فاعلٌة برنامج تدرٌبً قائمعلى اإلدراك الصوتً فً تنمٌة
مهارة القراءة لدى عٌنة من األطفال ذوي صعوبات التعلم

إعداد

د/عبد الرؤوف إسماعٌل محفوظ
أستاذ التربٌة الخاصة المساعد – قسم التربٌة الخاصة
كلٌة التربٌة – جامعة الملك عبد العزٌز

فاعلٌة برنامج تدرٌبً قائمعلى اإلدراك الصوتً فً تنمٌة
مهارة القراءة لدى عٌنة من األطفال ذوي صعوبات التعلم
إعداد

د/عبد الرؤوف إسماعٌل محفوظ
أستاذ التربٌة الخاصة المساعد – قسم التربٌة الخاصة
كلٌة التربٌة – جامعة الملك عبد العزٌز

الملخـــــص

ىةةففخ ذاف ذل ةةا إاة ذ ت صةةا

و ه د ووة دهووج ة ود و ولة دوود

بيةةان ذثةةل ب ووجد هوود ب دب و علووى وإلد و ودصووسه

ع ووة د و ووطفووج

سي ص و سبجت ودووه لما وقةةف تكونةةخ عينةةا

ذاف ذل ا ن ) )22صاال ن موي صعوباخ ذاتعلم وزعين عل

ج وعتين ذلواة تجليبيةا (ن

=  )12وذاثانيا رابصا (ن =  .)12وقف ذ ةت ل تصبية ذابلنةا

ذاتةفليب

وق ي ةةلخ نت ةةال ذاف ذل ةةا وج ةةوف ف ةةلو مذخ فالا ةةا إحص ةةاليا عن ةةف

ةةتو

ذاتجليبيةا ةيلين ب عةف

علة قفةلذف ذاعينةا

ثةةالج جل ةاخ ق ةبوعيا وكةان عةةفف ذاجل ةاخ قلبعةا وع ةلون جل ةا.
(∞≤  ) 2.25ب ةةين

تو ةةصاخ فلجةةاخ ذا ج وعةةا ذاتجليبيةةا و تو ةةصاخ فلجةةاخ ذا ج وعةةا ذارةةابصا وما ة ف ة

فولدبو ود ودهد ب ووة وددب ووة
ذ
ذضتبةةال ذاف ذل ذاصةةوت  .وقةةف قوصة ذاباحةةج إاة رةةلولا تاعية
على وإلد و ودصسه ده د ة دهج ة ود ولة دد ع ة د ووطفج

سي ص سبجت وده لم.

فعالٌة برنامج تدرٌبى قائم على الذكاء الوجدانى
فى تنمٌة الحساسٌة األخالقٌة

إعداد

أ.د  /محمد أحمد إبراهٌم غنٌم

د /هوٌدا محمد أنور

أستاذ علم النفس التربوى ووكٌل
كلٌة التربٌة جامعة بنها لشئون
خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة

مدرس علم النفس التربوى
بكلٌة التربٌة جامعة بنها

أ /هناء محمد زكى
(المدرس المساعد بقسم علم النفس التربوى )
بحج مشتق من رسالة الذكتوراه الخاصة بالباحثة

فعالٌة برنامج تدرٌبى قائم على الذكاء الوجدانى
فى تنمٌة الحساسٌة األخالقٌة
إعداد
أ.د  /محمد أحمد إبراهٌم غنٌم
أستاذ علم النفس التربوى ووكٌل
كلٌة التربٌة جامعة بنها لشئون
خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة

د /هوٌـــدا محمـــد أنـــور
مدرس علم النفس التربوى
بكلٌة التربٌة جامعة بنها

أ /هناء محمد زكى
(المدرس المساعد بقسم علم النفس التربوى )

مقدمـة الدراسـة:

ٌعتبر السلوك األخالقى جوهر حٌاة البشر ،فالحٌاة اإلنسانٌة مرسومة
بشكل البد معه من إتخاذ قرارات أخالقٌة ،وتحدٌد مواقف سلوكٌة وهذا ٌجعله
فى مركز الحٌاة اإلجتماعٌة فضال عن كونه مركزا للحٌاة الشخصٌة لألفراد فهو
أحد مظاهر الشخصٌة السوٌة التى تتمتع بالوعى والتعاطف وضبط النفس
واإلجتماعٌة بكافة أشكالها ،وقد احتل هذا المجال مكانة بارزة فى علم النفس
المعاصر ،وٌرجع ذلك إلى ما ٌعانٌه المجتمع بصفة خاصة من مشكالت
اجتماعٌة واقتصادٌة وسٌاسٌة ،ترجع فى تحلٌلها النهائً إلى ماٌالحظ من خواء
أخالقً وربما انحراف عن قواعد السلوك المقبولة ،لذلك فإناإلهتمام بتنمٌة
الجانب األخالقً هو الهدف األسمى والغاٌة المرجوة لكل مجتمع ٌنشد الرقً
والتقدم.
وٌعتبر نموذج رست ( ) 2625من أكثر النماذج التى القت استحسانا
وقبوال فً دراستها للسلوك األخالقً ،حٌث ٌعتبر هذا النموذج األخالقٌة ظاهرة
متعددة الجوانب  ،وقد تم تحدٌد محددات السلوك األخالقى من التراث األخالقً
فً المجاالت النمائٌة المعرفٌة  ،ونواحً التعلم اإلجتماعً والسلوكً ،والتحلٌل
النفسً ،وعلم النفس اإلجتماعً ،كما ٌعطً هذا النموذج رؤٌة أكثر شموال
لألخالقٌة من نموذج البعد الواحد مثل نموذج كولبرج الذي ركز على الحكم
الخلقً فقط ) .(Guthrie, 1997:31; Welfel, 2002:5حٌث ٌتحدد السلوك
األخالقً بأربعة محددات هً ( :الحساسٌة األخالقٌة  ،الحكم األخالقً ،الدافعٌة
األخالقٌة ،والشخصٌة األخالقٌة)  ،وتتداخل كل من المعرفة واالنفعال فً كل
مكون ،وهذه المكونات األربعة ككل مسئولة عن الفعل األخالقً.
ٌشٌر سادلر ) (Sadler,2004:341إلً الحساسٌة األخالقٌة على أنها
النواة األولى للسلوك األخالقً فإن صحت ٌتوقع أن ٌأتى السلوك إجتماعٌا
وأخالقٌا ،فلكً ٌختار الشخص االستجابة لموقف ما بطرٌقة أخالقٌة ٌجب أن
ٌكون واعٌا به  ،وقادرا على تفسٌر األحداث بصورة مناسبة.وعرف رست
( )2627الحساسٌة األخالقٌة على أنها :مزٌج من إدراك الفرد للقضاٌا األخالقٌة
وكٌفٌة تفاعله مع تلك القضاٌا ومعالجته لها من منظور وجدانى بداخل السٌاق
االجتماعى ،ومع توسع أبحاث رست وفرٌقه تشٌر الحساسٌة األخالقٌة إلى:
تفسٌر ردود أفعال اآلخرٌن ومشاعرهم ،والقدرة على التعاطف ،وإتخاذ الدور،
وفهم كٌفٌة تأثٌر تصرفات الفرد على رفاهٌة وتوقعات كل من الذات واآلخرٌن،
والقٌام باستدالل من سلوك اآلخرٌن واستجاباتهم بصورة مناسبة لردود
أفعالهم (Brabeck et al, 2000 : 121; Bebeau, 2002 : 283, Sadler,
 ، 2004 :341 ;Jordan, 2007: 326).كما أن الحساسٌة األخالقٌة من وجهة
نظر وٌفر(  )Weaver, 2007:149هى جعل أصغر الظواهر هامة بالنسبة

النتباه الفرد  ،وبدون تلك الحساسٌة قد ال ٌدرك الفرد القضٌة األخالقٌة  ،فهى
تشمل الوعى بدوافع ومشاعر الذات ،وكذلك دوافع ومشاعر اآلخرٌن ،وهذا
الوعى ٌؤدى بالضرورة لعملٌات االستدالل األخالقً  ،والتعاطف ،ومهارات
اتخاذ الدور ) .(Mahoney, 2006 : 3وٌعرفها كل من رست وآخرٌن ووٌلفٌل
 ;Welfel.,2002:5-6)(Rest et al., 1999:22بأنها الوعى بكٌفٌة تأثٌر
تصرفاتنا على اآلخرٌن ،والوعى بالتصرفات الممكنة المختلفة وكٌفٌة تأثٌر كل
تصرف على األطراف المهتمة (بما فً ذلك الذات)  ،وتكوٌن سٌنارٌوهات
ممكنة بطرٌقة تخٌلٌة (من تلمٌحات محدودة ومعلومات جزئٌة غالبا)  ،ومعرفة
سالسل السبب – النتٌجة لألحداث فً العالم الواقعً  ،واكتساب مهارات
التعاطف واتخاذ الدور.

