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The Effect of a Training Program on Developing Some
Orientation and Mobility Skills of Blind Students Integrated in
Grade 10
Abstract
The current study aimed to identify the effectiveness of a training
program on developing some orientation and mobility skills for blind
students integrated in grade 10. The study sample consisted of 8 blind
students integrated into the tenth grade at Al-Dhamma School for
Secondary Education. Students responded to the orientation and mobility
skills scale prepared by the researcher and a training program prepared by
the researcher. A quasi-experimental approach was used for the study, and
statistical methods included Cronbach’s alpha, Spearman-Brown correlation
coefficient, and Wilcoxon test. The overall results indicated the effectiveness
of the training program on developing some orientation and mobility skills
among blind students who were integrated into the tenth grade. Considering
these results, the study recommended using the training program in
developing some orientation and mobility skills of blind students who are
integrated in the tenth grade.

Keywords: Training program; orientation and movement skills; blind.
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تدريب يف تنمية بعض مهارات التوجه والحركة لدى الطالب
فاعلية برنامج
ي
المكفوفي المدمجي بالصف العاش
مستخلص البحث
تدريب يف تنمية بعض مهارات التوجه
هدفت الدراسة الحالية للتعرف عىل فاعلية برنامج
ي
ر
العاش ،وتكونت عينة الدراسة من ( )8طالب
والحركة لدى الطالب المكفوفي المدمجي بالصف
ُ
ر
العاش بمدرسة الدهماء للتعليم الثانوي  ،طبق عليهم مقياس مهارات
مكفوفي مدمجي بالصف
يب من إعداد الباحث ،وتم استخدام المنهج شبه
التوجه والحركة من إعداد الباحث وبرنامج تدر ي
التجريب لمناسبته لطبيعة الدراسة الحالية ،ولتحليل البيانات تم استخدام اساليب احصائية تمثلت
ي
ف معامل ألفا لـ كرو نباخ  ،معامل االرتباط لسبتمان-براون ومعامل االرتباط لـ بتسون ،واختبار
التدريب يف تنمية بعض مهارات
ويلكوكسون .وقد أشارت النتائج يف مجملها إىل فاعلية التنامج
ي
ر
العاش .وقد أوصت الدراسة يف ضوء
التوجه والحركة لدى الطالب المكفوفي المدمجي بالصف
التدريب المطبق يف تنمية بعض مهارات التوجه والحركة لدى
هذه النتائج باستخدام التنامج
ي
ر
العاش.
الطالب المكفوفي المدمجي بالصف

تدريب ـ مهارات التوجه والحركة ـ المكفوفي.
الكلمات المفتاحية :برنامج
ي
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الفرد ً
نوعا من القصور الناتج عن الغياب أو النقص يف حاسة البرص ،الذي يؤدي بدوره إىل معاناة
الكفيف من مشكالت متعددة كالمشكالت الناتجة عن الحماية الزائدة واالعتماد عىل الغت والقصور
يف العالقات االجتماعية ،األمر الذي يؤثر عىل خصائص الكفيف االجتماعية واالنفعالية.
الحرك ،كما
ويؤدي كف البرص أو اإلعاقات البرصية الشديدة إىل تأخر أو عيوب يف النمو
ي
تحد اإلعاقة البرصية من فرص الطفل يف التعلم من خالل الختات والتفاعل مع البيئة المحيطة
وهذا التأخر ف النمو الحرك يؤدي إىل صعوبات ف المهارات الحركية ر
أكت من أقرانهم المبرصين
ي
ي
ي
فمهاراتهم الحركية الكبتة تعتت ضعيفة ،ولذلك فهم غت قادرين عىل أداء األنشطة الحركية من
خالل التقليد .وتتصف المهارات الحركية الدقيقة والكبتة للمكفوفي بأنها ضعيفة مقارنة
بالمبرصين أو بمن فقدوا برصهم يف مرحلة ما من مراحل حياتهم .أما بالنسبة للمهارات الحركية
الدقيقة فقد بينت الدراسات أن بعض المهارات تتطور ببطء لدى المكفوفي الفتقارهم الدافعية
لممارسة تلك المهارات بسبب فقدان الرؤية ،أما المهارات الحركية الكبتة فتظهر لديهم عىل شكل
ر
والرم ،ويعود ذلك لنقص الدافعية لديهم للتنقل،
والمش والقفز
تأخر يف الزحف والوقوف
ي
ي
ر
الب يتمتع بها الكفيف (.)Heward, 2006
والحماية الزائدة ي
ه القصور يف المهارات الحركية ،وتزداد
كما أن من أهم الخصائص الحركية للكفيف ي
ً
الحرك لديه كلما اتسع نطاق بيئته أو ازدادت تعقيدا ،كما أن حركته
المشكالت الحركية والقصور
ي
محدودة نتيجة قدرته المحدودة عىل إدراك األشياء وخاصة البعيد منها ،إىل جانب حرمانه من
المثتات البرصية ،باإلضافة إىل أنه يواجه صعوبة يف ممارسة سلوكيات الحياة اليومية ،مما يعرضه
النفش والشعور بانعدام األمن إىل جانب ارتباكه يف المواقف الجديدة .إذ
العصب والتوتر
لإلجهاد
ي
ي
يؤدي اضطراب حركة الكفيف وقصور مقدرته عىل التنقل والتحكم يف بيئته إىل شعوره بالخوف
ر
(القريوت وآخرون.)2011 ،
وعدم الشعور بالطمأنينة
ي
ويرى الباحث من خالل ختته الميدانية يف العمل مع ذوي اإلعاقة البرصية أن الكفيف
كأي معوق آخر يتعرض إىل أنواع ر
شب من الرصاع واإلحباط ،ويتأرجح ذلك بي قبوله لإلعاقة
والتجاوب معها ،والرفض ر ئ
الناش عن اإلعاقة من قيود تحد أو تهدر سبل استجاباته أو إدراكه ،فتقلل
من حرية حركته واتصاله باآلخرين.
مشكلة البحث وأسئلته
تعد مشكلة التوجه والحركة من أهم اآلثار الناجمة عن فقدان البرص ،فالحركة ضورية
لتلبية الكثت من االحتياجات ،وعدم توفر هذه القدرة يحد من فرص المكفوفي يف التفاعل
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جتماع وحقهم يف االندماج بالحياة ،ولذا يقع عىل عاتق مدربيهم ومربيهم مسؤولية مساعدتهم
اال
ي
يف اكتساب مهارات التوجه والحركة المستقلة ،ومن هنا ظهرت حاجة ملحه رلتويد المكفوفي
ر
الب تمكنهم من التوجه والحركة المناسبة والهدف منها تعليم المكفوفي
بأساليب السالمة ي
ً
االستقاللية ومهارات التنقل الفعالة.
وبناء عىل ما تقدم ومن خالل ختة الباحث الميدانية وعمله
ً
ً
سابقا كاختصاص تربية خاصة لإلعاقة البرصية بمكتب العي التعليم لمدة ثمانية ر
عش عاما ،تولد
ي
ي
ر
اىل
الب تحاول اإلجابة عىل التساؤل
الرئيش الت ي
الوع لديه باإلحساس بمشكلة الدراسة ي
ي
ي
التدريب يف تنمية بعض مهارات التوجه والحركة لدى الطالب
ما مدى فاعلية التنامج
ي
ر
التاىل التساؤليي الفرعيي
الرئيش
العاش؟ ويتفرع من التساؤل
المكفوفي المدمجي بالصف
ي
ي
التاليي
القبىل والبعدي
متوسط رتب درجات القياسي
 .1هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بي
ي
ي
لمهارات التوجه والحركة لدى المكفوفي المدمجي لصالح القياس البعدي؟
والتتبع
متوسط رتب درجات القياسي البعدي
 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بي
ي
ي
لمهارات التوجه والحركة لدى المكفوفي المدمجي؟
أهداف البحث
الحاىل إىل تحقيق األهداف التالية:
يسع البحث
ي
ر
وه،
 .1الفهم والتفست؛ من خالل محاولة فهم طبيعة المتغتات ي
الب تهتم بها الدراسة الحالية ي
يب المناسب ،وذلك من خالل
المكفوفي المدمجي ،ومهارات االتجاه والحركة ،التنامج التدر ي
ما ورد ف ر
السيكولوج سواء كتب أو بحوث ودراسات .وكذلك الكشف عن عالقة
التاث
ي
التدريبات المستخدمة بالتوجه والحركة لدى المكفوفي المدمجي من خالل الدراسات
السابقة ف هذا المجال ،لتوضيح منطقية اختيار موضوع الدراسة بهذا الشكل.
 .2التنبؤ؛ من خالل الكشف عن فعالية التدريبات المستخدمة يف الدراسة الحالية ودورها يف
الجسم واستخدام العصا لدي
المكات وتمكي الحواس والتوازن
الوع
تحسي مفاهيم
ي
ي
ي
المكفوفي المدمجي.
اإليجات
 .3الضبط والتحكم؛ من خالل ما تسفر عنه التدريبات المستخدمة عىل مهارات التفكت
ي
الجسم واستخدام العصا لدي
المكات وتمكي الحواس والتوازن
الوع
ف تحسي مفاهيم
ي
ي
ي
المكفوفي حيث ينعكس ذلك األثر عىل حياتهم النفسية واالجتماعية مما يزيد من الدافعية
لديهم ف ممارسة حياتهم بصفة عامة والدراسية عىل صفة خاصة.
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التاىل:
تكمن أهمية الدراسة من خالل جوانبها النظرية والتطبيقية عىل الوجه
ي
ً
نسبيا  -يف حدود علم الباحث-
 -1األهمية النظرية إن الدراسة الحالية تعد من الموضوعات الحديثة
ر
العاش ،وذلك من أجل إكسابه مهارات
يف مجال التوجه والحركة للمكفوفي المدمجي بالصف
النفش
التوجه والحركة يك يؤدي دوره يف شغل المكان بمرونة وطواعية إلكسابه التوافق
ي
واالجتماع.
ي
 -2األهمية التطبيقية تظهر األهمية التطبيقية للدراسة الحالية من حيث إمكانية االستفادة من
ر
العاش من خالل برامج تدريبية تقوم
الدراسة الحالية يف مساعدة المكفوفي المدمجي بالصف
عىل تنمية مهارة التوجه والحركة بأبعاد مكانية وزمانية.
ائ لمفاهيم البحث
التعريف االجر ي
 .1تعريف الكفيف Blind
ً
يعرف الباحث الكفيف (إجرائيا) بأنه الطالب الكفيف المدمج بالمدارس العادية والذي
ر
حاسب الشم والتذوق ،إضافة إىل
يتعلم من خالل القنوات اللمسية أو السمعية وكذلك من خالل
ي
ر
الب تتطلبها عملية التوافق مع متطلبات الحياة.
فقد القدرة عىل الرؤية وغتها من الوظائف البرصية ي
 .2مهارة التوجه والحركة Orientation and Mobility Skills
ويعرفها الباحث (إجر ً
ائيا) بأنها تدريب المكفوفي عىل استخدام حواسهم يف تحديد
تعب مساعدة الطفل للتحرك من مكان
موضعهم يف البيئة أو تحديد موضع األشياء ،أما الحركة ي
فه ي
إىل آخر يف البينة بسالمة وفعالية ،وذلك باستخدام الفنيات واألنشطة المناسبة لتحقيق ذلك".
يىل
ويعرف الباحث أبعاد مقياس التوجه والحركة كما ي


المكات :ويقصد به الباحث قدرة المكفوفي
الوع
البعد األول استيعاب المكفوفي لمفاهيم
ي
ي
يف التعرف عىل االتجاهات المختلفة ،ووضع الجسم يف الفراغ ،ومعرفته ألجزاء جسمه،
وقدرته عىل استغالل حواسه يف تطوير المفاهيم المكانية.



الثات تمكي الحواس من التحرك :ويقصد به الباحث قدرة المكفوفي عىل استغالل
البعد
ي
حواسه يف تطوير المفاهيم المكانية.



الجسم لألطفال ذوي اإلعاقة البرصية :يقصد بها قدرة المكفوفي عىل
البعد الثالث التوازن
ي
ر
ر
ر
المش الوقوف ،والجلوس بطريقة متنة ومنسقة دون تعت ،وأنه يقوم بها بطريقة طبيعة مثل
ي
أقرانه المبرصين.



البعد الرابع استخدام العصا :يقصد بها قدرة المكفوفي عىل التمكن من مهارات استخدام
مهارات العصا البيضاء ومن بينها :الوضع المناسب للقبض عىل العصا ،وصعود وهبوط السلم
باستخدام العصا.
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التدريب The Training Program
التنامج
ي
ويعرفه الباحث (إجر ً
ائيا) بأنه مجموعة من اإلجراءات المخططة واألنشطة التعليمية
المكات لدى المكفوفي ،وبغرض
تأهيىل بقصد تنمية مهارات الحركة والتوجه
المقدمة يف إطار
ي
ي
ً
مساعدة الكفيف عىل مواجهة مواقف الحياة اليومية الخاصة بالحركة والتوجه التفاعل معا.
محددات البحث
اش
اش األول من العام الدر ي
 -1المحددات الزمانية تم تطبيق الدراسة الحالية يف الفصل الدر ي
.2018/2017
 -2المحددات المكانية اقترصت هذه الدراسة عىل عينة قصدية من الطلبة المكفوفي يف الصف
ر
التعليم ،دولةاإلمارات العربية
العاش بمدرسة الدهماء للتعليم الثانوي بمكتب العي
ي
المتحدة.
 -3المحددات االجرائية:
التجريب.
أ -المنهج تبنت الدراسة الحالية المنهج شبة
ي
ر
العاش.
ب -العينة تكونت من  8طالب مكفوفي مدمجي بالصف
ج -األساليب اإلحصائية استخدمت الدراسة الحالية معامل ألفا لـ كرونباخ ،معامل االرتباط
لسبتمان-براون ومعامل االرتباط لـ بتسون ،واختبار ويلكوكسون.
اإلطار النظري
المحور األول المكفوفون.
ً
ً
وه تنفرد دون غتها من الحواس بنقل
تؤدي حاسة البرص دورا عظيما يف حياة اإلنسان ي
ر
بعض جوانب العالم االجتماع ومعالم الواقع ئ
الب
وه من أهم الحواس ي
ي
ي
البيب لإلنسان إىل العقل ي
ر
ر
يعط الجهاز
يعتمد عليها الفرد يف التعلم والمعرفة واكتساب الختات المباشة وغت المباشة حيث
ي
البرصي لإلنسان كمية كبتة وغت محدودة من المعلومات عما يحيط به.
فتأثت كف البرص يمتد إىل جوانب عديدة من شخصية الكفيف وأن تحديد شخصية
الب تؤخذ عند تقديم المساعدة ر
ر
التبوية ،مثل الوسائل ،والمعينات،
الكفيف من االعتبارات المهمة ي
ر
والنفش
المعرف
الب تساعد عىل نموه
ي
واألنشطة التعليمية ،وطرق التدريس وغتها من التسهيالت ي
ي
واالجتماع وجوانب عديدة من شخصية الفرد المعاق (عبد الباسط.)2015 ،
ي
اإلعاقة البرصية Visual Impairment
لم يكن من السهل عىل الباحثي تحديد تعريف لإلعاقة البرصية سواء من المنظور اللغوي،
التبوي أو المهب ،حيث إن المعاقي ب ً
أو القانوت أو ر
رصيا يشكلون فيما بينهم فئة غت متجانسة من
ي
ي
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وه جوانب بال شك لها تأثتها الكبت
أسباب ودرجة شدة تلك اإلعاقة والتوقيت الذي حدثت فيه ي
عىل شخصياتهم (سيسالم.)1997 ،
القانوئ
 -1التعريف
ي
القانوت للمكفوف  Blindإىل أنه ذلك الشخص الذي ال تزيد حدة اإلبصار
يشت التعريف
ي
لديه عن  20/200قدم يف العي األفضل بعد إجراء التصحيح الالزم ،أو أن مجاله البرصي ضيق
ً
جدا وال يزيد اتساعه عن  20درجة .أما ضعيف البرص  Low Visionفهو الشخص الذي يبلغ فقدان
البرص لديه ما بي  20/70قدم يف العي األفضل بعد إجراء التصحيح الالزم.
التعريف ر
يعات من إعاقة برصية شديدة
التبوي فتى أن المكفوف هو الشخص الذي
ي
ويستعمل الطرق اللمسية والطرق السمعية يف التعلم ،أما ضعيف البرص فهو الشخص الذي
يستطيع استخدام إبصاره يف قراءة الكلمات المطبوعة باستخدام األدوات المكتة أو الكتب
المطبوعة بالكلمات المكتة (.)Hallahan & Kauffman, 2006
 -2التعريف ر
التبوي
عرف كل من إبراهيم ( )2003وشقت ( )2005المعاق ب ً
رصيا ،بأنه كل من يعجز عن
ر
تلف العلم يف المدارس العادية بالطرائق العادية
استخدام برصه للحصول عىل المعرفة ويعجز عن ي
ً ً
أو المناهج الموضوعة للطفل العادي ،وقد يكون الفرد مكفوفا كليا ،وقد يكون درجة بسيطة من
ر
الب تؤهله للقراءة باألحرف الكبتة.
اإلحساس البرصي ي
ئ
ات للكفيف بأنه
يف حي توصل الباحث من خالل التعريفات السابقة للتعريف االجر ي
الطالب الكفيف المدمج بالمدارس العادية والذي يتعلم من خالل القنوات اللمسية أو السمعية
ر
حاسب الشم والتذوق ،إضافة إىل فقد القدرة عىل الرؤية وغتها من الوظائف
وكذلك من خالل
ي
ر
الب تتطلبها عملية التوافق مع متطلبات الحياة.
البرصية ي
خصائص المكفوفي
 .1الخصائص المعرفية
ر
القريوت وآخرون ( )165 ،2001إىل أن أهم الخصائص المعرفية للمكفوفي تتمثل
يشت
ي
يف صعوبة قياس ذكاء الكفيف بدقة ،ويرجع ذلك إىل أن مقاييس الذكاء المستخدمة قد تم إعدادها
فه غت مالئمة لالستخدام مع
يف األساس للمبرصين ،كما أنها تشتمل عىل أجزاء أدائية ،وبالطبع ي
المكفوفي ،يف حي يتفوق الكفيف يف االنتباه والذاكرة السمعية من العمليات العقلية عىل المبرص.
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ً
األفراد سواء كانوا مكفوفي أو ضعاف برص ،وإن ر
اشتكوا جميعا يف المعاناة من المشاكل البرصية
ً
ً
بدرجة أو بأخرى إذ أن مثل هذه المشاكل قد تختلف كثتا من فرد ألخر وفقا لما يكمن خلفها من

تدريب يف تنمية بعض مهارات التوجه والحركة
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 .2الخصائص اللغوية
ً
ً
فه تتطور لدى المكفوفي تطورا طبيعيا إذا لم يكن لديهم
أما المظاهر النمائية اللغوية ي
ر
الب تظهر لدى األطفال
إعاقات أخرى ولكن أنماط النمو اللغوي المبكر لديهم تختلف عن تلك ي
المبرصين وذلك بسبب االفتقار إىل المدخالت البرصية والتنقل وبسبب اختالف الختات المبكرة
ر
الب يمرون بها ،فمن التأثتات الواضحة لكف البرص تعطيل اللغة غت اللفظية .ومن التأثتات
ي
األخرى المهمة لكف البرص الحد من ختات الطفل وإرغامه عىل تكوين المفاهيم اعتمادا عىل
الدالالت اإلدراكية غت الكافية ،وذلك قد يقود إىل أن تكون لغة الطفل مرآة تعكس مستوى معرفته
بلغة اآلخرين وليس معرفته بالعالم من حوله (الخطيب والحديدي.)1998 ،
 .3الخصائص الحركية
الحرك للمكفوفي أقل من أداء األطفال المبرصين ،وأن األداء
تبي الدراسات أن األداء
ي
الحرك لألطفال الذي ولدوا مكفوفي أضعف من أداء األطفال الذي فقدوا برصهم يف مرحلة من
ي
مراحل حياتهم وذلك أمر صحيح سواء فيما يتعلق بالمهارات الحركية الدقيقة أو المهارات الحركية
الكبتة ،فبالنسبة للمهارات الحركية الدقيقة تبي الدراسات أن بعض المهارات تتطور ببطء لدى
المكفوفي الفتقارهم للدافعية لممارسة تلك المهارات بسبب عدم قدرتهم عىل رؤية األشياء،
ر
والمش والقفز
وبالنسبة للمهارات الحركية الكبتة يظهر لدى المكفوفي تأخر يف الزحف والوقوف
ي
ر
الب يمارسها اآلباء ومحدودية
والرم ،وذلك يعود إىل نقص الدافعية لديهم للتنقل والحماية الزائدة ي
ي
النشاطات االستكشافية (الخطيب و الحديدي.)1998 ،
 .4الخصائص الجسمية
ر
باف حواسه ،فحاسة السمع لديه تكون نشطة وإيجابية
أ -يعتمد الكفيف يف حياته عىل ي
ويستطيع تمت األصوات كما أنه يفش الروائح المختلفة يف عالقتها بمصادرها المختلفة.
ب -يعات الكفيف من خصائص جسمية ر
متتبة عىل فقده لحاسة البرص وخاصة عدم إتقانه
ي
للمهارات الحركية كالتوازن والوقوف والجلوس مما يجعله يعجز عن ممارسة األنشطة ر
الب
ي
يمارسها المبرص
الجسم العام للكفيف ويشمل ذلك عىل
ج -حدوث بعض التغتات غت المرغوبة يف المظهر
ي
شكل العيني وطريقة ر
المش ورفع الرأس ألعىل.
ي
د -فقد الصوت للنتات التعبتية حيث ال يستطيع الكفيف ربط التنوع يف نتات الصوت
باالنفعاالت بالنسبة لآلخرين (حنا.)2012 ،
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مفهوم التوجه والحركة (المفهوم-األهمية)
ً
ر
تلف
أنعم هللا سبحانه وتعاىل عىل االنسان بنعمة البرص ،حيث تؤدي دورا مهما يف ي
ه الحاسة االساسية يف تحديد المواقع
المعلومات والتعرف عىل البيئة ،فحاسة االبصار ي
واالتجاهات ،وتقدير المسافات ،واالحجام ،وتجنب المخاطر والعوائق ،والتحرك باتزان وأمان،
وبالتاىل فإن أي قصور أو خلل أو عجز يف هذه الحاسة يؤدي إىل العديد من المشكالت ،فيؤدي
ي
اضطراب الحركة لدى الكفيف إىل قصور يف القدرة عىل التنقل والحركة ،باإلضافة إىل الشعور
االجتماع ،والعزلة.
بالخوف ونقص التفاعل
ي
واعتت )Caddeo (2017أن أهمية التدريب عىل مهارات التوجه والحركة تكمن يف
مساعدة األشخاص المكفوفي عىل معرفة موقعهم يف الفراغ والمكان الذي يريدون التوجه له،
وكذلك آلية التنفيذ ،وأنه من أساسيات المهارات الحياتية األساسية االستقاللية واالعتماد عىل
الذات .وأظهر ) Jurman)2018أن اكتساب مهارات التوجه والحركة األشخاص المكفوفي وسيلة
مهمة لزيادة ختاتهم وتفاعالتهم ،حيث يؤثر عىل المهارات االجتماعية والمهنية ،والمهارات
الحاىل للفرد،
وه :فهم الموقع
ي
الحياتية اليومية لهم ،وقد حدد ثالثة مبادئ رئيسة لمهارات التوجه ،ي
فهم موقع األشياء واألماكن بالنسبة له ،التفكت يف العمل المطلوب للوصول إىل األشياء .لذلك فإن
من الرصوري وجود مقاييس ،لتحديد مستوى أداء الطفل الكفيف لهذه المها ارت ولتقييم نقاط
ر
الب تواجهه ،ومنها يمكن االنطالق لتدريبه عليها لتحسينها وتنميتها.
القوة لديه ،ونقاط التحدي ي
وقد أشار ( )Huebner & Wiener, 2005أن كل من التوجه والحركة هما مزيجان
يمكنان المكفوفي من السيطرة عىل المهارات األساسية للحياة ،ويشتمل مفهوم التوجه والحركة
ً
ً
عىل مصطلحي مرتبطي ببعضهما ارتباطا وثيقا ،أولهما :التوجه  Orientationويعب استخدام
الحواس لتمكي الكفيف من تحديد نقطة ارتكازه ،وعالقته بجميع األشياء المهمة ذات الصلة
العقىل (كاالنتباه ،والتذكر ،وإدراك العالقات) ،وثانيهما:
بحركته يف مجال ما ،وتمثل الجانب
ي
وتعب استعداد الكفيف ومقدرته عىل التنقل يف المجال ،وتمثل الجهد
الحركة(التنقل) Mobility
ي
والعضىل المبذول.
البدت
ي
ي
ويعرف ( )Westwood, 2008التوجه والحركة بأن الحركة أو القابلية للحركة Mobility
ه ما يحتاج األطفال ذوو اإلعاقة البرصية إىل تعلمه من مهارات ليكونوا قادرين عىل التحرك بأمان
ي
ف بيئتهم ،حيث تعد زيادة الحركة ر ً
مؤشا لجودة حياة أولئك األطفال ،وتساعدهم ليتمكنوا من
ي
الوصول إىل مدى أوسع من ختات التعلم .وتتضمن مهارات الحركة فنيات حماية الذات (مثل
ُ
التحرك يف األماكن غت المألوفة ،وضع اليد والساعد أمام الوجه للحماية بينما تسحب اليد األخرى
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عىل طول الحائط) ،استخدام األصوات لتحديد مكان األشياء واألحداث يف البيئة عىل سبيل المثال
(تحديد موقع البيت ،التعرف عىل ضوضاء ،ر
اقتاب إشارة مرور ،تحديد مكان األصوات) ،والتحرك
بواسطة استخدام العىص الطويلة للتحذير من األخطار المحتملة.
وف ضوء التعريفات السابقة نالحظ ارتباط تنمية مهارات التوجه والحركة بتنمية العديد
ي
من المهارات والمفاهيم ،حيث يحتاج الكفيف إىل تنمية مهارات حسية ،ومهارات حركية ،ومهارات
عقلية ،ومهارات سمعية ،ومفاهيم مكانية .وف ضوء ذلك قدم بعض الباحثي ر
مقتحات ألهم
ي
ر
الب يحتاج المكفوفي إىل تنميتها بهدف تحقيق النمو األمثل لمهارات التوجه
المهارات والمفاهيم ي
والحركة.
ر
اآلت
كما أعد ) Hill & Dodson)1992قائمة فحص للتوجه والحركة تشتمل عىل ي
 -1مهارات حركية كبتة  Gross Motor Skillsوتتمثل يف التحرك بالميل ،االرتكاز عىل أربــع،
الجلوس ،الركوع ،الوقوف ،التوازن عىل المنحدرات ،القفز ،الجري.
 -2المهارات السمعية  Auditory Skillsوتشمل التحديد ،الوصول ،تحديد الموقع ،التحرك نحو
الوظيف للصوت يف مهام التوجه والحركة.
الوع ،االستخدام
مصدر الصوت،
ي
ي
اللمش ،وتميت ملمس األقمشة
الوع واالستكشاف
 -3مهارات اللمس  Touch Skillsوتتمثل يف
ي
ي
والخامات المختلفة ألغراض التوجه والحركة.
الوع بأجزاء الجسم البسيطة ومهارات الحركة
 -4صورة الجسم  Body Imageوتتضمن
ي
ر
الشء ،والجانبية.
والبحث ،ومهام استمرارية ي
 -5المفاهيم المكانية  Spatial Conceptوتشمل المفاهيم المكانية واالتجاهات المتعددة.
ر
المش مع اآلخرين أو بمفرده ،عبور األبواب
 -6مهارات الحركة  Mobility Skillsوتتضمن
ي
والمساحات الضيقة مع اآلخرين وبمفرده ،التنقل عىل درجات السلم ،استخدام يديه أو
األشياء كمصدات للوقاية أثناء التحرك.
 -7مهارات التوجه  Orientation Skillsوتتضمن اكتساب مهارة التنقل يف خط مستقيم ،عبور
الطريق ،إتباع االتجاهات والدوران.
مهارات التوجه األساسية  Formal orientation skillsوتتضمن
 -8إتباع أو اقتفاء األثر مثل الحفاظ عىل الست يف خط مستقيم موازي لحافة منضدة أو للحائط
ر
لشء معي.
للوصول ي
 -9أنماط البحث لتحديد األشياء أو اكتشاف الفراغ :ويتضمن استخدام األيدي إليجاد األشياء
القريبة ،وتحديد نقطة االنطالق ،واستخدام البحث الدائري.
 -10مهارات القياس مثل استعمال الخطوط يف تقدير المسافات ،تميت طول وقرص الوقت يف
طريق الذهاب والعودة ألماكن محددة.
 -11عبور الممرات ،صعود وهبوط السلم.
158

المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية

جامعة اإلمارات العربية المتحدة

المجلد ( )46العدد ( )1يناير 2022

Vol.(46), issue (1) January 2022

UAEU

International Journal for Research in Education

 -3استخدام األشياء واأللعاب المخففة للصدمات.
ويشت سليمان ( )2004إىل أن القدرة عىل التوجه والحركة تعتت من أهم العوامل
ً
أساسا ً
ر
مهما يف تدعيم
الب تلزم الكفيف لالنتقال يف بيئته ،ولذلك فهذه المهارات تشكل
والمهارات ي
االستقاللية واالعتماد عىل الذات لدى الكفيف واعتماده عىل نفسه ،مما يعزز من فرص اندماجه
ً
ً
ر
الب يجب أن يعتمد
االجتماع وتتطلب هذه المهارات ختة وتدريبا كبتا للحواس المختلفة األخرى ي
ي
عليها المكفوفي يف التنقل والتوجه بفعالية ،وقد يكون هذا التدريب يف بيئة الكفيف المتلية أو يف
المحىل.
مجتمعه
ي
الدراسات السابقة
ر
ر
الب قدمت يف مهارات التوجه والحركة
الب تناولت التامج ي
الدراسات ي
تدريب لتنمية
قام برامتينج ( )Brambring, 2001بدراسة استهدفت إعداد برنامج
ي
المهارات الحركية لدى األطفال المعاقي برصيا بألمانيا ،كشفت النتائج عن أنه بمقارنة أداء
وف
المكفوفي والمبرصين تبي أن تدريبات حركة القدم تطورت لدى المكفوفي بنسبة ( ،)٪63ي
حي حصل المبرصين عىل نسبة ( ،)٪83وأما يف مجال تدريب اليد فقد كانت درجات المكفوفي
أقل ً
كثتا من أقرانهم المبرصين بينما حصل ضعاف البرص عىل ( )٪77مقارنة بأقرانهم المبرصين
حرك
تأهيىل
عىل ( )2002إىل إعداد برنامج
ي
ي
الذين حصلوا عىل ( ،)٪90يف حي هدفت دراسة ي
المكات،
للطفل ذي اإلعاقة البرصية يف مرحلة رياض األطفال لتنمية مفهوم صورة الجسم والتوجه
ي
الحرك يف تحسي مفهوم صورة الجسم
التأهيىل
وقد أسفرت نتائج الدراسة عن فاعلية تأثت التنامج
ي
ي
ً
ً
المكات ،مما أدى بدوره إىل إحساس الطفل المعوق برصيا باالستقاللية وحرية الحركة وأيضا
والتوجه
ي
واالجتماع عند األطفال الذين طبق عليهم التنامج .كما قام
النفش
كان له أثر بالغ عىل التوافق
ي
ي
المتسكوج وتيليفك ( )Elmerskog & Tellevik, 2002بدراسة قومية استهدفت التعرف عىل
ً
فعالية برنامج لتنمية المهارات الحركية لدى المكفوفي ،واستغرقت مدة التدريب ً
عاما كامًل ،وقد
ر
والمش لدى عينة الدراسة ،كما أن
كشفت النتائج عن فعالية التنامج يف تنمية المهارات الحركية
ي
حاجة أفراد العينة للمرشد المبرص قد قلت بشكل ملحوظ ،وكذلك دراسة أوفت كوهي وآخرون
ر
الب هدفت إىل عقد مقارنة يف خصائص النمو بي األطفال ذوي اإلعاقة
( )Cohen, et al., 2005ي
البرصية واالضطرابات السلوكية واالنفعالية واألطفال المعوقي ب ً
رصيا وليست لديهم اضطرابات
ئ
نمات تم إعداده يف ضوء
سلوكية أو انفعالية يف نفس العمر
الزمب ،وذلك بعد تطبيق برنامج مهاري ي
ي
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ر
اآلت:
مهارات الحركة األساسية  Formal Mobility skillsوهذه المهارات تتضمن ي
 -1اليد العليا والساعد لحماية الجزء العلوي من الجسم أثناء ر
المش.
ي
 -2اليد السفىل والساعد لحماية الجزء األوسط من الجسم.
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ً
حاجاتهم وقد أسفرت نتائج الدراسة عن أن هناك  16طفًل يمثلون ما نسبته ( ٪21من أفراد العينة)
وسلوك دال ،ولم يوجد تأثت دال للحالة السلوكية واالنفعالية وتعليم األم
انفعاىل
لديهم قصور
ي
ي
الحرك ،كما ال توجد عالقة دالة ارتباطية بي المهارات الحركية الدقيقة،
وعمر الطفل عىل األداء
ي
المكات ،واألوضاع السلوكية ،يف حي كان هناك تأثت دال لهذه األوضاع عىل النمو اللغوي،
والتوجه
ي
كذلك ال توجد عالقة ارتباطيه دالة بي هذه األوضاع والمستوى االقتصادي أو الجنس ونوع
الجنس ،كما أشارت نتائج الدراسة إىل انخفاض حدة االضطرابات االنفعالية والسلوكية لألطفال
بعد تطبيق التنامج ،يف حي ذهبت دراسة ريبيكا رينشوا وجورج زيمرمان ( & Renshaw
 )Zimmerman, 2008هدفت هذه الدراسة إىل التحقق من فعالية استخدام طريقة الخريطة
اللمسية ف مساعدة طفلة كفيفة عىل التنقل ف الفراغ المحيط بشكل ر
أكت استقاللية وكفاءة .وكان
ي
ي
كىل وليست لديها إعاقات إضافية ،وأظهرت نتائج
عمر الطفلة خمس سنوات ولديها كف برصي ي
الدراسة نقص الوقت الذي تحتاجه المفحوصة لتحديد مكان العالم عىل الخريطة بشكل مستقل،
وتنقلها لتحديد الوجهات المختلفة داخل الحديقة ،واالستكشاف عن طريق اللمس أو السمع .كما
أشار الباحثان إىل أهمية تعميم استخدام الخريطة اللمسية يف تدريب األطفال ذوي اإلعاقات
البرصية عىل مهارات التوجه والحركة ،وللتعرف عىل فاعلية التدريب عىل استخدام العصا يف التوجه
ر
زيجلستا وآخرون ( )Zijlstra, et al., 2009دراسة حول تأثتات ومالءمة تدريب
والحركة أجرى
معياري عىل التوجه والحركة حيث يتسم هذا التدريب ف هولندا بأنه يقوم عىل الممارسة ً
نظرا
ي
إىل تدريب مقي عىل التوجه والحركة باستخدام العصا ،وكشفت النتائج عن فعالية التنامج
لالفتقار ي
يف تطوير مهارات عينة الدراسة يف استخدامهم للعصا يف التنقل ،وأوصت الدراسة برصورة تطبيق
هذه الفنيات يف مرحلة عمرية أخرى لذوي اإلعاقة البرصية.
وقد قسمت دراسة ( )Finkova, 2010تدريس مهارات التوجه والحركة للتالميذ خالل
ر
المش بدون العصا،
المرحلة االبتدائية إىل أربــع مراحل أساسية :المرحلة األوىل :التدريب عىل
ي
المرحلة الثانية :يتم تدريب التالميذ عىل استخدام العصا ،المرحلة الثالثة :نتيجة للتدريب عىل
مسارات ر
ر
والمش يف الشارع والتنقل بي المواصالت العامة ،المرحلة
أكت صعوبة يف وجود عقبات
ي
ر
الرابعة :يدرب التالميذ عىل ر
ر
والب تم تدريبهم عليها.
المش لفتات طويلة يف المناطق المستهدفة ي
ي
التعليق عىل الدراسات السابقة:
يىل:
من خالل قراءة الباحث المتأنية للدراسات السابقة ،تمكن من مالحظة ما ي
أ -مدى اهتمام الباحثي باستخدام برامج تدريبية متنوعة يف تنمية مهارات التوجه والحركة لدى
المكفوفي واعتبار ذلك من أهم عوامل تحقيق االستقاللية وحرية الحركة وهذا يتمثل يف
دراسة كل من (Brambring, 2001, Christy,2002, Elmerskog & Tellevik, 2002,
)& nirmalan, 2006, Zijlstra, et al., 2009وتتفق الدراسة الحالية مع تلك الدراسات
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لدى المكفوفي ،يف حي تختلف الدراسة الحالية عن تلك الدراسات السابقة يف تناولها لعينة
ر
العاش بدولة اإلمارات
الدراسة حيث طبقت هذه الدراسة عىل المكفوفي المدمجي بالصف
التعليم،
العربية المتحدة ،وتم أخذ العينة من مدرسة الدهماء للتعليم الثانوي بمكتب العي
ي
يف حي أن الدراسات األخرى طبقت يف دول عربية وأجنبية أخرى.
ب -أشارت معظم الدراسات إىل وجود فاعلية للتامج التدريبية المستخدمة يف تنمية مهارات
التوجه والحركة لدى المكفوفي كما يف دراسة & (Brambring, 2001, Renshaw
عىل( ،)2002غنيم(.)2009
 ،Zimmerman, 2008ي
فروض البحث
القبىل والبعدي لمهارات
متوسط رتب درجات القياسي
 .1توجد فروق ذات داللة إحصائية بي
ي
ي
التوجه والحركة لدى المكفوفي المدمجي لصالح القياس البعدي.
والتتبع
متوسط رتب درجات القياسي البعدي
 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بي
ي
ي
لمهارات التوجه والحركة لدى المكفوفي المدمجي.
أدوات البحث وتفستها
ً
أول  :المنهج.
التجريب لمناسبته لطبيعة الدراسة الحالية ،وذلك باستخدام
تم استخدام المنهج شبه
ي
ر
تدريب وهو المتغت (المستقل) .ومعرفة أثره
والب تخضع لتأثت برنامج
ي
تصميم المجموعة الواحدة ،ي
والتتبع لعينة
القبىل والبعدي
عىل مهارات التو جه والحركة (كمتغت تابع) وقام الباحث بالقياسي
ي
ي
الدراسة لتحديد ما حدث من تغت نتيجة تطبيق التنامج.
ً
ثانيا :عينة الدراسة.
ر
السيكومتية
أ -عينة حساب الخصائص
ر
الب تمت االستعانة بها لحساب صدق وثبات مقياس التوجه
تكونت العينة االستطالعية ي
ً
ً
والحركة  12طفًل كفيفا من غت عينة الدراسة األساسية.
ب -عينة الدراسة األساسية
تكونت عينة الدراسة األساسية يف الدراسة الحالية من  8طالب من المكفوفي المدمجي
ر
العاش ،وقد اختتت العينة بصورة قصدية ،وقد تم اختيار عينة الدراسة بناء عىل توفر
بالصف
ر
الشوط التالية:
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ر
الب كان البد من ضبطها وتحييدها
 -1العوامل المرتبطة بفقدان البرص :هناك عدد من العوامل ي
ر
حب ال تؤثر عىل نتائج الدراسة الحالية ،أهمها:
ر
الكىل.
الب تم اختيارها من بي ذوي فقدان البرص ي
أ -نوع وشدة فقدان البرص :جميع الحاالت ي
ب -العمر عند فقدان البرص :جميع أفراد العينة من ذوي فقدان البرص الوالدي ،أو من فقدوا
برصهم قبل عمر الثالثة ،وليس من بينهم ذوي فقدان البرص المكتسب ممن فقدوا برصهم
بعد الثالثة ،ذلك ر
حب ال يتأثروا بما لديهم من ختات برصية.
 -2اإلعاقات المصاحبة :تم استبعاد األطفال الذين يعانون من إعاقات مصاحبة لكف البرص.
 -3مقياس التوجه والحركة :قام الباحث بتطبيق مقياس التوجه والحركة عىل عينة الدراسة وقد
أوضحت النتائج أن درجات عينة الدراسة تراوحت ما بي  70-50درجة عىل المقياس.
ً
ثالثا  :أدوات الدراسة.
 -1مقياس مهارات التوجه والحركة :إعداد الباحث.
تدريب لتنمية مهارات التوجه والحركة لدى المكفوفي :إعداد الباحث.
 -2برنامج
ي
( )1مقياس التوجه والحركة ،إعداد الباحث
ً
أول :وصف االختبار
قام الباحث باالطالع عىل ر
التاث النظري الخاص بمهارات التوجه والحركة ،لدى
ً
المكفوفي كما اطلع الباحث أيضا عىل التعريفات الخاصة بكل من التوجه ،والحركة بهدف صياغة
وف ضوء ما أتيح للباحث االطالع عليه من دراسات
أبعاد المقياس وفقراته عىل النحو األمثل .ي
ومقاييس ،كاختبار )(Hill, 1981مقياس إيهاب الببالوي ( ،)2010اختبار مهارات التوجه والحركة
وف ضوء ذلك فقد تم
) ،(Farell, 2011استبيان صعوبات التوجه والحركة ) ،(Lagrow, 2016ي
التاىل:
تحديد أبعاد المقياس عىل النحو ي
المكات :ويقصد به الباحث قدرة المكفوفي
الوع
أ -البعد األول استيعاب المكفوفي لمفاهيم
ي
ي
يف التعرف عىل االتجاهات المختلفة ،ووضع الجسم يف الفراغ ،ومعرفته ألجزاء جسمه،
وقدرته عىل استغالل حواسه يف تطوير المفاهيم المكانية.
الثات تمكي الحواس من التحرك :ويقصد به الباحث قدرة المكفوفي عىل استغالل
ب -البعد
ي
حواسه يف تطوير المفاهيم المكانية.
الجسم لألطفال ذوي اإلعاقة البرصية :يقصد بها قدرة المكفوفي عىل
ج -البعد الثالث التوازن
ي
ر
ر
ر
المش الوقوف ،والجلوس بطريقة متنة ومنسقة دون تعت ،وأنه يقوم بها بطريقة طبيعة مثل
ي
أقرانه المبرصين.
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باستخدام العصا ،ووضع العصا يف المكان المالئم عند استعمالها.
وف ضوء ما سبق عرضه صاغ الباحث ( )43عبارة موزعة عىل أربعة أبعاد فرعية وجميع
إيجات ،يجيب معلميهم عىل الفقرات ،وأمام كل عبارة ( )٣اختيارات تعت
عبارات المقياس يف اتجاه
ي
ً
عن درجة إتقان الكفيف للمهارة الفرعية (يتقنها بدرجة كبتة ،يتقنها إىل حد ما ،ال يتقنها إطالقا)
وتعط الدرجات ( )1-2-3عىل ر
التتيب ،وللتحقق من صالحية المقياس للتطبيق اتبع الباحث
الخطوات التالية
ً
أول :حساب الصدق
اتبع الباحث عدة إجراءات للتحقق من صدق المقياس ،وتم حساب الصدق بثالث طرق،
يىل:
وه كما ي
ي
صدق المحكمي
ر
(الب تتكون من  43عبارة) عىل  10محكمي
قام الباحث بعرض الصورة األولية للمقياس ي
التبية الخاصة والصحة النفسية والمختصي ف ر
من المتخصصي ف ر
التبية الخاصة بدائرة التعليم
ي
ي
والمعرفة ،ومن لهم ختة يف هذا المجال ،للحكم عىل مدى مناسبة صياغة العبارة ومدى انتمائها
ُ
تنتم إليه ،وقد تم االستفادة من آراء السادة المحكمي يف تعديل صياغة بعض
للبعد الذي
ي
العبارات ،وضم العبارات المتشابهة يف المضمون ،وحذف العبارات المكررة ليصبح المقياس بعد
التحكيم يتكون من  40عبارة موزعة عىل أربعة أبعاد فرعية ،لكل بعد ( )10عبارات ،وجميع عبارات
إيجات ،يجيب معلميهم عىل الفقرات ،وأمام كل عبارة ( )٣اختيارات تعت عن
المقياس يف اتجاه
ي
ً
درجة إتقان الكفيف للمهارة الفرعية (يتقنها بدرجة كبتة ،يتقنها إىل حد ما ،ال يتقنها إطالقا) وتعط
الدرجات ( )1-2-3عىل ر
التتيب ،وقد امتدت نسب اتفاق السادة المحكمي عىل العبارات من- 80
ر
الب يمكن التوصل إليه من خالل
وه نسب عالية ومقبولة مما يدعو إىل الثقة يف النتائج ي
 ٪100ي
تطبيق المقياس عىل عينة الدراسة.
اخىل
االتساق الد ي
الداخىل للمقياس من خالل حساب معامل االرتباط بي درجه
تم التحقق من االتساق
ي
تنتم إليه العبارة يف حاله حذف درجه العبارة من الدرجة
الفرع الذي
العبارة والدرجة الكلية للبعد
ي
ي
التاىل يوضح معامالت االرتباط.
تنتم إليه العبارة والجدول
الفرع الذي
الكلية للبعد
ي
ي
ي
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د -البعد الرابع استخدام العصا :يقصد بها قدرة المكفوفي عىل التمكن من مهارات استخدام
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جدول 1

معامالت صدق عبارات مقياس التوجه والحركة
9.5
المكات
الوع
مفاهيم
ي
ي

تمكي الحواس من التحرك

الجسم
التوازن
ي

استخدام العصا

العبارات
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

معامل االرتباط ُ
بالبعد ()2
*0.38
*0.37
**0.52
**0.48
**0.48
*0.40
**0.59
**0.51
*0.43
**0.59
*0.44
*0.45
*0.43
**0.48
*0.43
*0.36
**0.46
*0.36
**0.49
*0.41
*0.43
*0.38
*0.36
*0.42
**0.64
*0.37
*0.36
**0.68
**0.57
**0.47
*0.36
**0.57
**0.51
*0.36
**0.38
**0.50
**0.59
*0.43
**0.62
*0.39

بالبعد ف حالة حذف درجة العبارة من الدرجة الكلية ُ
( )1معامل االرتباط ُ
للبعد
ي
ً
ً
دال إحصائيا عند مستوى ()0.01
إحصائيا عند مستوى (**)0.05
* دال
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ب -حساب معامالت االرتباط بي درجات العبارة والدرجات الكلية ُ
تنتم له
الفرع الذي
للبعد
ي
ي
العبارةُ ،
ً
الداخىل
إحصائيا ،مما يدل عىل االتساق
فو ِجد أن جميع معامالت االرتباط دالة
ي
وثبات جميع عبارات مقياس التوجه والحركة.
التاىل يوضح معامالت ثبات عبارات مقياس التوجه والحركة بالطريقتي
والجدول
ي
السابقتي.
جدول 2

معامالت ثبات عبارات مقياس التوجه والحركة
ُ
البعد
المكات
الوع
مفاهيم
ي
ي
معامل ألفا للدرجة الكلية
ُ
للبعد = 0.790

تمكي الحواس من التحرك
معامل ألفا للدرجة الكلية
ُ
للبعد = 0.764

العبارات
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

معامل ألفا لـ كرونباخ
0.781
0.790
0.765
0.770
0.770
0.780
0.754
0.767
0.776
0.754
0.743
0.743
0.744
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**0.59
**0.62
**0.54
**0.70
**0.61
**0.55
**0.71
**0.59
**0.57
**0.58
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يتضح من الجدول ( )1ما أن جميع معامالت االرتباط بي درجة كل عبارة من العبارات
والدرجة الكلية ُ
(ف حالة حذف درجة العبارة من الدرجة الكلية
الفرع الذي
للبعد
تنتم إليه العبارة ي
ي
ي
ً
ُ
إحصائيا عند مستوى ( )0.01أو ( )0.05مما يدل عىل صدق
تنتم إليه) دالة
الفرع الذي
للبعد
ي
ي
جميع عبارات مقياس التوجه والحركة.
ً
ثانيا  :ثبات مقياس التوجه والحركة
ر
التوافف بطريقتي هما
 .1تم حساب ثبات عبارات مقياس السلوك
ي
ُ
فرع عىل حده (بعدد عبارات
أ -حساب معامل ألفا لـ كرونباخ  Alpha-Cronbachلكل بعد ي
كل ُبعد فرع) ،وف كل مرة يتم حذف درجات إحدى العبارات من الدرجة الكلية ُ
للبعد
ي
ي
تنتم له العبارة ،وأسفرت تلك الخطوة عن أن جميع العبارات ثابتة ،حيث
الفرع الذي
ي
ي
ُ
ُ
ُوجد أن معامل ألفا لكل بعد يف حالة غياب العبارة أقل من أو يساوي معامل ألفا العام للبعد
ُ
رع ال يؤدي
الفرع الذي
تنتم إليه العبارة يف حالة وجودها ،أي أن تدخل عبارات كل بعد ف ي
ي
ي
ُ
تنتم إليه.
الفرع الذي
إىل انخفاض معامل ثبات البعد
ي
ي

تدريب يف تنمية بعض مهارات التوجه والحركة
فاعلية برنامج
ي

رأشف محمد مصطف
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معامل االرتباط ُ
بالبعد ()1
**0.62
**0.59
**0.48
**0.61
**0.48
**0.61
**0.53
**0.55
**0.53
*0.42
**0.56
**0.75
**0.48
**0.46
**0.78
**0.69
**0.59
**0.48
**0.66
**0.64
*0.45
**0.50
**0.62
**0.71
**0.57
**0.74
**0.48

ُ
معامل ألفا لـ كرونباخ
العبارات
البعد
0.737
14
0.745
15
0.753
16
0.741
17
0.754
18
0.737
19
0.748
20
0.774
21
الجسم
التوازن
ي
0.781
22
معامل ألفا للدرجة الكلية
ُ
0.789
23
للبعد = 0.789
0.775
24
0.746
25
0.782
26
0.785
27
0.739
28
0.756
29
0.770
30
0.785
31
استخدام العصا
0.762
32
معامل ألفا للدرجة الكلية
ُ
0.765
33
للبعد = 0.789
0.784
34
0.783
35
0.766
36
0.753
37
0.775
38
0.748
39
0.783
40
بالبعد ف حالة وجود درجة العبارة ضمن الدرجة الكلية ُ
( )1معامل االرتباط ُ
للبعد
ي
ً
ً
دال إحصائيا عند مستوى ()0.01
إحصائيا عند مستوى (**)0.05
* دال

يىل:
يتضح من الجدول 2ما ي

ُ
فرع يف حالة حذف كل عبارة من عباراته أقل من أو يساوي
أ -أن معامل ألفا لـ كرونباخ لكل بعد ي
معامل ألفا العام ُ
تنتم إليه العبارة يف حالة وجود جميع العبارات أي أن
الفرع الذي
للبعد
ي
ي
تدخل العبارة ال يؤدي إىل انخفاض معامل ثبات ُ
تنتم إليه ،وأن
الفرع الذي
البعد
ي
ي
استبعادها يؤدي إىل خفض هذا المعامل .وهذا يشت إىل أن كل عبارة تسهم بدرجة معقولة
ف الثبات الكىل ُ
للبعد الذي تقيسه.
ي
ي
ُ
الفرع
ب -أن جميع معامالت االرتباط بي درجة كل عبارة من العبارات والدرجة الكلية للبعد
ي
الذي تنتم إليه العبارة (ف حالة وجود درجة العبارة ف الدرجة الكلية ُ
الفرع الذي
للبعد
ي
ي
ي
ي
ً
إحصائيا عند مستوى ( )0.01أو مستوى ( )0.05مما يدل عىل االتساق
تنتم إليه) دالة
ي
الداخىل وثبات جميع عبارات مقياس التوجه والحركة.
ي
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ه:
تم حساب ثبات األبعاد الفرعية والثبات ي
الكىل لمقياس التوجه والحركة بثالث طرق ي
األوىل عن طريق معامل ألفا لـ كرونباخ ،والثانية عن طريق معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية
زمب قدره
لـ سبتمان -براون  ،Spearman-Brownوالثالثة :عن طريق أعادة االختبار بفاصل ي
أسبوعي ،حيث قام الباحث بإعادة تطبيق المقياس بعد أسبوعي من التطبيق األول ،كما بالجدول
التاىل
ي
جدول 3

الكىل لمقياس التوجه والحركة
معامالت ثبات األبعاد الفرعية والثبات ي
م

األبعاد الفرعية

المكات
الوع
 1مفاهيم
ي
ي
 2تمكي الحواس من التحرك
الجسم
 3التوازن
ي
 4استخدام العصا
المقياس ككل
ً
إحصائيا عند مستوى ()0.01
** دال

عدد
العبارات
10
10
10
10
40

معامل ألفا
لـ كرونباخ
0.790
0.764
0.789
0.789
0.936

معامل الثبات
معامل الثبات بطريقة
التجزئة النصفية
لـسبتمان -براون
0.872
0.820
0.831
0.850
0.940

معامل االرتباط
(طريقة إعادة
االختبار)
**0.62
**0.67
**0.75
**0.73
**0.90

الكىل للمقياس بالطرق
يتضح من الجدول  3أن معامالت ثبات األبعاد الفرعية والثبات ي
الثالث مرتفعة ،حيث معامالت ألفا ومعامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية لسبتمان /براون
مرتفعة ،كما أن معامل االرتباط بي ر
ً
إحصائيا عند مستوى
مرت تطبيق المقياس مرتفعة ودالة
ي
الكىل لمقياس التوجه والحركة وثبات أبعاده الفرعية.
( )0.01مما يدل عىل الثبات ي
من اإلجراءات السابقة تأكد للباحث صدق وثبات مقياس التوجه والحركة وصالحيته
ً
لقياس أبعاد التوجه والحركة لدى المكفوفي عينة الدراسة ،علما بأن أقىص درجة يمكن أن يحصل
ه أقل درجة يمكن
ه ( )120درجة بينما ( )40درجة ي
عليها الكفيف عىل جميع عبارات المقياس ي
أن يحصل عليها.
تدريب لتنمية بعض مهارات التوجه والحركة لدى الطالب المكفوفي
.2برنامج
ي
التدريب
التنامج
ي
ر
كالتاىل:
التدريب
الب تم فيها تصميم التنامج
ي
ي
يىل توضيح للمراحل ي
فيما ي
التدريب.
 أهداف التنامج
ي
 تحديد الهدف العام من التنامج.
يتحدد الهدف العام للتنامج يف تنمية مهارات التوجه والحركة لدي المكفوفي.
167

المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية  -جامعة اإلمارات العربية المتحدة
المجلد ( )46العدد ( )1يناير 2022

الكىل لمقياس التوجه والحركة:
 .2حساب ثبات األبعاد الفرعية والثبات ي

تدريب يف تنمية بعض مهارات التوجه والحركة
فاعلية برنامج
ي

رأشف محمد مصطف

المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية  -جامعة اإلمارات العربية المتحدة
المجلد ( )46العدد ( )1يناير 2022

األهداف اإلجرائية
يىل يوضح تفصيل تلك األهداف:
وفيما ي
المكات من خالل التدريبات التالية :التعرف عىل االتجاهات األربعة،
الوع
 -1التدريب عىل
ي
ي
وتنمية تصور الطفل ألجزاء الجسم ،وتنمية فهم العالقات المكانية.
 -2التدريب عىل استخدام حاسة اللمس يف التوجه والحركة من خالل التدريبات التالية :تنمية
اللمش والتميت
حركات األصابع (المهارات الحركية الدقيقة) ،وتنمية مهارات اإلدراك والتميت
ي
بي األشياء األشكال وأحجامها وسطوحها ،وتنمية مهارات إدراك العالقة بي األجزاء بعضها
البعض ،والعالقة بي الجزء والكل ،وتنمية مهارات إدراك محتويات المكان بواسطة اللمس
سواء باليد أو بالقدم ،والتميت بي المحتويات الثابتة والمتحركة ،وتنمية حاسة اللمس من
خالل التميت بي المعلومات ذات درجات السخونة والتودة المختلفة.
 -3التدريب عىل استخدام حاسة الشم يف التوجه والحركة من خالل التدريبات التالية :تدريب
المدرش ،وتدريبات لتنمية حاسة الشم خارج المجال
لتنمية حالة الشم داخل المجال
ي
المدرش.
ي
 -4التدريب عىل استخدام حاسة السمع يف التوجه والحركة من خالل التدريبات التالية :تنمية
مهارة .تميت األصوات ،وتنمية مهارة إدراك األصوات وتحليلها ،والتدريب عىل تنمية مهارة
تحديد اتجاه الصوت ،والتدريب عىل مهارة االهتداء إىل األصوات وتبي اتجاهها.
ر
شء ما فوق الرأس والجلوس
 -5التدريب عىل التوازن
الحرك من خالل التدريبات التالية :موازنة ي
ي
ً
ر
والمش واألقدام مائلة للخارج.
جزئيا ،وشد أوتار الركبة ،رفع الرأس واألكتاف،
ي
 -6التدريب عىل حماية الجسم من خالل التدريبات التالية :حماية الجزء العلوي من الجسم
حماية الجز ء السفىل والعلوي من الجسم معا.
 -7التدريب عىل استخدام العصا البيضاء من خالل التدريبات التالية :التعرف عىل الوضع
المناسب للقبض عىل العصا ،وضع العصا ف المكان المالئم عند ر
التامن مع المرشد المبرص،
ي
ووضع العصا يف المكان المالئم عند استعمالها ،وصعود وهبوط السلم باستخدام العصا،
واستخدام العصا باستخدام طريقة الخط القطري ،واستخدام العصا باستخدام طريقة
اللمس.
التدريب
مكان تطبيق التنامج
ي
اش األول
تم تطبيق التنامج
التدريب بمدرسة الدهماء للتعليم الثانوي يف الفصل الدر ي
ي
إجماىل ( )24جلسة وبواقع
اش  2018/2017وتم التطبيق عىل مدار ثمانية أسابيع بعدد
ي
للعام الدر ي
ً
التاىل يوضح ملخص الجلسات.
ثالث جلسات أسبوعيا ،مدة الجلسة  45دقيقة .والجدول
ي
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 -1التسلسل والتشكيل.
والجماع.
 -2التدريب الفردي
ي
 -3التلقي .Prompting
 -4التعميم.
محتوي الجلسات
ً
التاىل
أعد الباحث برنامجا يتم فيه تدريب المكفوفي عىل مهارات التوجه والحركة والجدول ي
يوضح ذلك:
جدول 4

يب للمكفوفي عىل مهارات التوجه والحركة
التنامج التدر ي
رقم الجلسة
األولـ ــى
الثانية
الثالثة
الرابعة

المجال
تدريبات لتنمية
المكات
الوع
ي
ي
تدريبات حاسة
اللمس

الخامسة
السادسة
السابعة

الثامنة

تدريبات حاسة
الشم

التاسعة
ر
العاشة
ر
الحادية عش
الثانية ر
عش
الثالثة ر
عش
الرابعة ر
عش

تدريبات حاسة
السمع

الهدف
التعرف عىل االتجاهات األربعة.
تنمية التصور الدقيق ألجزاء الجسم.
تنمية فهم العالقات المكانية.
تنمية حركات األصابع (المهارات الحركية
الدقيقة).
اللمش والتميت
والتمت
اك
ر
اإلد
ات
ر
مها
تنمية
ي
بي األشياء ،واألشكال وأحجامها وسطوحها.
تنمية مهارات إدراك العالقة بي األجزاء بعضها
البعض ،والعالقة بي الجزء والكل.
تنمية مهارات إدراك محتويات المكان بواسطة
اللمس سواء باليد أو بالقدم ،والتميت بي
المحتويات الثابتة والمتحركة.
التميت بي المعلومات ذات درجات السخونة
والتودة المختلفة.
تدريب لتنمية حاسة الشم خارج المجال
المدرش.
ي
تدريب لتنمية حاسة الشم داخل المدرسة.
تنمية مهارة تميت األصوات.
تنمية مهارة إدراك األصوات وتحليلها.
التدريب عىل تنمية مهارة تحديد اتجاه
الصوت.
التدريب عىل مهارة االهتداء إىل األصوات
وتبي اتجاهها.
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زمن الجلسة
( )45دقيقة
( )45دقيقة
( )45دقيقة
( )45دقيقة
( )45دقيقة
( )45دقيقة
( )45دقيقة

( )45دقيقة
( )45دقيقة
( )45دقيقة
( )45دقيقة
( )45دقيقة
( )45دقيقة
( )45دقيقة
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ا ر
التدريب
ستاتيجيات التنامج
ي
ً
ر
ر
الب كان لها التأثت
استخدم الباحث عددا من االستاتيجيات مع المجموعة التجريبية ي
ر
االستاتيجيات:
الواضح يف نجاح التنامج ومن هذه

تدريب يف تنمية بعض مهارات التوجه والحركة
فاعلية برنامج
ي

رأشف محمد مصطف
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رقم الجلسة
الخامسة ر
عش

المجال

السادسة ر
عش
السابعة ر
عش
الثامنة ر
عش
التاسعة ر
عش
ر
العشون

تدريبات عىل
الجسم
التوازن
ي

الحادية
ر
والعشون
ر
الثانية والعشون
ر
والعشون
الثالثة

تدريبات عىل
حماية الجسم

الهدف
تنمية مهارة تحديد المسافات ر
الب يصدر عنها
ي
األصوات.
الحفاظ عىل اتزان الجسم.
شد أوتار الركبة.
رفع الرأس واألكتاف.
ً
جزئيا.
الجلوس
ر
المش واألقدام مائلة للخارج.
ي
حماية الجزء العلوي من الجسم.

التدريب عىل
استخدام العصا
البيضاء

حماية الجزء السفىل والعلوي من الجسم ً
معا.
ي
وضع العصا يف المكان المالئم عند الست مع
شخص آخر
استخدام العصا باستخدام طريقة الخط
القطري.

ر
والعشون
الرابعة

زمن الجلسة
( )45دقيقة
( )45دقيقة
( )45دقيقة
( )45دقيقة
( )45دقيقة
( )45دقيقة
( )45دقيقة
( )45دقيقة
( )45دقيقة
( )45دقيقة

ً
رابعا األساليب اإلحصائية المستخدمة يف الدراسة
استخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية ،وذلك من خالل حزمة التامج اإلحصائية
المعروفة .SPSS
 -1معامل ألفا لـ كرونباخ .Alpha-Cronbach
 -2معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية لـ سبتمان-براون .Spearman-Brown
 -3معامل االرتباط لـ بتسون .Pearson Correlation
 -4اختبار ويلكوكسون لحساب الفروق .Wilcoxon Signed Ranks Test
نتائج البحث ومناقشتها وتفستها
نتائج الفرض األول
للتحقق من صحة الفرض األول الذي ينص عىل أنه" :توجد فروق ذات داللة إحصائية
القبىل والبعدي لمهارات التوجه والحركة لدى المكفوفي
متوسط رتب درجات القياسي
بي
ي
ي
المدمجي وان هذه الفروق ف اتجاه القياس البعدي" .وللتحقق من صحة هذا الفرض استخدم
الباحث اختبار ويلكوكسون وتوصل اىل النتائج التالية
جدول 5

القبىل والبعدي عىل مقياس التوجه والحركة
متوسط رتب درجات القياسي
يوضح الفروق بي
ي
ي
لدى المكفوفي المدمجي
األبعاد
البعد األول

ن
0
8

متوسط الرتب
.00
4.50
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.00
36.00

قيمة Z
2.565

الداللة
0.01
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البعد الثالث
البعد الرابع
الدرجة الكلية

2.588

0.01

2.558

0.01

2.539

0.01

متوسط رتب درجات القياسي
يتضح من الجدول  5وجود فروق ذات داللة احصائية بي
ي
ر
القبىل والبعدي علة مقياس التوجه والحركة لدى الطالب المكفوفي المدمجي بالصف العاش،
ي
َّ
التدريب) له دور فعال يف تنمية
وان هذه الفروق يف اتجاه القياس البعدي .مما يشت إىل أن (التنامج
ي
ر
العاش .وهذا ما يتفق مع
(مهارات التوجه والحركة) لدى الطالب المكفوفي المدمجي بالصف
ر
الحرك يف تحسي
التأهيىل
والب أسفرت نتائج دراستها عن فاعلية تأثت التنامج
ي
ي
دراسة عىل ( )2002ي
مفهوم صورة الجسم والتوجه المكات ،مما أدى بدوره إىل إحساس الطفل المعوق ب ً
رصيا
ي
ً
أيضا مع دراسة دراسة برامتينج ( )Brambring, 2001ر
والب
باالستقاللية وحرية الحركة ،واتفقت
ي
أوضحت نتائجها أن بمقارنة أداء المكفوفي والمبرصين تبي أن تدريبات حركة القدم تطورت لدى
ً
المكفوفي بنسبة ( .)٪63وتتفق يف ذلك أيضا مع دراسة )Elmerskog and Tellevik (2002
ر
والمش لدى عينة الدراسة
وقد كشفت نتائجها عن فعالية تلك التامج يف تنمية المهارات الحركية
ي
من المكفوفي ،كما أن حاجة أفراد العينة للمرشد المبرص قد قلت بشكل ملحوظ .وتختلف هذه
ر
والب أظهرت نتائجها أن من موانع استخدام
النتيجة مع دراسة ( )Christy & Nirmalan, 2006ي
العصا من وجهة نظر المكفوفي تتمثل يف القلق والخوف من وصمة العار حيث إن العصا تعرف
ً
إىل أن أفراد العينة يروا أنه ليس هناك فوائد
اآلخرين بأن الشخص الذي أمامهم كفيفا ،باإلضافة ي
تذكر من استخدامهم للعصا ،وفضلوا استخدام البقايا البرصية لديهم أو استخدام المرشد المبرص،
ر
والب كشفت نتائجها عن
يف حي تتفق نتائج الدراسة الحالية مع دراسة ) Zijlstra et al., (2009ي
فعالية التنامج يف تطوير مهارات عينة الدراسة من المكفوفي يف استخدامهم للعصا يف التنقل،
وأوصت الدراسة برصورة تطبيق هذه الفنيات يف مرحلة عمرية أخرى لذوي اإلعاقة البرصية.
الثائ
نتائج الفرض
ي
:
الثات الذي ينص عىل أنه "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
للتحقق من صحة الفرض ي
والتتبع لمهارات التوجه والحركة لدى المكفوفي
متوسط رتب درجات القياسي البعدي
بي
ي
ي
المدمجي " .وللتحقق من صحة هذا الفرض استخدم الباحث اختبار ويلكوكسون وتوصل اىل
النتائج التالية.
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األبعاد
الثات
البعد ي

ن
0
8
0
8
0
8
0
8

متوسط الرتب
.00
4.50
.00
4.50
00.00
4.50
00.00
4.50

مجموع الرتب
.00
36.00
.00
36.00
00.00
36.00
00.00
36.00

قيمة Z
2.549

الداللة
0.01
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جدول 6

والتتبع عىل مقياس التوجه والحركة
متوسط رتب درجات القياسي البعدي
يوضح الفروق بي
ي
ي
لدى المكفوفي المدمجي
األبعاد
البعد األول
الثات
البعد ي
البعد الثالث
البعد الرابع
الدرجة الكلية

ن
3
2
2
2
2
3
2
3
3
3

متوسط الرتب
3.00
3.00
2.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.50
4.50

مجموع الرتب
9.00
6.00
4.00
6.00
6.00
9.00
6.00
9.00
7.50
13.50

قيمة Z
0.447

الداللة
غت دالة

0.378

غت دالة

0.447

غت دالة

0.447

غت دالة

0.649

غت دالة

متوسط رتب درجات
يتضح من الجدول  6عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بي
ي
والتتبع عىل مقياس التوجه والحركة لدى المكفوفي المدمجي.
القياسي البعدي
ي
ر
والمقتحات
التوصيات
 .1ضورة عقد دورات تدريبية للمعلمي العاديي ومعلم ر
التبية الخاصة حول مهارات التنقل
ي
والحركة لدى المكفوفي المدمجي بالمدارس والتأكيد عىل أهميتها.
 .2توعية أمور الطالب المكفوفي والطالب العاديي بأهمية حضور الدورات العملية لكيفية
الست مع الكفيف وإكسابه مهارات االستقالل وحرية الحركة.
ر
 .3إرشاد أولياء أمور المكفوفي إىل شكل البيئة المتلية للكفيف والتكت عىل اعتماده عىل نفسه
منذ الصغر.
 .4تشجيع الباحثي عىل إجراء دراسات تتناول مهارات التوجه والحركة من أبعاد مختلفة
ولمراحل عمرية مختلفة.
ر
والب تسهم يف عمليات
 .5االهتمام بالتعرف عىل أحدث التقنيات الحديثة يف مجال المكفوفي ي
التنقل والحركة لديهم.
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