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بناء مقياس الصمت االختياري لدى طالب املرحلة االبتدائية

م .د هناء مشعل حسني الذهيب  /وسارة التعليم العالي والبحث العلمي /مزكش البحوث النفسية
مستخلص البحث
استيدف البحث الحالي بناء مقياس الصمت االختياري لدى طالب المرحمة االبتدائية في محافظة بغداد بجانبييا
الكرخ والرصافة من وجية نظر معممييم.
قد يختار الطفل الصمت كحل لميروب من بعض المشكالت النفسية او االسرية او االجتماعية التي تحيط بو .
وىذا ىو اضطراب قد يصيب االطفال حيث ينتاب الطفل حالة من الصمت االختياري .
ومما يؤكد ذلك النتائج التي حصمت عمييا الباحثة من خالل االستبيان االستطالعي الذي قامت بو عمى ()051
معمم ومعممة في المدارس االبتدائية في محافظة بغداد  ،حيث توصمت الباحثة الى مجموعة من االعراض التي
تصيب االطفال ممن يعانون من الصمت االخ تياري ،ونظ ار لعدم وجود مقياس يقيس الصمت االختياري لذا حدى
بالباحثة القيام ببناء مقياس لمصمت االختياري لطالب المرحمة االبتدائية .
ولتحقيق ىدف البحث( البناء ) اتبعت الباحثة الخطوات االتية-:
 -0جمع وصياغة فقرات المقياس من خالل مراجعة االدبيات والدراسات السابقة واالستبيان االستطالعي الذي
وجو الى معممي ومعممات المدارس االبتدائية في محافظة بغداد بحيث حصمت عمى ( )48فقرة.
 -2تم عرض االختبار عمى مجموعة من الخبراء المتخصصين في عمم النفس ،لمحكم عمى صالحية الفقرات
االختبارية في قياس ما وضعت من اجل قياسو  ،وفي ضوء آراء المحكمين أبقيت فقرات االختبار جميعيا
،أي ان الفقرات جميعيا صالحة لقياس ما وضعت لقياسو بنسبة (. )%011
 -3طبق المقياس عمى العينة المؤلفة من ( )011طالب وطالبة من وجية نظر معممييم في المدارس
االبتدائية موزعين عمى المديريات العامة لمتربية في بغداد بجانبييا الكرخ والرصافة لمعام الدراسي
( ) 2105 – 2104
 -4اجري التحميل االحصائي لمفقرات ( التمييز  ،صدق الفقرات ).
 -5تم استخراج الخصائص السيكومترية من -:
 الصدق الظاىري.
 الثبات  -:طريقة الفا كرونباخ وكانت قيمة معامل الثبات لالختبار (. )1.96
 -6بعد اجراء التحميل ا الحصائي لممقياس واستخراج الصدق والثبات قامت الباحثة بحذف الفقرات الغير مميزة
والغير دالة احصائيا  ،حيث حذفت ( )02فقرة من المقياس البالغ ( )48فقرة واستبقت الفقرات المميزة
والدالة احصائيا ليصبح مقياس الصمت االختياري بصورتو النيائية والمتكون من ( )36فقرة .
 -7قدمت الباحثة عدد من التوصيات والمقترحات استكماال لمبحث الحالي وتطويره .
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مشكمة البحث -:

الطفل الذي يرى ويسمع ويفكر عمى نحو طبيعي ولو في حدود التفكير الدنيا ،ويعيش في بيئة بشرية ناطقة يتعمم
الكالم والرد عمى الكالم والرد عمى التساؤل الموجو اليو والتعقيب عمى المالحظات والحديث عند لزوم الحديث ،وما
ال.
عدا ذلك ،وفي عمر معين وتكرار معين فان ىناك مشكمة تتطمب ح ً

ان تأخر النطق عند طفل ما قبل المدرسة يرجع الى حالة من حاالت فقدان السمع او وجود خمل في جياز

الكالم لديو ولكن قد يختا ر الطفل الصمت كحل لميروب من بعض المشكالت النفسية او االسرية او االجتماعية
التي تحيط بو .
ىنا يأتي مصطمح الصمت االختياري وىو اضطراب سببو االساسي رد فعل لسوء التوافق االجتماعي وال
سيما حيال مواقف اجتماعية حيث يمزم الطفل الصمت والخجل الكالمي لدرجة االمتناع عن الحديث مع االخرين ،
فالصمت االختياري المتكرر المطول في غير موضعو ىو عبارة عن اضطراب يصيب االطفال حيث ينتاب الطفل
حالة من الصمت االختياري .
ومما يؤكد ذلك النتائج التي حصمت عمييا الباحثة من خالل االستبيان االستطالعي الذي قامت بو عمى
( )051معمم ومعممة في المدارس االبتدائية في محافظة بغداد من خالل توجيو سؤال مفتوح فيما لوكان ىناك
طالب يعانون من الصمت االختياري وفي حال وجود مثل ىذه الفئة فما ىي االعراض التي يعانون منيا ،
وتوصمت الباحثة من خالل االستبيان االستطالعي الى مجموعة من االعراض التي تصيب االطفال ممن يعانون
من الصمت االختياري ،ونظ ار لعدم وجود مقياس يقيس الصمت االختياري لذا حدى بالباحثة القيام ببناء مقياس
لمصمت االختياري لطالب المرحمة االبتدائية .

اىمية البحث -:

يعد النمو االنساني سمسمة متعاقبة من المتغيرات التي تيدف الى تحقيق التوافق والتفاعل بين الفرد وبيئتو
وكل ما يحيط بو من المتغيرات .ويعد االىتمام بالطفل ومحاولة الوصول بو الى اقصى درجة من التفاعل مع البيئة
االجتماعية ام ار اساسيا في عمم النفس ،واالىتمام بو البد منو في كل الحاالت خاصة الطفل الذي يعاني من بعض
االضطرابات الشخصي ة والسموكية .حيث ان الطفل يميل ال التفاعل مع المحيط االجتماعي ويتطمع الى ابراز
مياراتو مما يتطمب مناخا نفسيا مالئما ليمعب ويضحك ويفكر ويتفاعل ،ويشعر بالحرية في المشاركة والتفكير
والتعبير عن ذاتو واظيار مياراتو وقدراتو .

( النفيعي)2 : 2102 ،
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وعكس ذلك عندما يكون الطفل صامتا وال يتحدث في االماكن العامة اال في البيت وال يتفاعل مع االخرين
فينا يبرز الصمت االختياري الذي ىو عبارة عن اضطراب يصيب بعض االطفال وتمنعيم من الكالم عمى الرغم من
قدرتيم عميو بشكل طبيعي .ويعتبر (ترامر  )0934اول من اطمق مصطمح (الصمت االختياري) عمى مجموعة
صغيرة من االطفال الذين ال يتحدثون اال مع اناس مقربين جدا ويرفضون الحديث مع أي احد غريب  .وجاء من
بعده (سالكن وجبييو  ) 0969بتسمية الصمت التطوعي او االحتباس الكالمي التطوعي مرادفا لمصمت االختياري،
والصمت االختياري ىو احد اال ضطرابات النفسية الكالمية التي يمتنع فييا الطفل بررادتو عن الحديث في المواقف
االجتماعية ،بما فييا مواقف الدراسة ،مفضال الصمت عن الكالم ،رغم عدم وجود أي عمة تمنعو من ذلك  ،ويعتبر
بعض الباحثين الصمت االختياري شكال من اشكال الرىاب االجتماعي ،وبالتالي ال يصنفو كمرض نفسي مستقل،
بل يدرجو ضمن اشكال الرىاب االجتماعي  ،والبعض االخر يعتبره نوعا من انواع الحاجات الخاصة  ،وبالتالي يتم
تصنيف الطفل الصامت اختياريا ضمن تمك الفئة ،ويجب ان يدوم الصمت االختياري شير واحد عمى االقل وذلك
لكي يتم استبعاد واستثناء االطفال الذين ي ترددون في الكالم خالل الشير االول من المدرسة ،كما ان التشخيص ال
ينطبق عمى االفراد الذين يفتقرون الى المعرفة او الى االرتياح في التحدث داخل االماكن العامة ،فعمى سبيل
المثال ،ال يتم تصنيف االطفال من ابوين غير ناطقين بالمغة االنكميزية ضمن تشخيص الصمت االختياري ما لم
يكن الطفل عمى دراية كافية بالمغة االنكميزية وان االضطراب يتفوق عمى او يبطل حالة تعارض المغة ،وغالبا ما
يؤخر الوالدين معالجة ىذا االضطراب بسبب قيام اطفاليم بالتحدث جيدا داخل المنزل باإلضافة الى قياميم بعزو
ىذه المشكمة الى وجود حالة الخجل عند اطفاليم وان الفشل في التحدث داخل االماكن العامة مثل المدرسة يعرقل
من التطور االكاديمي واالجتماعي والمغوي عند الطفل ،ىذا باإلضافة الى ان العديد من ىؤالء االطفال ال
يستطيعون اجتياز اختبارات الذكاء واالختبارات االخرى التي تتطمب التواصل المفظي .
)(Vecchio & Kearney , 2006 : 102
ُيفيم الصمت االختياري عمى انو ذلك االضطراب الذي من خاللو ال يستطيع االطفال التحدث داخل المواقع
التي يتوقع فييا تحقيق الكالم  .وان عدم القدرة عمى التحدث خارج المنزل وخاصة داخل المدرسة ،ال يعزى الى
وجود عجز بالمغة المنطوق بيا وال يعزى الى مشاكل النطق مثل الحبسة الكالمية ففي الوقت الحالي ينظر الى
الصمت االختياري عمى انو طيف من اضطراب القمق وبشكل اكثر تحديدا وجيا اخر من الرىاب االجتماعي ،وان
فترة الصمت االختياري تتباين بين االفراد ،اذ يبقى بعض االطفال يعانون من الصمت االختياري لسنوات عديدة،
بينما يقوم البعض االخر بالبدء بالكالم بعد شيور قميمة ،وان االطفال الذين يبقون عمى حالة الصمت االختياري
وباالستمرار سيتم تشخيصيم بالنياية عمى انيم يعانون من اضطرابات قمق ،وىناك دراسة تؤكد عمى ان الصمت
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االختياري مؤش ار حول المزاج المكبوت  ،وفي دراسة اخرى ترى الصمت االختياري عمى انو عبارة عن اضطراب قمق
في مرحمة الطفولة ذو اساس بيولوجي اال ان ىذه الدراسة تحاول البحث في كيفية قيام الصمت بمحاولة تنظيم
ذاتي لمقمق الداخمي ولمحاالت االنفعالية االخرى عند نسبة من االطفال المصابين بالصمت االختياري.
)(Moldan , 2005 : 291 – 292
قد يصاب االطفال بالصمت االختياري ويعبرون عما يريدون باإلشارات او حركات الجسم خاصة عندما يواجيون
الغرباء او االشخاص الذين يثيرون عدم الراحة لدييم ،يظير ىذا االضطراب في المدرسة او عندما يتعرض الطفل
الى مواقف اجتماعية معينة ،وكمما واجو الطفل توت ار نفسيا كمما بدا عميو ىذا النوع من الصمت  .وكثي ار ما يؤثر
ىذا الصمت عمى التحصيل الدراسي كذلك االصابة بالكآبة خاصة اذا واجو الطفل من يستيزئ بو من االخرين
سواء الكبار او االطفال وقد تستمر ىذه الحالة وتنمو مع نمو الطفل اذا لم يعالج في الوقت المناسب ،واذا
استمرت الحالة بعد سن العاشرة دون عالج قد تستمر وتكون مزمنة لدى الفرد  ( .صميح) 5 : 2101 ،
ان مراجعة التاريخ الطبي لمطفل ميم وذلك إلمكانية ان تكون المشاكل الجسدية ىي اساس لصمت الطفل،
وقد تؤدي االصابات او التأخر العصبي الى حدوث مشاكل في المغة وفي الكالم او عيوب في الميارات االجتماعية
ال من الترىيب او االساءة يمعبان دو ار في تطوير
مما يزيد من كبت الكالم ،وقد ذكر بعض العمماء الى ان ك ً
الصمت االختياري ،كما يجب فحص حاسة السمع ايضا  ،وذلك ألنو في بعض االحيان ترتبط مشاكل السمع مع
تأخر التعمم والمغة ،وقد يكون كال من تاريخ العائمة والخجل المفرط واضطرابات القمق بوضع الطفل الصامت ضمن
مجال الخطر وادخالو في مشاكل اكبر(Dow , et. al , 1995 : 839) .
ويعزى حدوث الصمت االختياري الى االسباب االتية -:
 -0تعرض الطفل لإلساءة الجسدية في سنوات عمره االولى .
 -2سيطرة االم وحمايتيا الزائدة ،او انفصالو عن االم.
 -3صعوبات النطق  ،كالتأتأة .
 -4االزمات والصدمات والصراعات النفسية كفقد احد الوالدين او االقارب .
 -5الخوف والقمق لدى الطفل .
 -6اتصاف الطفل بالخجل الشديد حتى قبل ظيور المشكمة .
 -7الخالفات االسرية .
 -8البيئة الجديدة .
 -9العامل الوراثي في العائمة ،واصابة احد الوالدين او كمييما بالقمق .

983

2017

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

العدد ( )52

 -01االعتمادية عمى االخرين  ،وانعدام االستقاللية.
 -00تشجيع االىل لمصمت وعدم الكالم كنوع من االدب االجتماعي .
 -02ضعف الثقة بالنفس .
 -03الحد من العالقات االجتماعية ،بحيث ال يسمح لمطفل بتكوين صداقات وعالقات اجتماعية في مراحل
عمره االولى.
 -04المعاممة القاسية من قبل الوالدين او احدىما .
 -05تعرض الطفل لإلىانة واالستيزاء من غيره في بعض المواقف االجتماعية .
()Moldan , 2005 : 293
وجد الباحثان (كولفين و فاندينياس  )0980في دراستيما ان معدل حدوث الصمت االختياري ( )8في كل
الف حالة ،ويتصف ىؤالء بالسمبية والخضوع من االخرين ويغمب عمييم القمق النفسي ،وبالنسبة لذكائيم وجد انو
يصل الى ( )85درجة بمتوسط ذكاء ( )010في عينة ضابطة سوية.

(عبد اليادي) 2 : 2119 ،

وبالنسبة لمدراسات المسحية التي اجريت في الواليات المتحدة االمريكية عمى رياض االطفال ،فقد كانت
النسبة اقل من ( )% 0ولوحظ خالل ىذه الدراسات ان االناث من االطفال اكثر تأث ار من ىذا االضطراب مقارنة
بالذكور  (.المرزوق) 02 : 2100 ،
اما بالنسبة لالضطرابات ذات العالقة بالصمت االختياري والتي تتمثل بالخجل المفرط ،واالكتئاب ،والعزلة
االجتماعية ،واالنسحاب ،والسمبية ،والتعمق ،والقمق ،والتبول الالإرادي  ،فقد وجد (كيل واخرون  )2114في دراسة
عمى طفل يعاني من الصمت االختياري عالمات خجل واضحة باإلضافة الى قمق مفرط داخل المدرسة ،وكذلك وجد
(كيل واخرون  )2114في دراسة عمى طفمة تبمغ من العمر ( )01سنوات تعاني من الصمت االختياري وبنفس
الوقت تعاني من سمس البول في المدرسة ،ولكن عندما تعالجت من الصمت االختياري توقف حينيا سمس البول.
)(Kehle, at. al , 2004 , 167
وعميو فأن مبررات اجراء البحث الحالي ىي -:
 -0يعتبر موضوع الصمت االختياري من المواضيع النادر اجراء الدراسات عمييا في العراق ،مما يعطي اىمية
خاصة ليذا البحث .
 -2عدم وجود مقياس خاص لمصمت االختياري في العراق ،لذلك يعتبر اضافة عممية لممكتبة العراقية.
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 -3ضرورة وجود مقياس لمصمت االختياري ليساعد في الكشف عن ىذا االضطراب لكي يتم تحديد احتياجات
ىذه الفئة ووضع البرامج التي تتناسب معيم.

ىدف البحث -:
بناء مقياس الصمت االختياري لدى طالب المرحمة االبتدائية من وجية نظر المعممين والمعممات.

حدود البحث -:
 -0طالب المرحمة االبتدائية في محافظة بغداد بجانبييا الكرخ والرصافة.
 -2معممي ومعممات الطالب في المدارس االبتدائية في محافظة بغداد بجانبييا الكرخ والرصافة.
تحديد المصطمحات -:

اوال -:المقياس -:The Scale
عرفو كل من -:
 فان دالين (:)0988
" مجموعة من المثيرات المختارة والمرتبة بعناية بقصد جمع البيانات الالزمة عن المجيبين"
(فان دالين.)43 :0988 ،
 انستازيا واوربينا( -: ( 0997
" مجموعة مرتبة من المثيرات ،أعدت بطريقة مقننة لعينة مختارة من السموك "
()Anastasia & Urbina 1997 : 4
 عودة (:)2111
" أداة قياس يتم إعدادىا عمى وفق طريقة منظمة من خطوات عدة تتضمن مجموعة من اإلجراءات التي تخضع
لشروط وقواعد محددة لغرض تحديد درجة امتالك الفرد لمسمة ،عن طريق إجابتو عمى عينة من المثيرات التي
تمثل السمة أو القدرة المرغوب في قياسيا " ( .عودة)52 ،2111 ،

ثانيا  -:الصمت االختياري -: Selective Mutism
عرفو كل من -:
 ترامر ( )0943نقال عن ( 2006

-: ) Vecchio & Kearney

" االطفال الذين ال يتحدثون اال مع اناس مقربين جدا ويرفضون الحديث مع أي احد غريب ).
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()Vecchio & Kearney , 2006 : 102
 جابر عبد الحميد وعالء كفافي ( )0991نقال عن سميمان (-: )2112
" اضطراب نادر يحدث في مرحمة الطفولة يتميز بالرفض المستمر لمحديث في معظم المواقف االجتماعية بما فييا
مواقف الدراسة ،عمى الرغم من قدرة الطفل عمى الكالم وعمى فيم المغة.

( سميمان) 0 : 2112 ،

 فياض و تابت (- : )2111
أيضا امتناع الطفل عن الكالم في أماكن عامة مثل
" ىو غياب لمكالم بعد مرحمة كان الطفل قد تكمم فييا ،وىو ً

المدرسة ،مع األصدقاء أو األقرباء بينما يتكمم بشكل عادي داخل المنزل"  ( .فياض وتابت) 089 : 2111 ،
 الخطيب (-: )2110

" رفض التحدث المستمر في موقف او اكثر من المواقف االجتماعية ويجب ان يستمر فترة ال تقل عن شير وان
يؤدي الى تشويش التحصيل التربوي او االتصال االجتماعي  ،واال يكون ناتجا عن الحرج المقترن بوجود اضطراب
في النطق او المغة "  ( .الخطيب ) 6 : 2110 ،
 الجمعية االمريكية لألطباء النفسيين ) -:( DSM-IV 2002
" اضطراب في الطفل الذي ال يتكمم في الحاالت التي يكون فييا الكالم متوقع منو ،ولكن يتحدث بشكل طبيعي في
مواقف اخرى " ( American Psychiatric Association , 2002 , 182 ) .
 المرزوق (-: )2100
" حالة من الصمت تنتاب الطفل في مواقف اجتماعية معينة (كالمدرسة) بينما يتحدث بطالقة في مواقف اخرى
(كالمنزل)  ( .المرزوق )3 : 2100 ،

التعريف النظري -:
" ىو احد االضطرابات النفسية التي يمتنع فييا الطفل بررادتو عن الحديث في المواقف االجتماعية بما فييا
المدرسة مفضال الصمت عمى الكالم عمى الرغم من عدم وجود أي مشكمة تمنعو " .

التعريف االجرائي -:
" ىو الدرجة الكمية التي يتم الحصول عمييا من خالل اجابات المعممين عن كل طفل عمى مقياس الصمت
االختياري الذي تم بناءه من قبل الباحثة " .
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الفصل الثاني

االطار النظري والدراسات السابقة
االطار النظري -:
 -0النظرية الديناميكية النفسية-:
تتمثل الفكرة االساسية لمصمت االختياري بحسب النظرية الديناميكية النفسية في كون الطفل ذو ولع
مرضي او رغبة جنسية فمية  /او شرجية او كطريقة لصب غضبو عمى احد الوالدين او يعاني من نكوص في
المرحمة غير المفظية خالل نشأتو ،كما ينظر الى الصمت االختياري عند الطفل كآلية تعامل مع الغضب والقمق مع
اظيار سموكاً يقصد بو معاقبة الوالدين .وقد اعتمدت ىذه النظرية عمى العالج الديناميكي النفسي لعالج الصمت
االختياري حيث يتم ربط العالج الطبي مع نظرية التحميل النفسي والبيولوجي وتقوم المكونات االساسية ليذه
النظرية بربط التفاع الت الحوارية مع العالج الفني لتحديد المشاكل غير المدركة التي تؤدي الى ظيور السموكيات
المثيرة لممشاكل ،وعندما يكون المعالج قادر عمى تحديد ىذه المشاكل سيتم التوقف عن ظيور ىذه السموكيات،
ويسعى المعالج المختص بالمعالجة الديناميكية في ايجاد السبب الكامن وراء حدوث الصمت االختياري وظير
وجود العديد من االحتماليات والتي تتراوح من عقاب الوالدين ،والغيظ والعدائية ،وقد وصف العالج بالمعب الذي
اكتشفو ( ادلر )  ،بانو الوسيمة التي تعمل عمى دمج كال من مبادئ التشجيع والتآزر العائمي والذكريات السابقة
ووضوح اليدف لتطوير الرؤى وايجاد اليات تعامل بديمة.
)(Priscilla , 2010 : 5) (The Faculty Of The Adler Graduate School, 2012 :7
 -2النظرية السموكية -:
تقدم النظرية السموكية تفسي ار مختمفا لمصمت االختياري اعتمادا عمى التعمم المدعوم سمباً ،ويتم تفسير

الفشل بالتحدث والكالم كاستراتيجية مكتسبة لمتعامل مع البيئة ولالستجابة مع مختمف المحفزات االجتماعية ،
ويؤكد عمماء النفس السموكي عمى كون الصمت استجابة تكيفية عند الطفل بدال من كونيا حالة مرضية ،واذا ما
ظير االطفال الذين يعانون من الصمت االختياري منطوون وغير فاعمون فان ذلك يعزى الى الكبت السموكي
وضمن المواقف االجتماعية الجديدة ،يقوم النظام العصبي السمبثاوي بفرض سيطرتو التثبيطية عمى السموك
والقدرة عمى الكالم ،وفي ظل ىذا السياق يتم تصور الصمت االختياري عمى انو نوعا او شكال ال اراديا واساسو
المغة من الكبت السموكي ،ويعتمد معالجة السموك في ىذه النظرية عمى تغيير السموك عبر النظر في الحوادث
السابقة والعواقب والتعزيزات ،وضرورة ان تكون ىناك مالحظة ومراقبة مباشرة لمطفل اثناء جمسات العالج
)(Priscilla, 2010: 5
)(The Faculty Of The Adler Graduate School, 2012 :8
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 -3الرىاب االجتماعي والقمق االجتماعي -:
تم تفسير الصمت االختياري ضمن سياق الرىاب االجتماعي وىو عبارة عن نوع من الرىاب االجتماعي
يتميز بالقمق االجتماعي المغالى بو وان البالغين الذين يعانون من الرىاب االجتماعي يسجمون نسب ودرجات كبيرة
من تفادي وتجنب التحدث والكالم عمنا مع اظيار السموكيات ال متوافقة مع الصمت االختياري في مرحمة الطفولة،
وحسب ىذه النظرية يكون الرفض المستمر لمكالم عبارة عن احد اعراض القمق ،وبيذا فان الصمت االختياري
ينتمي الى طيف الكالم والكبت واضطرابات القمق االجتماعي في مرحمة الطفولة )Priscilla , 2010 : 5( .
 -4نظرية انظمة العائمة -:
ان ىذه النظرية تستند عمى المالحظة التي تؤكد بان العديد من االطفال يعانون من عالقات عصابية مع
ابائيم  ،وبشكل عام يظير االباء حاجة مفرطة لمسيطرة عمى ابنائيم والمتزامنة مع االعتمادية واالزدواجية
وبالنتيجة سيظير االطفال تعمق شديد وغير صحي يتميز باالعتمادية المتبادلة المتطرفة وبالخوف وعدم اظيار
الثقة بالعالم الخارجي والخوف من الغرباء  ،وصعوبات في المغة واالستيعاب مع كبت الكالم ،وبالواقع يمعب كال من
االسموب االبوي وطبيعتو (عالقة الوالد – الطفل) دو ار في العديد من السموكيات المكبوتة والقمقة في مرحمة
الطفولة ومنيا الصمت االختياري ولقد تم االثبات بان االعتمادية المفرطة ترتبط بتطوير الصمت االختياري ،وان
عالقة الوالد – الطفل غير الطبيعية تسفر عن المفيوم الخاطئ وىو ان الطفل يحتاج الوالد لمواصمة الحياة وبذلك
تعمل حالة غياب الوالد عمى تحفيز الرىاب الشديد والذي يتجمى في الصمت وتمتد جذور ىذه النظرية في الكبت
السموكي وىو سمة تعمل عمى وصف ميل الطفل في االنسحاب والبحث عن الوالد مع كبت النطق والكالم عند
المواجية مع االفراد واالحداث غير المألوفة ويمكن ان تتطور حالة تكرار الكبت السموكي الى حالة تعود في تفادي
المواقف الجديدة والمتمثمة في االنسحاب والصمت ،والعالج في ىذه النظرية يشتمل عمى كافة افراد العائمة ويكمن
ىدف ىذه المعالجة في مساعدة العائمة عمى المستوى التنظيمي والتعامل مع االسرة كوحدة وتركز عمى تغيير
الحوارات والتفاعالت داخل العائمة لمتوجو نحو الطفل الذي يعاني من الصمت االختياري ،واعتماد الوسائل الخاصة
بتشجيع االباء واالرشاد والنمذجة امام االطفال(Priscilla , 2010 : 6) (The Faculty Of The Adler .
)Graduate School, 2012 :8
 -5نظرية الشخصية التفككية (الفصامية) -:
لقدددد تدددم البحدددث فدددي الصدددمت االختيددداري ضدددمن سدددياق واضدددطراب الشخصدددية التفككيدددة (الفصدددامية) فدددان
الشخصيات المتعددة تحول دون قيام االطفال من القيام بالتحددث مدع االخدرين خوفدا مدن ان يصدبحوا مكشدوفين لمدا
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يتمتعون بو من شخصديات مختمفدة وان ىدذه الحداالت غيدر عاديدة غيدر انيدا تكشدف عدن وجدود افدراد ظمدوا صدامتين
بشددددددكل اختيدددددداري لسددددددنوات عدددددددة وان العمددددددر النمددددددوذجي إلظيددددددار ىددددددذا السددددددموك يكددددددون قبددددددل الخامسددددددة .
()Priscilla , 2010 : 7
 -6نظرية الضغوط ما بعد الصدمية -:
لقد تم التوصل الى ان اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية ) (PTSDذو الخصائص الفصامية عامل مميد
لمصمت االختياري وعمى ال رغم من كونو تفسير غير عادي لمصمت االختياري اال ان مختمف الحاالت عن االطفال
الذين خاضوا تجارب االساءة الشديدة والصدمية تتطابق مع تصنيف الصمت االختياري ،وان معظم االطفال الذين
يعانون من ) (PTSDيعانون من االعراض التالية :افكار استحواذية وسموكيات صدمية واحالم مرتبطة بالصدمة
واسترجاعات لمماضي ،كما يظير ىؤالء االطفال ايضا اعراض تجنبية مثل افكار ومشاعر التجنب المرتبطة
بالصدمة والتي تقود نحو فقدان الذاكرة االختياري ،وضعف االىتمام بالنشاطات وفقد الميارات التطورية المكتسبة
قديما مثل السيطرة عمى االمعاء والمثانة وميارات االتصال .وان االمتناع عن الكالم مع العالم الخارجي يكون
عبارة عن الية تعامل داخمية عند الطفل مع الحدث الصدمي  ،وفي مثل ىذه الحاالت يظير الطفل بانو منفصل
بشكل غير ارادي كنتيجة لمدفاع عن النفس ووجود اعراض ) (PTSDذو الخصائص التفككية ،وكبت الكالم
واظيار مشاعر محدودة والتي يميز بيا االطفال ذوي الصمت االختياري)Priscilla , 2010 : 7( .
نظرية المرض النفسي التطورية -:
ان الفرضية الجديدة والمتكاممة لمصمت االختياري مستندة عمى نظرية عمم المرض النفسي التطورية والتي
تؤكد عمى ان المتغيرات المتعددة تتفاعل مع نزعات القمق عند االطفال الذين يعانون من الصمت االختياري ،كما
تذكر ىذه النظرية بان االطفال الذين يعانون من عيوب في النطق او المغة يكونون غير مدركين لتمك العيوب وعند
دخوليم لممدرسة سيواجيون المضايقات من االطفال االخرين الذين يتمتعون بميارات المغة المناسبة ،وبالنسبة
لألطفال الذين يعانون من نزعات القمق ،تعمل مضايقة االطفال االخرين ليم عمى تفعيل حالة التجنب واظيار
الصمت ،كما توصمت ىذه النظرية عمى كون سموك التفادي او التجنب المتمثل في الصمت االختياري عبارة عن
سموك تجنب بدال من كونو اضطرابا(Priscilla , 2010 : 7).
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مناقشة النظريات -:
تباينت وجيات النظر في تفسير الصمت االختياري فبالنسبة لمنظرية الديناميكية النفسية فسرتو عمى انو
ولع مرضي او رغبة جنسية فمية  /او شرجية او كطريقة لصب غضبو عمى احد الوالدين او يعاني من نكوص في
المرحمة غير المفظية خالل نشأتو ويستخدم الصمت االختياري كآلية تعامل مع الغضب والقمق مع اظيار سموكاً
يقصد بو معاقبة الوالدين.
اما النظرية السموكية فقد فسرت الصمت االختياري عمى انو استراتيجية مكتسبة لمتعامل مع البيئة ولالستجابة مع
مختمف المحفزات االجتماعية وىو استجابة تكيفية عند الطفل بدال من كونيا حالة مرضية ،واذا ما ظير االطفال
الذين يعانون من الصمت االختياري منطوون وغير فاعمون فان ذلك يعزى الى الكبت السموكي وضمن المواقف
االجتماعية الجديدة ،وبالنسبة لنظرية الرىاب االجتماعي فقد فسرت الصمت االختياري بانو عبارة عن نوع من
الرىاب االجتماعي يتميز بالقمق االجتماعي المغالى بو .كذلك فسرت نظرية انظمة العائمة الصمت االختياري عمى
انو نتيجة ألساليب المعاممة الوالدية بحيث يظير االطفال تعمق شديد وغير صحي يتميز باالعتمادية المتبادلة
المتطرفة وبالخوف وعدم اظيار الثقة بالعالم الخارجي والخوف من الغرباء  ،وصعوبات في المغة واالستيعاب مع
كبت الكالم.
وفيما يخص نظرية الشخصية الفصامية فقد اكدت عمى ان الشخصيات المتعددة تحول دون قيام االطفال من
القيام بالتحدث مع االخرين خوفا من ان يصبحوا مكشوفين لما يتمتعون بو من شخصيات مختمفة  .اما نظرية
الضغوط ما بعد الصدمية فأكدت عمى ان الصمت االختياري ناتج عن الضغوط التي يتعرض ليا الطفل مما تؤدي
بو الى صدمة وافكار استحواذية وسموكيات صدمية واحالم مرتبطة بالصدمة واسترجاعات لمماضي ،كما يظير
ىؤالء االطفال ايضا اعراض تجنبية مثل افكار ومشاعر التجنب المرتبطة بالصدمة والتي تقود نحو فقدان الذاكرة
االختياري.
وبالنسبة لنظرية المرض النفسي التطورية فتؤكد عمى ان المتغيرات المتعددة تتفاعل مع نزعات القمق عند االطفال
الذين يعانون من الصمت االختياري ،كما تذكر ىذه النظرية بان االطفال الذين يعانون من عيوب في النطق او
المغة يكونون غير مدركين لتمك العيوب وعند دخوليم لممدرسة سيواجيون المضايقات من االطفال االخرين الذين
يتمتعون بميارات المغة المناسبة.
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الدراسات السابقة -:

أ -الدراسات العربية -:
 -0دراسة النفيعي  2102السعودية
ىدفت الدراسة الى التعرف عمى السموك التكيفي لألطفال ذوي الصمت االختياري بالصفوف االولية واقرانيم
العاديين بمكة المكرمة  ،تكونت عينة البحث من ( )51طالب بالصفوف االولية منيم ( )25طالب يعانون من
الصمت االختياري و( )25طالب عادي كانت اعمارىم بين ( )9-6سنوات ،واستخدم مقياس السموك التكيفي الذي
اعده (النفيعي  )0998وقائمة خصائص الطفل ذو الصمت االختياري الذي اعده الباحث ،وتوصمت النتائج الى ان
مستوى السموك التكيفي لألطفال ذو الصمت االختياري اقل كفاءة من مستوى السموك التكيفي لدى العاديين،
واوصت الدراسة بتقديم التدخل العالجي لذوي الصمت االختياري حال اكتشافيم من قبل المعممين في المدارس،
وتوفير فرص تفاعل اجتماعي لألطفال بصورة عامة ولذوي الصمت االختياري بصورة خاصة لزيادة قدراتيم عمى
اكتساب السموك التكيفي وكسر حاجز االنسحاب االجتماعي ،وتوفير برامج ارشادية تيدف الى زيادة قدرة الطفل
عمى اكتساب السموك التكيفي ( .النفيعي ) 0 : 2102 ،
 -2دراسة كامل  2104فمسطين
ىدفت الدراسة الى تحديد الصمت االختياري لدى االطفال من حيث اعراضو واسبابو واساليب التعامل معو،
وقد تمت الدراسة عمى االطفال المذين يعانون من الصمت االختياري في فمسطين ،وتوصمت الدراسة الى ان الصمت
االختياري اكثر من مجرد خوف اجتماعي لدى الحاالت المدروسة وقد تم تحديد اعراض الصمت االختياري
واالسباب التي قد تكون سبب االضطراب لدييم باإلضافة الى وضع خطة عالج لمتعامل مع ىذا االضطراب وكذلك
اوصت الدراسة ان اساليب العالج بالمعب والرسم ىي اساليب ناجحة في مساعدة االطفال ذوي الصمت االختياري
ويجب عمى المدرسة واالىل والمرش د التربوي التعاون من اجل مساعدة االطفال وذلك من خالل ابعادىم عن
الضغط االسري والتعامل معو بطريقة تساعده عمى التأقمم واالرتياح مع البيئة من حولو ( .كامل )3 : 2104 ،
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الدراسات االجنبية -:
 -0دراسة كرجول واخرين ) )Kratochwill at al 2002

ىدفت الدراسة الى تحديد طرق العالج المناسبة لمصمت االختياري عند االطفال  ،وقد أُخذت عينة من
االطفال المذين يعانون من الصمت االختياري من خالل تشخيصيم طبياً ،وتوصمت الدراسة الى اربع انواع من
العالجات وان المعالجة المتجية نحو السموك ىي خير من عدم العالج وتتمثل االنواع االربعة في الديناميكية
النفسية ،وعالج النظم االسرية ،والسموكية ،والبيولوجية .وان االكثر شيوعا العالج النفسي والمعالجات المتعددة
الجوانب والتي يمكن دمجيا داخل نظرية عالج المجموعة والتي يكون اليدف منيا تعميم االباء وتقديم المعالجة
لألبناء ضمن السياق االجتماعي .

))Kratochwill at al 2002: 168-190

 -2دراسة فيكيو وكيرني)  (Vecchio & Kearney 2006الس فيكاس
ىدفت الدراسة الى تقييم الصمت االختياري عند االطفال (خالصة بالخصائص والتقييم والمعالجة)  ،وقد
تم تطبيق االختبارات غير المفظية لتقييم االطفال الذين يعانون من الصمت االختياري وقام بأجراء الحوارات مع
االباء والمدرسين واالخرين ذوي المعرفة بوضعية الطفل واستخدم الباحث المقاييس االتية :المقابمة التشخيصية
المنتظمة واالدوات المعتمدة عمى االب واالم والمالحظات السموكية واألداء اليومي واستخدام مقياس خاص
بالمقابمة حول اضطرابات القمق المعروف بد (  ) DSM IVوالمقياس التشخيصي الوظيفي المعدل من اجل الصمت
االختياري  ،وفي ىذه الدراسة تم اخضاع كافة االباء وثمث عدد االطفال الذين يعانون من الصمت االختياري عن
طريق استجابتيم غير الكالمية الى ىذه المقابمة ،وتوصمت الدراسة الى عدد من المعمومات عن الصمت االختياري
مثل المواقف التي تعبر عن الصمت وطول الفترة التي يعاني خالليا الطفل من الصمت ،والظروف الخاصة التي
ترافق كل حالة واستجابة االخرين لصمت الطفل)Vecchio & Kearney , 2006 : 102( .
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مناقشة الدراسات -:

اليدف:
ىناك بعض الدراسات ىدفت الى تشخيص الصمت االختياري ،وبعضيا ىدفت الى تقييم الصمت االختياري،
وبعضيا عالج الصمت االختياري ،وبعضيا الى ايجاد عالقة بين الصمت االختياري وبعض المتغيرات .

العينة :
تشابيت جميع الدراسات من حيث العينة فكانت كل الدراسات تجرى عمى االطفال واختيارىم بصورة قصدية .وىذا
يتطابق مع عينة البحث الحالي.

الوسائل االحصائية :
تباينت الدراسات من حيث الوسائل االحصائية فمنيم من استخدم المقابمة التشخيصية ،ومنيم من استخدم
التشخيص الطبي ،ومنيم من استخدم قائمة خصائص ذوي الصمت االختياري.
النتائج :
تشابيت اغمب نتائج االختبارات وذلك في التوصل الى اسباب الصمت االختياري واعراضو الواضحة وطرق عالج
مناسبة ليذه الفئة من االطفال .
واستفادت الباحثة من الدراسات السابقة من حيث توضيح اليدف وتحديد التعريف واختيار العينة .
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الفصل الثالث

اوالً  /مجتمع البحث -:
تحدد مجتمع البحث الحالي بطالب المرحمة االبتدائية في محافظة بغداد بجانبييا الكرخ والرصافة ،حيث بمغ
المجموع الكمي لطالب المرحمة االبتدائية لمعام الدراسي ( )958596( )2105 – 2104طالب وطالبة .
اما بالنسبة لمجتمع المدارس االبتدائية فقد بمغ عددىا ( )0258مدرسة موزعة عمى محافظة بغداد بمديرياتيا
الست ( الكرخ االولى والثانية والثالثة ،والرصافة االولى والثانية والثالثة ) .ويمثل مجتمع البحث معممي ومعممات
المرحمة االبتدائية .

ثانياً  /عينة البحث -:
 -0عينة الطالب المشمولين بالبحث -:
لغرض حصول الباحثة عمى االجابات عمى المقياس وزع المقياس عمى المعممين والمعممات في المدارس االبتدائية
التي تم فييا تأكيد تواجد طالب يعانون من الصمت االختياري وذلك حسب نتائج االستبيان االستطالعي  ،حيث
شممت عينة الطالب الذين يعانون من الصمت االختياري( )011طالب وطالبة في المدارس االبتدائية اختيروا
بطريقة قصدية  .يشير (الكبيسي ،بال  ) 206 :انو يمكن تقدير سموك االطفال عن طريق االخرين ،مثل زمالئو او
اصدقائو او المسؤولين عنو بوساطة استعمال مقاييس متدرجة في التقدير.

 -2عينة المدارس المشمولة بالبحث -:
الجدول رقم ( )0يوضح عينة المدارس االبتدائية حسب مديريات التربية في بغداد
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جدول ()0

عينة المدارس االبتدائية حسب المديريات العامة لمتربية في بغداد
المدارس

الموقع

ت

الميج المختمطة

االعظمية

نجيب باشا لمبنين

شارع المغرب

االمل المختمطة

الكرادة

الراية العربية المختمطة

الكرادة

مرجعيون المختمطة

الكرادة

زيد بن عمي لمبنين

البمديات

البحرين لمبنات

مدينة الصدر

8

خالد بن الوليد المختمطة

اليرموك

9

الشواكة لمبنين

الصالحية

الشيماء لمبنات

الصالحية

00

النبراس لمبنات

االسكان

02

فاطمة الزىراء لمبنات

الرسالة

03

ابي بكر االبتدائية لمبنين

البياع

الفردوس لمبنات

العامرية

05

ابن زيدون لمبنين

ابو دشير

06

الماجدات لمبنات

سويب

07

السندس لمبنات

الكاظمية

الشريف الرضي لمبنين

الكاظمية

اليدى لمبنات

الكاظمية

0
2

مديريات التربية
الرصافة االولى

3
4
5

الرصافة الثانية

6
7

01

04

08
09

الرصافة الثالثة

الكرخ االولى

الكرخ الثانية

الكرخ الثالثة
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ثالثاً  -:أداة البحث -:
 -0تحديد ىدف البحث -:
ييدف البحث الحالي الى ( بناء مقياس الصمت االختياري لدى طالب المرحمة االبتدائية من وجية نظر المعممين)

 -2مراجعة االدبيات والدراسات السابقة -:
قامت الباحثة باالطالع عمى االدبيات والبحوث والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع البحث وتوصمت الى عدد
من التعاريف والنظريات التي تناولت اضطراب الصمت االختياري.

 -3االستبيان االستطالعي -:
قامت الباحثة بعد تحديد ىدف البحث واالطالع عمى االدبيات والدراسات السابقة برجراء دراسة استطالعية تضمنت
سؤال مفتوح وجو الى ( ) 051معمم ومعممة في المدارس االبتدائية في محافظة بغداد فيما اذا كان ىناك طالب
يعانون من الصمت االختياري وفي حال وجود مثل ىذه الفئة فما ىي االعراض الواضحة عمييم( .ممحق رقم ،) 0
وتم التوصل الى عدد من الطالب تتشابو االعراض لدييم مع االعراض التي ذكرت في الدليل التشخيصي
واالحصائي لالضطرابات النفسية ) (DSM IVلألطفال المصابين باضطراب الصمت االختياري.

 -4جمع وصياغة فقرات المقياس -:
قامت الباحثة بجم ع وصياغة فقرات المقياس الحالي من خالل ما توصمت اليو من مراجعة االدبيات والدراسات
السابقة وكذلك من خالل االعراض التي وصفيا المعممون والمعممات في االستبيان االستطالعي ،حيث تم تفريغ
االجابات وتحميميا وصياغتيا الى فقرات وبذلك حصمت الباحثة عمى ( )48فقرة تمثل بمجموعيا فقرات لمقياس
الصمت االختياري  ،وقد روعي في صياغة الفقر ات ان تكون مفيومة وواضحة وان ال تبدأ بصيغة النفي .

 -5آراء المحكمين بفقرات المقياس -:
تم عرض المقياس عمى مجموعة من الخبراء المختصين في عمم النفس (ممحق رقم  )2لمحكم عمى صالحية
الفقرات االختبارية في قياس ما وضعت من اجل قياسو ،واقتراح ما يرونو مناسبا في الصياغة ،وفي ضوء اراء
المحكمين ابقيت فقرات المقياس جميعيا والبالغة ( ) 48فقرة أي ان جميعيا صالحة لقياس ما وضعت لقياسو
بنسبة ( )% 011من غير حذف أي منيا ،وقد اخذت الباحثة بمالحظات الخبراء حول صياغة بعض الكممات
وبذلك يكون المقياس قد اكتسب الصدق الظاىري.
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رابعاً  -:تطبيق المقياس -:
طبق المقياس عمى العينة البالغ عددىا ( ) 011طالب وطالبة من وجية نظر معممييم ،وقد تم تفريغ اجابات
المعممين والمعممات عمى فقرات المقياس ،وخضعت االجابات لمتحميل االحصائي عن طريق الحقيبة االحصائية
) (SPSSو( الممحق رقم  )3يوضح مقياس الصمت االختياري لطالب المرحمة االبتدائية بصورتو االولية .
خامساً  -:التحميل االحصائي لفقرات المقياس -:
قامت الباحثة برخضاع اجابات المعممين والمعممات عمى فقرات مقياس الصمت االختياري لطالب المرحمة االبتدائية
لمتحميل االحصائي.
 -0القوة التمييزية لمفقرات Items Discrimination
نعني بتمييز ال فقرات قدرتيا عمى ان تميز بين االفراد الحاصمين عمى درجات مرتفعة وبين من يحصمون عمى
درجات منخفضة في السمة التي يقيسيا المقياس ،بيدف استبعاد الفقرات التي ال تميز بين المجيبين واالبقاء عمى
الفقرات التي تميز بينيم  ( .الظاىر واخرون ) 029 : 0999 ،
تم حساب قوة ت مييز الفقرات بعد ترتيب الدرجات من اعمى الى ادنى درجة ،وتم اختيار ( )%27العميا من الدرجات
الكمية لممقياس واختيار ( )% 27الدنيا من الدرجات الكمية لممقياس ،وبعد حساب القوة التمييزية لفقرات المقياس
وجدت الباحثة ان ىناك ( )00فقرة كان تمييزىا اقل من (  )0.96والفقرات ىي ،05 ،04 ،03 ،01 ،9 ،7( -:
 )46 ،38 ،29 ،20 ،21والجدول رقم ( )2يوضح القوة التمييزية لفقرات المقياس .
 -2صدق الفقرات Items Validity
يعد أسموب ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية لالختبار  ،من الوسائل المستعممة في حساب االتساق الداخمي
لممقياس اذ ييتم بمعرفة كون كل فقرة من فقرات المقياس تسير في االتجاه الذي يسير فيو االختبار كمو ،فيي
تمتاز بأنيا تقدم لنا مقياساً متجانساً ( .عالم ) 278 ، 2112 ،
لذلك حسب معامل االرتباط بين درجات كل فقرة والدرجة الكمية لممقياس ،حيث وجدت ان ىناك ( )7فقرات غير
دالة احصائياً ،والفقرات ىي )31 ،29 ،21 ،05 ،04 ،03 ،9( -:والجدول رقم ( )2يوضح صدق فقرات
االختبار .
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الجدول ()2

الخصائص السيكومترية لفقرات مقياس الصمت االختياري لطالب المرحمة االبتدائية (معامل التمييز وصدق الفقرة)
فقرات المقياس

التمييز

صدق الفقرة

فقرات المقياس

التمييز

صدق الفقرة

0

6.245

**1.604

25

5.572

**1.545

2

6.126

**1.560

26

6.751

**1.742

3

7.768

**1.788

27

7.200

**1.700

4

6.118

**1.578

28

5.710

**1.603

5

5.868

**1.664

29

0.111

1.008

6

8.761

**1.762

31

2.551

1.139

7

0.813

**1.354

30

5.689

**1.609

8

7.322

**1.766

32

8.609

**1.787

9

0.442

1.000

33

7.200

**1.774

01

0.111

*1.241

34

8.609

**1.752

00

7.601

**1.513

35

6.879

**1.797

02

08.128

**1.567

36

7.200

**1.588

03

0.442

1.067

37

7.200

**1.748

04

0.111

1.044

38

0.442

**1.329

05

0.111

1.044

39

7.200

**1.810

06

02.511

**1.814

41

6.322

**1.759

07

6.051

**1.630

40

5.710

**1.638

08

4.824

**1.722

42

4.974

**1.723

09

8.070

**1.762

43

6.751

**1.548

21

0.442

1.092

44

4.370

**1.505

20

0.363

**1.324

45

5.292

**1.604

22

6.051

**1.836

46

0.442

**1.329

23

7.858

**1.735

47

7.200

**1.699

24

4.974

**1.408

48

7.858

**1.568

دالة احصائياً عند مستوى داللة(  ) 1.15ودرجة حرية ( . ) 98
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الصدق Validity
يراد بالصدق ىو قدرة الفقرات عمى قياس ما وضعت من اجل قياسو ( .اسعد) 305 : 0980 ،
الصدق الظاىري Face Validity
نظ ار الن إعداد فقرات المقياس تم في ضوء اجابات المعممين والمعممات في االستبيان االستطالعي وكذلك من
خالل االطالع عمى االدبيات والدراسات السابقة ،لذلك فأن الصدق يعد متحققا منطقيا ،ومع ذلك فقد قامت الباحثة
بالتحقق من صدق الفقرات عن طريق الصدق ال ظاىري وذلك بعرض الفقرات التي تم التوصل الييا عمى مجموعة
من المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في مجال التربية وعمم النفس ،حيث طمب منيم ما يمي -:
 -0تحديد مدى صالحية الفقرة من حيث قياسيا لمصمت االختياري.
 -2تحديد مدى صالحية الفقرة من حيث الصياغة.
وبعد تحميل اجابا ت المحكمين وجدت الباحثة ان جميع الفقرات صالحة لقياس ما وضعت لقياسو بنسبة ()%011
مع اعادة صياغة بعض الفقرات حسب اراء المحكمين.
الثبات Reliability
يعد ثبات االختبار احد الشروط األساسية في قياس فعاليتو ودقتو في القياس .
ويعني ثبات درجات االختبارات مدى خموىا من األخطاء التي تشوب القياس  ،أي مدى قياس االختبار لممقدار
الحقيقي لمسمة التي ييدف لقياسيا  ،فدرجات االختبار تكون ثابتة اذا كان االختبار يقيس سمة معينة قياساً
متسقاً في الظروف المتباينة التي قد تؤدي الى أخطاء القياس .فالثبات يعني االتساق او الدقة في القياس
( عالم ) 030 : 2116 ،
طريقة الفا كرونباخ Coefficient Consistency Alfa :
تعتمد ىذه الطريقة عمى اتساق الفرد من فقرة الى اخرى ( ثورندايك وىيجن  ، ) 79 : 0989 ،حيث بمغ معامل
الثبات بيذه الطريقة لممقياس(  ،) 1.96نجد ان ثبات المقياس الحالي يعد ثبات ٍ
عال.
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الوصف النيائي لمقياس الصمت االختياري لطالب المرحمة االبتدائية -:
بعد اجراء التحميل االحصائي لممقياس من (تمييز وصدق الفقرات) واستخراج الصدق والثبات ،قامت الباحثة بحذف
الفقرات الغير مميزة والغير دالة احصائياً  ،حيث حذفت ( )02فقرة من المقياس البالغ ( )48فقرة والفقرات
المحذوفة ىي  )46 ،38 ،31 ،29 ،20 ،21 ،05 ،04 ،03 ،01 ،9 ،7( -:واستبقت الباحثة الفقرات
المميزة والدالة احصائياً والبالغة ( )36فقرة و( الممحق رقم  ) 4يوضح مقياس الصمت االختياري لطالب المرحمة
االبتدائية بصورتو النيائية.
الوسائل االحصائية -:
لقد تنوعت الوسائل اإلحصائية المستخدمة في البحث الحالي كل حسب متطمباتيا  ،باستخدام الحقيبة اإلحصائية
لمعموم االجتماعية (  ) Statistical Package For Social Science () SPSSوىي كاآلتي-:
 -0معادلة معامل التمييز الستخراج معامالت قوة تمييز كل فقرة .
 -2معادلة معامل االرتباط األصيل بين درجة الفقرة والدرجة الكمية لالختبار.
 -3معامل ارتباط بيرسون لحساب الصدق التالزمي .
 -4قانون الفاكرونباخ الستخراج الثبات بطريقة االتساق الداخمي .
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الفصل ال اربع

االستنتاجات-:
في ضوء ما تقدم يمكن استنتاج ما يأتي -:
 -0ان الصفة الغالبة لمصمت االختياري ىو بقاء الطفل صامتاً لفترة ال تقل عن الشير ،وكذلك خموه من أي
عيوب بالنطق .

 -2ان االضطرابات النفسية بما فييا الصمت االختياري ىي تعبير عن صراعات نفسية ناتجة عن عالقة متوترة
وغير طبيعية مع الوالدين او االسرة البديمة.
 -3معظم االطفال المذين يعانون من الصمت االختياري تعرضوا في تاريخيم المرضي الى اساءة او معاممة جسدية
او نفسية او حماية زائدة او اىمال .
 -4تعرض الطفل لإلىانة او االستيزاء من غيره في بعض المواقف االجتماعية.
 -5الخوف والقمق لدى الطفل واتصافو بالخجل الشديد.
 -6تشجيع االىل لمصمت وعدم الكالم كنوع من االدب االجتماعي .
 -7الحد من العالقات االجتماعية بحيث ال يسمح لمطفل بتكوين صداقات وعالقات اجتماعية في مراحل عمره
االولى .
 -8بعض الفقرات حذفت احصائياً لكونيا غير مميزة او غير دالة احصائياً وذلك ألنيا ال تعبر وال تقيس الصفة

المراد قياسيا ،وعند تفسير ىذه الفقرات المحذوفة وجدت انيا ال تنطبق عمى الطفل الذي يعاني من الصمت

االختياري فيو ال يستطيع التعبير عما يريده لذلك تجده يفوتو الكثير من االمور ،وغير قادر عمى تمبية حاجاتو
الضرورية ،وال يستطي ع توجيو االسئمة او االجابة عمى اسئمة المعمم  ،وغير قادر عمى الدفاع عن نفسو في
المواقف التي تتطمب ذلك ،وعدم حصولو عمى درجات عالية في المواد الدراسية ،وقمة قدرتو عمى قراءة الواجب
بصوت مسموع ،وال يشارك في النشاطات الصفية والالصفية ،وال يشارك في االعياد والمناسبات ،وال تظير
عميو عالمات الفرح مثال عند التقاط صورة لو ،وال يمتمك صفة العناد الشديد.
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-:

 -0يسيم البحث في اعداد مقياس يساعد في تشخيص حاالت ذوي الصمت االختياري ويساعد عمى فتح
مجاالت البحث تجاه ىذه الفئة.
 -2يساعد البحث عمى لفت نظر المعممين والمعممات لالىتمام بفئة ذوي الصمت االختياري ،ومالحظة بعض
المظاىر والسموكيات التي يمكن ان يستفيد منيا المعمم داخل الصف عند تعاممو مع ىؤالء الطالب .
 -3توظيف بعض البرامج التربوية والعالجية ليذه الفئة من اجل اخراجيم من صمتيم مما يساعد عمى تحقيق
التوافق النفسي ليم .
 -4توعية االباء واالميات وتبصيرىما بالطرق المناسبة والمالئمة لمتعامل مع ىذه الفئة وبالتعاون مع
المعممين والمعممات .
 -5التشجيع المستمر من قبل المعممين والمعممات عمى القيام باألنشطة والميارات التي يجيدىا االطفال من
ذوي الصمت االختياري وذلك لتقوية ثقتو بنفسو .
 -6خمق مواقف تساعد عمى مشاركة الطفل وتفاعمو مع االطفال خارج االسرة.

المقترحات -:

 -0اجراء دراسة حول عالقة الصمت االختياري بأساليب المعاممة الوالدية .
 -2اجراء برنامج تدريبي لعالج الصمت االختياري .
 -3اجراء دراسة حول عالقة الصمت االختياري ببعض المتغيرات مثل مستوى الذكاء.
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DEVELOP SCALE OF SELECTIV MUTISM WITH PUPILS OF PRIMARY SCHOOLS
Dr. HNAA MIZEL HUSSEIN AL- THEHABEE
Ministry of Higher Education & Scientific Research
Psychological Research Cente
Abstract
This study aimed to develop scale of Selectiv Mutism with pupils of primary schools
according to their teachers' view in Baghdad city (Karh and Resaf(.
Children might choose the mutism as the solution to avoid some psychological and social
problems that surrounded them. Furthermore, this could consider as a disorder that could
effect the child and led him to use the Selected Mutism.
This is supported by the pilot study which was conducted by the researcher on 150
teachers in different primary schools in Baghdad. The results revealed some symptoms
were found with children who have selected mutism.
Because of there was no scale was found to measure the Selected Mutism, a scale was
develop in order to measure the Selected Mutism on pupils of primary schools.
In order to achieve the study aim, the researcher had followed the following steps:
1- some items was formulated and collected according to the literature review
and the pilot study that was conducted on teachers from different primary
schools in Baghdad. The scale included 48 items.
2- The scale was presented on number of experts of psychologist in order to
evaluate the validity of items of the scale. According expert's view, all the
items were appropriate and validate .
3- The test was conducted on 100 students (female and male) according to
their teachers' view who were chosen randomly from four primary schools
in Baghdad (Resafaa and Kharh) for the academic year 2014-2015 .
4- Some statistical analysis were used with the items (discrimination, and
validation).
5- Some psychometric properties were conduced:
 The face validity.
 Reliability: Cronbach's alpha was used and the reliability score was( .96).
6-

After the results of statistical analysis, 12 items were excluded from the
scale and the final version of the scale was includes 36 items.
7- Some recommendation and suggestions were presented in order to develop
the study in the future .
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المصادر
المصادر العربية -:
 اآلية الكريمة (  ، ) 36سورة االسراء .
 اسعد  ،ميخائيل ابراىيم  :)0980(،القياس النفسي  ،دمشق ،مطبعة الجميورية.
 ثورندايك  ،روبرت وىيجن ،اليزابيث  : )0989(،القياس والتقويم في عمم النفس والتربية ،ترجمة عبد اهلل
زيد الكيالني وعبد الرحمن عدس  ،الجزء الرابع  ،مركز الكتب االردني.
 الخطيب  ،جمال محمد  :)2110( ،الدليل الموحد لمصطمحات االعاقة والتربية الخاصة والتأىيل ،مركز
التميز االردني في التربية الخاصة ،الطبعة االولى.
 سميمان  ،عبد الرحمن السيد :)2112( ،اضطراب الصمت االختياري ( التباكم لدى االطفال ) ،مجمة عمم
النفس ،السنة السادسة عشر ،العدد . 63
 صميح  ،سيام  :)2101( ،الصمت االختياري  ،فمسطين .
 الظاىر  ،زكريا محمد واخرون  : ) 0999 ( ،مباديء القياس والتقويم في التربية  ،دار الثقافة لمنشر
والتوزيع  ،عمان .
 عبد اليادي  ،احمد  :)2119( ،الصمت االختياري وطرق التعامل معو  ،دار الثقافة والنشر والتوزيع ،
االردن .
 عالم ،صالح الدين :)2112( ،القياس والتقويم التربوي والنفسي أساسياتو وتطبيقاتو وتوجياتو المعاصرة،
دار الفكر العربي ،ط ،0القاىرة.


__________  :)2116( ،القياس والتقويم التربوي والنفسي أساسياتو وتطبيقاتو وتوجياتو المعاصرة،
دار الفكر العربي ،القاىرة.

 عودة  ،احمد سميمان  :)2111( ،القياس والتقويم في العممية التدريسية  ،دار االمل  ،اربد.
 فان دالين ،ديو بو لد ،ب ،)0988( ،ترجمة :محمد نبيل نوفل وآخرون :مناىج البحث في التربية وعمم
النفس ،مكتبة االنجمو المصرية ،القاىرة.
 فياض ،جان و تابت ،مارتا  :)2111(،دليل الصعوبات التعممية واالضطرابات النفسية الشائعة في
المدارس (العوارض والحمول) ،جمعية ادراك والمركز التربوي لمبحوث واالنماء  ،لبنان .
 كامل  ،انطون جابي  :)2104( ،الصمت االختياري لدى االطفال ( اعراضو  ،اسبابو ،وسائل التعامل
معو ) ،رسالة ماجستير  ،جامعة القدس  ،فمسطين
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