) .
•فاطمة ذكرت القرون وأضافت املعلمة بأنها قرون االستشعار ،وذكرت منيرة فائدتها
بأنها لتحس برائحة الورد فأضافت املعلمة سببا ً آخر بذكرها حتى تستشعر باخلطر
من أعدائها.
•م��رمي عدت األجنح��ة مع املعلمة ،وذكرت بأن النحلة تس��تخدمها في الطيران لتكون
س��ريعة (  4أجنح��ة) وذك��رت املعلمة بأنه��ا تتحرك م��ن األعلى ولألس��فل ولألمام
واخللف.
•س��ارة ذكرت إبرة النحلة وأهميتها في الدف��اع عن النحلة أمام من يؤذيها ،وأكد بقية
األطفال ذلك سواء في هذا النشاط أو ما سبقه من نشاطات.
•عرض��ت املعلم��ة صور ألحج��ام النحل (كبير  -متوس��ط  -صغي��ر) وتذكر األطفال
تلقائيا أنواعها ووظائفها (ملكة النحل  -ذكر النحل -النحلة العاملة).
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•قام��ت املعلمة بنقل األطفال إلى املجموعة ملش��اهدة األطف��ال لعرض البوربوينت عن
النح��ل وأجزائه وأنواعه في مناقش��ة جماعية بني األطف��ال واملعلمة كتغذية راجعة
للنشاط.
•لم نستطع توفير نحلة حقيقية ملشاهدتها بالعدسة املكبرة لتعذر ذلك.
ً
•اس��تمتع األطفال بالنش��اط وعم��ل املجموعة ،وخاصة س��ارة ومنيرة نظ��را مليولهم
العلمية واش��تراكهم في النادي العلمي ولكن بشكل عام كان اجلميع يشارك بفعالية
في النشاط ودون الشعور بامللل الذي عادة ما نشعر به كمعلمات في فترة الالصفي
لطول مدتها بعكس ما حصل في هذا النشاط.

الن�شاط ال�سابع:
عرض ملهنة (النحال) مع أدواته (خلية النحل  -األدوات  -املالبس اخلاصة) ،ثم سنجري
مع األطفال حوارا ً من خالل األسئلة للتحدث عن مهنته في تربية النحل واستخراج العسل،
ويتخلل ذلك عرض الصور واحلوار املتبادل بني األطفال.
التطبيق:
•م��ن خالل عرض املنبه لصندوق اخللية الذي يس��تخدمه النحال تعرفت منيرة عليه
قائلة بأنه :صندوق اخللية.
•ثم مت عرض صورة للنحال ،فقالت كادي :هذا الذي يربي النحل.
•تعذر إحضار النحال وذلك للظروف اجلوية (غبار) على مدار يومني ،وذكرنا لألطفال
س��بب عدم حضوره ،وذلك ألن النحال ال يستطيع إخراج النحل في جو الغبار؛ ألنها
ستهجم على الشخص الذي سيفتح الصندوق لشعورها باخلطر.
•س��ألت املعلم��ة الـأطفال عما ميس��ك بيده ف��ي الص��ورة؟ فأجابت م��رمي :خلية فيها
عسل.
•وماذا يرتدي؟ منيرة :مالبس واقية (مفردات لغوية) ،ملاذا؟ كي ال يلسعه النحل.
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•م��ا ل��ون املالبس التي يرتديه��ا؟ األطفال :أبيض ومل��اذا يلبس الل��ون األبيض نفكر؟
أجابت املعلمة ماذا لو ارتدى مالبس سوداء؟ فأجابوا كي ال يلسعه النحل.
•املعلم��ة :م��اذا يلبس أيضا؟ منيرة :ش��بكة واقية .ملاذا يلبس كل ه��ذا يا أطفال؟ حتى
يحمي نفسه ،كي ال يلسع.
•واآلن سنشاهد بعض أدوات النحال ،ونتعرف على أنواعها وفائدتها لعمله في تربية
النحل واستخراج العسل.
•عرضت املعلمة الصورة ،وطلبت من األطفال اختيار أداة وتسميتها مع ذكر فائدتها.
•أجابت منيرة :بدلة النحال لونها أبيض ،ويلبسها كي تقيه من النحل.
•فاطمة :احلذاء كي يحمى رجليه.
•كادي( :األلواح اخلشبية التي حتوي اخللية) اخللية فيها العسل يأخذه منها.
•ثم عرض��ت املعلمة باقي األدوات وس��متها (كاملعتل لفتح صن��دوق اخللية ،املدخنة
ليس��تخدمها النحال في إبعاد النحل ع��ن اخللية فيثقل وزن النحل��ة ،نظرا ً ملا تفرزه
من العس��ل عند ش��عورها باخلطر ،فال تهجم وتثقل حركته��ا .توقع األطفال بخروج
الدخ��ان م��ن أداة املدخنة ،وقالت س��ارة :كي ال ي��رى النحل .أما املصف��اة فهي لعصر
اخللية واستخراج العسل ،واملكنسة لكنس النحل بهدوء من على األلواح الستخراج
الش��مع .كم��ا حرصت على س��ؤال األطفال عن أهمي��ة عمل النحال لن��ا ،فذكر األطفال
إجابات مختلفة :يربي النحل /يأخذ العس��ل من اخللية /يأخذ العسل إلى اجلمعية.
فأكدت املعلمة على أهمية عمله في اس��تخراج العس��ل حتى نستطيع احلصول عليه
من مراكز بيع العسل واجلمعيات.
• ث��م توجه األطفال إلى املجموعة ملش��اهدة صور النحال وأدواته ،والتحدث عنها مع
املعلمة ،وفيما بينهم بشكل جماعي ،وكذلك تذكر أنواع العسل ومنتجات النحل التي
تص��ل إلى مراكز بيع العس��ل واجلمعيات من خالل تذكر نش��اط الرحلة املدرس��ية،
وهنا حتقق الدعم الكتش��افات األطف��ال حول اخلبرة اجلدي��دة ،وتعبيراتهم ،وتتبع
اهتماماتهم ،حيث من أدوار املعلمني في أس��لوب (ريجيو إمييليا) التربوي املساهمة
ف��ي اإلثراء اللغوي لألطف��ال من خالل التواص��ل معهم وإعداد بيئة تعلم تس��هم في
إث��راء التعل��م والعمل في تعاون م��ع الزم�لاء (النقيب )2009 ،وتنمي��ة االجتاهات
نحو تقدير العمل من خالل النشاطات العملية واملمارسات واخلبرات فتنمو مهارات
الطفل ،وتنمو اجتاهاته اإليجابية نحو العمل ،وتثبيت العادات السليمة املرتبطة به
(بدر.)2009 ،
النتائج التي حتققت من الن�شاط ال�ساد�س وال�سابع:
•االستمرار في حتقيق الشراكة الدائمة بني األطفال والعمل التعاوني.
• تنمية امليول العلمية لدى األطفال.
•حتليل الصفات املش��تركة وغير املش��تركة ،ثم اس��تنتاج الصفات اجلوهرية املميزة
(أنواع النحل) ،ومن ثم تكوين املعاني الصحيحة للمعارف واملعلومات.
•تقوي��ة املالحظة والتركي��ز والتذكر والتفكير ل��دى األطف��ال (إدراك املظاهر املختلفة
لألشياء.
•توثيق الصلة بني ما تعلمه الطفل وبني حياته وبيئته.
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•تنمية حب االطالع نحو مهنة النحال.
•تنمية الش��عور الديني وإش��عاره بقدرة الله وعظمته في خلقه ،وش��كره على نعمه
(النحل والعسل).
الن�شاط الثامن( :املر�سم):
بن��اء لوح��ات فنية فردي��ة وجماعية حول مملك��ة النحل من وجهة نظ��ر الطفل من خالل
امل��واد الفنية املختلفة ،يتخلل ذلك س��ماع تخطيطات كل طفل لتنفي��ذ ذلك ،ثم جنمع األعمال
املنفذة في لوحة واحدة ويعقب العمل مناقشة حول العمل ومملكة النحل.
التطبيق:
•مت جتهي��ز املرس��م بالوس��ائل واملواد املتنوعة التي تخدم النش��اط م��ن خامات فنية
وأوراق واللوحة النهائية التي سننفذ عليها النشاط.
•قام��ت املعلمة بالطلب م��ن األطفال بالتعبير عما مروا به م��ن معارف وخبرات خالل
النشاطات السابقة حول مملكة النحل ،وذلك من خالل الرسم فتناول األطفال أطراف
احلديث حول رغبتهم في رس��م ملكة النحل واخللية واألزهار املختلفة ،كذلك النحال
والنحل��ة العامل��ة والكثير من العس��ل ،وب��دؤوا بتنفيذ ذل��ك بكل رغبة واس��تمتاع،
واختلفت اللوحات؛ فكل طفلة رسمت شيئا ً شاهدته أو تعلمته في األنشطة السابقة،
وعند س��ؤال كل طفلة ع��ن لوحتها أجابت فاطمة :رس��مت ملكة النحل��ة كبيرة وهي
تض��ع البيض ف��ي اخللية ،أما كادي فقالت :إنها رس��مت النحل��ة العاملة التي جتمع
الرحيق ورس��مت بجانبها العس��ل الذي تصنعه ،وسارة :رسمت النحال اللي يخرج
العس��ل م��ن اخللية ويرب��ي النحل ،ومرمي :رس��مت خلي��ة النحل وفيها عس��ل كثير
وأمامها حديقة الورد.
•ث��م انتقلنا باألطف��ال ملجموعة أخرى للعم��ل باخلامات الفنية ،وأيض��ا ً قاموا بصنع
مناذج للنحل ولألزهار املختلف��ة األلوان بدون توجيه من املعلمة فقد خططوا للقيام
بذل��ك وفق��ا ً ملا مروا به م��ن خب��رات واكتفت املعلمة مبس��اعدتهم ف��ي القص ولصق
اللوحة.
•عادة يس��ود النش��اط الفني بعض الفوضى في الوضع التقليدي والتخبط في تنفيذ
األفكار.
•بع��د ذل��ك عَ ّبرت كل طفل��ة عن ما صنعته من م��واد فنية ،فقالت فاطم��ة :قمت بصنع
نحلة صغيرة سميتها نحولة.
•كادي :عمل��ت ملك��ة النح��ل ،أم��ا مرمي فقال��ت :هذا ذكر النح��ل ونحلة س��ارة النحلة
العاملة ،وكانوا فرحني بصنعهم لهذه النحالت وتسميتها.
•تخل��ل عمل األطفال حوارات بني األطفال حول العمل (كادي ،س��ارة ،فاطمة ،مرمي)،
وفيما يلي بعض منها (التعلم من خالل املهارات والفنون):
•سنعمل لوحة كبيرة ونضع فيها كل رسوماتنا والنحالت والورود.
•الله وردة كادي جنها برد.
•بنسوي الوردة على شكل دائرة وذلك أسهل لنا بعدها نضع العود لنثبتها.
•كان األطفال مستمتعني بالعمل والتخطيط لعمل اللوحة.
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•وبعد االنتهاء من عمل اللوحة علقت كل من كادي ومرمي على اللوحة.
•هذي النحلة العاملة متتص الرحيق ،مرمي :هذه ملكة النحل فوق الورود وهناك زرع
ونحل وورود يأخذون منها حبوب اللقاح والرحيق ،كادي :ذكر النحل يتزوج امللكة
التي تضع البيض وجتعله باخللية .
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النتائج التي حتققت من الن�شاط الثامن:
•تنمية املهارات الفنية وإشباعها من خالل النشاط.
•تنمي��ة امليول الفنية واملواه��ب (كادي تتقن القص واللصق وعمل األش��كال اجلميلة
للنحل والورود واختيار األلوان).
•التعل��م من خالل امله��ارات اليدوية والفن��ون ،والتي من خاللها ت��ؤدي إلى اخلبرات
اخلالقة واإلبداعية.
•تنمية الذكاءات املتعددة.
•التركيز على التفاصيل في عمل اللوحة (مثل رسمة سارة ألرجل النحلة وبها جيوب
أو سالل جلمع حبوب اللقاح ،وأيضا ً رسمة مرمي لعمل اخللية ،ورسمة فاطمة وحجم
ملك��ة النحل ،والتركيز على ألوان الورود املختلفة في جميع الرس��ومات تأكيدا ً على
اختالف ألوان وأنواع العسل.
النتائج التي حتققت من امل�شروع ككل:
•إث��راء مه��ارات األطف��ال احلركية الفني��ة اللغوي��ة وتفكيره��م االبت��كاري من خالل
النشاطات املختلفة.
•إث��ارة اهتم��ام األطفال م��ن خالل تن��وع النش��اطات احملبب��ة إليهم في ه��ذه املرحلة
العمرية(  5 - 4سنوات).
•تأثر األطفال باخلبرات التي مروا بها ،واش��تمالها على مستويات التفكير من حتليل
وتركيب وتقومي.
•من خالل اللعب مت إكساب األطفال املعارف وحتقيق التعلم الذاتي.
•زيادة الثروة اللغوية وتنميتها من خالل جميع النش��اطات املتنوعة وإعطاء األطفال
احلرية في التعبير عن أنفسهم دون قيود.
•تعبي��ر األطف��ال ملش��روع مملك��ة النحل م��ن خالل ع��دة لغ��ات متنوع��ة حتققت في
النشاطات املختلفة.
•تنمي��ة ال��ذكاءات املتع��ددة كما وصفه��ا ه��اورد جاردنر لألطف��ال كال��ذكاء اللغوي
واملنطقي واملوسيقي واحلركي ،حيث إن النشاطات تلبي حاجة معظم الذكاءات التي
ميتلكها األطفال.
•إش��باع جان��ب اللع��ب الذي يرى ج��ان بياجي��ه بأنه يدع��م النمو املعرف��ي والتفكير
الرمزي.
•تأخذ النش��اطات املش��روع ش��كالً اجتماعي��اً ،حي��ث إن الطفل دائما يك��ون في عالقة
شراكة مع اآلخرين إذ ينظر إلى التعاون كعنصر أساس في بناء ودعم العالقات بني
األطفال ،وبعضهم ،وبينهم وبني املعلمني مبا يسهم في تنمية قدراته االجتماعية في
توا ٍز مع تنمية قدراته املعرفية (النقيب.)2009 ،
•احت��رام وتقدير كل طفلة وهذا يحقق فلس��فة (ريجيو إمييلي��ا) التربوية حيث ميكن
للطف��ل التعبي��ر عن كل ش��يء يج��ول بداخله ،ويتم ذل��ك من خالل االس��تماع للطفل
والتح��دث إلي��ه ،ومالحظته والتفاعل والتعلم من الطفل ،كم��ا أن وظيفة املعلم تكمن
مبس��اعدة الطفل لتوصيل مش��اعره وإتاح��ة الفرصة له للتح��دث والتعبير عن ذاته
بحرية (النقيب.)2009 ،
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•تنمي��ة مهاراتهم الفنية ،حيث إن الفن هو الوس��يط املختار لتعلم الطفل في أس��لوب
(ريجيو إمييليا) التربوي كونه وسيلة للتعبير عن أفكار األطفال.
•استخدام التوثيق كوسيلة تقومي (من خالل تذكر األحداث املاضية لألنشطة).
•يخ��دم املش��روع النظري��ة البنائية االجتماعية بش��كل ع��ام ،وهي إح��دى النظريات
األساسية التي يقوم عليها فكر (ريجيو إمييليا) التربوي.
•ينمي املشروع قيمة التعاون وتقدير العمل اجلماعي.
•اكتساب السلوكيات السليمة من خالل العادات الغذائية الصحية.
•حصل األطفال على وقت أطول في اكتساب اخلبرات وفرصة لفهم موضوع املشروع
بش��كل أعم��ق ،وهذا ال يتحقق مع الط��رق التقليدية فعادة تتكل��م املعلمة كثيرا ً خالل
تنفيذها للمناش��ط متناس��ية الطفل ال��ذي يحول اهتمام��ه ويغرقه ف��ي امللل بعكس
طريقة املشروع احليوية جلميع األطراف (املعلمة ،األطفال).
•العالقة احلميمة مع املعلمة زادت بشكل أكبر مع تعدد النشاطات والتفاعل من خالل
التنفيذ.
وميكن التأكيد على أهمية املشروع وحتقيقه للنتائج من خالل "أن البرامج في (ريجيو
إمييلي��ا) هادفة وبنائية تهدف إلى التعل��م بقدر ما تهدف إلى العمل على تنمية وإثراء عالقة
األطفال بالكبار ،حيث العمل يتم من خالل مشروعات قصيرة وطويلة املدى مفتوحة النهاية
نابعة من احلياة الواقعي��ة واهتمامات األطفال ،ويعمل املعلمون مع مجموعات صغيرة من
األطفال تعتمد على العمل التعاوني داخل املناشط" (النقيب .)2009 ،وهذا ما حققه مشروع
مملكة النحل.
وختاما ً نقول بأن أي طريقة ناجحة هي األخذ بيد الطفل وتش��جيعه على التعلم والعمل
الفردي واجلماعي في جو تس��وده األلفة واحملبة ،فتتحق��ق األهداف التربوية التعليمية في
رياض األطفال.
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