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 ملخص
ھدفت الدراسة الحالية للتعرف على مدى فاعلية برنامج مقترح في خفض الحركات النمطية 

طفالً مكفوفاًّ ) 20(مدرسة، وقد تكونت عينة الدراسة مكونة من للمكفوفين في مرحلة ما قبل ال
وال يعانون من أي إعاقات أخرى، وقد تم إختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية كما تم توزيعھا 

أطفال مكفوفين تلقى افرادھا برنامج تدريبي لخفض ) 10( تجريبية تكونت منمجموعة إلى 
أطفال مكفوفين ولم يتلق افرادھا أية ) 10(وأخرى ضابطة تكونت من  الحركات النمطية،

ما مدى فاعلية برنامج مقترح في خفض  :برنامج، وقد حاولت الدراسة االجابة عن السؤال التالي
وقد قام الباحث بتصميم مقياس  الحركات النمطية لألطفال المكفوفين في مرحلة ما قبل المدرسة؟

، وأظھرت النتائج بعد جيدةالصدق والثبات  مؤشراتالمقياس على  الحركات النمطية، وحصل
تطبيق البرامج فاعلية البرامج االمقترح في خفض الحركات النمطية لألطفال المكفوفين، وقد 
تمت مناقشة النتائج من حيث إنسجامھا مع الدراسات السابقة، وتم تقديم العديد من التوصيات 

التوصيات تدريب تلك ومن  مع اإلعاقة وتجاوز تبعاتھامنھا، لمساعدة ھذه الفئة على التكيف
وضرورة وجود ، منع الحركات النمطيةلوفين فالعاملين مع المكفوفين على طرق ارشاد المك

تنوع في البرامج التدريبية في اكساب السلوكات المرغوبه لألطفال المكفوفين، وتدريب المعلمين 
 .اإلعاقة البصرية على استخدام فنيات تعديل السلوكواألخصائيين الذين يعملون في مجال 

 .الطفل الكفيف، الحركات النمطية، البرنامج المقترح: كلمات مفتاحية
 
Abstract 

The present study concentrate on studying the effectiveness of a sug-
gested program to reduce stereotypic movement for the blind students in 
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preschool level. The sample of this study consisted of 20 blind students 
who were selected and divided randomly to two groups; Experimental 
group which received the treatment and those who didnot recive any 
treatment. This study tried to answer the following question: What is the 
range of effectiveness of the suggested program to reduce the Stereotypic 
Movment for the blind in preschool level? The researcher designed a ste-
reotypic movment scale with a high level of validity and reliability and 
he conducted statistical analysis using arithmetic averages. The results 
shown after applying programs the effectiveness of a suggested program 
to reduce the stereotypic movment for the blind students. The results 
were discussed in terms of compatibility with previous studies. Several 
recommendations were presented to help the blind students adapting and 
overcoming the consequences. Traning the workers with the blinds on 
methods of control sterotypical movemnts, the importance of variety in 
training programs in gifting the positive behaviors to blind kids and final-
ly, train the teachers and specialiests in visual impartments on using 
methods of behavior modification. 

Key Words: Blind Student, A Stereotypic Movment and the Sug-
gested Program. 

 
 المقـــدمة وخلفية الدراسة

تعد السنوات األولى من حياة الطفل من أھم مراحل نموه إذ تتشكل فيھا شخصيته االنسانية، 
وال تعود نتائج االھتمام باألطفال في ھذه المرحلة إلى األطفال فحسب بل إلى المجتمع كذلك، 

كذلك االھتمام بذوي الحاجات وتمثل تربية األطفال والعناية بھم إحدى مؤشرات حضارة األمم، و
الخاصة، الن إھمالھم يؤدي إلى تعرضھم للمزيد من المشكالت التي تضاعف إعاقتھم، ومن ھنا 

محمد  ،يلزم التدخل االرشادي والعالجي لمواجھة المشكالت التي تترتب على اإلعاقة
(Mohamed, 2004).  

مل معھم ومناھج محددة ويحتاج األطفال ذوو الحاجات الخاصة إلى اسلوب خاص للتعا
ً في مقدمة تلك الفئات التي تحتاج إلى تدريب،  لتربيتھم ومساعدتھم، ويعد المعاقون بصريا
وتأھيل يؤدي إلى زيادة تركيزھم وتقويم سلوكھم من أجل التمھيد لدمجھم في المجتمع وتفاعلھم 

 (Jaradat, 2014).  جرادات ،مع أقرانھم

ظاھر النمائية المختلفة للفرد المصاب بھا، وتحدد شدة وتؤثر اإلعاقة البصرية على الم
اإلعاقة حاجة المعاق إلى االعتماد على الحواس االخرى، فبعضھم يتقبل اإلعاقة ويتفاعل مع 
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البيئة، وبعضھم يفضل العزلة، كما تفرض اإلعاقة على الكفيف قيوداً تقلل من قدرته على 
المطيري  ،لق بالكفيف، وبعضھا يتعلق بالمجتمعالتفاعل االجتماعي، وھذه القيود بعضھا يتع

(Almatari, 2005).  

إّن تأثير اإلعاقة على شخصية الفرد الكفيف تمتد إلى جوانب عدة، وإّن تقديم الخدمات 
حيث ال يتعرض الطفل الكفيف  التربوية للكفيف بحاجة إلى تحديد الخصائص النفسية للكفيف،

إلى الخبرات التي يتعرض لھا أقرانه من المبصرين، مما يؤدي بالكفيف إلى تطوير سلوكيّات 
محمود  ،غير مناسبة مثل التأرجح، وحركات األيدي غير المناسبة نحو فرك العينين

(Mahmood, 2011).  

  ر بالعوامل النفسية وللبيئة دور مھم في نمو وتطور شخصية الكفيف، فالكفيف يتأث
  الداخلية كاالتجاھات المشوھة عن الذات، واالتجاھات السلبية لألسرة، والمعلمين، 
، واالقران، وھي بالتالي تؤثر على تكيف الكفيف وتطور شخصيته الربيعة، الزريقات

(Alrabi’a, A. N. & Alzuraiqat, 2010). 

قات شخصية والمحافظة عليھا، ويواجه الكفيف صعوبات في اكتساب مھارات اقامة عال
وذلك لعدم قدرته على االستفادة من المعلومات البصرية في تعلم السلوك االجتماعي، كما وإّن 
فقد البصر يحد من ممارسة الكفيف لالنشطة التي يمارسھا المبصرون، مما يؤدي إلى فقد الثقة 

 حسن ،الم الكفيف عالماً محدوداً بالنفس، ويحد من دافع االستطالع واالكتشاف لديه، مما يجعل ع
(Hasan, 2003).  

إّن غياب فرص إشباع الحاجات االساسية الحركية للكفيف يؤدي بالكفيف إلى البحث عن 
التعويض من القيام بحركات نمطية غير ھادفة، ويعتبر السلوك النمطي من الخصائص السلوكية 

مثل ھز الرأس، وتحريك الجسم، للكفيف، وتتمثل مظاھر ھذا السلوك في حركات تكرارية، 
  الشمراني ،وفرك العينين، وھز الرجلين، والدوران في المكان نفسه، ورفرفة اليدين

 (Al-Shamrani, 2010).  

وال يختلف السلوك النمطي للكفيف عن السلوك النمطي لإلعاقات االخرى مثل التوحد، 
ً من نشاطات المكفوفين واإلعاقة العقلية وغيرھا، وتغطي السلوكات وارين  ،النمطية مدى واسعا

)Warren, 1994.(  وقد فّسر ھذا السلوك لدى المكفوفين باعتباره تعبيراً عن الحرمان  
 البيئي، وتتعدد التفسيرات لحدوث الحركات النمطية للطفل الكفيف فيرى خضير، والببالوي

)Khdir & 2004 Albiblawi(ع إلى أّن الطاقة الحركية التي ، أّن الحركات النمطية ترج
ً من األخطار، فأنھا ترتد إلى  يحبسھا الكفيف ويمنعھا من اإلنطالق في مسارھا الطبيعي خوفا
داخل الطفل الكفيف على شكل حركات روتينية مثل حركات األطراف، أو الرأس، او فرك 

إلثارة الحسية إلى أّن نقص ا (Alhadidi, 2002) العينين وغيرھا، بينما ذھبت الحديدي
المطلوبة ربما تكون السبب في ظھور الحركات الالتوافقية، وبالتالي يميل الكفيف إلى استخدام 
جسمه لإلثارة الحسية والحركية، وألن حركته الجسدية محدودة ومقيدة فإنه ال يستطيع أن يغير 

ى نشاطاته ما حوله من خالل االنتقال من مكان إلى آخر من أجل حاجته إلى المحافظة عل
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، أّن )McHugh & Lieberman, 2003(الجسدية والقيام بھا، وأشار مك ھيو، وليبرمان 
الحركات النمطية تنتج عن الحرمان االجتماعي حيث يكون االحتكاك والتواصل مع اآلخرين 

أو أن تكون ھذه الحركات  محدوداً، باإلضافة إلى عدم قدرة الكفيف على تقليد المحيطين به،
 تحدث نتيجة الضطراب في العمليات الوظيفية، أو نتيجة تلف في الجھاز العصبي، ومھما 
كانت األسباب التي تؤدي إلى حدوث ھذه الحركات النمطية لدى الطفل الكفيف، فإّن ھذه 

 ليف الحركات الالتوافقية تؤثر على التوافق النفسي واالجتماعي للكفيف، وذھب بيفي و
)2002 Peavey & Leff( إلى أّن العوامل التي تقلل من فرص الكفيف من التفاعل ،

االجتماعي مع المحيطين به ھو ما يولده كف البصر من حركات نمطية ال تتناسب مع مواقف 
التفاعل االجتماعي مع اآلخرين، وتأكد الدراسات ھذا المعنى مثل دراسة تروستر وآخرون، 

1991)Tröster et al., (  ،ودراسة ھيورد)Heward, 2006( والتي أشارت إلى أّن ،
ممارسة الكفيف للحركات النمطية يؤدي إلى قصور في التفاعل االجتماعي، والمھارات 
االجتماعية واالكاديمية، كما أنھا تؤدي إلى تكوين اتجاھات سلبية نحو الكفيف، ويرى محمد 

)Mohamad, 2004(طورون حركات نمطية تؤثر على نموھم ، أّن األطفال المكفوفين ي
االجتماعي وتجعلھم يواجھون العديد من المشكالت االجتماعية والنفسية، وتأخذ الحركات 

إلى Fazzi et al., 1999) (النمطي للطفل الكفيف أشكاالً متعددة فقد أشار فازي وآخرون 
الجسم، والمسك المتكرر  العديد من الحركات النمطية السائدة لدى الطفل الكفيف، مثل اھتزاز

 لألشياء، وحركات األصابع النمطية، ووضع الوجه لألسفل، ويؤكد ھذا المعنى بريم وآخرون
(Brame et al., 1998)  حيث أشار إلى أّن الطفل الكفيف لديه سلوكيات غير مالئمة من

العزلة الناحية االجتماعية تتمثل في تكرار حركات الجسم بصورة غير عادية، والميل نحو 
 .االجتماعية، وممارسة استثارة الذات التي ال تھدف إلى التوافق مع اآلخرين

وحول أسباب ظھور الحركات النمطية لدى الطفل الكفيف يشير القريوتي وآخرون 
(Alqariuti et al., 2001) يرجع السبب : أّن ھناك ثالثة اتجاھات في تفسيرھا فاالتجاه األول

مما يدفع الطفل الكفيف التعويض عن طريق األثارة الذاتية، بينما بشير  إلى الحرمان الحسي،
اإلتجاه الثاني إلى الحرمان االجتماعي، مما يدفع الطفل إلى الحركات النمطية، أما اإلتجاه الثالث 
فيرجع السبب إلى التوترات والضغوط اإلنفعالية، مما يدفع الطفل إلى االستسالم والتعويض 

، إلى عدم قدرة الكفيف على (Tamom, 2000)ال توافقية، بينما أرجعھا طموم بأنماط حركية 
التعامل مع البيئة المحيطة، أو نتيجة لشعور الطفل الكفيف بالخوف والعزلة التي يعاني منھا، أما 

فقد أرجع األسباب إلى النمو من وجھة نظر النمو الطبيعي،  ،(Al-Khateeb, 2009)الخطيب 
حركات في مراحل نمو مبكرة ثم تزول في مراحل عمرية محددة مع الطفل حيث تظھر ھذه ال

العادي، أما الطفل المعوق فتبقى معه ألنه غير قادر على تعلم األنماط الحركية المالئمة، 
، ظھور الحركات النمطية في ضوء نظرية التحليل النفسي بأنه )(Alsayed, 2003 ويفسرالسيد

ھؤالء األطفال، وأّن النمط الحركي ھو المفتاح لفھم مسارات تفريغ  تفريغ للطاقات العدوانية لدى
الطاقات العدوانية، ومھما كان السبب وراء الحركات النمطية فإنھا تعد حركات غير تكيفية تؤثر 
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ً على توافق الكفيف، وتحد من إنتباه الطفل الكفيف مما يؤدي إلى تدني تحصيله الدراسي،  سلبا
  .(Alhadidi, 2002)الحديدي  ،يئته التي يعيش فيھاوھي بذلك تعزله عن ب

ولما كانت الحركات النمطية تحدث ھذا التأثير السلبي على شخصية الكفيف وعلى توافقه 
النفسي واالجتماعي، فقد اھتم الباحثون في مجال تعديل السلوك بمحاولة وضع البرامج الخاصة 

ھذه الحركات النمطية، أو التخلص منھا،  االرشادية، والتدريبية والعالجية المناسبة لخفض
واستخدمت ھذه البرامج في سبيل تحقيق ھذه الھدف اساليب متعددة ومتنوعة لتعديل ھذه 
الحركات النمطية، وتعتمد ھذه البرامج على تحديد المعززات المساعدة التي تدعم برامج تعديل 

إلى أّن من أكثر  ،) (Al-Zuraiqat, 2006الحركات النمطية للطفل الكفيف، وذھب الزريقات
أساليب تعديل الحركات النمطية لدى الطفل الكفيف ھو أسلوب االخفاء، والعزل، وتعزيز 

ويتضح من  السلوكات المتناقضة، والتصحيح الزائد، والتغذية الراجعة اإليجابية االجرائية،
مراجعة وتحليل األدب النظري للحركات النمطية لدى الطفل الكفيف أّن أساليب تعديل السلوك 

ھي األساليب ) وخاصة مبادئ األشراط األجرائي، والتعلم االجتماعي( المستندة إلى مبادئ التعلم
ً وفاعلية في خفض الحركات النمطية مثل ة الراجعة، التعزيز اإليجابي والتغذي( األكثر شيوعا

، وقد حققت ھذه )واإلقصاء عن التعزيز اإليجابي، وتكلفة االستجابة، والتعزيز التفاضلي
ً في خفض الحركات النمطية لدى الطفل الكفيف، حيث أشارت العديد من  األساليب نجاحا
الدراسات والبحوث إلى فاعلية أساليب تعديل السلوك في خفض الحركات النمطية لدى الطفل 

  ودراسة  ،(Raver, 1984)ودراسة رافر  (Ross, 1962)مثل دراسة روس  الكفيف
، واستخدمت العديد من برامج تعديل السلوك (O'Cleirigh et al., 1994)اوكليري وآخرون 

  النمطي للطفل الكفيف أنماط مختلفة ومتعددة من أساليب تعديل السلوك، فقد اعتمدت دراسة 
  على أسلوب التعزيز بأشكاله المختلفة،  ،(McAdam et al., 1985)مك آدم وآخرون 

  بينما استخدمت دراسات اخرى أسلوب التعزيز التفاضلي مثل دراسة بارتون، 
  بينما  (Ross, 1992) ، ودراسة روس),Barton & LaGrow  (1985والجرو، 

   استخدمت دراسات وأبحاث غيرھا أسلوب التصحيح الزائد نحو دراسة استفيفز، وكوينج
Estevis & Koening, 1994)( ترانسون، واستخدمت دراسة ،(Transon, 1988) ،  

  أسلوب التغذية الراجعة اللفظية، وذھبت دراسات اخرى إلى اعتماد أسلوب اإلقصاء عن 
 .Luiselli, et al(التعزيز اإليجابي في الحد من الحركات النمطية مثل دراسة لويسلي وآخرون 

  أسلوب يقضي بتعريض الطفل الكفيف لخبرات جديدة من ، واستخدمت دراسات )1985
ات النمطية نحو دراسة بيفي، خالل المشاركة في األنشطة الجماعية لخفض الحرك

 . (Peavey & Leff, 2002)وليف

ومن االطالع على الدراسات التي اھتمت بخفض الحركات النمطية للطفل الكفيف نالحظ 
  تلفة في تعديل السلوك وكان من أھمھا التعزيز أنھا اعتمدت على أساليب متنوعة ومخ

اإليجابي، حيث يعد ھذا النوع من التعزيز من أكثر األساليب استخداماً، وينجم عن تطبيقه نتائج 
 ايجابية في بيئة الفرد، وھو يشتمل على معززات مالية واجتماعية ونشاطية حركية محمود

(Mahmood, 2011) ض الحركات النمطية، وأسلوب التغذية ، والتعزيز له فاعليته في خف
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الراجعة الذي يتضمن تقديم معلومات لفظية للطفل الكفيف توضح له األثر الذي نتج عن سلوكه، 
والتنظيم الذاتي، والتفاعالت االجتماعية، والتصحيح الزائد، وأسلوب اإلقصاء، والضبط الذاتي 

 .وغيرھا

ھذا وتناولت العديد من الدراسات أھمية البرامج اإلرشادية في خفض الحركات النمطية 
أكدت على ) (Al-Jawaldeh & Al-Imam, 2009واإلمام،  للكفيف، ففي دراسة الجوالدة،

أھمية تقديم البرامج المساندة النفسية، واالجتماعية للطلبة ذوي اإلحتياجات الخاصة لما للبرامج 
، ) (Mohammed, 2007وتوصلت دراسة محمد.بي في حياتھم النفسية، والتربويةمن أثر إيجا

إلى أّن البرنامج اإلرشادي له أثر في خفض القلق لدى المراھقين فاقدي البصر، ويساعدھم في 
وأثبتت .التخلص من المشكالت التي تسبب لھم القلق واالضطراب بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي

إلى أنّه حدث تحسن ملحوظ في الكفاءة  ،) (Abdulwahab, 2007دراسة عبدالوھاب
أنًه كلما تم al. 1993)   (McAdam etالمكفوفين،وبينت دراسة مك آدم، االجتماعية لدى بعض

ً على المھارات االجتماعية، والسلوك االجتماعي السوي يتحقق  تدريب األطفال المعاقين بصريا
ويتخلصون من السلوكيات غير المرغوب فيھا، وخلصت  التوافق االجتماعي، والنفسي لديھم،

، والتي اجريت على طفل كفيف (Luiselli & Michaud, 1983) دراسة لويسلي، وميشود
حد عشر سنة لمعالجة السلوك النطي المتعلق في إيذاء الذات، والسلوك العدوانى باستخدام أعمره 

نمطي بشكل ملحوظ بعد تطبيق البرنامج، التصحيح الزائد، وأظھرت النتائج انخفاض السلوك ال
، والتي ھدفت إلى خفض السلوك )(Sisson,et al, 1988وفي دراسة سيسون، وآخرون، 

ً والمعاقين بصرياً، وتم استخدام اسلوبي التعزيو  النمطي لدى ثالثة اطفال من المعاقين عقليا
مج في خفض السلوك النمطي التفاضلي، والتصحيح الزائد، وأشارات النتائج إلى فاعلية البرنا

لدى المجموعتين، ومن ھنا تنبع الحاجة إلى الخدمات اإلرشادية للمكفوفين مثل غيرھم العاديين، 
وذلك لمساعدتھم على إشباع حاجتھم النفسية لمواجھة مشكالتھم الخاصة، والتغلب على اآلثار 

إلنطواء، وتعديل ردود الفعل النفسية المترتبة على إعاقتھم مثل الصراع والقلق، واإلحباط، وا
لالتجاھات االجتماعية السلبية التي تحاول عزلھم عن األفراد العاديين، وتقديم خدمات االرشاد 

ھذا وأشارت معظم الدراسات، والبرامج (Ali, 2002) األسري، والتربوي المناسب لھم علي، 
لفرد، وسلوكه، وعلى التي أجريت إلى األثر الواضح الذي تحدثه اإلعاقة البصرية على ا

. وتعد عملية تحديد ھذه المشكالت في وقت مبكر مھمة جداّ، وتساعد في تطورھا. المجتمع
ويتضح من الدراسات والبرامج الحاجة الماسة إلى إيجاد برامج تلبّي حاجات الكفيف في التغلب 

 . كفوفينعلى العقبات التي تواجھه، ولذلك جاء ھذا البرنامج المقترح لتلبية حاجة الم

نواع الحركات النمطية المنتشرة أمما سبق يتضح أّن بعض الدراسات اھتمت بالتعرف على 
 (Alrabi’a & Alzuraiqat, 2010) الربيعة، والزريقات(لدى الطفل الكفيف مثل دراسة 
ودراسة مك ھوك، وليبرمان  (McAdam et al. 1993) ودراسة مك آدم، وآخرون

2003)McHugh & Lieberman, ( كما تناولت بعض الدراسات األسباب التي تؤدي ، 
  ين مثل دراسة مك ھوك، وليبرمان،ل المكفوفاإلى ظھور الحركات النمطية لدى األطف
McHugh & Lieberman, 2003) (  ودراسة مك ھوك(McHugh, 1995)  ودراسة
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وتناولت دراسات اخرى أھمية  (Alrabi’a & Alzuraiqat, 2010) تالربيعة، وزريقا
  أساليب تعديل السلوك في خفض الحركات النمطية لدى األطفال المكفوفين مثل 

، من الدراسات السابقة تنوع (Raver, 1987)ودراسة ريفر   (Ross1992)دراسة روس
  فنيات تعديل السلوك المستخدمة في خفض الحركات النمطية لدى األطفال المكفوفين مثل 

 ، ودراسة بيفي وليفي(Raver, 1987)، ودراسة ريفر (Ross, 1992)س دراسة رو
Peavey & Leff, 2002)( طموم، ودراسة (Tamom, 2000)  واھتمت بعض  

 الدراسات بوضع برامج لخفض السلوك النمطي لذوي اإلعاقة البصرية مثل دراسة محمود
(Mahmoud, 2011)  والتي أشارت نتائجھا إلى فاعلية البرنامج في خفض السلوك النمطي

والتي خلصت  (Al-Shamrani, 2010) اقة البصرية، ودراسة الشمرانيعلألطفال ذوي اإل
 .نتائجھا إلى أھمية التدريب المبكر لألطفال ذوي اإلعاقة البصرية على خفض السلوك النمطي

ن ھذه الدراسات في بناء مقياس الحركات النمطية لدى واستفاد الباحث في دراسته الحالية م
الطفل الكفيف، وتحديد عينة الدراسة لدى األطفال المكفوفين الذين يعانون من الحركات النمطية، 
وبناء البرنامج المقترح في خفض الحركات النمطية، واختيار فنيات تعديل السلوك المناسبة التي 

ناولت ھذه الدراسات فئات مختلفة من المعاقين بصرياً، إال أن تستخدم في البرامج التدريبة، وت
فئة المكفوفين فى مرحلة رياض األطفال كان حظھا من ھذه الدراسات والبرامج التدريبة قليلة 
جداً فجاءت ھذه الدراسة للتتناول ھذه الفئة وتركيز االھتمام بھا وأھمية التدخل المبكر في تدريبھا 

 . ا لألندماج في المجتمعوتمھيد الطريق أمامھ

 مشكلة الدراسة
تكمن مشكلة الدراسة في وجود أعداد كبيرة من المكفوفين في مرحلة ما قبل المدرسة، وفي 
ضوء حاجة ھذه الفئة إلى رعاية خاصة، حيث أنھم ينظرون إلى الحياة بطريقة مختلفة عن 

يه من دعم من قبل اآلخرين اآلخرين، وتتأثر نظرتھم للحياة بظروف اإلعاقة، وما يحصلون عل
سواًء كان من األسرة أو من المجتمع، وتحتاج ھذه الفئة إلى خدمات إرشادية وتدريبية تساعدھم 
على التوافق النفسي، والتوافق مع ظروف الحياة في ظل اإلعاقة، وتعتبر الحركات النمطية من 

عادة والرغبة في الحياة، المؤشرات المزعجة لألسرة، والمعلمين، ورضا الفرد واحساسه بالس
ً لتحقيق ھذا الھدف تحاول الدراسة الحالية معرفة فاعلية البرنامج المقترح في خفض  وسعيا
الحركات النمطية لدى الطفل الكفيف في مرحلة ما قبل المدرسة، وبالتحديد اإلجابة على السؤال 

 :اآلتي

دى الطفل الكفيف في ما مدى فاعلية البرنامج المقترح في خفض الحركات النمطية ل
 مرحلة ما قبل المدرسة ؟

 فرض الدراسة

α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند   أفراد المجموعةبين متوسطات أداء  )0.05
 .المستحدم في ھذه الدراسةلحركات النمطية اقياس  مالضابطة على  مجموعةالتجريبية، وال
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 أھمية الــدراسة
ً بذواتھم كأفراد فاعلين في  ترجع أھمية الدراسة الحالية إلى عدم شعور المعاقين بصريا
ً على الفرد والمجتمع، ولضرورة التعرف  المجتمع مما يمثل ظاھرة نفسية إجتماعية تؤثر سلبا

 : يعلى حجم ھذه الظاھرة ووسائل مواجھتھا، ويمكن تحديد أھمية الدراسة في اآلت

 من المجاالت التي لم تلق االھتمام الكافي لدى الباحثين في مجال تغطي الدراسة مجاالً  .1
 ً  .اإلرشاد النفسي للمعاقين بصريا

ً الشعور بالرضا، وتحقيق التوافق  .2 يسھم البرنامج المقترح في إكساب المعاقين بصريا
 .النفسي

يسھم في مساعدة المكفوفين على تحقيق تصميم البرنامج المقترح للطلبة المكفوفين  .3
 .حاجاتھم

تسلط الدراسة الضوء على أھمية توفير برامج تعوض المكفوفين عما فقدوه من نعمة  .4
 .البصر

تفيد الدراسة في تطوير البرامج اإلرشادية الخاصة بالمكفوفين في اتخاذ القرارات المناسبة  .5
 .بھذا الخصوص

 أھداف الدراسة
تھدف الدراسة الحالية إلى إعداد برنامج مقترح لخفض الحركات النمطية للطفل الكفيف في 

 :مرحلة ما قبل المدرسة، ويمكن تلخيص أھداف الدراسة كاالتي

 .الكشف عن مدى فاعلية البرنامج المقترح في خفض الحركات النمطية للطفل الكفيف .1

ة خفض الحركات النمطية للطفل زيادة الوعي لدى الكفيف، واسرته، ومعلميه بأھمي .2
 .الكفيف، وأثرھا على تفاعله االجتماعي، وتوفير خصوصية الكفيف

واالرشادية  األستفادة من الدراسة الحالية في سد النقص في مجال البرامج التدريبية، .3
 .المقدمة لألطفال المكفوفين لخفض السلوكيات النمطية لديھم

والتي تحتاج إلى مزيد من الرعاية واالھتمام، للحد من تأثير  تركيز االھتمام على ھذه الفئة، .4
 .األعاقة السلبي على توافق الكفيف وتفاعله مع محيطه

 حدود الدراسة
اقتصرت الدراسة على األطفال المكفوفين في مدينة عّمان في مرحلة ما  :الحدود المكانية

 .قبل المدرسة
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ً في مرحلة ما قبل المدرسة في ط) 20(اقتصرت الدراسة على : الحدود البشرية فالً كفيفا
 .مدينة عّمان 

 م2014-2-15إلى  2013-9- 1طبقت الدراسة في الفترة الواقعة بين : لحدود الزمانيةا

 مصطلحات الدراسـة
) 20/200(من ال تزيد حدة إبصاره في أقوى عينيه عن ھو يقصد بالكفيف : الكفيف كلياً 

 (Alhadidi, 2002)من خالل الحواس األخرى غير البصر، الحديدي بعد التصحيح، ويتعلم 
بعد ) 20/200(ويعرف في ھذه الدراسة كل من ال تزيد حدة إبصاره في أقوى عينيه عن 

 .التصحيح، ويتعلم من خالل الحواس األخرى غير البصر

مجموعة من الخطوات المحددة والمنظمة تستند في اساسھا على : البرنامج المقترح
نظريات وفنيات ومبادئ اإلرشاد النفسي، وتتضمن مجموعة من المعلومات والخبرات، 
والمھارات واألنشطة المختلفة، والتي تقدم لألفراد خالل فترة زمنية محددة بھدف مساعدتھم في 
تعديل سلوكيات، ومھارات جديدة تؤدي بھم إلى تحقيق التوافق النفسي وتساعدھم في التغلب 

وترمي إلى تحقيق الھدف من البرنامج وھو .التي يعانونھا في معترك الحياةعلى المشكالت 
 .ووسائل التقويم بأنشطةمساعدة المكفوفين في تنمية األمن النفسي لديھم محدداً 

يعرف السلوك النمطي بأنه الحركة غير الھادفه والمتكررة التي يتسم بھا  :السلوك النمطي
ً ويساراً، كذلك تحريك الجسم في اتجاه معين ذوو اإلعاقة البصرية مثل تحريك ا لرأس يمينا
  ).Asrtawi & et, al, 2002( بصفة متكررة، السرطاوي وآخرون

 ً ھو مظھر سلوكي غير تكيفي يبدو على ھيئة استجابات متباينة من الناحية :ويعرف اجرائيا
تؤديھا، وتتمثل في الشكلية إال أنھا تتشابه من حيث كونه غير وظيفية اي ليس لھا وظيفة 

 .مجموعة من الحركات الجسمية مثل ھز الرأس، وتحريك الجذع، وتحريك اليدين، واألطراف

 الطريقة واإلجراءات
ً لعينة الدراسة واألدوات التي تم تطبيقھا على أفراد العينة،  تتضمن اإلجراءات وصفا

 .في معالجة البياناتوخطوات البحث، وإجراءاته، والتصميم اإلحصائي الذي اتبعه الباحث 

يتكون مجتمع الدراسة الحالية من االطفال المكفوفين في مرحلة ما قبل  :الدراسة مجتمع
وال يعانون من أية إعاقة أخرى سوى كّف البصر، وتّم توزيع العينة إلى مجموعتين  ،المدرسة

 ).10=ن(والمجموعة الضابطة  ،)10=ن(بطريقة عشوائية، المجموعة التجريبية 
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 ةــأدوات الدراس
 .)من إعداد الباحث( مقياس الحركات النمطية

 طريقة تصميم مقياس الحركات النمطية
اطالع الباحث على األدبيات والدراسات، والبحوث السابقة التي إھتمت بمجال الدراسة،  .1

 .وكذلك االطالع على المقاييس التي تم تصميمھا في ھذا المجال

 .إعداد الصورة األولية للمقياس في ضوء األبعاد المتضمنه في البرنامج .2

عرض المقياس على مجموعة من المحكمين من ذوي اإلختصاص للتأّكد من مدى مالءمة  .3
 %).75(بنود المقياس وقد بلغت نسبة اإلتفاق بين المحكمين 

 .تعديل المقياس في ضوء آراء المحكمين .4

 .أبعاد) 5(فقرة موزعة على) 32(ة منيتكون مقياس الحركات النمطي .5

 .مقياس الحركات النمطية :وصف المقياس

 :تم التحقق من دالالت صدق المقياس كما يلي :صدق المقياس

تّم عرض المقياس على مجموعة من المتخصصين في مجال التربية  :كمينصدق المح
مدى تطابق  حول%) 72(الخاصة، وعلم النفس، وقد أظھرت النتائج اتفاق المحكمين بنسبة 

  .فقرات المقياس لمحتواه وأھدافه

  ثبات المقياس
 تم التحقق من دالالت ثبات المقياس بطريقتين ھما

الفا لالتساق الداخلي، معامل  قام الباحث باستخراج :استخراج معامل الفا لالتساق الداخلي .1
 .وتؤكد اتساق فقرات المقياس ، وھي قيمة مقبولة،)0.758(الثبات،  معامل وقد بلغت قيمة

تّم تجزئة بنود المقياس إلى مجموعتين األولى مجموعة الفقرات : طريقة التجزئة النصفية .2
رتباط بين درجات أفراد الفردية، والثانية مجموعة الفقرات الزوجية، وتّم حساب معامل اال

بين درجات أفراد العينة في المجموعتين  العينة في المجموعتين، وبلغ معامل اإلرتباط
 ).2( وھي معامالت ارتباط عالية، يبينھا جدول) 0.78=ر(
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معامل االرتباط بين درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على الفقرات : )2( جدول
 .الفردية والزوجية لمقياس الحركات النمطية

 براونمعادلة سبيرمان  معامل االرتباط البعد
 0.768 0.623 حركات الرأس
 0.908 0.831 حركات العين

 0.773 0.630 حركات الجزء العلوي
 0.789 0.651 حركات اليدين
 0.756 0.612 حركات أخرى
 0.800 0.667 الدرجة الكلية

مما يدلل على أّن المقياس  ، أّن قيم معادلة سبيرمان براون مرتفعة،)2(يتضح من جدول
 .يمتاز بدرجة ثبات عالية بطريقة التجزئة النصفية 

 مفتاح تصحيح المقياس
، ثم حساب درجات االستجابات بحيث )ال(أو ) نعم(لكل بند من بنود المقياس استجابتين 

، ثم يتم تجميع )ال(وصفر على كل استجابة ) نعم(على كل استجابة ) 1(يعطي الطالب درجة 
 .درجات الخام لكل بعد على حدة ثم للمقياس ككلال

 مصادر بناء أداة القياس

 .استفاد الباحث من الدراسة في األدب التربوي، والدراسات في ھذا المجال −

 .قام الباحث بمراجعة مقاييس السلوك النمطي −

 .استشارة الخبراء والمدربين الذين يعملون مع المكفوفين −

 .تمت في ھذا المجالجمع الدراسات السابقة التي  −

−  ً  .جمع البرامج التي أعدت للكفيف عالميا

 زمن تطبيق البرنامج
  إلى 2013- 9-1استغرق تطبيق البرنامج خمسة أشھر ونصف، في الفترة بين 

 م2014- 15-2

 عينة البرنامج

من االطفال المكفوفين في مرحلة ما قبل ) 20(تشتمل الدراسة الحالية على عينة قوامھا 
 :وكانت شروط إختيار العينة كاآلتي  المدرسة،



 "......فاعلية برنامج مقترح في خفض الحركات النمطية لدى "ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1384

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )7( 29المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 .أن يكون طفالً كفيفاً كلياً في مرحلة ما قبل المدرسة .1

 .أال يكون لديه أي إعاقات أخرى .2

  محتوى البرنامج
يتكون البرنامج االرشادي المقترح في ھذه الدراسة من احدى وثالثين جلسة تم تنفيذھا 

عة من المختصين، وذلك للتحقق من بشكل منطقي، ومتسلسل، ثم عرض البرنامج على مجمو
، وتم اآلخذ بمالحظات المحكمين، وإعداد البرنامج بشكل نھائي، مطابقة فقرات المقياس لمحتواه

وتم تنفيذ البرنامج في فترة زمنية مقدارھا خمسة أشھر ونصف، بمعدل جلستين اسبوعياً، مع 
جة عن الضروف الجوية، اآلخذ بعين االعتبار تغيب الطالب عن حضور بعض الجلسات نات

دقيقة، اال أًن بعض الجلسات كانت تمتد ألكثر من ذلك نظراً ) 60(وكان مقدار الجلسة المقرر
للمشاركة الفاعلة من الكفيف، أو أفراد األسرة، وقد تم استخدام الفنيات اآلتية أثناء تطبيق 

 :البرنامج

الة امتناعه عن القيام بالسلوك ويتضمن ھذا اإلجراء تعزيز الطفل في ح: التعزيز التفاضلي .1
غير المرغوب فيه لفترة زمنية محددة، وبشكل عام تمثل ھذا األسلوب بالثناء على الطفل او 

 .تعزيزه بأشكال مختلفة عندما يمتنع عن القيام بالسلوك النمطي في فترة زمنية محددة

ل الكفيف توضح له تتضمن التغذية الراجعة تقديم معلومات لفظيفة للطف: التغذية الراجعة .2
األثر الذي نتج عن سلوكه، وھذه المعلومات توجه السلوك الحالي والمستقبلي، وھذا 
األسلوب يزود الطفل الكفيف بخبرات تعليمية جديدة، وتزيد من مستوى الدافعية ألداء 

 .السلوك المناسب

ً يؤدي فيه المشاركون من خالله السلوك المرغوب، :التعزيز .3 أي اإلثابة تعتمد  يعتبر اسلوبا
على السلوك المشروط بأداائه، واستخدم الباحث التعزيز المعنوي خالل جلسات البرنامج 

 .من خالل تعزيز األفكار اإليجابية والسلوكات المناسبة لطبيعة المشاركين

ھي طريقة تتم من خالل مساعدة الفرد على التحدث بحرية، وبدون قيود : التفريغ االنفعالي .4
ث المكتوبة سوءاً أكانت خبرات أم دوافع أم صراعات إنفعالية، وعندما يقوم الفرد عن األحد

بتفريغھا تختفي أعراض العصاب، ولقد استخم الباحث ھذه الفنية كطريقة لمساعدة 
المشاركين على تفريغ ما لديھم من مشاعر وخبرات ودوافع وصراعات في حياتھم، حيث 

تلك األفكار والصراعات، ومن ثم تنمية الجوانب الفنية يتم بعد ذلك مساعدتھم للتغلب على 
 .لديھم

يتضمن التنظيم الذاتي مساعدة الطفل الكفيف على تحمل المسؤولية : التنظيم الذاتي .5
 الشخصية عن استجابته، ويتضمن تدريب الطفل على المالحظة الذاتية لسلوكه وتسجيله

 .ذاتياً 
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يتضمن ھذا األسلوب فرصة التفاعل األجتماعي للطفل الكفيف مع : التفاعالت االجتماعية .6
البيئة المحيطة به، وتعريض الطفل لخبرات جديدة تساعده في التخلص من الحركات 

 .النمطية

يتضمن إزالة الموقف المعزز لحدوث الحركات النمطية، أو :اإلقصاء عن التعزيز اإليجابي .7
 .السلوك غير المرغوب فيه

يتضمن تذكير الطفل بالحركات النمطية غير المرغوبة، والتوبيخ في : دالتصحيح الزائ .8
بعض األحيان بعد قيام الطفل بالحركات النمطية، ويطلب من الطفل ترك ھذه الحركات 

 .النمطية

يتضمن إعادة التنظيم المعرفي والذي يھدف إلى تدريب الطفل الكفيف على : الضبط الذاتي .9
دي بالذات إلى تعديل السلوك، ويتم توجيه الذات من خالل أنماط التحدث إلى الذات، ويؤ

تقديم التعليمات للذات عن طريق تلفظ الطفل ببعض العبارات التي توجه إلى الذات، ففيھا 
 .تسھل األلفاظ حدوث السلوك التوافقي، أو تزيد من حدوثه

 ملخص جلسات البرنامج

  الجلسة األولى
لباحث وأفراد العينة، بحيث وضح الباحث لھم فكرة ھدفت إلى إقامة عالقة تفاعلية بين ا

البرنامج الذي سوف يقدم في الجلسات القادمة، ووضح الباحث أھم اإلجراءات، والقواعد 
االساسية التي سوف تتبع في الجلسات القادمة، ووزع الباحث صوراً عن البرنامج تحتوي على 

عنوانه، وطبيعة عمله، ورقم الھاتف، أو المواعيد الزمنية، ومحتوى كل جلسة، واسم الباحث، و
الجوال، والبريد االلكتروني للباحث، ومكان تطبيق الجلسات، ومواعيد وارقام االتصالت 

 .الخاصة بالباحث، والجمعية وسائق الحافلة، وإنتھت الجلسة بشكر الحاضرين

  الجلسة الثانية
ھدفت  .ھيم حول جسم االنسانتعريف اإلعاقة البصرية، ومفا :تناول الباحث العنوان اآلتي

الجلسة إلى التعرف على أسباب اإلعاقة البصرية لدى المشاركين، وشرح المفاھيم المتعلقة 
بالجسم، ومناقشة المشاركين ليتوفر لھم الحديث حول األسباب التي أدت إلى اإلعاقة البصرية 

وراثية، وبعضھم  لديھم، حيث إختلفت األسباب وتعددت بتعدد المشاركين، فبعضھم ألسباب
إصابات أثناء الحمل، وأفاد أحدھم بسبب زيادة األكسجين في الحاضنة، وآخر بسبب اإلصابة 
بالشبكية، وآخر لضمر في العصب البصري، ثم طرح الباحث سؤاالً من خالل المناقشة يتعلق 

يب بجسم االنسان، ومدى معرفة المشاركين بمفاھيم الجسم، وبعد الحوار قام الباحث بترت
المعلومات حول جسم االنسان بطريقة اللمس، حيث طلب أثناء الشرح من األطفال مع التعزيز 

 .اللفظي لمن يطبق بطريقة صحيح وضع اليد على العضو الذي يشرح عنه الباحث
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  الجلسة الثالثة
م توضيح من قبل ت .تغذية راجعة للجلسة األولى نظراً لكثرة األسئلة من قبل المشاركين

الباحث إلى أين وصلت األختراعات الحديثة في المجال الطبي الخاص بالعين، وخاصة في 
زراعة الخاليا الجذعية، وعالج اإلصابة بالشبكية الصبغية، وإختراع جھاز للرؤيا يتم العمل 

احث على جعله في حجم صغير لكي يتح للدول شراءه، والقدرة على اإلستفادة منه، وحاول الب
توضيح معنى اإلصابات الناتجة بسبب الوراثة، وأنواع الوراثة، واألسباب الناتجة عن خلل ما 
أثناء تكوين الجنين، وتم مناقشة بقية أسباب اإلصابة وحاصة فيما يتعلق باإلضطرابات 

 .الھرمونية وغيرھا

  الجلسة الرابعة
النمطية لديه أفراد  ھدفت إلى التعرف على الحركات .التعرف على الحركات النمطية

المجموعة التجريبية من خالل فتح المجال للحوار مع المشاركين والباحث، حيث أفادوا بأّن بأنھم 
ال يعرفون أّن ھذه الحركات ھل عادية ومرغوبة أم غير مرغوبة لعدم تقديم التغذية الراجعة من 

طبيعية والمقبولة، والحركات الوالدين أو المحيطين، قام الباحث بتوضيح الفرق بين الحركات ال
غير المقبولة، والتي تؤثر على عالقة الكفيف في البيئة المحيطة، ومدى تقبل اآلخرين له، ثم قام 
الباحث بتقسيم الحركات النمطية إلى عدة اقسام، وتقديم شرح تفصيلي لكل منھا، ونوه إلى أنه 

ة، وقد طلب الباحث من أمھات األطفال سيتم إعادة الكالم عنھا بالتفصيل أثناء الجلسات العالجي
المكفوفين ضرورة متابعة حضور الجلسات، وكذلك المعلمات في رياض األطفال، وذلك 

 . للمساعدة على تطبيق ما يدور في الجلسات أثناء انتظام األطفال في الروضة، أو البيت

  الجلسة الخامسة، والسادسة، والسابعة، والثامنة
ھدفت إلى مساعدة . ي الجزء األمامي من الجسم، وتصحيح القوامخفض الحركات النمطية ف

المشاركين على طرق خفض الحركات النمطية في الجزء األمامي من الجسم، وتصحيح القوام، 
وذلك من خالل التعليمات اللفظية، والتوجيه، والتلقين الجسدي، والتعزيز، والتصحيح الزائد، 

ھھم، والتعرف على الطرق المناسبة للتغلب عليھا بقدر ومن خالل تحديد الصعوبات التي تواج
 . اإلمكان

  الجلسة التاسعة، والعاشرة، والحادية، والثانية عشر
ھدفت  .خفض ھز الجسم لألمام والخلف، وحركات الرأس، تقليل حركات اليدين النمطية
النمطية إلى خفض ھز الجسم إلى األمام والخلف، وحركات الرأس النمطية، وحركات اليدين 

لدى المشاركين، واستخدم الباحث فنيات تكلفة االستجابة، والتعزيز، التلقين اللفظي والجسدي، 
التغذية الراجعة، التعليمات اللفظية، المشاركة في األنشطة الجماعية، وفي جلسة يناقش الباحث 

اح الحلول من خالل الحوار امھات األطفال، والمعلمات حول مدى التحسن لدى األطفال، واقتر
 .المناسبة
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  الجلسة الثالتة عشر، والرابعة عشر، والخامسة عشر
. التحكم في حركة الرأس والرقبة، والتحكم في حركة اليدين، والتحكم في حركة الكتفين

ھدفت إلى التحكم في حركة الرأس والرقبة، والتحكم في حركة اليدين، والتحكم في حركة الكتفين 
فتح الحوار والمناقشة، واستخدام فنية التفريغ اإلنفعالي للمشاركين، لدى المشاركين، من خالل 

وقد استخم الباحث فنية اإلقصاء عن التعزيز، وفنية الضبط الذاتي، وفنية مراقبة الذات، وفنية 
تعزيز الذات، باألضافة إلى فنية التعليمات اللفظية، والتغذية الراجعة، وفي نھاية كل لقاء كان 

لمجال للمشاركين، وامھاتھم، ومعلماتھم للحوار والمناقشة، ومن ثم االتفاق على الباحث يترك ا
االستمرار في التدريب في الروضة والبيت لتثبيت الحركات التي تم خفضھا، والتأقلم مع الوضع 

 .الجديد

  الجلسة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة عشر
ھدفت إلى  .وخفض حركات ھز الرأس السيطرة على التوتر المسبب للحركات النمطية،

التعرف السيطرة على التوتر المسبب للحركات النمطية، وخفض حركات ھز الرأس لدى 
المشاركين، وذلك من خالل فنية الحوار المتبادل، وفنية الضبط الذاتي، وفنية مراقبة الذات، 

 .وفنية التعزيز التفاضلي، وفنية تعزيز الذات، وتمارين االسترخاء

  لسة العشرون، وواحد، واثنين، وثالثة وعشرونالج
ھدفت إلى تقليل  .تقليل ھز الجسم لألمام والخلف، وتقليل حركات الجسم النطية بشكل عام

ھز الجسم لألمام والخلف، وتقليل حركات الجسم النطية بشكل عام لدى المشاركين، حيث 
وفنية اإلقصاء والعزل، وفنية الممارسة السلبية،  استخدم الباحث فنيات متعددة منھا فنية التعزيز،

 .وفنية تقييم الذات

  الجلسة الرابعة، والخامسة، والسادسة والعشرون
ھدفت إلى الحد من  .الحد من حركات الرأس والجسم النمطية، وتقليل حركة اليدين النمطية
كين، واستخدم الباحث حركات الرأس والجسم النمطية، وتقليل حركة اليدين النمطية لدى المشار

الحوار، وفنية التغذية الراجعة، وفنية التعزيز التفاضلي، وتمارين االسترخاء، التقلين الجسدي 
 .والتصحيح الزائد

  الجلسة السابعة، والثامنة، والتاسعة والعشرون
ھدفت إلى خفض حركة اليدين  .خفض حركة اليدين النمطية، وخفض حركة الرأس النمطية

فض حركة الرأس النمطية لدى المشاركين، من خالل إتاحة الفرصة للحوار، النمطية، وخ
والمناقشة لمساعدة الكفيف على الحديث عن الصعوبات التي يالقيھا أثناء التدريب، واستخدم 
الباحث فنية التعزيز، وفنية التصحيح الزائد، وفنية االسترخاء، وفنية اإلقصاء والعزل، وفنية 

 .التعزيز التفاضلي
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  الجلسة الثالثون
ھدفت إلى األجابة على أسئلة  .األجابة على أسئلة المشاركين وامھاتھم، والمعلمات

المشاركين وامھاتھم، والمعلمات، حيث قام الباحث بمناقشة ومحاورة المشاركين حول المشاكل 
 التي تواجه المشاركين أثناء التدريب على خفض الحركات النمطية، ومدى تفاعل المشاركين
واألسرة والروضة في تطبيق التعليمات والتدريبات المطلوبة، وقام الباحث باالجابة على جميع 

 .أسئلة المشاركين في المناقشة

  الجلسة الحادية والثالثون
ھدفت إلى تقييم جلسات البرنامج التعرف على معالم الطموح من  .تقييم جلسات البرنامج

طلب الباحث من خالل الحوار من المشاركين تقييم  قبل  المشاركين، وامھاتھم، والمعلمات،
البرنامج، تحدث أوالً بعض امھات األطفال وشكرت الباحث والروضة والمعلمات، وتقدمت بعدة 
اقتراحات لتطوير البرامج الخاصة لخفض الحركات النمطية، وأضافت مدى اإليجابية التي 

معلمة الصف الذي طبق فيه البرنامج، لمستھا من تعرض ولدھا لھذا البرنامج، وكذلك تحدثت 
فشكرت الباحث وادارة الروضة، والمشاركين، وقدمت عدة اقتراحات مھمة وتحدثت عن 
تجربتھا من خالل عملھا مع المكفوفين، وقام الباحث بشكر الجميع على تعاونھم أثناء تطبيق 

وتوزيع الشھادات على  البرنامج، وتم تقديم شھادات الشكر للمشاركات من المعلمات واالمھات،
 . األطفال المشاركين في تطبيق البرنامج

 إجراءات تطبيق الدراسة

 التصميم التجريبي

 .يقوم التصميم التجريبي للدراسة على أساس مجموعتين إحداھا تجريبية واألخرى ضابطة −

 ).10=ن(لخبرات البرنامج المقترح  –وحدھا  –تتعرض المجموعة التجريبة  −

 .دون تطبيق البرنامج االمقترح) 10=ن(الضابطة تترك المجموعة  −

 .بانتھاء فترة البرنامج المقترح يعاد تطبيق أدوات الدراسة على المجموعتين −

 .قياس ومقارنة قبلية بين المجموعتين −

 .قياس ومقارنة بعدية بين المجموعتين −

 .قياس ومقارنة قبلية وبعدية لكل مجموعة على حدا لفاعلية كل برنامج مستقل −
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 .التصميم التجريبي المستخدم في الدراسة :)3(جدول 

 توزيع عشوائي المجموعة القياس القبلي البرنامج المقترح القياس البعدي
O2 X O1 التجريبيةE R 
O2 ال توجد معالجة O1  الضابطةC R 

 تكافؤ أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة
من حيث متغيرات  الباحث بعمل تكافؤ بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة قام

العمر، والخبرة في الحركات النمطية، كما قام الباحث بالتحقق من تكافؤ المجموعتين التجريبية 
 .والضابطة

في درجات الحركات النمطيةعلى القياس القبلي، وقد تّم حساب  المتوسطات الحسابية، 
افات المعيارية لدرجات الحركات النمطية لدى أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة واالنحر

  .يوضح نتائج ذلك) 4(قبل تطبيق البرنامج والجدول 

واالنحرافات المعيارية للحركات النمطية لدى المجموعتين التجريبية  المتوسطات الحسابية،: )4( جدول
  ).20=ن(على مقياس الحركات النمطية  والضابطة قبل تطبيق البرنامج،

  المجموعة العدد المتوسط الحسابي االنحراف المعياري
 التجريبية 10 40.2 4.21
 الضابطة 10 41.1 2.42
 المجموع 20 40.65 3.38

للحركات واالنحرافات المعيارية  ،أن المتوسطات الحسابية)4(يتبين من خالل الجدول 
وللتحقق  ،بلي متقاربة جداً قلدى أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على القياس ال النمطية

 لعينتين مستقلتين، ،)mann Whitny(من داللة ھذه الفروق تم اسنخدام اختبار  مان وتني 
  .يوضح النتائج التي تم التوصل اليھا) 5(والجدول 

داللة الفروق بين الحركات النمطية لدى أفراد المجموعتين التجريبية، والضابطة : )5(جدول 
  .على القياس القبلي

  مستوى الداللة Zقيمة   مجموع الرتب  متوسط الرتب  العدد  المجموعة
  0.878  -0.153  103  10.3  10  التجريبية
      107  10.70  10  الضابطة

عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين درجات الحركات النمطية  )5(يتضح من الجدول 
، وھذا يشير إلى )α≥0.05(التجريبية والضابطة عند مستوى داللة  تينلدى أفراد المجموع

  .تكافؤ أفراد المجموعتين في درجات الحركات النمطية قبل تطبيق البرنامج
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 األساليب اإلحصائية
 .المتوسط الحسابي .1

 .لحساب داللة الفروق بين متوسطين مرتبطين )ت(إختبار  .2

 .معامل االرتباط .3

 ).Mann Whitny(إختبار مان وتني  .4

 إختبار ولينكسون .5

 ةـة الدراسـمنھجي
وھو المنھج العلمي الذي يستخدم التجربة في التحقق : لية المنھج التجريبيتتبع الدراسة الحا

دقة في السيطرة على الجوانب ولذلك، فإن نوع الدراسة يساعد على ال ضمن صحة الفرو
اتباع األسلوب اآلتي في  المختلفة التي يتعين استبعاد أثرھا في موضوع الدراسة لذلك تمّ 

 :الدراسة

 .إختيار أفراد العينة بطريقة عشوائية والتي سوف يتم التطبيق عليھا −

المصاحبة، تثبيت بعض العوامل التي قد تؤثر في نتائج الدراسة مثل عدم وجود اإلعاقات  −
بحيث تعزى نتائج الدراسة إلى تطبيق البرنامج على أفراد العينة، وبذلك يكون البرنامج 
بأنشطته ھو المتغير المستقل في الدراسة ويكون التغير الذي يطرأ على أفراد العينة ھو 

 .المتغير التابع

 متغيرات الدراسة
ى أفراد العينة وفق جلسات تحتوي البرنامج المقترح الذي تّم تطبيقه عل :المتغير المستقل

 . أنشطة واستراتيجيات تدريس متنوعة

ھي التغيرات التي تطرأ على أداء أفراد العينة في بعد الحركات النمطية : المتغيرات التابعة
 . من جّراء تطبيق البرنامج المقترح كما يقيسھا مقياس الحركات النمطية

 نتائـــــج الدراســــــة ومناقشتھا
 .يتناول الباحث عرض نتائج الدراسة التي تّم التوصل إليھا سوف

  عرض النتائج
ھدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على فاعلية برنامج مقترح في تنمية األمن النفسي 

 .للمكفوفين
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 النتائجعرض 

 نتائج الفرض الرئيس :أوالً 

بين  )α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (أنه  ينص الفرض على
متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية والضابطة  على بعد الحركات النمطية تعزى ألثر 

 ولإلجابة عن ھذا الفرض قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية،) البرنامج المقترح
واالنحرافات المعيارية لدرجات الحركات النمطية لدى أفراد المجموعتين التجريبية، والضابطة 

 .يوضح ذلك) 6(على القياسين البعدي، والمتابعة، والجدول 

اختبار مان وتني للفروق في أداء المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس : (6) جدول
 .البعدي على مقياس الحركات النمطية

أبعاد قياس 
الحركات 
 النمطية

متوسط  العدد المجموعة
مستوى  Uقيمة  الرتب

 الداللة

حركات 
 الرأس

 0.01 5.500 6.05 10 ضابطة
  3.000 14.95 10 تجريبية

 0.01  5.08 10 ضحركات العين
   15.20 10 ت

حركات 
الجزء العلوي

 0.01 3.500 5.85 10 ض
   15.15 10 ت

حركات 
 اليدين

 0.01 5.500 5.07 10 ض
   14.8 10 ت

حركات 
 اخرى

 0.01 6.50 6.15 10 ض
   14.85 10 ت
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ة المجموعة التجريبي
المجموعة الضابطة

المقارنة بين متوسطات درجات الحركات النمطية لدى أفراد المجموعتين التجريبية، : )1(شكل 
 .والضابطة على كل من القياسين البعدي والمتابعة

االختالف بين متوسطات درجات الحركات النمطية لدى أفراد  ،)1(يتضح من الشكل 
المجموعتين التجريبية، والضابطة على كل من القياس القبلي، والبعدي، والمتابعة، حيث يتضح 
أن الفروق بين المجموعتين كانت ضئيلة جداً في القياس القبلي، أما في القياسين البعدي 

أفراد المجموعتين، وبقيت الفروق ثابته أثناء فترة والمتابعة، فقد ظھرت فروق كبيرة بين 
المتابعة تقريباً، وھذا يدل على فاعلية البرنامج المقترح في خفض الحركات النمطية، لدى أفراد 
المجموعة التجريبية، كما يدل كذلك على استمرار فاعلية البرنامج حتى بعد االنتھاء من تطبيقه، 

ھذه النتيجة إلى فاعلية البرنامج المقترح المستخدم في خفض وقد عزا الباحث وجود الفروق في 
الحركات النمطية، حيث استخدمت فنيات مناسبة للمشاركين خالل تطبيق جلسات البرنامج، 
واشتملت على تعزيز السلوك، وتعزيز غياب السلوك النمطي، وتعزيز السلوك البديل، أو تعزيز 

التصحيح الزائد، :ت تعديل السلوك المنفرة مثلانخفاض السلوك النمطي، أو استخدام فنيا
والغقصاء عن التعزيز اإليجابي، أو التعبير الجسدي، وغيرھا، كما تم استخدام اسلوب التعزيز 
التفاضلي، او اسلوب التعزيز البديل، والذي يتضمن تشكيل استجابات تكيفية لتكون بدالً من 

،  (Simpson, 1982)سيمبسون، وآخرون،السلوك النمطي، واتفقت مع ھذه النتيجة دراسة 
، حيث أظھرت النتائج أّن أساليب ) (Estevis & Koenig, 1994ودراسة استيفر، وكوينج،

التعزيز بأنواعھا المختلفة كانت فعالة في خفض الحركات النمطية لدى األطفال المكفوفين، كما 
أّن فنيات تعديل السلوك  والتي أشارت إلى، أثر (Raver, 1984)بينت نتائج دراسة ريفر، 

المعتمدة على استخدام اإلجراءات المنفرة كانت فعالة في خفض الحركات النمطية لدى األطفال 
، فأكدت على أھمية استخدام االسلوب التعزيز (Ross, 1992)المكفوفين، أما دراسة روس 

حركات النمطية التفاضلي في خفض الحركات النمطية لدى الطفل الكفيف، وقد يرجع انخفاض ال
لدى األطفال المكفوفين إلى استخدام فنية االسلوب المعرفي في خفض الحركات النمطية، الذي 
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يساعد الطفل الكفيف على الضبط الذاتي، حيث تم ارشادھم إلى كيفية ضبط الذات أثناء المواقف 
سة محمد، المثيرة، وذلك من خالل قيامھم بمالحظة سلوكياتھم، والحديث مع الذات ففي درا

(Mohammad, 2007) أظھرت أن الحديث مع الذات ھو السبيل المثالي الستكشاف النفس ،
 ، ودراسة استيفر، وكوينج (Ross, 1992)والوعي بالذات، وتتفق مع ھذه الدراسة دراسة روس

Estevis & Koenig, 1994)( ًوالتي أظھرت نتائجھا أًن اسلوب مالحظة الذات كان فعاال ،
حركات النمطية لدى الطفل الكفيف، ويمكن تفسير التحسن الذي طرأ على أفراد في خفض ال

المجموعة التجريبية إلى مشاركتھم في األنشطة المشوقة والمفيدة، وذات المعنى كالقيام بأنشطة 
حركية، وممارسة الرياضة واأللعاب، وتشجيع األطفال على اكتشاف البيئة الخارجية باإلعتماد 

، والتي أشارت  (Peavey & Leff, 2002) في، وليففق ھذا مع دراسة بيتعلى حواسھم، و
نتائجھا إلى أًن توفير األنشطة المناسبة للطفل الكفيف يساعد في خفض الحركات النمطية، وفي 

أنه يمكن للمعلمين تحسين (Khdair & Albiblawi, 2004) دراسة خضير، والببالوي 
ھم لالنشغال بأشياء مشوقة ومفيدة كالنشاط الجسدي أوضاعھم من خالل اتاحة الفرصة أمام

واالھتمام بالبيئة من خالل حواسھم، كما أنص األنشطة بحد ذاتھا تعتبر من فنيات تعديل السلوك، 
والتي كشفت بأنّه كلما تم   (McAdam, 1993) وآخرون ادموأيدت ھذه النتيجة دراسة مك 

والسلوك االجتماعي السوي يتحقق التوافق  تدريب المكفوفين على المھارات االجتماعية،
االجتماعي لديھم ويتخلصون من السلوكيات غير المرغوبة، ووافق ھذه النتيجة دراسة 

، حيث بينت نتائجھا أھمية دور التدريب في خفض الحركات ,Mahmoud)  (2011محمود
الدراسة الحالية الى  النمطية للطفل الكفيف، وقد يعود سبب اتفاق نتائج ھذه الدراسات مع نتائج

 .التشابه في بعض االساليب والفنيات المستخدمة

ويرى الباحث أن من العوامل المساعدة على إنجاح البرنامج وجود متطوعين مختصين في 
ومن .العمل مع المكفوفين، وطرق التعامل مع المكفوفين، والتدريب على المھارات المختلفة

التي قدمتھا جمعية الضياء توفير وسيلة مواصالت لكل  العوامل المساعدة التبرعات السخية
ولم تختلف ھذه النتائج  .متدرب على سھولة وصول الطالب في الوقت المناسب، ودفعة واحدة

عن نتائج الدراسات السابقة التي تسن للباحث االطالع عليھا، حيث اتفقت جميع ھذه الدراسات 
امج المقترح في خفض الحركات النمطية لدى الفئة مع نتائج الدراسة الحالية في فاعلية البرن

ويرى الباحث أن النتائج التي تم التوصل اليھا يمكن تفسيرھا على النحو .المستھدفة بھذه البرامج
 :اآلتي

تعتبر ھذه الدراسة االولى من نوعھا في المنطقة، ولذلك كان اإلقبال من قبل األطفال،  .1
 .وأھاليھم منقطع النظير

الباحث باألطفال من خالل الجمعية، مما عزز العالقة اإليجابية لحضور التدريب،  عالقة .2
 . واالستجابة، والمناقشة بحرية

وبناًء على ما سبق فإًن نتائج الدراسة التي تم التوصل إليھا في الدراسة الحالية تؤكد فاعلية 
ذكرھا في الدراسة في خفض  فنيات تعديل السلوك، والتي استخدم فيھا فنيات متعددة ومتكاملة تم
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الرأس، وحركات الجزء  الحركات النمطية الشائعة لدى األطفال المكفوفين مثل حركات ھز
العلوي من الجسم، وحركات اليدين النمطية، وتلفت ھذه النتائج النظر إلى ضرورة إجراء مزيداً 

 .من الدراسات حول خفض الحركات النمطية لدى األطفال المكفوفين

  اتالتوصي
يمكن صياغة التوصيات التربوية في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة الحالية من نتائج كما 

  :يلي

ضرورة استخدام فنيات تعديل السلوك في خفض اللزمات الحركية غير المرغوبة التي  .1
  .تصدر عن األطفال المكفوفين

 .عن األطفال المكفوفين ضرورة التشخيص المبكر ألنماط الحركات النمطية التي تصدر .2

ضرورة وجود تنوع في البرامج التدريبية في اكساب السلوكات المرغوبب لألطفال  .3
 .المكفوفين 

أھمية تدريب المعلمين واألخصائيين الذين يعملون في مجال األعاقة البصرية على استخدام  .4
 .فنيات تعديل السلوك

 دراسات مقترحة
 .كات النمطية للمكفوفين في مرحلة المراھقةفاعلية برنامج اجتماعي في خفض الحر .1

 .دراسة العالقة اإلرتباطية بين خفض الحركات النمطية ورفع مفھوم الذات للمكفوفين .2

 .فاعلية برامج التدخل المبكر في تنمية الوعي لدى المكفوفين واسرھم .3
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 )1( لحقم
 مقياس الحركات النمطية للطفل الكفيف

 
الحركات النمطية للطفل الكفيف    
سحركات الرأ نعم ال البعد 

.يرفع رأسه إلى األعلى أثناء التحدث االول
 .يضع يديه على الطاولة ويسند الرأس عليھما

 .يطأطئ الراس إلى األعلى واألسفل
 .يرفع الرأس لألعلى عند االستماع للحديث غير الموجه له

 .يھز الرأس أثناء التحدث مع اآلخرين
 .يميل الرأس إلى اليمين أو اليسار عند الحديث
 .يلتفت يميناً ويساراً بحركة بسيطة ومستمرة

.يؤرجح الرأس يميناً ويساراً
حركات العينين   البعد 

يوجه نظره نحو االضاءة الثاني
 .يضع االصبع على احدى العينين

 .يشد الحاجبيين
 .يضع اليد على العينين باستمرار

 .يغمض العينين أثناء الكالم
.باستمراريحرك اليد امام العين

حركات الجزء العلوي من الجسم   البعد 
.ينحني إلى األمام  في الجلوس الثالث

 .يؤرجح الجزء األعلى من الجسم لألمام والخلف كثيراً 
 .يشد الظھر إلى الخلف أثناء التحدث
.يحرك الكتفين والجسم يميناً ويساراً

حركات اليدين   البعد 
.ويحرك اليد عليھا كثيراًيتحسس الطاولة الرابع

 .يلمس األشياء المحيطة به باستمرار
 .يقبض اليدين أثناء الجلوس

 .يكثر الحركة والعبث باألصابع 
 .يكثر من ھز اليد

 .يضرب على الطاولة بشكل مستمر بقبضة يده
.يرفرف بيديه بشكل مستمر

حركات اخرى   البعد 
.يھز المقعد باستمرار الخامس

 .األرجل عند الحديثيھز 
 .يمد الرجلين إلى األمام أثناء الجلوس
 .يضحك بشكل غير ارادي باستمرار

 .يفتح فمه باستمرار
.يكثر من حكه ولمسه ألعضائه التناسلية

 


