
جملة الرتبية اخلا�صة
كمة جملة علمية دورية محُ

ي�صدرها مركز املعلومات الرتبوية والنف�صية والبيئية 
كلية الرتبية – جامعة الزقازيق

العدد التا�صع                                               اكتوبر  2014 م

 









قواعد الن�صر
11 تن�سر1جملة1الرتبية1اخلا�سة1التي1ي�سدرها1مركز1املعلومات1الرتبوية1والنف�سية1-

والبيئية1– كلية1الرتبية1– جامعة1الزقازيق1البحوث1والدرا�س���ات1ذات1امل�س���توي1
املتميز1واملتخ�س�ص1يف1جماالت1الرتبية1اخلا�سة1.

21 1تن�سر1املجلة1البحوث1�سواء1باللغة1العربية1اأو1االإجنليزية1.-
31 �س���رورة1اإلتزام1الباحث1بقواعد1الكتابة1العلمية1ال�س���حيحة1واالأ�س���ول1املتعارف1-

عليها1فى1اإعداد1وكتابة1البحوث1العلمية1.
41 يقوم1الباحث1ب�س���داد1)300(1ثالثمائة1جنيًه1م�س���رى1عند1ت�س���ليم1البحث1الإدارة1-

املركز1اأو1املجلة1مع1ثالثة1ن�سخ1ورقية1CD1+1للبحث1وذلك1من1اأجل1التحكيم1.
51 يلتزم1الباحث1بتقدمي1البحث1بعد1التحكيم1مع1مراعاة1منهجية1البحث1الرتبوي1-

وتنظيمه1ح�س���ب1االأ�س���ول1العلمية1املتعارف1عليها1,1مع1�سرورة1مراجعة1البحث1
م���ن1قبل1الباحث1من1حيث1االأخطاء1اللغوية1واالإمالئية1والطباعة1ويعترب1هذا1

م�سئولية1الباحث1.
61 -1        CD1+1ف���ى1حال���ة1تواف���ر1ال�س���روط1والتحكي���م1:1يق���دم1الباح���ث1ن�س���خة1ورقي���ة

اإىل1رئي�ص1حترير1املجلة1وي�س���دد1الباحث1مبلغ1خم�س���ة1ع�س���ر1جنيها1ًم�سريا1ًعن1
كل1�سفحة1من1�سفحات1البحث1.

71 فى1حالة1اإمتام1الن�س���ر1يتم1تزويد1الباحث1ب�1)5(1م�س���تالت1باالإ�س���افة1اإىل1ن�سخة1-
من1جملة1الرتبية1اخلا�سة1.

81 يتم1الدفع1نقدا1ًمبقر1املركز1اأو1ب�سيك1م�سرفى1باأ�سم1املدير1املاىل1للمركز1.-
91 اإدارة1املرك���ز1اأو1املجلة1غري1م�س���ئولة1ع���ن1االآراء1الواردة1فى1البحوث1والدرا�س���ات1-

املن�سورة1وال1تعرب1عن1راأى1املجلة1٫1لكنها1تعرب1عن1راأى1الباحث1.
101 يتم1التوا�سل1مع1اإدارة1املركز1عن1طريق1الهاتف-

)+2(111012012992831-1055/23037281-1055/231416611
  Iescz2012@yahoo.com1111اأو1عن1طريق1الربيد1االلكرتوين

11111111





جمل�س اإدارة املجلة 

نائب رئي�س جمل�س اإدارة املجلة 

اأ.د. عبد اهلل ممد �صوقى
) القائم باأعمال عميد الكلية(

رئي�س التحرير

اأ.د. اإميان فوؤاد كا�صف 
)مدير مركز املعلومات الرتبوية والنف�صية والبيئية(

هيئة التحرير

اأ.د. اأبو املجد ال�صوربجى       اأ.د. عادل عبد اهلل ممد
اأ.د. اإيهاب الببالوى                 اأ.د. ممود عطا م�صيل

اأ.د. ابراهيم ال�صيد عطيه         
 

    امل�سئول املاىل والإدارى                           تن�سيق اإلكرتونى
           اأ. هيثم �صبانه                                             اأ. ممود عبد القادر





الهيئة اال�شت�شارية للمجلة
كلية1الرتبية1-1جامعة1كفر1ال�سيخاأ.د.1اآمال1عبد1ال�سميع1اأباظة

كلية1الرتبية1-1جامعة1قناة1ال�سوي�صاأ.د.1اأحمد1اأحمد1عواد
كلية1الرتبية1-1جامعة1بنهااأ.د.1اأ�سرف1اأحمد1عبد1القادر
كلية1الرتبية1-1جامعة1املن�سورةاأ.د.1اإ�سعاد1عبد1العظيم1البنا

كلية1الرتبية1-1جامعة1بنهااأ.د.1اإ�سماعيل1بدر
كلية1الرتبية1-1جامعة1الزقازيقاأ.د.1اإيهاب1الببالوى

كلية1الرتبية1-1جامعة1طنطااأ.د.1زينب1حممود1�سقري
كلية1الرتبية1-1جامعة1حلواناأ.د.1�سمرية1اأبو1زيد1جندى

كلية1الرتبية1-1جامعة1امللك1�سعوداأ.د.1طارق1الري�ص
كلية1الرتبية1-1جامعة1عني1�سم�صاأ.د.1طلعت1من�سور
كلية1الرتبية1-1جامعة1الزقازيقاأ.د.1عادل1العدل

كلية1الرتبية1-1جامعة1الزقازيقاأ.د.1عادل1عبد1اهلل1حممد
كلية1الرتبية1-1جامعة1الزقازيقاأ.د.1عبد1البا�سط1متوىل1خ�سر

كلية1الرتبية1-1جامعة1عني1�سم�صاأ.د.1عبد1الرحمن1�سليمان
كلية1الرتبية1-1جامعة1ا�سيوطاأ.د.1عبد1الرقيب1اأحمد1البحريي

كلية1الرتبية1-1جامعة1املن�سورةاأ.د.1عبد1النا�سر1اأني�ص1عبد1الوهاب
كلية1الرتبية1-1جامعة1بنهااأ.د.1على1عبد1رب1النبى1حنفى

كلية1الدرا�سات1االن�سانية1-1جامعة1االزهراأ.د.1فاروق1حممد1�سادق
كلية1الرتبية1-1جامعة1الزقازيقاأ.د.1فوقية1ح�سن1ر�سوان
كلية1الرتبية1-1جامعة1املن�سورةاأ.د.1فوؤاد1حامد1املوافى

كلية1الرتبية1-1جامعة1الزقازيقاأ.د.1حممد1اأحمد1ابراهيم1�سعفان
كلية1الرتبية1-1جامعة1الزقازيقاأ.د.1حممد1اأحمد1د�سوقى

كلية1الرتبية1-1جامعة1الزقازيقاأ.د.1حممد1ال�سيد1عبد1الرحمن
كلية1الرتبية1-1جامعة1الزقازيقاأ.د.1حممد1بيومى1خليل

كلية1الرتبية1-1جامعة1طنطااأ.د.1حممد1عبد1الظاهر1الطيب





العدد )9( اكتوبر 2014 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

الفهر�س

الصفحةاملوضوعم

فاعلية بع�س اآليات علم النف�س الإيجابي يف رفع م�ستوى التوافق الدرا�سي 1
لدى ذوات �سعوبات التعلم من املرحلتني البتدائية واملتو�سطة بدولة 

الكويت
د. �شعيد اأحمد اليماين & اأ.د. عادل حممد العدل & اأ. زينب حمزة ح�شني

1

التدري�س البتكاري من وجهة نظر معلمي الرتبية اخلا�سة قبل اخلدمة2
د. حممود ال�شعيد بدوي حممد بدوي & د. اأحمد حممد جاد املوىل حممد اأحمد

66

اجتاه�ات طلب�ة كلي�ة الرتبي�ة والآداب "بعرعر" نح�و ذوي الإعاق�ة وعالقتها 3
ببع�س املتغريات

د. اأحمد �شعيد اأحمد حممد بركات

104

اإجتاهات مديرات ومعلمات املدار�س الإبتدائية واملتو�سطة نحو دمج 4
الطلبة ذوى الإحتياجات اخلا�سة يف املدار�س  العادية باململكة العربية 

ال�سعودية
د. فوزية عبد اهلل اجلالمده 

155

الطلب�ة املعوق�ني �سمعي�ًا 5 ل�دى  النف�سي�ة  ال�سغ�وط  اأ�سالي�ب مواجه�ة 
واملعوقني ب�سريًا باملرحلة اجلامعية وعالقتها بتقدير الذات 

د. �شعيد عبد الرحمن حممد عبد الرحمن

194

الت�سخي�س الفارق لذوى العاقة العقلية وا�سطراب التوحد يف �سوء حمكات 6
RT-VI-MSD الت�سخي�س يف

اأ.د. اإميان فوؤاد كا�شف 
244

انفعالي�ا 7 املعاق�ني  التالمي�ذ  واأمه�ات  اآب�اء  ل�دي  النف�س�ية  ال�س�غوط 
واإ�سرتاتيجيات تعاملهم معها وحاجاتهم الإر�سادية

د. حممود مندوه حممد �شامل

269

ذوى 8 ل�دى  التوا�س�ل  مه�ارات  بع��س  لتنمي�ة  تدريب�ي  برنام�ج  ففعالي�ة 
ال�سطرابات النفعالية وال�سلوكية من تالميذ املرحلة الإعدادية

د. حممد اإبراهيم عطا اهلل

346



العدد )9( اكتوبر 2014 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 1 -

فاعلي��ة بع�س اآليات علم النف���س الإيجابي يف رفع م�ص��توى التوافق 
الدرا�ص��ي ل��دى ذوات �ص��عوبات التعل��م م��ن املرحلت��ن البتدائية 

واملتو�صطة بدولة الكويت
اإعداد

د. �صعيد اأحمد اليماين    اأ.د. عادل ممد العدل     اأ. زينب حمزة ح�صن
جامعـة اخلـليج العـربي

ملخ�س البحث  
هدفت1الدرا�سة1قيا�ص1فاعلية1بع�ص1اآليات1علم1النف�ص1االإيجابي1يف1رفع1
م�س���توى1التوافق1الدرا�سي1لدى1ذوات1�س���عوبات1التعلم1من1املرحلتني1االبتدائية1
واملتو�س���طة1بدول���ة1الكوي���ت.11بل���غ1عدد1اأف���راد1العين���ة1)22(1تلميذة1م���ن1تلميذات1
ال�س���ف1اخلام�ص1االبتدائي1و)24(1تلميذة1من1تلميذات1ال�س���ف1الثاين1املتو�سط,1
والالتي1مت1توزيعهن1على1جمموعتني1متكافئتني1)جتريبية1و�سابطة1لكل1�سف1
درا�س���ي(.1ت�س���ري1اأهم1النتائج1اإىل1حت�س���ن1م�س���توى1التوافق1الدرا�س���ي1لدى1اأفراد1
املجموعة1التجريبية,1ووجود1فروق1دالة1اإح�س���ائيا1ًيف1م�س���توى1التوافق1الدرا�سي1
بني1املجموعتني1التجريبية1وال�س���ابطة,1وذلك1ل�سالح1املجموعة1التجريبية1من1

تلميذات1ال�سفني1اخلام�ص1االبتدائي1والثاين1املتو�سط.
الكلمات املفتاحية:1علم1النف�ص1االإيجابي,1التوافق1الدرا�سي1,1�سعوبات1التعلم.

The Effectiveness of some Positive Psychology Techniques 
on Increasing the Level of Scholastic Adjustment of 
Learning Disabled Female Students in the Primary and 

Intermediate Stages in the State of Kuwait

Abstract:
This study aimed at measuring the effectiveness of some 

positive psychology techniques on increasing the level of scholastic 
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adjustment of learning disabled female students in the primary 
and intermediate stages in the State of Kuwait.  The study sample 
consisted of (22) fifth grade and (24) seventh grade female students 
which was divided into two groups, i.e., experimental and control for 
each class level.The results of the study indicated an improvement 
in the level of scholastic adjustment of the experimental groups, 
and there were statistically significant differences in the level of 
scholastic adjustment between the experimental groups and the 
control groups in favor of the former groups.

Keywords: Positive psychology, Scholastic Adjustment, Learning 
disabilities.

مقدمة:
تعت���رب1�س���عوبات1التعل���م1ظاهرة1متع���ددة1االأبع���اد,1وذات1اآثار1وم�س���كالت,1
تتج���اوز1النواح���ي1االأكادميية1اإىل1نواحي1اأخرى1نف�س���ية,1واجتماعي���ة,1وانفعالية1
ت���رتك1ب�س���ماتها1على1جممل1�سخ�س���ية1الطفل1م���ن1كافة1جوانبه���ا,1وتظهر1اأبرز1

هذه1االآثار1اجلانب1االأكادميي1)الزيات,20021(.

وت�س���ري1الدرا�س���ات1اإىل1وج���ود1عالق���ة1ب���ني1�س���عوبات1التعل���م,1والف�س���ل1
الدرا�س���ي,1االأم���ر1ال���ذي1ي���وؤدي1اإىل1م�س���كالت1يف1التواف���ق1الدرا�س���ي,1كم���ا1اأك���دت1
الدرا�س���ات1عل���ى1اأن1ع���الج1امل�س���كالت1االأكادميية,1وحت�س���ني1م�س���توى1التعلم1لدى1
ذوي1ال�سعوبات1التعلم,1ي�ساهم1يف1تخفيف1حدة1م�سكالت1�سوء1التوافق1الدرا�سي1

لديهم1)الب�سطامي,19951(.

 (Durrant, Cunningham,  &1وي�س���ري1ديورانت1وكويننغهام1وفولك���ر
(1Voelker, 1990اإىل1اأن1الط���الب1الذي���ن1يعان���ون1م���ن1�س���عوبات1التعل���م1م���روا1
بخربات1درا�سية1فا�سلة,1و�سنفوا1على1اأ�سا�ص1اأنهم1جمموعة1ت�سعر1بالياأ�ص1وت�سعر1
ب���اأن1حتقيق1النتائج1االأكادميي���ة1املطلوبة1اأمر1خارج1عن1اإرادتها,1مما1يدفعهم1اإىل1

االعتقاد1باأنهم1اأقل1كفاءة1من1اأقرانهم1العاديني.1
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1,(Lackaye, Margalit, 2006)1وطبقا1ملا1ذهب1اإليه1ال�سكاي1ومارجليت
فاإن1الطالب1ذوي1�س���عوبات1التعلم1اأق���ل1قدرة1من1اأقرانهم1العاديني1على1حتديد1
جوانب1ال�س���عف1والقوة1يف1�سخ�س���يتهم,1ومييلون1اإىل1تعميم1ف�س���لهم1االأكادميي,1
وال���ذي1يوؤث���ر1يف1جميع1جوان���ب1اأن�س���طتهم1االأكادميية1واالجتماعي���ة1ويوؤدي1اإىل1
�س���وء1التواف���ق1الدرا�س���ي1لديه���م.1وقد1تو�س���لت1درا�س���تهم1اإىل1وج���ود1العديد1من1
الفروق1بني1الطلبة1العاديني1وذوي1�سعوبات1التعلم1منها1الفروق1يف1�سوء1التوافق1
الدرا�س���ي1والكفاءة1االأكادميية1حيث1اأظهرت1نتائج1الدرا�س���ة1اأن1م�س���توى1الكفاءة1
االأكادميية1والتوافق1الدرا�س���ي1كان1اأعلى1لدى1الطلبة1العاديني1مقارنة1مب�ستواه1

لدى1ذوي1�سعوبات1التعلم.

م�صكلة البحث:
ي�س���ري1كل1من1البطانية1واجلراح1وغوامنه1)2007(1اإىل1اأن1ذوي1�س���عوبات1
التعل���م1اأ�س���بح1له���م1برام���ج1تربوي���ة1خا�س���ة1بهم1تختلف1ع���ن1الربام���ج1الرتبوية1
املوجه���ة1اإىل1فئ���ات1الرتبية1اخلا�س���ة1االأخرى,1حيث1ت�س���اعد1ه���ذه1الربامج1ذوي1

�سعوبات1التعلم1على1مواجهة1م�سكالتهم1التعليمية1واالجتماعية.

اإن1املهت���م1بفئ���ة1ذوي1�س���عوبات1التعلم1ب�س���كل1عام,1ويف1دولة1الكويت1ب�س���كل1خا�ص1
يج���د1اأنها1مل1تاأخذ1ن�س���يبها1م���ن1الرعاية1واالهتمام1املاأمول���ني؛1فاالهتمام1بهذه1
الفئ���ة1ال1زال1يف1بدايات���ه,1وحت���ى1االآن1ال1تتوفر1غرف1م�س���ادر1يف1خمتلف1املدار�ص1
تعمل1على1الك�سف1العلمي1الدقيق1عن1هذه1الفئة1من1ناحية,1وتقدم1لهم1اخلدمات1
املطلوبة1التي1تتنا�س���ب1م���ع1احتياجاتهم1وقدراتهم1وطاقاته���م1من1ناحية1اأخرى1

)م�سعد1والهويل1والداوود,20061(.

م���ن1هن���ا1تاأت���ي1اأهمية1االهتم���ام1بهذه1الفئة1م���ن1فئات1املجتم���ع1مبا1يعود1
بالنفع1يف1النهاية1على1املجتمع1باأ�س���ره1وعلى1تقدمه1ومنوه1)زيادة,20051(.1تاأتي1
اأهمية1االهتمام1بفئة1�س���عوبات1التعلم1من1عدة1منطلقات1اأهمها1�س���يوع1�س���عوبات1
التعل���م,1فق���د1اأو�س���حت1الدرا�س���ات1العربي���ة1اأن1ح���وايل8,101%1م���ن1التالمي���ذ1يف1
ال�سفوف1من1الرابع1حتى1ال�ساد�ص1االبتدائي1يعانون1من1�سعوبات1التعلم.1اإ�سافة1
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اإىل1ا�ستمرار1هذا1اال�سطراب1يف1خمتلف1املراحل1النمائية1والتعليمية,1من1ناحية1
اأخ���رى,1تاأت���ي1اأهمية1توف���ر1برامج1لذوي1�س���عوبات1التعلم1م���ن1اأن1واقع1احلال1يف1
ال�س���فوف1العادية1ال1يوف���ر1متطلبات1تدري�ص1الطلبة1ذوي1�س���عوبات1التعلم1وفق1
قدراتهم1وخ�سائ�س���هم,1حيث1اأن1الو�س���ائل1التعليمية1التي1يتم1ا�ستخدامها1داخل1
غرفة1ال�سف1الدرا�سي1عادة1ما1تنا�سب1الطلبة1العاديني1فقط1وهي1غري1منا�سبة1
ل���ذوي1�س���عوبات1التعل���م,1ل���ذا1ج���اءت1فك���رة1البح���ث1احل���ايل1حلل1جزء1م���ن1هذه1
االإ�س���كالية,1بحيث1تكون1مقدمة1حلمل1املخت�س���ني1واملعنيني1على1زيادة1االهتمام1

بهذه1الفئة1وتوفري1الربامج1التدريبية1لهم.1

اأ�صئلة البحث:

11 ه���ل1توجد1ف���روق1دالة1اإح�س���ائيا1ًيف1القيا����ص1البعدي1للتوافق1الدرا�س���ي1بني1.
املجموعت���ني1ال�س���ابطة1والتجريبي���ة1م���ن1ذوات1�س���عوبات1التعل���م1بال�س���ف1

اخلام�ص1االبتدائي؟
21 ه���ل1توجد1ف���روق1دالة1اإح�س���ائيا1ًيف1القيا����ص1البعدي1للتوافق1الدرا�س���ي1بني1.

املجموعت���ني1ال�س���ابطة1والتجريبي���ة1م���ن1ذوات1�س���عوبات1التعل���م1بال�س���ف1
ال�سابع1املتو�سط؟

31 ه���ل1توج���د1فروق1دال���ة1اإح�س���ائيا1ًبني1القيا�س���ني1القبل���ي1والبع���دي1للتوافق1.
الدرا�سي1للمجموعة1التجريبية1من1ذوات1�سعوبات1التعلم1بال�سف1اخلام�ص1

االبتدائي1وال�سف1ال�سابع1املتو�سط؟
41 ه���ل1توج���د1فروق1دالة1اإح�س���ائيا1ًب���ني1القيا�س���ني1البعدي1والتتبع���ي1للتوافق1.

الدرا�سي1للمجموعة1التجريبية1من1ذوات1�سعوبات1التعلم1بال�سف1اخلام�ص1
االبتدائي1وال�سف1ال�سابع1املتو�سط1؟

51 ه���ل1توج���د1ف���روق1دال���ة1اح�س���ائيا1ًب���ني1القيا����ص1البع���دي1للتوافق1الدرا�س���ي1.
للمجموعة1التجريبية1من1ذوات1�سعوبات1التعلم1بال�سف1اخلام�ص1االبتدائي1

واملجموعة1التجريبية1لل�سف1ال�سابع1املتو�سط1؟1
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اأهداف البحث:
يهدف البحث احلايل اإىل ما يلي:

التحقق1من1اأثر1بع�ص1اآليات1علم1النف�ص1االإيجابي1يف1رفع1م�س���توى1التوافق1(11)
االبتدائي���ة1 املرحلت���ني1 م���ن1 التعل���م1 �س���عوبات1 ذوات1 للتلمي���ذات1 الدرا�س���ي1

واملتو�سطة.
التحقق1من1مدى1بقاء1اأثر1بع�ص1اآليات1علم1النف�ص1االإيجابي1يف1رفع1م�ستوى1(21)

التوافق1الدرا�سي1للتلميذات1ذوات1�سعوبات1التعلم1من1املرحلتني1االبتدائية1
واملتو�سطة.

الك�س���ف1ع���ن1م���دى1اختالف1اأث���ر1بع�ص1اآليات1عل���م1النف����ص1االإيجابي1يف1رفع1(31)
م�ستوى1التوافق1الدرا�سي1باختالف1املرحلة1النمائية1)ابتدائي/1متو�سط(.

اأهمية البحث:
تربز اأهمية البحث احلايل فيما يلي: 

التعرف1على1اأثر1بع�ص1اآليات1علم1النف�ص1االإيجابي1يف1رفع1م�ستوى1التوافق1(11)
الدرا�س���ي1لدى1ذوات1�س���عوبات1التعلم1من1املرحلتني1االبتدائية1واملتو�س���طة,1
ومن1ثم1اإمكانية1اال�ستفادة1من1نتائج1هذا1البحث11يف1و�سع1الربامج1االإر�سادية1
الالزمة1من1قبل1املتخ�س�س���ني,1بهدف1رفع1م�س���توى1التوافق1الدرا�سي1لدى1

ذوات1�سعوبات1التعلم.
احلاج���ة1اإىل1درا�س���ات1عربية1تتن���اول1اآليات1علم1النف����ص1االإيجابي1ودورها1يف1(21)

جم���ال1�س���عوبات1التعلم,1وخا�س���ة1يف1�س���وء1ن���درة1الدرا�س���ات1العربية1يف1هذا1
املج���ال,1وبالت���ايل1التاأكيد1على1فاعلية1اآليات1عل���م1النف�ص1االإيجابي1يف1تنمية1
كثري1من1خ�س���ائ�ص1و�س���مات1التالميذ1ب�س���فة1عامة1وذوي1�س���عوبات1التعلم1

ب�سفة1خا�سة.

الطار النظري:
1111عل���م1النف����ص1االإيجاب���ي1ه���و1الدرا�س���ة1العلمي���ة1لل�س���عادة1االإن�س���انية,1
ويرك���ز1الباحث���ون1يف1جم���ال1علم1النف����ص1االإيجابي1عل���ى1درا�س���ة1وحتليل1مكامن1
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القوة1وال�س���مات1والف�سائل1االإن�سانية1االإيجابية1مثل1التفاوؤل,1الر�سا1واالمتنان,1
واالإبداع1لتعظيم1وتعزيز1ال�س���عادة1ال�سخ�س���ية1لالإن�س���ان1يف1ممار�س���اته1واأن�سطته1
و�س���ئون1حياته1اليومية,1لتح�سني1�س���حة1واإنتاجية1االأفراد,1ولزيادة1فاعلية1وقوة1
املوؤ�س�س���ات1التي1تتعامل1مع1االإن�س���ان1بتح�سني1نوعية1احلياة1ب�سفة1عامة.11ويهتم1
علماء1نف�ص1علم1النف�ص1االإيجابي1بدرا�سة1وحتليل1فاعلية1�سيغ1التدخل1االإيجابي1
التي1ت�ستهدف1حت�سني1وزيادة1الر�سا1عن1احلياة,11وحت�سني1نوعية1حياة1االإن�سان,1

وتعظيم1وتعزيز1اأدائه1يف1خمتلف1جماالت1ومواقف1احلياة.

وتع���د1�س���عوبات1التعلم1من1بني1اأهم1عقبات1التعلي���م1عمقاً,1ومن1ثم1فال1
ب���د1م���ن1مواجهته���اOlson,1998)1(,1خا�س���ة1وقد1ارتف���ع1عدد1التالمي���ذ1الذين1
يعان���ون1من1�س���عوبات1التعلم1فاأ�س���بحوا1ي�س���كلوا1�س���ريحة1كبرية1م���ن11التالميذ1
متث���ل1ن�س���بة1متت���د1ب���ني161%1-130%1,1باالإ�س���افة1اإىل1اأن401%1منه���م1يتعر�س���ون11
لالكتئاب(1Schraufnagel,2003(,1وبالتايل1فهي11م�س���كلة1عامة1من1املمكن1اأن1
توؤثر1على1التلميذ1يف1احلياة,1حيث1قد1توؤدي1�سعوبات1التعلم1اإيل1ف�سل1اجتماعي1
ونف�س���ي1وجمموع���ة1من1االإحباطات1م���دي1احلي���اةOlmstead,2005)1(.11وعلى1
ذلك؛1فاالهتمام1بتلك1الفئة1من1التالميذ1قد1يحميهم1من1االإحباطات1النا�س���ئة1
ع���ن1الف�س���ل1الدرا�س���ي,1والأن1االجتاه���ات1ال�س���لبية1من1قب���ل1املجتمع1نح���و1هوؤالء1
التالمي���ذ1ت���وؤدي1اإيل1ظهور1ال�س���لوك1الع���دواين,1اأو1االن�س���حاب1اأو1االنطواء1لدى1
التالميذ,1فاإن1االهتمام1بهذه1الفئة1من1التالميذ1يكون1�س���رورة1ملحة1تفر�س���ها1

املجتمعات1احلديثة1لتحقيق1الفعالية1االجتماعية.1

وميك���ن1تعري���ف1التواف���ق1املدر�س���ي1عل���ى1اأن���ه1املح�س���لة1النهائي���ة1للعالقة1
الديناميكية1البناءة1بني1الطالب1من1جهة1وبني1حميطه1املدر�سي1من1جهة1اأخرى1
والتي1ت�س���هم1يف1تقدم1الطالب1ومنائه1النف�س���ي1والعلمي,1وتتمثل1اأهم1املوؤ�س���رات1
اجلي���دة1لتل���ك1العالق���ة1يف1االجته���اد1يف1التح�س���يل1العلم���ي1والر�س���ا1والقب���ول1
باملعايري1املدر�سية1واالن�سجام1معها1والقيام1مبا1هو1مطلوب1منه1على1نحو1منظم1
ومن�س���ق1)ال�س���ربيني,19981(.1ويعرفه1االأ�س���مري1)1997(1باأنه1ال�س���لوك1ال�س���وي1
للطالب1يف1مواجهة1امل�سكالت1النا�سئة1عن1اإ�سباع11حاجاته1النف�سية1واالجتماعية1
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وحتقيقها1من1خالل1عالقات11بناءة1مع11زمالئه1ومعلميه1ومدر�س���ته1وم�ساهمته1
الفعالة1يف1خمتلف1االأن�سطة1املدر�سية11الثقافية1واالجتماعية1والريا�سية.

اإن1عدم1التوافق1الدرا�سي1م�سكلة1تربوية1ونف�سية1واجتماعية1واقت�سادية,1
تتجلى1يف1عدم1ان�س���جام1بع�ص1التالميذ1داخل1املوؤ�س�س���ة1التعليمية1وعدم1تكيفهم1
مع1العملية1الرتبوية1ب�سكل1عام1وقد1توؤدي1بالتالميذ1ب�سكل1مبا�سر1اإىل1الر�سوب1
والف�س���ل1ورمب���ا1االنقطاع1عن1املدر�س���ة.1وقد1لفتت1هذه1الظاه���رة1اأنظار1املربيني1
وعلم���اء1النف����ص1واالإدارة1املدر�س���ية,1فدر�س���وا1اأبعادها1واأ�س���بابها1وط���رق1عالجها,1
وي�س���تطيع1كل1من1مار�ص1التعليم1اأن1يقرر1وجود1هذه1امل�س���كلة1يف1كل1�سف1درا�سي1
تقريبا,1حيث1يوجد1جمموعة1من1التالميذ1يعجزون1عن1م�سايرة1بقية1زمالئهم1
يف1حت�س���يل1وا�س���تيعاب1املنه���ج1املقرر,1ويف1بع����ص1االأحيان1تتحول1ه���ذه1املجموعة1
اإىل1م�س���در1اإزعاج1وقلق1لالأ�س���رة1واملدر�س���ة1معاً,1مما1قد1ينجم1عنه1ا�س���طراب1يف1
العملي���ة1التعليمي���ة1وذل���ك1ملا1يعانيه1بع����ص1التالميذ1من1م�س���اعر1النق�ص1وعدم1
الكفاية1واالإح�س���ا�ص1بالعجز1عن1م�س���ايرة1الزمالء1فيحاول���ون1جاهدين1التعبري1
عن1هذه1امل�س���اعر1ال�س���لبية1بال�سلوك1العدواين1واالنطواء1اأو1الهروب1من1املدر�سة1
اأو1اإزع���اج1املعلم���ني,1وبه���ذه1الو�س���ائل,1فهم1يحقق���ون1من1خالله���ا1حاجاتهم1التي1
عج���زوا1عن1حتقيقها1يف1جمال1املدر�س���ة1مثل1احلاج���ة1اإىل1تاأكيد1الذات1والتقدير1

وغريها.

وخطط1عالج1غري1املتوافقني1درا�سيا1تهدف1اإىل1ا�ستثمار1وتنمية1طاقات1
الف���رد1قدر1امل�س���تطاع1يف1حالة1�س���عفه1واإحداث1تغيريات1بيئية1منا�س���بة,1وتطوير1
اأ�س���لوب1التعليم1مبا1يتنا�س���ب1مع1ظ���روف1وطاقات1التالميذ1واأ�س���اليب1اخلدمات1
العالجي���ة1لغ���ري1املتوافق���ني1درا�س���يا1منه���م,1ول���ذا1حتت���ل1م�س���األة1ع���دم1التواف���ق1
الدرا�سي1مكانا1بارزا1يف1تفكري1امل�ستغلني1بالرتبية1والتعليم1وعلماء1النف�ص,1حيث1
حتر�ص1كل1الدول1اأن1تتم1اال�س���تفادة1اإىل1اأق�س���ى1حد1ممكن1من1جميع1اإمكانياتها1

الب�سرية1واملادية.

فما1هي,1ب�س���كل1عام,1ال�سمات1واخل�سائ�ص1التي1يت�سف1بها1التلميذ1غري1املتوافق1
درا�سيا؟
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وم���ا1هي,1ب�س���كل1عام,1االأ�س���باب1والعوامل1التي1يت�س���ف1بها1التلمي���ذ1غري1املتوافق1
درا�سيا؟

وم���ا1ه���ي,1ب�س���كل1خا�ص,1االأ�س���باب1التي1حت���ول1دون1حتقيق1التالميذ1الرا�س���بني,1
نتائج1اأف�سل1من1النتائج1التي1يح�سل1عليها1التالميذ1اجلدد؟

اأولً: ال�سمات واخل�سائ�س التي يت�سف بها التلميذ غري املتوافق درا�سيا:
يت�س���ف1التلميذ1غري1املتوافق1درا�س���يا1ًببع�ص1اخل�س���ائ�ص1وال�س���مات1جمتمعة1اأو1
منفردة1والتي1اأو�سحتها1بع�ص1الدرا�سات1والبحوث1النف�سية1من1اأهمها1ما1يلي1:

1- ال�سمات واخل�سائ�س العقلية:
-1م�ستوى1اإدراكه1العقلي1دون1املعدل.1

-1�سعف1الذاكرة1و�سعوبة1تذكره1لالأ�سياء.
-1عدم1قدرته1على1التفكري1املجرد1وا�ستخدام1الرموز.

-1قلة1ح�سيلته1اللغوية.
-1�سعف1اإدراكه1للعالقات1بني1االأ�سياء.

2� ال�سمات واخل�سائ�س اجل�سمية: 
-1�سحته1اجل�سمية1غري1كاملة1وقد1يكون1مري�سا1نتيجة1�سوء1التغذية.

-1لديه1م�سكالت1�سمعية1وب�سرية1اأو1عيوب1اأو1عاهات1اأو1ت�سوهات.

3- ال�سمات واخل�سائ�س النفعالية:
-1فقدان1اأو1�سعف1ثقته1بنف�سه.
-1�سرود1الذهن1اأثناء1الدر�ص.

-1عدم1قابليته1لال�ستقرار1وعدم1قدرته1على1التحمل.
-1�سعوره1بالدونية1اأو1�سعوره1بالعداء.

-1نزوعه1للك�سل1والتهاون.

4- ال�سمات واخل�سائ�س ال�سخ�سية والجتماعية:
-1قدرته1املحدودة1يف1توجيه1الذات1اأو1التكيف1مع1املواقف1اجلديدة.

-1ان�سحابه1من1املواقف1االجتماعية1واالنطواء.
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5- العادات والجتاهات الدرا�سية: 
-1التاأجيل1اأو1االإهمال1يف1اإجناز1اأعماله1اأو1واجباته.

-1�سعف1تقبله1وتكيفه1للمواقف1الرتبوية1والعمل1املدر�سي.
-1غري1متعود1على1عادات1درا�سية1جيدة.

-1ال1ي�ستح�سن1املدر�سة1كثريا1اأو1يكره1الذهاب1اإىل1املدر�سة.

ثانيًا: اأ�ساليب ت�سخي�س عدم التوافق الدرا�سي:
م���ن1ال�س���روري1االهتمام1بدرا�س���ة1اأ�س���باب1ع���دم1التوافق1الدرا�س���ي1التي1
تعوق1جناح1التلميذ1ق�سرا1ًاأو1اختياريا1ًوميكن1تق�سيم1االأ�سباب1اإىل1ثالثة1عوامل؛1
عوامل1بيئية1وعوامل1�سخ�سية1وعوامل1�سحية1ج�سمية؛1نعر�ص1لها1كما1يلي:

1. العوامل البيئية:
* عوامل منزلية:على امل�ستوى القت�سادي لالأ�سرة وذلك من ناحية:

-1التغذية1اليومية1من1حيث1النوع1والكم.
-1االأمرا�ص1العابرة1اأو1املزمنة1وعدم1القدرة1على1العالج1الطبي.

1-1القيام1ببع�ص1االأعمال1املنزلية1مل�ساعدة1اأولياء1اأمره.1
-1القيام1باأعمال1مقابل1اأجرة1لدى1اأ�سخا�ص1اآخرين1مل�ساعدة1االأ�سرة1ماديا.1

* عوامل منزلية: على امل�ستوى الثقايف لالأ�سرة: 
-1كيفية1متابعة1التلميذ1ومراقبته1داخل1املدر�سة1ويف1البيت1ومع1رفاقه.1

-1اإبالء1عناية1تامة1باأدائه1وواجباته1املنزلية1بعد1اأخذه1ق�سطا1من1الراحة.
-1تعاون1االأ�سرة1مع1املدر�سة1واإقامة1ج�سر1م�ستمر1للتوا�سل1وتبادل1املعلومات.

* اجلو املنزيل: 
عالق���ات1االأبوين1مع1بع�س���هما,1بحيث1ال1يتمكن1الطفل1من1مالم�س���ة1اأي1نزاع1111 -

بني1والديه.
عالق���ات1االأبن���اء1مع1بع�س���هم,1بحيث1ي�س���هر1الوالدان1على1تنقي���ة1االأجواء1بني1 -

االأطفال1وتربيتهم1على1املحبة1واحلنان1والتاآخي1والتعاون.



فاعلية بع�س اآليات علم النف�س االإيجابي يف رفع م�شتوى التوافق الدرا�شي اأ.د/ عادل حممد العدل & واآخرون

- 10 -

* عوامل مدر�سية: 
�س���وء1توزي���ع1التالمي���ذ1عل���ى1ال�س���فوف1الدرا�س���ية,1بحي���ث1يجب1اأن1يك���ون1هذا1 -

التوزيع1عادال1من1حيث1العدد1والنوع1وال�س���ن11وم�س���توى1التح�س���يل1واالنتماء1
االجتماعي.

ع���دم1االنتظ���ام1يف1الدرا�س���ة1وع���دم1اال�س���تمرارية1بوت���رية1عادي���ة,1حي���ث1يتخلل1 -
ال�سنة1الدرا�سية1عدة1توقفات1ِتوؤثر1�سلبا1على1اال�ستيعاب1واملردودية1املدر�سية.

تغيري1املعلمني1وعدم1ا�ستقرارهم1بال�سفوف1الدرا�سية1امل�سندة1اإليهم. -
تغيبات1املعلمني1وعدم1تعوي�ص1التالميذ1يخل1ب�سري1الدرو�ص. -
نق����ص1كفاءة1بع�ص1املعلمني1,1الن���اجت1عن1عدم1حتديث1معلوماتهم,1اأو1عن1عدم1 -

ا�ستفادتهم1من1الدورات1التدريبية.
�سعف1االإدارة1املدر�سية1وعدم1مراعاتها1اإ�سباع1ميول1التالميذ. -
كرثة1املواد1وكرثة1احلفظ1واالأعمال1املنزلية. -
بعد1املدر�سة1وقطع1التالميذ1م�سافات1طويلة. -
عدم1فهم1وا�ستيعاب1الدرو�ص. -
غياب1االأن�سطة1املوازية1الريا�سية1والثقافية1واالجتماعية. -
ع���دم1القيام1باأن�س���طة1التثبي���ت1واالأ�س���غال1التطبيقية1امليداني���ة1لدعم1الدرو�ص1 -

النظرية.
بع���د1املناه���ج1التعليمي���ة1ع���ن1الواق���ع1املعي����ص1للتالمي���ذ1م���ن1حي���ث1اجلوان���ب1 -

االجتماعية1والثقافية1واالقت�سادية.

2. العوامل ال�سخ�سية اأو الذاتية:
عدم1قدرة1التلميذ1على1الفهم1اأو1�سعف1قدراته1وا�ستعداداته1نتيجة1قلة1التمرن1 -

والعمل1الدوؤوب.
نف���ور1التلمي���ذ1م���ن1م���ادة1درا�س���ية1اأو1اأك���رث1نتيجة1ت�س���رفات1املعلم���ني1املكلفني1 -

بتدري�ص1هذه1املواد.
نف���ور1التلمي���ذ1من1معل���م1اأو1اأكرث1نتيجة1ت�س���رفاتهم1وعدم1متكنه���م1من1اآليات1 -

و�سوابط1الرتبية1ال�سليمة.
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3. العوامل اجل�سمية اأو ال�سحية:
-1ا�سطراب1النمو1اجل�سمي1نتيجة1تغذية1غري1متوازنة.1

-1�سعف1ال�سحة1العامة1لعدة1اأ�سباب.
-1االأمرا�ص1العابرة1اأو1املزمنة.

-1اإعاقة1ج�سمية1مثل1حاالت1ا�سطراب1ت�سيب1اأجهزة1الكالم.1
-1عوامل1انفعالية1مثل1اخلجل1واالنطواء1والقلق.

* بع�س العوامل الأكرث انت�سارا امل�سببة لعدم التوافق الدرا�سي انطالقا من التعامل 
مع التالميذ. وهي:

-1ال�سعف1يف1ال�سحة1العامة1وهو1اأكرث1العوامل1انت�سارا.
-1�سعف1الب�سر1والنطق1وال�سمع.

* عالج عدم التوافق الدرا�سي:

اهتمام1املعلم1مبراعاة1الفروق1الفردية1بني1التالميذ1من1حيث1العمر1-1الذكاء-1 •
القدرة1التح�سيلية.

اأال1يكون1عدد1التالميذ1مرتفعا1يف1ال�سفوف1الدرا�سية1ال�سعيفة1نظرا1حلاجة1 •
هوؤالء1التالميذ1اإىل1رعاية1خا�سة1كما1يجب1اختيار1اأف�سل1املعلمني.

االهتمام1بالتوجيه1الرتبوي1اأي1م�ساعدة1التلميذ1لكي1ي�سل1اإىل1اأق�سى1منو1له1 •
يف1جمال1الدرا�سة.

االهتمام1بالنواحي1ال�سحية1وفح�ص1التلميذ1فح�سا1�سامال1ب�سكل1م�ستمر. •
االهتمام1بالنواحي1االجتماعية,1وذلك1بتعاون1البيت1مع1املدر�س���ة1والتاأكد1من1 •

خلو1حياته1االأ�سرية1من1اأي1متاعب1اأو1موؤثرات.
قيام1املدر�سة1بتهيئة1اجلو1املدر�سي1الذي1ي�سجع1رغبات1وميول1التلميذ1ويحبب1 •

اإليه1املدر�سة.
االهتمام1باإعادة1النظر1دوريا1يف1املناهج1وطرق1التدري�ص1واإعداد1املعلمني. •
تنفي���ذ1بع����ص1الربامج1اخلا�س���ة1مثل1جمموع���ات1التقوية,1درو�ص1�س���باحية1اأو1 •

م�سائية1جمانية.
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قي���ام1م�ست�س���ار1التوجي���ه1الرتبوي1ب���دور1ايجاب���ي,1مب�س���اعدة1االإدارة1الرتبوية1 •
وجمعي���ة1اأولي���اء1اأم���ور1التالمي���ذ,1يف1رعاي���ة1ه���ذه1الفئ���ة1رعاي���ة1خا�س���ة1وف���ق1
خطة1علمية1مدرو�س���ة1وم�س���تمرة,1بالتن�س���يق1مع1اأولياء1اأمور1هوؤالء1التالميذ1

واالأخ�سائيني1النف�سانيني1واالجتماعية1وهيئات1املجتمع1املدين.
كما1ينبغي1التاأكيد1على1املعلم1مبراعاة1ما1يلي1عند1التعامل1مع1التالميذ: •

-1عدم1اإجهاد1التلميذ1باالأعمال1املدر�سية.
-1عدم1اإثارة1املناف�سة1غري1ال�سريفة1اأو1املقارنة1بني1التالميذ1ب�سكل1م�ستفز.
-1عدم1توجيه1اللوم1ب�سكل1م�ستمر1عندما1يف�سل1التلميذ1يف1حتقيق1اأمر1ما.

الدرا�صات والبحوث ال�صابقة:
Terras,M. M., Thompson. L. C.,& Minnis, H. (2009)1درا�سة

عل���ى1عين���ة1مكون���ة1من1681م���ن1ذوي1�س���عوبات1التعل���م1واأولي���اء1اأمورهم11111111111
)144تلمي���ذا,1241تلمي���ذة(1تراوح���ت1اأعماره���م1ب���ني181_1161�س���نة1يف1ا�س���كتلندا1
باململكة1املتحدة,1تبني1اأن1عينة1الدرا�سة1لي�ص1لديها1م�ستوى1منخف�ص1يف1تقدير1
ال���ذات1الكل���ي1مقارنة1بعامة1النا�ص1ولكن1لديهم1عيوب1اأو1�س���عف1يف1تقدير1الذات1
يف1جم���ال1الكفاي���ة1املدر�س���ية,1فال�س���عوبات1االجتماعي���ة1واالنفعالية1وال�س���لوكية1
كانت1اأكرث1�س���يوعا1ًوبداللة1اإح�سائية1مقارنة1مبعايري1عامة1النا�ص.1اإن1اجتاهات1
االأطف���ال1واأولي���اء1اأمورهم1وفهمهم1لطبيعة1�س���عوبات1تعلم1القراءة1ترك1باأن1لها1
تاأثري1�سلبي1على1كل1من1االأ�سرة1والعالقة1مع1االأقران1نتيجة1لذلك,1فالتالميذ1
الذي���ن1لديه���م1اجتاهات1ايجابي���ة1فيما1يتعلق1ب�س���عوبات1الق���راءة1والتهجئة1كان1
لديه���م1عالقات1جيدة1مع1اأ�س���رهم1ورفاقهم1ولديهم1اأولي���اء1اأمور1ذوي1فهم1جيد1

ل�سعوبات1تعلم1القراءة1وينزعون1ليكونو1ذوي1تقدير1ذات1مرتفع.

:Boulet (2007)1:درا�سة
هدف���ت1الدرا�س���ة1تعرف1ا�س���رتاتيجيات1التاأقلم1التي1يلج���اأ1اإليها1االأفراد1
ذوو1�سعوبات1التعلم,1من1اأجل1التكيف1مع1الو�سع1وحماولة1م�سايرة1البيئة1التي1
يعي�س���ون1فيه���ا,1بل1وا�س���تثمار1ما1عندهم1م���ن1قدرات1من1اأجل1حتقي���ق1النجاح1يف1
احلياة1العملية,1والذي1قد1يراه1البع�ص1حتديا1ًخا�سة1الأولئك1الذين1يعانون1من1

�سعوبات1التعلم.
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وق���د1تكون���ت1عين���ة1الدرا�س���ة1م���ن1)16م���ن1البالغ���ني1الذين1يعان���ون1من1 1
�س���عوبات1التعل���م,1ت���رتاوح1اأعماره���م1ما1ب���ني351-165عام���اً(.11وا�س���تخدم1الباحث1
املنه���ج1الو�س���في1املعتمد1عل���ى1املقابالت1ال�سخ�س���ية1كاأداة1للدرا�س���ة1للتعرف1على1
اإ�س���رتاتيجيات1جن���اح1تل���ك1النم���اذج,1�س���واء1كان1على1امل�س���توى1االأكادمي���ي1اأم1على1

امل�ستوى1العملي.1وقد1تو�سلت1هذه1الدرا�سة1اإىل1العديد1من1النتائج1التالية:
11 ت�سهم1احللول1االإبداعية1للم�سكالت1بدور1اإيجابي1يف1م�ساعدة1ذوي1�سعوبات1.

التعلم1يف1التكيف1والتوافق1مع1البيئة1املحيطة.
21 ي�ساعد1اإدارة1الوقت1وتنظيم1املهارات1البالغني1من1ذوي1�سعوبات1التعلم1على1.

النجاح,1�سواء1كان1ذلك1على1امل�ستوى1العلمي1اأم1على1امل�ستوى1العملي.

Pittman, L. D.,& Richmond, A. (2007)1درا�سة
طبق���ت1عل���ى1ع���دد1)266(1طالبا1يف1الف�س���ل1الثاين1يف1ال�س���نة1الدرا�س���ية1
االأوىل1يف1اجلامع���ة1يف1الوالي���ات1املتح���دة1االأمريكي���ة,1بهدف1درا�س���ة1العالقة1بني1
االإح�س���ا�ص1باالنتم���اء1للمدر�س���ة1والتواف���ق1النف�س���ي1واالأكادمي���ي1.1ت�س���ري1نتائ���ج1
الدرا�س���ة1باأن1االإح�س���ا�ص1باالنتماء1للمدر�س���ة1قد1يكون1عن�س���را1ًرئي�س���يا1ًخلربات1
ايجابية1ملرحلة1تالية1يف1اجلامعة,1فالطالب1اجلامعيني1الذين1اأظهروا1اإح�سا�س���ا1
باالنتم���اء1الع���ايل1يف1اجلامع���ة1كان���وا1اأف�س���ل1درا�س���يا1ًوي�س���عرون1اأك���رث1بالكف���اءة1
الدرا�س���ية1ولديهم1م�س���توى1عال1يف1قوة1الذات1وم�ستويات1منخف�سة1يف1امل�سكالت1
خارجية1امل�سدر.1لقد1اأ�سارت1الدرا�سات1على1تالميذ1املرحلة1املتو�سطة1والثانوية1
اإىل1االرتب���اط1ب���ني1االإح�س���ا�ص1االأك���رث1ايجابي���ة1لالنتم���اء1للمدر�س���ة1والدافعي���ة1
االأكادميية1اجليدة,1وكذلك1اإىل1املعدل1الرتاكمي1العايل,1وامل�س���تويات1املنخف�س���ة1

يف1الت�سرب1من1املدر�سة,1ومهارات1انفعالية1واجتماعية1اأف�سل.111

:Martinez (2005)1درا�سة
تناول���ت1الدرا�س���ة1الفروق1ب���ني1الطالب1ذوي1ال�س���عوبات1النوعية1وذوي1
ال�س���عوبات1العام���ة1والط���الب1العادي���ني1يف1الوظائ���ف1االجتماعي���ة1والنف�س���ية1
والتواف���ق1العاطف���ي1واالإجن���از1املدر�س���ي.11وحاول���ت1الدرا�س���ة1التاأك���د1من1�س���حة1
الفر�س���ية1التالية:1اأن1الطالب1ذوي1ال�س���عوبات1العامة1اأق���ل1توافقا1ًمن1الطالب1
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ذوي1ال�س���عوبات1النوعية1والطالب1العاديني.11حيث1بلغت1عينة1الدرا�س���ة1)120(1
طالب���ة1وطالب���ا1ً)160طالبة,1601طالباً(1يف1املرحلة1اجلامعية.11وقد1ق�س���مت1العينة1
اإىل1اأربع1جمموعات,1يف1كل1جمموعة1)115طالباً,1151طالبة(,1وقد1�سمت1املجموعة1
االأوىل1من1ذوي1ال�س���عوبات1العامة1)القراءة,1والريا�س���يات(,1واملجموعة1الثانية1
م���ن1ذوي1�س���عوبات1تعل���م1الق���راءة1فق���ط,1واملجموع���ة1الثالثة1من1ذوي1�س���عوبات1
تعلم1الريا�س���يات1فقط,1واملجموعة1الرابعة1من1الطالب1العاديني.11وا�س���تخدمت1
الدرا�س���ة1االأدوات1التالية:1مقيا�ص1تقييم1�سلوكات1الطالب1لتقومي1اال�سطرابات1
ال�سلوكية1والعاطفية,1ومقيا�ص1التقدير1الذاتي1لل�سخ�سية.11واأ�سفرت1النتائج1عن:

11 اإن1الط���الب1ذوي1ال�س���عوبات1العام���ة1)الق���راءة1والريا�س���يات(1يعان���ون1م���ن1.
�س���وء1التوافق1املدر�س���ي,1و�س���عف1االأداء1يف1الوظائف1املدر�س���ية,1واال�سطراب1

العاطفي,1اأكرث1من1الطالب1العاديني.
21 توج���د1ف���روق1بني1املجموع���ات1الث���الث1)ال�س���عوبات1العامة,1�س���عوبات1تعلم1.

القراءة,1�س���عوبات1تعلم1الريا�س���يات(1وبني1جمموعة1الط���الب1العاديني,1يف1
ال�سعور1بعدم1الكفاءة1الذاتية1واالجتماعية,1ل�سالح1املجموعات1الثالث.

31 اأظه���رت1النتائ���ج1اأن1الط���الب1ذوي1�س���عوبات1التعل���م1العام���ة1اأقل1يف1الن�س���ج1.
االجتماعي1من1الطالب1العاديني.

41 اإن1الطالبات1ذوات1�سعوبات1التعلم1يعانني1من1م�سكالت1عاطفية1واجتماعية1.
اأكرث1من1الطالب1ذوي1�سعوبات1التعلم.

51 اإن1الطالب1ذوي1�س���عوبات1التعلم1يظهرون1�س���وًء1يف1التوافق1االأكادميي1اأكرث1.
من1الطالبات1ذوات1�سعوبات1التعلم.

درا�سة املخيني )2002(: 
اإهتمت1الدرا�س���ة1بال�س���لوك1االنفعايل1واالجتماعي1لدى1ذوي1�س���عوبات1
اإىل11111111111111111111111111 ق�س���مت1 وطالب���ة,1 طالب���ا1ً 1)260( الدرا�س���ة1 عين���ة1 �س���ملت1 حي���ث1 1 التعل���م.1
)1130ذكوراً,11301اإناثا(1واقت�سرت1العينة1على1طالب1وطالبات1الفرقتني1الثالثة1

والرابعة1من1طالب1اجلامعة.11وتو�سلت1الدرا�سة1اإىل1النتائج1التالية:
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11 اإن1الط���الب1االأق���ل1يف1التواف���ق1الدرا�س���ي1يظه���رون1م�س���توى1مرتفع���ا1ًم���ن1.
اال�س���طرابات1ال�س���لوكية,1كما1اأبدى1الطالب1االأكرث1توافقا1ًدرا�س���يا1ًم�ستوى1

منخف�سا1ًمن1اال�سطرابات1ال�سلوكية.
21 اأن1الطالب1االأقل1توافقا1ًدرا�س���يا1ًهم1االأكرث1جمودا1ًفكرياً,1والطالب1االأكرث1.

توافقا1ًدرا�سيا1ًهم1االأقل1يف1اجلمود1الفكري.

11111Granot, D.& Mayseless, O. (2001)1درا�سة
بحثت1الدرا�س���ة1العالقة1بني1االرتباط1باملدر�س���ة1وامله���ارات1التكيفية1يف1
املدر�س���ة1ل���دى1عين���ة1مكونة1م���ن1)113(1تلميذا1وتلميذة1يف1ال�س���فوف1الدرا�س���ية1
الراب���ع1واخلام�ص1االبتدائي1.1لقد1اأ�س���ارت1النتائج1ب���اأن1التالميذ1ذوي1املرتبطني1
باملدر�س���ة1اأظهروا1توافقا1اأف�س���ل1مع1نظام1املدر�سة,1وقد1بينت1تقارير1املعلمني1اأن1
التوافق1املدر�سي1واالنفعايل1واالجتماعي1وال�سلوكي1وتقييم1االأقران1فيما1يتعلق1
باملكانة1االجتماعية1اأعلى1مقارنة1بالتالميذ1غري1املرتبطني1باملدر�س���ة,1كما1بينت1
النتائ���ج1ع���دم1وج���ود1عالقة1ب���ني1االرتباط1باملدر�س���ة1والتح�س���يل1الدرا�س���ي1عند1

�سبط1متغري1نوع1التلميذ.

ويعتق���د1الباحث���ان1اأن1املرحل���ة1العمرية1)1رابع1وخام����ص1ابتدائي(1تتميز1
بتغريات1نوعية1نتيجة1تعر�ص1التلميذ1ملهمات1جديدة1تتعلق1بالتوافق1مع1البيئة1
املدر�س���ية,1مث���ل1ا�س���تهداف1وتق���ومي1اأف���راد1اآخري���ن1خارج1نط���اق1االأ�س���رة1وكذلك1
تكوي���ن1عالق���ات1اجتماعية1مع1االأقران1واملحافظة1عليها.1كما1اأن1ثمة1عالقة1بني1
االرتب���اط1باملدر�س���ة1وتواف���ق1التالمي���ذ,1حي���ث1اأن1التوافق1اجليد1ل���دى1االأطفال1
املرتبط���ني1باملدر�س���ة1ق���د1يرتب���ط1بامل�س���توى1الع���ايل1يف1تقدي���ر1ال���ذات1ومه���ارات1
التوا�س���ل1وكفايته���م1يف1تنظي���م1االنفعاالت1والتحكم1فيه���ا1,1اأو1اأن1لديهم1معاجلة1

للمعلومات1االجتماعية1ب�سكل1اأكرث1دقة.1

درا�سة احر�ساأو )2001(:
هدف���ت1الدرا�س���ة1الرتكي���ز1عل���ى1عام���ل1القّي���م,1باالإ�س���افة1اإىل1عوام���ل1
االأ�س���رة1واملدر�س���ة1والطال���ب,1كمح���دد1اأ�سا�س���ي1للتوافق1الدرا�س���ي,11حي���ث1تكونت1
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عين���ة1الدرا�س���ة1م���ن1)1601(1طالب���ا,1تتح���دد1متو�س���طات1اأعمارهم1يف1)1131(1�س���نة,1
)30(1طف���ال1اآباوؤه���م1م���ن1االأط���ر1العلي���ا1واملهن1احل���رة1وكبار1التجار,1احلا�س���لني1
عل���ى1البكالوريو����ص1فاأكرث,1و)30(1طالب���ا1اآباوؤهم1من1العمال1الب�س���طاء1الذين1ال1

يعرفون1القراءة1والكتابة.

واأ�سفرت النتائج التي جنملها يف:

11 اأن1الط���الب1الذي���ن1ينتم���ون1اإىل1اأو�س���اط1ثقافي���ة1مرتفع���ة1هم1اأك���رث1توافقا1ً.
درا�سيا1ًمن1اأقرانهم1الذين1ينتمون1اإىل1اأو�ساط1ثقافية1منخف�سة.1

21 يف�س���ل1الطالب1الذين1ينتمون1اإىل1اأو�ساط1ثقافية1مرتفعة1القيم1املدر�سية,1.
وبالت���ايل1حتقي���ق1تواف���ق1درا�س���ي1اأكرب1فاإن1االأم���ر1يبدو1عك�ص1ذلك1بالن�س���بة1
للط���الب1الذي���ن1ينتم���ون1اإىل1اأو�س���اط1ثقافي���ة1منخف�س���ة1الذي���ن1يف�س���لون1
النم���وذج1التقلي���دي1ال���ذي1يتعار����ص1م���ع1قي���م1املدر�س���ة1,1وبالت���ايل1الف�س���ل1

الدرا�سي.
31 اأن1الطالب1الذين1ينتمون1اإىل1اأو�س���اط1ثقافية1مرتفعة1ينجذبون1ب�سكل1دال1.

اإىل1احلداثة1والتناف�سية1واال�ستقاللية,1يف1حني1الطالب1الذين1ينتمون1اإىل1
اأو�ساط1ثقافية1منخف�سة1يف�سلون1يف1املقابل1التبعية.

درا�سة: حممد, )1998(
هدفت1الدرا�سة1اإىل1الك�سف1عن1ال�سمات1ال�سخ�سية1املميزة1لفئتي1�سيئي1
التوافق1وامل�س���طربني1نف�س���يا1ًمن1اجلن�س���ني1كل1على1حده.11وذلك1على1عينة11من1
)12581(1فردا1ًمن1منخف�س���ي1التوافق1وامل�س���طربني1نف�سيا1ًوالعاديني.11وا�ستخدم1
فيه���ا1اختب���ار1كاتل1املق���ن1للبيئة1الكويتية.11فاأو�س���حت1النتائ���ج1وجود1فروق1بني1
اأداءات1الفئ���ات1الث���الث1عل���ى1عوام���ل1ث���الث1ه���ي:1الذك���ي1واالأق���ل1ذكاًء,1املغام���ر1
واخلجول,1املتوتر1وغري1املتوتر1وذلك1ل�سالح1العاديني,1وبالن�سبة1للجن�ص1فكانت1
يف1االأبع���اد1التالية:1)هادي1و�س���هل1االإثارة,1انب�س���اطي1وانطوائ���ي,1مغامر1خجول,1
حي1ال�س���مري1والالمباالة,1عقلية1مرنة1وخ�س���نة,1ذو1خيال1عملي,1مفكر1و�س���اذج,1
قلق1ومطمئن,1جمدد1وتقليدي,1من�سبط1وغري1من�سبط1(1وذلك1ل�سالح1االإناث1

العاديني1.
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درا�سة: الأ�سمري )1997(
هدف���ت1الدرا�س���ة1التعرف1عل���ى1العالقة1ب���ني1التوافق1الدرا�س���ي1وبع�ص1
املتغ���ريات1االجتماعي���ة1واالأكادميية1وهي:1)منط1االقامة,1امل�س���توى1االجتماعي,1
امل�ستوى1الدرا�سي,1التخ�س�ص(,1وذلك1على1عينة1مكونة1من1)300(1طالب1)200(1

من1البنني1و)100(1من1البنات.11اأ�سفرت1النتائج1عن:
11 التوج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اح�س���ائية1ب���ني1الط���الب1والطالب���ات1يف1التواف���ق1-

الدرا�س���ي,1كما1اأن1هذه1الفروق1ال1تتاأثر1بالطبقة1االجتماعية1واالقت�س���ادية,1
والتخ�س�ص,1وم�ستوى1الدرا�سة.

21 توجد1فروق1ذات1داللة1اح�سائية1يف1التوافق1الدرا�سي1بني1الطالب1والطالبات1-
املقيمني1مع1اأ�س���رهم1والطالب1والطالبات1غري1املقيمني1مع1اأ�س���رهم,1وذلك1
ل�س���الح1املقيم���ني1م���ع1اأ�س���رهم,1علم���ا1ًب���اأن1ه���ذه1الف���روق1ال1تتاأث���ر1باجلن�ص,1

والطبقة1االجتماعية1واالقت�سادية,1والتخ�س�ص,1وامل�ستوى1التعليمي.

(Schwartz, 1995)1:درا�سة
هدفت1الدرا�سة1الك�سف1عن1عالقة1اال�سطرابات1النف�سية1التي1يتعر�ص1
له���ا1الطف���ل1يف1مرحل���ة1الطفولة1املبكرة1بالتوافق1النف�س���ي1واملدر�س���ي1يف1املراحل1
العمرية1الالحقة.11تكونت1عينة1الدرا�سة1من1)1167(1طالبا1ًوطالبة1من1املدار�ص1
العلي���ا1م�س���طربني1�س���لوكيا1ً)1يعانون1م���ن1االندفاعية1والن�س���اط1الزائد1وارتفاع1
معدالت1الغ�سب1والعدواين11.11و�سمت1اأدوات1الدرا�سة:1ا�ستبيان1خا�ص1بالوالدين1
للم�س���كالت1واال�س���طرابات1ال�س���لوكية1يف1مرحل���ة1الطفول���ة1املبك���رة1ومقايي����ص1
لال�س���طرابات1ال�س���لوكية1وم�س���توى1التواف���ق1النف�س���ي1والتح�س���يل1الدرا�س���ي.11
واأ�س���فرت1النتائج1عن1وجود1عالقة1دالة1بني1اال�س���طرابات1ال�س���لوكية1يف1مرحلة1
الطفول���ة1املبكرة1وم�س���توى1التوافق1النف�س���ي1ل���دى1الطالب1يف1مرحل���ة1املراهقة1
املتاأخ���رة1وخا�س���ة1بالن�س���بة1لالأطف���ال1الذي���ن1ارتبطت1اال�س���طرابات1ال�س���لوكية1

لديهم1ب�سوء1التوافق1املدر�سي1.
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درا�سة: عباده وح�سني, )1991(
هدفت1الدرا�سة1التعرف1على1الفروق1يف1التوافق1ال�سخ�سي1واالجتماعي1
والتواف���ق1الع���ام1ب���ني1التالمي���ذ1ذوي1�س���عوبات1التعل���م1والعادي���ني.11وق���د1تكونت1
العين���ة1م���ن1)200(1تلميذ,1)1100تلميذ1من1ذوي1�س���عوبات1التعل���م(,1)1100تلميذ1
من1العاديني(.11وا�ستخدم11الباحثان1يف1هذه1الدرا�سة1اختبار1ال�سخ�سية1لالأطفال1
)اإعداد1عطيه1هنا,19651(1لقيا�ص1التوافق1ال�سخ�سي1واالجتماعي1والتوافق1العام.11
وقد1تو�سلت1الدرا�سة1اإىل1وجود1فروق1دالة1اإح�سائيا11ًعند1م�ستوى1)0٫01(,1بني1
التالميذ1ذوي1�س���عوبات1التعلم1والعاديني1يف1اأبع���اد1التوافق1االجتماعي1التالية:1

عالقات1الطفل1باأ�سرته1وعالقات1الطفل1باملدر�سة,1وذلك1ل�سالح1العاديني.

التعليق على الدرا�صات والبحوث ال�صابقة:
11111م���ن1خ���الل1العر����ص1ال�س���ابق1ملجموع���ة1من1الدرا�س���ات1الت���ي1تناول���ت1التوافق1

الدرا�سي1لدى1ذوي1�سعوبات1التعلم,1ميكن1ا�ستخال�ص1ما1يلي:
11 اأن1ذوي1�س���عوبات1التعل���م1اأق���ل1من1اأقرانهم1العاديني1يف1ال�س���لوك1االأكادميي,1.

وهذا1ما1قد1يحد1من1اأمكانية1تكيفهم1مع1اأقرانهم1العاديني,1وي�س���يع1عليهم1
فر�س���ا1ًكب���رية1للتعل���م.1كم���ا1اأن1الط���الب1ذوي1�س���عوبات1التعل���م1يعان���ون1من1
�س���وء1التوافق1الدرا�س���ي,1و�س���عف1يف1الوظائف1املدر�س���ية,1اأكرث1م���ن1اقرانهم1

العاديني.
21 ك�س���فت1نتائ���ج1بع�ص1الدرا�س���ات1ال�س���ابقة1عن1وج���ود1جمموعة1م���ن1العوامل1.

التي1ترتبط1ب�س���عوبات1التعلم1منها:1العجز1عن1االأداء1والياأ�ص,1وعدم1الثقة1
بالنف����ص,1وال�س���عور1بع���دم1الكف���اءة,1وتك���رار1الف�س���ل1يف1الكث���ري1م���ن1املواقف,1
واالعتم���اد1عل���ى1الغ���ري,1وانخفا�ص11الدافعية,1وعدم1تقب���ل1الوالدين1للطفل1
الذي1يعاين1من1�س���عوبات1التعلم,1وعدم1احرتام11الطفل1لذاته,1وا�س���طراب1

عالقة1الطفل1الذي1يعاين1من1�سعوبات1التعلم,1
31 اأن1الطالب���ات1ذوات1�س���عوبات1التعل���م1يتعر�س���ن1لع���دد1م���ن1العوام���ل1الت���ي1.

تعم���ل1على1�س���عورهن1بالف�س���ل1واالإخفاق,1عدم1القدرة1عل���ى1االإجناز1والتعلم1
والتح�سيل1الدرا�سي,1وعدم1القدرة1على1امل�ساركة1يف1العمل1ال�سفي,1باالإ�سافة1
اإىل1�س���عف1اكت�س���ابهن1للمهارات1التي1حتتاجها1الطالبات1يف1املدر�س���ة1خا�سة1
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عن���د1مقارنته���ن1بزميالتهن,1مم���ا1يوؤدي1اإىل1اإح�سا�س���هن1بالنق�ص1وال�س���عور1
بالدوني���ة1اأم���ام1الزمي���الت,1وبالت���ايل1ينتابه���ن1ال�س���عور1بع���دم1الق���درة1عل���ى1

االإتيان1بال�سلوك1اال�ستقاليل1واالعتماد1على1النف�ص.
41 اأظه���رت1بع����ص1الدرا�س���ات1الت���ي1قارن���ت1ب���ني1ذوي1�س���عوبات1التعل���م1وذوي1.

التح�س���يل1املنخف����ص1وذوي1التح�س���يل1املرتف���ع1اأن1الط���الب1ذوي1�س���عوبات1
التعل���م1اأق���ل1قبواًل1م���ن1الزمالء,1واأقل1�س���داقة1من1الطالب1العاديني1�س���واء1

من1ذوي1التح�سيل1املنخف�ص1اأو1ذوي1التح�سيل1املرتفع.1
51 اأن1الطالب���ات1العادي���ات1ميتلك���ن1الثق���ة1بالنف����ص,1وه���ذا1ب���دوره1يول���د1تكيف���ا1ً.

�سخ�س���يا1ًاأف�س���ل1م���ع1البيئة1املحيطة,1مم���ا1يجعلهن1اأكرث1فاعلي���ة,1كما1اإنهن1
ترين1باأن1هناك1عاماًل1ُمهما1ًي�س���اعد1على1النجاح1والتوافق1الدرا�س���ي1يتمثل1
يف1التهيوؤ1النف�سي1للدرا�سة,1وبالتايل1فاإن1�سعف1هذا1العامل1لدى1الطالبات1
يوؤدي1اإىل1حدوث1م�س���كالت1معوقة1مل�سرية1الطالبة1الدرا�سية1كعدم1الرتكيز1
واالفتق���ار1للدافعي���ة.11اأم���ا1بالن�س���بة1للطالب���ات1ذوات1�س���عوبات1التعل���م1ف���اإن1
ف�س���لهن1امل�س���تمر1اأثن���اء1العملي���ة1التعليمي���ة,1ينتج1عن���ه1�س���عورهن1باالإحباط1
وع���دم1الر�س���ا1والعجز,1وبالت���ايل1يتطور1لديهن1هذا1ال�س���عور1ال�س���لبي1جتاه1
املدر�س���ة1واملعلم���ني1واأقرانه���ن,1وهذا1ب���دوره1قد1ي���وؤدي1اإىل1�س���عف1توافقهن1

الدرا�سي,1وهذا1ما1ت�سعى1الدرا�سة1احلالية1اإىل1معرفته.1
61 اأظهرت1الدرا�س���ات1ال�سابقة1باأن1هناك1فروقا1ًذات1داللة1اإح�سائية1يف1التوافق1.

الدرا�سي1بني1العاديني1وذوي1�سعوبات1التعلم,1ل�سالح1العاديني1ومنها1درا�سة1
1,)2002( املخين���ي1 ودرا�س���ة1 1,)2004( و�س���ريت1 ع���واد1 1,(Martinez,2004)

ودرا�سة1احر�ساو1)2001(,1ودرا�سة1عبادة1وح�سني1)1991(.
71 اأن1ق���درة1الطالب���ات1عل���ى1التواف���ق1االجتماع���ي1وال���ذي1يع���د1مطلبا1ًاأ�سا�س���يا1.

للتواف���ق1الدرا�س���ي,1فالطالب���ة1الغارق���ة1يف1م�س���كالت1نف�س���ية1ي�س���عب1عليها1
االنتب���اه1والرتكي���ز,1وبالت���ايل1تكون1يف1حالة1�س���رود1ذهني,1وغ���ري1قادرة1على1
ا�س���تيعاب1وفهم1املادة1الدرا�س���ية,1وبالتايل1قد1تف�س���ل1يف1حت�سيلها1الدرا�سي.11
كم���ا1اأن1الف���رد1املتواف���ق1ذاتي���ا1ًيعت���رب1متوافقا1ًاجتماعي���اً,1فنجده1ق���ادرا1ًعلى1

التوفيق1بني1دوافعه1وبني1اأدواره1االجتماعية1املت�سارعة.
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81 مقايي����ص1. �س���واء1 املقايي����ص1 م���ن1 العدي���د1 ال�س���ابقة1 الدرا�س���ات1 ا�س���تخدمت1
ال�سخ�سية1والعالقات1اأو1املالحظات1واملقابالت1اأو1تقديرات1اأولياء1االأمور1اأو1
االأق���ران1اأو1املعلم���ني.11وعلى1الرغم1من1اختالف1وتنوع1اأ�س���اليب1القيا�ص,1اإال1
اأن1معظم1هذه1الدرا�سات1اأكدت1اأن1الطالب1ذوي1�سعوبات1التعلم1يعانون1من1
ق�س���ور1يف1التوافق1الدرا�س���ي,1والكف���اءة1االجتماعية,1وامله���ارات1االجتماعية,1

والتكيف1االجتماعي.
91 ا�س���تخدمت1الدرا�س���ات1ال�س���ابقة1جمموعات1خمتلفة1من1العين���ات1للمقارنة,1.

فمنه���ا1من1اقت�س���ر1عل���ى1جمموعة1العادي���ني1وذوي1�س���عوبات1التعلم,1ومنها1
م���ن1ق���ارن1بني1ثالث1جمموع���ات1وهي1العادي���ني,1وجمموعة1ذوي1�س���عوبات1
التعل���م,1وجمموع���ة1ذوي1التح�س���يل1املنخف����ص,1ومنه���ا1من1ق���ارن1بني1اربعة1
جمموع���ات1وه���ي1جمموع���ة1العادي���ني,1وذوي1�س���عوبات1الريا�س���يات,1وذوي1

�سعوبات1القراءة,1وذوي1�سعوبات1عامة,1مما1اأدى1اإىل1اختالف1النتائج.

فرو�س البحث:
11 توج���د1ف���روق1دال���ة1اإح�س���ائيا1ًيف1القيا����ص1البع���دي1للتواف���ق1الدرا�س���ي1ب���ني1.

املجموعت���ني1ال�س���ابطة1والتجريبي���ة1م���ن1ذوات1�س���عوبات1التعل���م1بال�س���ف1
اخلام�ص1االبتدائي1وذلك1ل�سالح1املجموعة1التجريبية«.

21 توج���د1ف���روق1دال���ة1اإح�س���ائيا1ًيف1القيا����ص1البع���دي1للتواف���ق1الدرا�س���ي1ب���ني1.
املجموعت���ني1ال�س���ابطة1والتجريبي���ة1م���ن1ذوات1�س���عوبات1التعل���م1بال�س���ف1

ال�سابع1املتو�سط1وذلك1ل�سالح1املجموعة1التجريبية.«
31 توجد1فروق1دالة1اإح�سائيا1ًبني1القيا�سني1القبلي1والبعدي1للتوافق1الدرا�سي1.

للمجموعة1التجريبية1من1ذوات1�سعوبات1التعلم1بال�سف1اخلام�ص1االبتدائي1
وال�سف1ال�سابع1املتو�سط1وذلك1ل�سالح1القيا�ص1األبعدي«.

41 ال1توج���د1ف���روق1دال���ة1اإح�س���ائيا1ًب���ني1القيا�س���ني1البع���دي1والتتبع���ي1للتوافق1.
الدرا�س���ي1للمجموع���ة1التجريبي���ة1لل�س���ف1اخلام����ص1االبتدائ���ي1واملجموع���ة1

التجريبية1لل�سف1ال�سابع1املتو�سط1من1ذوات1�سعوبات1التعلم«.
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51 ال1توج���د1ف���روق1دال���ة1اح�س���ائيا1ًب���ني1القيا����ص1البع���دي1للتواف���ق1الدرا�س���ي1.
ال�س���ابع1 وال�س���ف1 االبتدائ���ي1 لل�س���ف1اخلام����ص1 التجريبيت���ني1 للمجموع���ة1

املتو�سط1من1ذوات1�سعوبات1التعلم«1

منهج البحث:
يقوم1هذا1البحث1على1ا�س���تخدام1املنهج1�س���بة1األتجريبي1وذلك1ملالءمته1الأغرا�ص1
الدرا�س���ة1الت���ي1ت�س���عى1اإىل1اختب���ار1ع���دد1م���ن1الفرو�ص1الت���ي1تتعلق1بالك�س���ف1عن11
فاعلي���ة1اّلي���ات1عل���م1النف����ص1االإيجابي1يف1رف���ع1م�س���توى1التوافق1املدر�س���ي1لذوات1
�س���عوبات1التعل���م1م���ن1ال�س���فني1اخلام����ص1االبتدائي1وال�س���ابع1املتو�س���ط11يف1دولة1

الكويت.

يق���وم1املنه���ج1�س���به1التجريب���ي1يف1ه���ذا1البح���ث1على1ت�س���ميم1جمموع���ه1جتريبية1
و1جمموع���ة1�س���ابطه,1م���ع1القيا����ص1القبل���ي1والبع���دي1للمتغ���ري1التاب���ع.1وه���ذه1

املجموعات1كالتايل:
املجموعة التجريبية: . 1

1 ال�س���ف1اخلام����ص1أ- التعل���م1م���ن1 التلمي���ذات1ذوات1�س���عوبات1 جمموع���ه1م���ن1
االإبتدائي,1والالتي1يخ�سعن1لتطبيق1الربنامج1العالجي1القائم1على1اآليات1

علم1النف�ص1االإيجابي.
1 جمموعة1من1التلميذات1ذوات1�س���عوبات1التعلم1من1ال�سف1ال�سابع1املتو�سط,1ب-

والالتي1يخ�سعن1لتطبيق1الربنامج1العالجي1القائم1على1اآليات1علم1النف�ص1
االإيجابي.

املجموعة ال�سابطة:. 2
1 ال�س���ف1اخلام����ص1أ- التعل���م1م���ن1 التلمي���ذات1ذوات1�س���عوبات1 جمموع���ه1م���ن1

االبتدائ���ي,1والالت���ي1ال1يخ�س���عن1لتطبي���ق1الربنامج1العالج���ي1القائم1على1
اآليات1علم1النف�ص1االإيجابي.

1 جمموعة1من1التلميذات1ذوات1�س���عوبات1التعلم1من1ال�سف1ال�سابع1املتو�سط,1ب-
والالت���ي1ال1يخ�س���عن1لتطبي���ق1الربنام���ج1العالج���ي1القائم1عل���ى1اآليات1علم1

النف�ص1االإيجابي.
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جمتمع البحث: 
يتمث���ل1جمتم���ع1البحث1من1تلميذات1بلغ1عددهن1)1896(1,1من1ال�س���ف1اخلام�ص1
االبتدائي1و)2111)1من1ال�س���ف1ال�س���ابع1املتو�سط1,1ح�سب1اإح�ساء1�سنة120111

يف1دولة1الكويت.

• حمكات اختيار عينة البحث: 	
اأولً: عينة التلميذات ذوات �سعوبات التعلم: 

مت1اختي���ار1عين���ة1البحث1املكون���ة1من1التلميذات1ذوات1�س���عوبات1التعل���م1بناًء1على1
املحكات1التالية:

حمك التباعد: اأن1حت�س���ل1التلميذة1على1درجة1ذكاء1يف1املدى1املتو�س���ط1اأو1فوق1. 1
املتو�سط1يف1اختبار1امل�سفوفات1املتتابعة1لرافن)1تقنني:1عبد1الروؤوف,1999(.11
واأن1تقل1درجة1التلميذة1وفقا1ًلدرجاتهن1النهائية1يف1الف�سل1الدرا�سي1الثاين1
للعام1الدرا�س���ي1,2011/20101عن1املتو�س���ط1بواحد1ون�س���ف1انحراف1معياري1
عل���ى1االأقل1لل�س���ف1اخلام�ص1االبتدائي1و1واحد1انح���راف1معياري1على1االأقل1

لل�سف1ال�سابع1املتو�سط.1

حم�ك ال�س�تبعاد:1اأن1ت�س���تبعد1احلاالت1التي1يرج���ع1التباعد1بني1التح�س���يل1. 2
الدرا�س���ي1وال���ذكاء1لديهن1الأ�س���باب1تتعل���ق1باالإعاقات1العقلية1اأو1احل�س���ية1اأو1
احلركي���ة1اأو1اال�س���طرابات1االنفعالي���ة1اأو1�س���وء1الظروف1البيئي���ة,1وذلك1من1
خ���الل1االإط���الع1عل���ى1املعلوم���ات1والبيان���ات1االأولي���ة1الطبي���ة1يف1ال�س���جالت1
املدر�س���ية1للتلمي���ذة,1وم���ن1خالل1مالحظ���ات1كل1من1معلم���ات1اللغة1العربية1

والريا�سيات1واالأخ�سائية1االجتماعية1باملدر�سة.

التفري�ط األتح�س�يلي: مت1حتدي���د1التلمي���ذات1ذوات1التفري���ط1التح�س���يلي1يف1. 3
الريا�س���يات1والقراءة1من1خالل1تقدير1معلمات1الريا�سيات1واللغة1العربية,1
وذل���ك1بتطبي���ق1بطاري���ة1مقايي����ص1التقدي���ر1الت�سخي�س���ية1ل�س���عوبات1تعل���م1
الريا�سيات1والقراءة)1اإعداد:1الزيات,20081(,1حيث1تعترب1التلميذة1من1ذوات1
التفري���ط1التح�س���يلي1اإذا1ح�س���لت1على1درجة)21(1اأو1اأك���رث1يف1ذلك1املقيا�ص.1
وجتدر1االإ�س���ارة1اإىل1اقت�س���ار1البحث1على1قيا�ص1درجة1التفريط1التح�س���يلي1
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يف1الق���راءة1والريا�س���يات1وذلك1لتاأثريهما1البالغ1على1التح�س���يل1الدرا�س���ي1
للمواد1الدرا�س���ية1االأخرى)1علوم,1الرتبية1االإ�س���المية,1االجتماعيات,1اللغة1

االجنليزية(.1

اإجراءات فرز عينة البحث:
مت1اإتباع1االإجراءات1التالية1يف1اختيار1عينة1البحث:

اأولً:1تطبي���ق1اختب���ار1الذكاء1على1جميع1اأفراد1العين���ة1االأولية1للبحث1املكونة1من1
)394(1تلميذة1من1ال�سف1اخلام�ص1االبتدائي1و)384(1تلميذة1من1ال�سف1ال�سابع1
املتو�سط1يف1عدد1من1املدار�ص1مبنطقة1حويل1يف1دولة1الكويت,1وحتديد1التلميذات1

الالتي1يبلغ1ذكائهن1متو�سط1فما1فوق1,1كما1هو1مو�سح1يف1اجلدول)1(:

جدول)1(
 عينة البحث لكل من ال�سفني اخلام�س االبتدائي وال�سابع املتو�سط

المجموععدد التلميذاتالصف الدراسياسم المدرسة                             

170خامسمشرف االبتدائية

394
119خامسبيان االبتدائية

105خامسجميلة بنت عباد االبتدائية

سابعمشرف المتوسطة
1
1

384 141سابعبيان المتوسطة

82سابعأسماء بنت أبي بكر

                     778المجموع الكلي

ومت1ر�س���د1درجات1التح�س���يل1الدرا�س���ي1النهائي1للف�سل1الدرا�س���ي1الثاين1للمواد1
الرتبي���ة1 عل���وم,1 الريا�س���يات,1 االإجنليزي���ة,1 اللغ���ة1 العربي���ة,1 )اللغ���ة1 االأ�سا�س���ية1
االإ�س���المية(,1جلميع1تلميذات1العينة1االأولية1للبحث1)778(1تلميذة,1وا�س���تخراج1
متو�س���طات1درجة1التح�س���يل1الدرا�س���ي1لعينة1الدرا�س���ة,1وقد1بلغ1متو�س���ط1درجة1
التلميذات1يف1ال�سف1اخلام�ص1االبتدائي1)78,3(,1وبلغ1متو�سط1درجة1التلميذات1
يف1ال�سف1ال�سابع1املتو�سط1)74,6(,1من1100درجة.1ومن1ثم1مت1حتديد1التلميذات1
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الالت���ي1ح�س���لن1على1درج���ة1ذكاء1متو�س���ط1اأو1فوق1املتو�س���ط1على1اختب���ار1الذكاء1
وتق���ل1درجته���ن1ع���ن1املتو�س���ط1مبق���دار1واحد1ون�س���ف1انح���راف1معياري1لل�س���ف1
اخلام����ص1االبتدائ���ي1وقد1بلغ1عددهن1)56(1تلميذة,1وتقل1درجتهن1عن1املتو�س���ط1
مبقدار1واحد1انحراف1معياري1لل�س���ف1ال�س���ابع1املتو�س���ط1وقد1بلغ1عددهن1)42(1

تلميذة.

ثاني�ًا:1مراجعة1ال�س���جالت1املدر�س���ية,1ال�س���تبعاد1احلاالت1التي1لديها1ا�س���طراب1
انفعايل1اأو1اإعاقات1ح�س���ية1اأو1حرمان1بيئي1اأو1ثقايف,1حيث1مل1ت�س���تبعد1اأية1تلميذة1

وفقا1ًلهذا1املحك.

ثالث�ًا:1تطبي���ق1مقايي����ص1التقدي���ر1الت�سخي�س���ية1ل�س���عوبات1تعل���م1الريا�س���يات1
والقراءة1)اإعداد:1الزيات,2008(,1وذلك1بهدف1حتديد1التلميذات1ذوات1التفريط1
التح�س���يلي,1حيث1مت1ا�س���تبعاد1)18(1تلميذة1من1ال�سف1اخلام�ص,1و)9(1تلميذات1

من1ال�سف1ال�سابع1املتو�سط,1ويو�سح1جدول)2(1العينة1النهائية1للبحث.

جدول)2(
 عينة البحث النهائية لكل من ال�سفني اخلام�س االبتدائي وال�سابع املتو�سط

عدد التلميذاتالصفأسم المدرسة

13خامسمشرف االبتدائية

5خامسبيان االبتدائية

4خامسجميلة بنت عباد االبتدائية

12سابعمشرف المتوسطه

8سابعبيان المتوسطة

4سابعأسماء بنت أبي بكر المتوسطة

رابع�ًا:1تق�س���يم1العين���ة1النهائي���ة1للبح���ث1اإىل1جمموعت���ني1متكافئتني1لل�س���فني1
اخلام�ص1االبتدائي1وال�س���ابع1املتو�س���ط1وذلك1من1حيث1)العمر1الزمني,1م�ستوى1
الذكاء,1التح�س���يل1الدرا�س���ي,1التوافق1الدرا�س���ي1(,1كما1هو1مو�س���ح1يف1اجلدولني1

)3(1و)4(.1
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جدول)3(
 تكافوؤ املجموعتني ال�سابطة والتجريبية لل�سف اخلام�س االبتدائي 

) 11 تلميذة لكل جمموعة(
الداللةقيمة( ت)االنحرافالمتوسطالمجموعةالمتغير

العمر الزمني
التجريبية  

الضابطة
10,4
10,2

    ,579
    ,545

غير دال   729,

الذكاء
التجريبية
الضابطة

93,2
93,7

2,46
2,18

غير دال565.

التحصيل الدراسي
التجريبية
الضابطة

70
73

3,38
3,56

غير دال1,010

التوافق الدراسي
التجريبية
الضابطة

31
30

4,15
4,65

غير دال0,251

جدول)4(
 تكافوؤ املجموعتني ال�سابطة والتجريبية لل�سف ال�سابع) 12 تلميذة لكل جمموعة(

الداللةقيمة( ت)االنحرافالمتوسطالمجموعةالمتغير

العمر الزمني
التجريبية
الضابطة

12,3
12,4

,519
,535

غير دال283,

الذكاء
التجريبية
الضابطة

90
91

1,70
2,20

غير دال1,78

التحصيل الدراسي
التجريبية
الضابطة

68,9
69,7

1,56
,490

غير دال1,558

التوافق الدراسي
التجريبية
الضابطة

30,6
29,9

3,61
3,80

غير دال345,

يت�س���ح1من1اجلدولني1)13,4(,1اأنه1ال1توجد1فروق1دالة1اإح�س���ائيا1ًبني1املجموعتني1
ال�س���ابطة1والتجريبي���ة1يف1كل1م���ن1العمر1الزمني1وم�س���توى1الذكاء1والتح�س���يل1

الدرا�سي1والتوافق1الدرا�سي1,1وهذا1يعني1تكافوؤ1املجموعتني.
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اأدوات البحث:
جلمع1املعلومات1والبيانات1الالزمة1الختبار1فرو�ص1البحث1احلايل,1ا�س���تخدمت1

االأدوات1التالية:
11 راف���ن111111111111111111,19381. )اإع���داد:1 امللون���ة1 غ���ري1 املتتابع���ة1 امل�س���فوفات1 ال���ذكاء1 اختب���ار1

تقنني1عبدالروؤوف,1999(.
21 والق���راءة11. الريا�س���يات1 تعل���م1 ل�س���عوبات1 الت�سخي�س���ية1 التقدي���ر1 مقايي����ص1

)اإعداد:1الزيات,20081(.
31 مقيا�ص1التوافق1الدرا�سي1لذوي1�سعوبات1التعلم1)اإعداد:1الباحثون(..
41 الربنام���ج1العالج���ي1القائم1على1بع����ص1اآليات1علم1النف����ص1االإيجابي1يف1رفع1.

م�ستوى1التوافق1الدرا�سي1)1اإعداد:1الباحثون(.

اأولً: اختب�ار ال�ذكاء امل�س�فوفات املتتابعة غري امللونة) اإع�داد: رافن1938 , 
تقنني: عبدالروؤوف,1999 (:

يعت���رب1اختب���ار1امل�س���فوفات1املتتابع���ة1م���ن1اأ�س���هر1اختب���ارات1ال���ذكاء1غ���ري1
اللفظية1املتحررة1من1اأثر1الثقافة,1حيث1قامت1عبدالروؤوف1بتعريبه1�سنة1.11999
وهو1يحتوي1على1)60(1م�سفوفة1مق�سمة1اإىل1خم�ص1جمموعات1)اأ,1ب,1ج,1د,1ه(1كل1
جمموعة1حتتوي1على1121م�س���فوفة1متدرجة1يف1ال�س���عوبة.11مت1ح�ساب1معامالت1
�س���دق1االختبار1بعدة1طرق,1وهي:1ال�س���دق1التنبوؤي1واملقارنة1الطرفية1وال�سدق1
التكوين���ي,1حي���ث1تب���ني1اأن1االختب���ار1يتمت���ع1بدرج���ة1عالية1من1ال�س���دق.1وكما1مت1
ح�س���اب1معام���الت1الثبات1بعدة1ط���رق,1وهي:1اإعادة1التطبيق1والتجزئة1الن�س���فية1

واالت�ساق1الداخلي,1وتبني1اأن1االختبار1يتمتع1بدرجة1مقبولة1من1الثبات.

تطبيق الختبار وت�سحيحه:
ميكن1تطبيق1اختبار1امل�سفوفات1املتتابعة1بطريقة1فردية1اأو1جماعية,1وال1
يختلف1التطبيق1الفردي1عن1التطبيق1اجلماعي1الأن1الفاح�ص1يف1احلالتني1يقوم1
ب�س���رح1التعليمات1وم�ساعدة1التالميذ1يف1حل1االأمثلة1التدريبية.1يتكون1االختبار1
من1كرا�س���ة1لالأ�س���ئلة1وورقة1لالإجابة1يتم1ت�س���حيحها1ب�س���رعة1ودقة1با�س���تخدام1
مفتاح1الت�سحيح1بحيث1حت�سب1للمفحو�ص1درجة1واحدة1عن1كل1اإجابة1�سحيحة,1

والدرجة1اخلام1للفرد1هي1جمموع1اإجاباته1ال�سحيحة1على1بنود1االختبار.
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التعل�م                                                              ل�س�عوبات  الت�سخي�س�ية  التقدي�ر  مقايي��س  بطاري�ة  ثاني�ًا: 
) اإعداد: الزيات,2008 (:

مت1اإع���داد1بطاري���ة1مقايي����ص1التقدي���ر1الت�سخي�س���ية1ل�س���عوبات1التعل���م1
لال�س���تخدام1يف1الك�س���ف1والت�س���خي�ص1املبك���ر1ل���ذوي1�س���عوبات1التعل���م,1ب���دًءاأ1من1
ال�س���ف1الثال���ث1االبتدائي1حتى1ال�س���ف1التا�س���ع1املتو�س���ط,1وه���ي1مقايي�ص1تقدير1
ثابتة1و�س���ادقة1من1النوع1حمكي1املرجع,1تتكون1من1�س���تة1ع�س���ر1مقيا�س���ا1ًم�ستقلة1
منها1خم�س���ة1مقايي�ص1تتناول1ا�س���طرابات1العمليات1املعرفية1او1�س���عوبات1التعلم1
النمائي���ة1متمثل���ة1يف1االنتب���اه1واالإدراك1ال�س���معي1واالإدراك1الب�س���ري1واالإدراك1
احلرك���ي1والذاك���رة,1وثالث���ة1اأخ���رى1تتن���اول1�س���عوبات1التعل���م1االأكادميي���ة1وهي1
القراءة1والكتابة1والريا�س���يات1واملقيا�ص1التا�س���ع1ي�س���مل1ثم���اين1مقايي�ص1تتناول1

اأبعاد1�سعوبات1ال�سلوك1االجتماعي1واالنفعايل.

مقيا�س التوافق الدرا�سي:
هدف املقيا�س:

يه���دف1ه���ذا1املقيا����ص1اإىل1قيا����ص1�س���لوك1الطال���ب1يف1مواجه���ة1امل�س���كالت1
النا�س���ئة1عن1ا�سباع1احلاجات1الدرا�سية,1والك�سف1عن1العالقة1بينه1وبني1املدر�سة1
ملعرف���ة1حال���ة1الطال���ب1ودرج���ة1توافق���ه1درا�س���ياً.11واأع���د1الباحث���ون1ه���ذا1املقيا����ص1
للك�س���ف1عم���ا1اإذا1كان1هن���اك1اخت���الف1يف1التواف���ق1الدرا�س���ي1ب���ني1ذوات1�س���عوبات1

التعلم1واأقرانهن1العاديات.

اإعداد املقيا�س:
مت1اإعداد1املقيا�ص1وفقا1ًللخطوات1التالية:

11 االط���الع1عل���ى1نتائ���ج1الدرا�س���ات1والبح���وث1الت���ي1تناول���ت1مو�س���وع1التوافق1.
1,)1998 )الع���دل,1 1 1 1,)1998 )الدي���ب,1 1,)1986 )هن���ا,1 1 ومنه���ا1 الدرا�س���ي,1
1,)2011 )را�س���د,1 1,)2006 )نا�س���ر,1 1,)2004 )ال�س���نبل,1 )ال�س���يد,2002(,1
)عبدالرحم���ن,2011(,.11وق���د1كان1املح���ك1ال���ذي1اأخ���ذ1ب���ه1يف1ا�س���تقاق1فقرات1

املقيا�ص1والتعديل1عليه1هو1اتفاق1درا�ستني1على1االأقل1على1اخلا�سية.
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21 حتدي���د1اأبع���اد1املقيا����ص1يف1�س���وء1نتائ���ج1الدرا�س���ات1والبح���وث1ال�س���ابقة,1وقد1.
ا�س���تملت1الدرا�س���ات1عل���ى1االأبع���اد1التالي���ة:1)العالق���ة1بالزم���الء,1العالق���ة1
باملدر�س���ني,1ال�س���لوك1التعاوين,1الدافع1للدرا�س���ة,1االن�س���ياع,1التنظيم(,1ومت1

اختيار1االأبعاد1التي1اتفقت1عليها1درا�ستني1.1على1االأقل
31 ح�س���ر1وحتديد1فقرات1املقيا�ص1لكل1بعد1من1االأبعاد1ال�س���ابقة1يف1�س���وء1نتائج1.

الدرا�س���ات1والبح���وث1ال�س���ابقة,1واتفاق1درا�س���تني1على1االأقل1على1اخلا�س���ية1
لكل1فقرة.

و�سف املقيا�س:
يتك���ون1املقيا����ص1من1)48(1فقرة1موزعة1على1�س���تة1اأبعاد1رئي�س���ة,1حيث1يحتوي1كل1

بعد1على1)8(1فقرات.1وذلك1على1النحو1التايل:
البع�د الأول: العالق�ة بالزم�الء:1االندم���اج1م���ع1الزم���الء1وم�س���اعدتهم,1وال�س���رور1

ملقابلتهم,1واالهتمام1مب�سكالتهم.

البع�د الث�اين: العالق�ة باملدر�س�ني:1ح���ب1املدر�س���ني1وال�س���عور1نحوه���م1بامل���ودة1
واالحرتام1,11والتحدث1معهم,1واأخذ1اآرائهم1يف1الق�سايا1اخلا�سة.

البعد الثالث: ال�س�لوك التعاوين:1امل�س���اركة1يف1االأن�س���طة1االجتماعي���ة,1واالقتناع1
بفائدتها,1واالإ�سهام1يف1تنظيمها.

البع�د الرابع: الدافع للدرا�س�ة:1احلاجة1امل�س���تمرة1الكت�س���اب1املعلوم���ات,1واالإميان1
بفائدتها1واأهمية1املواد1الدرا�سية.

البع�د اخلام�س: الن�س�ياع:1االلت���زام1ب���االآداب1والتحلي1بنمط1ال�س���لوك1االإيجابي1
املحبوب1الذي1يقدره1املجتمع.

البعد ال�س�اد�س: التنظيم: تنظيم1الوقت1واإدراك1اأهميته,1واال�ستذكار1وفق1خطة1
مر�سومة,1واإمكانية1التح�سيل1اجليد1واال�ستفادة1الق�سوى1من1�ساعات1املذاكرة.
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اخل�سائ�س ال�سيكومرتية للمقيا�س:

اأول: �سدق املقيا�س:

1-�سدق املحكمني:
مت1عر�ص1االختبار1على1اأحد1ع�س���ر1من1املحكمني1املتخ�س�سني1يف1جمال1 1
الرتبية1وعلم1النف�ص1وعلم1االجتماع1والرتبية1اخلا�س���ة,1وذلك1لتحكيم1املقيا�ص1
م���ن1حيث:1ال�س���ياغة1اللغوية1للفق���رات,1ومدى1ارتباط1كل1فق���رة1بالهدف1العام1
للمقيا����ص1وابع���اده,1كذلك1بي���ان1اأهمية1كل1فقرة,1ويف1�س���وء1ذلك1مت1املوافقة1على1
ال�س���ورة1االأولي���ة1للمقيا����ص,1حيث1تراوحت1ن�س���ب1االتفاق1بني1ال�س���ادة1املحكمني1

كالتايل:
• ارتباط1الفقرات1باأبعاد1املقيا�ص1تراوحت1ما1بني%911-%100.	
• اأهمية1الفقرات1بالن�سبة1الأبعاد1املقيا�ص1تراوحت1ما1بني%911-%100.	
• مالءمة1ال�سياغة1اللغوية1للفقرات1تراوحت1ما1بني%72٫71-%100.	

11111وعلي���ه1فق���د1مت1اإج���راء1بع����ص1التعديالت1على1ال�س���ياغة1اللغوي���ة1التي1اأقرها1
املحكم���ون,1وم���ن1ث���م1مت1اإع���داد1ال�س���ورة1النهائي���ة1للمقيا����ص,1بع���د1التعديل1

اللغوي1الذي1مت1االأخذ1وفقا1ًالآراء1املحكمني.

2-�سدق املحك:
مت1ح�س���اب1�س���دق1املح���ك1م���ن1خالل1ح�س���اب1معام���ل1االرتباط1ب���ني1التوافق1 1
الدرا�س���ي1والتح�س���يل1الدرا�س���ي1=1)0٫609(,1وهو1دال1عند1)0٫01(1مما1يدل1

على1�سدق1املقيا�ص.

3-الت�ساق الداخلي:
مت1اإيجاد1موؤ�س���ر1االت�س���اق1الداخلي1للمقيا�ص1بح�س���اب1معامل1االرتباط1بني1 1
درج���ة1الفق���رة1والدرج���ة1الكلية1للبع���د1واملقيا�ص1واجلدول1)5(1يو�س���ح1هذه1

النتائج.
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جدول  )5(1
معامــات االرتباط بني عبــارات مقيا�س التوافــق الدرا�سي والبعد الذي تنتمــي اإليه، وبني 

الدرجة الكلية للمقيا�س
السلوك التعاونيالعالقة بالمدرسينالعالقة بالزمالء

الفقرة
االرتباط 

بالبعد

االرتباط 
بالدرجة 

الكلية
الفقرة

االرتباط 
بالبعد

االرتباط 
بالدرجة 

الكلية
الفقرة

االرتباط 
بالبعد

االرتباط 
بالدرجة 

الكلية

1.295**.0029.521**.330**17.601**.415**

2.487**.267**10.617**.477**18.469**.218*

3.660**.255**11.469**.384**19.455**.227*

4.483**.211*12.502**.286**20.561**.255**

5.599**.414**13.526**.256**21.462**.292**

6.572**.430**14.513**.297**22.621**.194*

7.581**.264**15.294**.09223.163.48**

8.617**.297**16.161.11324.442**.394**

التنظيماالنصياعالدافع للدراسة

الفقرة
االرتباط 

بالبعد

االرتباط 
بالدرجة 

الكلية
الفقرة

االرتباط 
بالبعد

االرتباط 
بالدرجة 

الكلية
الفقرة

االرتباط 
بالبعد

االرتباط 
بالدرجة 

الكلية

25.542****314.33.443**.399**41.420**.291**

26.599**.458**34.590**.337**42.455**.364**

27.482**.267**35.378**.354**43.208*.246*

28.519**.378**36.547**.534**44.617**.485**

29.284**.257**37.663**.384**45.534**.289**

30.465**.529**38.655**.524**46.481**.338**

31.476**.216*39.444**.273**47.521**.390**

32.360**.219*40.473**.242*48.389**.283**

**1دال1اإح�سائيا11ًعند1م�ستوى1داللة0٫011

*1دال1اإح�سائيا11ًعند1م�ستوى1داللة0٫051
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يت�س���ح1من1اجلدول1رق���م1)5(,1اأن1جميع1فقرات1املقيا�ص,1متتعت1بدرجة1 1
مرتفع���ة1يف1ارتباطه���ا1بالدرج���ة1الكلي���ة1للبعد1ال���ذي1تنتمي1اإليه,1وكان���ت1غالبية1
معامالت1االرتباط1ذات1داللة1اإح�سائية1عند1م�ستوى1اأقل1من1)0٫01(,1با�ستثناء1
الفقرتني1)16و23(,1فقد1كان1ارتباطهما1بالبعد1غري1دال1اإح�س���ائياً,1وبالتايل1مت1
حذفها1من1املقيا�ص.11كما1مت1ح�س���اب1معامالت1ارتباط1كل1بعد1من1اأبعاد1املقيا�ص1

فيما1بينها,1وارتباطها1بالدرجة1الكلية1للمقيا�ص1ويبني1اجلدول1)6(1ذلك.

جدول )6( 
معامات ارتباط اأبعاد مقيا�س التوافق الدرا�سي فيما بينها وبني الدرجة الكلية للمقيا�س

الدرجة الكليةالبعد

**516.العالقة بالزمالء

**622.العالقة بالمدرسين

**526.السلوك التعاوني

**678.الدافع للدراسة

**729.االنصياع

**713.التنظيم

**1دال1اإح�سائيا11ًعند1م�ستوى1داللة1.0٫011

*1دال1اإح�سائيا11ًعند1م�ستوى1داللة0٫051.

يتبني1من1اجلدول1ال�سابق1اأن1قيم1معامل1االرتباط1كان1ذات1داللة1اإح�سائية1عند1
م�س���توى1داللة1اأقل1من1)0٫01(,1ومما1�س���بق1يت�س���ح1اأن1مقيا�ص1التوافق1الدرا�سي1

يتمتع1بات�ساق1جيد.1

ثانيًا: ثبات املقيا�س:

ثبات املقيا�س با�ستخدام معادلة األفا كرونباخ:
مت1ح�س���اب1ثب���ات1املقيا����ص1لكل1بعد1م���ن1اأبعاد1مقيا�ص1التوافق1الدرا�س���ي1 1

وللمقيا�ص1ككل1قبل1وبعد1حذف1الفقرات1كما1يو�سح1اجلدول11)7(1.
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جدول )7(
 معامات ثبات مقيا�س التوافق الدرا�سي با�ستخدام طريقة كرونباخ األفا

بعد الحذفقبل الحذفالبعد

6530.6530.العالقة بالزمالء

4840.4940.العالقة بالمدرسين

5260.5560.السلوك التعاوني

4980.4980.الدافع للدراسة

6130.6130.االنصياع

4650.4650.التنظيم

7990.8020.الدرجة الكلية للمقياس

يت�سح1من1اجلدول1ال�سابق1اأن1قيم1معامل1ثبات1األفا1كرونباخ1بعد1حذف1 1
املفردات1غري1الثابتة1دالة1اح�سائيا1ًعند1م�ستوى1اأقل1من1)0٫01(,1مما1يدل1على1

اأن1الدرجة1الكلية1للمقيا�ص1ودرجات1اأبعاده1الفرعية1ذات1ثبات1جيد.

طريقة تطبيق املقيا�س وت�سحيحه:

اأولً: تطبيق املقيا�س:
11 يطبق1املقيا�ص1ب�سكل1جماعي..
21 يبني1الفاح�ص1الهدف1من1املقيا�ص1للمفحو�سني1..
31 يقوم1الفاح�ص1بقراءة1تعليمات1املقيا�ص1للمفحو�س���ني,1مع1تو�س���يح1املطلوب1.

منهم.
41 يق���وم1الفاح����ص1باالإجاب���ة1عن1املثال1التو�س���يحي1للمقيا����ص,1ومن1ثم1يطلب1.

منهم1اتباع1الطريقة1ذاتها1يف1االإجابة1عن1ا�سئلة1املقيا�ص.
51 يتاأك���د1الفاح����ص1م���ن1وج���ود1االأدوات1الالزم���ة1ل���دى1املفحو����ص1لالإجاب���ة1111111111111111111.

)قلم1ر�سا�ص,1ممحاة(.
61 يتاأك���د1الفاح����ص1م���ن1ت�س���جيل1كل1مفحو����ص1بيانات���ه1املطلوبة1يف1ال�س���فحة1.

املخ�س�سة1لذلك.
71 بعد1االنتهاء1من1اخلطوات1ال�سابقة,1يعطى1الفاح�ص1اإ�سارة1البدء1يف1االإجابة..
81 تق���وم1الطالب���ة1بق���راءة1كل1فق���رة1يف1املقيا����ص,1ومن1ث���م1اختيار1اأح���د1البدائل1.

التالية:1)نعم1‘ ال(1والذي1ي�سف1مدى1انطباق1ال�سلوك1الذي1ت�سفه1الفقرة1
على1الطالبة1مو�سوع1التقدير.
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ثانيًا: ت�سحيح املقيا�س:
يت���م1ح�س���اب1درجات1املقيا�ص1ع���ن1طريق1جمع1قيم1عالم���ات1)نعم(1يف1خانات1 1
التقدي���ر,1والدرجة1الكلية1للمقيا�ص1هي1حا�س���ل1جم���ع1قيم1)نعم(1يف1خانات1
التقدي���ر1م�س���روبة1يف1وزنه���ا1الن�س���بي1كالت���ايل,1)1×اإذا1كان���ت1االإجابة1نعم(1
)0×اإذا1كان���ت1االإجاب���ة1ال(1ه���ذا1يف1حال���ة1الفق���رات1االإيجابي���ة,1اأم���ا1يف1حال���ة1
الفق���رات1ال�س���لبية1)0×نع���م(1)1×ال(1ويتم1جم���ع1القيمة1الكلي���ة1للمقيا�ص.11
فكانت1الفق���رات1االيجابيه1هي:1)21-20-19-18-16-15-12-9-6-4-2-1-
ال�س���لبية1 والفق���رات1 1,)46-45-44-43-39-38-37-34-32-29-28-26-22
-36-35-33-31-30-27-25-24-23-17-14-13-11-10-8-7-5-3( ه���ي:1

.)48-47-42-41-40

الربنامج العالجي القائم على بع�س اآليات علم النف�س الإيجابي لرفع م�س�توى 
التوافق الدرا�سي )اإعداد: الباحثون(:

الهدف العام:

يه���دف1الربنام���ج1اإىل1رف���ع1م�س���توى1التواف���ق1الدرا�س���ي1ل���دى1التلمي���ذات1ذوات1
�س���عوبات1التعلم1يف1االأبع���اد1التالية:1بعد1العالقة1بالزمالء,1العالقة1باملدر�س���ني1

,1ال�سلوك1التعاوين,1الدافع1للدرا�سة,1االن�سياع,1التنظيم.

الفئة امل�ستهدفة:
تلمي���ذات1ذوات1�س���عوبات1التعل���م1م���ن1ال�س���ف1اخلام����ص1االإبتدائ���ي1ومن1ال�س���ف1
ال�س���ابع11املتو�س���ط11.1مت1تق�سيم1عينة1كل1م�ستوى1درا�سي1اإىل1جمموعتني1�سابطة1

وجتريبية.

بناء الربنامج العالجي:
1,(Sligman,2002)مت1اإع���داد1الربنامج1بناًء1على1مباديء1علم1النف�ص1االإيجابي

وهي:
• االإهتمام1بنقاط1القوة1لدى1الفرد.	
• االإهتمام1بال�سالمة1النف�سية1واالإتزان1النف�سي1لدى1الفرد.	
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• االإيجابي���ة1	 ال�سخ�س���ية1 وال�س���مات1 االإيجابي���ة1 الذاتي���ة1 باخل���ربة1 االإهتم���ام1
وتنميتها.

• تنمية1التفكري1الواقعي1لدى1الفرد.1	

مت1ت�س���ميم1الربنام���ج1العالج���ي1بع���د1االإط���الع1عل���ى1جمموع���ة1م���ن1الربام���ج1
العالجي���ة1لتعدي���ل1ال�س���لوكات1غ���ري1املقبولة,1ومنه���ا:1ال�س���يد1)2010(,1اخلطيب1
 Manix (,)1993( اخلطي���ب1 1,)2003( احل�س���ن1 1,)2004( الظاه���ر1 1,)2007(
�س���وء1 وكذل���ك1يف1 1.1993)،  Tim (1993) ،Zirpoly& Melloy (1993)
ا�س���تطالع1اأراء1املعلمني1عن1م�س���كالت1التوافق1الدرا�س���ي1لدى1تلميذات1ال�سفني1

اخلام�ص1االبتدائي1وال�سابع1املتو�سط.

بعد1االنتهاء1من1الربنامج1مت1عر�سه1على1جمموعة1من1املحكمني,1وذلك1بهدف1
التحقق1من1مدى1ات�ساق1اجلل�سات1العالجية1ملبادئ1علم1النف�ص1االإيجابي1ومدى1
مالئم���ة1اجلل�س���ات1العالجي���ة1للمرحل���ة1التعليمي���ة1)تلميذات1ال�س���ف1اخلام�ص1
االبتدائ���ي,1تلمي���ذات1ال�س���ف1ال�س���ابع1املتو�س���ط(,1باالإ�س���افة1اإىل1اجلوان���ب1ذات1
العالق���ة1باللغة1كال�س���ياغة1اللغوي���ة1والنحوية,1حيث1اأخ���ذ1الباحثون1يف1االعتبار1

مالحظات1املحكمني1.

اإجراءات اإعداد الربنامج العالجي:
1ق���ام1الباحثون1باإجراء1درا�س���ة1اإ�س���تطالعية1على1عينة1مكون���ة1من1)150(1تلميذة1
م���ن1ال�س���ف1اخلام����ص1االإبتدائي,1و)150(1تلميذه1من1ال�س���ف1ال�س���ابع1املتو�س���ط,1
وذلك1بهدف1حتديد1م�س���كالت1التوافق1الدرا�س���ي1االأكرث1�سيوعا1ًلدى1التلميذات1
ذوات1�س���عوبات1التعلم1من1ال�س���ف1اخلام�ص1االإبتدائي1وال�سف1ال�سابع1املتو�سط.1
وم���ن1خالل1حتلي���ل1نتائج1مقيا�ص1ت�س���خي�ص1م�س���كالت1التوافق1الدرا�س���ي1الذي1
عر�ص1على1معلمات1التلميذات1ذوات1�س���عوبات1التعلم,1مت1حتديد1امل�س���كالت1التي1

ح�سلت1على1اأعلى1ن�سب1�سيوع,1كالتايل:

اأولً: العالقة بالزمالء
دائرة1�سديقاتها1�سيقة,1ل�سعف1وقلة1م�ساركاتها1لهن.أ- 
ال1تختار1يف1امل�ساركات1االجتماعية1اأو1االأعمال1التعاونية.	- 
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ثانيًا: العالقة باملدر�سني:
ال1تتعامل1مع1مدر�ساتها1اإال1قليال1اأو1ال1تعامل1على1االإطالق.أ- 
تقتنع1باأي1اإجناز1حتققه1وال1تناق�ص1املعلم,1وتفتقر1اإىل1روح1التناف�ص.	- 
اأقل1اإقبااًل1على1مناق�سة1املعلمني1اأو1امل�ساركة1يف1االأن�سطة1املدر�سية.	- 

ثالثًا: ال�سلوك التعاوين:
1 التعمل1مع1االأخريات1متاما1ًوحتتاج1اإىل1الت�سجيع1امل�ستمر.أ-
1 تعتمد1على1الغري1دون1م�ساركة1وتكرر1طلب1كل1امل�ساعدات1املمكنة.ب-
1 تلجاأ1اإىل1مدر�ساتها1اأو1زميالتها1مردده1�ساعديني1اأو1اأرين1كيف.ج-
1 1تكرر1عبارة” �سعب1علي” الأي1مهام1او1واجبات.د-
1 1تف�سل1االأعمال1التي1تتمكن1من1اأدائها1دون1م�ساعدة1االأخرين.ه-
1 1تف�سل1ممار�سة1االأن�سطة1التي1تكون1متاأكدة1من1جناحها1فيها1منفردة.و-
1 تف�سل1ممار�سة1االأن�سطة1دون1تواجد1مبا�سر1لالآخرين.ز-

رابعًا: الدافع للدرا�سة:
1اأ-1تتعجل1يف1اإنهاء1تكليفاتها1اأو1واجباتها1ب�سرعة1مع1اخلطاأ.
ب-1درجاتها1منخف�سة1نتيجة1اإندفاعها1وت�سرعها1يف1االإجابة.

1ج-1تقدم1اأعمالها1و1اإجاباتها1باإهمال1وبال1مراجعه.

خام�سًا: الن�سياع:
1 تدريب1التلميذ1على1الطاعة1وااللتزام1داخل1ال�سف1الدرا�سي.أ.
1 اأداء1جميع1الواجبات1املطلوبة1دون1تاأجيل.ب.
1 اتباع1تعليمات1املدر�سة1وتنفيذ1اللوائح.ج.

�ساد�سًا: التنظيم:
1 تدري���ب1التلمي���ذة1على1التنظيم1و�س���يوع1ثقاف���ة1النظام1داخل1وخارج1ال�س���ف1أ.

الدرا�سي.
1 اإ�سراك1التلميذة1يف1تنظيم1ال�سفوف1الدرا�سية1وطابور1ال�سباح.ب.
1 تنظيم1الواجبات1واملهام1الدرا�سية1واالأ�سياء1اخلا�سة.ج.
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فيما يلي عدد من الأ�س�س والإجراءات التي اأخذت يف العتبار عند بناء الربنامج:

1 اأخذت1اجلل�سات1العالجية1يف1االعتبار1م�سكالت1التوافق1الدرا�سي1التي1ك�سف1-
عنها1ا�س���تطالع1االآراء,1مع1الرتكيز1على1بع����ص1اآليات1علم1النف�ص1االيجابي,1
كم���ا1ا�س���تخدم1جمموعة1م���ن1الطرق1القائم���ة1على1املدخل1املع���ريف1يف1العالج1

والرتكيز1على1مبادئ1علم1النف�ص1االيجابي1.
1 تق���دمي1املعلوم���ات1بق���در1االإمكان1�س���فوياً,1وذل���ك1ملراعاة1ال�س���عوبات1املتعلقة1-

بالقراءة1لدى1عينة1الدرا�سة.
1 تق���دمي1التغذي���ة1الراجعة1الفورية1وذلك1بت�س���حيح1االجاب���ات1غري1املرغوبة1-

وتعزيز1االجابات1املرغوبة.
1 التنوع1و1الفورية1يف1تقدمي1التعزيز.-
1 اختيار1املعززات1املنا�سبة1)املف�سلة(1للتلميذة,1من1خالل1�سوؤال1التلميذة.-
1 تقدمي1التلميحات1واالخفاء1التدريجي1لتلك1التلميحات.-
1 تقدمي1املادة1العلمية1بعدة1اأ�سكال1)�سمعية,1ب�سرية(.-
1 جتزئة1الهدف1العام1اإىل1اأهداف1جزئية.-
1 التقومي1التكويني.-
1 يف1حال1عدم1ح�س���ول1التلميذة1على1م�س���توى1االتقان1يف1كل1ن�س���اط1تقوميي,1-

يتم1تقدمي1التغذية1الراجعة1املالئمة,1وذلك1من1خالل1التعرف1على1طبيعة1
اخلطاأ.

الآليات امل�ستخدمة بالربنامج:
املناق�س���ة1اجلماعي���ة.1ومتثي���ل1االأدوار.1والتعزي���ز1االإيجاب���ي.1والتعل���م1التعاوين.1
والن�س���اط1الق�س�س���ي.1والع���الج1العقالين.1وحل1امل�س���كالت.1والتغذي���ة1الراجعة.1
والنمذجة.1وتقييم1الذات.1ومراقبة1الذات.1وقبول1الذات.1و�س���مو1الذات1ومنوذج1

القيم)1تعاليم1الدين1االإ�سالمي(.

جل�س�ات الربنام�ج:1يتك���ون1الربنامج1من1(17(1جل�س���ة,1منها1141جل�س���ة1عالجية1
موزعة1كما1يلي:
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11 جل�سة1االإختبار1القبلي1ملقيا�ص1التوافق1الدرا�سي.-
21 عدد1)2(1جل�سة1متهيدية1-
31 عدد1)12(1جل�سة1عالجية1-
41 1جل�سة1االإختبار1البعدي1ملقيا�ص1التوافق1الدرا�سي.-
51 جل�س���ة1االإختبار1التتبعي1)بعد1�س���هر1من1تطبيق1الربنام���ج(1ملقيا�ص1التوافق1-

الدرا�سي.

مت1تقدمي1اجلل�س���ات1بواقع1)13اأيام1اأ�س���بوعًيا(,1مبعدل1جل�سة1واحدة1يف1اليوم1لكل1
�سف1درا�سي1)اخلام�ص1االبتدائي1وال�سابع1املتو�سط(.

املدة الزمنية:1مدة1اجلل�سة1)140دقيقة(,1بحيث1متثل1ح�سة1درا�سية1كاملة.
الدرا�سة ال�ستطالعية:1هدفت1الدرا�سة1اال�ستطالعية1ما1يلي:

11 ايجاد1ثبات1و�سدق1مقيا�ص1التوافق1الدرا�سي..
21 حتديد1م�سكالت1التوافق1الدرا�سي1االأكرث1�سيوعا1ًلدى1ذوات1�سعوبات1التعلم1.

من1تلميذات1ال�سفني1اخلام�ص1االإبتدائي1وال�سابع1املتو�سط.

عينة الدرا�سة ال�ستطالعية:
11 تكونت1عينة1الدرا�س���ة1اال�س���تطالعية1من1)150(1تلميذه1من1ذوات1�س���عوبات1-

التعلم1بال�س���ف1اخلام�ص1و)150(1تلميذه1من1ذوات1�س���عوبات1التعلم1بال�سف1
ال�سابع,1ثم1فرز1من1ذوات1�سعوبات1التعلم1)20(1تلميذة1من1ال�سف1اخلام�ص1
االبتدائ���ي1و)20(1تلمي���ذة1م���ن1ال�س���ف1ال�س���ابع1االبتدائي1وذلك1ال�س���تخراج1

الثبات1وال�سدق1ملقيا�ص1التوافق1الدرا�سي.

اإجراءات فرز عينة الدرا�سة ال�ستطالعية:
مت1تطبيق1اخلطوات1التالية1لفرز1عينة1الدرا�سة1اال�ستطالعية:

• 1اختب���ار1امل�س���فوفات1املتتابع���ة1لرافن1)تقن���ني:1عبدال���روؤوف,11999(,1بهدف1	
حتديد1التلميذات1التي1يبلغ1ذكائهن1متو�سط1فما1فوق.1

• ح�س���ر1نتائ���ج1االختب���ار1األتح�س���يلي)1املعد1من1قبل1املدر�س���ة(,1يف1م���ادة1اللغة1	
العربية1والريا�س���يات1للف�س���ل1الدرا�س���ي1الثاين1لل�س���ف1اخلام�ص1االبتدائي1



فاعلية بع�س اآليات علم النف�س االإيجابي يف رفع م�شتوى التوافق الدرا�شي اأ.د/ عادل حممد العدل & واآخرون

- 38 -

وال�س���ابع1املتو�س���ط,1وذلك1لتحديد1التباعد1بني1م�س���توى1الذكاء1والتح�سيل1
الدرا�س���ي1يف1اللغ���ة1العربي���ة1والريا�س���يات1مبق���دار1واح���د1انح���راف1معياري1
للمرحلتني,1حيث1مت1ا�ستبعاد1)116(1تلميذة1من1ال�سف1اخلام�ص1االبتدائي,1

و)118(1تلميذة1من1ال�سف1ال�سابع1املتو�سط.
• 1تطبيق1مقيا�ص1التقدير1الت�سخي�سية1ل�سعوبات1تعلم1الريا�سيات1والقراءة)1	

اإعداد:1الزيات,12008(,1وذلك1ال�ستبعاد1ذوات1التفريط1األتح�سيلي,1حيث1مت1
ا�س���تبعاد)11(1تلمي���ذة1من1ال�س���ف1اخلام�ص1االبتدائ���ي,1و)10(1تلميذات1من1

ال�سف1ال�سابع1املتو�سط.
• مت1اختيار1مدر�س���ة1اأم1�س���لمة1متو�س���طة1بنات1ومدر�س���ة1فيلكا1اأالبتدائية1بنات1	

ال�س���تخراج1�س���دق1وثب���ات1مقيا����ص1التواف���ق1الدرا�س���ي,1وبلغ���ت1العين���ة1)20(1
تلمي���ذه1من1ال�س���ف1اخلام����ص1االبتدائي1و)20(1تلميذه1من1ال�س���ف1ال�س���ابع1

املتو�سط.1

نتائج الدرا�سة ال�ستطالعية:
1 مت1ا�س���تخراج1ثبات1مقيا�ص1التوافق1الدرا�س���ي1بطريقة1اإع���ادة1االختبار1حيث1-

معامل1الثبات1لل�سف1اخلام�ص1االبتدائي)971,(,1كما1بلغ1معامل1ثبات1ال�سف1
ال�سابع1املتو�سط)961,(.

1 مت1ح�س���ر1م�س���كالت1التواف���ق1الدرا�س���ي1للمرحلت���ني1اخلام����ص1االبتدائ���ي1-
وال�سابع1املتو�سط1.

نتائج البحث:
نتائج الفر�س الأول:

ين����ص1الفر����ص1االأول1عل���ى1اأنه«1توج���د1فروق1دال���ة1اإح�س���ائيا1ًيف1القيا�ص1البعدي1
للتواف���ق1الدرا�س���ي1ب���ني1املجموعتني1ال�س���ابطة1والتجريبية1من1ذوات1�س���عوبات1
التعل���م1من1تلميذات1ال�س���ف1اخلام�ص1االبتدائي1ل�س���الح1املجموعة1التجريبية«.
1Test Mann-Whitney1»الختبار1هذا1الفر�ص1مت1ا�ستخدام1اختبار«1مان1وتني
الالبارامرتي1للك�سف1عن1داللة1الفروق1بني1املجموعتني1ال�سابطة1والتجريبية1
يف1القيا�ص1البعدي1للتوافق1الدرا�س���ي1لذوات1�س���عوبات1التعلم1بال�س���ف1اخلام�ص1

االإبتدائي,1وجاءت1النتائج1كما1باجلدول)8(:
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جدول)8(
 الفــروق يف اأبعــاد التوافــق الدرا�سي والدرجة الكليــة يف القيا�س البعــدي بني املجموعتني 

ال�سابطة والتجريبية من ذوات �سعوبات التعلم بال�سف اخلام�س االبتدائي
الداللةقيمة Zمجموع الرتبمتوسط الرتبالمجموعهاألبعاد

العالقة بالزمالء
تجريبية 
ضابطة

17.50
9.50

196
114

2.971.03

العالقة بالمدرسين
تجريبية 
ضابطة

18.21
7.79

218.50
81.50

4.611.000

السلوك التعاوني
تجريبية 
ضابطة

17.71
8.29

232.50
86.50

4.649.000

تجريبية الدافع للدراسة
ضابطة

18.08
8.92

193
107

3.618.01

تجريبية االنصياع
ضابطة

13.54
10.46

162.50
117.50

2.918.04

تجريبية التنظيم
ضابطة

17.13
8.88

215.50
94.50

3.344.001

تجريبية الدرجة الكلية
ضابطة

18.50
7.50

222
97

4.176.000

يو�س���ح1اجل���دول)81(,1وج���ود1ف���روق1دال���ة1اإح�س���ائيا1ًيف1القيا����ص1البع���دي1ب���ني1
املجموعتني1ال�س���ابطة1والتجريبية1لل�س���ف1اخلام�ص1االبتدائي1يف1اأبعاد1التوافق1
الدرا�سي1والدرجة1الكلية,1حيث1جاءت1هذه1الفروق1ل�سالح1املجموعة1التجريبية,1

وحتقق1هذه1النتائج1�سحة1الفر�ص1االأول.1

 نتائج الفر�س الثاين:
ين����ص1الفر����ص1الثاين1على1اأن���ه«11توجد1فروق1دالة1اإح�س���ائيا1ًيف1القيا�ص1البعدي1
للتواف���ق1الدرا�س���ي1ب���ني1املجموعتني1ال�س���ابطة1والتجريبية1من1ذوات1�س���عوبات1
التعل���م1م���ن1تلميذات1ال�س���ف1ال�س���ابع1املتو�س���ط1ل�س���الح1املجموع���ة1التجريبية.«1
1Test Mann-Whitney1»الختبار1هذا1الفر�ص1مت1ا�ستخدام1اختبار1»مان1وتني
الالبارامرتي1للك�سف1عن1داللة1الفروق1بني1املجموعتني1ال�سابطة1والتجريبية1
يف1القيا����ص1البع���دي1للتوافق1الدرا�س���ي1لذوات1�س���عوبات1التعلم1بال�س���ف1ال�س���ابع1

املتو�سط,1وجاءت1النتائج1كما1باجلدول)9(:
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جدول)9(
 الفــروق يف اأبعــاد التوافــق الدرا�سي والدرجة الكليــة يف القيا�س البعــدي بني املجموعتني 

ال�سابطة والتجريبية من ذوات �سعوبات التعلم بال�سف ال�سابع املتو�سط
الداللةقيمة Zمجموع الرتبمتوسط الرتبالمجموعهاألبعاد

العالقة بالزمالء
تجريبية 
ضابطة

14.5
8.95

154.50
98.50

3.944.001

العالقة بالمدرسين
تجريبية 
ضابطة

15.23
7.77

167.50
85.50

3.716.001

السلوك التعاوني
تجريبية 
ضابطة

15.36
7.64

169
84

3.870.001

تجريبية الدافع للدراسة
ضابطة

19.77
13.23

137.50
105.50

3.329.002

االنصياع
تجريبية 
ضابطة

13.14
9.86

130.50
102.50

3.733.001

التنظيم
تجريبية 
ضابطة

13.41
9.59

147.50
105.50

3.420.001

الدرجة الكلية
تجريبية 
ضابطة

15.95
7.05

175.50
77.50

3.228.001

ب���ني1 البع���دي1 القيا����ص1 يف1 اإح�س���ائيا1ً دال���ة1 ف���روق1 يو�س���ح1اجل���دول)9(,1وج���ود1
املجموعت���ني1ال�س���ابطة1والتجريبية1لل�س���ف1ال�س���ابع1املتو�س���ط1يف11اأبع���اد1مقيا�ص1
التوافق1الدرا�سي1والدرجة1الكلية,1وحتقق1هذه1النتائج1�سحة1الفر�ص1الثاين.11

نتائج الفر�س الثالث:
ين����ص1الفر����ص1الثال���ث1عل���ى1اأن���ه«11توج���د1ف���روق1دال���ة1اإح�س���ائيا1ًب���ني1 11
القيا�س���ني1القبل���ي1والبعدي1للتوافق1الدرا�س���ي1للمجموع���ة1التجريبية1من1ذوات1
�س���عوبات1التعلم1بال�س���ف1اخلام�ص1االبتدائي1وال�س���ف1ال�س���ابع1املتو�س���ط1ل�سالح1
القيا�ص1البعدي.1الختبار1�س���حة1هذا1الفر�ص1مت1ا�ستخدام1اختبار1»ويلكوك�سون«1
1Wilcoxon Ranksللك�س���ف1ع���ن1دالل���ة1الف���روق1يف1التواف���ق1الدرا�س���ي1ب���ني1
متو�س���طي1رتب1درجات1القيا�س���ني1القبل���ي1والبعدي1للمجموع���ة1التجريبية1من1
ذوات1�س���عوبات1التعل���م1بال�س���ف1اخلام����ص1االبتدائي1وال�س���ابع1املتو�س���ط,1وجاءت1

النتائج1كما1باجلدولني1)10(1و)11(,1على1التوايل:
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جدول)10(
 الفروق بني اأبعاد التوافق الدرا�سي والدرجة الكلية بني القيا�سني القبلي والبعدي للمجموعة 

التجريبية لل�سف اخلام�س االبتدائي
نوع الرتبةاألبعاد

العدد
ن=12

متوسط 
الرتب

الداللةقيمة Zمجموع الرتب

العالقة بالزمالء
موجبة
سالبة

متعادلة

8
0
4

3.50
.00
0

11.00
.00
0

2.89.05

العالقة بالمدرسين
موجبة
سالبة

متعادلة

11
0
1

7.00
.00
0

76.0
.00
0

2.953.003

السلوك التعاوني
موجبة
سالبة

متعادلة

12
0
0

7.50
.00
0

88.0
.00
0

3.169.002

الدافع للدراسة
 موجبة
سالبة

متعادلة

8
0
4

3.50
0.00

0

6.50
.0
0

2.890.05

االنصياع
موجبة
سالبة

متعادلة

10
0
2

6.50
.00
0

5.90
.00
0

2.842.004

التنظيم
موجبة
سالبة

متعادلة

11
0
1

7.0
.00
0

76.0
.00
0

2.956.003

الدرجة الكلية
موجبة
سالبة

متعادلة

12
0
0

7.50
.00
0

76.0
.00
0

3.062.002

يو�س���ح1اجل���دول1)10(,1وج���ود1ف���روق1دال���ة1اإح�س���ائيا1ب���ني1التطبيق���ني1القبل���ي1
والبع���دي1للمجموع���ة1التجريبي���ة1لل�س���ف1اخلام����ص1االبتدائ���ي1الأبع���اد1مقيا����ص1

التوافق1الدرا�سي1والدرجة1الكلية,1ل�سالح1التطبيق1البعدي.11



فاعلية بع�س اآليات علم النف�س االإيجابي يف رفع م�شتوى التوافق الدرا�شي اأ.د/ عادل حممد العدل & واآخرون

- 42 -

جدول)11 ( 
الفــروق بني اأبعاد التوافق الدرا�سي والدرجــة الكلية يف القيا�س القبلي والبعدي للمجموعة 

التجريبية لل�سف ال�سابع املتو�سط
نوع الرتبةاألبعاد

العدد
ن=11

متوسط 
الرتب

الداللةقيمة Zمجموع الرتب

العالقة بالزمالء
موجبة
سالبة

متعادلة

9
0
2

2.50
.00

4.00
.00

3.414.001

العالقة بالمدرسين
موجبة
سالبة

متعادلة

9
0
2

6.00
.00

55.00
.00

2.684.007

السلوك التعاوني
موجبة
سالبة

متعادلة

8
0
3

4.50
.00

23.00
.00

2.333.020

الدافع للدراسة

موجبة
سالبة

متعادلة

8
0
3

3.00
.00

7.00
.00

3.732.003

االنصياع
موجبة
سالبة

متعادلة

7
0
4

5.00
.00

38.00
.00

2.388.017

التنظيم
موجبة
سالبة

متعادلة

8
0
3

3.50
.00

21.00
.00

2.214.027

الدرجة الكلية
موجبة
سالبة

متعادلة

11
0
0

7.00
.00

76.00
.00

2.938.003

يو�س���ح1اجل���دول1)11(,1وج���ود1ف���روق1دال���ة1اإح�س���ائيا1ب���ني1التطبيق���ني1القبل���ي1
والبع���دي1للمجموع���ة1التجريبي���ة1لل�س���ف1اخلام����ص1االبتدائ���ي1الأبع���اد1مقيا����ص1
التواف���ق1الدرا�س���ي1والدرجة1الكلية,1ل�س���الح1التطبيق1البع���دي.11ولتاأكيد1فاعلية1
الربنامج1على1املجموعة1التجريبية1مت1ح�س���اب1الفروق1يف1التوافق1الدرا�س���ي1بني1
درج���ات1القيا�س���يني1القبل���ي1والبعدي1للمجموعة1ال�س���ابطة1من1ذوات1�س���عوبات1
التعلم1بال�سف1اخلام�ص1االبتدائي1وال�سف1ال�سابع1املتو�سط,1وجاءت1النتائج1كما1

باجلدولني1)12(1و)13(1على1التوايل:
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جدول )12(
 الفــروق بني اأبعاد التوافق الدرا�سي والدرجة الكلية يف القيا�س القبلي والبعدي للمجموعة 

ال�سابطة لل�سف اخلام�س االبتدائي

األبعاد
نوع 
الرتبة

العدد
ن=12

متوسط 
الرتب

مجموع 
الرتب

Z الداللةقيمة

العالقة بالزمالء
سالبه
موجبة
متعادلة

1
3
8

2.00
2.6

2.00
6.00

1.1.257

العالقة بالمدرسين

  سالبة
موجبة
متعادلة

1
2
9

1.50
2.25

1.50
4.50

81..414

السلوك التعاوني
سالبة
موجبة
متعادلة

1
0

11

1.00
.00

1.00
.00

1.01.317

الدافع للدراسة
سالبة
موجبة
متعادلة

0
3
9

00.
2.00

00.
4.00

1.6.12

االنصياع
سالبة
موجبة
متعادلة

1
2
9

2.00
3.00

2.00
4.00

.57.59

التنظيم
سالبة
موجبة
متعادلة

1
3
8

1.50
2.83

1.50
8.50

1.300.194

الدرجة الكلية
سالبة
موجبة
متعادلة

1
7
4

1.50
4.93

1.60
4.50

1.352.138

يو�سح1اجلدول1)12(,1باأنه1ال1توجد1فروق1دالة1اإح�سائيا1ًبني1التطبيقني1القبلي1
والبعدي1الأبعاد1مقيا�ص1التوافق1الدرا�سي1والدرجة1الكلية1للمجموعة1ال�سابطة1

لل�سف1اخلام�ص1االبتدائي.
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جدول )13(
 الفــروق بني اأبعاد التوافق الدرا�سي والدرجة الكلية يف القيا�س القبلي والبعدي للمجموعة 

ال�سابطة لل�سف ال�سابع املتو�سط
نوع الرتبةاألبعاد

العدد
ن=11

متوسط 
الرتب

الداللةقيمة Zمجموع الرتب

العالقة بالزمالء
سالبه
موجبة
متعادلة

0
0

11

0
0

0
0

0.001.00

العالقة بالمدرسين
  سالبة
موجبة
متعادلة

0
1

10

0
1.00

0
1.00

1.00327.

السلوك التعاوني
سالبة
موجبة
متعادلة

0
0

11

0
0

0
0

0.001.00

الدافع للدراسة
سالبة
موجبة
متعادلة

0
1

10

0
1.00

00.
1.00

1.00337.

االنصياع
سالبة
موجبة
متعادلة

0
0

11

0
0

00.
00.

0.001.00

التنظيم
سالبة
موجبة
متعادلة

1
1
9

1.00
3.00

00.
5.00

0.457659.

الدرجة الكلية
سالبة
موجبة
متعادلة

0
3
8

00.
3.00

00.
7.00

1.653.112

يو�س���ح1اجل���دول1)13(,1ال1توج���د1ف���روق1دالة1اإح�س���ائيا1ب���ني1التطبيق���ني1القبلي1
والبعدي1الأبعاد1مقيا�ص1التوافق1الدرا�سي1والدرجة1الكلية1للمجموعة1ال�سابطة1

لل�سف1ال�سابع1املتو�سط.

نتائج الفر�س الرابع:
ين����ص1الفر����ص1الراب���ع1عل���ى1اأنه” ال1توجد1ف���روق1دالة1اإح�س���ائيا1ًبني1القيا�س���ني1
البع���دي1والتتبع���ي1للتواف���ق1الدرا�س���ي1للمجموع���ة1التجريبية1لل�س���ف1اخلام�ص1
االبتدائ���ي1واملجموع���ة1التجريبية1لل�س���ف1ال�س���ابع1املتو�س���ط1من1ذوات1�س���عوبات1

التعلم”.
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1Wilcoxon Ranks ”الختبار1هذا1الفر�ص1مت1ا�ستخدام1اختبار1“ويلكوك�سون
للك�س���ف1ع���ن1دالل���ة1الف���روق1يف1التواف���ق1الدرا�س���ي1ب���ني1متو�س���طي1رت���ب1درجات1
القيا�س���ني1البع���دي1والتتبع���ي1للمجموع���ة1التجريبي���ة1ل���ذوات1�س���عوبات1التعل���م1
بال�س���ف1اخلام����ص1االبتدائ���ي1وال�س���ف1ال�س���ابع1املتو�س���ط,1وج���اءت1النتائ���ج1كم���ا1

باجلدولني1)14(1و)15(,1على1التوايل:

جدول )14( 
الفــروق بني اأبعاد التوافق الدرا�سي والدرجة الكلية يف القيا�س البعدي والتتبعي للمجموعة 

التجريبية لل�سف اخلام�س االبتدائي
نوع الرتبةاألبعاد

العدد
ن=12

متوسط 
الرتب

الداللةقيمة Zمجموع الرتب

العالقة بالزمالء

سالبه
موجبة
متعادلة

0
1

11

.00
1.00

.00
4.00

1.00.317

العالقة بالمدرسين

  سالبة
موجبة
متعادلة

0
2

10

.00
1.50

.00
4.00

1.454.137

السلوك التعاوني

سالبة
موجبة
متعادلة

0
1

11

.00
1.00

.00
1.00

1.00.317

الدافع للدراسة
سالبة
موجبة
متعادلة

0
1

11

.00
1.00

.00
1.00

1.00.317

االنصياع
سالبة
موجبة
متعادلة

0
4
8

.00
2.50

.00
10.00

1.60.146

التنظيم
سالبة
موجبة
متعادلة

0
5
7

.00
5.00

.00
16.00

1.170.138

الدرجة الكلية
سالبة
موجبة
متعادلة

0
6
6

.00
4.50

.00
19.00

1.264.134

يو�س���ح1اجل���دول)14(,1ال1توج���د1ف���روق1دال���ة1اح�س���ائيا1ًب���ني1القيا�س���ني1البع���دي1
والتتبع���ي1الأبع���اد1مقيا����ص1التواف���ق1الدرا�س���ي1والدرج���ة1الكلية1لل�س���ف1اخلام�ص1

االبتدائي1.
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جدول)15(
 الفروق بني اأبعاد التوافق الدرا�سي والدرجة الكلية يف القيا�س البعدي والتتبعي للمجموعة 

التجريبية لل�سف ال�سابع املتو�سط
نوع الرتبةاألبعاد

العدد
ن=11

متوسط 
الرتب

الداللةقيمة Zمجموع الرتب

العالقة بالزمالء
سالبه
موجبة
متعادلة

0
0

11

.00

.08
.00
.09

0.601.00

العالقة بالمدرسين
  سالبة
موجبة
متعادلة

0
8
3

.00
4.50

.00
46.00

1.549. 11

السلوك التعاوني
سالبة
موجبة
متعادلة

0
2
9

.00
2.50

.00
4.00

1.32.180

الدافع للدراسة
سالبة
موجبة
متعادلة

0
1

10

.00
2.00

.00
2.00

1.00.137

االنصياع
سالبة
موجبة
متعادلة

0
3
8

.08
2.00

.00
5.00

1.633.102

التنظيم
سالبة
موجبة
متعادلة

0
4
7

.00
3.50

.00
11.00

1.39.159

الدرجة الكلية
سالبة
موجبة
متعادلة

0
9
2

0.00
5.00

.00
55.00

1.680.107

يو�س���ح1اجل���دول)15(,1ع���دم1وجود1ف���روق1دالة1اح�س���ائيا1ًبني1القيا�س���ني1البعدي1
والتتبع���ي1الأبع���اد1مقيا����ص1التواف���ق1الدرا�س���ي1والدرج���ة1الكلي���ة1لل�س���ف1ال�س���ابع1

املتو�سط.

نتائج الفر�س اخلام�س:
ين����ص1الفر����ص1اخلام����ص1على1اأن���ه«1ال1توجد1ف���روق1دالة1اح�س���ائيا1ًب���ني1القيا�ص1
البع���دي1للتوافق1الدرا�س���ي1للمجموع���ة1التجريبية1لل�س���ف1اخلام�ص1واملجموعة1
التجريبية1لل�س���ف1ال�س���ابع1من1ذوات1�س���عوبات1التعلم«1الختبار1هذا1الفر�ص1مت1
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ا�س���تخدام1اختبار1»مان1وتني«Test Mann-Whitney1 الالبارامرتي1للك�سف1
ع���ن1داللة1الفروق1بني1القيا�ص1البعدي1للمجموعة1التجريبية1لل�س���ف1اخلام�ص1

واملجموعة1التجريبية1لل�سف1ال�سابع,1وجاءت1النتائج1كما1باجلدول)16(:

جدول)16(
 الفروق بني اأبعاد التوافق الدرا�سي والدرجة الكلية يف القيا�س البعدي للمجموعة التجريبية 

لل�سف اخلام�س االبتدائي وال�سف ال�سابع املتو�سط
الداللةقيمة Zمجموع الرتبمتوسط الرتبالمجموعةاألبعاد

العالقة بالزمالء
تجريبيه 5
تجريبيه 7

11.50
12.55

138.0
138.0

.417.740

العالقة بالمدرسين
تجريبية 5
تجريبية 7 

11.83
12.18

152.0
124.0

.128.948

السلوك التعاوني
تجريبية 5 
تجريبية 7

10.63
12.50

127.501.012.319

الدافع للدراسة
تجريبية 5
تجريبية 7 

9.88
16.41

136.50
169.50

2.479.019

االنصياع
تجريبية 5
تجريبية 7

7.17
18.27

96.50
193.0

3.636.000

التنظيم
تجريبية 5
تجريبية 7

8.48
16,95

110.50
175,50

2.922.006

الدرجة الكلية
تجريبية 5
تجريبية 7

7.88
18.59

92.50
193.50

3.63.000

يو�سح1اجلدول)16(,1وجود1فروق1دالة1اح�سائيا1ًبني1املجموعة1التجريبية1لل�سف1
اخلام�ص1االبتدائي1واملجموعة1التجريبية1لل�سف1ال�سابع1املتو�سط1يف1بعد1الدافع1
للدرا�سة1وبعد1االن�سياع1وبعد1التنظيم1ويف1الدرجة1الكلية,1ل�سالح1ال�سف1ال�سابع1
املتو�س���ط.11كم���ا1تب���ني1عدم1وجود1فروق1دالة1اح�س���ائيا1ًيف1بع���د1العالقة1بالزمالء1

وبعد1االعالقة1باملدر�سني1وبعد1ال�سلوك1التعاوين.
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مناق�صة النتائج:
ميك���ن1تف�س���ري1نتائ���ج1الفر����ص1االأول1والث���اين1يف1�س���وء1اأث���ر1ا�س���تخدام1وتطبي���ق1
الربنام���ج1العالج���ي1عل���ى1املجموع���ة1التجريبي���ة1وع���دم1تطبيقه1عل���ى1املجموعة1
ال�س���ابطة1وفيم���ا1تتعل���ق1باآلي���ات1علم1النف����ص1االيجابي1وتاأثريها1على1�سخ�س���ية1
الف���رد,1فق���د1اأجري���ت1الدرا�س���ة1اال�س���تطالعية1لتحدي���د1اأكرث1م�س���كالت1التوافق1
الدرا�س���ي1�سيوعا1ًبني1فئة1ذوي1�س���عوبات1التعلم1يف1املرحلتني1االبتدائية1)ال�سف1
اخلام�ص(1واملرحلة1املتو�سطة1)ال�سف1ال�سابع(,1وذلك1من1خالل1تطبيق1مقيا�ص1
التوافق1الدرا�س���ي,1ومن1ثم1ت�س���ميم1برنامج1عالجي1قائم1على1بع�ص1اآليات1علم1
النف����ص1االإجرائي,1وذلك1بهدف1رفع1م�س���توى1التوافق1الدرا�س���ي1لدى1املجموعة1
التجريبية1من1ال�س���ف1اخلام�ص1االبتدائي1وال�س���ف1ال�س���ابع1املتو�سط1من1خالل1
تطبي���ق1جمموعة1م���ن1االآليات1مث���ل1:لع���ب1االأدوار,1التعلم1التع���اوين,1النمذجة,1
التعزي���ز1االيجاب���ي,1التغذية1الراجع���ة1,التفكري1العق���الين1والعقالين1العاطفي,1
والتي1تبني1فاعليتها1يف1رفع1م�ستوى1التوافق1الدرا�سي1لدى1املجموعة1التجريبية1
اإن1اآلي���ات1عل���م1النف�ص1االيجابي1تركز1عل���ى1القدرات1االيجابية1لدى1االأفراد1بداًل1
عن1خربات1الف�س���ل1واالحباط1وتاأثرياتها1ال�س���لبية1على1التوافق1الدرا�سي,1وهذا1
مارك���ز1علي���ه1الربنام���ج1العالج���ي1فظه���رت1الف���روق1الوا�س���حة1ب���ني1املجموع���ة1
التجريبي���ة1وال�س���ابطة1الت���ي1مل1تقدم1لها1اآليات1علم1النف����ص1االيجابي.1ويف1هذا11
ال�س���دد,1ي�س���ري1,1Sligman , (2002)اأن1اآليات1علم1النف�ص1االيجابي1تهتم1ببناء1
التمكني1ال�سخ�س���ي1وح�س���ن1احلالة1الذاتي���ة1للفرد1يف1احلياة.1وم���ن1هذا1املنطلق1
ي�سري1(ر�سوان,2006(,1باأن1علم1النف�ص1االيجابي1يهدف1اإىل1التغيري1من1الرتكيز1
التام1فقط1يف1عالج1اأو1ا�سالح1االأ�سياء1االأ�سواأ1يف1حياة1الب�سر1اإىل1العمل1اأي�سا1ًعلى1
متكني1و1تاأ�سي�ص1كل1ما1من1�ساأنه1تد�سني1وحتليق1اأف�سل1اخل�سائ�ص1اأو1ال�سجايا1
االن�س���انية1يف1احلياة.1كما1اهتم1الربنامج1العالجي1بكل1من1امل�س���توى1الذاتي1من1
خ���الل1�س���عور1التلمي���ذه1بالقناعة1والتفاوؤل1وال�س���عادة1وامل�س���توى1ال�سخ�س���ي1من1
خ���الل1اأداء1امله���ام1وتكوي���ن1العالقات1وال�س���داقات1وحتقي���ق1اأمنياتها1امل�س���تقبلية1
وامل�ستوى1اجلماعي1من1خالل1م�ساعدة1االآخرين1والرتكيز1على1القيم1االأخالقية1
يف1التعامل1مع1االآخرين1واالنفعاالت1االيجابية,1وهذه1امل�ستويات1الثالثة1تناولت1
اجلوان���ب1ال�سخ�س���ية1االأربع���ة1االنفعالي���ة1والعقلي���ة1وال�س���لوكية1واالجتماعي���ة1
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وو�س���عت1حمكات1متدرجة,1اإن1العديد1من1ذوي1�سعوبات1التعلم1ي�سعرون1بالقلق1
وع���دم1الثقة1وي�س���كون1من1قدراته���م1االأكادميي���ة1واالجتماعية1)الع���دل,20081(.1
وم���ن1اأج���ل1حت�س���ني1حي���اة1ه���وؤالء1التالمي���ذ1ينبغ���ي1الرتكي���ز1عل���ى1نق���اط1القوة1
ولي�ص1على1ما1هو1�س���لبي1يف1حياتهم1وحتديد1ال�س���فات1االيجابية1لدى1التالميذ1
1Gillman  Huebner and Furlong  (2002)ورعايتها1واالهتمام1بها.1وي�سري
اإىل1اأن1ال�س���لوك1املحفوف1باملخاطر1وال�س���لوكيات1غري1ال�سحية1وال�سلوكيات1غري1
املرغوب���ة1واالأداء1االأكادمي���ي1املتدين1ت�س���كل1�س���عوبات1يف1غاي���ة1االأهمية1للمربني1
والوالدي���ن,1واأ�س���ارت1العدي���د1من1االبح���اث1اإىل1اأهمي���ة1الوقاية1والتدخ���ل1ملا1لها1
م���ن1دور1فع���ال1ملنع1وخف�ص1امل�س���كالت1ال�س���لوكية.11لذلك1فاإن1اآلي���ات1علم1النف�ص1
االيجاب���ي1ترك���ز1على1القدرات1االيجابية1لدى1ه���وؤالء1الطالب1بداًل1من1الرتكيز1
عل���ى1اإعاقاته���م1اأو1�س���عوباتهم,1والرتكي���ز1على1�س���عادة1هذه1الفئ���ة1يف1احلياة1بداًل1
عن1خربات1الف�س���ل1واالإحباط1وتاأثرياتها1ال�س���لبية1على1ال�س���لوكيات1االجتماعية1
  Shogren ,Lopez, Wehmeyer, Little and Pressgrove, واالنفعالي���ة1
 2006لقد1قام1الباحثون1بربط1جل�س���ات1الربنامج1باأبعاد1التوافق1الدرا�سي,1لكل1
من1تلميذات1ال�سف1اخلام�ص1االبتدائي1وال�سف1ال�سابع1املتو�سط1وركز1الربنامج1
ب�س���كل1كبري1على1اجلوانب1ال�س���لوكية1لدى1الطالبات1يف1عالقاتهن1مع1االأخريات1
و1وم�س���اركتهم1يف1ال�س���ف1الدرا�س���ي1ويف1االأن�سطة1املدر�س���ية1وتكوين1�سداقات1مع1
االأخريات1و1ال�س���عور1بالر�س���ا1وال�س���عادة,1باالإ�س���افة1اإىل1اأن1ذوات1�سعوبات1التعلم1
غالب���ا1م���ا1يتمي���زن11ب���ردود1اأفعال1�س���ريعة11عنداحلكم1عل���ى1املواق���ف1وال1يتفاعلن1
ب�س���كل1جيد1مع1االأخريات1ولديهن1�سعور1باأنهن1غري1حمبوبات,1ولكن1من1خالل1
جمموعة1من1االأن�س���طة1والتدريب���ات1يف1الربنامج1متكنت1التلميذات1من1مراقبة1
انفعاالتهن1و�س���لوكياتهن1اأكرث1يف1املواقف1االأكادميية1والتغلب1على1ذلك1ال�سعور1
واالإح�س���ا�ص1بالثقة1وال�س���عادة.11كم���ا1مت1تدريبهن1على1كيفية1م�س���اركة1االأخريات1
وكي���ف1ت�س���تطيع1التلمي���ذة1اأن1تخل���ق1ج���و1م���ن1ال�س���عادة1واملتع���ة1اأثناء1م�س���اركتها1
لزميالتها.1وهذه1النتائج1حتقق1�س���حة1الفر�سني1االأول1والثاين1با�ستثناء1بع�ص1
االأبع���اد1الت���ي1مل1توجد1بها1فروق1وميكن1تف�س���ريها1ب���اأن1الربنامج1العالجي1ركز1
ب�سورة1مكثفة1على1م�سكالت1التوافق1الدرا�سي,1لقد1مت1تطبيق1اآليات1علم1النف�ص1
االيجابي1يف1مواقف1وجل�سات1عالجية1حدد1لها1عنوان,1هدف1عام,1اأهداف1خا�سة,1
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االجراءات1واالن�س���طة1االإيجابية,1الن�س���اط1التقوميي1لكل1جل�س���ة,1باالإ�سافة1اإىل1
ذل���ك1معرف���ة1التلمي���ذات1بالهدف1املراد1حتقيقة1يف1كل1جل�س���ة1بو�س���وح1واأ�س���لوب1
مب�س���ط1يتنا�س���ب1مع1م�س���تواهن,1كما1اأن1ا�س���تخدام1بع�ص1املعززات1املختلفة1اأثناء1
تطبيق1اجلل�سات1قد1يكون1عن�سر1موؤثر1يف1حت�سني1التوافق1الدرا�سي,1حيث1اأ�سار1
)ال�س���ياح1995؛1الظاه���ر2004(,1اأن1ا�س���تخدام1الثن���اء1والتعزي���ز1االيجابي1وتقبل1
املعلم1مل�ساعر1التالميذ1وتقدير1اأفكارهم1باالإ�سافة1ال�ستخدام1احلوافز1واملكافاآت1
اأثن���اء1تطبيق1اجلل�س���ات1يزي���د1من1كفاءة1التالمي���ذ,1وبالت���ايل1انعكا�ص1ذلك1على1
اأدائهم.1ومن1االجراءات1التي1ا�س���تخدمت1اأي�س���ا1ًيف1الربنامج1لعب1االأدوار1والتي1
ذكر1فيها1(اأبوحواج2006(,1انها1طريقة1تت�س���ل1بحياة1التالميذ1ات�س���ااًل1مبا�س���را1ً
وتعمل1على1منو1ال�سخ�س���يه1وتكوين1ال�س���لوك1وتك�س���ب1التلميذ1قواعد1و�سوابط1
ال�س���لوك1ذات1ال�س���لة1بتلك1االأدوار,1وهذا1بدوره1ينمي1جوانب1�سخ�سيته1وي�ساعد1
يف1اإك�س���ابة1ال�س���لوكات1املرغوب���ة,1كم���ا1مت1ا�س���تخدام1التعلم1التع���اوين1الذي1يعترب1
اأح���د1املتطلب���ات1الرئي�س���ة1لتعل���م1الطلب���ة1ذوي1�س���عوبات1التعل���م)1اخلطي���ب1و1
احلدي���دي,12009(,1باالإ�س���افة1اإىل1ا�س���تخدام1اأ�س���لوب1ح���ل1امل�س���كالت1الذي1يعترب1
من1اأ�س���اليب1تعديل1ال�س���لوك1املهمة1يف1حياة1ذوي1�س���عوبات1التعلم1كما1اأ�س���ار1لها1
)اخلطي���ب,2003(1اإ�س���افة1مت1ا�س���تخدام1النمذج���ة1وهي1اأ�س���لوب1تقلي���د1وحماكاة1
وه���ذه1الطريقة1تعترب1مهمة1للتالميذ1الأنه1يف1املرحلتني1االبتدائية1واملتو�س���طة1

يحب1التالميذ1تقليد1االآخرين1وحماكاتهم)1الظاهر,20041(.

وجت���در1االإ�س���ارة1اإىل1اأن���ه1من1االأ�س���اليب1املهمة1التي1اأعتمدت1عليها1اجلل�س���ات1هو1
العالج1العقالين,1حيث1مت1تعديل1وتغيري1بع�ص1االأفكار1واملدركات1غري1املنطقية1
وغ���ري1العقالني���ة1وال�س���لبية1ل���دى1التلمي���ذات1اإىل1اأف���كار1اإيجابي���ة1عقالنية,1كما1
احت���وى1الربنام���ج1عل���ى1بع�ص1مناذج1واآلي���ات1علم1النف�ص1االإيجاب���ي1منها1العالج1
القائ���م1على1احل���ل1(Compton,2005),1ومثال1على1ذل���ك1الطلب1من1التلميذة1
اأن1تذكر1بع�ص1نقاط1القوة1التي1لديها1والتي1تعتقد1اأنها1قد1ت�ساعدها1يف1تكوين1
�س���داقات1مع1االأخريات,1وال�س���المة1ال�س���حية1املقرتحة1؛1مثال1على1ذلك1�س���وؤال1
التلميذات1عن1االيجابيات1التي1ميتلكنها1والتي1ميكن1اأن1ت�س���عرهن1بالر�س���ا1عن1
اأنف�س���هن1وال�س���عادة1وتدريبه���ن1على1اال�س���تقاللية1يف1بع�ص1اأعماله���ن1وذلك1من1
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خ���الل1تقلي���ل1طل���ب1امل�س���اعدة1حتى1ي�س���عرن1بقيمة1العم���ل,1وم�س���اركة1االأخريات1
1,(Compton, 2005)1باالأن�س���طة.1وع���الج1االحب���اط1ومن���وذج1تو�س���يح1القي���م
ومثال1على1ذلك1حتديد1بع�ص1القيم1مع1التلميذات1والتي1�ستكون1اأ�سا�ص1التعامل1
يف1اجلل�س���ات1العالجية1مثل1ال�س���دق1والتعاون1وال�س���راحة1وم�ساعدة1االأخريات,1
وتاأكيده���ا1وتعزيزه���ا1يف1اجلل�س���ات1العالجي���ة,1وكم���ا1عر����ص11بع����ص1االأحادي���ث1
واالآيات1القراآنية1و�س���وؤال1التلميذات1ع���ن1القيم1التي1حتملها1لنا1وكيف1اأن1الدين1
اال�س���المي1دعا1للتم�سك1مبكارم1االأخالق1وقيم1التفاوؤل1للو�سول1الأهدافنا.11كما1
مت1ت�س���مني1الربنام���ج1العالج���ي1ع���دد1م���ن1االأن�س���طة1واالآلي���ات1االيجابي���ة1التي1
ت�س���اعد1ذوي1�س���عوبات1التعل���م1يف1حتقيق1م�س���توى1جيد1من1ج���ودة1احلياة1كزيادة1
التفك���ري1التف���اوؤيل11ورواي���ة1الق�س����ص1ومهارات1املجادل���ة1وغريها1من1االأن�س���طة1
(Gilman et. al., 2009).1ومن���اذج1للتعام���ل1م���ع1مفه���وم1ال���ذات1كنموذج1قبول1
ال���ذات1فم���ن1خالل1الربنام���ج1العالجي1ذك���رت1التلمي���ذه1خ�سائ�س���ها1االيجابية1
واملمي���زه1والتي1جتعله���ا1خمتلفة1عن1االأخريات1وكيف1ميك���ن1توظيفها1يف1تكوين1
ال�س���داقات1وم�س���اركة1االأخريات,1ومنوذج1تقييم1الذات1من1خالل1عر�ص1مواقف1
وتختار1التلميذة1ما1تراه1منا�س���با1للموقف1وذكر1ال�س���بب,1واأي�س���ا1ًمنوذج1مراقبة1
ال���ذات1حي���ث1طلب1م���ن1التلمي���ذات1اأن1يكتنب1بع����ص1االأعمال1التي1قم���ن1بها1دون1

.(Bachkirora, 2001 طلب1امل�ساعدة1من1االآخرين)1اخلطيب11993؛

كم���ا1ت�س���منت1جل�س���ات1الربنام���ج1اأن�س���طة1وتدريبات1متنوع���ة1للتعامل1م���ع1اأبعاد1
التوافق1الدرا�سي,1حيث1مت1ت�سمني1اجلل�سات1باالأن�سطة1والتدريبات11التي1ت�ساعد1
التلمي���ذة1يف1كل1بع���د1م���ن1اأبع���اده1مع1الرتكيز1عل���ى1تغيري1مدركاتها1وت�س���وراتها1
نحو1االأخريات1وانفعاالتها1يف1خمتلف1املواقف1االكادميية1,1ولذلك1حر�سنا1على1
ت�س���مني1الربنام���ج1تدريبات1واأن�س���طة1ايجابي���ة1لتكوين1اجتاه���ات1ايجابية1لدى1
الطالب���ة1نح���و1ذاتها1ونحو1االآخري���ن1بتملكها1نظرة1تفاوؤلي���ة1بعيدة1عن1انفعاالت1
الغ�س���ب1وال���ردود1االنفعالي���ة1او1ال�س���لوكية1ال�س���ريعة1يف1املواق���ف1االأكادميية1كما1
ت�س���منت1اجلل�س���ات1عل���ى1بع����ص1القيم1كح���ب1االأخريات1من1خ���الل1عر�ص1بع�ص1
االأحادي���ث1النبوي���ة1كح���ب1الأخي���ك1ما1حتب1لنف�س���ك,1واال�س���تماع1لهم1,وال�س���دق1

والتفاوؤل1وم�ساعدة1االآخرين.
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11اإ�س���افة1يف1جميع1اجلل�س���ات1مت1التعرف1على1ما1تريد1اأن1حتققه1التلميذة,1حيث1
ط���رح1�س���وؤال1يتعل���ق1مب���ا1تتمناه1وتتطل���ع1اإلي���ه1التلميذة1بامل�س���تقبل1ومناق�س���ة1ما1
متتلك���ه1التلمي���ذة1م���ن1االمكان���ات1ونقاط1القوة1التي1ت�س���اعدها1للو�س���ول1اإىل1ما1
تتمناه1كل1هذا1يف1�سبيل1حتقيق1الهدف1املراد1اجنازه1وحتقيقه1من1قبل1التلميذة.1
مع1تكوين1عالقات1ايجابية1بني1التلميذات1وتقويتها1من1خالل1تقوية1العالقات11

داخل1ال�سف1الدرا�سي1عن1طريق1التعلم1التعاوين1والنمذجة1ولعب1االأدوار.

11111كما1مت1الك�سف1عن1داللة1الفروق1بني1متو�سطي1رتب1درجات1القيا�سني1القبلي1
والبعدي1للمجموعة1ال�س���ابطة1لل�س���فني1اخلام�ص1االإبتدائي1وال�س���ابع1املتو�سط1
كم���ا1ه���و1مو�س���ح1يف1اجلدول���ني1)9(,1)10(,1حي���ث1ات�س���ح1من1النتائج1ع���دم1وجود1
ف���روق1دال���ة1اح�س���ائيا1ًب���ني1القيا�س���ني1القبل���ي1والبع���دي1للمجموع���ة1ال�س���ابطة1
لل�س���فني1اخلام����ص1االبتدائي1وال�س���ابع1املتو�س���ط,1وه���ذه1النتيجة1توؤك���د1على1اأن1
الربنام���ج1حق���ق1اله���دف1املطل���وب,1وميكن1النظ���ر1اإىل1هذه1النتيج���ة1والتي1تبدو1

منطقية

 اإىل اأ�سباب عدم حت�سن املجموعة ال�سابطة, وقد يرجع ذلك اإىل ما يلي:
11 ع���دم1تق���دمي1برنام���ج1عالج���ي1للمجموع���ة1ال�س���ابطة1لتح�س���ني1التواف���ق1.

النف����ص1 عل���م1 الآلي���ات1 ال�س���ابطة1 املجموع���ة1 تتعر����ص1 الدرا�س���ي,1حي���ث1مل1
االيجاب���ي.1وق���د1اتفقت1جمموعة1من1الدرا�س���ات1مثل)1ال�س���يد,12010(,1على1
�سرورة1التدخل1ومدى1فاعلية1الربنامج1العالجي1يف1خف�ص1ال�سلوكات1غري1

املرغوبة.

21 اإن1تالميذ1املجموعة1ال�سابطة1ال1يدر�سن1بنف�ص1مدار�ص1تلميذات1املجموعة1.
التجريبي���ة1وهذا1بدورة1مل1يجعل1التلميذات1يتعرفن1على1بع�س���هن1البع�ص1
وينقلن1خرباتهن1حول1الربنامج1لتلميذات1املجموعة1ال�سابطة,1فاالأ�سدقاء1
لهن1تاأثري1مبا�س���ر1وقوي1على1بع�س���هن1البع�ص1وخ�سو�سا1ًيف1بداية1مرحلة1
املراهقة1)ال�س���ف1اخلام�ص1االبتدائي1وال�س���ف1ال�س���ابع1املتو�س���ط(.1وهذا1ما1
اأكد1علية1ال�س���يخ1)2003(,1اأن1التلميذ1ي�س���تمد1مفهومه1على1اأهمية1ذاته1من1
اجتاه���ات1رفاق���ه1وردود1اأفعاله���م1جتاه���ه,1حي���ث1يتطب���ع1بطباعهم1وي�س���تمع1
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الأفكاره���م1ويقلد1اجنازاتهم.1فلو1كانت1تلميذات1املجموعة1ال�س���ابطة1بنف�ص1
مدار����ص1تلمي���ذات1املجموع���ة1التجريبي���ة,1فرمبا1وجدت1ف���روق1يف1املجموعة1
ال�س���ابطة1لتاأثره���ن1باأقرانه���ن1م���ن1املجموع���ة1التجريبي���ة.1ورمب���ا1الف�س���ل1
املتكرر1للتلميذات1يف1املواد1االأكادميية1يزيد1من1م�سكالت1التوافق1الدرا�سي.1

31 كما1ميكن1تف�سري1هذه1النتيجة1يف1�سوء1عوامل1واأ�سباب1تربوية1مثل:.
• اإن1�س���عف1	 انخفا����ص1م�س���توى1امله���ارات1الثقافي���ة1والتدريبي���ة1للمعلم���ات:1

التوعية1واملعرفة1من1قبل1املعلمة1وامل�س���رفة1االجتماعية1على1اأهمية1حت�سني1
التوافق1الدرا�س���ي1لدى1ذوي1�س���عوبات1التعلم1داخل1ال�س���ف1الدرا�سي1له1اأثر1
�س���لبي1على1التلميذات1ذوات1�س���عوبات1التعلم,1وخا�س���ة1اأن1هذا1الفئة1تدر�ص1
حت���ت1مظل���ة1املدار����ص1احلكومي���ة1العامة1مدجمة1م���ع1التلمي���ذات1العاديات,1

فللمعلمة1دور1كبري1يف1تنمية1مهارات1هوؤالء1التلميذات.

• عدم1توفر1اأن�س���طة1ومو�س���وعات1يف1املناه���ج1التعليمية1يف1املرحل���ة1االبتدائية1	
واملتو�س���طة1الت���ي1تركز1عل���ى1اآليات1علم1النف����ص1االيجابي:1فاملناهج1تت�س���ف1
باجلم���ود1وال1تعم���ل1على1تلبية1حاجات1التالميذ1يف1ه���ذه1املرحلة1االبتدائية1
واملتو�س���طة1فتجع���ل1التلميذ1غ���ري1قادر1على1اتخاذ1القرارات1وحل1م�س���كالته1
وال1ت�س���بع1حاجاته1النف�س���ية1وال1توؤدي1الإك�س���ابه1ا�س���رتاتيجيات1للتعامل1مع1
املواق���ف1االجتماعي���ة1واالنفعالي���ة1وتنمي���ة1ذواته���م.1فهن���اك1جمموع���ة1م���ن1
من���اذج1علم1النف�ص1االيجابي1التي1ميكن1ا�س���تخدامها1كمنهج1تعليمي1لذوات1
 (Gilmanس���عوبات1التعلم1منها:1منوذج1التدخ���الت1االيجابية1مع1االأطفال�
 Bachkirova,2004) اخلطي���ب,)12003؛(1اإدارة1ال���ذات1.el. Al., 2009)

.Peterson,2006)

• اهتم���ام1املدار����ص1باجلوان���ب1االأكادميي���ة1دون1اجلوان���ب1االأخ���رى,1حي���ث1اأن1	
تق���ومي1اأداء1املدر�س���ة1ين�س���ب1عل���ى1اجلوان���ب1االأكادميي���ة1فقط.1ان1املدر�س���ة1
ه���ي1امل���كان1الذي1ياأمل1منه1املجتمع1اأن1ي�س���كل1فيه1اأف���راد1يتكيفون1مع1القيم1
واملبادئ1االيجابية1وي�س���عون1اإىل1تر�سيخها1لدى1التالميذ.1ان1هدف1التعليم1
االأ�سا�س���ي1يف1املجتمع���ات1احلديث���ة1هو1تنمية1�سخ�س���ية1التلميذ1وامل�س���اركة1يف1
تنمية1فكرة1االإيجابي1بحيث1يكون1قادرا1ًعلى1امل�ساهمة1يف1تنمية1جمتمعه,1كما1
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حتر�ص1تلك1املجتمعات1اأن1يتمتع1تالميذها1بروح1القيادة1والثبات1االنفعايل1
والتفاع���ل1االجتماع���ي1حت���ى1يكونوا1اأكرث1ثق���ة1يف1اأنف�س���هم1وتكوين1عالقات1
ايجابية1مع1االآخرين,1ولذلك1فدور1الرتبية1احلديثة1ال1يقت�سر1على1تزويد1
التالمي���ذ1بالثقاف���ة1و1تنمي���ة1القيم1داخل1ال�س���ف1الدرا�س���ي1واإمن���ا1ميتد1اإىل1
خارج1ال�سف1الدرا�سي.1فقد1تهتم1املدار�ص1يف1جمتمعنا1باجلوانب1االأكادميية1
دون1اجلوانب1االأخرى1مثل1علم1النف�ص1االإيجابي1وتنمية1�سخ�سية1التلميذ,1
حت���ى1اأن1تق���ومي1اأداء1التلمي���ذ1يف1املدر�س���ة1ين�س���ب1على1اجلوان���ب1االأكادميية1
الت���ي1تره���ق1التلميذ1وت�س���عره1بامللل1خا�س���ة1تالمي���ذ1ذوي1�س���عوبات1التعلم,1
فاملدار����ص1احلكومي���ة1لدين���ا1بحاج���ة1اإىل1الرتكي���ز1عل���ى1ا�س���تثمار1وتنمي���ة1
�سخ�س���ية1التالميذ1وت�س���جعهم1من1خالل1اأن�س���طة1ومناهج1خارجة1عن1اطار1
املنه���ج1الدرا�س���ي1وذلك1من1خالل1ا�س���راكهم1يف1العمل1اجلماعي1وامل�س���ابقات1
وتنظيم1ح�س����ص1اإ�س���افية1تراع���ي1جوانب1غر�ص1االيجابية1ل���دى1التالميذ,1
فالتلميذ1لي�ص1علبة1فارغة1يتم1ح�س���وها1باملعرفة1واملعلومات1واإمنا1هو1كائن1
يبحث1عن1املعرفة1وي�س���تطيع1اأن1يعلم1نف�س���ة1من1خالل1امل�ساركة1باالأن�سطة.1
هن���اك1عوامل1مدر�س���ية1اأخ���رى1مثل:1افتقار1املعل���م1اإىل1االجتاهات1الرتبوية1
يف1التعامل1مع1التالميذ1يف1جمال1علم1النف�ص1االإيجابي1وتنمية1ال�سخ�س���ية1
ومفه���وم1ال���ذات,1باالإ�س���افة1اإىل1تخوي���ف1التالمي���ذ1م���ن1الف�س���ل1واالعتم���اد1
يف1ال�س���رح1عل���ى1احلف���ظ1والتلق���ني,1وازدح���ام1الف�س���ول1بالتالمي���ذ1وع���دم1
توافر1البيئة1املنا�س���بة1ملمار�س���ة1االأن�س���طة1املختلفة,1كذلك1ع���دم1توفر1الروح1
االإيجابي���ة1ل���دى1بع����ص1املعلمني1يف1متابعة1بع�ص1ال�س���لوكيات1ال�س���لبية1لدى1
التالمي���ذ1وحماول���ة1حله���ا,1اإن1دور1املدار����ص1ه���و1تنمية1اجلوان���ب1االيجابية11
للفرد1والتي1تعد1جزًء1مهما1من1املنهج1الدرا�س���ي1الأنها1اأحد1العنا�س���ر1املهمة1

يف1بناء1�سخ�سية1التالميذ1و�سقلها.1
• وق���د1مت1تطبي���ق1الربنامج1وفق1مبادئ1علم1النف�ص1االيجابي1كما1اأ�س���ار1اإليها1	

:(Selgiman, 2002)
• 1االهتمام1بنقاط1القوة1وال�سعف1لدى1الفرد.	
• االهتمام1بال�سالمة1النف�سية1واالتزان1النف�سي1لدى1الفرد.	
• االيجابي���ة1	 ال�سخ�س���ية1 وال�س���مات1 االيجابي���ة1 الذاتي���ة1 باخل���ربة1 االهتم���ام1

وتنميتها.
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11كم���ا1مت1تطبي���ق1ه���ذا1الربنامج1وفق1جمموع���ة1اأبعاد1التوافق1الدرا�س���ي,1
والرتكيز1على1موؤ�سرات1ال�سعوبات1االجتماعية1ك�سوء1االدراك1االجتماعي1و�سوء1
التقدي���ر1واحلكم1وال�س���عوبات1يف1ا�س���تقبال1م�س���اعر1االآخرين1وم�س���كالت1احل�ص1
1,)Vandeel& Hembree,2004)االجتماعي1وتكوين1�س���داقات,1فت�سري1درا�سة
اإىل1اأن1عالقة1التلميذ1باأقرانه1توؤثر1على1توافقه1الدرا�س���ي1وحت�س���يلة1االأكادميي1
ومفهومه1للذات,1كما1اأن1رد1فعل1االآخرين1للتلميذ1يوؤثر1على1توافقه1االجتماعي,1
فالرف����ص1ل���ه1تاأثري1�س���لبي1عل���ى1التواف���ق1ويف1املقابل1لل�س���داقة1والقب���ول1تاأثريا1ً
اإيجابًيا)1يف:1املطريي,2007(.11وبذلك1فاإن1�س���لوكيات1االن�س���ان1وانفعاالته1تلعب1
دور1كب���ري1يف1حتدي���د1عالق���ة1االن�س���ان1باالآخري���ن,1وم���دى1قبول���ه1م���ن1االآخرين1
يوؤثر1تاأثريا1كبريا1وذو1اأهمية1كبرية1يف1حياة1االإن�س���ان1والتي1متكنه1من1ال�س���عور1
بالثقة1وال�سعادة1وتدفعه1للنجاح.1ورغم1اعتماد1الربنامج1على1اآليات1علم1النف�ص1
االيجاب���ي1اإال1اأن���ه1ا�س���تند1عل���ى1بع����ص1االج���راءات1�س���واء1يف1املج���ال1االجتماع���ي1
كالنمذج���ة1ولع���ب1االأدوار1املج���ال1االجرائ���ي1كالتعزي���ز1اأو1املج���ال1املع���ريف1كح���ل1
امل�س���كالت1لتحقي���ق1اأه���داف1اجلل�س���ة,1باالإ�س���افة1اإىل1ذل���ك1مت1تطبي���ق1الربنامج1
ع���ن1طري���ق1اتباع1ا�س���رتاتيجيات1وا�س���حة1وحم���ددة,1كذل���ك1ا�س���تخدام1التمارين1
والتدريب���ات1الكافي���ة1عن1كل1جل�س���ة1واإعطاء1اأمثلة1متنوعة,1اعتمادا1على1اأ�س���لوب1
احل���وار1احل���ر1واال�س���تماع1اجلي���د1للتلمي���ذات1يف1اجلل�س���ات1وال���ذي1ب���دورة1جع���ل1
التلمي���ذات1يتغلنب1على1اخل���وف1واخلجل1وزيادة1الثقة1بالنف�ص1وكذلك1اكت�س���اب1
بع�ص1ال�سلوكيات1املرغوبة1كاال�ستماع1لالآخرين1وعدم1مقاطعة1حديث1االآخرين1
واح���رتام1اأراء1الغ���ري1عن1طريق1احلوار1مع1بع�س���هن1البع�ص1والتفاعل1االيجابي1
م���ع1بع�س���هن1لبع�ص1من1خالل1العديد1من1االأن�س���طة1التي1اعتم���دت1على1التعلم1
التعاوين1والنمذجة1مع1ت�س���حيح1اأخطاء1التلميذات.11وتقدمي1التقومي1اخلتامي1
والتغذي���ة1الراجع���ة1للتلمي���ذات1وذلك1لل�تاأك���د1من1مدى1جناح1اجلل�س���ة1وحتقيق1
اأهدافها1وهذا1ما1اأكد1علية1)�سليم,20031(,1حيث1اأن1معرفة1النتائج1ومدى1النجاح1
يف1اأداء1العم���ل1املطل���وب,1عادة1ما1تعطى1يف1نهاية1االأداء,1اأي1بعد1اأن1ينتهي1التلميذ1
من1القيام1باال�ستجابة,1ليعيد1توجيهه1اذا1انحرف1عن1الهدف1وبعد1ذلك1يحدث1
التعزي���ز1مل���ا1تعلم���ه1الف���رد1كما1تزي���د1ثقته1يف1�س���حة1تعلمه.1وه���ذه1النتائج1حتقق1
�سحة1الفر�ص1الرابع1جزئيا1ًحيث1ا�ستمر1تاأثري1الربنامج1على1العينة1التجريبية1

لل�سف1اخلام�ص1االبتدائي1وال�سف1ال�سابع1املتو�سط1حتى1بعد1توقفه.
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ت�س���ابه1الربنام���ج1العالج���ي1م���ن1حي���ث1اأهداف���ه1واآليات���ه1واإجراءات���ه1ب���ني1 1
ال�سفني1اخلام�ص1االبتدائي1وال�سف1ال�سابع1املتو�سط,1حيث1مل1تظهر1فروق1بني1
املرحلتني1يف1بع�ص1االأبعاد,1حيث1كان1الهدف1العام1هو1حت�سني1التوافق1الدرا�سي1
ل���دى1التلمي���ذات1ذوات1�س���عوبات1التعلم1من1خالل1ا�س���تخدام1اآلي���ات1علم1النف�ص1
االإيجابي1من1ال�سف1اخلام�ص1االبتدائي1وال�سف1ال�سابع1املتو�سط.11كذلك1ت�سابه1
االأهداف1اخلا�س���ة1بالربنامج1ل���كال1املرحلتني1فمن1االأهداف1اخلا�س���ة:1التقليل1
م���ن1ال�س���لوكات1غ���ري1املرغوب���ة,1تكوي���ن1ال�س���داقات,1ال���رتوي1وع���دم1االندف���اع,1
االعتماد1على1النف�ص,1التعرف1على1اأ�ساليب1م�ساركة1االآخرين,1التعاون1االيجابي1
والتع���رف1عل���ى1اجلوان���ب1االيجابية1يف1ال�سخ�س���ية.11كما1مت1تطبي���ق1بع�ص1اآليات1
علم1النف�ص1االإيجابي1وهي1عبارة1عن1جمموعة1من1االأن�سطة1واالإجراءات1املبنية1
عل���ى1اأ�س����ص1ومب���ادئ1عل���م1النف����ص1االإيجاب���ي,1حيث1تنوع���ت1وتع���ددت1االإجراءات1
مث���ل:1املناق�س���ة1اجلماعية,1الع���الج1العقالين,1الن�س���اط1الق�س�س���ي,1اإدارة1الذات,1
ا�س���لوب1ح���ل1امل�س���كالت,1التدخ���الت1االيجابي���ة.1اأم���ا1فيم���ا1يخ�ص1عينة1الدرا�س���ة1
فق���د1كان���ت1العينة1من1االإن���اث1يف1املرحلتني1ومن1ذوات1�س���عوبات1التعلم1ولديهن1
�س���عوبات1تعل���م,1كم���ا1كان���ت1العينة1من1نف����ص1املنطقة1التعليمي���ة1)منطقة1حويل1
التعليمي���ة(,1اأي1مت�س���ابهه1يف1اخللفي���ة1الثقافية1والبيئي���ة.11ويف1كال1املرحلتني1مت1
تطبي���ق1نف�ص1املقايي�ص1واالختبارات1عليه���ا,1حيث1مت1تطبيق1نف�ص1اختبار1الذكاء1
راف���ن1للم�س���فوفات)1عبدال���روؤوف,19991(,1ومقيا�ص1التوافق1الدرا�س���ي,11كما1مت1
االط���الع1عل���ى1نتائج1الدرجات1النهاية1للمواد1الدرا�س���ية1االأ�سا�س���ية1)لغة1عربية,1
ريا�س���يات,1لغ���ة1اجنليزي���ة,1عل���وم,1تربي���ة1اإ�س���المية,1اجتماعي���ات(,1يف1الف�س���ل1
الدرا�س���ي1الثاين1من1العام1الدرا�س���ي20101\1,2011وكان���ت1املرحلتان1متكافئتان,,1
وق���د1مت1تطبي���ق1املقايي����ص1واالختب���ارات1ب�س���ورة1جماعي���ة1عل���ى1التلمي���ذات1يف1
كال1املرحلت���ني,1باالإ�س���افة1اإىل1اأتب���اع1ت�سل�س���ل1مع���ني1عند1تطبي���ق1الربنامج1على1
املرحلت���ني1دون1اخت���الف,1فبكل1جل�س���ة1تقدم1العنا�س���ر1التالية:1عنوان1اجلل�س���ة,1
تاري���خ1اجلل�س���ة,1الهدف1من1اجلل�س���ة,1االأدوات1امل�س���تخدمة,1الفني���ات1والتقنيات,1
االإجراءات,1التقومي.11مع1التنوع1يف1اأ�س���اليب1عر�ص1اجلل�س���ات1مابني1اأوراق1عمل1
وعر����ص1البوربوينت1وتنوع1ال�س���ور1واحلوارات1م���ع1التلميذات1يف1املرحلتني,11كما1
اأن1عدد1اجلل�س���ات1يف1كل1مرحلة1كان1مت�س���اويا1ًباالإ�س���افة1اإىل1ع���دد1اأيام1التطبيق1
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فكل1مرحلة1كانت1عدد1جل�س���اتها1)17(1جل�س���ة1تت�س���من1جل�س���ة1االختب���ار1القبلي1
والبع���دي1والتتبع���ي1ملقيا�ص1مفهوم1الذات1واجلل�س���ات1العالجية1موزعة1على1)5(1
اأ�س���ابيع1بواق���ع1)3(1جل�س���ات1اأ�س���بوعيا1ًمبعدل1جل�س���ة1واحدة1بالي���وم1مدتها1)40(1
دقيقة,1اأي1اأنه1ت�س���ابه1تطبيق1الربنامج1من1حيث1اآلياته1واأهدافه1واإجراءاته1بني1
مرحل���ة1واأخ���رى.11ونتيج���ة1الفر�ص1الرابع1تتفق1مع1درا�س���ة1)ال�س���يد,120101),1يف1
م���دى1فاعلي���ة1الربام���ج1العالجية1يف1خف�ص1ال�س���لوكات1غري1املقبول���ة1لدى1ذوي1

�سعوبات1التعلم.

وميك���ن1تف�س���ري1الف���روق1يف1الفر����ص1اخلام����ص1والت���ي1ج���اءت1ل�س���الح1 11
املجموع���ة1التجريبي���ة1م���ن1ال�س���ف1ال�س���ابع1املتو�س���ط1م���ن1خ���الل1االط���الع1على1

خ�سائ�ص1النمو1للمرحلتني1والتعامل1معها1من1خالل1مايلي:1

اأ�سار1كل1من1(عامر11995; �سعيد19931),1اإىل1خ�سائ�ص1النمو1يف1املرحلة1
االبتدائية:

النم�و اجل�س�مي: جمموع���ة1من1التغ���ريات1الكمي���ة1من1زي���ادة1يف1احلجم1. 1
وال���وزن1وطول1اجل�س���م1وجمموعة1من1التغريات1الكيفي���ة1املرتبطة1بتطور1االأداء1

الوظيفي1الأجهزة1اجل�سم1و�سمك1االألياف1الع�سبية.

النم�و احلرك�ي:1زيادة1من���و1التاآزر1بني1الع�س���الت:1مثل1الت���اآزر1بني1العني1. 2
واليد1وبني1حا�سة1ال�سمع1والب�سر1وزيادة1املهارات1يف1التعامل1مع1االأ�سياء1واملواد.1
وق���د1مت1االهتم���ام1باجلوانب1واالأن�س���طة1احلركية1مثل:1لع���ب1االأدوار1والنمذجة1
والتعل���م1التع���اوين,1وذل���ك1يف1تعزي���ز1الن�س���اط1احلرك���ي1ل���دى1التلمي���ذات1ومن���و1
�سخ�س���يتهن1النف�س���ية1واالجتماعية,1وتكوين1مفاهيم1ايجابي���ة1عن1ذواتهن,1كما1
مت1تدري���ب1التلميذات1عل���ى1الكتابة1وتنميتها1من1خالل1جمموعة1من1التدريبات1

التي1تعتمد1على1الكتابة.1

النم�و احل�س�ي: يتمي���ز1يف1ه���ذه1املرحل���ة1بالتواف���ق1الب�س���ري1وال�س���معي1. 3
واللم�سي1الذي1يتجه1نحو1االكتمال1بالتدريب1يف1نهاية1املرحلة.11وقد1مت1الرتكيز1
عل���ى1حوا����ص1التلمي���ذات1وت�س���جيعهن1عل���ى1املالحظة1واالنتب���اه1اأثناء1اجلل�س���ات,1
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واملواقف1داخل1الف�س���ل1من1خالل1اأنواع1االأن�س���طة1املرتبطة1بالو�س���ائل1ال�س���معية1
والب�س���رية1واللم�س���ية1مثل:1اثراء1بيئة1التلميذات1باالأ�س���ياء1احل�سية1التي1ميكن1
للتلميذات1اأن1يتفاعلن1معها1مبا�سرة1مثل1النمذجة1ولعب1االأدوار,1وكذلك1اإتاحة1
الفر�س���ة1للتلمي���ذات1للتفاع���ل1م���ع1بع�س���هن1البع����ص1وم���ع1االآخري���ن1من1خالل1
التعل���م1التع���اوين,1وتعري����ص1التلمي���ذات1ملواقف1التح���دي1املعقول1الذي1ينا�س���ب1
مرحل���ة1النم���و1الت���ي1تنتمي1اإليه���ا1التلميذات1,1باالإ�س���افة1اإىل1ا�س���تعمال1م�س���ادر1
وم���وارد1تعل���م1جدي���دة1مث���ل1البوبوين���ت,1واأخ���ريا1ًاختي���ار1االأن�س���طة1الت���ي1تعتمد1
عل���ى1احلركة1واملناف�س���ة1مثل1امل�س���ابقات1بني1املجموعات1وع���دم1تكليف1التلميذات1

مبهمات1م�ستحيلة1قد1توؤدي1اإىل1االحباط.

النمو العقلي:1القدرة1على1التعلم1والتفكري1والتخيل,1وكذلك1منو1الذكاء1. 4
وحب1اال�س���تطالع1ومنو1املفاهيم,1باالإ�س���افة1اإىل1االدراك1بني1االأ�س���باب1والنتائج.11
فم���ن1خالل1ا�س���تثارة1دافعية1التلمي���ذات1وتوجيه1وتنمية1ميوله���ن1واهتماماتهن1
املتعددة1بذكر1مواهبهن1يف1بع�ص1التدريبات1اأثناء1اجلل�س���ات,1مع1مراعاة1الفروق1
الفردي���ة1يف1ق���درات1التلميذات1املختلفة,1كما1مت1العمل1على1التخفيف1من1التذكر1

واحلفظ1االآيل.

النم�و النفع�ايل:1تب���دي1التلمي���ذات1يف1ه���ذه1املرحل���ة1احل���ب1وحماول���ة1. 5
الو�س���ول1اإليه1بكافة1الو�س���ائل1وتتح�س���ن1عالقاتهن1االجتماعية1واالنفعالية1مع1
االآخري���ن,1كم���ا1تتكون1لديه���ن1العواطف1والع���ادات1االنفعالية1املختلف���ة,1وتتكون1
لديه���ن1ح�سا�س���ية1النق���د1وال�س���خرية1م���ن1قب���ل1الوالدي���ن1واملعلم���ني1واالأق���ران,1
ومييلون1اإىل1نقد1االآخرين1وي�س���عرن1بامل�سوؤولية1وبا�ستطاعتهن1تقومي1�سلوكهن1

ال�سخ�سي.11

النم�و الجتماع�ي:1اجت���اه1التلمي���ذات1نح���و1اال�س���تقاللية1وات�س���اع1دائرة1. 6
ميوله���ن1واجتاهاتهن1ومنو1ال�س���مري1ومفاهيم1ال�س���دق1واالأمان���ة1وزيادة1الوعي1
االجتماع���ي1لديه���ن,1والق���درة1واملي���ل1نح���و1القيام1بامل�س���وؤوليات1ومن���و1مهاراتهن1
االجتماعي���ة,1باالإ�س���افة1اإىل1تزاي���د1االهتم���ام1وامل�س���ايرة1للقواع���د1واملعايري1التي1

يفر�سها1االأقران1وزيادة1حدة1تاأثري1جماعة1االأقران1على1�سلوكهن.11
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النم�و اللغ�وي:1قدرة1التلمي���ذات1على1ا�س���تخدام1اللغة1بطريقة1�س���ليمة.11. 7
يتاأث���ر1النم���و1اللغوي1عن���د1التلمي���ذات1بالنمو1العقل���ي1واالجتماع���ي1واالنفعايل,1
فكلم���ا1تقدم���ت1التلميذة1يف1املرحل���ة1العمرية1كلما1زاد1التح�س���يل1اللغوي1لديها.11
�س���جع1الربنامج1العالجي1التلميذات1على1القراءة1من1خالل1الن�س���اط1الق�س�سي1
وت�س���جيعهن1على1ا�ستخدام1الطرق1ال�س���حيحة1التعبري1ويف1التخاطب1والتحدث1

يف1املواقف1املنا�سبة1من1خالل1التعبري1االيجابي1عن1الذات.

النمو الأخالقي:1ات�ساف1�سخ�سية1التلميذة1باملبادئ1اخللقية1ال�سحيحة1. 8
امل�س���تمدة1من1ال�س���ريعة1اال�س���المية1من1خالل1معرفة1التلميذة1لقواعد1ال�سلوك1

االأخالقي1القائم1على1االحرتام1املتبادل1�سواء1مع1الزميالت1اأو1املعلمات.11

يت�س���ح1م���ن1الفر�ص1اخلام�ص1اأن1الربنامج1القائ���م1على1اآليات1علم1النف�ص1 1
االيجابي1كان1له1تاأثري1وا�سح1على1تلميذات1ال�سفني1اخلام�ص1االبتدائي1وال�سابع1
املتو�س���ط1)11-113�س���نة(,1ونظرا1ًالختالف1اخل�سائ�ص1العمرية1للمرحلتني1فقد1
لوح���ظ1اأن1تلمي���ذات1ال�س���ف1اخلام����ص1ك���ن1اأك���رث1تفاع���اًل1م���ن1خالل1االأ�س���اليب1
القائم���ة1على1النمذجة1)النظري���ة1االجتماعية(,1والتعزيز1)النظرية1ال�س���لوكية1
االإجرائي���ة(,1ولع���ب1االأدوار1والتعل���م1التع���اوين.1كم���ا1اأن1النم���و1احلرك���ي1وزي���ادة1
التعامل1مع1االأ�سياء1والنمو1احل�سي1لدى1تلميذات1ال�سف1ال�سابع1اأكرث1منه1لدى1
تلميذات1ال�س���ف1اخلام�ص,1باالإ�س���افة1اإىل1النمو1االنفعايل1القائم1على1العواطف1
واالنفع���االت1املختلف���ة1اأثن���اء1التفاع���ل1م���ع1االآخري���ن,11وكذل���ك1املي���ل1للجماع���ة1
وتاأثريها1على1�سلوك1التلميذة1من1خالل1النمو1االجتماعي1والبحث1عن1القدوة,1
ولذل���ك1فاإن1تلميذات1ال�س���ف1ال�س���ابع1كن1اأك���رث1تاأثرا1ًباجراءات1تعديل1ال�س���لوك1
القائم���ة1عل���ى1النظرية1املعرفي���ة1كالعالج1العق���الين1نتيجة1النم���و1العقلي1ومنو1
مدركات1واجتاهات1التلميذات1يف1هذه1املرحلة,1كذلك1تطور1امل�س���توى1احل�س���ي1يف1
التفك���ري1اإىل1امل�س���توى1املجرد.1وهذا1يوؤكد1�س���حة1الفر�ص1اخلام����ص1جزئيا1ًحيث1
اأن1تلميذات1ال�س���ف1ال�س���ابع1كن1اأكرث1جتاوبا1ًللربنامج1وفهما1ًالإجراءاته1واآلياته1

والتي1وافقت1خ�سائ�ص1النمو1لهذه1املرحلة.
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التو�صيات الرتبوية :
يف1�س���وء1م���ا1اأ�س���فرت1عن���ه1نتائ���ج1الدرا�س���ة1احلالي���ة,1ميك���ن1ا�س���تخال�ص1بع����ص1
التو�س���يات1الت���ي1ميك���ن1اأن1تكون1ذات1فائ���دة1يف1تطوير1العملي���ة1التعليمية,1وهي1

ما1يلي1:

11 اأهمي���ة1توعية1القائمني1على1العملية1التعليمية1بعمل1اختبارات1ت�سخي�س���ية1.
م�س���حية1ل���ذوي1�س���عوبات1التعل���م1منخف�س���ي1التواف���ق1الدرا�س���ي,1م���ن1اأجل1

حتديدهم1والتدخل1العالجي1لهم.
21 اأهمية1و�س���ع1الربامج1االإر�س���ادية1الالزمة1من1قبل1املتخ�س�س���ني1النف�س���يني1.

والرتبوي���ني1وذل���ك1به���دف1تنمي���ة1التواف���ق1الدرا�س���ي1ل���دى1االأطف���ال1ذوي1
�سعوبات1التعلم1.

31 ت�سمني1اآليات1علم1النف�ص1االيجابي1يف1املناهج1التعليمية1..
41 اال�س���تفادة1م���ن1الربنام���ج1العالج���ي1يف1تنمي���ة1التوافق1الدرا�س���ي1لدى1ذوي1.

�سعوبات1التعلم.
51 اأهمية1تدريب1املعلمني1على1تطبيق1اآليات1علم1النف�ص1االيجابي1مع1التالميذ1.

�سمن1املنهج1التعليمي1داخل1الف�سل1الدرا�سي.
61 اال�س���تفادة1من1من���اذج1علم1النف�ص1االيجابي1التي1ميكن1ا�س���تخدامها1كمنهج1.

تعليمي1لتنمية1التوافق1الدرا�سي1لدى1ذوي1�سعوبات1التعلم1.
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ملخ�س:
ه���دف1البح���ث1الراه���ن1اإىل1التع���رف1عل���ى1اجتاه���ات1معلم���ي1الرتبي���ة1
اخلا�س���ة1قب���ل1اخلدمة1)الط���الب1املعلمني(1نح���و1التدري�ص1االبت���كاري,1وتكونت1
عينة1الدرا�س���ة1من1)97(1طالًبا1وطالبة,1منتظمني1بامل�س���تويني1ال�س���ابع1والثامن1

يف1ق�سم1الرتبية1اخلا�سة1بكلية1الرتبية1يف1جامعة1اجلوف.

واتب���ع1الباحث���ان1املنه���ج1الو�س���في1التحليل���ي؛1للتعرف1على1م���دى1تاأثر1
اجتاه���ات1عين���ة1البح���ث1نح���و1التدري����ص1االبتكاري1ل���ذوي1االحتياجات1اخلا�س���ة1
ب���كل1من1املع���دل1االأكادمي���ي1الرتاكمي؛1واخل���ربة1يف1التعامل1م���ع1التالميذ1ذوي1
�س���عوبات1التعل���م1وذوي1االإعاقة1العقلية1خالل1التدري���ب1امليداين؛1والنوع1)ذكور1
واإن���اث(,1ومتثل���ت1اأداة1البح���ث1يف1مقيا����ص1االجت���اه1نحو1التدري����ص1االبتكاري1من1

اإعداد1الباحثني.

واأظه���رت1نتائ���ج1البحث1وجود1اجت���اه1اإيجابي1نحو1التدري����ص1االبتكاري1
ل���دى1عين���ة1الدرا�س���ة1بوج���ه1ع���ام,1ووجود1ف���روق1دال���ة1يف1االجتاه1نح���و1التدري�ص1
االبت���كاري1ب���ني1الط���الب1املعلم���ني1ذوي1املع���دل1الرتاكم���ي1املرتف���ع1وذوي1املع���دل1
الرتاكم���ي1املنخف����ص1يف1اجت���اه1ذوي1املع���دل1املرتف���ع,1وف���روق1دال���ة1ب���ني1الذك���ور1
واالإن���اث1يف1اجت���اه1الذك���ور,1ومل1تظه���ر1فروق1دالة1بني1الط���الب1الذين1مل1تتوفر1
له���م1خ���ربة1التدري���ب1املي���داين1)ط���الب1امل�س���توى1ال�س���ابع(,1والط���الب1الذي���ن1
اأتي���ح1له���م1التعام���ل1م���ع1ذوي1االحتياج���ات1اخلا�س���ة1خ���الل1التدري���ب1املي���داين1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111



- 67 -- 67 -

التدري�س االبتكاري من وجهة نظر معلمي الرتبية اخلا�شة قبل اخلدمةد . حممود ال�شعيد بدوي  & د . اأحمد حممد جاد املوىل

- 67 -

)ط���الب1امل�س���توى1الثام���ن(.1وق���د1ناق����ص1الباحثان1نتائ���ج1البحث1يف1�س���وء1نتائج1
ما1بع�ص1التو�س���يات,1والبحوث1امل�س���تقبلية1املقرتحة1ذات1 البحوث1ال�س���ابقة,1وَقدَّ

العالقة1مبو�سوع1البحث1احلايل.

الكلمات املفتاحية:1االبتكار؛1التدري�ص1االبتكاري؛1املعلمون؛1الطالب1املعلمون؛1
الرتبية1اخلا�سة؛1االإعاقة1العقلية؛1�سعوبات1التعلم؛1املعدل1االأكادميي1الرتاكمي؛1

اخلربة؛1التدريب1امليداين1باملدار�ص؛1االجتاهات؛1تدريب1قبل1اخلدمة.

CREATIVE TEACHING FROM THE PERSPECTIVE OF PRE-
SERVICE SPECIAL EDUCATION TEACHERS

Dr. Mahmoud Elsaid Badawy
Dr. Ahmed Mohamed Gad-Elmawla

Department of Special Education
Faculty of Education

Aljouf University
Abstract:
 The research aims to identify the current attitudes in pre-service 
special education teachers (student teachers) about creative teaching, 
and sample consisted of (97) students, in the Department of Special 
Education, Faculty of Education at the University of Aljouf .

And the researchers used descriptive analytical method; to 
identify the attitude of the research sample towards creative teaching 
for people with specific needs influenced by: average academic 
cumulative, and experience in dealing with students with learning 
difficulties and students with intellectual disabilities during training 
in the schools, and sex (male and female), the search tool was The 
Attitudes Toward Creative Teaching Scale (ATCTS), prepared by 
researchers.
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The results showed the existence of a positive trend towards 
creative teaching with the study sample in general, and the existence 
of significant differences in the Attitudes toward creative teaching 
among pre-service teachers with the high cumulative average 
and low cumulative average in the direction of the high rate, and 
significant differences between males and females in the direction of 
the males, did not show significant differences between the students 
of seventh level who did not have experience field training, and 
the eighth -level students who are trained to deal with people with 
special needs in programs and special education schools during field 
training. The researchers discussed the results in light of the results 
of previous researches, and presented some recommendations, and 
proposed future researches related to the subject of current research .
Key words: creativity; creative teaching; teachers; student teachers; 
special education; intellectual disabilities; learning disabilities; 
cumulative academic average; experience; training in schools; 
gender; attitudes; pre-service training.

مقدمة:
يع���د1االبت���كار1يف1املج���االت1كافة1م���ن1بني1اأهم1االأ�س���ياء1التي1يق���وم1عليها1
االإنتاج1اجليد1يف1ع�س���رنا1احلايل,1كما1اأن1توفري1الوقت1واجلهد1واملال1عن1طريق1
االبتكار1يف1ال�س���ناعة1والتجارة1والتعليم1اأ�س���بح1من1�سمات1االأهداف1التي1ت�سعها1
املوؤ�س�س���ات1الناجحة,1ومن1هذا1املنطلق1ف���اإن1االبتكار1يف1العملية1التعليمية1ينبغي1
اأن1يت���م1توظيف���ه1لتحقيق1اال�س���تفادة1الق�س���وى1من1عنا�س���ر1ه���ذه1العملية,1ومن1
اأه���م1تلك1العنا�س���ر1“املعلم”,1ولك���ي1يتم1اإعداد1املعلم1اإعداّدا1متميًزا1يتنا�س���ب1مع1
التغ���ريات1ال�س���ريعة1الت���ي1مي���ر1به���ا1عاملنا؛1ف���اإن1تدريب1ه���ذا1املعلم1عل���ى1مهارات1
التدري����ص1االبت���كاري1يع���د1من1املتطلبات1االأ�سا�س���ية1التي1ال1غن���ى1عنها1يف1الفرتة1

احلالية.
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وق���د1اهتم���ت1بح���وث1ودرا�س���ات1عدي���دة1بالتدري�ص1االبت���كاري,1ومن1بني1
ز1على1اجتاهات1املعلمني1نحو1التدري�ص1االبتكاري,1 تلك1البحوث1جند1بع�س���ها1ركَّ
 (Clayburn; Ervay; "كما1يف1درا�س���ة:1"كاليربن"؛1و"اإيرفاي"؛1و"األربي�س���ت
(Albrecht, 2012,1بينم���ا1اهتم���ت1بح���وث1اأخ���رى1بتنمي���ة1مه���ارات1التدري����ص1
 (Alwehaibi, 2012) ”االبت���كاري1ل���دى1املعلم���ني,1كم���ا1يف1درا�س���ة:1“الوهيب���ي
حول1تنمية1مهارات1تدري�س���ية1قائمة1على1التفكري1لدى1الطالب1املعلمني1الذين1

يتم1اإعدادهم1لتدري�ص1اللغة1االإجنليزية.1

كم���ا1اأك���دت1نتائج1بع�ص1البحوث1عل���ى1اأن1التدري�ص1االبت���كاري1ميكن1اأن1
ي�س���تفيد1من���ه1التالمي���ذ1بجانب1ا�س���تفادة1الط���الب1املعلمني1اأنف�س���هم,1ومن1تلك1
البح���وث1عل���ى1�س���بيل1املث���ال:1“قزام���ل” )1998(؛1و”العام���ري” )2010(1الت���ي1
اأك���دت1نتائجهما1عل���ى1اإمكانية1تنمية1مهارات1التدري����ص1االبتكاري1لدى1الطالب1
���ا؛1فق���د1اأظهرت1نتائج1درا�س���ة1اأجرتها1“مديني”  املعلمني,1والعك�ص1�س���حيح1اأي�سً
)2006(1اإىل1اأن1املعلم���ات1الالئ���ي1يفتق���رن1اإىل1اجتاه���ات1موجبة1نح���و1االبتكار1ال1

يعملن1على1تنميته1لدى1تالميذهن.

كم���ا1اأن1جن���اح1املعل���م1يف1تنمي���ة1وتاأ�س���يل1مه���ارات1التفكري1ل���دى1املتعلم,1
ي�س���تلزم1اأن1يتمتع1املعلم1نف�س���ه1بالقدرة1على1التفكري,1وامتالكه1ملقومات1التفكري1
االبت���كاري,1اإذ1اأن1التفك���ري1االبت���كاري1ه���و1اأرقى1اأنواع1التفكري1وهو1الذي1�س���يمكن1
معل���م1امل�س���تقبل1من1التط���ور,1والتغلب1عل���ى1املعوقات1التي1ق���د1تعرت�ص1حتقيقه1

الأهداف1التدري�ص1)العرفج,6841:20051(.1

ويتمت���ع1جمي���ع1االأف���راد1بن���وع1م���ن1الق���درة1االبتكاري���ة1ولك���ن1بدرج���ات1
متفاوت���ة1يف1امل�س���توى1والنوعية,1كم���ا1اأن1هذه1القدرات1تظه���ر1يف1خمتلف1االأعمار1
ويف1كافة1امليادين1واملجاالت,1واملهم1هو1ا�س���تثارة1هذه1القدرات1وتدعيمها1وتوفري1

البيئة1املنا�سبة1لتنميتها1)قناوي,201:19931(.
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ويتميز1ع�سرنا1احلا�سر1باأنه1ع�سر1املعرفة,1والتطور1ال�سريع1يف1خمتلف1
املج���االت,1ويف1ه���ذه1الظروف1ت���ربز1احلاجة1اإىل1مبتكرين,1يقدمون1اإ�س���افات1اإىل1
املعرف���ة1االإن�س���انية,1ويدفعون1عملية1التط���ّور1قدًما1اإىل1االأمام,1وت�س���بح1العملية1
االبتكارية1وا�س���تثارة1االأفكار1اجلديدة1مبثابة1االأمل1للمجتمعات1التي1تطمح1اإىل1

الو�سول1اإىل1مركز1مرموق1على1ال�سعيد1الدويل1)م�سطفى,151:20011(.

والتعلي���م1من1اأوىل1املجاالت1الت���ي1ينبغي1اإدخال1االبتكار1فيها,1وحماولة1
النهو����ص1بجمي���ع1عنا�س���رها.1والتدري����ص1واحدة1م���ن1العمليات1الت���ي1توؤثر1على1
خمرج���ات1التعلي���م,1واإذا1م���ا1اأمكنن���ا1اإعداد1املعلم���ني1القادرين1على1االبت���كار1اأثناء1
التدري�ص1لتالميذهم,1ف�سوف1ن�سمن1جياًل1جديًدا1من1املبتكرين,1الذين1تعلموا1
يف1ظل1بيئة1م�س���بَّعة1باالبتكار,1ولن1يحدث1ذلك1دون1اأن1نهتم1باجتاهات1املعلمني1

نحو1التدري�ص1االبتكاري.1

م�صكلة البحث:
تتمثل1م�س���كلة1البحث1احلايل1يف1ع���دم1معرفة1اجتاهات1معلمي1الرتبية1
اخلا�س���ة1قب���ل1اخلدمة1نح���و1التدري�ص1االبت���كاري,1وحيث1اإنهم1يف1ف���رتة1االإعداد1
للتدري�ص1لذوي1االحتياجات1اخلا�س���ة؛1فاإن1ذلك1يتطلب1منهم1املرونة1واالبتكار1
يف1اإيجاد1طرق1تدري�ص,1تنا�سب1الظروف1ال�سعبة1لدى1هذه1الفئات1من1التالميذ,1
ك���ذوي1�س���عوبات1التعل���م1وذوي1االإعاق���ة1العقلي���ة,1ول���ن1يتمك���ن1ه���وؤالء1املعلم���ون1
م���ن1ذل���ك1دون1توف���ر1ق���در1كاف1م���ن1االبتكاري���ة,1يف1اختيارهم1الأ�س���اليب1مالئمة1

لالحتياجات1التعليمية1اخلا�سة.1

ولك���ن1كيف1يتم1اإعداد1املعلم���ني1للتدري�ص1االبتكاري1من1غري1اأن1نتعرف1
على1اجتاهاتهم1نحوه؟1لقد1�س���هدت1منطقة1اجلوف1باململكة1العربية1ال�س���عودية1�1
حمل1اهتمام1البحث1احلايل1�1ندرة1يف1البحوث1والدرا�سات1التي1اهتمت1بالتعرف1
عل���ى1مث���ل1هذه1االجتاهات1ل���دى1املعلمني1اأثناء1اخلدم���ة,1واملعلمني1قبل1اخلدمة1
)اأي1اأثناء1الدرا�سة1اجلامعية,1وقبل1التخرج1وممار�سة1العمل1الفعلي1يف1املدار�ص(.1
ه���ذا1بالرغ���م1مم���ا1اأكدته1نتائج1بحوث1ودرا�س���ات1عدي���دة1�1يف1مناط���ق1اأخرى1�1من1
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اأهمي���ة1التع���رف1على1تلك1االجتاهات1وتنميتها,1ومنها1على1�س���بيل1املثال:1درا�س���ة1
"ردم���ان" )2001(1ح���ول1اأ�س���اليب1التفك���ري1لدى1معلمي1املرحل���ة1الثانوية1قبل1

اخلدمة.

مما �سبق ميكن بلورة م�سكلة الدرا�سة احلالية يف الت�ساوؤلت التالية:
• م���ا1ه���ي1اجتاه���ات1معلم���ي1الرتبي���ة1اخلا�س���ة1قب���ل1اخلدم���ة1نح���و1التدري�ص1	

االبتكاري؟
• ه���ل1تختلف1اجتاهات1معلمي1الرتبية1اخلا�س���ة1قب���ل1اخلدمة1نحو1التدري�ص1	

االبتكاري1باختالف1املعدل1الرتاكمي1الدال1على1حت�سيل1الطالب1االأكادميي1
)مرتفع1�1متو�سط1�1منخف�ص(؟

• ه���ل1تختلف1اجتاهات1معلمي1الرتبية1اخلا�س���ة1قب���ل1اخلدمة1نحو1التدري�ص1	
االبت���كاري1باخت���الف1خربته���م1يف1التعام���ل1م���ع1ذوي1االحتياج���ات1اخلا�س���ة1
)قبل1تدري�س���هم1يف1التدري���ب1امليداين1باملدار�ص1�1بعد1تدري�س���هم1يف1التدريب1

امليداين1يف1املدار�ص(؟
• ه���ل1تختلف1اجتاهات1معلمي1الرتبية1اخلا�س���ة1قب���ل1اخلدمة1نحو1التدري�ص1	

االبتكاري1باختالف1النوع1)ذكور1واإناث(؟

هدف البحث:
هدف1البحث1احلايل1اإىل1معرفة1اجتاهات1معلمي1الرتبية1اخلا�سة1قبل1
اخلدم���ة1نحو1التدري�ص1االبتكاري1يف1�س���وء1متغريات1املعدل1الرتاكمي,1واخلربة1

التدري�سية,1والنوع1)ذكور,1واإناث(.

اأهمية البحث:
ي�س���تمد1البح���ث1احل���ايل1اأهميت���ه1م���ن1حيوي���ة1املو�س���وع1الذي1يت�س���دى1

لدرا�سته,1ويظهر1ذلك1من1خالل1النقاط1التالية:
• اإ�سافة1بحث1جديد1للمكتبة1العربية1يف1جمال1معلمي1الرتبية1اخلا�سة1قبل1	

اخلدمة.
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• التاأكيد1على1اأهمية1االبتكار1يف1االرتقاء1بالتدري�ص1ب�سفة1خا�سة,1وبالعملية1	
التعليمية1ب�سفة1عامة.1

• اإلق���اء1ال�س���وء1عل���ى1اأهمي���ة1االإع���داد1اجلي���د1للط���الب1املعلم���ني,1وحت�س���ني1	
اجتاهاتهم1نحو1التدري�ص1االبتكاري1بعد1التعرف1عليها1بدقة.

• اأهمية1االجتاهات1يف1التاأثري1على1اأداء1املعلمني.	
• التاأكيد1على1عدم1االكتفاء1باأ�ساليب1تدري�ص1تقليدية,1غري1قادرة1على1الوفاء1	

باملتطلبات1التدري�س���ية1يف1كثري1من1املواقف1التعليمية,1والبحث1عن1اأ�ساليب1
ابتكارية1منا�سبة1لذوي1االحتياجات1اخلا�سة.

• االإ�س���هام1يف1تطوي���ر1اأداء1معلم���ي1قبل1اخلدمة,1عند1معرف���ة1اجتاهاتهم1نحو1	
التدري�ص1االبتكاري,1متهيًدا1لتنميتها.1

• معرفة1اجتاهات1الطالب1املعلمني1نحو1التدري�ص1االبتكاري.	
• اإعداد1مقيا�ص1للتعرف1على1االجتاهات1نحو1التفكري1االبتكاري1لدى1معلمي1	

امل�ستقبل.1111
• االإ�س���هام1يف1تلبية1بع�ص1االحتياجات1التدري�سية1للتالميذ1ذوي1االحتياجات1	

اخلا�س���ة,1والذين1يت�س���مون1بفروق1فردية1وا�س���عة1حتتاج1للتنوع1واالبتكار1يف1
االأ�ساليب1التدري�سية1املقدمة1لهم,1بعد1التعرف1على1اجتاهات1معلميهم1نحو1

التدري�ص1االبتكاري.

الإطار النظري:
ميكن1اإلقاء1ال�سوء1على1املفاهيم1االأ�سا�سية1التي1يتناولها1البحث1احلايل1 1

من1خالل1ما1يلي:

1:Creative Teaching1
املعلم1املبتكر1هو1يف1االأ�سل1اإن�سان1مبتكر1قبل1اأن1ي�سبح1معلًما,1وبالتايل1 1
ف���اإن1خ�س���ائ�ص1ه���ذا1املعل���م1�س���وف1تظه���ر1خ���الل1تعامالت���ه1احلياتي���ة,1ولي�ص1يف1
املواق���ف1التدري�س���ية1فق���ط,1ومن1هذا1املنطلق,1�س���وف1ي�س���تعر�ص1الباحثان1بداية1

مفهوم1التفكري1االبتكاري,1ثم1مفهوم1التدري�ص1االبتكاري.
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االبتكار1هو1قدرة1الفرد1على1اإن�ساء1عدد1كبري1من1االأفكار1اجلديدة1غري1
املعت���ادة,1وعل���ى1اأن1تك���ون1لدي���ه1درجة1عالي���ة1من1املرون���ة1فى1اال�س���تجابة1لالأمور1
واالأح���داث,1باالإ�س���افة1اإىل1قدرت���ه1على1تنمية1اأفكار1واأن�س���طة1مت�س���لة1مدرو�س���ة1

)ال�سخ�ص؛1والدماطي,1171:19921(.

اأما “التفكري البتكاري” فيمكن تعريفه على النحو التايل:

"تفك���ري1يف1ن�س���ق1مفت���وح1يتمي���ز1االإنت���اج1في���ه1بتن���وع1االإجاب���ات1املنتجة1
والتي1ال1حتددها1املعلومات1املعطاة" )الطيطي,20011(.1

اإنت���اج1اأكرب1ع���دد1ممكن1من1 "اأ�س���لوب1فك���ري1ي�س���تخدمه1ال�س���خ�ص1يف1
االأف���كار1ح���ول1م�س���كلة1يتعر����ص1لها,1وتت�س���ف1ه���ذه1االأف���كار1بالطالق���ة1واملرونة1

واالأ�سالة" )حممد,20031(.

اإنتاًجا1جديًدا1واأ�سياًل1وذا1قيمة1 "ن�ساط1ذهني1متعدد1الوجوه1يت�سمن1
من1قبل1االأ�سخا�ص1واجلماعات" )غامن,20041(.

وتذكر1"امل�سريف" )391:2003(1اأنه1ال1يوجد1مفهوم1واحد1حمدد1مل�سطلح1
التفكري1االبتكاري,1فاإن1تنوع1التعريفات1قد1يكون1فيه1من1ال�سعة1واملرونة1بحيث1
يجع���ل1م���ن1تعريفات1التفك���ري1االبتكاري1ابتكاًرا.1اإال1اأن1هناك1عنا�س���ر1م�س���رتكة1

مثل1التاأكيد1على1اأن:

1�1التفكري1االبتكاري1عبارة1عن1اإنتاج1تعبريات1واأ�سياء1واأفكار1جديدة1غري1
ماألوفة.1

• دون1االأ�سالة1واحلداثة1ال1يوجد1ابتكار.111	
• التفكري1االبتكاري1نوع1من1حل1امل�سكالت.1	
• هن���اك1�س���مات1�سخ�س���ية1للف���رد1املب���دع1مث���ل:1ح���ب1اال�س���تطالع,1التخي���ل,1	

االكت�س���اف1واالخرتاع,1املرونة,1االأ�سالة,1الطالقة,1ال�سراحة,1التحلي1بروح1
املرح1والدعابة.1



العدد )9( اكتوبر 2014 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 74 -- 74 -- 74 -

ي�س���تمد1التدري����ص1االبت���كاري1معاي���ريه1م���ن1التفك���ري1االبت���كاري,1ف���اإذا1
كان���ت1لدى1املعل���م1قدرة1على1التفكري1االبتكاري,1فمن1املرجح1اأن1يت�س���م1تدري�س���ه1
لتالميذه1باالبتكارية.1وفيما1يلي1بع�ص1النقاط1التي1تو�سح1خ�سائ�ص1التدري�ص1

االبتكاري.

يف1 امل�س���تحدثة1 الرتبوي���ة1 االجتاه���ات1 اإق���رار1 التدري����ص:1 يف1 واالبت���كار1
التدري�ص,1يت�س���من1اخل���ربات1واملهارات1والطرق1املنا�س���بة,1ويوفر1فر�ص1التعليم1

التي1حتقق1اأق�سى1حد1ممكن1للتعلم1لكل1تلميذ1)عبد1الاله,601:20011(.11

وُيق�س���د1بالتدري����ص1االبت���كاري1�1يف1البح���ث1احل���ايل1�1التدري����ص1الأطفال1
يحتاجون1اإىل1مهارات1تت�س���م1ب�س���عة1ال�س���در1واملرونة1والطالقة,1وهم1يحتاجون1
���ا,1حي���ث1تفر�ص1ظروف1 اإىل1معلم���ني1لديه���م1مهارات1تدري�س���ية1غري1عادية1اأي�سً
اإعاق���ة1هوؤالء1االأطفال1اأو1ظروف1تفوقهم1عن1اأقرانهم1يف1اأحياٍن1اأخرى1متطلبات1
اإ�س���افية,1مل���ا1لديه���م1من1م�س���كالت1تعليمية,1حتت���اج1اإىل1حلوٍل1ابتكارية,1ولي�س���ت1
تقليدي���ة,1وم���ن1ث���م1نح���ن1يف1حاج���ة1اإىل1معلمني1مدربني1عل���ى1اأ�س���اليب1تدري�ص1
تتمتع1مبهارات1ابتكارية1مرتفعة,1ويف�سل1تدريب1هوؤالء1املعلمني1اأثناء1تكوينهم1

املهني1باجلامعة,1اأي1قبل1بداية1العمل1يف1جمال1التدري�ص.

ميكن1اأن1ن�س���ّمي1التدري�ص1ابتكارًيا1اإذا1ت�س���من1جمموعة1من1العنا�س���ر,1
وه���ي1الطالق���ة,1واملرونة,1واالأ�س���الة,1وت�س���جيع1التالميذ1على1االبت���كار,1وميكن1

تو�سيح1تلك1العنا�سر1على1النحو1التايل:

:Fluency1
“ه���ي1الق���درة1عل���ى1تولي���د1عدد1كب���ري1من1البدائ���ل,1اأو1املرتادف���ات,1اأو1
االأف���كار,1اأو1امل�س���كالت,1اأو1اال�س���تعماالت1عن���د1اال�س���تجابة1ملث���ري1معني,1وال�س���رعة1

وال�سهولة1يف1توليدها” )جروان,821:19991(.
والطالق���ة1يف1التدري����ص1تتطل���ب1م���ن1املعل���م1ط���رح1بدائل1متع���ددة1حلل1
م�س���األة1واح���دة,1اأو1ا�س���تدعاء1مرتادف���ات1كث���رية1لكلم���ة1واح���دة,1اأو1تق���دمي1اأف���كار1

,1وهكذا. غزيرة1حول1مو�سوع1معنيَّ
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:Flixability1
هي1“القدرة1على1تغيري1احلالة1الفعلية1بتغيري1املوقف” )من�سي,2411:19911(.

واملرون���ة1يف1التدري����ص1االبتكاري1تتطلب1من1املعلم1القدرة1على1االنتقال1
ب���ني1اأك���رث1م���ن1طريق���ة1�س���رح1يف1ح�س���ة1واح���دة,1وفًق���ا1ملحت���وى1الدر����ص,1ووفًق���ا1
خل�س���ائ�ص1التالميذ,1والفروق1الفردية1بينهم,1اإ�س���افة1اإىل1قدرته1على1االنتقال1
من1طريقة1تقومي1اإىل1اأخرى,1ومن1فنية1تعديل1�س���لوك1اإىل1اأخرى,1كما1تت�س���من1
تغي���ري1اأماك���ن1جلو����ص1التالمي���ذ1تبًعا1ملقت�س���يات1املوق���ف1التعليم���ي,1كاأن1يجل�ص1
لون1جمموعات,1اأو1ينتقلون1اإىل1خارج1 التالميذ1على1�س���كل1ن�س���ف1دائرة,1اأو1ي�س���كِّ

الف�سل,1...1وهكذا.

:Originality1
ع���دد1ممك���ن1م���ن1اال�س���تجابات1غ���ري1 اأك���رب1 اإنت���اج1 عل���ى1 الق���درة1 “ه���ي1
العادية,1غري1املبا�س���رة1اأو1االأفكار1غري1ال�س���ائعة1والطريفة,1وذلك1ب�سرعة1كبرية,1
وي�س���رتط1اأن1تكون1مقبولة1ومنا�س���بة1للهدف,1مع1ات�س���افها1باجلدة1والطرافة” 

)ال�سحماوي,1961:19981(.

ويتطلب1حتقيق1عن�س���ر1االأ�س���الة1يف1التدري�ص1االبتكاري,1تقدمي1املعلم1
اب���ة1مل1 اأف���كاًرا1جدي���دة؛1ل�س���رح1فك���رة1معين���ة,1اأو1تو�س���يل1املعلوم���ة1بطريق���ة1جذَّ
يعهدها1التالميذ,1اأو1تعليم1التالميذ1�س���يًئا1جديًدا1باأ�س���لوب1غري1تقليدي.1وذلك1

يف1اإطار1حتقيق1الهدف1من1التدري�ص.

:Encourage Creativity1
يت�س���من1ه���ذا1العن�س���ر1نق���ل1روح1االبت���كار1اإىل1التالمي���ذ,1وت�س���جيعهم1
عل���ى1ممار�س���ة1االأ�س���الة1والطالقة1واملرونة1اأثن���اء1تفاعلهم1مع1املعلم1يف1احل�س���ة1

الدرا�سية.

ون1عن1 ويتطل���ب1حتقيقه1من1املعلم,1فتح1االأب���واب1للتالميذ؛1حتى1يعربِّ
اآرائه���م,1واإعطائهم1وقًتا1منا�س���ًبا1لالإجابة1عن1االأ�س���ئلة,1واإتاحة1الفر�ص1اأمامهم1

لعر�ص1اأفكارهم,1مبا1يخدم1حتقيق1اأهداف1الدر�ص.
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اختل���ف1الباحث���ون1يف1حتدي���د1مراحل1العملي���ة1االبتكاري���ة1يف1التدري�ص,1
الت���ي1ي�س���عون1 الت���ي1ينطلق���ون1منه���ا,1واالأه���داف1 الفل�س���فة1 نتيج���ة1الخت���الف1
لتحقيقه���ا,1فف���ي1هذا1ال�س���دد1ذكر1»�س���تاين«1Stein1اأن1ه���ذه1العملية1متر1بثالث1

مراحل1هي:

11 مرحلة1تكوين1الفر�سية1(Hypothesis Formation):1تبداأ1هذه1املرحلة1-
بعد1اال�ستعداد1وتنتهي1بفكرة1)فر�سية(1اأو1خطة1جديدة1يطرحها1املعلم.1

21 ه���ذه1- وتت�س���من1 1:(Hypothesis Testing) الفر�س���ية1 اختب���ار1 مرحل���ة1
املرحلة1فح�ص1الفكرة1اأو1الفر�سية1واختبارها1بدقة1من1قبل1املعلم.1

31 مرحل���ة1التو�س���ل1اإىل1النتائ���ج1(Communication of Results):1ويف1-
هذه1املرحلة1تتم1اال�ستفادة1من1املعلومات1واخلربات1يف1التو�سل1اإىل1النتائج1

)الطيطي,20011(.1

والتدري����ص1االبت���كاري1مي���ر1مبراح���ل1متباين���ة,1تتول���د1اأثناءه���ا1االأفكار1
اجلديدة,1وهذه1املراحل1هي:

: مرحلة الإعداد اأو التح�س�ري:1ويتم1فيها1حتديد1امل�س���كلة,1حيث1يتم1فح�س���ها1من1
جميع1اجلوانب,1وي�س���مل1ذلك1جتميع1املعلومات1واملهارات1واخلربات,1عن1
طريق1الذاكرة1والقراءات1ذات1العالقة.1ثم1يتم1ت�سنيفها1عن1طريق1ربط1

عنا�سر1امل�سكلة1مع1بع�سها,1وهذا1يطلق1عليه1مرحلة1التح�سري.1
: مرحلة الكمون:1وهي1مرحلة1تريث1وانتظار,1وفيها1يتحرر1العقل1من1ال�سوائب1
واالأف���كار1الت���ي1ال1�س���لة1له���ا1بامل�س���كلة,1ويح���دث1فيه���ا1التفك���ري1العمي���ق1

وامل�ستمر1بامل�سكلة.1
: مرحلة الإ�س�راق: وفيها1تنبثق1�سرارة1االبتكار,1ويتم1فيها1والدة1الفكرة1اجلديدة1

التي1توؤدي1اإىل1حل1امل�سكلة.1
: مرحل�ة التحق�ق:1وهي1املرحلة1االأخ���رية1من1مراحل1تطور1العملي���ة1االبتكارية,1
ب1احلل,1 وفيه���ا1يخت���رب1املعلم1املبتك���ر1الفكرة1ويعيد1النظر1فيه���ا,1ثم1يجرِّ

ويتحقق1من1جناحه1)قطامي1وقطامي,20001(.
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يتعني1على1املعلم1اأن1تتوفر1فيه1جمموعة1من1ال�سروط1لكي1نطلق1عليه1 1
معلًما1ابتكارًيا,1ومن1اأهم1تلك1ال�س���روط1مراعاة1االأ�س���الة1واملرونة1والطالقة1يف1
تدري�سه1للتالميذ,1وكذلك1ت�سجيع1هوؤالء1التالميذ1على1اأن1يكونوا1مبتكرين.

اأن1 1Mackinnonعل���ى1 ويتف���ق1»رو�س���كا«1)71:1989(1م���ع1»ماكين���ون«1
االبت���كار1يع���د1ظاه���رة1متع���ددة1الوج���وه1اأك���رث1م���ن1ع���ده1مفهوًم���ا1نظرًي���ا1حمدد1
التعري���ف,1وعل���ى1وجود1اأربعة1جوانب1اأو1مظاهر1اأ�سا�س���ية1لالبت���كار1يف1التدري�ص,1
وي�سيف1“ماكينون” اأنه1ال1ميكن1تو�سيح1مفهوم1االبتكار1اإال1من1خالل1االإحاطة1

باجلوانب1االأربعة1االآتية:
»املعلم«1املبتكرCreative Teacher(1(:1بخ�سائ�سه1املعرفية1والتطورية.1•	
االإنتاجي���ة1االبتكاري���ةCreative product(1(:1اأي1اأن1االبت���كار1ه���و1ظهور1•	

االإنتاج1اجلديد1من1خالل1التفاعل1بني1املعلم,1وما1يواجهه1من1خربات1وهذا1
يو�سله1اإىل1�سورة1جديدة.1

العملي���ة1االبتكاري���ةCreative Process(1(:1ومراحله���ا1واأمناط1التفكري1•	
امل�س���كلة1 التالمي���ذ,1 طبيع���ة1 التدري�س���ي,1 )املوق���ف1 املعلوم���ات1 ومعاجل���ة1

التدري�سية(.1
املوق���ف1التعليم���ي1االبت���كاري1(Creative Press):1يق�س���د1ب���ه1جمموع���ة1•	

الظ���روف1واملواقف1املختلفة1التي1توفرها1البيئة1للمعلم1والتي1ت�س���هل1االأداء1
االبت���كاري1لدي���ه1)توف���ر1اأدوات1ت�س���اعد1املعل���م1عل���ى1االبت���كار,1وتوف���ر1مناًخا1

ًعا1على1االبتكار(. مدر�سًيا1م�سجِّ

1ال�س�فات ال�سخ�س�ية للمعلم:1مثل1املرونة1املبادرة1واحل�سا�س���ية1والدافعية1. 1
واملزاجية1واال�ستقاللية1وتاأكيد1الذات.

 املحاكاة:1وهو1عامل1�سلبي؛1الأن1تقليد1االآخرين1يحد1من1قدرة1الفرد1على1. 2
االبتكار,1بينما1اال�س���تقاللية1عن1االآخرين1وعدم1االكرتاث1باآرائهم1ي�سهم1يف1

تطوير1التدري�ص1االبتكاري.
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 الرقاب�ة:1اأن1ط���رق1التن�س���ئة1االجتماعية1القا�س���ية1حتد1من1ق���درات1االأفراد1. 3
عل���ى1التفكري1االإبداعي1حيث1النقد1وال�س���خرية1والت�س���لط1والقمع1يحد1من1
قدرته���م1على1التعبري1ع���ن1اأفكارهم1بعك�ص1غريهم1ممن1لديهم1الفر�ص1الن1
يعي�س���وا1يف1اأ�س���رة1ت�سجع1اال�س���تقاللية1واملرونة111وحرية1التعبري1وتقدم1لهم1

الدفء1والدعم1املعنوي1والعاطفي.
 اأ�س�اليب الرتبية والتعليم:1ان1اأ�س���اليب1التعليم1الت���ي1تعتمد1على1التلقني1. 4

وح�س���و1اأدمغ���ة1الطلب���ة1باملعلوم���ات1ال1تف�س���ح1اأم���ام1الطلبة1الن1يقدم���وا1زناد1
فكرهم1وت�س���خريها1للتفكري1االإبداعي1املنتج1بينما1االأ�س���اليب1الرتبوية1غري1

املقيدة1تف�سح1املجال1فر�سة1التفكري1احلر1)عبد1العزيز,20091(.
1الجتاه�ات:1ميكن1تعريف1االجتاهات1باأنها1حمرك1من1حمركات1ال�س���لوك.1. 5

وه���ي1ذات1تاأث���ري1ق���وي1فيه.1وكلم���ا1كان1املعل���م1يحمل1اجتاه���ات1موجبة1نحو1
�س���خ�ص1م���ن1االأ�س���خا�ص1اأو1ق�س���ية1م���ن1الق�س���ايا1اأو1اأمر1من1االأم���ور,1جتلت1
وا�س���حة1�س���لوكياته1نح���و1ذل���ك1ال�س���خ�ص1اأو1تل���ك1الق�س���ية1اأو1ذل���ك1ال�س���يء1

)املناعي,1ومقداد,461:20111(.

والب���د1من1تن�س���ئة1اجتاه1اإيجابي1نح���و1االبتكار1عند1املعلم؛1حتى1ي�س���ري1
مقتنًعا1مبمار�س���ة1هذا1ال�س���لوك1مع1تالميذه,1الذين1يت�س���ل1بهم,1ويتفاعل1معهم1
كل1ي���وم,1ويوؤث���ر1فيه���م,1وبذل���ك1ن�س���من1اإىل1ح���د1بعي���د1اأن1العائ���د1م���ن1العملي���ة1

التعليمية1�سيكون1اإيجابًيا1يف1اجتاه1امل�ستقبل1)امل�سريف,171:20031(.

وتتحدد1اأهداف1برامج1تدريب1املعلم1يف1اإطار1االبتكار1يف1هدفني1اأ�سا�سيني1
متكامل���ني,1اأق���رب1اإىل1اأن1يكون���ا1وجه���ني1لعمل���ة1واح���دة,1يتعل���ق1اأحدهم���ا1تغي���ري1
اجتاه���ات1املعلم���ني1نحو1اأهداف1التعليم1وعملي���ة1التدري�ص,1بحيث1يقدر1املعلمون1
اأهمي���ة1تطوير1التعليم1على1اأ�س����ص1ابتكارية,1والث���اين1يتعلق1بتمكني1املعلمني1من1

التدري�ص1من1اأجل1االبتكار1)مينا,20001(.

وياأتي1البحث1الراهن1يف1اإطار1الرتكيز1على1اجتاهات1املعلمني1يف1مرحلة1 1
م���ا1قب���ل1اخلدمة,1حيث1توؤثر1ه���ذه1االجتاهات1على1عملهم1يف1موؤ�س�س���ات1الرتبية1

اخلا�سة.1
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ف1عل���ى1اجتاه���ات1الط���الب1املعلمني1 يه���دف1البح���ث1احل���ايل1اإىل1التع���رُّ 1
باأق�س���ام1الرتبية1اخلا�س���ة1نحو1التدري�ص1االبتكاري,1بغر����ص1زيادة1قدراتهم1على1
التعامل1مع1املتطلبات1التدري�سية1لالأطفال1ذوي1االحتياجات1اخلا�سة,1مبا1يوجد1
لديه���م1من1ظروف1خا�س���ة,1وف���روق1فردية1وا�س���عة,1جتعل1االبتكار1يف1تدري�س���هم1
من1االأ�س���ياء1املفيدة1التي1ميكن1من1خاللها1اإك�س���ابهم1خربات1مالئمة1لقدراتهم,1

واإمكاناتهم,1وخ�سائ�سهم.

وفيما1يلي1يتم1التعريف1بالطالب1املعلمني1بوجه1عام,1والطالب1املعلمني1 1
يف1ميدان1الرتبية1اخلا�سة1بوجه1خا�ص,1وذلك1على1النحو1التايل:

ُيق�س���د1بالطال���ب1املعلم1ذلك1الطالب1ال���ذي1يدر�ص1بال�س���نوات1النهائية1 1
يف1اإح���دى1كلي���ات1الرتبي���ة,1واملنتظ���ر1تخرجه1بعد1فرتة1ق�س���رية1ملمار�س���ة1مهامه1

التدري�سية1يف1اإحدى1املوؤ�س�سات1التعليمية1مبراحلها1وتخ�س�ساتها1املختلفة.
1

والطالب1املعلم1يف1ميدان1الرتبية1اخلا�سة1هو1الطالب1الذي1يتم1اإعداده1 1
لي�س���بح1معلًما1لالأطفال1ذوي1االحتياجات1اخلا�س���ة,1وُيطلق1عليه1اأحياًنا1“معلم1
قب���ل1اخلدم���ة”,1وبعد1التخرج1وممار�س���ة1العمل1الفعلي,1ُيطلق1علي���ه1معلم1اأثناء1
اخلدمة,1وخالل1�س���نوات1الدرا�س���ة1االأكادميية1باأق�س���ام1الرتبية1اخلا�س���ة1بكليات1
الرتبي���ة,1تت���م1تهيئة1الفر�ص1للطالب1املعلمني1لزيارة1مدار�ص1ت�س���م1اأطفااّل1من1
ذوي1االحتياجات1اخلا�سة,1حيث1يتم1تدري�ص1مقرر1“التدريب1امليداين”,1ومقرر1
“درا�س���ة1احلال���ة”,1واملق���ررات1التي1تتطل���ب1تفاعل1الط���الب1املعلمني1مع1هوؤالء1

االأطفال1عن1قرب.

ويه���دف1التدري���ب1املي���داين1اإىل1تعري���ف1الط���الب1املعلم���ني1باالأطف���ال1 1
ذوي1االحتياج���ات1اخلا�س���ة1بطريق���ة1عملي���ة,1لتكتم���ل1بذل���ك1خرباته���م1العملية1
م���ع1اخل���ربات1واملعلومات1االأكادميية1التي1اكت�س���بوها1من1خالل1درا�س���ة1املقررات1

النظرية.
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ونظًرا1للطبيعة1اخلا�سة1لالأطفال1الذين1يتعامل1معهم1هوؤالء1الطالب1 1
���ا1موجًزا1لتو�س���يح1معنى1الرتبية1 املعلمني,1ف�س���وف1يتناول1البحث1احلايل1عر�سً
اخلا�س���ة,1وفئ���ات1االأطف���ال1ذوي1االحتياج���ات1اخلا�س���ة,1واأبرز1خ�سائ�س���هم,1وما1
تفر�س���ه1ه���ذه1اخل�س���ائ�ص1من1تغي���ريات1يف1مه���ارات1التدري�ص1الواج���ب1توافرها1
يف1املعلم���ني1الذي���ن1يتعامل���ون1م���ع1هذه1الفئ���ات1م���ن1االأطف���ال1ذوي1االحتياجات1

اخلا�سة.

الرتبي���ة1اخلا�س���ة1ه���ي1تلك1الرتبي���ة1تظهر1فيه���ا1احلاج���ة1اإىل1اإعدادات1 1
خا�س���ة1تختل���ف1ع���ن1الرتبية1يف1الظ���روف1العادي���ة1مع1االأف���راد1العادي���ني1الذين1
لي�س���ت1لديه���م1مواهب1اإ�س���افية1اأو1اإعاقات1جتعلهم1غري1موؤهل���ني1لتلقي1خدمات1
الرتبي���ة1العادي���ة,1لذل���ك1يتم1تكييف1بع����ص1الظروف1الرتبوية1لتنا�س���ب1ظروف1

االأطفال1ذوي1االحتياجات1اخلا�سة,1وهو1ما1ُيعرف1بالرتبية1اخلا�سة.1

وُتعرف1»الرتبية1اخلا�س���ة«1يف1مو�س���وعة1»ويكيبيدي���ا«1العاملية1على1اأنها1
جمم���وع1الربام���ج1الرتبوي���ة1املتخ�س�س���ة1والت���ي1تق���دم1لفئ���ات1من1االأف���راد1غري1
العاديني,1وذلك1من1اأجل1م�ساعدتهم1على1تنمية1قدراتهم1اإىل1اأق�سى1حد1ممكن,1

.(Wikipedia, 2013)1وحتقيق1ذواتهم,1وم�ساعدتهم1يف1التكيف

تعليق على الإطار النظري:
بعد1ا�ستعرا�ص1مفهوم1التدري�ص1االبتكاري,1ومفهوم1الطالب1املعلمني1يف1 1
ميدان1الرتبية1اخلا�س���ة,1والرتبية1اخلا�س���ة1وفئات1االأطفال1الذين1ت�ستهدفهم,1
فاإن1العالقة1تت�سح1بني1اإعداد1املعلم1اجليد1والقدرة1على1الوفاء1مبتطلبات1هوؤالء1
االأطف���ال1يف1النواح���ي1التدري�س���ية,1وكلما1كان1املعلم1مبتكًرا1يف1تدري�س���ه1ا�س���تطاع1
بدرجة1كبرية1اإ�سباع1حاجات1هوؤالء1االأطفال,1وكلما1كانت1اجتاهات1املعلم1اإيجابية1
نح���و1التدري����ص1االبتكاري,1ا�س���تطاع1تخط���ي1احلواجز1التقليدي���ة1التي1قد1حتول1

بينه1وبني1اإيجاد1الطرق1اجلديدة1واملالئمة1والكثرية1املفيدة1لتالميذه.

فنتيج���ة1الخت���الف1خ�س���ائ�ص1ه���ذه1الفئ���ات1م���ن1االأطف���ال1يف1النواح���ي1
العقلي���ة1واجل�س���مية1واالجتماعي���ة1والتعليمي���ة1واملعرفي���ة,1ينبغ���ي1عل���ى1معل���م1
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الرتبي���ة1اخلا�س���ة1–�س���واء1قبل1اخلدم���ة1اأو1بعد1اخلدمة-1اإيجاد1ال�س���بل1املالئمة1
لتو�س���يل1املعلومات1واملعارف1واخلربات1لهوؤالء1التالميذ1ب�ستى1الطرق,1وخا�سة1
اإذا1مل1تك���ن1الط���رق1التقليدية1ذات1جدوى1يف1بع����ص1املواقف,1فعليه1اأن1يبتكر1من1

الطرق1ما1ي�سهم1يف1تنمية1جوانب1�سخ�سية1هوؤالء1االأطفال.

العقلي���ة,1 االإعاق���ة1 ذوي1 االأطف���ال1 الدرا�س���ة1احلالي���ة1مبعلم���ي1 وتهت���م1 1
ومعلم���ي1االأطف���ال1ذوي1�س���عوبات1التعل���م,1نظ���ًرا1الأن1ق�س���م1الرتبي���ة1اخلا�س���ة1
بجامعة1اجلوف,1ي�س���م1م�س���ارين1هما1م�س���ار1اإعداد1الطالب1للتدري�ص1لالأطفال1
ذوي1االإعاق���ة1العقلي���ة,1وم�س���ار1اإعداد1الط���الب1املعلمني1للتدري����ص1للطالب1ذوي1

�سعوبات1التعلم.

بحوث ودرا�صات �صابقة:
اأجرى1»على«,1و«الغنام«1)1998(1درا�س���ة1هدفت1اإىل1حتديد1اأهم1مهارات1
التدري����ص1االبت���كارى1الالزم1توافرها1ف���ى1جمال1العلوم1ل���دى1الطالب1املعلمني,1
واإىل1و�سع1برنامج1تعليمى1الإك�ساب1الطالب1املعلمني1مهارات1التدري�ص1االبتكارى1
فى1جمال1العلوم,1باالإ�س���افة1اإىل1التعرف1على1مدى1فعالية1الربنامج1فى1اإك�ساب1
الط���الب1املعلم���ني1مهارات1التدري�ص1االبتكارى1ف���ى1جمال1العلوم1وتنمية1كل1من1

اجتاهاتهم1نحوه1والتفكري1االبتكارى1لدى1تالميذهم.
وا�س���تخدم1الباحث���ان1االأدوات1التالي���ة:1مقيا����ص1مه���ارات1التدري����ص1االبت���كارى,1
ومقيا����ص1االجت���اه1نح���و1التدري����ص1االبت���كارى,1واختب���ار1التفك���ري1االبت���كارى1فى1
العل���وم1م���ن1اإعدادهم���ا.1وتكون���ت1عينة1الدرا�س���ة1من1جمموعة1جتريبي���ة1قوامها1
)45(1طالًب���ا1م���ن1ط���الب1الفرق���ة1الثالث���ة1�س���عبة1التعلي���م1االبتدائى1“تخ�س����ص1
عل���وم” بكلي���ة1الرتبي���ة1باملن�س���ورة,1وه���م1الذين1تلق���وا1الربنامج1املق���رتح,1وطبق1
عليه���م1مقيا����ص1مهارات1التدري����ص1االبت���كارى,1ومقيا�ص1االجتاه1نح���و1التدري�ص1
االبت���كاري؛1وجمموع���ة1ثاني���ة1م���ن1تالميذ1ال�س���ف1الراب���ع1باملرحل���ة1االبتدائية1
عدده���ا1)121(1تلميًذا1وتلميذة,1طبق1عليهم1اختبار1التفكري1االبتكاري,1واأظهرت1
نتائ���ج1الدرا�س���ة1اأن1الربنام���ج1املقرتح1فعال1فى1اإك�س���اب1الطالب1املعلمني1ب�س���عبة1
التعلي���م1االبتدائي1مه���ارات1التدري�ص1االبتكاري1فى1جمال1العل���وم,1كما1اأنه1فعال1
فى1تنمية1اجتاهات1الطالب1املعلمني1“تخ�س�ص1علوم” ب�سعبة1التعليم1االبتدائي1
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نحو1التدري�ص1االبتكارى,1عالوة1على1ذلك1فقد1ظهرت1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1
بني1متو�س���طى1درجات1تالميذ1املجموعتني1التجريبية1وال�سابطة1على1االختبار1
البعدي1للتفكري1االبتكاري1فى1العلوم1ل�سالح1املجموعة1التجريبية,1مما1دل1على1
فاعلي���ة1الربنام���ج1يف1تنمي���ة1التفكري1االبتكاري1ل���دى1التالميذ1الذين1�س���ملتهم1

الدرا�سة.

كم���ا1هدفت1درا�س���ة1»ردم���ان«1)2001(1التعرف1على1اأ�ساليب1التفكير1لدى1
معلمي1الثانوية1قبل1اخلدمة1بكلية1التربي���ة1ب�سنع���اء1باليمن,1اإ�سافة1اإىل1التعرف1
على1الفروق1بين1املعلمين1قبل1اخلدمة1يف1اخت��سا�سي1ريا�س�يات1وعل�وم1اجتماعية1
يف1اأ�ساليب1التفكير.1وتكونت1الدرا�سة1من1عينة1قوامها1)222(1طالبا1ًوطالبة1م�ن1
ق��سم1الريا�سيات1والعلوم1االجتماعية1تم1اختيارهم1بط���ريقة1ع�سوائية1من1)475(1
طالبً�ا1وطالب�ة,1ولق�د1ك�سفت1نتائج1الدرا�سة1اأن1)12٫6%(1من1اأفراد1العينة1ف�سلوا1
الدافعي1 التفكير1 1)%13٫5( ف�سل1 بينما1 1)%16٫7( التركيب���ي,1 التفكي����ر1 اأ�سلوب1
كم���ا1 املثايل,1 التفكير1 ف�سلوا1 و)%7٫25(1 التحليل�ي1 التفكي����ر1 ف��سلوا1 و)%7٫25(1
اأ�ساليب1 على1 االخت�سا����ص1 ملتغير1 اأثر1 اأي1 وجود1 عدم1 الدرا�سة1عن1 نتائج1 ك�سف���ت1
التفكير1لدى1معلمي1الثانوية1قبل1اخلدمة.1كم���ا1اأظهرت1نتائج1الدرا�س�ة1اأن1نم����ط1
ثنائي1 تفكير1 البعد,1 اأحادي1 )تفكير1 التفكير1 اأنماط1 بين1 من1 امل�سيط���ر1 التفكي����ر1
إنما1هو1التفكير1اأحادي1 البعد,1تفكير1ثالثي1البعد,1تفكي�ر1م�سطح,1وغير1م�سنف(1ا
البعد1تاله1التفكير1الثنائي1وامل�سطح,1مما1يعن�ي1اأن1اأغلب1اأفراد1العينة1ي�ستعينون1
باأ�سلوب1واحد1فقط1من1اأ�ساليب1التفكير1اخلم�سة1يف1جميع1املواقف1التي1يمرون1

بها1�سواء1كانت1منا�سبة1اأو1غري1منا�سبة.

وهدف���ت1درا�س���ة1»امل�س���ريف«1)2003(1اإىل1و�س���ع1برنام���ج1تدريب���ي1لتنمية1
كفاي���ات1تعلي���م1التفكري1االإبداعي1لدى1الطالبات1املعلمات1بكلية1ريا�ص1االأطفال.1
ومت1ا�ستخ���دام1كل1م���ن:1املنهج���ني1الو�سفي1والتجريبي.1كم���ا1ا�ستخدم1الت�سميم1
التجريبي1ذو1املجموعة1الواحدة,1حيث1تكونت1عينة1الدرا�سة1من1)20(1طالبة1من1
الطالبات1املعلمات1الفرقة1الثالثة1يف1كلية1ريا�ص1االأطفال-1جامعة1االإ�سكندرية؛1

وكذلك1عينة1قوامها1)70(1طفال1ًمن1اأطفال1الرو�سة1بامل�ستوى1الثاين.11
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وق���د1ا�ستمل���ت1اأدوات1البحث1عل���ى1اختبار1حت�سيل���ي1يف1اجلانب1النظري1
م���ن1الربنام���ج؛1بطاق���ة1مالحظ���ة1كفاي���ات1تعليم1التفك���ري1االإبداع���ي1يف1اجلانب1
العملي1من1الربنامج؛1اختبار1التفكري1االإبداعي1لطفل1الرو�سة.1واأظهرت1نتائج1
الدرا�س���ة1فاعلية1الربنام���ج1امل�ستخدم1يف1تنمية1كفايات1تعلي���م1التفكري1االإبداعي1
ل���دى1الطالب���ات1املعلم���ات1بكلي���ة1ريا����ص1االأطفال؛1وكذل���ك1فاعلي���ة1الربنامج1يف1
تنمي���ة1ق���درات1التفكري1االإبداع���ي1)الطالق���ة,1واملرونة,1واالأ�سالة(1ل���دى1اأطفال1
الطالب���ات1املعلم���ات1بالرو�س���ة1يف1جماالت1االأن�سط���ة1املختلفة1)ن�س���اط1ق�س�سي,1

ن�ساط1فني,1ن�ساط1حركي,1ن�ساط1مو�سيقي(.11

وهدف���ت1درا�سة1»بل�سك���ي«1(Belski, 2009)1اإىل1تنمية1مهارات1التفكري1
ومه���ارات1ح���ل1امل�سكالت1لدى1جمموع���ة1من1الطالب1يف1املرحل���ة1اجلامعية.1ومت1
تدريب1الطالب1على1ا�ستخدام1مبادئ1نظرية1»تريز«1يف1حل1م�سكالتهم1التعليمية1
واحلياتية,1وا�ستخدمت1الدرا�سة1برناجمًا1م�ستندًا1على1مبادئ1النظرية,1اأظهرت1
نتائ���ج1الدرا�س���ة1تاأث���ريه1االإيجابي1على1مه���ارات1التفكري1ومه���ارات1حل1امل�سكالت1
لدى1عينة1الدرا�سة1)ن=341(,1حيث1ُوجدت1فروق1دالة1اإح�سائيًا1بني1م�ستوى1تلك1

املهارات1لديهم1قبل1وبعد1تطبيق1الربنامج,1ل�سالح1القيا�ص1البعدي.

ت�سجيع1 اأ�ساليب1 تحديد1 اإىل1 1)2010( اجلواد«1 »عبد1 درا�سة1 وهدفت1 1
�سا�سي1باملدار�ص1 التفكير1االبتكاري1لدى1معلمي1اللغة1العربية1يف1ال�سف1العا�سر1االأ
الت�ي1 تقديراتهم1 الفروق1بين1 اإىل1تعرف1داللة1 احلكومية1واخلا�سة,1كم���ا1هدفت1
تكونت1 وقد1 التدري�سية(,1 امل�سرفة– النوع– واخلبرة1 )اجلهة1 متغير1 اإىل1 تعزى1
بلغت1 منها:1 نتائج1 اإىل1 الدرا�سة1 تو�سلت1 وقد1 ومعلمة.1 معلمًا1 1)76( م����ن1 عينة1
واخلا�سة1 احلكومية1 املدار����ص1 يف1 �سا�سي1 االأ العا�س����ر1 ال��سف1 معلم�ي1 تقديرات1
)81٫35%(1لال�ستبانة.1 الكلي�ة1 الدرج�ة1 االبتك���اري1يف1 التفكير1 ت�سجيع1 �ساليب1 الأ
كم���ا1اأظه���رت1نتائج1الدرا�سة1عدم1وجود1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1بين1تقديرات1
امل�سرفة:1 اجلهة1 1( ملتغيري1 تعزى1 االبتك���اري1 التفكير1 ت�سجيع1 اأ�ساليب1 املعلمين1
حكومية,1خا�سة,1الن����وع1)ذك���ر,1اأنثى(؛1ووجود1فروق1ذات1دالل�ة1اإح��سائية1تعزى1
التدري����ص1بين1فئتي1)اأقل1من151�سنوات1(1و)اأك���رث1من1101�سنوات1(1 للخبرة1يف1

ل�سالح1ذوي1اخلربة1االأكرب.
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ويف1نف����ص1االإط���ار,1هدفت1درا�س���ة1»القحف���ة«1)2011(1اإىل1تنمية1مهارات1
التدري����ص1االبتكاري1لدى1معلم���ي1الريا�سيات1ب�سقيها1اجلان���ب1املعريف1واجلانب1
االأدائ���ي,1وكذل���ك1تنمية1التح�سي���ل1ومه���ارات1التفكري1االبتك���اري1يف1الريا�سيات1

لدى1تالميذ1ال�سف1ال�سابع1يف1اجلمهورية1اليمنية.

وق���د1اأ�سف���رت1نتائ���ج1الدرا�س���ة1امليدانية1بعد1اإج���راء1التجرب���ة1عن1وجود1
ف���روق1دال���ة1اإح�سائي���ا1ًب���ني1متو�سط���ي1درج���ات1معلم���ي1الريا�سي���ات1يف1كل1م���ن1
االختب���ار1املع���ريف1وبطاقة1املالحظ���ة1بني1التطبيق���ني1القبلي1والبع���دي1ول�سالح1
التطبي���ق1البع���دي1يف1اجلانبني1املعريف1واالأدائي1مله���ارات1التدري�ص1االإبداعي1وقد1
اأعزى1الباحث1هذه1الفروق1اإىل1تاأثري1الربنامج1التدريبي1الذي1مت1تدريبهم1من1
خالل���ه1على1تنفيذ1مه���ارات1التدري�ص1االإبداعي1بكف���اءة1عالية,1كما1وجدت1فروق1
دالة1اإح�سائيا1ًبني1متو�سطي1درجات1تالميذ1املجموعتني1التجريبية1وال�سابطة1
يف1ال�س���ف1ال�ساب���ع1اأ�سا�سي1يف1كل1من1اختبار1التح�سي���ل1العلمي1ومقيا�ص1مهارات1
التفك���ري1االبتكاري1وذل���ك1ل�سالح1تالميذ1املجموعة1التجريبية1يف1كال1احلالتني1
وه���ذا1يوؤكد1اأن1التدري�ص1االبتك���اري1وفقا1ًللربنامج1التدريبي1املقرتح1كان1له1اأثر1
كب���ري1يف1تنمي���ة1التح�سي���ل1العلمي1ومه���ارات1التفك���ري1االبتك���اري1يف1الريا�سيات1

لدى1التالميذ.
وهدفت1درا�سة1»برب���خ«1)2012(1اإىل1التعرف1على1مدى1ممار�سة1معلمي1
�س�اليب1التفكير1االبتك���اري,1وداللة1الفروق1بين1تقديراتهم1 �س�المية1الأ التربي�ة1االإ
إل�ى1متغيري1)اجلن����ص,1اخلبرة1 ملمار�سة1اأ�ساليب1التفكير1االبتك���اري,1التي1تع����زى1ا
التدري�سية(,1حيث1ا�ستخدم1الباحث1املنهج1الو�سفي1التحليلي.1وقد1تكونت1عينة1
�سالمية1م�ن1م�دار�ص1 الدرا�سة1من1)100(1معلم1ومعلمة1من1معلمي1مادة1التربية1االإ
وكالة1الغوث1بمحافظات1غزة,1تم1اختيارهم1بالطريقة1الع�سوائية1منهم1)47(1من1
املعلمين1و)53(1من1املعلمات.1و)100(1طالبا1ًوطالب���ة1)50(1طالب1و)50(1طالبة1

تم1اختيارها1عن1طريق1العينة1الع�سوائية1الب�سيطة.1

ممار�سة1 مدي1 على1 للتعرف1 اإعداده؛1 من1 ا�ستبيانً���ا1 الباحث1 وا�ستخدم1
اأ�ساليب1التفكير1االبتك���اري1لدى1املعلمين,1تكون1من1)50(1فقرة,1تم1توزيع���ه1على1
���ه1للطلبة1مكون1من1)32(1 )4(1مجاالت؛1وا�ستبيانً���ا1اآخرً���ا1من1اإعداد1الباحث1موجَّ
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فقرة1موزع�ة1عل�ى1)3(1مجاالت.1وبلغت1تقديرات1معلمي1ال�سف1التا�سع1بمدار����ص1
الدرجة1 يف1 االبتك���اري1 التفكير1 اأ�ساليب1 ملمار�سة1 غزة1 بمحافظات1 الغوث1 وك���الة1
بمدار����ص1 التا�سع1 ال�سف1 تقديرات1طلبة1 وبلغت1 1.)%83٫34( الكلية1لال�ستبي���ان1
وك���الة1الغوث1بمحافظات1غ����زة1ملمار�س�ة1اأ�ساليب1التفكير1االبتكاري1لدى1املعلمين1
يف1الدرجة1الكلية1لال�ستبيان1)81٫24%(,1وقد1اأظهرت1نتائج1الدرا�سة1وجود1فروق1
ذات1داللة1اإح�سائيا1عن�د1م��ستوى1)0٫05(1ف�ي1املجاالت1والدرجة1الكلية1لتقديرات1
�سالمية1يف1ممار�سة1اأ�ساليب1 اأفراد1عينة1الدرا�سة1املعلمين1يف1دور1معلمي1التربية1االإ
التفكير1االبتك���اري1لدي1طلبة1ال�سف1التا�سع1بمدار����ص1وكالة1الغوث1بمحافظ�ات1
ناث1ما1عدا1حرية1التعبير1عن1الراأي1غير1دالة1اإح�سائيًا.1 غزة1ملتغير1النوع1ل�سالح1االإ

كم���ا1اأظهرت1نتائج1الدرا�سة1عدم1وجود1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1بين1
اخلبرة1 ملتغير1 تعزى1 االبتك���اري1 التفكير1 ممار�سة1 �ساليب1 الأ املعلم�ين1 تق����ديرات1
توجد1 بينما1 الكلية,1 والدرجة1 والثالث,1 والث�اني,1 ول,1 االأ املجاالت1 يف1 التدري�سية1
�سنوات(1 من15 )اأقل1 فئت�ي:1 ب�ين1 الرابع1 املجال1 يف1 اخلبرة1 ملتغير1 تعزى1 فروق,1

خيرة. و)اأكرث1من1101�سنوات(1ل�سالح1االأ

وهدفت1درا�سة1»الع�ساف«1)2013(1اإىل1معرفة1اتجاهات1معلمي1الدرا�سات1
�سا�سية1 بداعي1لدى1طلبة1املرحلة1االأ االجتماعية1نحو1تنمي�ة1مه�ارات1التفكير1االإ
العلمي1 املوؤهل1 بمتغيرات:1 وعالقت�ه1 الثالث�ة,1 عم�ان1 تربي�ة1 مديرية1 يف1 العليا1
واخلبرة.1وتم1اختيار1عينة1ع�سوائية1مكونة1من1)133(1معلمًا1ومعلم�ة,1وتكونت1
اأداة1الدرا�سة1من1)45(1فقرة1موزعة1على1ثالثة1مجاالت,1هي:1اتجاهات1املعلمين1
عن1 الك�سف1 نحو1 املعلمين1 واتجاهات1 االبتك���اري,1 التفكير1 قدرات1 تنمية1 نحو1
املهارات1االبتكاري���ة1وتحديدها1ل���دى1تالميذه���م,1اتجاهات1املعلمين1نحو1ت�سجيع1
وتبني1االبتك���ار.1وتو�سلت1الدرا�سة1اإىل1اأن1اتجاهات1املعلمين1نحو1تنمية1مهارات1
التفكير1االبتكاري1لدى1تالميذهم1اإيجابية,1مع1وجود1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1
يف1اتجاهات1املعلم�ين1نحو1تنمية1مهارات1التفكير1االبتك���اري1لدى1الطلبة1تعزى1
ملتغير1املوؤهل1العلمي,1ول�سالح1حملة1�سهادة1الدرا�سات1العليا,1وعدم1وجود1فروق1
ذات1دالله1اإح�سائية1يف1اتجاهات1املعلمين1نحو1تنمية1مه�ارات1التفكير1االبتك���اري1

لتالميذهم1تعزى1ملتغري1اخلبرة1)�سنوات1اخلدمة(.
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تعقيب:
املتتب���ع1للدرا�س���ات1ال�سابق���ة1الت���ي1مت1عر�سه���ا1ميكنه1حتدي���د1عديد1من1

النقاط1املفيدة1للدرا�سة1احلالية,1وذلك1على1النحو1التايل:

ا�ستهدف���ت1بع�ص1الدرا�سات1معلمني1على1راأ�ص1عملهم1باملدار�ص1كدرا�سة1
اأخ���رى1 »القحف���ة«1)2011(,1ودرا�س���ة1»الع�س���اف«1)2013(.1وا�ستهدف���ت1درا�س���ات1
معلم���ي1ما1قبل1اخلدمة1كدرا�سة1“علي”,1و”الغنام” )1998(,1ودرا�سة1“ردمان” 

)2001(,1ودرا�سة1“امل�سريف” )2003(.

ع���دة1 تخ�س�س���ات1 االبتك���اري1 بالتدري����ص1 املهتم���ة1 الدرا�س���ات1 تناول���ت1
للمعلم���ني1امل�ستهدف���ني1من1تلك1الدرا�س���ات,1كتخ�س�ص1العل���وم1يف1درا�سة1»علي«,1
و«الغنام«1)1998(,1وتخ�س�ص1الريا�سيات1يف1درا�سة1»القحفة«1)2011(,1وتخ�س�ص1
اللغ���ة1العربية1يف1درا�سة1»عبد1اجلواد«1)2010(,1وتخ�س�ص1الرتبية1االإ�سالمية1يف1
درا�س���ة1“بربخ” )2012(,1وتخ�س�ص1الدرا�سات1االجتماعية1يف1درا�سة1“الع�ساف” 
)2013(.1وق���د1ا�ست���دل1الباحث���ان1بتن���وع1تل���ك1التخ�س�س���ات1عل���ى1اإمكاني���ة1تنمية1
التدري����ص1االبتك���اري1ل���دى1املعلم���ني1يف1كاف���ة1التخ�س�س���ات.1علمًا1ب���اأن1الباحثني1
مل1يج���دا1درا�س���ة1واح���دة1اهتم���ت1مبعلم���ي1ذوي1االإعاقة1العقلي���ة1اأو1مبعلمي1ذوي1

�سعوبات1التعلم.

ظه���ر1م���ن1خ���الل1الدرا�س���ات1ال�سابق���ة1اأهمي���ة1التع���رف1عل���ى1اجتاه���ات1 1
املعلمني1نحو1التدري�ص1االبتكاري,1وظهرت1كذلك1فروقًا1يف1تلك1االجتاهات1تبعًا1
للن���وع,1وكان���ت1غ���ري1دال���ة1يف1درا�سة1“عبد1اجل���واد” )2010(,1بينم���ا1كانت1دالة1يف1
درا�س���ة1“برب���خ” )2012(1ل�سالح1املعلمات,1وقد1الح���ظ1القائمان1بالدرا�سة1وجود1
اختالف���ات1يف1نتائ���ج1الدرا�س���ات1ال�سابق���ة1حول1الف���روق1التي1تع���زى1اإىل1النوع1يف1
اجتاه���ات1املعلم���ني1نحو1التدري�ص1االبتكاري,1وح���ول1اأثر1اخلربة1التدري�سية1على1
ه���ذه1االجتاه���ات,1وهذا1مما1زاد1الباحث���ني1اإقدامًا1على1اإج���راء1الدرا�سة1احلالية؛1
للوق���وف1عل���ى1مدى1االختالفات1التي1تعزى1اإىل1النوع,1والتخ�س�ص,1واخلربة1يف1
االجت���اه1نح���و1التدري�ص1االبتك���اري1لدى1معلمي1قبل1اخلدم���ة1يف1ميدان1الرتبية1

اخلا�سة.
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فرو�س الدرا�صة:
مما1�سبق1عر�سه1من1اإطار1نظري1ونتائج1درا�سات1�سابقة,1�ساغ1الباحثان1 1

فرو�ص1الدرا�سة1على1النحو1التايل:
11 توج���د1اجتاه���ات1اإيجابية1لدى1معلم���ي1الرتبية1اخلا�سة1قب���ل1اخلدمة1نحو1.

التدري�ص1االبتكاري.
21 ال1توج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1ب���ني1متو�سط���ات1درج���ات1معلمي1قبل1.

اخلدم���ة1عل���ى1مقيا����ص1االجتاه1نح���و1التدري����ص1االبتكاري1تع���زى1اإىل1املعدل1
الرتاكمي1)مرتفع,1متو�سط,1منخف�ص(.

31 ال1توج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1ب���ني1متو�سط���ات1درج���ات1معلمي1قبل1.
اخلدم���ة1عل���ى1مقيا�ص1االجتاه1نح���و1التدري�ص1االبتكاري1تع���زى1اإىل1اخلربة1

)خربة1التدريب1امليداين,1عدم1ممار�سة1التدريب1امليداين(.1
41 ال1توج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1ب���ني1متو�سط���ات1درج���ات1معلمي1قبل1.

اخلدم���ة1عل���ى1مقيا����ص1االجت���اه1نح���و1التدري�ص1االبتك���اري1تع���زى1اإىل1النوع1
)ذكور,1واإناث(.

اإجراءات البحث:
يعر�ص1الباحثان1اإجراءات1البحث1الراهن1على1النحو1التايل:

ا�ستخدم1الباحثان1املنهج1الو�سفي1التحليلي.

ت�سمنت1عينة1البحث1احلايل1جمموعة1من1الطالب1املعلمني1�1املنتظمني1
بامل�ستوي���ني1ال�ساب���ع1والثامن1بق�سم1الرتبي���ة1اخلا�سة1�1يف1جامعة1اجلوف1باململكة1

العربية1ال�سعودية,1وبياناتهم1كالتايل:
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جدول )1(
يو�سح توزيع عينة البحث

المجموعالعددالبيانالمتغير

المعدَّل التراكمي

26منخفض (2 فأقل)

97 45متوسط (أكثر من 2 إلى ما دون 4)

26مرتفع (4 فأكثر)

 الخبرة في التعامل مع ذوي
االحتياجات الخاصة

48قبل التدريب الميداني (المستوى السابع)
97

49أثناء التدريب الميداني (المستوى الثامن)

 النوع
49ذكور

97
48إناث

وه���وؤالء1الط���الب1منتظم���ون1بالدرا�س���ة1يف1كلي���ة1الرتبي���ة1للبنني,1وكلي���ة1البنات1
مبدينة1�سكاكا.

الباحث���ني1111111111111111111111111111111111 اإع���داد1 االبتك���اري,1 التدري����ص1 نح���و1 االجت���اه1 مقيا����ص1 1 1 وه���ي:1 1:
)انظر1ملحق1رقم1»1«(1:

ن1املقيا����ص1يف1�سورته1النهائية1من1)68(1مف���ردة,1موزَّعة1على1اأربعة1 تك���وَّ
مكونات1)الطالقة,1املرونة,1االأ�سالة,1الت�سجيع1على1االبتكار(,1ويقابل1كل1مفردة1

ثالثة1اختيارات1هي1)موافق,1غري1متاأكد,1غري1موافق(.

تاأكد1الباحثان1من1�سدق1املقيا�ص1من1خالل:1

اأ- �سدق املحكمني2:
ُعر����ص1املقيا�ص1ب�سورته1االأولية1املكونة1م���ن1)84(1عبارة1على1جمموعة1
من1املحكمني؛1الإبداء1وجهة1نظرهم1يف1مدى1و�سوح1التعليمات,1و�سالمة1�سياغة1
و�سالحي���ة1العب���ارات1لقيا�ص1ما1و�سعت1لقيا�سه,1والتعدي���ل1باحلذف1اأو1االإ�سافة1

1ملحق1)1(:1مقيا�ص1االجتاه1نحو1التدري�ص1االبتكاري. 11
التدري�ص1 نحو1 االجتاه1 مقيا�ص1 حمكمي1 لل�سادة1 اجلزيل1 بال�سكر1 الباحثان1 يتوجه1 1 12
نائل1حممد1 د.1 واأ.1 د.1عادل1عبد1اهلل1حممد؛1 واأ.1 �سليمان؛1 �سيد1 الرحمن1 د.1عبد1 اأ.1 االبتكاري:1

اأخر�ص؛1ود.1حممد1م�سطفى1عبد1الرازق؛1ود.1�سلوى1ر�سدي.
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بغر����ص1حت�س���ني1املقيا�ص.1وجاءت1اآراء1املحكمني1توؤكد1و�سوح1التعليمات1و�سالمة1
ال�سياغ���ة1اللفظي���ة1وو�سوحه���ا,1واأجري���ت1جمي���ع1تعدي���الت1املحكم���ني,1واأ�سب���ح1
املقيا�ص1يتكون1من1)71(1عبارة,1وبلغت1ن�سبة1اتفاق1املحكمني1على1�سالمة1�سياغة1
العب���ارة1وو�سوحها,1وو�سوح1تعليمات1املقيا����ص1)100%(.1وبالن�سبة1ل�سالحية1كل1
عبارة1لقيا�ص1ما1و�سعت1لقيا�سه1تراوحت1ن�سب1االتفاق1)من80%1اإىل1001%(1مما1

يدل1على1�سالحية1كل1عبارة1لقيا�ص1ما1و�سعت1لقيا�سه.1

ب- �سدق الت�ساق الداخلي:
بع���د1تطبيق1املقيا�ص1على1)70(1طالبً���ا1وطالبة1من1طالب1ق�سم1الرتبية1
اخلا�س���ة1بجامع���ة1اجل���وف,1مت1ح�س���اب1معام���الت1ارتب���اط1كل1عب���ارة1مبكونه���ا,1

واجلدول1التايل1يو�سح1ذلك:1
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جدول )2( 
قيمة معامل ارتباط كل عبارة من مقيا�س االجتاه نحو التدري�س االبتكاري مبكونها

المكون
رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

المكون
رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

المكون
رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

األول
الطالقة

1**0.484

الثاني
المرونة

250.144

الثالث
األصالة

49**0.604

2**0.58826**0.43050**0.778

3**0.39727**0.28351**0.815

4**0.53828**0.45052**0.442

5**0.61529*0.22053**0.800

6**0.44530*0.25254**0.714

7**0.39431**0.519

الرابع
التشجيع 

على 
االبتكار

55**0.287

8**0.70532**0.48456**0.428

9**0.49633**0.33357**0.815

10**0.50834**0.51158**0.787

11**0.52735**0.41559**0.566

12**0.56036**0.36760**0.714

130.13437**0.63261**0.725

14**0.59038**0.37062**0.702

15**0.39139**0.29063**0.780

16**0.43440*0.20264**0.803

17**0.39941**0.40765**0.434

18**0.48842*0.24366**0.591

19**0.48643**0.24667**0.703

20**0.39444**0.57168**0.753

21**0.30845**0.62469**0.766

22**0.454460.12970*0.220

23*0.25047**0.68971**0.737

24**0.43048**0.469

**1دال1عند1,0٫011*1دال1عند0٫051
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يت�س���ح1م���ن1ج���دول1)2(1اأن1جمي���ع1قي���م1معام���الت1االرتب���اط1دال���ة1عن���د1
م�ست���وى1)0٫01(1ع���دا1العب���ارات1اأرق���ام1)701,421,401,301,291,23(1فه���ي1دال���ة1عند1
م�ست���وي1)0٫05(,1والعب���ارات1اأرق���ام1)461,251,13(1غ���ري1دال���ة,1ومت1حذفهم���ا1م���ن1
ال�س���ورة1النهائي���ة1للمقيا����ص,1ه���ذا1يعن���ي1اأن1املقيا����ص1يتمت���ع1بدرج���ة1عالي���ة1من1
ال�س���دق,1واأن1عب���ارات1كل1مك���ون1ترتب���ط1بالدرج���ة1الكلي���ة1له,1مما1ي���دل1على1اأن1

هناك1ات�ساقا1ًداخليا1ًللمقيا�ص.

اأم���ا1ح�س���اب1معام���ل1االرتب���اط1ب���ني1درج���ة1كل1مك���ون1والدرج���ة1الكلي���ة1
للمقيا�ص,1فيو�سحه1اجلدول1التايل:1

جدول )3(
قيــم معامــات االرتبــاط بني درجــة كل مكــون والدرجة الكلية علــى مقيا�ــس االجتاه نحو 

التدري�س االبتكاري
الرابعالثالثالثانياألولالمكون

0.906**0.912 **0.813** **0.923**الدرجة الكلية

يت�س���ح1م���ن1جدول1)3(1اأن1قيمة1معامالت1االرتباط1دال���ة1اإح�سائيا1ًعند1م�ستوي1
)0٫01(,1مم���ا1ي�س���ري1اإىل1اأن1هن���اك1ات�ساقا1ًداخليا1ًبني1درج���ات1كل1مكون1واملجموع1
الكل���ى1لدرج���ات1املقيا����ص.1ويطمئ���ن1ذلك1عل���ى1�سدق���ه,1واإمكاني���ة1ا�ستخدامه1يف1
القيا�ص.1وبهذا1يتكون1املقيا�ص1يف1�سورته1النهائية1من1)168عبارة(.1واأعلى1درجة1

ميكن1احل�سول1عليها1)204(1واأقل1درجة1)68(.1

مت1ح�س���اب1الثب���ات1بطريق���ة1التجزئ���ة1الن�سفي���ة,1حي���ث1بلغ���ت1العينة1)70(1
���م1املقيا����ص1اإيل1ن�سف���ني,1وبح�س���اب1معام���ل1االرتب���اط1ب���ني1 طالبً���ا1وطالب���ة,1وُق�سِّ
درج���ات1ن�سف���ي1املقيا�ص1كان���ت1قيمة1معامل1االرتب���اط1)0٫932(,1ث���م1ا�سُتخِدمت1
معادل���ة1)�سبريم���ان1�1ب���راون(1لت�سحي���ح1اأث���ر1الطول1فبل���غ1معامل1ثب���ات1املقيا�ص1
)0٫965(.1كم���ا1مت1ح�س���اب1ثبات1املقيا����ص1با�ستخدام1معامل1األف���ا1لكرونباك,1وبلغ1
معام���ل1الثب���ات1)0٫852(,1وه���ذه1القيم1تدل1عل���ى1اأن1املقيا�ص1يتمت���ع1بن�سب1ثبات1

مقبولة.
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عر�س النتائج ومناق�صتها:
ميكن1عر�ص1نتائج1البحث1احلايل1يف1�سوء1فرو�سه1على1النحو1التايل: 1
ين�ص1الفر�ص1االأول1على1اأنه1»توجد1اجتاهات1اإيجابية1لدى1معلمي1الرتبية1

اخلا�سة1قبل1اخلدمة1نحو1التدري�ص1االبتكاري«.
وللتحق���ق1م���ن1�سح���ة1الفر����ص1االأول,1مت1ا�ستخ���دام1اختب���ار1“ت” لعين���ة1
واح���دة,1واجل���دول1التايل1يو�سح1قيمة1“ت” بالن�سب���ة1للمكونات1والدرجة1الكلية1

للمقيا�ص.1
جدول )4(

قيمة )ت( للمكونات والدرجة الكلية ملقيا�س االحتاه نحو التدري�س االبتكاري 
"قيمة "تالوسط الفرضيالمتوسط الحسابيالعددالمؤشر اإلحصائي

9741.35401.64الطالقة

9737.39380.99المرونة

9726.05241.91األصالة

**9739.86346.20التشجيع

**97144.661363.33الدرجة الكلية

ويت�س���ح1من1ج���دول1)4(1اأن1قيمة1»ت«1غري1دالة1بالن�سبة1للمكون1االأول,1والثاين,1
والثالث؛1حيث1بلغت1)1٫64(,1)0٫99(,1)1٫91(1على1الرتتيب,1بينما1كانت1قيمتها1
بالن�سبة1للمكون1الرابع1)6٫20(,1والدرجة1الكلية1)3٫33(1وهما1دالتان1عند1درجة1
حري���ة1)96(1وم�ست���وى1داللة1)10٫011(,1وهذا1يعني1اأن1عينة1البحث1احلايل1لديها1
اجت���اه1اإيجاب���ي1نح���و1التدري�ص1االبتك���اري1بوجه1عام,1على1الرغ���م1من1عدم1داللة1
قيم���ة1»ت«1يف1املكون���ات1الثالث���ة1االأوىل1)الطالق���ة,1واملرون���ة,1واالأ�سالة(,1وي�سري1

ذلك1اإىل1حتقق1الفر�ص1االأول.

ويب���دو1اأن1املك���ون1الراب���ع1هو1ال�سب���ب1االأبرز1يف1ترجيح1املي���زان1نحو1االجتاه1
االإيجاب���ي,1حي���ث1جت���اوز1املتو�س���ط1احل�سابي1له���ذا1املكون1قيم���ة1)39(,1يف1حني1اأن1
الو�س���ط1الفر�س���ي1ي�س���اوي1قيمة1)34(,1وق���د1اأدَّى1ذلك1اإىل1مي���ل1الدرجات1الكلية1
عل���ى1مقيا����ص1التدري�ص1االبتكاري1نحو1ال�سعود,1مما1جعل1اجتاهات1اأفراد1العينة1

اإيجابية.
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���ع1املعل���م1تالمي���ذه1على1 كم���ا1يع���زو1الباحث���ان1ذل���ك1اإىل1اأن���ه1ميك���ن1اأن1ي�سجِّ
االبتك���ار,1دون1اأن1ميار����ص1بال�س���رورة1تدري�سً���ا1مبتكرً���ا,1لذلك1ج���اءت1االجتاهات1
نح���و1الطالق���ة1واملرونة1واالأ�سالة1لي�ست1بنف�ص1القيمة1الكبرية1التي1كانت1عليها1

االجتاهات1نحو1ت�سجيع1االبتكار1لدى1التالميذ.

لك���ن1�1بوج���ه1ع���ام1�1ميكن1اعتبار1قي���م1املتو�سط1احل�ساب���ي1للمكونات1الثالثة1
قريبة1جدًا1من1الو�سط1الفر�سي,1اأي1اأنها1بالكاد1جتاوزت1هذا1الو�سط1اأو1قلت1عنه1
)فالطالقة1زادت1بنقطة1واحدة1تقريبًا1عن1الو�سط1الفر�سي,1بينما1االأ�سالة1اأقل1
م���ن1الو�سط1الفر�سي1بنقطة1تقريبً���ا,1ويف1املرونة1زادت1قرابة1النقطتني(,1لذلك1

جاءت1تلك1القيم1غري1دالة.

وتختلف1نتيجة1التحقق1من1هذا1الفر�ص1مع1ما1تو�سلت1اإليه1نتيجة1درا�سة1
»مدين���ي«1)2006(1من1وجود1ارتباط1بني1اجتاهات1املعلمني1املوجبة1نحو1االبتكار1

والعمل1على1تنميته1لدى1التالميذ,1وت�سجيعهم1عليه.

وعل���ى1كل1ح���ال,1ف���اإن1ه���ذا1ي�س���ري1اإىل1احلاج���ة1املُلِّح���ة1الإج���راء1مزي���د1م���ن1
الدرا�س���ات1حول1هذه1النقطة,1حي���ث1يلزم1التحقق1من1مدى1االرتباط1بني1اجتاه1
���ع1التالميذ1على1 املعل���م1نح���و1التدري����ص1االبتك���اري,1وممار�سات1املعل���م1التي1ت�سجِّ

االبتكار.

ين����ص1الفر����ص1الث���اين1على1اأنه1“ال1توج���د1فروق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1بني1
متو�سط���ات1درج���ات1معلم���ي1قب���ل1اخلدمة1عل���ى1مقيا����ص1االجتاه1نح���و1التدري�ص1

االبتكاري1تعزى1اإىل1املعدل1الرتاكمي1)مرتفع,1متو�سط,1منخف�ص(”.
وللتحق���ق1م���ن1�سح���ة1الفر�ص1الث���اين1مت1ا�ستخ���دم1حتليل1التباي���ن1اأحادي1

االجتاه,1ويو�سح1ذلك1اجلدول1التايل.
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جدول )5(
 حتليــل التبايــن اأحــادي االجتــاه لبيــان الفروق بني املعــدل الرتاكمــي )املرتفــع واملتو�سط 

واملنخف�س( درجتي احلرية )2؛ 94(
قيمة فمتوسط المربعاتد.حمجموع المربعاتمصدر التباينالمؤشر

الطالقة

431.5442215.772بين المجموعات

*3.470 5844.5389462.176داخل المجموعات

ـــــــــــــ6276.08296الكلي

المرونة

302.4052151.202بين المجموعات

*4.514 3148.7099433.497داخل المجموعات

ـــــــــــــ3451.11496الكلي

األصالة

72.354236.177بين المجموعات

1.087 3128.3889433.281داخل المجموعات

ـــــــــــــ3200.74296الكلي

التشجيع

298.2542149.127بين المجموعات

2.03 6907.0039473.479داخل المجموعات

ـــــــــــــ7205.25796الكلي

 الدرجة
الكلية

3948.18321974.091بين المجموعات

*3.159 58749.59194624.996داخل المجموعات

ـــــــــــــ62697.77496الكلي

*1دال1عند10٫051 **1دال1عند11,0٫011

يظه���ر1م���ن1ج���دول1)5(1وج���ود1فروق1دال���ة1يف1كل1من1الطالق���ة1واملرونة1
والدرج���ة1الكلي���ة,1وع���دم1وجود1ف���روق1دالة1يف1كل1م���ن1االأ�سال���ة,1والت�سجيع1على1
االبتك���ار,1ولبي���ان1اجت���اه1الف���روق1مت1ا�ستخ���دام1اختب���ار1»�سيفي���ه«,1كم���ا1يو�سح���ه1

اجلدول1التايل:
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جدول )6(
 اختبار »�ســيفيه« ملتو�ســط الفــروق بني املعــدالت االأكادميية الثاثة )منخف�س ـ متو�ســط ـ 

مرتفع ( يف االجتاه نحو التدري�س االبتكاري
مرتفعمتوسط منخفض المعدل األكاديميمؤشر

الطالقة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنخفض (م=38.81)

ــــــــــــــــــــــــــ2.19متوسط (م=41.0)

ـــــــــــــ5.693.50*مرتفع (م=44.50)

المرونة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنخفض (م=35.35)

ــــــــــــــــــــــــــ1.68متوسط (م=37.02)

ـــــــــــــ4.733.05*مرتفع (م=40.07)

 الدرجة
الكلية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنخفض (م=136.07)

ــــــــــــــــــــــــــ8.43متوسط (م=144.51)

ـــــــــــــ17.428.99*مرتفع (م=153.50)

1
1ويبني1جدول1)6(1اأن1متو�سط1الفروق1فيما1يتعلق1بالطالقة1تتجه1ل�سالح1الطالب1
ذوي1املع���دالت1املرتفعة1عند1مقارنتهم1بالطالب1ذوي1املعدالت1املنخف�سة؛1وذلك1
مبتو�س���ط1ق���دره1)5٫69(1وه���و1دال1عن���د1)0٫05(,1بينما1مل1توجد1ف���روق1دالة1بني1

ذوي1املعدل1املنخف�ص1واملتو�سط,1وكذا1بني1ذوي1املعدل1املتو�سط1واملرتفع.

اأما1بالن�سبة1للمرونة1فتميل1الفروق1نحو1الطالب1ذوي1املعدالت1املرتفعة1 1
عند1مقارنتهم1بالطالب1ذوي1املعدالت1املنخف�سة؛1وذلك1مبتو�سط1قدره1)4٫73(,1
وه���و1دال1عن���د1)0٫05(,1بينم���ا1مل1توج���د1ف���روق1دالة1ب���ني1ذوي1املع���دل1املنخف�ص1

واملتو�سط,1وكذا1بني1ذوي1املعدل1املتو�سط1واملرتفع.



العدد )9( اكتوبر 2014 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 96 -- 96 -- 96 -

اأم���ا1بالن�سب���ة1للدرجة1الكلية1فتتجه1الف���روق1نحو1الطالب1ذوي1املعدالت1 1
املرتفع���ة1عن���د1مقارنته���م1بالط���الب1ذوي1املع���دالت1املنخف�سة؛1وذل���ك1مبتو�سط1
قدره1)17٫42(1وهو1دال1عند1)0٫05(,1بينما1مل1توجد1فروق1دالة1بني1ذوي1املعدل1

املنخف�ص1واملتو�سط,1وكذا1بني1ذوي1املعدل1املتو�سط1واملرتفع.
1

ويع���زو1الباحث���ان1ذل���ك1اإىل1اأن1االجتاه���ات1االإيجابي���ة1نح���و1التدري����ص1االبتكاري1
ترتب���ط1بالتح�سي���ل1ل���دى1الط���الب1املعلمني,1ويوؤي���د1ذلك1نتائج1درا�س���ة1»حبيب«1
)2003(1الت���ي1تو�سل���ت1اإىل1وج���ود1ف���روق1دالة1اإح�سائي���ا1ًبني1الط���الب1املبتكرين1
والطالب1غري1املبتكرين1يف1التح�سيل1الدرا�سي1يف1اجتاه1الطالب1املبتكرين,1كما1
اأن1االأفراد1ذوي1املعدالت1املرتفعة1غالبًا1يتمتعون1بقدرات1عقلية1عالية1اأو1م�ستوى1
فوق1املتو�سط1من1الذكاء؛1هذه1القدرات1العالية1انعك�ص1اأثرها1يف1امليل1نحو1تاأييد1
ا�ستخ���دام1اأ�سالي���ب1جديدة1للتدري�ص,1بينما1مل1تك���ن1الفروق1دالة1بني1متو�سطات1
ذوي1املع���دالت1املتو�سط���ة1م���ع1كل1من1ذوي1املع���دالت1املرتفع���ة1اأو1املنخف�سة1نظرًا1

لتقارب1م�ستوى1القدرات1العقلية.

ين����ص1الفر����ص1الثالث1على1اأن���ه1“ال1توجد1فروق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1بني1
متو�سط���ات1درج���ات1معلم���ي1قب���ل1اخلدمة1عل���ى1مقيا����ص1االجتاه1نح���و1التدري�ص1
االبتكاري1تعزى1اإىل1اخلربة1)عدم1ممار�سة1التدريب1امليداين1يف1امل�ستوى1ال�سابع,1

وممار�سة1خربة1التدريب1امليداين1يف1امل�ستوى1الثامن(”.1

وللتحق���ق1م���ن1�سح���ة1الفر����ص1الثال���ث1ا�ستخ���دم1الباحث���ان1اختب���ار1“ت”,1
ويو�سح1ذلك1اجلدول1التايل.
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جدول )7( 
يو�ســح املتو�سطات واالنحرافات املعيارية وقيمة »ت« لداللة الفروق بني امل�ستويني ال�سابع 

والثامن يف االجتاه نحو التدري�س االبتكاري
"قيمة "تاإلنحراف المعياريالمتوسطاتالعددوجه المقارنة

الطالقة
4840.678.38السابع

0.82
4942.027.81الثامن

4836.965.78السابعالمرونة
0.70

4937.826.23الثامن

األصالة
4825.005.60السابع

1.79
4927.085.81الثامن

 التشجيع على
االبتكار

4839.049.26السابع
0.93

4940.678.05الثامن

الدرجة الكلية
48141.6726.17السابع

1.14
49147.5924.86الثامن

���ح1ج���دول1)7(1ع���دم1وجود1ف���روق1دالة1يف1املكون���ات1والدرجة1الكلية1 ُيو�سّ
لالجت���اه1نح���و1التدري����ص1االبتك���اري1تعزى1اإىل1اخل���ربة1امليداني���ة1يف1التعامل1مع1
ذوي1االحتياج���ات1اخلا�س���ة,1وُيرج���ع1الباحث���ان1ذلك1اإىل1التقارب1ب���ني1امل�ستويني1
ال�ساب���ع1والثامن1يف1الف���رتة1الزمنية,1فرغم1اأن1طالب1وطالب���ات1امل�ستوى1ال�سابع1
مل1تتوف���ر1له���م1فر�سة1التعامل1م���ع1ذوي1االحتياجات1اخلا�س���ة,1اإال1اأنهم1ح�سلوا1
عل���ى1درج���ات1متقاربة1مع1اأقرانهم1يف1امل�ست���وى1الثامن1الذين1توفرت1لهم1فر�سة1
التدري���ب1امليداين1يف1برام���ج1ومدار�ص1الرتبية1اخلا�سة.1وذلك1ب�سبب1ق�سر1املدة1
الزمني���ة1له���ذا1التفاعل1فهي1ال1تتعدى1الف�س���ل1الدرا�سي؛1مما1جعل1املجموعتني1

يف1م�ستويات1مت�سابهة1من1االجتاه1نحو1التدري�ص1االبتكاري.

ويتف���ق1ذلك1م���ع1نتائج1درا�سة1»الع�س���اف«1)2013(1التي1اأ�س���ارت1اإىل1عدم1
وج���ود1ف���روق1يف1االجت���اه1نح���و1التدري����ص1االبتك���اري1تع���ود1اإىل1خ���ربة1املعلم���ني1
يف1التدري����ص,1يف1ح���ني1تختل���ف1ه���ذه1النتيجة1م���ع1درا�ستي1كل1من1»عب���د1اجلواد«1
)2010(؛1و«برب���خ«1)2012(1حي���ث1اأك���دت1نتائجهم���ا1على1وجود1ف���روق1دالة1ترجع1

اإىل1اخلربة.
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وُيرج���ع1الباحث���ان1اختالف1النتيجة1احلالية1مع1هات���ني1الدرا�ستني1اإىل1
الفرتات1الزمنية1الكبرية1التي1ق�ساها1املعلمون1يف1التدري�ص,1حيث1متت1املقارنة1
فيهم���ا1ب���ني1اخل���ربة1االأقل1من1خم�ص1�سن���وات1واالأكرث1من1ع�س���ر1�سنوات,1يف1حني1
اأن1الف���ارق1الزمن���ي1ب���ني1طالب1امل�ستوي���ني1ال�سابع1والثامن1يف1اخل���ربة1ال1يتعدى1
�ستة1�سهور1يف1الدرا�سة1احلالية,1وهذا1هو1ال�سبب1االأبرز1يف1عدم1وجود1فروق1دالة1

بينهما1يف1االجتاه1نحو1التدري�ص1االبتكاري1لذوي1االحتياجات1اخلا�سة.

ين����ص1الفر����ص1الراب���ع1على1اأنه1“ال1توج���د1فروق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1بني1
متو�سط���ات1درج���ات1معلم���ي1قب���ل1اخلدمة1عل���ى1مقيا����ص1االجتاه1نح���و1التدري�ص1

االبتكاري1تعزى1اإىل1النوع1)ذكور,1واإناث(.

وللتحق���ق1م���ن1�سح���ة1الفر����ص1الراب���ع1ا�ستخ���دم1الباحث���ان1اختب���ار1“ت”                       
t. Test,1ويو�سح1ذلك1اجلدول1التايل.

جدول )8(
يو�سح املتو�سطات واالنحرافات املعيارية وقيمة “ت”

لداللة الفروق بني الذكور واالإناث يف االجتاه نحو التدري�س االبتكاري
وجه المقارنة

العدد
(ن)

المتوسطات 
(م)

 اإلنحراف المعياري
(ع)

قيمة
(ت)

الطالقة
4944.616.64ذكور

**4.38
4838.028.13إناث

4939.755.36ذكورالمرونة
**4.26

4834.975.68إناث

األصالة
4927.414.80ذكور

**2.40
4824.676.38إناث

 التشجيع على
االبتكار

4942.537.01ذكور
**3.21

4837.149.38إناث

الدرجة الكلية
49154.3119.69ذكور

**4.05
48134.8127.24إناث
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ح1جدول1)8(1اأن1قيمة1»ت«1املح�سوبة1دلِّت1على1وجود1فروق1ذات1داللة1 ُيو�سّ
اإح�سائي���ة1عند1م�ست���وى1)0٫01(1بني1الذكور1واالإناث1يف1املكونات1والدرجة1الكلية1
لالجت���اه1نح���و1التدري�ص1االبتكاري.1وعليه1مت1رف����ص1الفر�ص1الرابع,1ومبراجعة1
قيمة1املتو�سَطني1ُوِجد1اأن1الفروق1يف1اجتاه1الذكور,1وتعني1هذه1النتيجة1اأن1اجتاه1

الطالب1نحو1التدري�ص1االبتكاري1اأكرث1اإيجابية1من1الطالبات.

وتختل���ف1نتيج���ة1البحث1احلايل1يف1هذا1ال�سدد1م���ع1درا�سة1»عبد1اجلواد«1
)2010(1الت���ي1تو�سل���ت1اإىل1ع���دم1وج���ود1فرق1دال���ة1بينهما,1كما1تختل���ف1اأي�سا1مع1

درا�سة1»بربخ«1)2012(1التي1تو�سلت1اإىل1اأن1هناك1فروقًا1دالة1ل�سالح1االإناث.

ويرج���ع1الباحث���ان1اخت���الف1النتيج���ة1احلالي���ة1م���ع1م���ا1تو�سل���ت1اإلي���ه1
الدرا�ست���ان1ال�سابقت���ان1اإىل1طبيع���ة1جمتم���ع1البحث1احل���ايل,1فالبيئ���ة1ال�سعودية1
تت�س���م1باأع���راف1وتقاليد1وع���ادات,1من1�ساأنه���ا1اأن1جتنِّب1الطالب���ات1املعلمات1كثريا1
من1مواقف1التفاعل1التي1تتعر�ص1لها1الطالبات1املعلمات1يف1غزة1بفل�سطني,1مما1
يول���د1تفاوتً���ا1يف1القدرة1عل���ى1اإنتاج1االأفك���ار1التدري�سية1بطالق���ة1ومرونة,1نتيجة1

التفاوت1يف1اخلربات1ال�سابقة1التي1تعر�سن1لها.

وي�س���ري1ذل���ك1اإىل1اأهمية1اإج���راء1مزيد1م���ن1البحوث1والدرا�س���ات1لتنمية1
االجت���اه1نحو1التدري����ص1االبتكاري1لدى1طالبات1ق�سم1الرتبي���ة1اخلا�سة1بجامعة1

اجلوف.

تو�صيات:
يف1اإطار1نتائج1البحث1احلايل,1يو�سي1الباحثان1مبا1يلي:

االهتمام1بتنمية1االجتاه1نحو1التدري�ص1االبتكاري1يف1حت�سني1قدرات1املعلمني1 •
من1حيث1تعاملهم1مع1التالميذ1ذوي1االحتياجات1اخلا�سة.

ت�سمني1برامج1اإعداد1املعلمني1مكونات1من1�ساأنها1تنمية1هذا1االجتاه1لديهم. •
الرتكي���ز1عل���ى1االبتك���ار1عن���د1التدري����ص1يف1برام���ج1اإع���داد1معلم���ي1الرتبي���ة1 •

اخلا�سة.1
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بحوث م�صتقبلية مقرتحة:
تنمية1االجتاه1نحو1التدري�ص1االبتكاري1لدى1معلمات1قبل1اخلدمة1يف1ميدان1 •

الرتبية1اخلا�سة.
برام���ج1تدريبية1لتح�سني1مهارات1التدري�ص1االبتكاري1لدى1طالب1وطالبات1 •

اأق�سام1الرتبية1اخلا�سة.
الك�س���ف1ع���ن1داللة1متغ���ريات1اأخ���رى1مل1يتناولها1البحث1احل���ايل1يف1االجتاه1 •

نحو1التدري�ص1االبتكاري,1مثل1متغري1التخ�س�ص.
برام���ج1تدريبي���ة1لتح�سني1مهارات1حمددة1ت�ساعد1على1االبتكار1يف1التدري�ص,1 •

مثل1مهارة1الطالقة,1اأو1مهارة1املرونة,1اأو1مهارة1االأ�سالة.
تنمي���ة1مه���ارات1التدري����ص1االبتك���اري1ل���دى1معلمي1الرتبي���ة1اخلا�س���ة1اأثناء1 •

اخلدمة.
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اجتاه��ات طلب��ة كلية الرتبي��ة والآداب »بعرعر« نح��و ذوي الإعاقة 
وعالقتها ببع�س املتغريات

اإعداد
د/ اأحمد �صعيد اأحمد ممد بركات

اأ�ستاذ الرتبية اخلا�سة امل�ساعد
كلية الرتبية واالآداب

جامعة احلدود ال�سمالية – عرعر

امللخ�س 
1هدفت1الدرا�سة1احلالية1اإىل1اإعداد1مقيا�ص1لالجتاهات1نحو1ذوي1االإعاقة1ب�سفة1
عامة1,1تتحقق1له1دالالت1�سدق1وثبات1مقبولة1,1وذلك1ال�ستق�ساء1اجتاهات1طلبة1
كلي���ة1الرتبي���ة1واالآداب1»بعرع���ر«1جامع���ة1احل���دود1ال�سمالية1نح���و1ذوي1االإعاقة1,1
وحتديد1اختالفها1يف1�سوء1تخ�س�سات1الدرا�سة1)1تربوية1/1اأكادميية1(1,1واملعدل1
الرتاكم���ي1وامل�ست���وى1الدرا�سي/راب���ع– �سابع(,1والن���وع1)1ذكور1,1اإن���اث1(.1وترجع1
اأهمي���ة1الدرا�س���ة1اإىل1اأنه���ا1تلق���ي1ال�س���وء1عل���ى1فئ���ة1م���ن1اأهم1فئ���ات1املجتم���ع1,1اأال1
وه���ي1فئ���ة1ال�سب���اب1اجلامعي1الذي1ميث���ل1العن�س���ر1احلا�سم1يف1كل1م���ا1يطراأ1على1
املجتمعات1واالأمم1من1تقدم1وازدهار.11وقد1ا�ستخدم1الباحث1مقيا�ص1االجتاه1نحو1
ذوي1االإعاقة1من1اإعداده1,1وتكونت1عينة1الدرا�سة1االأ�سا�سية1من1)309(1من1طلبة1
كلي���ة1الرتبي���ة1واالآداب1بعرع���ر1بواق���ع1)140(1طالب���ة1,1و)169(1طالب���ا1.1ًوتو�سلت1

الدرا�سة1اإىل1جمموعة1من1النتائج1هي1:
11 ال1توجد1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1يف1االجتاه1نحو1ذوي1االإعاقة1لدى1طلبة1.

كلي���ة1الرتبي���ة1واالآداب1بعرعر1,1حي���ث1كانت1االجتاه���ات1اإيجابية1من1الذكور1
واالإناث1على1جميع1اأبعاد1املقيا�ص1با�ستثناء1ُبعدي1)الدمج1,1والت�سغيل1(1التي1

كانت1اجتاهات1الذكور1فيها1متو�سطة1.1
21 وج���ود1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1يف1االجتاه1نح���و1ذوي1االإعاقة1وفقا1ًملتغري1.

الن���وع1)1ذك���ور1– اإن���اث1(1ل���دى1طلبة1كلي���ة1الرتبي���ة1واالآداب1»بعرعر«1,1حيث1
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كانت1الفروق1ل�سالح1االإناث1يف1اأبعاد1)1التعامل1,1الزواج1,1الت�سغيل1,1واالجتاه1
كك���ل1(1,1ومل1تك���ن1هن���اك1ف���روق1بني1الذك���ور1واالإن���اث1يف1باقي1اأبع���اد1املقيا�ص1

وهي:)الزواج1,1الدمج1,1احلقوق(.
31 1ال1توجد1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1يف1االجتاه1نحو1ذوي1االإعاقة1وفقا1ًملتغري1.

التخ�س����ص1الدرا�سي1)1تربوي1,1اأكادميي(1ل���دى1طلبة1كلية1الرتبية1واالآداب1
»بعرعر«1,1اإال1يف1ُبعد1الزواج1حيث1كانت1االجتاه1ل�سالح1غري1الرتبويني1.

41 ال1توجد1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1يف1االجتاه1نحو1ذوي1االإعاقة1وفقا1ًملتغري1.
املع���دل1الدرا�سي1)اأقل1م���ن31-1اأكرث1من31(1لدى1طلبة1كلية1الرتبية1واالآداب1

»بعرعر«.
51 ال1توجد1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1يف1االجتاه1نحو1ذوي1االإعاقة1وفقا1ًملتغري1.

–  امل�ستوى1ال�سابع1(1ل���دى1طلبة1كلية1 امل�ست���وى1الدرا�س���ي1)امل�ست���وي1الراب���ع1
الرتبية1واالآداب1»بعرعر«1.

الكلمات املفتاحية :1االجتاه1,1املعوقون1.1

 Abstract
1The present study aimed to develop a measure of attitudes toward 
people with disabilities in general, realized his connotations validity 
and reliability is acceptable, in order to investigate trends in students 
of the Faculty of Education and Arts, “Arar” University northern 
border toward people with disabilities, and to identify different in 
light of the disciplines of study (educational / academic), and the 
average cumulative and academic level / fourth - seventh), and type 
(male, female). The importance of the study that it sheds light on 
the category of the most important segments of society, namely the 
category of university students, who represents the decisive element 
in all that occurs to the communities and nations from the progress 
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and prosperity. The researcher used measure of the trend towards 
people with disabilities to set it up, and the basic study sample 
consisted of 309 students from the Faculty of Education and Arts by 
Arar (140 students), and (169) students.
 The study found a range of results are:

1. There are no statistically significant differences in the trend 
toward students with disabilities at the Faculty of Education and 
Arts Arar, where the positive trends of males and females on 
all dimensions except for the scale dimensions (integration, and 
operation), which was a medium where male attitudes.

2. The presence of statistically significant differences in the trend 
toward people with disabilities, according to the variable type 
(males - females) among the students of the Faculty of Education 
and the Arts, “Arar”, where the differences in favor of females 
in dimensions (dealing, marriage, operating, and the trend as a 
whole), and there were no differences between males and females 
in the rest of the dimensions of the scale, namely: (marriage, 
mergers, rights).

3. There are no statistically significant differences in the trend 
toward people with disabilities, according to the variable of 
academic specialization (educational, academic) among the 
students of the Faculty of Education and the Arts, “Arar”, but in 
after marriage, where the trend was in favor of non-educators.

4. There are no statistically significant differences in the trend 
toward people with disabilities, according to a variable rate 
school (less than 3 - more than 3) among the students of the 
Faculty of Education and the Arts, “Arar.”
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5. There are no statistically significant differences in the trend 
toward people with disabilities, according to the variable Study 
level (Level IV - Level VII) to the students of the Faculty of 
Education and the Arts, “Arar.”

 Keywords: Attitude, Handicapped1..

املقدمة :
ُيع���د1تغيري1االجت���اه1و�سيلة1مهمة1للحد1من1العديد1م���ن1امل�سكالت1التي1 11
يع���اين1منها1االإن�س���ان1املعا�سر,1ومن1ثم1تكت�سب1بحوث1تغي���ري1االجتاه1اأهميتها1؛1
نتيجة1لتطبيقاتها1احليوية1يف1جماالت1احلياة1املختلفة1,1بل1اإن1العالج1النف�سي1يف1
معنى1من1معانيه1هو1حماولة1لتغيري1اجتاهات1الفرد1نحو1ذاته1,1ونحو1االآخرين1,1

ونحو1عامله1)مليكة401:19981,1(1.

وترى1)جودة121:20011,1(1اأن1االجتاهات1كعوامل1هامة1يف1بناء1�سخ�سية1 11
الف���رد1ال1ميكن1ف�سلها1ع���ن1الق�سايا1واملواقف1االجتماعية1,1وال�سيا�سية1املوجودة1

يف1املجتمع1.

ويوؤكد1)خليفة1,1وحممود1711:19941,1(1على1اأهمية1االجتاهات1يف1عاملنا1 11
الي���وم1,1ال���ذي1ي�س���وده1اعتقاد1ب���اأن1العامل1امله���م1وراء1امل�سكالت1ه���و1االإن�سان1,1مما1
ي�ستوج���ب1حل���وال1ًلهذه1امل�سكالت1ترتكز1عليه1بالدرج���ة1االأوىل1,1واأن1تغيريه1ُيعد1

و�سيلة1جلعل1االأفراد1يت�سرفون1بطريقة1مرغوبة1اجتماعيا1ً.

111111111ولقد1اختلفت1اجتاهات1االأفراد1واجلماعات1عرب1الع�سور1نحو1ذوي1االإعاقة1
,1وتباينت1من1ال�سلبية1اإىل1االإيجابية1,1وال1يختلف1اأحد1على1اأن1كثريا1ًمن1االأفراد1
لديه���م1اجتاه���ات1�سلبية1نحو1ذوي1االإعاق���ة1,1والتي1رمبا1ترجع1اإىل1جمموعة1من1
املفاهي���م1اخلاطئ���ة1اخلا�س���ة1ب���ذوي1االإعاقة,1ويف1ه���ذا1ال�سدد1يذك���ر1)ال�سخ�ص1,1
771:1994(1اأن1هناك1اعتقادا1ً�سائدا1ًبني1النا�ص1منذ1زمن1بعيد1,1باأن1ذوي1االإعاقة1
يختلف���ون1�سلب���ا1ًع���ن1اأقرانه���م1العادي���ني1يف1كث���ري1م���ن1اخل�سائ����ص1ال�سخ�سي���ة1,1
فه���م1اأك���رث1اتكالي���ة1وانع���زاال1,1ًوعر�س���ة1لالإحب���اط1والف�س���ل1,1كم���ا1ت�سي���ع1بينهم1
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اال�سطراب���ات1ال�سلوكي���ة1,1واالنفعالي���ة1,1ومثل1هذه1النظرة1املح���دودة1للمعوقني1
,1ق���د1ت���وؤدي1اإىل1تدين1نظرة1العاديني1لهم1,1وم���ن1ثم1فال1يتوقعون1منهم1الكثري,1
مم���ا1يدفعه���م1اإىل1تقلي���ل1الفر�ص1اأمامهم1,1وع���دم1تعري�سهم1للخ���ربات1املنا�سبة1
الت���ي1توؤهله���م1ملمار�سة1اأن�سطة1احلياة1العادية1ب�س���ورة1م�ستقلة1,1اأو1حتى1امل�ساركة1
فيه���ا1,1ولع���ل1ذل���ك1يعرب1عن1االجتاه���ات1ال�سلبية1الت���ي1يكّونها1االأف���راد1العاديون1

نحو1ذوي1االإعاقة1.

وي���رى1كُل1م���ن1)ع�سلي���ة1,1وج���ودة861:2005,1(1اأن���ه1بالرغ���م1م���ن1تط���ور1 11
االجتاه���ات1ال�سلبية1اإىل1االإيجابية1نح���و1ذوي1االإعاقة,1اإال1اأن1االجتاهات1ال�سلبية1
نحوه���م1م���ا1زالت1موجودة1ل���دى1االأفراد1واملوؤ�س�سات.1وقد1يج���د1املتاأمل1يف1تن�سئة1
االأفراد1العاديني1نحو1ذوي1االإعاقة1بفئاتهم1املختلفة1مدى1�سلبية1هذه1االجتاهات1
�سواء1ًيف1املدار�ص1اأو1اجلامعات1اأو1العمل1اأو1املنازل,1وعندما1ي�سعر1املعوقون1ب�سلبية1
االجتاه���ات1نحوه���م1ورف�ص1النا�ص1لهم1؛1فاإن1ذل���ك1يوؤثر1بال�سرورة1على1منوهم1
ال�سخ�سي1واالجتماعي1,1كما1ي�سفر1عن1تكوين1مفهوم1�سلبي1لديهم1عن1ذواتهم1,1
وانخفا�ص1م�ستويات1طموحهم1,1وقد1يحجمون1عن1املدر�سة1اأو1اجلامعة1اأو1العمل1

اأو1املجتمع1ب�سورة1عامة1.

 م�صكلة الدرا�صة :
ا�ستاأث���ر1االهتمام1ب���ذوي1االإعاقة1جهودا1ًكبرية1م���ن1احلكومات1والعلماء1
والهيئ���ات,1ون�سط���ة1البح���وث1والدرا�سات1الت���ي1اهتمت1بذوي1االإعاق���ة1ورعايتهم1
عام���ة1وبدرا�س���ة1االجتاه���ات1نح���و1ذوي1االإعاق���ة1خا�س���ة1,1حي���ث1اأ�س���ارت1بع����ص1
الدرا�س���ات1اإىل1اأهمي���ة1تق���دمي1الربامج1لتح�س���ني1االجتاهات1نح���و1ذوي1االإعاقة,1
ودرا�سات1اهتمت1بدرا�سة1اجتاهات1االأفراد1العاديني1جتاه1ذوي1االإعاقة1من1بينهم1
درا�س���ة1ل���وريLorry,1983)1(1,1ودرا�س���ة1ال�سخ����ص1)1986(1,11ودرا�ستا1القريطي1
)19921,1983(1,1ودرا�س���ة1عب���د1املوؤم���ن1وعبداللطي���ف1)1993(1,1ودرا�س���ة1ع���واد1
)1994(1,1ودرا�س���ة1الف���وزان1واملغل���وث1)1994(1,1ودرا�سة1من�سور1)1995(1,1ودرا�سة1
ال�سباط���ي1)2001(1,1ودرا�س���ة1الزبي���دي1وكاظم1)2005(1,1ودرا�س���ة1ع�سلية1وجودة1

)2005(1,1ودرا�سة1ال�سرايرة1وال�سعالن1)2011(1وغريها1,
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1وتهدف1كل1هذه1الدرا�سات1اإىل1اإلقاء1مزيد1من1ال�سوء1على1خ�سائ�ص1كل1اإعاقة1
مل�ساع���دة1ذوي1االإعاق���ة1عل���ى1االندم���اج1يف1احلي���اة1العامة1.1ودم���ج1ذوي1االإعاقة1يف1
احلي���اة1يحت���اج1اإىل1درا�سات1عديدة1للتعرف1على1اجتاه���ات1االأفراد1العاديني1نحو1
ذوي1االإعاق���ة1,1لتدعيم1االجتاهات1االإيجابية1وتعديل1االجتاهات1ال�سلبية1؛1حتى1

ال1يحدث1النبذ1والرف�ص1من1ِقبل1العاديني1ويزيد1االأمر1�سوء1ًوتعقيدا1ً.

 وتتحدد م�سكلة الدرا�سة احلالية يف حماولة الإجابة على الت�ساوؤلت الآتية :
11 م���ا1االجت���اه1نح���و1ذوي1االإعاقة11لدى1عينة1م���ن1طلبة1كلية1الرتبي���ة1واالآداب1-

»بعرعر«1جامعة1احلدود1ال�سمالية1؟1
21 الن���وع111111111111111111111111111111111111111111111111- ملتغ���ري1 وفق���ا1ً االإعاق���ة1 ذوي1 نح���و1 االجت���اه1 يف1 ف���روق1 توج���د1 ه���ل1

)1ذكور1– اإناث1(1لدى1طلبة1كلية1الرتبية1واالآداب1“بعرعر” ؟
31 ه���ل1توج���د1ف���روق1يف1االجت���اه1نح���و1ذوي1االإعاق���ة1وفق���ا1ًملتغ���ري1التخ�س����ص1-

الدرا�س���ي1)1ترب���وي1,1تربية1خا�سة1– اأكادميي1,1لغة1عربية1,1لغات1وترجمة1,1
درا�سات1اإ�سالمية1(1لدى1طلبة1كلية1الرتبية1واالآداب1»بعرعر«1؟

41 ه���ل1توج���د1فروق1يف1االجتاه1نح���و1ذوي1االإعاقة1وفقا1ًملتغ���ري1املعدل1الدرا�سي111111111111111-
)1اأقل1من31-1اأكرث1من31(1لدى1طلبة1كلية1الرتبية1واالآداب1»بعرعر«1؟

51 هل1توجد1فروق1يف1االجتاه1نحو1ذوي1االإعاقة1وفقا1ًملتغري1امل�ستوى1الدرا�سي1-
–  امل�ست���وى1ال�ساب���ع1(1ل���دى1طلب���ة1كلي���ة1الرتبي���ة1واالآداب1 )امل�ست���وي1الراب���ع1

»بعرعر«1؟

 اأهداف الدرا�صة :
11 ته���دف1الدرا�س���ة1اإىل1اإع���داد1مقيا����ص1لالجتاه���ات1نح���و1ذوي1االإعاق���ة1ب�سفة1-

عام���ة1,1تتحق���ق1له1دالالت1�سدق1وثبات1مقبولة1,1تدعم1ا�ستخدامه1يف1جمال1
التعرف1على1تلك1االجتاهات1�سواء1ًيف1جمال1التطبيقات1العملية1اأو1الدرا�سات1

النظرية1ذات1العالقة1.
21 ته���دف1الدرا�س���ة1اأي�س���ا1ًاإىل1ا�ستق�س���اء1اجتاهات1طلبة1كلي���ة1الرتبية1واالآداب1-

»بعرعر«1جامعة1احلدود1ال�سمالية1نحو1ذوي1االإعاقة1ب�سفة1عامة1,1وحتديد1
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اختالفه���ا1يف1�س���وء1تخ�س�س���ات1الدرا�س���ة1)1تربوي���ة1/1اأكادميي���ة1(1تربوي���ة1:1
تربي���ة1خا�س���ة1(1)اأكادميية1:1لغة1عربية1,1لغة1اجنليزية1,1درا�سات1اإ�سالمية1(1
,1املعدل1الرتاكمي1للطالب1اأو1الطالبة1)1امل�ستوى1الدرا�سي1/1رابع1– �سابع(.1

اأهمية الدرا�صة : 
ترج���ع1اأهمي���ة1الدرا�س���ة1اإىل1الك�س���ف1عن1اجتاه���ات1طلبة1كلي���ة1الرتبية1
واالآداب1مبدين���ة1»عرعر«11جت���اه1ذوي1االإعاقة1ب�سفة1عامة,1وذلك1من1اأجل1اتخاذ1
االإجراءات1الالزمة1عند1حماولة1دمج1ذوي1االإعاقة1يف1املجتمع1.1باالإ�سافة1اإىل1ما1
�سب���ق1ف���اإن1االجتاهات1االإيجابية1نحو1ذوي1االإعاقة1م���ن1�ساأنها1اأن1ت�سهم1يف1تهيئة1
املن���اخ1االجتماع���ي1املنا�سب1لتق���دمي1الربامج1اخلدمية1العالجي���ة1,1واالجتماعية1
والرتبوي���ة1,1والتاأهيلي���ة1اخلا�س���ة1ب���ذوي1االإعاق���ة1,1وبتكري����ص1اجله���ود1الالزمة1
الإتاح���ة1فر����ص1احلي���اة1والتاأهي���ل1والعم���ل1والتفاع���ل1م���ع1اأقرانه���م1العاديني1اإىل1
اأق�سى1ما1ت�سمح1به1اإمكانياتهم1وقدراتهم1,1يف1ظروف1وبيئات1اأقل1تعقيدا1,1ًويغلب1
الظ���ن1ب���اأن1االجتاهات1ال�سلبية1ال1ت���وؤدي1�سوى1اإىل1خلق1ظ���روف1معاك�سة1معوقة1

لذلك1كله1.

ومن1هنا1فاإن1لهذه1الدرا�سة1اأهميتها1يف1كونها1تلقي1ال�سوء1على1فئة1من1
اأه���م1فئ���ات1املجتمع1,1اأال1وهي1فئة1ال�سب���اب1اجلامعي1الذي1ميثل1العن�سر1احلا�سم1
يف1كل1ما1يطراأ1على1املجتمعات1واالأمم1من1تقدم1وازدهار,1خا�سة1واأن1ال�سباب1هم1
اآب���اء1امل�ستقب���ل1,1ومعلم���و1االأجي���ال1القادمة1,1لذل���ك1فاإن1معرف���ة1اجتاهاتهم1نحو1
ذوي1االإعاقة1متثل1نقطة1انطالق1لتدعيم1اجتاهاتهم1االإيجابية,1وبالتايل1يتوقع1

من1هذه1الفئة1التاأثري1الفعال1يف1ت�سكيل1معتقدات1وقيم1االأجيال1القادمة1.1

م�صطلحات الدرا�صة :
:1Attitude1الجتاه

عب���ارة1ع���ن1ا�ستع���داد1مكت�س���ب1يت�س���م1باال�ستق���رار1والثب���ات1اإىل1ح���ٍد1م���ا11
ملع���ارف1الف���رد1,1وم�ساعره1,1و�سلوكه1اإزاء1مو�سوعات1,1اأو1ق�سايا1معينة1ويتمثل1
يف1درج���ات1م���ن1القب���ول1اأو1احلياد1اأو1الرف�ص1,1اإزاء1ه���ذه1املو�سوعات1والق�سايا111111111111111

)1جودة161:20011,1(1.
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اأم�ا املفه�وم الإجرائ�ي لالجت�اه نح�و ذوي الإعاق�ة يف ه�ذه الدرا�س�ة 
ه�و : جمم���وع1ا�ستجاب���ات1الفرد1للمواق���ف1املختلفة1الت���ي1تو�سح1اآرائ���ه1واأفكاره1,1
واخل���ربات1ال�سخ�سي���ة1االإيجابية1اأو1ال�سلبية1,1التي1يحملها1اأفراد1املجتمع1)عينة1
الدرا�س���ة(1نح���و1ذوي1االإعاقة1ب�سف���ة1عامة1,1واملتعلقة1باخلوف1م���ن1ذوي1االإعاقة1
,1والتعام���ل1م���ع1ذوي1االإعاق���ة1,1ورعاي���ة1ذوي1االإعاقة1,1والزواج1م���ن1ذوي1االإعاقة1
,ودم���ج1ذوي1االإعاق���ة1,1وت�سغيل1ذوي1االإعاقة1,1وحقوق1ذوي1االإعاقة1.1والتي1ُيعرب1
عنها1بالدرجة1التي1يح�سل1عليها1الفرد1بعد1تطبيق1املقيا�ص,1حيث1ُت�سري1الدرجة1
املرتفعة1اإىل1اإيجابية1هذا1االجتاه1,1بينما1ُت�سري1الدرجة1املنخف�سة1اإىل1�سلبيته1.

:1Handicapped11املعوقون
املعوق1من1وجهة1النظر1الرتبوية1هو1ذلك1الفرد1الذي1يعاين1من1نق�ص1
يف1قدرت���ه1عل���ى1التعليم1مبجاالته1املختلف���ة1,1وعلى1مزاولة1ال�سل���وك1االجتماعي1
ال�سلي���م1نتيج���ة1ق�س���ور1ج�سم���ي1اأو1ح�س���ي1اأو1عقل���ي1اأو1اجتماع���ي1,1كم���ا1ال1يجعله1
ي�ستطي���ع1اأن1يتناف����ص1عل���ى1ق���دم1امل�ساواة1م���ع1اأقران���ه1يف1عمله1اأو1حيات���ه1اليومية1
,1االأم���ر1ال���ذي1يجع���ل1عملي���ة1توافقه1�سعب���ة1للغاية1,1ول���ذا1ي�سبح1املع���وق1يف1اأ�سد1
احلاجة1اإىل1رعاية1تربوية1ونف�سية1واجتماعية1خا�سة1)عبد1املوؤمن141:19861,1(1.

الإطار النظري :1
ذه���ب1علم���اء1النف�ص1اإىل1اأن1درا�سة1االجتاهات1ه���ي1حجر1الزاوية1يف1علم1
النف����ص1االجتماع���ي1,1بل1اإن1بع�سهم1مثل1توما����ص1وزنانيكي1قالوا1اإن1علم1النف�ص1

االجتماعي1ما1هو1اإال1الدرا�سة1العلمية1لالجتاه1)1القريطي31:19921,1(1.

ولالجتاه عدة وظائف هي :

 اأولً : تكيفي�ة ,1اإذ1ُت�سه���م1يف1تكي���ف1الف���رد1م���ع1البيئ���ة1الت���ي1يوجد1فيه���ا1,1وتزوده1
بالقدرة1على1التكيف1مع1املواقف1املتعددة1التي1يواجهها1,1وذلك1من1خالل1تفادي1

االأخطار1املتوقعة.

م���ن1 دفاعي���ة1 بوظيف���ة1 االجتاه���ات1 تق���وم1 حي���ث1 1, دفاعي�ة1  : ثاني�ُا 
لدي���ه11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 والتوت���ر1 القل���ق1 وخف����ص1 لذات���ه1 الف���رد1 حماي���ة1 خ���الل1

.(Goldenson,1970:12 )



العدد )9( اكتوبر 2014 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 112 -

 ثالثًا : التعبري عن القيمة من1خالل1متثل1قيم1اجلماعة1التي1يندمج1فيها1الفرد1
,1ويتعلم1منها1ما1ميكن1اأن1ي�سلكه1وما1ال1يجب1اأن1ي�سلكه1.1

رابع�ًا : لالجت�اه وظيف�ة معرفي�ة ,1تعمل1عل���ى1تلخي����ص1معارفنا,11وتعطين���ا1دليال1ً
مب�سطا11ًوعمليا1ًلل�سلوك1املنا�سب1نحو1اأ�سياء1معينة1)دويدار1221:19941,1(1.

:111Attitude Toward  Handicapped الجتاه نحو ذوي الإعاقة
بنظرة1�سريعة1على1االجتاه1نحو1ذوي1االإعاقة1بفئاتهم1املختلفة1يت�سح1اأن1,1
نظ���رة1املجتمع1قدميا1ًكانت1نظرة1غ���ري1اإن�سانية1للمعوقني1,1اإذ1كان1االأطفال1ذوي1
االإعاقة1ُيعزلون1عن1غريهم1من1االأطفال1,1وال1يجب1عليهم1االختالط1باالأطفال1
العاديني1,1وكانت1االإ�ساءة1للمعوقني1تتم1يف1بع�ص1الثقافات1من1منطلق1احلفاظ1
عل���ى1ال�سال���ح1الع���ام1و�سح���ة1ورفاهي���ة1املجتم���ع1,1وبذلك1فق���د1كان1هن���اك1اجتاه1
للتخل����ص1م���ن1ذوي1االإعاقة1�سواء1ًبرتكهم1وحيدين1حتى1ميوتوا1يف1الغابات1اأو1يف1
ال�سح���اري1اأو1اجلب���ال1اأو1غريه���ا1من1الطرق1الغري1اآدمية1.1وق���د1اأعلن1اأر�سطو1اأن1
اأي1�سيء1قد1يكون1به1عيب1اأو1نق�ص1ال1ميكن1اأن1ن�سمح1له1باأن1ينمو1ويكرب,1واأ�سبح1
بذل���ك1قان���ون1يف1اليون���ان1)1ي���وؤدي1اإىل1قتل1العديد1من1االأطف���ال1غري1الكاملني1,1

الذين1يكونون1يف1حالة1اإعاقة1(1)1اأمني44-431:19991,1(1.

وق���د1اأثبت���ت1الدرا�س���ات1احلديث���ة1اأن1االأطف���ال1الذي���ن1تعر�س���وا1لالإي���ذاء1
و�سيئ���ون1 1, بط���ئ1 وفهمه���م1 منوه���م1 يف1 متخلف���ون1 اأنه���م1 ي���رون1 اآباوؤه���م1 ك���ان1

.(Daniel,1997:249)

والعناي���ة1بطف���ل1لدي���ه1اإعاقة1يف1اأي1جان���ب1�سعب1للغاية1,1وميث���ل1�سغوطا1ً
عاطفي���ة1وج�سمي���ة1ومالي���ة1للوالدي���ن1,1مم���ا1يزي���د1م���ن1قابلي���ة1ه���وؤالء1االأطفال1

1.( Martin,1980:21) 1لالإيذاء

الدرا�صات ال�صابقة :
درا�س���ة1ال�سخ����ص1)1986(1,1والت���ي1هدف���ت1اإىل1ا�ستق�س���اء1اجتاه���ات1بع����ص11−

العامل���ني1يف1جم���ال1التعليم1نحو1ذوي1االإعاقة1بفئاته���م1املختلفة1م�ستخدما1ً
عين���ة1قوامه���ا1)144(1ف���ردا1ً)98ذك���را1ً– و146اأنث���ى(11,1يف1عم���ر1زمن���ي1م���ا1بني1
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)251-55(1عام���ا1,1ًوتراوح���ت1خربته���م1يف1العم���ل1م���ا1ب���ني1)15-20(1عام���ا1,1ً
وتو�سل���ت1الدرا�س���ة1اإىل1نتائ���ج1منه���ا1:1متي���زت1اجتاهات1العامل���ني1يف1جمال1
التعليم1ب�سورة1عامة1باالإيجابية1نحو1ذوي1االإعاقة1,1واأن1اجتاهات1العاملني1
م���ع1التالمي���ذ1العادي���ني1)1يف1املدار����ص1العادية1التي1ال1ت�س���م1معوقني(1اأكرث1
ايجابي���ة1نحو1ذوي1االإعاق���ة1من1اجتاهات1العاملني1مع1املعاقني1عقليا1,1ًواأقل1
اإيجابية1بالن�سبة1الجتاهات1العاملني1مع1ذوي1االإعاقة1الب�سرية1– بينما1مل1
تختل���ف1يف1الدرج���ات1عن1اجتاهات1العاملني1مع1ذوي1االإعاقة1ال�سمعية11نحو1
ذوي1االإعاق���ة1,1واأن1اجتاه���ات1العامل���ني1م���ع1املكفوفني1والعامل���ني1مع1ال�سم1
اأك���رث1اإيجابية1نح���و1ذوي1االإعاقة1باملقارنة1باجتاهات1العاملني1مع1املتخلفني1

عقليا1ً.

درا�س���ة1ال�سرط���اوي1)1987(1,1والت���ي1اأجري���ت1عل���ى1عينة1بلغ���ت1)252(1طالبا111ً−
بكلي���ة1 البكالوريو����ص1 مرحل���ة1 يف1 امل�سجل���ني1 م���ن1 ع�سوائي���ا1ً اختياره���م1 مت1
الرتبي���ة1جامع���ة1املل���ك1�سعود1,1وذل���ك1بغر�ص1التعرف1عل���ى1اجتاهات1طالب1
كلي���ة11الرتبي���ة1نحو1املتخلفني1عقليا1ًوعالقته1ببع�ص1املتغريات1)التخ�س�ص1
,1وامل�ست���وى1الدرا�س���ي1,1واملع���دل1الرتاكم���ي(1,1وا�ستخ���دم1الباح���ث1مقيا����ص1
القريوت���ي1لالجتاه���ات1نح���و1املتخلفني1عقلي���ا1,1ًوم���ن1النتائج1الت���ي1اأ�سفرت1
عنه���ا1الدرا�س���ة1:1وجود1فروق1دالة1بني1طالب1امل�ستوى1الدرا�سي1الثالث1نحو1
املتخلف���ني1عقلي���ا1ًواجتاهات1اأقرانهم1يف1امل�ست���وى1االأول1,1ل�سالح1الطالب1يف1
امل�ستوى1الثالث1,1وجود1فروق1دالة1يف1التخ�س�ص1وامل�ستوى1الدرا�سي1واملعدل1
الرتاكم���ي1عل���ى1اجتاهات1الطالب1نح���و1ذوي1االإعاقة1,1كما1اأظه���رت1النتائج1
وج���ود1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1بني1ط���الب1تخ�س�ص1عل���م1النف�ص1الذين1
كان���ت1لديه���م1اجتاهات1ايجابية1نحو1ذوي1االإعاق���ة1عقليا1,1ًواجتاهات1طالب1
التخ�س�س���ات1االأخ���رى1,1كما1كان1ملتغري1امل�ستوى1الدرا�س���ي1اأثر1دال1اإح�سائيا1ً
حيث1كانت1اجتاهات1الطالب1ايجابية1عند1ذوي1امل�ستوى1الدرا�سي1املرتفع1.

درا�سة1�سات�سر1satcher1)1992(1التي1هدفت1اإىل1معرفة1الفروق1يف1اجتاهات11−
ط���الب1عل���وم1االإدارة1نح���و1ذوي1االإعاقة1,1وتكونت1عين���ة1الدرا�سة1من1)143(1
طالبا1ًيف1ثالثة1من1اجلامعات1االأمريكية1الكربى1,1وا�ستخدم1الباحث1مقيا�سا1ً
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مط���ورا1ًجلم���ع1البيانات1ح���ول1اجتاهات1طالب1اجلامعة1نح���و1ذوي1االإعاقة1,1
ودلت1النتائج1على1وجود1فروق1يف1االجتاهات1بني1الطلبة1االأمريكان1البي�ص1

وال�سود1ل�سالح1الطلبة1البي�ص1.

درا�س���ة1القريط���ي1)1992(1التي1هدفت1اإىل1الك�سف1عن1الفروق1بني1اجتاهات11−
ط���الب1اجلامع���ة1نح���و1املعاق���ني111)1ب�سري���ا1ً– عقلي���ا1ً– �سمعي���ا1ً– حركي���اً(1
وذوي1االإعاق���ة1عموم���ا1ًيف1�سوء1اخت���الف1نوع1الكلية1والن���وع1وال�سلة1باملعوق1
م���ن1عدمه���ا1وحتدي���د1ه���ذه1الفروق1وذل���ك1على1عين���ة1قوامه���ا1)341(1طالبا1ً
وطالبة1)1منهم11671ذكرا1111ًو1741اأنثى1(1من1الفرق1النهائية1بكليات1الرتبية1
واخلدمة1االجتماعية1والتجارة1,1واإدارة1االأعمال1بجامعة1حلوان1.1وقد1طبق1
مقيا����ص1االجتاهات1نحو1املعاقني1من1اإعداد1الباحث1,1وتو�سلت1الدرا�سة1اإىل1
اختالف1اجتاهات1اأفراد1العينة1باختالف1كلياتهم1,1حيث1كانت1اجتاهات1كلية1
الرتبية1اأكرث1ايجابية1.وقد1تو�سلت1الدرا�سة1ملجموعة1من1النتائج1منها1,1ال1
توج���د1ف���روق1دالة1اح�سائيا1ًيف1اجتاهات1االأفراد1نحو1ذوي1االإعاقة1�سواء1كان1
له���م1�سل���ة1باملعوق1م���ن1عدمه1.1وج���د1اأن1اجتاهات1االإناث1اأك���رث1ايجابية1من1

اجتاهات1الذكور1بفروق1دالة1.

درا�س���ة1القريط���ي1)1993(1التي1هدفت1اإىل1الك�سف1عن1اجتاهات1طالب1كلية11−
الرتبي���ة1بجامع���ة1حل���وان1نح���و1املعاقني)1ب�سري���ا1,1ً�سمعيا1,1ًعقلي���ا1,1ًحركيا1ً(1
وحتديدها1يف1�سوء1التخ�س�ص1الدرا�سي1والنوع1,1كما1هدفت1اإىل1الك�سف1عن1
التاأثري1امل�سرتك1للتفاعل1بني1متغريي1الدرا�سة1التخ�س�ص1والنوع1على1هذه1
االجتاه���ات1,1واأجري���ت1الدرا�س���ة1على1عينة1مكونة1م���ن1)170(1طالبا1ًوطالبة1
,1منه���م1821ذك���ور1,1و188اإن���اث1,1مبتو�س���ط1عم���ري122٫831�سن���ة1,1وبا�ستخ���دام1
مقيا�ص1االجتاه1نحو1املعاقني1من1اإعداد1القريطي1,1تو�سل1النتائج1اإىل1وجود1
اخت���الف1يف1االجت���اه1نح���و1االإعاق���ة1وكان1الرتتي���ب1كالتايل1:1املع���وق1ب�سريا1ً
,املع���وق1حركي���ا1,1ًاملع���وق1�سمعي���ا1,1ًثم1املعوق1عقلي���ا1,1ًكما1اختلف���ت1االجتاهات1
نحو1ذوي1االإعاقة1باختالف1نوع1التخ�س�ص1بدرجة1دالة1اح�سائيا1,1ًكما1تبني1
اأن1اجت���اه1الذك���ور1نح���و1تكوين1العالق���ات1والتفاعل1م���ع1ذوي1االإعاقة1�سمعيا1ً
وب�سريا1ًاأكرث1اإيجابية1من1االإناث1,1يف1حني1كان1اجتاه1االإناث1نحو1خ�سائ�ص1
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املتخلف���ني1عقلي���ا1ًوالدرج���ة1الكلي���ة1نحوه���م1اأك���رث1اإيجابي���ة1م���ن1الذك���ور1,1
باالإ�ساف���ة1اإىل1وجود1فروق1دال���ة1اإح�سائيا1ًللتفاعل1بني1متغريي1التخ�س�ص1

والنوع1على1اجتاهات1اأفراد1العينة1نحو1ذوي1االإعاقة1.

درا�سة1اأحمد1عواد1)1994(,1والتي1هدفت1اإىل1ا�ستق�ساء1اجتاهات1طالب1كلية11−
الرتبي���ة1النوعية1نحو1املعوقني1بفئاتهم1املختلفة1)1ب�سريا1ً– عقليٌا-1�سمعيا1ً
– حركيا1ً(1,1حيث1ا�ستخدمت1الدرا�سة1عينة1قوامها1)187(1طالبا1ًوطالبة1من1
ط���الب1الفرقة1النهائية1)71ذك���ور1– 116اإناث(1,1مبتو�سط1زمني22٫711�سنة1
من1ال�سعب1املختلفة1بكلية1الرتبية1النوعية1مبدينة1بنها1.1وتو�سلت1الدرا�سة1
اإىل1جمموع���ة1م���ن1النتائ���ج1منه���ا1:1اإيجابية1اجتاه���ات1طالب1كلي���ة1الرتبية1
نح���و1ذوي1االإعاق���ة1,1ال1توج���د1فروق1دالة1اح�سائيا1ًب���ني1جمموعات1الدرا�سة1
يف1االجت���اه1نح���و1ذوي1االإعاقة1م���ن1حيث1التخ�س�ص1الدرا�س���ي1,1وجود1فروق1
دال���ة1ب���ني1الذكور1واالإناث1يف1االجتاه1نحو1ذوي1االإعاق���ة1ل�سالح1االإناث1,1كما1
وج���دت1ف���روق1دال���ة1بني1جمموع���ات1الدرا�س���ة1يف1االجتاه1نح���و1ذوي1االإعاقة1

نظرا1ًلتفاعل1التخ�س�ص1الدرا�سي1مع1النوع1.

درا�سة1الفوزان1واملغلوث1)1994(1التي1هدفت1اإىل1تق�سي1اأثر1بع�ص1املتغريات11−
الدميوغرافي���ة1واالجتماعية1واالقت�سادية1للعامل���ني1مبراكز1ذوي1االإعاقة,1
ل���دى1االأ�سرة1كالن���وع1والعمر1وامل�ستوى1التعليمي1والدخ���ل1ال�سهري,1ووجود1
معوقني1لدى1االأ�سرة,1وا�ستخدمت1الدرا�سة1عينة1قوامها1)79(1من1العاملني1
يف1جم���ال1ذوي1االإعاق���ة1مبدينة1الريا�ص1بال�سعودي���ة1,1وا�ستخدمت1الدرا�سة1
يف1جم���ع1البيان���ات1ا�ستمارة1بحث1اأعدت1خ�سي�سا1ًلذل���ك1.1وتو�سلت1الدرا�سة1
اإىل1نتائ���ج1م���ن1بينها1:1اأن1للجن�ص1اأهمي���ة1يف1حتديد1طبيعة1االجتاهات1حيث1
ظه���ر1اأن1العامالت1االإناث1مبراكز1ذوي1االإعاقة1اأكرث1اإيجابية1يف1اجتاهاتهن1

نحو1املقعدين1من1العاملني1الذكور1.

درا�س���ة1�س���ريي1واأخ���رون1Sherry1)1999(1والت���ي1هدف���ت1اإىل1معرف���ة1اأث���ر11−
التخ�س�س���ات1االأكادميي���ة1تبع���ا1ًملتغ���ريات1الن���وع1االجتماع���ي1واخل���ربة1عل���ى1
اجتاهات1الطالب1نحو1تعليم1التالميذ1ذوي1االإعاقة1,1تكونت1عينة1الدرا�سة1
م���ن1)2943(1طالب���ا1ًوطالب���ة1,1وتكون���ت1االأداة1م���ن1مقيا����ص1االجتاه���ات1نحو1
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تعلي���م1املعاق���ني1,1وطبق���ت1عليهم1يف1)192(1معه���دا1ًللدرا�س���ات1العليا1موزعة1
عل���ى1)44(1والي���ة1اأمريكي���ة1,1حيث1اأظه���رت1النتائج1وجود1اجتاه���ات1اإيجابية1
ل���ذوي1اخل���ربة1االأك���رث1تعامال1ًمع1ذوي1االإعاق���ة11ل�سالح1االإن���اث1تبعا1ًملتغري1

النوع1االجتماعي1.

درا�س���ة1ال�سباط���ي1)2001(1التي1هدفت1اإىل1التع���رف1على1اجتاهات1عينة1من11−
املجتمع1ال�سعودي1نحو1ذوي1االإعاقة1)1عقليا1ً– �سمعيا1ً– ب�سريا1ً– ج�سمياً(1
يف1�س���وء1بع����ص1املتغ���ريات1هي1:1امل�ست���وى1الدرا�سي1,1والتخ�س����ص1الدرا�سي1,1
والن���وع1.1ومت1بن���اء1مقيا�ص1االجت���اه1نحو1املعوقني1املكون1م���ن1)70(1بندا1ًومت1
ح�س���اب1اخل�سائ����ص1ال�سيكومرتي���ة1م���ن1�س���دق1وثب���ات1له���ذا1املقيا����ص1.1ومت1
تطبي���ق1املقيا����ص1على1عينة1مكونة1من1)400(1طالبا1ًوطالبة1يف1كلية1الرتبية1
جامع���ة1املل���ك1في�سل1,1ومن1نتائج1هذه1الدرا�س���ة1.1بالن�سبة1لالإعاقة1العقلية1
كان���ت1اجتاه���ات1طلب���ة1امل�ست���وى1الراب���ع1اأك���رث1�سلبية1نح���و1االإعاق���ة1العقلية1
ل�سال���ح1طلبة1التخ�س����ص1العلمي1,1واأن1طلبة1امل�ست���وى1الرابع1يف1التخ�س�ص1
االأدب���ي1كان���وا1اأك���رث1�سلبي���ة1نح���و1االإعاق���ة1ال�سمعي���ة1,1واأن1طالب���ات1امل�ستوى1
الراب���ع1ذات1التخ�س����ص1االأدبي1كن1اأكرث1�سلبية1نح���و1االإعاقة1الب�سرية1اأكرث1

من1الذكور,1وكذلك1يف1االإعاقة1اجل�سمية.

درا�س���ة1الزبيدي1وكاظ���م1)2005(1والتي1هدفت1اإىل1معرفة1اجتاهات1املجتمع11−
العم���اين1نح���و1املعاق���ني1عقلي���ا1ًومعرف���ة1اأث���ر1الن���وع1,1وامل�ست���وى1التعليم���ي1,1
والعم���ر1الزمن���ي1يف1تل���ك1االجتاه���ات1,1ومت1و�س���ع1مقيا����ص1لالجتاه���ات1نحو1
املعوق���ني1عقلي���ا1ًيتكون1م���ن1)44(1فقرة1)22موجبة1و22�سالب���ة1(1,1اأما1العينة1
فق���د1تكون���ت1من1)171(1فردا1ًمن1املجتمع1العماين1,1واأظهرت1نتائج1الدرا�سة1
اأن1اأفراد1العينة1يحملون1اجتاهات1مت�ساربة1,1فهي1اإيجابية1يف1ناحية1و�سلبية1
يف1ناحي���ة1ثاني���ة1,1وحمايدة1يف1ناحية1ثالثة1,1فهم1يري���دون1التعامل1مع1ذوي1
االإعاق���ة1وي���ودون1دجمه���م1يف1املجتم���ع1,1ويخ�س���ون1م���ن1ت�سغيله���م1,1ولكنه���م1
مرتددون1مما1لهم1من1حقوق1وواجبات1.1ومن1جهة1اأخرى1كانت1نتائج1النوع1
اأي�س���ا1ًمت�سارب���ة1.1فق���د1كانت1االإناث1متخوفات1م���ن1ذوي1االإعاقة1وت�سغيلهم1
اأكرث1من1الذكور1.1وكان1الذكور1من1ذوي1التح�سيل1املنخف�ص1متخوفون1من1
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املعاقني1وت�سغيلهم1اأكرث1من1االإناث1من1ذوي1التح�سيل1املنخف�ص1.1ومل1يكن1
ملتغري1العمر1اأثر1دال1على1تلك1االجتاهات1.

−1 Yola Centera, James Warda1,1درا�س���ة1ي���وال1�سينت���ريا1وجيم����ص1وردة
(2006)1والتي1هدفت1اإىل1التعرف1على1مواقف1املعلمني1نحو1دمج1املعاقني1يف1
املدار�ص1احلكومية1,1ومت1تطبيق1ا�ستبيانا1ًعلي1املعلمني1يف1املدار�ص1احلكومية1
واملدار�ص1غري1احلكومية1,1وكذلك1على1مديري1املدار�ص1,1وت�سري1النتائج1اإىل1
اأن1مواق���ف1املدر�س���ني11نح���و1دم���ج1االأطفال1املعوق���ني1تعك�ص1انع���دام1الثقة1يف1
كل1م���ن1امله���ارات1التعليمية1اخلا�سة1بهم,1ونوعي���ة1املوظفني1الذين1يقدمون1
الدعم1لهم,1فهي1اإيجابية1حول1دمج1هوؤالء1االأطفال1الذين1ال1يحتاجون1اإىل11
مهارات1تعليمية1اأو1اإدارة1ا�سافية1من1جانب1املعلم1,1كما1اأ�سارت1النتائج1اإىل1اأن1
هذه1االجتاهات1يجوز1تعديلها1ب�سكل1كبري1من1خالل1التدريب1قبل1اخلدمة1
وطبيع���ة1خرباتهم1املهنية1الالحقة.1كما1اأثبت���ت1الدرا�سة1اأن1اجتاهات1مدراء1

املدار�ص1كانت1اإيجابية1اأكرث1من1املعلمني1جتاه1االأطفال1املعاقني.

درا�س���ة1ط�سطو����ص1واخلزاعل���ة1)20101(1,1والت���ي11هدف���ت1اإىل1التع���رف1عل���ى11−
اجتاه���ات1ط���الب1كلي���ة1اللغ���ة1العربي���ة1والدرا�س���ات1االجتماعي���ة1يف1جامع���ة1
الق�سي���م1نح���و1املعاق���ني,1ومعرف���ة1م���دى1تاأث���ر1اجتاه���ات1الط���الب1ببع����ص1
املتغ���ريات:1كالتخ�س����ص1االأكادمي���ي1وامل�ست���وى1الدرا�سي1واملع���دل1الرتاكمي1
ومك���ان1ال�سك���ن1وال�سل���ة1مبع���اق1اأو1عدمه���ا.1بلغ1ع���دد1اأفراد1الدرا�س���ة1)532(1
طالب���اً.1ولتحقي���ق1هدف1الدرا�سة1مت1ا�ستخدام1اأداة1لقيا�ص1اجتاهات1الطالب1
نح���و1املعاق���ني,1تتوافر1فيها1�سروط1ال�سدق1والثبات1املنا�سبة,1ومتت1معاجلة1
البيان���ات1اإح�سائي���ا1ًع���ن1طريق1ح�س���اب1املتو�سطات1احل�سابي���ة,1واالنحرافات1
واختب���ار1 1)Way ANOVA- 1)5( اخلما�س���ي1 التباي���ن1 املعياري���ة,1وحتلي���ل1
�سيفي���ه.1اأو�سح���ت1نتائ���ج1الدرا�س���ة1اأن1اجتاهات1الطالب1نح���و1املعاقني1كانت1
ايجابي���ة,1اإ�ساف���ة1اإىل1وجود1فروق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1يف1اجتاهات1الطالب1
نح���و1املعاق���ني1تعزى1ملتغري1التخ�س�ص1االأكادمي���ي1)ل�سالح1طالب1تخ�س�ص1
الرتبية1اخلا�سة(,1ومتغري1امل�ستوى1الدرا�سي1)ل�سالح1طالب1ال�سنة1الثالثة1
وال�سنة1الرابعة(.1كما1اأ�سارت1نتائج1الدرا�سة1اإىل1عدم1وجود1فروق1ذات1داللة1
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اإح�سائية1يف1اجتاهات1الطالب1نحو1املعاقني1تعزى1الختالف1معدل1الطالب1
الرتاكمي1ومكان1�سكنه1و�سلته1باملعاقني.1

عل���ى11− التع���رف1 اإىل1 هدف���ت1 والت���ي1 1)2011( وال�سع���الن1 ال�سراي���رة1 درا�س���ة1
اجتاه���ات1طلب���ة1جامع���ة1موؤته1م���ن1تخ�س����ص1)الرتبي���ة1اخلا�س���ة1,1االإر�ساد1
وال�سحة1النف�سية1,1والرتبية1الريا�سية1(1نحو1االأ�سخا�ص1املعاقني11والفروق1
يف1اجتاهاته���م1تبع���ا1ًملتغ���ريات1:1)1الن���وع1االجتماع���ي1,1امل�ست���وى1الدرا�س���ي1,1
والتخ�س����ص1الدرا�س���ي1(1وتكون���ت1عين���ة1الدرا�س���ة1م���ن1طلب���ة1ال�سن���ة1االأوىل111111111111111
)امل�ستجدي���ن1(1وال�سن���ة1االأخ���رية1)1اخلريج���ني1(1يف1التخ�س�س���ات1ال�سابقة1.1
طب���ق1عليه���م1مقيا�سا1ًلالجتاهات1,1وبعد1جم���ع1البيانات1مت1ا�ستخدام11حتليل1
التباي���ن1االأح���ادي1,1حي���ث1اأظه���رت1النتائ���ج1عموم���ا1ًوج���ود1اجتاه���ات1�سلبية1
نح���و1تعلي���م1االأ�سخا�ص1املعاقني1,1واأظه���رت1وجود1فروق1يف1االجتاهات1ُتعزي1
للن���وع1االجتماعي1ل�سال���ح1االإناث1,1وكذلك1وجود1فروق1يف1االجتاهات1ُتعزى1
للم�ست���وى1الدرا�س���ي1ل�سال���ح1طلبة1ال�سن���ة1االأخرية1)1اخلريج���ني(1,1وكذلك1
وجود1فروق1يف1االجتاهات1ُتعزي1للتخ�س�ص1الدرا�سي1ل�سالح1طلبة1الرتبية1

اخلا�سة11.1

درا�س���ة1عبدالباق���ي1Abdelbaky11)2013(1والت���ي1هدف���ت1اإىل1التع���رف1على11−
اجتاه���ات1الطال���ب1املعل���م1نح���و1الط���الب1م���ن1ذوي1االحتياج���ات1اخلا�س���ة1؛1
لتحدي���د1م���ا1اإذا1كان���ت1هناك1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1يف1االجتاهات1بني1
الط���الب1الذين1در�سوا1م�س���ار1التعليم1االأكادميي1لالأطفال1ذوي1االحتياجات1
اخلا�س���ة1,1وب���ني1الط���الب1الذي���ن1مل1يدر�س���وا1هذا1امل�س���ار1,1يف1ق�س���م1الرتبية1
اخلا�س���ة,1بجامع���ة1املجمع���ة1للع���ام1الدرا�س���ي114321-114331ه����11,1وتو�سل���ت1
الدرا�س���ة1اإىل1اأن1هن���اك1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1ب���ني1ط���الب1امل�ست���وى1
اخلام����ص1الذين1در�سوا1م�سار1التعليم1االأكادميي1لالأطفال1ذوي1االحتياجات1
اخلا�س���ة1,1وب���ني1الطالب1من1امل�ست���وى1الرابع1الذين1مل1يدر�س���وا1هذه1املواد1
االأكادميي���ة1,1كم���ا1تو�سل���ت1الدرا�س���ة1اإىل1اأن1ك���ال1من1طالب1امل�ست���وى1الرابع1
واخلام����ص1كان���ت1لديه���م1اجتاه���ات1اإيجابية1نح���و1دمج1الط���الب1املعوقني1يف1

املدار�ص1العادية.1
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تعقيب على الدرا�صات ال�صابقة :
1 اختلف���ت1االجتاه���ات1نح���و1ذوي1االإعاقة1ب���ني1ال�سلبية1واالإيجابي���ة,1فات�سمت1-

االجتاه���ات1باالإيجابي���ة1جت���اه1ذوي1االإعاق���ة1يف1درا�س���ة1ال�سخ����ص1)1992(1,1
ويف1درا�س���ة1القريط���ي11)1992(1وج���د1اأن1اجتاه���ات1االإناث1اأك���رث1ايجابية1من1
اجتاه���ات1الذك���ور1بف���روق1دال���ة1.1ويف1درا�سة1الفوزان1واملغل���وث1)1994(1حيث1
ظه���ر1اأن1العامالت1االإناث1مبراكز1ذوي1االإعاقة1اأكرث1اإيجابية1يف1اجتاهاتهن1
نح���و1املقعدي���ن1من1العامل���ني1الذكور1.1ويف1درا�سة1اأحمد1ع���واد1)1994(,1التي1
تو�سل���ت1اإىل1اإيجابي���ة1اجتاهات1ط���الب1كلية1الرتبية1نح���و1املعاقني1,1ووجود1

فروق1دالة1بني1الذكور1واالإناث1يف1االجتاه1نحو1املعاقني1ل�سالح1االإناث1.

1 اختلف���ت1االجتاه���ات1نح���و1املعاق���ني11باخت���الف1ن���وع1االإعاق���ة1كم���ا1يف1درا�س���ة1-
ال�سباط���ي1)2001(1حي���ث1كانت1اجتاهات1طلبة1امل�ست���وى1الرابع11اأكرث1�سلبية1
نح���و1االإعاق���ة1العقلية1ل�سالح1طلبة1التخ�س�ص1العلم���ي1,1واأن1طلبة1امل�ستوى1
الراب���ع1يف1التخ�س����ص1االأدبي1كانوا1اأكرث1�سلبية1نح���و1االإعاقة1ال�سمعية1,1واأن1
طالبات1امل�ستوى1الرابع1ذات1التخ�س�ص1االأدبي1كن1اأكرث1�سلبية1نحو1االإعاقة1

الب�سرية1اأكرث1من1الذكور,1وكذلك1يف1االإعاقة1اجل�سمية.

1 اختلف���ت1االجتاهات1نح���و1ذوي1االإعاق���ة1باختالف1التخ�س����ص1الدرا�سي1كما1-
يف1درا�س���ة1ال�سراي���رة1وال�سع���الن1)2011(1حي���ث1وجدت1ف���روق1يف1االجتاهات1
ُتع���زي1للتخ�س����ص1الدرا�س���ي1ل�سال���ح1طلب���ة1الرتبي���ة1اخلا�س���ة1ع���ن1باق���ي1
التخ�س�سات1االأخرى,1ودرا�سة1عواد1)1994(1التي1اأثبتت1اأنه1ال11توجد1فروق1
دال���ة1اح�سائي���ا1ًب���ني1جمموعات1الدرا�س���ة1يف1االجتاه1نح���و1املعاقني1من1حيث1
التخ�س����ص1الدرا�س���ي1,1ودرا�س���ة1ط�سطو�ص1واخلزاعل���ة1)201011(1التي1اأثبتت1
وج���ود1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1يف1اجتاهات1الطالب1نح���و1املعاقني1تعزى1
ملتغري1التخ�س�ص1االأكادميي1)ل�سالح1طالب1تخ�س�ص1الرتبية1اخلا�سة(.1

1 وكذل���ك1اختلف���ت1االجتاهات1نحو1ذوي1االإعاقة1باخت���الف1امل�ستوى1الدرا�سي1-
كم���ا1يف11درا�س���ة1ال�سرط���اوي1)1987(1الت���ي1اأ�سفرت1عن1وج���ود1فروق1دالة1بني1
ط���الب1امل�ست���وى1الدرا�سي1الثالث1نح���و1املتخلفني1عقلي���ا1ًواجتاهات1اأقرانهم1
يف1امل�ست���وى1االأول1,1ل�سال���ح1الطالب1يف1امل�ست���وى1الثالث1,1ودرا�سة1ط�سطو�ص1
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واخلزاعل���ة11111)2010(1الت���ي1اأثبت���ت1وج���ود1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1يف1
اجتاه���ات1الط���الب1نح���و1املعاقني1تع���زى1ملتغري1امل�ست���وى1الدرا�س���ي1)ل�سالح1
1Abdelbaky1ط���الب1ال�سنة1الثالث���ة1وال�سنة1الرابع���ة(,1ودرا�سة1عبدالباق���ي
)2013(1التي1تو�سلت1اإىل1اأن1كال1من1طالب1امل�ستوى1الرابع1واخلام�ص1كانت1

لديهم1اجتاهات1اإيجابية1نحو1دمج1الطالب1املعوقني1يف1املدار�ص1العادية1.

1 واختلف���ت1االجتاه���ات1نح���و1ذوي1االإعاق���ة11باخت���الف1الن���وع1كم���ا1يف1درا�س���ة1-
القريط���ي1)1992(1الت���ي1تو�سل���ت1اإىل1اأن1اجتاهات1االإن���اث1اأكرث1ايجابية1من1
اجتاهات1الذكور1بفروق1دالة1,1ودرا�سة1الفوزان1واملغلوث1)1994(1التي1اأثبتت1
اأن1العام���الت1االإناث1مبراك���ز1ذوي1االإعاقة1اأكرث1اإيجابية1يف1اجتاهاتهن1نحو1
املقعدي���ن1من1العامل���ني1الذكور1,1ودرا�سة1ال�سرايرة1وال�سعالن1)2011(1التي1
اأظه���رت1وج���ود1فروق1يف1االجتاه���ات1ُتعزي1للنوع1االجتماع���ي1ل�سالح1االإناث1
,1ودرا�س���ة1ل���وري1Lorry1)1983(1والت���ي1اأظهرت1اأنه1مل1يك���ن1للنوع1اأي1تاأثري1
عل���ى1االجتاه���ات1,1ودرا�س���ة1�س���ريي1واأخ���رون1Sherry1)1999(1الت���ي1اأظهرت1
نتائجه���ا1وج���ود1اجتاه���ات1اإيجابي���ة1ل���ذوي1اخلربة1االأك���رث1تعام���ال1ًمع1ذوي1

االإعاقة11ل�سالح1االإناث1تبعا1ًملتغري1النوع1االجتماعي1.

1 كما1اختلفت1االجتاهات1نحو1ذوي1االإعاقة1باختالف1املعدل1الرتاكمي1كما1يف1-
درا�سة1ط�سطو�ص1واخلزاعلة1111)2010(11,1التي1من1نتائجها1عدم1وجود1فروق1
ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1يف1اجتاه���ات1الط���الب1نح���و1املعاق���ني1تع���زى1الختالف1
مع���دل1الطال���ب1الرتاكم���ي1,1وتختلف1ه���ذه1النتيجة1عن1درا�س���ة1ال�سرطاوي1
)1987(1الت���ي1اأثبتت1اأن1ملتغري1املع���دل1الدرا�سي1اأثر1دال1اإح�سائيا1ًحيث1كانت1

اجتاهات1الطالب1ايجابية1عند1ذوي1املعدل1الدرا�سي1املرتفع1.

فرو�س الدرا�صة :
بع���د1عر�ص1االإطار1النظري1والدرا�سات1ال�سابقة1مت1ا�ستخال�ص1فرو�ص1الدرا�سة1

فيما1يلي1:
11 ال1توجد1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1يف1االجتاه1نحو1ذوي1االإعاقة1لدى1طلبة1-

كلية1الرتبية1واالآداب1بعرعر.1
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21 ال1توجد1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1يف1االجتاه1نحو1ذوي1االإعاقة1وفقا1ًملتغري1-
النوع1)1ذكور1– اإناث1(1لدى1طلبة1كلية1الرتبية1واالآداب1“بعرعر” .

31 ال1توجد1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1يف1االجتاه1نحو1ذوي1االإعاقة1وفقا1ًملتغري1-
التخ�س�ص1الدرا�سي1)1تربوي1,1تربية1خا�سة1– اأكادميي1,1لغة1عربية,1لغات1
وترجمة1,1درا�سات1اإ�سالمية1(1لدى1طلبة1كلية1الرتبية1واالآداب1"بعرعر" .

41 ال1توجد1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1يف1االجتاه1نحو1ذوي1االإعاقة1وفقا1ًملتغري1-
املع���دل1الدرا�س���ي)1اأقل1من31-1اأكرث1من31(1لدى1طلبة1كلية1الرتبية1واالآداب1

"بعرعر" .
51 ال1توجد1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1يف1االجتاه1نحو1ذوي1االإعاقة1وفقا1ًملتغري1-

–  نهاي���ة1الربنامج1 امل�ست���وى1الدرا�س���ي1)بداي���ة1الربنام���ج1امل�ست���وي1الراب���ع1
امل�ستوى1ال�سابع1(1لدى1طلبة1كلية1الرتبية1واالآداب1"بعرعر" .

منهج البحث واإجراءاته :
ا�ستخدم���ت1الدرا�س���ة1احلالي���ة1املنه���ج1الو�سف���ي1؛1فالدرا�س���ات1الت���ي1تعن���ى1
بتقيي���م1االجتاه���ات,1اأو1ت�سع���ى1للوقوف1على1وجه���ات1النظر,1اأو1ته���دف1اإىل1جمع1
البيان���ات1الدميغرافي���ة1ع���ن1االأف���راد,1اأو1ترم���ي1اإىل1التعرف1على1ظ���روف1العمل1
وو�سائل���ه,1كله���ا1اأم���ور1يح�س���ن1معاجلته���ا1م���ن1خ���الل1املنه���ج1الو�سف���ي.1وته���دف1
البح���وث1الو�سفية1اإىل1و�سف1ظواه���ر1اأو1اأحداث1اأو1اأ�سياء1معينة1وجمع1احلقائق1
واملعلومات1واملالحظات1عنها1كما1توجد1عليه1يف1الواقع1)عد�ص,1011:1999(1.1

عينة الدرا�صة :
اأ- عينة الدرا�سة ال�ستطالعية :

تكون���ت1عين���ة1الدرا�س���ة1اال�ستطالعية1م���ن1)100(1من1طلب���ة1كلية1الرتبية1
واالآداب1بعرع���ر1بواق���ع1)50(1طالبا1,1ًو)50(1طالبة1من1الرتبويني1بق�سم1الرتبية1
اخلا�س���ة1,1واالأكادميي���ني1م���ن1اأق�سام1)1اللغة1العربي���ة-1والدرا�سات1االإ�سالمية1– 

واللغات1والرتجمة1(1.
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ب- عينة الدرا�سة الأ�سا�سية: 
وتكون���ت1عين���ة1الدرا�س���ة1االأ�سا�سي���ة1م���ن1)309(1م���ن1طلب���ة1كلي���ة1الرتبي���ة1
واالآداب1بعرع���ر1بواقع1)140(1طالب���ة1,1و)169(1طالبا1,1ًمن1امل�ستويني1الدرا�سيني1
الراب���ع1وال�ساب���ع1,1والتخ�س����ص1تربوي1)تربي���ة1خا�سة(1,1اأكادمي���ي1)لغة1عربية1,1
درا�س���ات1اإ�سالمية1,لغات1وترجم���ة1(1واملعدل1الدرا�سي1,1)اأقل1من31-1اأكرب1من3(.1

للعام1الدرا�سي14341-14351ه�1.1الف�سل1الدرا�سي1الثاين1.

جدول )1(
 يو�سح  توزع اأفراد العينة ح�سب متغريات الدرا�سة

العددالبياناتالمتغير

النوع
169ذكور

140إناث

التخصص
110تربوي

199أكاديمي

المعدل
144أقل من 3

165أكثر من 3

المستوى الدراسي
161مستوى رابع

148مستوى سابع

309المجمـــــــــــــــــــــوع

اأداة الدرا�صة :
-1مقيا�ص1االجتاه1نحو1ذوي1االإعاقة1)1اإعداد1الباحث(1.

اإعداد املقيا�س :
ب���ه1 تتمي���ز1 مل���ا1 نظ���را1ً 1, املقيا����ص1 بن���اء1 يف1 1Likert ليك���رت1 طريق���ة1 اخت���ريت1
1(Tajfel and fraser:1984)1,1111111ه���ذه1الطريق���ة1م���ن1دق���ة1وفعالي���ة1وكفاي���ة
(Oppenheim :1978)وفيما1يتعلق1بقيا�ص1االجتاهات1نحو1ذوي1االإعاقة1,1فاإن1
م���ا1يهمن���ا1ه���و1التع���رف1عل���ى1من���ط1االجت���اهAttitude patterning 1,1ودرجته1.1
وعلي���ه1ف���اإن1التعرف1على1درجة1�سلبية1اأو1اإيجابية1اجتاه1الفرد1,1تعترب1اأ�سا�سية1يف1
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ه���ذا1املج���ال1.1وال1يتم1التو�سل1اإىل1ما1�سبق1اإال1اإذا1توافرت1يف1اأداة1القيا�ص1�سفتان1
اأ�سا�سيتان1هما1:1

11 التعم�ق وال�س�مولية يف القيا�س1,1من1خالل1ا�ستم���ال1املقيا�ص1على1فقرات1,1-
قد1ال1تبدو1دالالتها1الظاهرة1متعلقة1مبو�سوع1االجتاه1.

21 اإمكاني�ة اإعط�اء درج�ات خمتلف�ة  لال�س�تجابات املختلف�ة1لتعزي���ز1الق���درة1-
التميزي���ة1للمقيا����ص1,1من1خالل1قدرته1على1الك�سف1ع���ن1الفروق1املختلفة1

بني1االأفراد1يف1اجتاهاتهم1.

وتعت���رب1طريق���ة1ليك���رت1م���ن1اأه���م1الط���رق1الت���ي1توف���ر1اخلا�سيت���ني1ال�سابقت���ني1
.(Elms:1976 )

اأورده���ا111111111111111111111 كم���ا1 1, ليك���رت1 طريق���ة1 عل���ى1 اجتاه���ات1 مقيا����ص1 بن���اء1 خط���وات1 اإن1
(Oppenheim :1978)1ت�سري1وفق1الت�سل�سل1التايل1:

11 تطوير1قائمة1بعدد1كبري1من1الفقرات1.-
21 جتريب1هذه1الفقرات1على1عينة1من1املفحو�سني1.-
31 ا�ستخراج1الرتابطات1الداخلية1بني1الفقرات1والدرجة1الكلية1.-
41 اختي���ار1الفقرات1ذات1الرتابطات1العالية1مع1الدرجة1الكلية1لتكوين1ال�سورة1-

النهائية1من1املقيا�ص1.

قب���ل1الب���دء1يف1اإع���داد1فق���رات1املقيا����ص1مو�س���وع1الدرا�س���ة1,1مت1االط���الع1
عل���ى1االأ�س����ص1النظرية1يف1بناء1مقايي�ص1االجتاهات1.1ومت���ت1مراجعة1العديد1من1

املقايي�ص1ذات1العالقة1واأهمها1:

واحل���اروين1)1999(,1 لف���راج1 االإعاق���ة1 ذوي1 نح���و1 مقيا����ص1االجتاه���ات1
ومقيا����ص1االجتاهات1نحو1املتخلف���ني1عقليا1ًللقريوتي)1988(1,1ومقيا�ص1االجتاه1
نح���و1املعاق���ني1الإبراهي���م1ال�سباط���ي1)2001(1,1ومقيا����ص1االجت���اه1نح���و1املعاق���ني1

لل�سمادي1وال�سرطاوي1)1996(1.
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 اخل�سائ�س ال�سيكومرتية للمقيا�س: 
 اأولً : ال�سدق :

تك���ون1املقيا����ص1يف1�سورت���ه1االأولي���ة1م���ن1)98(,1عب���ارة1وبع���د1التحكي���م1
للمقيا�ص1من1ِقبل1عدد1من1اأ�ساتذة1الرتبية1اخلا�سة1وعلم1النف�ص1وعددهم1)8(1,1
ويف1اإط���ار1نتيجة1املحكمني1الثمانية1اأخذ1الباحث1بجميع1املالحظات1والتعديالت1
املطلوب���ة1ح���ول1و�س���وح1العب���ارات1و�سالمته���ا1اللغوي���ة1,1وكذل���ك1م���دى1ارتباطها1
الوثي���ق1باالأبع���اد1الرئي�سي���ة1للمقيا����ص,1وق���د1ترت���ب1على1ذل���ك1و�س���ع1املقيا�ص1يف1
�سورت���ه1النهائي���ة1,1حيث1مت1حذف1العب���ارات1التي1قلت1ن�سب���ة1االتفاق1حولها1عن1
80%1,1وه���ي1281عب���ارة1,1واأ�سبح1املقيا����ص1يتكون1من1)70(1عبارة1مق�سما1ًاإىل1�سبعة1

اأبعاد1هي1:

1- البع�د الأول : اخل�وف م�ن ذوي الإعاقة:1وهو1عبارة1عن1خ���وف1اأو1هلع1اأو1قلق1
م���ن1ال�سخ����ص1املع���وق1والنظ���ر1اإليه1عل���ى1اأنه1�سب���ب1يف1تاأخر1املجتم���ع1,1واأنه1عبء1
على1غريه1,1واأن1وجوده1يف1االأ�سرة1هو1عقاب1من1اهلل1لتلك1االأ�سرة1,1وهو1خوف1ال1

يربره1الواقع1وال1املنطق1.1وميثل1هذا1البعد1العبارات1من1)12-1(1.

2- البعد الثاين :التعامل مع ذوي الإعاقة :1وهو1الظهور1مع1ذوي1االإعاقة1اأمام1
النا�ص1وم�سادقتهم1,1والرتحيب1باإقامة1عالقات1اجتماعية1معهم,1وتواجدهم1يف1
جمي���ع1االأماكن1املتاح���ة1للعاديني1اأو1رف�سهم1لذلك1,1وميثل1ه���ذا1البعد1العبارات1

من1)211-13(1.

3- البعد الثالث : الزواج من ذوي الإعاقة1:1وهو1ارتباط1ال�ساب1اأو1الفتاة1باإن�سان1
مع���وق1وتقب���ل1االإجن���اب1من���ه1,1اأو1رف�سهم���ا1لذل���ك1,1خ�سي���ة1النظ���رة1ال�سلبية1من1

املحيطني1واملجتمع1,1وميثل1هذا1البعد1العبارات1من1)27-22(1.1

4- البع�د الرابع : حقوق ذوي الإعاقة :1وهو1توفري1الرعاية1ال�سحية1والرتبوية1
والتاأهيلي���ة1والنف�سي���ة1واالجتماعي���ة1ال�سامل���ة1للمعوق���ني1,1م���ع1توف���ري1املعينات1
التعوي�سي���ة1امل�ساع���دة1له���م1يف1حي���اة1كرمي���ة1,1وميث���ل1ه���ذا1البع���د1العب���ارات1م���ن1

.1)401-28(
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5- البع�د اخلام��س : رعاي�ة ذوي الإعاق�ة1:1وهي1توف���ري1كل1و�سائ���ل1اال�ستمتاع1
بجمي���ع1مظاه���ر1اجلم���ال1,1وامل�ساركة1يف1االأن�سطة1وتوف���ري1كل1احتياجاته1دون1اأن1

يطلب1,1والثقة1يف1قدراته1,1وميثل1هذا1البعد1العبارات1من1)521-411(1.

6- البع�د ال�س�اد�س : دم�ج ذوي الإعاقة :1وهو1تقدمي1خمتل���ف1اأنواع1اخلدمات1
والرعاي���ة1للمعوقني1من1ذوي1احلاجات1اخلا�سة1يف1بيئة1االأفراد1العاديني1,1وهذا1
يعني1عدم1عزل1هوؤالء1االأفراد1يف1موؤ�س�سات1خا�سة1عن1اأقرانهم1العاديني1:1وميثل1

هذا1البعد1العبارات1من1)611-53(1.

7- البعد ال�س�ابع : ت�س�غيل ذوي الإعاق�ة1:1وهو1و�سيلة1لك�س���ب1العي�ص1الكرمي1
,واالعتماد1علي1الذات1واال�ستقرار,1وحتقيق1املنزلة1االجتماعية1,1ويكون1مرتبط1
بالتدري���ب1ال���ذي1تلقاه1املعوق1,1وله1عالق���ة1مبيوله1وا�ستعدادات���ه1وقدراته1وعدم1

التمييز1بينه1وبني1العاديني1,1وميثل1هذا1البعد1العبارات1من1)701-621(1.

1وتك���ّون1املقيا����ص1م���ن1عب���ارات1اإيجابي���ة1,1وعب���ارات1�سلبي���ة1,1اأم���ا1العب���ارات1
االإيجابية1فهي1اأرقام1)1,481,441,431,421,411,371,1341,2811,127,1241,221,1811,151,131
1701,641,621,1601,571,561,53(1وجمموعه���م1)21(1عب���ارة1,1اأم���ا1باقي1العبارات1فهي1

�سلبية1وعددها1)49(1عبارة1.1

 ثانيًا : الت�ساق الداخلي:1مت1ح�ساب1معامالت1االرتباط1بني1كل1عبارة1وجمموع1
درج���ات1البع���د1ال���ذي1تنتمي1اإلي���ه,1وارتباط1كل1عب���ارة1وجمموع1درج���ات1املقيا�ص1
كك���ل,1وارتب���اط1كل1بع���د1م���ن1اأبع���اد1املقيا����ص1بالدرجة1الكلي���ة,1وفيم���ا1يلي1عر�ص1

للنتائج1التي1اأ�سفرت1عنها:

 1- معامل ارتباط كل عبارة بالبعد الذي تنتمي اإليه: 
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جدول )4 ( 
يو�سح العبارات التي مت حذفها لعدم وجود داللة

عدد العبارات رقم العبـــــــارة البعــد م

2 24 ،22 الزواج 1

1 51 الرعاية 2

وكم���ا1ه���و1وا�سح1من1اجل���دول1ال�سابق1مت1ح���ذف1)3(1عبارات1لي�س���ل1املقيا�ص1اإيل1
)67(1عب���ارة1وه���ذه1العب���ارات1ال1تت�س���م1بدالل���ة1مرتفع���ة1يف1معام���الت1االت�س���اق1

الداخلي.

3- معامل ارتباط كل بعد من اأبعاد املقيا�س بالدرجة الكلية للمقيا�س: 

جدول )5( 
 يو�سح معامل ارتباط كل بعد من اأبعاد املقيا�س بالدرجة الكلية

مستوي الداللة معامل االرتباط األبعـــاد م

.001 .722 الخوف 1

.001 .822 التعامل 2

.001 .658 الزواج 3

.001 .812 حقوق 4

.001 .828 رعاية 5

.001 .812 دمج 6

.001 .839 تشغيل 7

يت�س���ح1م���ن1اجل���دول1رق���م1)5(1اأن1جمي���ع1معام���الت1االرتب���اط1ب���ني1كل1ُبعد1
م���ن1اأبع���اد1املقيا�ص1وعالقته1بالدرج���ة1الكلية1دالة1اإح�سائي���ا1ً,وترتاوح1معامالت1

االرتباط1ما1بني1).658(1اإىل1).1839(.1

ثالثا: الثبات: 
ق���ام1الباحث1بح�ساب1ثبات1املقيا�ص1املك���ون1من1)67(1عبارة1علي1عينة1قوامها1

)100(1من1طلبة1كلية1الرتبية1واالآداب1.



اجتاهات طلبة كلية الرتبية واالآداب "بعرعر" نحو ذوي االإعاقة د . اأحمد �شعيد اأحمد حممد 

- 129 -

جدول )6(
 يو�ســح ح�ســاب ثبات املقيا�س با�ســتخدام معادلة كــرو نباخ )معامل األفا(- �ســيربمان- 

براون- جتمان )فاجنان(
     معادلة كرو نباخ

((معامل ألفا
(جتمان (فالنجان سيبرمان- براون األبعـــاد م

.900 .871 .872 الخوف 1

.725 .724 .728 التعامل 2

.484 .419 .421 الزواج 3

.693 .659 .678 حقوق 4

.769 .618 .647 رعاية 5

.694 .671 .674 دمج 6

.747 .774 .776 تشغيل 7

.939 .839 .839 االتجا	 ككل

1يت�سح1من1اجلدول1رقم1)6(1اأنه1مت1ح�ساب1الثبات1بني1بني1كل1ُبعد1واملقيا�ص1ككل1
با�ستخ���دام1معادل���ة11�سيربمان-1ب���راون1بن�سبة1ثب���ات1).839(,1وبا�ستخدام1معادلة1
جتم���ان1)فالجنان(1بن�سبة1ثبات1).839(,1ومعادلة1كرو1نباخ1)معامل1األفا(بن�سبة1

).939(1وهي1ن�سب1ثبات1مرتفعة1.

ال�سورة النهائية للمقيا�س وطريقة ت�سحيح املقيا�س: 
1تكّون1املقيا�ص1يف1�سورته1النهائية1من1)67(1عبارة,1ويتم1ت�سحيح1املقيا�ص1
وفقا1ًلتدرج1ليكرت1خلم�ص1ا�ستجابات1هي1:)1موافق1ب�سدة1– موافق-1حمايد1– 
معار����ص1– معار����ص1ب�سدة1(1,1ُتعطي1الدرجة1)5(1ملوافق1ب�سدة1اإذا1كانت1العبارات1
اإيجابي���ة1,1والدرج���ة1)4(1ملواف���ق1,1والدرجة1)3(1ملحاي���د1,1والدرجة1)2(1معار�ص1,1

والدرجة1)1(1ملعار�ص1ب�سدة1.1والعك�ص1اإذا1كانت1العبارات1�سلبية1.
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جدول )7 (
 يو�سح العبارات التي ي�ستمل عليها املقيا�س يف كل بعد يف �سورته النهائية 

عدد العبارات األبعـــاد م

12 الخوف 1

9 التعامل 2

4 الزواج 3

13 حقوق 4

11 رعاية 5

9 دمج 6

9 تشغيل 7

67 االتجا	 ككل مقياس

الأ�صاليب الإح�صائية امل�صتخدمة :
1111111مت1اإجراء1التحليل1االإح�سائي1للبيانات1با�ستخدام1احلزمة1االإح�سائية1للعلوم1
االجتماعي���ة1SPSS(1(1والت���ي1�سملت1:1اختبار)T. Test1(1,املتو�سطات1احل�سابية1

,1واالنحرافات1املعيارية1.

نتائج الدرا�صة ومناق�صتها  :
 الفر��س الأول:1»ال1توجد1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1يف1االجتاه1نحو1ذوي1االإعاقة1

لدى1طالب1وطالبات1كلية1الرتبية1واالآداب1بعرعر.
11وللتاأكد1من1هذا1الفر�ص1مت1ح�ساب1املتو�سطات1احل�سابية1واالنحرافات1املعيارية1
ال�ستجاب���ات1الطلب���ة1على1املقيا�ص1ككل,1وعلى1كل1بعد1من1اأبعاد1املقيا�ص,1حيث1مت1
تق�سي���م1االجت���اه1اإىل1ثالث1فئات1:1)اجتاه1ايجابي,1اجت���اه1حمايد,1اجتاه1�سلبي(,1
ويتم1ح�سابه1عن1طريق1املدي1الفئوي1لكل1بعد,1اأي1حتديد1مدي1كل1فئة1ومقارنته1
باملتو�سط1واأين1تقع1يف1الفئة1ليتم1حتديد1االجتاه1,1واجلدول1االآتي1يو�سح1ذلك.
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جدول )8( 
يو�ســح املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات الطلبة على املقيا�س ككل، 

وعلى كل بعد من اأبعاد املقيا�س.

االتجا	
 االنحراف
المعياري

المتوسط العينة

مدي الفئة
 الدرجة
العظمى

 الدرجة
الصغرى

 اتجا	البعــد
ايجابي

 اتجا	
متوسط

اتجا	 سلبي

إيجابي 7.754 50.46 ذكور
60-44

44-28 28-12
60 12 الخوف

إيجابي 8.310 50.81 إناث

إيجابي 5.284 34.53 ذكور
45-33 33-21

21-9
45 9 التعامل

إيجابي 5.609 36.16 إناث

إيجابي 2.752 15.14 ذكور -14.6
20

14.6-9.3
9.3-4

20 4 الزواج
إيجابي 2.779 15.89 إناث

إيجابي 6.751 47.96 ذكور -47.6
65

-30.3
47.6 30.3-13

65 13 حقوق
إيجابي 7.772 48.79 إناث

إيجابي 6.878 40.90 ذكور -40.3
55

-25.6
40.3 25.6-11

55 11 رعاية
إيجابي 6.933 43.60 إناث

متوسطة 5.514 32.93 ذكور
45-33 33-21

21-9
45 9 دمج

إيجابي 6.345 33.61 إناث

متوسطة 6.012 32.79 ذكور
45-33 33-21

21-9
45 9 تشغيل

إيجابي 6.634 34.37 إناث

إيجابي 31.851 254.70 ذكور -245.6
335

-156.3
245.6 156.3-67

335 67
االتجا	

ككل
إيجابي 36.228 263.24 إناث

م���ن1اجل���دول1ال�سابق1يت�س���ح1اأن1اجتاهات1الطالب1والطالب���ات1نحو1ذوي1االإعاقة1
اإيجابية1يف1ُبعد1اخلوف1من1ذوي1االإعاقة1,1اإذ1بلغ1املتو�سط1احل�سابي1للذكور)50٫46(1
,1واالنحراف1املعياري1)7٫754(1,1املتو�سط1احل�سابي1لالإناث1)50٫81(,1واالنحراف1
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املعي���اري1)8٫310(1.1ويف1ُبع���د1التعامل1م���ع1ذوي1االإعاقة1كانت1االجتاهات1اإيجابية1
للذكور1واالإناث1,1اإذ1بلغ1املتو�سط1احل�سابي1للذكور)34٫53(1,1واالنحراف1املعياري1
)5٫284(1,1واملتو�س���ط1احل�ساب���ي1لالإن���اث1)36٫16(,1واالنحراف1املعياري1)5٫609(1
.1ويف1ُبع���د1ال���زواج1من1ذوي1االإعاقة1كانت1االجتاهات1اإيجابية1للذكور1واالإناث1,1اإذ1
بل���غ1املتو�سط1احل�سابي1للذكور)15٫14(,1واالنحراف1املعياري)2٫752(,واملتو�سط1
احل�ساب���ي1لالإن���اث1)15٫89(,1واالنحراف1املعياري1)2٫779(1.1ويف1ُبعد1حقوق1ذوي1
االإعاق���ة1كان���ت1االجتاه���ات1اإيجابية1للذك���ور1واالإن���اث1,1اإذ1بلغ1املتو�س���ط1احل�سابي1
للذك���ور)47٫96(,1واالنح���راف1املعي���اري)6٫751(,11واملتو�س���ط1احل�ساب���ي1لالإن���اث1
)48٫79(,1واالنح���راف1املعي���اري1)7٫772(1.1ويف1ُبع���د1رعاي���ة1ذوي1االإعاق���ة1كان���ت1
االجتاه���ات1اإيجابي���ة1للذكور1واالإناث1,1اإذ1بلغ1املتو�سط1احل�سابي1للذكور)40٫90(,1
واالنح���راف1املعياري)6٫878(,واملتو�سط1احل�سابي1لالإناث1)43٫60(,1واالنحراف1
املعياري1)6٫933(1.1ويف1ُبعد1دمج1ذوي1االإعاقة1كانت1االجتاهات1متو�سطة1للذكور1
واإيجابي���ة1لالإن���اث1,1اإذ1بل���غ1املتو�س���ط1احل�ساب���ي1للذك���ور)32٫93(,1واالنح���راف1
املعي���اري1)5٫514(,1واملتو�س���ط1احل�سابي1لالإن���اث1)33٫61(,1واالنح���راف1املعياري1
)6٫345(.1ويف1ُبع���د1ت�سغي���ل1ذوي1االإعاق���ة1كان���ت1االجتاه���ات1متو�سط���ة1للذك���ور1
واإيجابي���ة1لالإن���اث1,1اإذ1بل���غ1املتو�س���ط1احل�ساب���ي1للذك���ور)32٫79(,1واالنح���راف1
املعي���اري1)6٫012(,1واملتو�س���ط1احل�سابي1لالإن���اث1)34٫37(,1واالنح���راف1املعياري1
)6٫634(1.1وبل���غ1املتو�س���ط1احل�ساب���ي1ال�ستجابة1عينة1الدرا�سة1ل���دى1الذكور1على1
املقيا����ص1كك���ل1)254٫70(1بانح���راف1معي���اري1مق���داره1)31٫851(,1وبل���غ1املتو�سط1
احل�ساب���ي1ال�ستجاب���ة1عين���ة1الدرا�س���ة1لدى1االإناث1عل���ى1املقيا�ص1كك���ل1)1263٫24(1
بانح���راف1معي���اري1مق���داره1)36٫228(1.1وه���ذا1يعن���ى1اأن1اجتاه���ات1طلب���ة1كلي���ة1
الرتبي���ة1واالآداب1جت���اه1ذوي1االإعاق���ة1كان���ت1اإيجابي���ة,11با�ستثن���اء1ُبع���دي1الدم���ج1
والت�سغي���ل1فق���د1كانت1اجتاهات1الذكور1فيهما1متو�سط���ة1.1وهذه1النتيجة1تقرتب1
من11نتائج1درا�سة1الزبيدي1وكاظم1)2005(1,التي1اأظهرت1اأن1اأفراد1العينة1يحملون1
اجتاهات1مت�ساربة1,1فهي1اإيجابية1يف1ناحية1و�سلبية1يف1ناحية1ثانية1,1وحمايدة1يف1
ناحية1ثالثة1,1فهم1يريدون1التعامل1مع1ذوي1االإعاقة1ويودون1دجمهم1يف1املجتمع1
,1ويخ�سون1من1ت�سغيلهم1,1ولكنهم1مرتددون1مما1لهم1من1حقوق1وواجبات1,1ومن1



اجتاهات طلبة كلية الرتبية واالآداب "بعرعر" نحو ذوي االإعاقة د . اأحمد �شعيد اأحمد حممد 

- 133 -

جه���ة1اأخ���رى1كانت1نتائج1النوع1اأي�سا1ًمت�ساربة1.1فقد1كانت1االإناث1متخوفات1من1
ذوي1االإعاق���ة1وت�سغيله���م1اأك���رث1م���ن1الذك���ور1.1وك���ان1الذكور1م���ن1ذوي1التح�سيل1
املنخف�ص1متخوفون1من1املعاقني1وت�سغيلهم1اأكرث1من1االإناث1من1ذوي1التح�سيل1
املنخف����ص1,اأم���ا1باق���ي1االأبع���اد1يف1الدرا�س���ة1احلالي���ة1فق���د1كانت1االجتاه���ات1فيها1
ايجابي���ة1م���ن1الذكور1واالإناث1,1ويرجع1الباحث1ال�سب���ب1يف1هذا1االجتاه1االإيجابي1
لدى1الذكور1واالإناث1جتاه1ذوي1االإعاقة1اإىل1طبيعة1املرحلة1التي1مير1بها1الطالب1
والطالب���ة1,1فاملرحل���ة1اجلامعية1مرحلة1ن�سج1واتزان1بالن�سبة1للذكر1االأنثى1,1كما1
ق���د1ترج���ع1اإىل1بع�ص1امل���واد1التي1يدر�سونها1,1اأو1اإىل1بع����ص1اخلربات1التي1ميرون1
به���ا1يف1ه���ذه1املرحل���ة1.)1طعيم���ه1والبط����ص1,11984,1ح�س���ني,19881(1.1وتتف���ق1هذه1
النتيج���ة1م���ع1درا�س���ة1ال�سخ����ص1)1992(1,1حي���ث1ات�سم���ت1االجتاه���ات1باالإيجابي���ة1
ل���دى1عين���ة1الدرا�سة1جت���اه1ذوي1االإعاقة1,1ويف1درا�سة1القريط���ي11)1993(1وجد1اأن1
اجتاه���ات1االإن���اث1اأك���رث1ايجابي���ة1من1اجتاه���ات1الذكور1بف���روق1دال���ة1.1ويف1درا�سة1
الف���وزان1واملغل���وث1)1994(1حيث1ظهر1اأن1العام���الت1االإناث1مبراكز1ذوي1االإعاقة1
اأك���رث1اإيجابية1يف1اجتاهاتهن1نحو1املقعدي���ن1من1العاملني1الذكور,1ودرا�سة1اأحمد1
عواد1)1994(,1التي1تو�سلت1اإىل1اإيجابية1اجتاهات1طالب1كلية1الرتبية1نحو1ذوي1

االإعاقة.

الفر�س الثاين:«1ال1توجد1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1يف1االجتاه1نحو1ذوي1االإعاقة1
وفقا1ًملتغري1النوع1)1ذكور1– اإناث1(1لدى1طلبة1كلية1الرتبية1واالآداب1»بعرعر«1.

وللتحق���ق1م���ن1ه���ذا1الفر����ص1مت1ح�س���اب1الف���روق1ب���ني1املتو�سط���ات1احل�سابي���ة1
واالنحرافات1املعيارية1للطالب1والطالبات1واجلدول1رقم1)9(1يو�سح1ذلك.
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جدول )9(
يو�سح داللة الفروق بني متو�سط درجات الطلبة وفقًا ملتغري النوع

المتوسطنالعينةالبعد
االنحراف 
المعياري

ت
درجة 
الحرية

قيمة الداللة

الخوف
-.392-16950.467.754ذكور

307
.695

غير دالة 14050.818.310إناث

التعامل
307-2.637-16934.535.284ذكور

.009*
دالة 14036.165.609إناث

الزواج
307-2.377-16915.142.752ذكور

.018*
دالة

14015.892.779إناث

حقوق
307-1.001-16947.966.751ذكور

.318
غير دالة

14048.797.772إناث

رعاية
307-3.423-16940.906.878ذكور

.001*
دالة

14043.606.933إناث

دمج
307-1.007-16932.935.514ذكور

.315
غير دالة

14033.616.345إناث

تشغيل
6.012-2.200-16932.796.012ذكور

.029*
دالة

14034.376.634إناث

االتجا	
ككل

307-2.204-169254.7031.851ذكور
.028*

دالة
140263.2436.228إناث
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11يت�س���ح1م���ن1اجل���دول1رق���م1)9(1اأن���ه1ال1توجد1فروق1ب���ني1الذكور1واالإن���اث1يف1ُبعد1
اخل���وف1م���ن1ذوي1االإعاق���ة1,1حيث1بل���غ1املتو�سط1احل�سابي1للذك���ور1يف1ُبعد1اخلوف1
)50٫46(1واالنح���راف1املعي���اري1)7٫754(1,1وبلغ1املتو�سط1احل�سابي1لالإناث1يف1ُبعد1
اخل���وف1)50٫81(1واالنح���راف1املعي���اري1)8٫310(1.1وال�سب���ب1يف1ذل���ك1كم���ا1ي���رى1
الباح���ث1اأن1طبيع���ة1االإن�سان1واحدة1�سواء1كان1ذك���را1ًاأم1اأنثى1,1فهو1يحب1اأن1يحتك1
باالأ�سخا�ص1اخلاليني1من1العيوب1اأو1االإعاقات1.1اأما1يف1ُبعد11التعامل1توجد1فروق1
ب���ني1الذك���ور1واالإناث1ل�سال���ح1االإناث1حيث1بلغ1املتو�س���ط1احل�سابي1للذكور1يف1ُبعد1
التعامل1)34٫53(1واالنحراف1املعياري1)5٫284(1,1وبلغ1املتو�سط1احل�سابي1لالإناث1
يف1ُبع���د1التعامل)36٫16(1واالنحراف1املعياري1)5٫609(,1وقيمة1الداللة1).009*(1
,1وال�سب���ب1يف1ذل���ك1كم���ا1ي���رى1الباح���ث1اأن1طبيعة1االإن���اث1هي1الرق���ة1يف1التعامل,1
وامل�ساع���ر1املرهف���ة1مع1االأ�سخا�ص1العاديني1فما1بالنا1عند1التعامل1مع1االأ�سخا�ص1
ذوي1االإعاقة1.1كما1توجد1فروق1بني1الذكور1واالإناث1ل�سالح1االإناث1يف1ُبعد1الزواج1
م���ن1ذوي1االإعاق���ة1,1حيث1بل���غ1املتو�سط1احل�سابي1للذكور1يف1ُبع���د1الزواج1)15٫14(1
واالنح���راف1املعي���اري1)2٫752(,وبل���غ1املتو�س���ط1احل�ساب���ي1لالإناث1يف1ُبع���د1الزواج1
)15٫89(1واالنحراف1املعياري1)2٫779(,1وقيمة1الداللة1).018*(1,1ويرى1الباحث1
اأن1ال�سبب1يف1هذه1الفروق1قد1يرجع1اإىل1طبيعة1االأنثى1التي1لديها1عاطفة1احلب1
والعط���ف1غالب���ا11ًاأق���وى1م���ن1الرج���ل1.1وال1توج���د1فروق1ب���ني1الذك���ور1واالإناث1يف1
ُبع���د1حق���وق1ذوي1االإعاق���ة1,1حيث1بل���غ1املتو�سط1احل�سابي1للذك���ور1يف1ُبعد1احلقوق1
)47٫96(1واالنح���راف1املعي���اري1)6٫751(1,1وبلغ1املتو�سط1احل�سابي1لالإناث1يف1ُبعد1
احلق���وق1)48٫79(1واالنح���راف1املعياري1)7٫772(1.1كما1توج���د1فروق1بني1الذكور1
واالإن���اث1ل�سالح1االإن���اث1يف1ُبعد1رعاية1ذوي1االإعاقة1,1حيث1بلغ1املتو�سط1احل�سابي1
للذك���ور1يف1ُبع���د1الرعاي���ة1)40٫90(1واالنح���راف1املعي���اري1)6٫878(,وبلغ1املتو�سط1
احل�سابي1لالإناث1يف1ُبعد1الرعاية1)43٫60(1واالنحراف1املعياري1)6٫933(,1وقيمة1
الداللة1).001*(1.1كما1ال1توجد1فروق1بني1الذكور1واالإناث1يف1ُبعد1الدمج1,1حيث1
بل���غ1املتو�س���ط1احل�ساب���ي1للذك���ور1يف1ُبع���د1الدم���ج1)32٫93(1واالنح���راف1املعي���اري1
)5٫514(,وبل���غ1املتو�س���ط1احل�ساب���ي1لالإناث1يف1ُبع���د1الدم���ج1)33٫61(1واالنحراف1
املعي���اري1)6٫345(1.1كم���ا1توج���د1ف���روق1ب���ني1الذك���ور1واالإن���اث1ل�سال���ح1االإن���اث1يف1
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ُبع���د1الت�سغي���ل1,1حي���ث1بل���غ1املتو�سط1احل�سابي1للذك���ور1يف1ُبعد1الت�سغي���ل1)32٫79(1
واالنح���راف1املعي���اري1)6٫012(,وبلغ1املتو�سط1احل�سابي1لالإن���اث1يف1ُبعد1الت�سغيل1
)34٫37(1واالنح���راف1املعي���اري1)6٫634(1,1وقيم���ة1الدالل���ة1).029*(1.1كما1توجد1
ف���روق1ب���ني1الذك���ور1واالإناث1يف1االجت���اه1ككل1ل�سال���ح1االإناث1,حيث1بل���غ1املتو�سط1
احل�ساب���ي1للذك���ور1يف1االجت���اه1كك���ل1)254٫70(1,1واالنحراف1املعي���اري1)31٫851(,1
بينم���ا1بل���غ1املتو�س���ط1احل�سابي1لالإن���اث1يف1االجت���اه1كك���ل1)263٫24(1,1واالنحراف1
املعي���اري)36٫228(1,1وقيم���ة1الداللة1).028*(1.1وال�سبب1يف1ذلك1كما1ذكر1الباحث1
�سابق���ا1ًه���ي1طبيع���ة1االأنثى1الأنها1مرهف���ة1امل�ساعر1واأك���رث1اإح�سا�س���ا1ًباالآخرين1من1
طبيع���ة1معظم1الذك���ور1.1وتتفق1نتائج1هذا1الفر�ص1م���ع1درا�سة1القريطي1)1992(1
الت���ي1تو�سلت1اإىل1اأن1اجتاه���ات1االإناث1اأكرث1ايجابية1من1اجتاهات1الذكور1بفروق1
دالة1,1ودرا�سة1الفوزان1واملغلوث1)1994(1التي1اأثبتت1اأن1العامالت1االإناث1مبراكز1
ذوي1االإعاق���ة1اأك���رث1اإيجابية1يف1اجتاهاتهن1نحو1املقعدي���ن1من1العاملني1الذكور1,1
ودرا�س���ة1اأحم���د1ع���واد1)1994(,1التي1تو�سل���ت1اإىل1ووجود1فروق1دال���ة1بني1الذكور1

واالإناث1يف1االجتاه1نحو1ذوي1االإعاقة1ل�سالح1االإناث1.

الفر��س الثال�ث1:1»ال1توج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1يف1االجت���اه1نح���و1ذوي1
االإعاق���ة1وفق���ا1ًملتغري1التخ�س����ص1الدرا�سي1)1تربوي1,1تربي���ة1خا�سة1– اأكادميي1,1
لغة1عربية,1لغات1وترجمة1,1درا�سات1اإ�سالمية1(1لدى1طلبة1كلية1الرتبية1واالآداب1

»بعرعر«1.

ب���ني1املتو�سط���ات1احل�سابي���ة1 وللتحق���ق1م���ن1ه���ذا1الفر����ص1مت1ح�س���اب1الف���روق1
واالنحرافات1املعيارية1للطلبة11واجلدول1رقم1)10(1يو�سح1ذلك.
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جدول ) 10 (
يو�سح داللة الفروق بني متو�سط درجات الطلبة وفقًا ملتغري التخ�س�س الدرا�سي

المتوسطنالعينةالبعد
االنحراف 
المعياري

ت
درجة 
الحرية

قيمة 
الداللة

الخوف
307-1.383-11049.777.755تربوي

.168
غير دالة 19951.098.113غير تربوي

التعامل

307-1.794-11034.525.358تربوي
.074

غير دالة
19935.685.525غير تربوي

الزواج
11014.912.856تربوي

-2.717-307
.007*

دالة
19915.802.701غير تربوي

حقوق
11047.557.246تربوي

-1.426-307

.155
غير دالة

19948.777.204غير تربوي

رعاية
11041.916.456تربوي

-.-398307
.691

غير دالة
19942.247.329غير تربوي

دمج
11033.305.672.127307تربوي

.899
غير دالة

19933.216.043غير تربوي

تشغيل
307-1.493-11032.786.386تربوي

.136
غير دالة

19933.906.295غير تربوي

االتجا	
ككل

110254.7433.945تربوي
-1.473-307

.142
غير دالة

199260.6934.108غير تربوي
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111يت�س���ح1م���ن1اجل���دول1رق���م1)10(1اأن���ه1ال1توج���د1ف���روق1ب���ني1الرتبوي���ني1وغ���ري1
الرتبوي���ني1يف1ُبع���د1اخل���وف1م���ن1ذوي1االإعاق���ة1,1حي���ث1بل���غ1املتو�س���ط1احل�ساب���ي1
وبل���غ1 1, 1)7٫755( املعي���اري1 واالنح���راف1 1)49٫77( اخل���وف1 ُبع���د1 يف1 للرتبوي���ني1
املتو�سط1احل�سابي1لغري1الرتبويني1يف1ُبعد1اخلوف1)51٫09(1واالنحراف1املعياري1
)8٫113(1وه���ي1ف���روق1غ���ري1دالة1اإح�سائي���ا1.1ًكما1ال1توجد1ف���روق1يف1ُبعد11التعامل1
ب���ني1الرتبويني1وغري1الرتبويني1حيث1بلغ1املتو�سط1احل�سابي1للرتبويني1يف1ُبعد1
التعام���ل1)34٫52(1واالنح���راف1املعياري1)5٫358(1,1وبل���غ1املتو�سط1احل�سابي1لغري1
الرتبويني1يف1ُبعد1التعامل)35٫68(1واالنحراف1املعياري1)5٫525(.1وتوجد1فروق1
ب���ني1الرتبوي���ني1وغ���ري1الرتبوي���ني1ل�سال���ح1غ���ري1الرتبوي���ني1يف1ُبعد1ال���زواج1من1
ذوي1االإعاق���ة1,1حي���ث1بلغ1املتو�س���ط1احل�سابي1للرتبويني1يف1ُبعد1ال���زواج1)14٫91(1
واالنح���راف1املعي���اري1)2٫856(,وبل���غ1املتو�س���ط1احل�ساب���ي1لغ���ري1الرتبوي���ني1يف1
ُبع���د1ال���زواج1)15٫80(1واالنح���راف1املعي���اري1)2٫701(,1وقيم���ة1الدالل���ة1).007*(1
,1وي���رى1الباح���ث1اأن1ال�سب���ب1يف1ه���ذه1الف���روق1قد1يرج���ع1اإىل11اأن1غ���ري1الرتبويني1
لي����ص1لديهم1املعلوم���ات1الكافية1عن1ذوي1االإعاقة1وطبيعته���م1وخ�سائ�سهم1,1واأن1
االجت���اه1نحوه���م1يف1ُبعد1الزواج1املحرك1له1ه���و1امل�ساعر1واالأحا�سي�ص1ولي�ص1العقل1
والتفك���ري1واالقتناع1,1وقد1يك���ون1ال�سبب1يف1هذه1النتيجة1اأي�سا1ًالتغري1الذي1طراأ1
عل���ى1مفاهي���م1النا�ص1ح���ول1ذوي1االإعاقة1خالل1ال�سنوات1املا�سي���ة1,1وذلك1لتوافر1
املعلوم���ات1حوله���م1,1وازدياد1الوعي1به���م1ومب�سكالتهم1,1واإعط���اء1و�سائل1االإعالم1
ذوي1االإعاق���ة1بع����ص1االهتمام1,1ف�س���ال1ًعن1ازدياد1ن�سب���ة1ذوي1االإعاقة1يف1املجتمع1
بحي���ث1ال1يك���اد1جند1اأ�س���رة1ال1ت�سم1فردا1ًمعوقا1ًبدرج���ة1اأو1باأخرى1.1كما1ال1توجد1
ف���روق1ب���ني1الرتبوي���ني1وغري1الرتبويني1يف1ُبع���د1حقوق1ذوي1االإعاق���ة1,1حيث1بلغ1
املتو�س���ط1احل�ساب���ي1للرتبوي���ني11يف1ُبع���د1احلق���وق1)47٫55(1واالنح���راف1املعياري1
)7٫246(1,1وبل���غ1املتو�س���ط1احل�ساب���ي1لغ���ري1الرتبوي���ني1يف1ُبعد1احلق���وق1)48٫77(1
واالنح���راف1املعي���اري1)7٫204(1.1كم���ا1ال11توج���د1ف���روق1ب���ني1الرتبوي���ني1وغ���ري1
الرتبوي���ني1يف1ُبع���د1رعاية1ذوي1االإعاقة1,1حي���ث1بلغ1املتو�سط1احل�سابي1للرتبويني1
يف1ُبع���د1الرعاي���ة41٫911((1واالنحراف1املعي���اري1)6٫456(,وبلغ1املتو�سط1احل�سابي1
لغ���ري1الرتبويني1يف1ُبعد1الرعاية1)42٫24(1واالنحراف1املعياري1)7٫329(1.1كما1ال1
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توج���د1ف���روق1بني1الرتبويني1وغري1الرتبويني1يف1ُبعد1الدمج1,1حيث1بلغ1املتو�سط1
احل�ساب���ي1للرتبويني1يف1ُبعد1الدمج1)33٫30(1واالنحراف1املعياري1)5٫672(,وبلغ1
املتو�س���ط1احل�سابي1لغري1الرتبويني1يف1ُبعد1الدمج1)33٫21(1واالنحراف1املعياري1
)6٫043(1.1كما1ال11توجد1فروق1بني1الرتبويني1وغري1الرتبويني1يف1ُبعد1الت�سغيل1
,1حي���ث1بل���غ1املتو�سط1احل�سابي1للرتبويني1يف1ُبع���د1الت�سغيل1)32٫78(1واالنحراف1
املعي���اري1)6٫386(,وبل���غ1املتو�س���ط1احل�ساب���ي1لغ���ري1الرتبوي���ني1يف1ُبع���د1الت�سغيل1
)33٫90(1واالنحراف1املعياري1)6٫295(.1كما1ال1توجد1فروق1بني1الرتبويني1وغري1
الرتبوي���ني1يف1االجت���اه1ككل1,حي���ث1بلغ1املتو�سط1احل�ساب���ي1للرتبويني1يف1االجتاه1
كك���ل1)254٫74(1,1واالنح���راف1املعي���اري1)33٫945(,1بينم���ا1بل���غ1املتو�سط1احل�سابي1
لغري1الرتبويني1يف1االجتاه1ككل1)260٫69(1,1واالنحراف1املعياري)34٫108(1وهي1
ف���روق1غ���ري1دالة1.1وتتفق1نتائج1هذا1الفر�ص1مع1درا�سة1اأحمد1عواد1)1994(,1التي1
اأثبتت1اأنه1ال11توجد1فروق1دالة1اح�سائيا1ًبني1جمموعات1الدرا�سة1يف1االجتاه1نحو1
ذوي1االإعاق���ة1م���ن1حيث1التخ�س����ص1الدرا�سي1,1بينما1تخال���ف1نتائج1هذا1الفر�ص1
درا�س���ة1ال�سراي���رة1وال�سع���الن1)2011(1التي1وجدت11اخت���الف1يف1االجتاهات1نحو1
ذوي1االإعاق���ة1باخت���الف1التخ�س�ص1الدرا�سي1,1حي���ث1وجدت1فروق1يف1االجتاهات1
ُتعزي1للتخ�س�ص1الدرا�سي1ل�سالح1طلبة1الرتبية1اخلا�سة1عن1باقي1التخ�س�سات1
االأخ���رى1.1ودرا�س���ة1ط�سطو����ص1واخلزاعل���ة1111)20101(1الت���ي1اأثبت���ت1وج���ود1فروق1
ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1يف1اجتاهات1الطالب1نح���و1املعاقني1تعزى1ملتغري1التخ�س�ص1

االأكادميي1)ل�سالح1طالب1تخ�س�ص1الرتبية1اخلا�سة(.

الفر�س الرابع :«ال1توجد1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1يف1االجتاه1نحو1ذوي1االإعاقة1
وفق���ا1ًملتغ���ري1املع���دل1الدرا�سي1)اأقل1من31-1اأكرث1م���ن31(1لدى1طلبة1كلية1الرتبية1

واالآداب1»بعرعر«.1

ب���ني1املتو�سط���ات1احل�سابي���ة1 وللتحق���ق1م���ن1ه���ذا1الفر����ص1مت1ح�س���اب1الف���روق1
واالنحرافات1املعيارية1للطالب1والطالبات1واجلدول1رقم1)11(1يو�سح1ذلك.
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جدول ) 11 (
يو�سح داللة الفروق بني متو�سط درجات الطاب والطالبات وفقًا ملتغري املعدل الدرا�سي

المتوسطنالعينةالبعد
االنحراف 
المعياري

ت
درجة 
الحرية

قيمة الداللة

الخوف

14450.567.536أقل من  3
-114.-307

909.
غير دالة

16550.678.406أكثر من 3

التعامل

14435.055.488أقل من  3
-658.-307

511.
غير دالة

16535.465.493أكثر من 3

الزواج

14415.432.691أقل من  3
-304.-307

761.
غير دالة

16515.532.872أكثر من 3

حقوق

14447.746.901أقل من  3
-1.358-307

175.
غير دالة

16548.857.489أكثر من 3

رعاية

14441.407.088أقل من  3 
-1.689-307

092.
غير دالة

16542.756.924أكثر من 3

دمج

307-1.275-14432.785.842أقل من  3
203.

غير دالة 16533.645.948أكثر من 3

تشغيل

14433.316.386أقل من  3
-498.-307

619.
غير دالة

16533.676.315أكثر من 3

االتجا	

144256.2832.771أقل من  3
-1.105-307

270.
غير دالة

165260.5835.222أكثر من 3
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11يت�س���ح1م���ن1اجلدول1رق���م1)11(1اأنه1ال1توجد1فروق1يف1االجتاه1نحو1ذوي1االإعاقة1
وفق���ا1ًللمع���دل1الدرا�س���ي)1اأق���ل1م���ن31-1اأك���رب1من31(1فف���ي1ُبعد1اخل���وف1من1ذوي1
االإعاق���ة1,1بل���غ1املتو�سط1احل�سابي1ملن1معدلهم1اأقل1م���ن1)3(1)50٫56(1واالنحراف1
املعي���اري1)7٫536(1,1وبل���غ1املتو�س���ط1احل�ساب���ي1مل���ن1معدلهم1اأكرب1م���ن1)3(1يف1ُبعد1
اخل���وف1)50٫67(1واالنح���راف1املعي���اري1)8٫406(1وهي1فروق1غ���ري1دالة1اإح�سائيا1ً
.1كم���ا1ال1توج���د1ف���روق1يف1ُبع���د11التعامل1بني11َمن1معدلهم1اأق���ل1من1)3(11حيث1بلغ1
املتو�س���ط1احل�سابي1له���م1يف1ُبعد1التعامل1)35٫05(1واالنح���راف1املعياري1)5٫488(1
,1وبل���غ1املتو�س���ط1احل�ساب���ي1مل���ن1معدلهم1اأكرب1م���ن1)3(11يف1ُبع���د1التعامل)35٫46(1
واالنح���راف1املعي���اري1)5٫493(.1كم���ا1ال1توج���د1ف���روق1بني11َمن1معدله���م1اأقل1من1
)3(1يف1ُبعد1الزواج1من1ذوي1االإعاقة1,1حيث1بلغ1املتو�سط1احل�سابي1لهم11)15٫43(,1
واالنح���راف1املعي���اري1)2٫691(,وبل���غ1املتو�س���ط1احل�ساب���ي1مل���ن1معدله���م1اأكرب1من1
)3(1يف1ُبع���د1ال���زواج1)15٫53(1واالنح���راف1املعي���اري1)2٫872(.1كما1ال1توجد1فروق1
ب���ني1َم���ن1معدلهم1اأقل1م���ن1)3(1يف1ُبعد1حق���وق1ذوي1االإعاقة1,1حي���ث1بلغ1املتو�سط1
احل�ساب���ي1لهم11)47٫74(1واالنح���راف1املعياري1)6٫901(1,1وبلغ1املتو�سط1احل�سابي11
ملن1معدلهم1اأكرب1من1)3(1يف1ُبعد1احلقوق1)48٫85(1واالنحراف1املعياري1)7٫489(1
.1كم���ا1ال11توج���د1فروق1بني1َمن1معدله���م1اأقل1من1)3(11يف1ُبعد1رعاية1ذوي1االإعاقة1
,1حي���ث1بلغ1املتو�س���ط1احل�سابي1لهم41٫401((1واالنح���راف1املعياري1)7٫088(,وبلغ1
1)42٫75( الرعاي���ة1 ُبع���د1 يف1 1 1)3( م���ن1 اأك���رب1 مل���ن1معدله���م1 احل�ساب���ي1 املتو�س���ط1
واالنح���راف1املعي���اري1)6٫924(1.1كم���ا1ال1توج���د1ف���روق1بني1َمن1معدله���م1اأقل1من1
)3(111يف1ُبع���د1الدم���ج1,1حي���ث1بل���غ1املتو�س���ط1احل�ساب���ي1له���م1)32٫78(1واالنح���راف1
املعي���اري1)5٫842(,وبل���غ1املتو�س���ط1احل�ساب���ي1مل���ن1معدله���م1اأكرب1م���ن1)3(1يف1ُبعد1
الدم���ج1)33٫64(1واالنح���راف1املعي���اري1)5٫948(1.1كم���ا1ال11توج���د1ف���روق1بني1َمن1
معدلهم1اأقل1من1)3(1يف1ُبعد1الت�سغيل1,1حيث1بلغ1املتو�سط1احل�سابي1لهم1)33٫31(1
واالنحراف1املعياري1)6٫386(,وبلغ1املتو�سط1احل�سابي1ملن1معدلهم1اأكرب1من1)3(11
يف1ُبع���د1الت�سغي���ل1)33٫67(1واالنح���راف1املعي���اري1)6٫315(.1كم���ا1ال1توج���د1فروق1
ب���ني11َم���ن1معدلهم1)اأق���ل1من31-1اأكرب1من31(1يف1االجتاه1كك���ل1,حيث1بلغ1املتو�سط1
احل�ساب���ي1ملَ���ن1معدله���م1اأق���ل1م���ن1)3(11يف1االجت���اه1كك���ل1)256٫28(1,1واالنح���راف1
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املعي���اري1)32٫771(,1بينم���ا1بل���غ1املتو�س���ط1احل�سابي1ملن1معدله���م1اأكرب1من1)3(1يف1
االجت���اه1كك���ل1)260٫58(1,1واالنح���راف1املعي���اري)35٫222(1وهي1ف���روق1غري1دالة1
اإح�سائي���ا1.1ًوتتف���ق1نتائج1هذا1الفر�ص1مع1درا�س���ة1ط�سطو�ص1واخلزاعلة1)20101(1
,1الت���ي1م���ن1نتائجها1عدم1وج���ود1فروق1ذات1داللة1اإح�سائي���ة1يف1اجتاهات1الطالب1
نح���و1املعاق���ني1تعزى1الختالف1مع���دل1الطال���ب1الرتاكمي1.1وتختل���ف1نتائج1هذا1
الفر�ص1مع1درا�سة1ال�سرطاوي1)1987(1التي1اأثبتت1اأن1ملتغري1املعدل1الدرا�سي1اأثر1
دال1اإح�سائي���ا1ًحي���ث1كانت1اجتاه���ات1الطالب1ايجابية1عن���د1ذوي1املعدل1الدرا�سي1
املرتف���ع1.1وي���رى1الباح���ث1اأن1املعدل1الدرا�س���ي1املرتفع1لي�ص1بال�س���رورة1يوؤدي1اإىل1
اجتاه���ات1اإيجابي���ة1نحو1ذوي1االإعاقة1,1وذل���ك1الأن1االجتاهات1ال1يحكمها1اجلانب1
املعريف1فقط1,1فاالجتاهات1لها1ثالثة1مكونات1)مكون1معريف-1وجداين1– �سلوكي1
(1,1فالتن�سئ���ة1والع���ادات1والتقاليد1ال�سائدة1يف1املجتمع1تلعب1دورا1ًكبريا1ًيف1تكوين1
االجتاه���ات1االإيجابي���ة1اأو1ال�سلبية1نحو1خمتلف1االأم���ور1والتي1منها1االجتاه1نحو1

ذوي1االإعاقة1.

 الفر��س اخلام��س:«1ال1توج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1يف1االجت���اه1نحو1ذوي1
–  نهاية1 االإعاقة1وفقا1ًملتغري1امل�ستوى1الدرا�سي1)بداية1الربنامج1امل�ستوي1الرابع1

الربنامج1امل�ستوى1ال�سابع1(1لدى1طلبة1كلية1الرتبية1واالآداب1»بعرعر«1.
1

وللتحقق1من1الفر�ص1مت1ح�ساب1الفروق1بني1املتو�سطات1احل�سابية1واالنحرافات1
املعيارية1للطالب1والطالبات1واجلدول1رقم1)12(1يو�سح1ذلك.
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جدول ) 12 (
يو�سح داللة الفروق بني متو�سط درجات الطلبة وفقًا ملتغري الربنامج الدرا�سي

المتوسطنالعينةالبعد
االنحراف 
المعياري

ت
درجة 
الحرية

قيمة الداللة

الخوف

بداية البرنامج 
التخصصي

16151.066.639
1.018307

.310
غير دالة نهاية البرنامج 

التخصصي
14850.149.256

التعامل

بداية البرنامج 
التخصصي

16135.195.087
-.-254307

.800
غير دالة نهاية البرنامج 

التخصصي
14835.355.905

الزواج

بداية البرنامج 
التخصصي

16115.602.546
.750307

.454
غير دالة نهاية البرنامج 

التخصصي
14815.363.028

حقوق

بداية البرنامج 
التخصصي

16148.066.892
-.-703307

.483
غير دالة نهاية البرنامج 

التخصصي
14848.647.594

رعاية

بداية البرنامج 
التخصصي

16141.566.765
-1.475-307

.141
غير دالة نهاية البرنامج 

التخصصي
14842.747.265

دمج

بداية البرنامج 
التخصصي

16132.765.639
-1.509-307

.132
غير دالة نهاية البرنامج 

التخصصي
14833.776.157

تشغيل

بداية البرنامج 
التخصصي

16133.575.888
.192307

.848
غير دالة نهاية البرنامج 

التخصصي
14833.436.818

االتجا	
    ككل

بداية البرنامج 
التخصصي

161257.8030.091-.-417307.677
غير دالة

نهاية البرنامج 
التخصصي

148259.4238.099
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111يت�س���ح1م���ن1اجلدول1رقم1)12(1اأنه1ال1توجد1فروق1يف1االجتاه1نحو1ذوي1االإعاقة1
وفق���ا1ًللربنام���ج1التخ�س�س���ي1بداي���ة1الربنام���ج1التخ�س�س���ي1,1نهاي���ة1الربنام���ج1
التخ�س�س���ي1فف���ي11ُبع���د1اخل���وف1م���ن1ذوي1االإعاق���ة1,1بل���غ1املتو�س���ط1احل�سابي1ملن1
ه���م1يف1بداي���ة1الربنام���ج1التخ�س�س���ي11)51٫06(1واالنح���راف1املعي���اري1)6٫639(1,1
وبل���غ1املتو�س���ط1احل�سابي1ملن1ه���م1يف1نهاية1الربنامج1التخ�س�س���ي11يف1ُبعد1اخلوف1
)50٫14(1واالنحراف1املعياري1)9٫256(.1كما1ال1توجد1فروق1يف1ُبعد11التعامل1بني11
َم���ن11ه���م1يف1بداية1الربنامج1التخ�س�سي1حيث1بلغ1املتو�سط1احل�سابي1لهم1يف1ُبعد1
التعامل1)35٫19(1واالنحراف1املعياري1)5٫087(1,1وبلغ1املتو�سط1احل�سابي1ملن11هم1
يف1نهاي���ة1الربنام���ج1التخ�س�س���ي11يف1ُبعد1التعام���ل)35٫35(1واالنح���راف1املعياري1
)5٫905(.1كم���ا1ال1توج���د1ف���روق1ب���ني11َم���ن1ه���م1يف1بداي���ة1الربنام���ج1التخ�س�س���ي1
يف1ُبع���د1ال���زواج1م���ن1ذوي1االإعاق���ة1,1حيث1بل���غ1املتو�س���ط1احل�سابي1له���م11)15٫60(1
واالنح���راف1املعياري1)2٫546(,وبلغ1املتو�سط1احل�سابي1ملن1هم1يف1نهاية1الربنامج1
التخ�س�س���ي1يف1ُبعد1الزواج1)15٫36(1واالنحراف1املعياري1)3٫028(.1كما1ال1توجد1
ف���روق1ب���ني1َم���ن1هم1يف1بداي���ة1الربنامج1التخ�س�س���ي1يف1ُبعد1حق���وق1ذوي1االإعاقة1
,1حي���ث1بل���غ1املتو�س���ط1احل�ساب���ي1له���م11)48٫06(1واالنح���راف1املعي���اري1)6٫892(1,1
وبل���غ1املتو�س���ط1احل�سابي11ملن1هم1يف1نهاية1الربنام���ج1التخ�س�سي1يف1ُبعد1احلقوق1
)48٫64(1واالنح���راف1املعي���اري1)7٫594(1.1كم���ا1ال11توج���د1ف���روق1ب���ني1َم���ن1هم1يف1
بداي���ة1الربنام���ج1التخ�س�س���ي1يف1ُبع���د1رعاي���ة1ذوي1االإعاق���ة1,1حي���ث1بل���غ1املتو�سط1
احل�سابي1لهم41٫561((1واالنحراف1املعياري1)6٫765(,وبلغ1املتو�سط1احل�سابي1ملن1
هم1يف1نهاية1الربنامج1التخ�س�سي1يف1ُبعد1الرعاية1)42٫74(1واالنحراف1املعياري1
)7٫265(1.1كم���ا1ال1توج���د1ف���روق1ب���ني1َمن1ه���م1يف1بداية1الربنام���ج1التخ�س�سي1يف1
ُبع���د1الدم���ج1,1حي���ث1بل���غ1املتو�سط1احل�ساب���ي1له���م1)32٫76(1واالنح���راف1املعياري1
)5٫639(,وبل���غ1املتو�س���ط1احل�سابي1ملن1هم1يف1نهاي���ة1الربنامج1التخ�س�سي1يف1ُبعد1
الدمج1)33٫77(1واالنحراف1املعياري1)6٫157(1.1كما1ال11توجد1فروق1بني1َمن1هم1
يف1بداي���ة1الربنام���ج1الدرا�سي1يف1ُبعد1الت�سغيل1,1حي���ث1بلغ1املتو�سط1احل�سابي1لهم1
)33٫57(1واالنح���راف1املعي���اري1)5٫888(,وبلغ1املتو�سط1احل�سابي1ملن1هم1يف1نهاية1
الربنام���ج1التخ�س�س���ي11يف1ُبعد1الت�سغيل1)33٫43(1واالنحراف1املعياري1)6٫818(.1
كم���ا1ال1توج���د1ف���روق1بني1َمن1هم1يف1بداية1الربنام���ج1التخ�س�سي1يف1االجتاه1ككل1
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,1حي���ث1بل���غ1املتو�سط1احل�سابي1له���م11)257٫80(1,1واالنحراف1املعياري1)30٫091(,1
بينم���ا1بل���غ1املتو�سط1احل�سابي1ملن1ه���م1يف1نهاية1الربنام���ج1التخ�س�سي1يف1االجتاه1
كك���ل1)259٫42(1,1واالنح���راف1املعياري)38٫099(1وهي1فروق1غ���ري1دالة1اإح�سائيا1ً
.وتختلف1نتائج1هذا1الفر�ص1مع1جميع11الدرا�سات1التي1متكن1الباحث1من1العثور1
عليها,1حيث1اأ�سارت1نتائج1جميع1الدرا�سات1اإىل1وجود1فروق1يف1االجتاه1نحو1ذوي1
االإعاقة1عند1الطالب1يف1بداية1الربنامج1الدرا�سي1عنها1يف1نهاية1الربنامج1الدرا�سي1
ل�سالح1نهاية1الربنامج1,ومنها1درا�سة1ال�سباطي1)2001(1التي1اأثبتت1اأن1اجتاهات1
طلبة1امل�ستوى1الرابع11اأكرث1�سلبية1نحو1االإعاقة1العقلية1ل�سالح1طلبة1التخ�س�ص1
العلم���ي1,1واأن1طلب���ة1امل�ستوى1الرابع1يف1التخ�س����ص1االأدبي1كانوا1اأكرث1�سلبية1نحو1
االإعاق���ة1ال�سمعي���ة1,1واأن1طالبات1امل�ستوى1الراب���ع1ذات1التخ�س�ص1االأدبي1كن1اأكرث1
�سلبي���ة1نح���و1االإعاق���ة1الب�سرية1اأكرث1م���ن1الذكور1,1وكذل���ك1يف1االإعاقة1اجل�سمية1
,1ودرا�س���ة1ال�سرط���اوي1)1987(,1والت���ي1اأ�سف���رت1عن1وجود1ف���روق1دالة1بني1طالب1
امل�ست���وى1الدرا�س���ي1الثالث1نح���و1املتخلفني1عقليا1ًواجتاه���ات1اأقرانهم1يف1امل�ستوى1
االأول1,1ل�سال���ح1الط���الب1يف1امل�ست���وى1الثال���ث1,1ودرا�س���ة1ط�سطو����ص1واخلزاعل���ة1
)2010(1الت���ي1اأثبت���ت1وجود1فروق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1يف1اجتاهات1الطالب1نحو1
املعاق���ني1تع���زى1ملتغري1امل�ستوى1الدرا�س���ي1)ل�سالح1طالب1ال�سن���ة1الثالثة1وال�سنة1
الرابع���ة(,1با�ستثن���اء1درا�سة1عبدالباق���ي1Abdelbaky11)2013(1التي1تو�سلت1اإىل1
اأن1كال1من1طالب1امل�ستوى1الرابع1واخلام�ص1كانت1لديهم1اجتاهات1اإيجابية1نحو1

دمج1الطالب1املعوقني1يف1املدار�ص1العادية1.

 الدرا�صات املقرتحة والتو�صيات :
1يف1�سوء1النتائج1التي1اأ�سفرت1عنها1الدرا�سة1احلالية1يو�سي1الباحث1مبا1يلي1:

 اأوًل : الدرا�صات املقرتحة 
11 القي���ام1بدرا�س���ة1االجتاه���ات1نح���و1ذوي1االإعاقة1حول1كل1اإعاق���ة1على1حده1,1-

على1اأن1ت�سمل1جميع1كليات1اجلامعة1النظرية1والعملية1.
21 القي���ام1مبزي���د1م���ن1الدرا�س���ات1ح���ول1درا�س���ة1االجت���اه1نح���و1ذوي1االإعاقة1مع1-

�سرائح1اأخرى1من1املجتمع1,1بجانب1طلبة1اجلامعة1.
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31 درا�س���ة1االجتاه1نحو1ذوي1االإعاقة1من1خالل1جمموعة1جديدة1من1املتغريات1-
الدميغرافي���ة1واالجتماعي���ة1واالقت�سادية1,1التي1مل1ي�سبق1تناولها1من1قبل1,1
والتي1من1املمكن1اأن1يكون1لها1دور1يف1ت�سكيل1االجتاه1نحو1ذوي1االإعاقة.111

41 اإجراء11درا�سات1تهتم1ببناء1برامج1تعزز1االجتاهات1نحو1دمج1ذوي1االإعاقة1.-
51 بن���اء1مقيا�ص1تتوفر1فيه1معايري1عالية1من1ال�سدق1والثبات1لقيا�ص1اجتاهات1-

الط���الب1يف1جامع���ة1احل���دود1ال�سمالية11جتاه1ذوي1االإعاق���ة1مبختلف1فئاتهم1
)عقلي���ا1ً– �سمعي���ا1ً– ب�سري���ا1ً– حركي���ا1ً(,1الأن1معرف���ة1اجتاه���ات1الطلب���ة1يف1
اجلامع���ة1اإن1كان���ت1اإيجابي���ة1نعم���ل1على1احلف���اظ1عليها1وزيادته���ا,1واإن1كانت1
�سلبية1نعمل1على1تعديلها1.1وخا�سة1اأن1اجلامعة1ب�سدد1تنفيذ1م�سروع1ب�ساأن1
)1تهيئ���ة1البيئة1اجلامعية1لدمج1ذوي1االحتياجات1اخلا�سة1مبختلف1فئاتهم1
يف1اجلامعة,1ومثل1هذا1امل�سروع1يتطلب1معرفة1اجتاهات1الطلبة1يف1اجلامعة1

قبل1تنفيذه.1

ثانيًا: التو�صيات 
11 اإقام���ة1ن���دوات1عام���ة1يف1كلي���ات1الرتبية1ب�سف���ة1خا�سة1وغريها1م���ن1الكليات1-

ب�سف���ة1عام���ة1اله���دف1منه���ا1تعري���ف1الطلب���ة1بفئ���ات1ذوي1االإعاق���ة1وكيفي���ة1
التعامل1معهم1ورعايتهم1.

21 اأن1يك���ون1�سم���ن1املق���ررات1الدرا�سي���ة1الت���ي1ُتق���دم1للط���الب1يف1كلي���ة1الرتبية1-
مق���رر1عن1)�سيكولوجية1غري1العاديني(1,1يتم1تدري�سه1لكل1ال�سعب1بالكلية1.1

31 اأن1تهتم1كليات1الرتبية11بذوي1االحتياجات1اخلا�سة1عن1طريق1فتح11الور�ص1-
واالق�س���ام1اخلا�س���ة1بها1اأبوابها1لالأف���راد1ذوي1االإعاقة1ذوي1القدرات1اخلا�سة1
م���ن1فنان���ني1ومبتكري���ن1,1ومناق�سته���م1يف1جم���ال1متيزه���م1لال�ستف���ادة1م���ن1

اأعمالهم1.
41 اأن1يت���م1تطبي���ق1مقيا����ص1االجتاه1نحو1ذوي1االإعاقة1عل���ى1االأ�سخا�ص1املقبلني1-

على1االلتحاق1بق�سم1الرتبية1اخلا�سة1,1اأو1العمل1يف1ميدان1الرتبية1اخلا�سة1
؛1به���دف1معرف���ة1اجتاهاتهم1نحو1ذوي1االإعاقة1وتعديل1هذه1االجتاهات1وفق1
نتائج1التطبيق1,1مبا1يعود1بالنفع1على1ال�سخ�ص1نف�سه1وكذلك1الفرد1املعوق1.
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51 العم���ل1عل���ى1تزويد1اأف���راد1املجتمع1باملعلوم���ات1الكافي���ة1واالإيجابية1عن1ذوي1-
االإعاق���ة1,1م���ن1خ���الل1و�سائ���ل1االإع���الم1املختلفة1,1املق���روءة1منه���ا1وامل�سموعة1

واملرئية1,1ومن1خالل1الندوات1واملحا�سر1ات1العامة1.
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Summary
11111The study aimed to identify the Attitudes of administrators, special 
education &ordinary teachers toward the integration of students with 
special needs with regular primary and middle stages in schools. 
Trend scale has been prepared by the researcher about the attitudes 
towards the integration of disabled people in the ordinary schools, 
the scale included (32) paragraph distributed on three dimensions 
(Dimension of Psychological, Social and Academic), and the 
study sample consist of (230) directors and teachers. The results 
revealed positive attitudes towards integration with the directors and 
teachers; in addition no statistically significant differences between 
directors and teachers, and the study recommended a number of 
recommendations for integration.

Keywords: integrating people with special needs, regular schools.
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موؤ�س���ر1اأ�سا�سي1لتحقيق1العدالة1االإن�سانية1واالإجتماعية1وتوفري1احلياة1الكرمية1

للجميع.

يعت���رب1الدم���ج1من1االإجتاهات1احلديث���ة1يف1جمال1الرتبية1اخلا�س���ة1والذي1يقوم1
عل���ى1مب���داأ1و�سع1فئة1ذوى1االإعاقات1الب�سيطة1يف1بع����ص1�سفوف1املدار�ص1العادية1



العدد )9( اكتوبر 2014 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 157 -

ويف1بع����ص1امل���واد1التعليمي���ة1�س���رط1االإ�ستف���ادة1م���ن1ه���ذه1الربام���ج1له���ذه1الفئ���ة1
)م�سعود,12:1984(

وق���د1ظه���رت1ق�سي���ة1الدم���ج1ب�سكل1وا�س���ح1نتيجة1االإنتق���ادات1الت���ي1وجهت1لعزل1
الطف���ل1املع���اق1عن1االأطفال1العاديني1ليكون1للع���زل1اأثر1ممزق1يف1النمو1الطبيعي1
على1االأطفال1املعاقني,1وذلك1لكونهم1ي�ستمدون1م�ساعرهم1وهويتهم1من1تفاعلهم1
م���ع1االآخرين,1لذلك1ظه���ر1اإجتاه1الدمج1باأ�سكاله1املتعددة1وهي1الدمج1االأكادميي1
واملتمث���ل1يف1ال�سفوف1اخلا�سة1امللحق���ة1باملدار�ص1العادية,1والدمج1االإجتماعي1يف1

االأن�سطة,1والدمج1النف�سي1)الرو�سان,200936:1(.

وت�سي���ف1�سق���ري(6:20031(1يف1ه���ذا1ال�س���دد1اأن1النظرة1قد1تغ���ريت1يف1نهايات1هذا1
الق���رن1اإىل1منظ���ور1جدي���د1يق���وم1عل���ى1الو�س���ل1ال1الف�سل1بني1جمتم���ع1العاديني1
وجمتم���ع1املعاق���ني,1واأ�سبح���ت1بذل���ك1الرتبية1اخلا�س���ة1هدفها1ه���و1توفري1مكان1
ومكان���ة1للمعاق���ني1�س���واء1يف1املدر�سة1اأو1املجتمع1�سعيا1ًلدجمه���م1يف1ج�سم1املجتمع1
واإندماجهم1فيه1كاأع�ساء,1واإنتمائهم1اإىل1املجتمع1كمواطنني1فاعلني1ومعاملتهم1

كاالآخرين.1

كما1يري1احل�سيني1(16:2007(1اإننا1بحاجة1اإىل1تفعيل1القرارات1احلكومية1لدعم1
ذوى1االإحتياجات1اخلا�سة1ودجمهم1يف1الن�سيج1االإجتماعي1والوظيفي1عن1طريق1
الدم���ج,1فالدم���ج1هو1االإ�سرتاتيجي���ة1االأف�سل1خللق1م�س���ار1تنظيمي1خلدمة1هذه1
الفئة1وفتح1االأبواب1لدجمهم1داخل1املدار�ص1واإ�ستظهار1طاقتهم1الك���امنة1ليكونوا1

اإ�سافة1للر�سيد1االإجتماعي.

اأن1الرتبي���ة1اخلا�س���ة1توؤك���د1 كم���ا1ت�سي���ف1كل1م���ن1الغلبان,وف���اروق1172:20121
عل���ي1�س���رورة1دم���ج1ذوى1االإحتياجات1اخلا�س���ة,1وتكييف1املناه���ج1املنا�سبة1,وطرق1
التدري����ص1اخلا�سة1به���م1مبا1يتوائم1مع1اإحتياجاتهم,1ومبا1ي�سمح1بدجمهم1داخل1
الف�س���ول1العادي���ة1وداخل1مدار�ص1التالميذ1العادي���ني,1وت�سري1االأبحاث1احلديثة1
اإىل1اأن1معلم���ي1الف�س���ول1النظامية1لديهم1اإجتاهات1اأقل1نح���و1الدمج,1ويف1درا�سة1
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اأجري���ت1يف1الواليات1املتحدة1االأمريكية1اإ�ستملت1على1)7000(1معلم1من1الف�سول1
النظامي���ة,1ك�سف���ت1النتائج1اأن1 (1451%)من1املعلمني1دعم���وا1مفهوم1الدمج1ون�سبة1
 (1551%)1وراأوا1�س���رورة1و�س���ع1ذوى1االإحتياج���ات1اخلا�س���ة1يف1ف�س���ول1خا�سة1بهم1

 (Scruggs & Mastroreri, 1996:27)1.1لتوفري1الرعاية1الالزمة1لهم

 (Daane, Beirne-Smith,11ي�سري1كل1من1دان1و1بريين1-1�سمث1,ولثام1,1وكافيلي
(Latham, 2001; Kavale, 2002 &1ب���اأن1املعلم���ون1يتفق���ون1عل���ى1مفه���وم1
الدم���ج,1بينم���ا1معلم���ي1الرتبية1اخلا�س���ة,1والتعليم1العام1تتقب���ل1نظرية1االإدماج,1
ولكنه���م1اأق���ل1اإ�ستعدادا1لت�سمل1الطالب1ذوي1االإحتياج���ات1اخلا�سة1يف1�سفوفهم.1
كذل���ك1كان���ت1اإجتاه���ات1املعلمني1الذي���ن1يتوقع1منهم1تنفي���ذ1املمار�س���ات1ال�ساملة1
ه���ي1اإحدى1العوامل1املحددة1الإجناح1عملية1الدم���ج,1وكذلك1اإجتاهات1ومعتقدات1
املعلم���ني1له���ا1تاأثري1على1التوقعات1والق���رارات1التعليمية1نحو1تعليم1الطلبة1ذوي1
 (Sze, 2006; Winzer, Altieri, & Larsson, 2000).االإحتياجات1اخلا�سة

11
كم���ا1عقدت1العدي���د1من1املوؤمترات1الدولية1منها1موؤمتر1�سالمنكا1الذي1عقد1عام1
)1994(1برعاي���ة1اليون�سك���و,1وال���ذي1تبن���ي1تعلي���م1الدمج1كاإ�سرتاتيجي���ة1بتطوير1
التعليم1للجميع,1كما1اأكد1على1�سرورة1و�سول1جميع1الطلبة1من1ذوى1االإحتياجات1
اخلا�س���ة1اإىل1مدار�ص1العاديني,ثم1تابع���ة1موؤمتر1داكار1عام1)2000(1والذي1ترتب1
عليه1بيان1عاملي1حول1الرتبية11للجميع1و1التوجه1الدويل1نحو1التعليم1الدجمي,1
وتبن���ت1العديد1من1الدول1املتقدمة1والنامي���ة1على1حد1�سواء1اإ�سرتاتيجية1الدمج1

.(peter,.2004:65)11لذوى1االإحتياجات1اخلا�سة

ويدع���م1اج���وون1(Ajuwon,2008 ) اإ�ستخ���دام1م�سطلح1الدم���ج1والتي1يعود1اىل1
االإلت���زام1بتعلي���م1كل1طف���ل1اىل1اأق�س���ى1ح���د1ممك���ن1ت�سمح1ب���ه1قدرات���ه1يف1املدار�ص1
والف�سول1العادية1التي1يتم1احلاقه1بها1.حيث1يجب1جلب1اخلدمات1امل�ساعدة1التي1
يتطلبه���ا1الطف���ل1والتي1ي�ستفيد1منها1يف1ال�سف1الع���ادي.1وهذا1هو1احد1اجلوانب1
الت���ي1يج���ب1اإدراجها1واإبرازها1وذل���ك1بنقل1امل�سادر1اىل1الطف���ل1ذوي1االإحتياجات1

اخلا�سة,1بدال1من1و�سع1الطفل1يف1االأماكن1املعزولة1حيث1توجد1اخلدمات.
1 1 (Smith, 2007) 
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وكذل���ك1الدم���ج1اأو1التعلي���م1ال�سام���ل1ميك���ن1اأن1يف�سر1عل���ى1اأنه1فل�سف���ة1وممار�سة1
الع���ام التعلي���م1 مدار����ص1 يف1 اخلا�س���ة1 االإحتياج���ات1 ذوي1 الط���الب1 لتعلي���م1

1(Bryant, Smith, & Bryant, 2008)

يت�سح1مما1�سبق1اأن1احلاجة1ما�سة1يف1االآونة1االأخرية1لتطبيق1اإ�سرتاتيجية1الدمج1
ك�سبي���ل1لتحقي���ق1التكاف���وؤ1والت���وازن1ب���ني1اأف���راد1املجتم���ع1وتفعيل1مب���داأ1الرتبية1
للجمي���ع,1فه���و1لي����ص1مكاف���اأة1ل���ذوى1االإحتياج���ات1اخلا�س���ة1ب���ل1ه���و1ح���ق1تربوي1
للجمي���ع,1لذل���ك1ت�سدت1الدرا�س���ة1اإىل1التعرف1على1اإجتاه���ات1املديرات1واملعلمات1
يف1املدار����ص1االإبتدائي���ة1واملتو�سطة1نحو1ق�سية1دمج1ذوى1االإحتياجات1اخلا�سة1يف1

مدار�ص1العاديني1يف1اململكة1العربية1ال�سعودية.

م�صكلة الدرا�صة:
اإن1االإهتم���ام1برعاي���ة1ذوى1االإحتياج���ات1اخلا�س���ة1اإمن���ا1هو1نتيج���ة1حتمية1ملرحلة1
التطور1التي1مير1بها1املجتمع1ال�سعودي1يف1كافة1جماالت1التعليم,1ورغم1الدرا�سات1
التي1اأجريت1داخل1املجتمعات1العربية1يف1اإجتاه1الدمج1اإال1اأنه1مازال1يالقي1بع�ص1
املعوق���ات1وامل�ساع���ب1التي1حت���ول1دون1حتقيقه1على1الوجه1االأمث���ل,1ورمبا1يرجع1
ذل���ك1اإم���ا1لعدم1و�س���وح1االأهداف1التي1تق���وم1عليها1ق�سية1الدم���ج,1اأو1لعدم1وجود1
خط���ة1م�سبق���ة1واإعداد1جي���د,1اأو1لرف�ص1القائم���ني1على1العملي���ة1التعليمية1داخل1
املدار����ص1له���ذه1الفك���رة,1اأو1�س���وء1تطبي���ق1نظ���ام1الدمج1داخ���ل1مدار����ص1العاديني,1
ولذل���ك1ت�س���دت1الباحث���ة1يف1درا�سته���ا1اإىل1الدم���ج1به���دف1التعرف1عل���ى1اإجتاهات1
املدي���رات1واملعلم���ات1لق�سي���ة1الدم���ج1م���ع1التاأكيد1عل���ى1حق���وق1ذوى1االإحتياجات1

اخلا�سة1يف1التكافوؤ1ويف1التعامل1مع1االآخرين.1

وتتحدد م�سكلة الدرا�سة يف الإجابة على الت�ساوؤلت الآتية:
11 م���ا1اإجتاهات1معلمات1الرتبية1اخلا�س���ة1يف1املرحلة1االإبتدائية1نحو1دمج1ذوى1.

االإحتياجات1اخلا�سة1مع1العاديني.
21 م���ا1اإجتاهات1معلم���ات1الرتبية1اخلا�سة1يف1املرحل���ة1املتو�سطة1نحو1دمج1ذوى1.

االإحتياجات1اخلا�سة1مع1العاديني.
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31 م���ا1اإجتاه���ات1معلمات1الطلبة1العاديني1يف1املرحل���ة1االإبتدائية1نحو1دمج1ذوى1.
االإحتياجات1اخلا�سة1مع1العاديني.

41 م���ا1اإجتاه���ات1معلمات1الطلب���ة1العاديني1يف1املرحلة1املتو�سط���ة1نحو1دمج1ذوى1.
االإحتياجات1اخلا�سة1مع1العاديني.

51 ذوى1. دم���ج1 نح���و1 املتو�سط���ة1 واملرحل���ة1 االإبتدائ���ي1 مدي���رات1 اإجتاه���ات1 م���ا1
االإحتياجات1اخلا�سة1مع1العاديني.

61 ه���ل1توجد1ف���روق1دالة1اإح�سائيا1ًب���ني1اإجتاهات1املدي���رات1واملعلمات1نحو1دمج1.
ذوى1االإحتياجات1اخلا�سة1مع1العاديني.

اأهداف الدرا�صة:
التع���رف1على1اإجتاهات1املديرات1واملعلمات1يف1املدار�ص1االإبتدائية1واملتو�سطة1نحو1

دمج1الطلبة1ذوى1االإحتياجات1اخلا�سة1يف1مدار�ص1العاديني.
تق���دم1الدرا�س���ة1مقيا�س���ا1ًجدي���دا1ًللمكتب���ة1العربي���ة1يف1البيئ���ة1ال�سعودي���ة1لقيا�ص1
اإجتاه���ات1املدي���رات1واملعلم���ات1نح���و1دم���ج1الطلب���ة1ذوى1االإحتياج���ات1اخلا�سة1يف1

مدار�ص1العاديني.

اأهمية الدرا�صة:
تكمن1اأهمية1الدرا�سة1يف1النقاط1االآتية:

11 اإن1مو�سوع1دمج1ذوى1االإحتياجات1اخلا�سة1يعد1من1اأبرز1االإجتاهات1العاملية1.
احلديثة1يف1جمال1الرتبية1اخلا�سة.

21 تلب���ي1ه���ذه1الدرا�سة1م���ا1اأكدته1موؤمت���رات1تطوير1التعليم1م���ن1حيث1�سرورة1.
توفري1التعليم1ب�سورة1متكافئة1للجميع.

31 اإن1اإ�سرتاتيجي���ة1الدم���ج1تتي���ح1الفر�ص1لتدري���ب1ذوى1االإحتياج���ات1اخلا�سة1.
على1التفاعل1والتوا�سل1مع1االآخرين.

41 امل�ساهمة1يف1تدعيم1اإ�سرتاتيجية1الدمج1يف1املدار�ص1العاديني..
51 ميك���ن1االإ�ستفادة1من1نتائج1هذه1الدرا�سة1وتو�سياتها1بتوجيه1القائمني1على1.

اإدارة1مدار�ص1الرتبية1اخلا�سة1ومدار�ص1العاديني1اإىل1�سرورة1الدمج.
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حدود الدرا�صة:
تتحدد1الدرا�سة1فيما1يلي:

احلدود الب�سرية: 1تتمثل1يف1مديرات1ومعلمات1الرتبية1اخلا�سة1والعاديني1يف1. 1
املرحلة1االإبتدائية1واملتو�سطة1من1التعليم1االإلزامي.

احل�دود الأدائي�ة:1اأع���دت1الباحث���ة1مقيا�ص1جدي���د1لقيا�ص1اإجتاه���ات1مديرات1. 2
ومعلمات1الرتبية1اخلا�سة1والعاديني1نحو1دمج1ذوى1االإحتياجات1اخلا�سة1يف1
مدار�ص1العاديني1التي1تعمل1بنظام1الدمج1يف1املرحلة1االإبتدائية1واملتو�سطة.

احل�دود املكانية:1تتمثل1يف1املدار�ص1االإبتدائية1واملتو�سطة1التي1تعمل1بنظام1. 3
الدم���ج1يف1مدينت���ي1)بري���ده-1وعني���زة1-1الر����ص11(1مبنطق���ة1الق�سي���م1داخ���ل1

اململكة1العربية1ال�سعودية.
احلدود الزمنية:1طبقت1الدرا�سة1يف1العام1اجلامعي1)2013-2014م(1. 4

م�صطلحات الدرا�صة:
اإ�ستملت1الدرا�سة1على1امل�سطلحات1االآتية:

الإجتاهات:ه���ي1اإ�ستع���دادات1مكت�سب���ة1ن�سبي���ا1ًل���دى1االأف���راد1وحت���دد1اإ�ستجاباتهم1
حيال1بع�ص1االأ�سياء1اأو1االأفكار1اأو1االأ�سخا�ص1)العبيدي,1وويل,141:2014(.

1وتعرفه���ا1الباحث���ة1اإجرائي���ا11ًاالإجتاه���ات1:باأنه���ا1الدرج���ة1الت���ي1يح�س���ل1عليه���ا1
املفحو�ص1علي1املقيا�ص1املعد1لذلك” .

الدم�ج:1ه���و1تعلي���م1ذوى1االإحتياج���ات1اخلا�س���ة1م���ع1اأقرانه���م1العادي���ني1�س���رط1
اأن1ي�ستفي���د1املعاق���ني1م���ن1كاف���ة1اخلدم���ات1الرتبوي���ة1واالأكادميي���ة1والرتويحية1

والريا�سية1والطبية1وغريها1)�سقري,8:2003(1.

ذوى الإحتياجات اخلا�سة1:1هم1الذين1ينحرفون1عن1امل�ستوي1العادي1اأو1املتو�سط1
يف1)النم���و1العقل���ي1واجل�سمي1واالإنفعايل1واالإجتماعي(1م���ن1اأقرانهم1العاديني1و1

يحتاجون1اإىل1خدمات1الرتبية1اخلا�سة1)القريطي,25:2005(.
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املديرات:1هن1من1ينولن1اإدارة1املدر�سة1�سواء1اأكانت1مرحلة1ابتدائية1اأو1متو�سطة1
يف1مدار�ص1االإناث1باململكة1العربية1ال�سعودية.

معلمة الرتبية اخلا�س�ة:1هي1معلم���ة1حا�سلة1على1بكالوريو����ص1تخ�س�ص1تربية1
خا�سة1وتتعامل1مع1ذوى1االإحتياجات1اخلا�سة1)دمج(.

معلمة العاديني:1هي1معلمة1حا�سلة1على1بكالوريو�ص1تربية,1وتعمل1يف1املدار�ص1
االإبتدائية1اأو1املتو�سطة1املطبق1بها1نظام1الدمج.1

الإطار النظري للدرا�صة :
اأ�سبح���ت1عملي���ة1تعلي���م1ذوى1االإحتياج���ات1اخلا�س���ة1يف1مدار����ص1منف�سل���ة1ع���ن1
اأ�س���ارت1 اأقرانه���م1العادي���ني1اأم���ر1ي�سغ���ل1اإهتم���ام1القائم���ني1عل���ى1التعلي���م1فق���د1
نتائ���ج1العدي���د1م���ن1الدرا�س���ات1ومنه���ا1درا�س���ة11�سويت���ي1,وو�ستينب���اك,1وداي�سي���ز,

)Cheote, 2004, Stainback, 1992) , (Dyches, 1995)

اإال1اأن1هن���اك1العدي���د1م���ن1االآث���ار1ال�سلبي���ة1تظه���ر1عن���د1ف�س���ل1ذوى1االإحتياج���ات1
اخلا�س���ة1يف1مدار����ص1منف�سل���ة1منه���ا1اإنخفا����ص1الدافعي���ة1لالإجن���از,1واإنخفا����ص1
تقدي���ر1ال���ذات,1كما1تقل1فر�ص1التعلي���م1بالنمذجة1من1االأق���ران,1وبذلك1جند1اأن1

فل�سفة1الدمج1اأ�سبحت1تفر�ص1نف�سها1على1كل1املجتمعات1املتقدمة1والنامية.

ظه���ر1م�سطل���ح1الدم���ج1عام1)1968(1بع���د1املقال1ال���ذي1ن�سره1لودين1وال���ذي1اأ�سار1
اإىل1�س���رورة1دخ���ول1الطلبة1ذوى1االإحتياج���ات1اخلا�سة1يف1التعلي���م1النظامي,1اأي1
االإندم���اج1احلقيق���ي1لك���ل1طفل1يف1احلياة1الكامل���ة1للمدر�سة1خا�س���ة1واأن1املعاقني1
.)Fuchs,1994:88)1حققوا1تقدما1ًاأكادمييا1عند1و�سعهم1يف1التعليم1النظامي

الدم�ج:1يق�س���د1ب���ه1اإنح���راط1ذوى1االإحتياج���ات1اخلا�س���ة1يف1العملي���ة1التعليمية1
ويعت���رب1الط���الب1يف1حال���ة1دم���ج1عندم���ا1يق�س���ون1اأي1ج���زء1م���ن1الي���وم1الدرا�س���ي1
م���ع1اأقرانه���م1العادي���ني1يف1الف�سول1العادي���ة,1ويتميز1برنامج1الدم���ج1باأنة1ي�ساعد1
الطالب1ذوى1االإحتياجات1اخلا�سة1على1امل�ساركة1يف1االأن�سطة1االإجتماعية,1وعلى1

.(Lewis and Doorlag, 2010 )التوا�سل1والتفاعل1مع1الطالب1العاديني
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كم���ا1ت�سي���ف1)الدي���ب,494:20081(1اأن1املق�س���ود1باأ�سل���وب1الدمج1ه���و1تقدمي1كافة1
اخلدم���ات1والرعاي���ة1ل���ذوى1االإحتياجات1اخلا�سة1يف1بيئة1بعي���دة1عن1العزل1وهي1
بيئة1الف�سل1الدرا�سي1باملدر�سة1العادية1وداخل1ال�سف1العادي,1اأو1يف1غرفة1امل�سادر1

التي1تقدم1خدماتها1لذوى1االإحتياجات1اخلا�سة1لبع�ص1الوقت.

تعريف الدمج:
ه���و1التكام���ل1االإجتماع���ي1والتعليم���ي1لالأطفال1م���ن1ذوى1االإحتياج���ات1اخلا�سة1
م���ع1العادي���ني1داخ���ل1الف�س���ول1العادي���ة1وجل���زء1م���ن1الي���وم1الدرا�س���ي,1واأرتب���ط1
هم���ا: الدم���ج1 يتحق���ق1 حت���ى1 توافرهم���ا1 م���ن1 الب���د1 ب�سرط���ني1 التعري���ف1 ه���ذا1

وجود1الطفل1املعاق1يف1ال�سف1العادي1جلزء1من1اليوم. •
االإختالط1االإجتماعي1باالأقران1العاديني. •

اأ�سكال الدمج:1هناك1ثالثة1اأ�سكال1للدمج1هي1على1النحو1التايل1:

1. الدم�ج امل�كاين:1وهو1تعليم1الطالب1ذوى1االإحتياج���ات1اخلا�سة1يف1ال�سفوف1
امللتحقة1باملدار�ص1العادية,1حيث1ت�سرتك1املدر�سة1اخلا�سة1مع1املدر�سة1العامة1يف1

البناء1املدر�سي.

2. الدم�ج الأكادمي�ي:1وهو1دمج1الطالب1ذوى1االإحتياج���ات1اخلا�سة1مع1الطالب1
العادي���ني1داخ���ل1ال�س���ف1الدرا�س���ي1خالل1�ساع���ات1الي���وم1الدرا�س���ي1الكامل,1حيث1
يتلقي1هوؤالء1الطالب1برامج1تعليمية1م�سرتكة1ولكي1ينجح1هذا1النوع1من1الدمج1
البد1من1ت�سافر1جهود1معلمي1الرتبية1اخلا�سة1مع1معلمي1املدار�ص1العادية1جنبا1ً

اإىل1جنب.

3. الدم�ج الإجتماعي:هو1اإحلاق1الط���الب1ذوى1االإحتياجات1اخلا�سة1مع1العاديني1
يف1جم���ال1ال�سك���ن,1ويه���دف1ه���ذا1الن���وع1م���ن1الدم���ج1اإىل1توف���ري1فر����ص1التفاعل1
االإجتماع���ي,1واحلي���اة1االإجتماعي���ة1الطبيعي���ة1ب���ني1الط���الب1املعاق���ني1واأقرانهم1

العاديني.1)الرو�سان,1431:2009(
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اإيجابيات الدمج:
الإ�سرتاتيجي���ة1الدم���ج1ع���دة1اإيجابي���ات1حدده���ا1)خ�س���ر,57:19951(1يف1النق���اط1

التالية:
11 اإعط���اء1الطف���ل1ذوى1االإحتياج���ات1اخلا�س���ة1فر����ص1لينم���و1من���وا1ًاإجتماعي���ا1.

ونف�سيا1ًواأكادمييا1�سلمياً.
21 حتقيق1الذات1وم�ساعدة1الطفل1على1النمو1االإجتماعي1ال�سليم..
31 تعديل1اإجتاهات1املعلمني1نحو1الطلبة1ذوى1االإحتياجات1اخلا�سة..
41 تقليل1التكلفة1املادية11لتعليم1ذوى1االإحتياجات1اخلا�سة..
51 التخل�ص1من1الو�سمة1بالن�سبة1للطفل1واأ�سرته..
61 تو�سيع1قاعدة1اخلدمات1التعليمية1املقدمة1لهذه1الفئة..
71 التاأ�سي�ص1ملجتمع1اأكرث1�سمولية1ينتمي1اإليه1اجلميع..

 (Ajuwon,2008(1كذل���ك1هن���اك1فوائد1للدمج1ال�سام���ل1كما1اأ�سار1اإليها1اج���وون
م���ن1خالل1تعر�ص1االأطف���ال1للدمج1االإجتماعي1يف1التعلي���م1العام1مع1االأطفال1يف1
البيئة1العادية,حيث1يتم1تطور1منوهم1خالل1�سنوات1تكوينهم,1وتطور1اللغة1يكون1
اأكرث1فاعلية1خا�سة1اإذا1كان1دجمهم1مع1اأطفال1يتحدثون1ب�سكل1عادي1ومنا�سب.

معوقات الدمج:
يوجد1العديد1من1املعوقات1وال�سعوبات1التي1تواجه1نظام1الدمج1وهي1على1النحو1

التايل:
اأ. التاأثريات على الآباء ومنها:

11 املذكرات1اليومية1بوجود1خلل1يف1تطور1طفلهم1املعاق..
21 فقدان1االإهتمامات1امل�سرتكة1مع1اآباء1االأطفال1العاديني..
31 امل�سوؤوليات1االإ�سافية1لالآباء..
41 1االإحتمالي���ة1املتزايدة1ب���اأن1اخلدمات1الداعمة1لي�س���ت1مالئمة1حلالة1الطفل1.

املعاق.
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ب. �سعوبة توفر بع�س اخلدمات يف بيئة الدمج و منها:
11 عدم1وجود1بع�ص1اخلدمات1الطبية1يف1بيئة1الدمج,1ومنها1عدم1تواجد1املعالج1.

الطبيعي,التدري����ص1اللغ���وي1,التخاطب,اجلل�سات1النف�سي���ة1,1حيث1ال1تتوفر1
هذه1اخلدمات1يف1مدار�ص1الدمج,1مما1يوؤثر1�سلبا1ًعلى1الطفل1املعاق.

21 قد1يوؤدى1الدمج1اإىل1اأن1يقلد1الطفل1العادي1الطفل1املعاق1يف1بع�ص1احلركات1.
اأو1الالزمات.

31 ق���د1يعم���ل1الدمج1على1حرم���ان1املعاقني1من1االإهتمام1الف���ردي1بهم1والتاأهيل1.
(Halahan,kuffman,2011).الالزم1لهم

العوامل التي ت�ساعد علي جناح اإ�سرتاتيجية الدمج:
ح���دد1)م�س���وار37:1996,1(1ع���دة1عوام���ل1ت�ساعد1علي1جن���اح1اإ�سرتاتيجي���ة1الدمج1

وهي1على1النحو1التايل:
11 حتديد1الفئات1التي1ميكن1لها1االإ�ستفادة1من1برامج1الدمج..
21 توفري1االأدوات1والتجهيزات1الالزمة1لبيئة1الدمج..
31 حتديد1اأعداد1االأطفال1الذين1ميكن1دجمهم1داخل1كل1�سف1درا�سي,1بحيث1ال1.

يزيد1عن1)13اأطفال1فقط(.
41 حتديد1�سكل1الدمج1)جزئي1اأو1كلي(..
51 و�سع1معايري1واأ�س�ص1لتقييم1اإ�سرتاتيجية1الدمج..
61 اإعداد1االآباء1لتقليل1اإ�سرتاتيجية1الدمج1..
71 اأن1تكون1عملية1الدمج1عملية1مرنة1وتتم1داخل1ال�سف1كلما1اأمكن1ذلك..
81 معرفة1املعلم1باحلاجات1واالأ�ساليب1التعليمية1الفردية1لكل1طالب.1.
91 اإتاح���ة1الفر�س���ة1لتكوين1اإجتاه���ات1اإيجابية1نح���و1اإ�سرتاتيجي���ة1الدمج1لدى1.

املعلمني1واالإداريني1والطالب.
اط���الع1املتخ�س�س���ني1املتابع���ني1حل���االت1ذوى1االإحتياج���ات1اخلا�س���ة1عل���ى101.1

برنام���ج1الدم���ج1قبل1واأثن���اء1وبعد1تنفي���ذ1الدمج,1وذلك1لع���الج1اأي1ق�سور1يف1
برنامج1الدمج1وال�سعي1اإىل1حت�سينه.
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الأ�ساليب واملبادئ التي يقوم عليها الدمج: 
اأ�س���ار1)عب���د1اهلل,50:2007(1اإىل1املبادئ1واالأ�ساليب1التي1يق���وم1عليها1الدمج1وهي1

على1النحو1التايل:
11 اإ�ستح���داث1ف�س���ول1ملحقة1يف1املدار�ص1العادية1الإتاح���ة1الفر�ص1للطلبة1ذوى1.

االإحتياجات1اخلا�سة1يف1التعامل1مع1اأقرانهم1العاديني.
21 توفري1غرف1م�سادر1ذات1اإت�ساع1ت�سمح1باحلركة1والتدريب,1حيث1يرتدد1عليها1.

ذوى1االإحتياجات1اخلا�سة1لتلقي1اجلل�سات1العالجية1الفردية1واجلماعية.
31 توفري1اخلدمات1امل�ساندة1للطلبة1ذوى1االإحتياجات1اخلا�سة..
41 تق���دمي1امل�ساع���دة1داخ���ل1الف�س���ل1الع���ادي1م���ن1قب���ل1معل���م1املدر�س���ة1اأو1معل���م1.

الرتبية1اخلا�سة,1وت�ستمل1امل�ساعدة1على1تقدمي1الو�سائل1التعليمية1املنا�سبة1
اأو1االأجهزة1التعوي�سية,1اأو1اإعداد1برامج1التاأهيل,1اأو1الربامج1الفردية.

�سروط الدمج:
للدم���ج1قواع���د1و�س���روط1علمي���ة1وتربوي���ة1الب���د1م���ن1توافرها1قب���ل1واأثن���اء1وبعد1

التطبيق1كما1حددها1)العجمي,39:2002(1وهي1على1النحو1التايل:
11 اأن1يك���ون1الطال���ب1م���ن1ذوى1االإحتياجات1اخلا�س���ة1متكيف1نف�سي���ا1ًواإنفعاليا1ً.

حتى1ي�ستطيع1االإندماج1مع1الطالب1العاديني1يف1املدر�سة.
21 تهيئ���ة1جمي���ع1العاملني1باملدر�س���ة1لفكرة1الدمج1من1املدي���ر1للمعلم,1و1املر�سد1.

الطالبي,1واالأطفال1العاديني,1واأولياء1االأمور.
31 اإختيار1احلاالت1القابلة1للدمج1يف1املدر�سة..
41 توفري1جميع1االإمكانيات1املادية1والفنية,1والو�سائل1التعليمية..
51 توف���ري1الك���وادر1الب�سرية1الالزم���ة1للدمج1من1)املعلم���ني,1واالخ�سائني1مثل1.

اأخ�سائي1نف�سي,1اأخ�سائي1تخاطب,1اأخ�سائي1عالج1طبيعي(
61 توفري1معلم1تربية1خا�سة1واحد1على1االأقل1يف1املدر�سة..
71 اإعداد1كوادر1مدربة1تدريبا1ًجيدا1ًعلى1اإ�سرتاتيجية1الدمج..
81 الت�سجيل1والتقومي1امل�ستمر1لقيا�ص1تقدم1الطالب1ذوى1االإحتياجات1اخلا�سة1.

يف1كل1اجلوانب1النمائية.1
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الإجتاهات نحو الدمج
11111هن���اك1ث���الث1اجتاهات1رئي�سية1نح���و1�سيا�سة1الدمج1ميكن1االإ�س���ارة1اإليها1على1

النحو1التايل1:-
- الإجت�����اه الأول : يعار����ص1اأ�سحاب1هذا1االجتاه1ب�س���ده1فكرة1الدمج1ويعتربون1
تعلي���م1االأطف���ال1ذوي1االحتياج���ات1اخلا�س���ة1يف1مدار�ص1خا�سة1به���م1اأكرث1فعالية1

واأمنا1وراحة1لهم1وهو1يحقق1اأكرب1فائدة.

 - الإجت���اه الثان��ي: 1يوؤي����د1اأ�سحاب1هذا1االجتاه1فك���رة1الدمج1ملا1لذلك1من1اأثر1
يف1تعدي���ل1اجتاه���ات1املجتمع1والتخل�ص1من1ع���زل1االأطفال1والذي1ي�سبب1بالتايل1
اإحل���اق1و�سمة1العجز1والق�سور1واالإعاق���ة1وغريها1من1ال�سفات1ال�سلبية1التي1قد1
يك���ون1له���ا1اأثر1على1الطفل1ذاته1وطموحه1ودافعيته1اأو1عل���ى1االأ�سرة1اأو1املدر�سة1اأو1

املجتمع1ب�سكل1عام1.

 - الإجت�اه الثال����ث:ي���رى1اأ�سح���اب1ه���ذا1االجت���اه1باأن���ه1م���ن1املنا�س���ب1املحاي���دة1
واالعتدال1وب�سرورة1عدم1تف�سيل1برنامج1على1اآخر1بل1يرون1اأن1هناك1فئات1لي�ص1
من1ال�سهل1دجمها1بل1يف�سل1تقدمي1اخلدمات1اخلا�سة1بهم1من1خالل1موؤ�س�سات1
خا�س���ة1وه���ذا1االجتاه1يوؤيد1دمج1االأطف���ال1ذوي1االإعاقات1الب�سيط���ة1اأو1املتو�سطة1
يف1املدار����ص1العادي���ة1ويعار����ص1فكرة1دمج1االأطف���ال1ذوي1االإعاق���ات1ال�سديدة1جدا111111111111111111

)1االعتمادية1(1ومتعددي1االإعاقات11)1يحيى20141,1(.

واالجتاه1االأول1هو1االجتاه1الطبيعي1الناجت1عن1نق�ص1يف1املعلومات1اأو1عدم1معرفة1
ه���وؤالء1االأف���راد1بكيفية1التعامل1م���ع1االأفراد1ذوي1االإعاق���ات,1ونق�ص1يف1املعلومات1
ع���ن1ه���ذه1الفئ���ة,1اأما1االإجتاه1الث���اين1يرجع1اإىل1معرف���ة1هوؤالء1االأف���راد1باأن1لدى1
االأف���راد1ذوي1االإعاق���ات1ق���درات1خمتلف���ة1ميكن1اأن1ت�سهم1يف1جن���اح1عملية1الدمج.1
ويهت���م1االجت���اه1الثال���ث1بتوفري1برام���ج1متنوعة1تتنا�س���ب1مع1االإعاق���ات1املختلفة1
ب�س���رط1اأن1تك���ون1ه���ذه1الربام���ج1االأق���ل1تقيي���دا1ًواالأق���رب1اإىل1الربام���ج1العادي���ة1

)املهريي,20081(.
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اأهمية معرفة اجتاهات الأفراد نحو الإعاقة:
يع���د1مو�س���وع1االإجتاه���ا1نح���و1املعاقني1من1املو�سوع���ات1املهمة1يف1مي���دان1الرتبية1
اخلا�س���ة,1اإذ1يتاأثر1االإجت���اه1بالعوامل1واخلربات1التي1مير1بها1الفرد1اأو1اجلماعة,1
وتكم���ن1اأهمي���ة1االجتاهات1اخلا�سة1باملعلمات1نح���و1االأطفال1املعاقني1يف1القرارات1
املرتتبة1على1تلك1االإجتاهات1�سلبا1ًاأم1اإيجاباً,1اإذ1يرتتب1على1االإجتاهات1االإيجابية1

اإتخاذ1قرارات1مثل:1
11 القبول1النف�سي1واالإجتماعي1للمعاقني..
21 حت�سني1الربامج1الرتبوي1واالإجتماعية1وال�سحية1واملهنية1للمعاقني..
31 دمج1الطلبة1املعاقني1يف1املدار�ص1العادية..
41 اإعداد1الكوادر1الالزمة1لكل1فئة1من1فئات1الرتبية1اخلا�سة..

ويرتتب على الإجتاهات ال�سلبية قرارات مثل:
11 الرف�ص..
21 العزل..
31 االإنكار1واالإهمال1للمعوقني..

ويرجع1اأهمية1معرفة1هذه1االإجتاهات1يف1تعديل1اإجتاهات1االأفراد1ب�سكل1
ع���ام1واإجتاه���ات1االأ�س���رة1واملعلم���ني1وامل���دراء1والطلب���ة1يف1املدار����ص1العادي���ة1ب�سكل1
خا����ص,1وتتوقعاتهم1نحو1الطلبة1ذوي1االإعاق���ات,1وي�سهم1يف1توفري1اأف�سل1فر�ص1
التعلي���م1املمكن���ة1للطلبة1ذوي1االإعاق���ات,1وي�سهم1اأي�سا1يف1توف���ري1برامج1تدريبية1
للمعلمني1لتثقيفهم1ب�سكل1منا�سب)املهريي,20081()القم�ص1وال�سعايدة,20141(.

ويت�س���ح1م���ن1خالل1العر����ص1ال�سابق1اأن1ق�سية1وفل�سف���ة1الدمج1ما1زالت1
تالق���ي1العديد1من1املعوق���ات1وامل�ساعب,1لذلك1يجب1اإلق���اء1ال�سوء1عليها1حل�سم1
اخلالف���ات1والتعار�سات1حولها1خا�سة1واأنها1لها1فوائد1ونتائج1اإيجابية1على1ذوى1
االإحتياج���ات1اخلا�س���ة,1منه���ا1دجمه���م1داخل1ن�سي���ج1املجتمع1الأنهم1ج���زء1من1هذا1
الن�سي���ج1وال1ميك���ن1اإغفال���ه,1وت�سري1)كا�سف,62:19991(1يف1ه���ذا1ال�سدد1اأن1الدمج1
لي����ص1هدف���ا1ًيف1حد1ذاته1اإمنا1ه���و1و�سيلة1لتحقيق1الكثري1من1القي���م1االإجتماعية,1
والوطني���ة,1والتنموي���ه1الت���ي1ي�سع���ى1املجتم���ع1يف1اإك�سابه���ا1الأبنائ���ه,1كم���ا1اأن1تكلفة1
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تعلي���م1الطف���ل1املع���اق1ت�س���ل1اإىل1)15�سع���ف(1تكلفة1تعلي���م1الطفل1الع���ادي,1وهذا1
يعني1اإغفال1حق1ذوى1االإحتياجات1اخلا�سة,1لذلك1اإجتهت1العديد1من1الدرا�سات1
واالأبح���اث1نحو1ق�سية1الدمج,1حي���ث1تناولت1تاأثري1الدمج1على1التوافق1النف�سي,1
وتنمية1ال�سلوك1التكيفي,1واملهارات1االإجتماعية1لذوى1االإحتياجات1اخلا�سة,1كما1
اأ�س���ارت1نتائج1بع�ص1الدرا�سات1اإىل1جناح1نظ���ام1الدمج1يف1تنمية1املهارات1اليومية,1
وال�سل���وك1التكيف���ي,1وتقدي���ر1ال���ذات,1وزي���ادة1الدافعي���ة1نح���و1االجناز1ل���دي1ذوى1
االإحتياج���ات1اخلا�س���ة,1كما1اأو�س���ت1هذه1الدرا�سات1اإىل1اأن1املك���ان1الطبيعي1لذوى1
االإحتياج���ات1اخلا�س���ة1هو1املدر�سة1النظامية1مع1اأقرانه���م1العاديني,1ولي�ص1داخل1
مراكز1الرتبية1اخلا�سة,1ويختلف1راأى1)اخلطيب,96:2011(1حول1ق�سية1الدمج1
ف���ريي1اأن1هن���اك1عواقب1قد1تنج���م1نتيجة1اإ�سرتاتيجية1الدمج1منه���ا1اأ�سرار1على1

الطالب1العاديني,1ولكن1هذا1الراأي1ال1تدعمه1االأدلة1العلمية.

وجملة القول:
ت���رى1الباحث���ة1اأن1فل�سفة1الدمج1هي1ق�سية1�سائكة1به���ا1العديد1من1املعوقات1التي1
تواجهه���ا1رغ���م1اأن1اململك���ة1العربي���ة1ال�سعودي���ة1هي1دول���ة1رائدة1يف1جم���ال1الدمج,1
وتق���دمي1كاف���ة1اخلدم���ات1والرعاي���ة1والتاأهيل1ل���ذوى1االإحتياج���ات1اخلا�سة1على1
م�ستوى1الدول1العربية1التي1طبقت1نظام1الدمج,1لذلك1اإجتهت1الدرا�سة1احلالية1
لهذه1الفل�سفة1بهدف1اإلقاء1ال�سوء1عليها1والتعرف1على1مدى1قبول1تطبيق1هذه1
الفك���رة1داخل1مدار�ص1الدم���ج1باململكة,ولتاأكيد1حق1ذوى1االإحتياجات1اخلا�سة1يف1
احلياة1الكرمية1واالإختالط1االإجتماعي1مع1اأقرانهم1العاديني,1وحقهم1يف1التعليم1
ويف1اخلط���وة1التالي���ة1تلق���ى1الباحث���ة1ال�سوء1عل���ى1الدرا�سات1العربي���ة1واالأجنبية1

التي1تناولت1ق�سية1الدمج1ثم1التعقيب1عليها1ومدى1االإ�ستفادة1منها.

الدرا�صات ال�صابقة : 
و�سيكون1عر�ص1الدرا�سات1من1االأقدم1اإىل1االأحدث1على1النحو1التالية:

  RidarickT, Ringlaben R. (2001)درا�سة
هدفت1الدرا�سة1اإىل1تق�سي1اإجتاهات1معلمي1ذوي1االإحتياجات1اخلا�سة1يف1املدار�ص1
االإبتدائية1الذين1يدر�سون1يف1املدار�ص1العادية1يف1جنوب1الواليات1املتحدة,1وتكون1
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اأف���راد1العينة1من1)58(1معلما1ًومعلم���ة,1اإ�ستخدمت1االإ�ستبانة1يف1جمع1املعلومات,1
خم�س���ة1معلمني1والباق���ي1معلمات,1)163٫8%(1اأعمارهم1تقع1بني1)120– 40(1�سنة,1
و)65٫51%(1خربتهم1اأقل1من1101�سنوات,1و)291(1من1امل�ساركني1موؤهلني1لتدري�ص1
التالمي���ذ1ذوي1االإحتياج���ات1اخلا�سة1والتالميذ1العادي���ني.1اأظهر1النتائج1وجود1
اإجتاه���ات1اإيجابي���ة1نح���و1دم���ج1التالمي���ذ1ذوي1االإحتياج���ات1اخلا�س���ة1يف1املدار�ص1
العادي���ة,1وموافق���ة1امل�سارك���ني1عل���ى1دمج1فئ���ات1االأف���راد1ذوي1االإعاق���ة1اجل�سمية,1
و�سعوب���ات1التعل���م,1والتوح���د,1واالإعاق���ة1العقلي���ة1يف1املدار����ص1العادي���ة,1واأظهرت1
النتائ���ج1اأن1املعلم���ات1اأك���رث1تقبل1ولديهن1اإجتاه���ات1اإيجابية1نح���و1الدمج1مقارنة1

باملعلمني1الذين1ي�سكلون1فقط1)9%(1من1امل�ساركني1يف1الدرا�سة11.

 Mcnaly, Colewaugh,(2001)1111درا�سة
هدف���ت1الدرا�س���ة11اإىل1الك�س���ف1عن1تاأث���ري1الدعم1االإ�سايف1يف1زي���ادة1تقبل1املعلمني1
لدمج1ذوى1االإحتياجات1اخلا�سة1يف1مدار�ص1العاديني,1وا�ستمل1الدعم1على1الدعم1
املنهج���ي1م���ن1حيث1)الكت���ب,1والربامج1العالجي���ة,1وبرامج1احلا�س���ب1االآيل(,كما1
اإ�ستم���ل1الدع���م1املعن���وي1على)املعلم���ني,1املتخ�س�س���ني,1واملتطوع���ني,1والو�سائ���ل1
التعليمي���ة(,1وبلغ1قوام1عين���ة1الدرا�سة1)1300(1معلم1ومعلمة,1وك�سفت1النتائج11اأن1
ه���ذا1الدع���م1وهذه1املعينات1تزيد1من1اإجتاهات1املعلمني1نحو1قبول1الدمج,1كما1اأن1

لها1تاأثري1اإيجابي1على1اأداء1التالميذ1ذوى1االإحتياجات1اخلا�سة.

درا�سة حمد )2003(
هدف���ت1الدرا�س���ة1اإىل1التعرف1على1امل�سكالت1الت���ي1تواجه1مديري1املدار�ص1امللحق1
به���ا1ف�س���ول1الدمج,1وبلغ1قوام1العين���ة1)130(1مدير,1ومت1تطبي���ق1اإ�ستبيان1جلمع1
البيان���ات,1واأ�سف���رت1النتائج1ع���ن1عدم1منا�سبة1املناهج1للط���الب1ذوى1االإحتياجات1
ذوى1 للط���الب1 وت�سميمه���ا1 املب���اين1 منا�سب���ة1 ع���دم1 اإىل1 باالإ�ساف���ة1 اخلا�س���ة,1
االإحتياجات1اخلا�سة,1باالإ�سافة1اإىل1عدم1التوا�سل1الفعال1مع1االأقران1العاديني,1
واأ�س���ارت1النتائ���ج1اإىل1م�سكالت1فنية1اإجتماعي���ة,1وال1توجد1م�سكالت1اإدارية1تذكر1

لدى1العينة.
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Cindy(2003)1111درا�سة
هدف���ت1الدرا�س���ة1اإىل1التعرف1على1اإجتاهات1معلم���ي1املرحلة1االإبتدائية1نحو1دمج1
التالميذ1املعاقني1مع1العاديني,1وتكونت1عينة1الدرا�سة1من)408(1معلم1ومعلمة,1
واأ�س���ارت1النتائ���ج1اإىل1اأن1حوايل11)1(1م���ن1كل1)5(كانت1اإجتاهاتهم1اإيجابية,1بينما1
معظم1اأفراد1العينة1غري1حمددة1االإجتاه,1كما1اأ�سارت1النتائج1اإىل1اأن1عامل1اخلربة1
ال�سابق���ة1والتدري���ب1كانت1من1اأهم1العوامل1الت���ي1اأدت1اإىل1اإجتاهات1اإيجابية1نحو1

فكرة1الدمج.

درا�سة علي وحممد )2004(
1هدف���ت1الدرا�س���ة1اإىل1التع���رف1عل���ى1واق���ع1جترب���ة1الدم���ج1يف1مدار����ص1العاديني,1
ومعرف���ة1االآث���ار1ال�سلبية1التي1يتعر�ص1لها1الطالب1ذوى1االإحتياجات1اخلا�سة1يف1
مدار����ص1العادي���ني,1واأجريت1الدرا�سة1على1)145(1معل���م1و)250(1وىل1اأمر1و)36(1
مديرا1,1ًاإ�ستخدمت1االإ�ستبيانة1كاأداة11جلمع1بيانات1الدرا�سة,1وك�سفت1النتائج1عن1
تعر����ص1الطالب1ذوى1االإحتياجات1اخلا�سة1للع���دد1من1ال�سغوط1النف�سية1داخل1
مدار����ص1العادي���ني,1واأو�س���ت1الدرا�سة1ب�س���رورة1تذليل1العقبات1الت���ي1حتول1دون1

االإ�ستفادة1من1فكرة1الدمج1.

درا�سة البحريي )2005(
هدف���ت1الدرا�س���ة1اإىل1تو�سي���ح1م���دى1اإمكانية1اإحل���اق1االأطف���ال1ذوى1االإحتياجات1
اخلا�س���ة1بالريا�ص1العادية1النظامي���ة1التي1تطبق1نظام1الدمج,1كما1قدم1الباحث1
منوذج���ا1ًمقرتح���ا1ًيتاأل���ف1م���ن1ثالث���ة1مكونات1ه���ي1على1النح���و1الت���ايل1)فل�سفة1
الدم���ج1االأمث���ل,1الربام���ج1التعليمية1املقدم���ة,1خريطة1العملي���ات,1ت�سمل1مرحلة1
االإع���داد1والتنفيذ1والتقومي(,1وك�سفت1النتائج1ع���ن1اإمكانية1اإحلاق1اأطفال1ريا�ص1
االأطف���ال1م���ن1ذوى1االإحتياج���ات1اخلا�سة1مع1العاديني1,وه���ذه1املرحلة1هي1اأن�سب1
مرحل���ة1يف1الدم���ج1مل���ا1لها1من1اآث���ار1اإيجابية1عل���ى1االأطفال1م���ن1ذوى1االإحتياجات1

اخلا�سة1وهذا1هو1الدمج1االأمثل.
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درا�سة ال�سمادي )2005(
هدف���ت1الدرا�س���ة1اإىل1التع���رف1على1اإجتاه���ات1معلمني1ال�سف���وف1الثالثة1االأوىل1
نحو1دمج1الطلبة1املعاقني1مع1العاديني1,وكانت1اأداة1الدرا�سة1هي1اإ�ستبيان1لقيا�ص1
اإجتاه���ات1املعلم���ني1نح���و1الدمج1اأع���ده1الباحث,1وطبق���ت1الدرا�سة1عل���ى1عينة1بلغ1
قوامه���ا1)142(1معل���م1وك�سف���ت1النتائ���ج1ع���ن1وجود1اإجتاه���ات1اإيجابي���ة1نحو1فكرة1

الدمج1من1قبل1املعلمني.

درا�سة ا�سرف وعلوان )2005(
هدف���ت1الدرا�سة1اإىل1تقييم1الدمج1ال�سام���ل1لذوى1االإحتياجات1اخلا�سة,1و�سملت1
عين���ة1الدرا�سة1)40(1معلماً,1واأ�سارت1النتائج1اإىل1وجود1ق�سور1يف1تدريب1املعلمني1
عل���ى1اإ�سرتاتيجية1الدمج,كما1اأ�س���ارت1النتائج1اإىل1نق�ص1املواد1واالأدوات1امل�ساعدة,1

وقدمت1الدرا�سة1عدة1تو�سيات1هدفت1اإىل11اإجناح1الدمج1واالإ�ستفادة1منة.

Dupouxe, Wolmanc, Estrada (2005)1درا�سة
هدف���ت1الدرا�س���ة1اإىل1معرف���ة1اإجتاه���ات1املعلم���ني1نح���و1دم���ج1املعاق���ني1يف1املدار�ص1
بوالي���ة1هايت���ي,1وهى1درا�س���ة1مقارنة,1وتكونت1عين���ة1الدرا�سة1م���ن1)152(1معلماً,1
وك�سف���ت1النتائ���ج1عن1وجود1ت�سابه1يف1االإجتاهات1بني1املعلمني1يف1خمتلف1مدار�ص1
الوالي���ة,1كم���ا1اأ�سف���رت1النتائ���ج1ع���ن1اأن1عام���ل1اخل���ربة1ك���ان1ل���ه1االأثر1عل���ى1اإجتاه1
املعلم���ني1نح���و1فكرة1الدم���ج1للمعاقني,1اأي1كلما1كان1املعل���م1اأكرث1خربة1كلما1كانت1
اإجتاهاته1اإيجابية1نحو1فكرة1الدمج,1اأما1املعلمني1االأ�سغر1�سنا1ًواالأقل1خربة1كانت1

اإجتاهاتهم1�سلبية1اأو1حيادية.

درا�سة عو�س )2006(
هدف���ت1درا�س���ة1اإىل1التع���رف1على1اإجتاه���ات1معلمي1املدار����ص1االإبتدائية1نحو1دمج1
املعاق���ني1حركي���ا1ًيف1املدار����ص1العادي���ة,1واإعتم���دت1الدرا�س���ة1عل���ى1املنه���ج1الو�سفي1
التحليلي,1وبلغ1قوام1العينة1)100(1معلم1ومعلمة,1وك�سفت1النتائج1عن1وجود1فروق1
ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1يف1اإجتاهات1معلمي1املدار�ص1االإبتدائية1نحو1الدمج,1ويعزي1
ذل���ك1اإىل1متغري1ال�سن1ل�سالح1كب���ار1ال�سن1وال1توجد1فروق1تغري1ملتغري1اجلن�ص,1
وكم���ا1وج���دت1ف���روق1دال���ة1اإح�سائي���ا1ًل�سال���ح1املوؤهل1العلم���ي1ل�سال���ح1اجلامعني.
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1.Haider Sonia Ijaz  (2008) درا�سة
هدف���ت1الدرا�س���ة1اإىل1الك�سف1عن1اإجتاهات1معلمات1ال�سفوف1نحو1دمج1التالميذ1
ذوي1االإحتياج���ات1التعليمية1اخلا�سة1يف1الف�سول1العادية,1والتعاون1بني1معلمات1
الف�س���ول1الدرا�سي���ة1ومعلم���ي1الرتبي���ة1اخلا�س���ة1يف1باك�ستان.1تكون���ت1العينة1من1
)50(1معل���م1ومعلم���ة1م���ن1معلم���ي1الف�س���ول1العادي���ة,1و)50(1معل���م1ومعلم���ة1من1
معلمي1ذوي1االإحتياجات1اخلا�سة,1مت1اإ�ستخدام1اإ�ستبانه1يف1جمع1املعلومات,1حيث1
اأظه���رت1النتائج1اأن1هن���اك1اإجتاهات1اإيجابية1نحو1دمج1ذوي1االإحتياجات1اخلا�سة1
يف1املدار�ص1العادية,1ويتفقون1على1اأن1الدمج1يعزز1التفاعل1االإجتماعي,1وبالتايل1
يقلل1املواقف1ال�سلبية1جتاه1التالميذ1ذوي1االإحتياجات1اخلا�سة.1وتظهر1النتائج1
اأي�س���ا1اأن1التع���اون1ب���ني1معلم���ي1العاديني,ومعلم���ي1الرتبية1اخلا�سة1عل���ى1اأ�سا�ص1

مبادئ1توجيهية1وا�سحة1ب�ساأن1تنفيذ1التعليم1ال�سامل1بينهم.

Fakolade O. Adeniyl  S, Tella  A. (2009)1درا�سة
والت���ي1هدف���ت1اإىل1التع���رف1عل���ى1اإجتاهات1املعلم���ني1نحو1دم���ج1ذوي1االإحتياجات1
اخلا�س���ة1يف1�سف���وف1املدار����ص1العادي���ة1التابع���ة1للتعلي���م1الع���ام1يف1نيجري���ا,1حيث1
تكون���ت1عين���ة1الدرا�سة1من1)60(1معلما1ومعلم���ة,1واأ�ستخدمت1االإ�ستبانة1يف1جمع1
املعلوم���ات,1واإ�ستخ���دم1املنهج1الو�سفي,1وك�سفت1النتائ���ج1اإىل1اأن1اإجتاهات1املعلمني1
الذك���ور1ه���و)39٫4(,1يف1ح���ني1اأن1اإجت���اه1املعلم���ات1نح���و1الدم���ج1ه���و)43٫3(,1وهذا1
يعن���ي1اأن1املعلمات1اأكرث1اإيجابية1نحو1دمج1تالميذ1ذوي1االإحتياجات1اخلا�سة1من1
الذكور.كما1اأظهرت1النتائج1اأن1هناك1فروق1بني1املتزوجني1وغري1املتزوجني1نحو1
تقبله���م1لذوي1االإحتياجات1اخلا�سة,1واأظهرت1النتائج1اأي�سا1اأن1املعلمني1املوؤهلني1
مهنيا1لديهم1اإجتاهات1اإيجابية1مقارنة1باملعلمني1غري1املوؤهلني,1واأو�ست1الدرا�سة1
بح�س���ور1املعلمني1واملعلمات1الندوات1واملوؤمت���رات1لتح�سني1معرفتهم1حول1طرق,1

وممار�سة1وقبول1الدمج1لتالميذ1ذوي1االإحتياجات1اخلا�سة1.

درا�سة حممد )2009(
هدف���ت1الدرا�س���ة1اإىل1م�س���ح1�سام���ل1لربامج1الدم���ج1التي1طبقت1باململك���ة1العربية1
ال�سعودي���ة,1واأ�س���ارت1النتائ���ج1اإىل11فعالي���ة1برام���ج1الدم���ج,1واإنها1�سمل���ت1ما1يقرب1
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م���ن1)82%(1م���ن1اإجمايل1املعاق���ني1داخل1مدار����ص1الدمج,كما1اأ�س���ارت1النتائج1اإىل1
اأن1فئ���ة1ذوى1االإحتياج���ات1اخلا�س���ة1ق���د1حقق���وا1توا�س���ال1ًاإجتماعي���ا1فع���اال1ًم���ع1
اأقرانه���م1العاديني,كم���ا1اأ�سارت1النتائج1اإىل1حت�سن1امله���ارات1االكادميية1لدى1ذوى1
االإحتياج���ات1اخلا�سة1من1خالل1برنام���ج1الدمج1,و1قد1طبقت1هذه1الدرا�سة1على1

حوايل1)300(1مدر�سة1تطبق1نظام1الدمج.

Cassady (2011)1درا�سة
هدف���ت1الدرا�س���ة1اإىل1التع���رف1عل���ى1اإجتاهات1املعلم���ني1نحو1دم���ج1ذوي1اإ�سطراب1
طي���ف1التوح���د,1وذوي1اال�سطراب���ات1ال�سلوكي���ة1واالإنفعالية1يف1املدار����ص1العادية,1
تكونت1عينة1الدار�سة1من1)25(1معلم1ومعلمة1من1خم�ص1واليات1باأمريكا,1ترتاوح1
اأعماره���م1م���ن1)26– 60(1�سن���ه,1وخرباته���م1م���ن1�سن���ه1اإىل1اإحدى1واأربع���ون1�سنه,1
اإ�ستخدم���ت1اإ�ستبان���ة1ملعرف���ة1اأرائهم.1وت�س���ري1النتائ���ج1اإىل1اأن1اآراء1املعلمني1بوجود1
خ�سائ����ص1ب���ني1الفئتني1م���ن1ذوي1اإ�سطراب1طي���ف1التوح���د,1وذوي1اال�سطرابات1
ال�سلوكي���ة1واالإنفعالي���ة1يوث���ر1عل���ى1رغبتهم1بوجوده���م1يف1�سفوفهم,1كم���ا1اأ�سارت1
النتائج1اإىل1اأن1الفرق1كبري1يف1متو�سطات1درجات1امل�ساركني1حيث1ت�سري1اإىل1اأنهم1
كانوا1اأكرث1قبوال1لوجود1تلميذ1ذو1اإ�سطراب1طيف1التوحد1يف1ف�سولهم1الدرا�سية1

يف1التعليم1العام,1مقارنة1بتالميذ1ذوي1االإ�سطرابات1ال�سلوكية1واالإنفعالية1.

 Doulkeridou A, Evaggelinou C., Mouratidou K. درا�س�ة1
.Koidou E. Panagiotou A. Kudlacek M.  ( 2011)

والتي1تهدف1اإىل1تق�سي1اإجتاهات1معلمي1الرتبية1الريا�سية1يف1دمج1التالميذ1يف1
تعليم1الرتبية1الريا�سية1العامة,1ومقارنتها1مع1معلمي1م�سار1تدري�ص1االوملبيات1
يف1اليون���ان,1وكذل���ك1تق�سي1الفروق1بني1اجلن�سني1)1املعلمات,1واملعلمني(.1تكونت1
عين���ة1الدرا�سة1م���ن1)4101(1م�ساركا,1)200(1معل���م,1و)2101(1معلمة.1مت1اإ�ستخدام1
اإ�ستبان���ه1يف1جم���ع1املعلومات,1واإ�ستخ���دم1حتليل1التباين1الثنائ���ي,1اأظهرت1النتائج1
اأن1املواق���ف1واالإجتاه���ات1اإيجابي���ة1من1قب���ل1جميع1املعلمني1واملعلم���ات1نحو1تعليم1
التالمي���ذ1ذوي1االإحتياج���ات1اخلا�سة1يف1ف�س���ول1العاديني,1وكذلك1مل1تكن1هناك1
ف���روق1ذات1داللة1اإح�سائية1بني1اأولئك1الذين1يدر�سون1خمتلف1املقررات,1وكذلك1

بني1الذكور1واالإناث.
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درا�سة من�سور وعواد )2012(
هدف���ت1الدرا�سة1اإىل1و�سع1ت�سور1مق���رتح1لتطوير1نظام1الدمج1يف1مرحلة1ريا�ص1
االأطف���ال1يف1�سوء1خ���ربة1بنجالدي�ص1ونيبال,1مت1و�سف1وحتلي���ل1الواقع,1وحتليل1
اخل���ربات1الناجح���ة1ثم1املقارنة1بني1دولتني1لتحديد1نق���اط1الن�سابة1واالإختالف,1
وم���ن1ث���م1و�س���ع1مالم���ح1الت�سوير1املق���رتح1املتمث���ل1يف1املدخالت1وه���ي1االأهداف,1
واملعلم���ني1واملتعلم���ني,1واملنهج1وغ���رف1الن�ساط,1ودور1االأ�س���رة1واملجتمع1يف1رعاية1
ذوى1االإحتياج���ات1اخلا�سة,1واإ�ستخدام1اإ�سرتاتيجي���ات1تربوية1فعالة1واملخرجات1

على1ال�سعيد1هي1بيئة1الرو�سة1واملجتمع.

(Tsakiridou, H., and K. Polyzopoulou,2014(1درا�سة
ذوي1 التالمي���ذ1 دم���ج1 نح���و1 املعلم���ني1 اإجتاه���ات1 تق�س���ي1 اإىل1 الدرا�س���ة1 هدف���ت1
االإحتياجات1اخلا�سة1يف1املدار�ص1العادية,1وكيفية1تاأثر1االإجتاهات1باإدراك1الكفاءة1
ال�سخ�سية,11تكونت1العينة1من1)4161(1معلمة1يف1مرحلة1ما1قبل1املدر�سة,1واملرحلة1
االأ�سا�سي���ة,1واملرحلة1الثانوية1.واأظهرت1نتائج1الدرا�سة1وجود1اإجتاه1اإيجابي1نحو1
دم���ج1التالمي���ذ1ذوي1االإحتياج���ات1اخلا�س���ة,1واإرتب���ط1اإرتف���اع1م�ست���وى1الكف���اءة1
الذاتية1يف1قدرتهم1على1جتنب1التجارب1ال�سلبية1يف1املدار�ص,1وقدرتهم1على1تلبية1
حاج���ات1ذوي1االإحتياجات1اخلا�سة1بكفاءة.1واأو�ست1الدرا�سة1اإىل1توفري1وتطوير1
برام���ج1اإعداد1املعلم���ني1من1اأجل1حتقيق1واإثراء1املعرفة1وامله���ارات1الالزمة1لتلبية1

االإحتياجات1املتنوعة1ب�سكل1منا�سب.

تعقيب على الدرا�صات ال�صابقة:
11 اإتفق���ت1معظ���م1الدرا�س���ات1ال�سابق���ة1عل���ى1التع���رف1عل���ى1اإجتاه���ات1املعلم���ني1.

واملعلمات1واالإداريني1نحو1ق�سية1الدمج.
21 اأجمع���ت1معظم1الدرا�سات1ال�سابقة1على1وج���ود1م�سكالت1تواجه1نظام1الدمج1.

مث���ل1درا�س���ة1حم���د1)2003(1ودرا�س���ة1عل���ي1حمم���د1)2004(1ودرا�س���ة1ا�س���رف1
وعلوان1)2005(.

31 اإعتماد1معظم1الدرا�سات1ال�سابقة1على1اإ�ستخدام1و1تطبيق1اإ�ستبيانات1للتعرف1.
علي1االإجتاهات1نحو1ق�سية1الدمج.
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41 �سملت1عينات1الدرا�سة1يف1الدرا�سات1ال�سابقة1اأطرافا1ًعديدة1منها1)املعلمني,.
املعلمات,املديرين,االإداريني,1اأولياء1االأمور(.

51 طبقت1الدرا�سات1ال�سابقة1على1اأعداد1كبرية1من1املعلمني1وذلك1بهدف1قيا�ص1.
الظاه���رة1على1�سريحة1كبرية1داخل1املدار����ص1وذلك1مل�سح1وتقييم1مدى1جناح1

فكرة1الدمج.
61 اإتف���اق1غالبية1الدرا�سات1ال�سابقة1على1اإ�ستخدام1النهج1الو�سفي1التحليلي1يف1.

الدرا�سة,1وذلك1الأنه1اأن�سب1املناهج1يف1حتليل1البيانات.
71 م���ا1تتمي���زت1ب���ه1الدرا�سة1احلالي���ة1وتنفرد1به1ع���ن1غريها1م���ن1الدرا�سات1هو1.

تناولها1ملرحلة1التعليم1املتو�سطة1باالإ�سافة1اإىل1املقارنة1بني1اإجتاهات1معلمات1
الرتبية1اخلا�سة1والعاديني1واملديرات,1وهي1الدرا�سة1االأوىل1من1نوعها1التي1

جترى1يف1جامعة1الق�سيم1يف1جمال1الدمج1يف1حدود1علم1الباحثة.

اجراءات الدرا�صة:
اأول:  جمتمع و عينة الدرا�سة.

تك���ون1جمتم���ع1الدرا�سة1م���ن1)200(معلم���ة1و)30(1مديرة1وقد1ك���ان1توزيع1اأفراد1
العينة1على1النحو1التايل1:

11 )50(1معلمة1تربية1خا�سة1مرحلة1اإبتدائية1يف1مدار�ص1الدمج..
21 )50(1معلمة1تربية1خا�سة1مرحلة1متو�سطة1يف1مدار�ص1الدمج..
31 )50(معلمة1عاديني1مرحلة1اإبتدائية1يف1مدار�ص1الدمج..
41 )50(معلمة1عاديني1مرحلة1متو�سطة1يف1مدار�ص1الدمج..
51 )30(مديرة1مرحلة1اإبتدائية1ومتو�سطة1يف1مدار�ص1الدمج.

جمي���ع1اأفراد1العينة1يعملون1يف1مدار�ص1الدمج1التي1تتبع1وزارة1الرتبية1والتعليم1
مبنطق���ة1الق�سي���م1مبدين���ة1)بري���ده-1وعنيزة1-1والر����ص(11داخل1اململك���ة1العربية1
ال�سعودية,1وتكونت1من1)1301(11مدر�سه1ابتدائية1ومتو�سطه1ممن1يطبقن1الدمج1

,واجلدول1رقم1)1(11يو�سح1اخل�سائ�ص1الدميوغرافية1للعينة.
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جدول )1(
خ�سائ�س عينة  الدرا�سة الدميوغرافية

النسبة العدد المستوى المتغير

%4 9 دبلوم

1. المؤهل الدراسي 
%60 135 بكالوريوس

%35.96 85 دبلوم بعد الجامعة
%,04 1 ماجيستير
%29 67 من 1- 5 سنوات

 2. الخبرة في مجال
التدريس

%27 62 من 6- 10 سنوات
%44 102 أكثر من 10 سنوات

ثانيًا: منهج الدرا�صة.
اإعتم���دت1الدرا�س���ة1على1املنه���ج1الو�سفي1التحليل���ي1مع1املنهج1املق���ارن1الذي1يهتم1
بو�س���ف1الظاه���رة,1وحتليلها1وتف�سريها1ومن1ثم1املقارن���ة,1وذلك1بهدف1الو�سول1
اإىل1تعميمات1واإ�ستنتاجات,وهذا1املنهج1هو1االأكرث1منا�سبة1ملثل1هذه1الدرا�سات.

ثالثًا: اأدوات الدرا�صة.
ذوي1 دم���ج1 نح���و1 االإجت���اه1 مقيا����ص1 وت�سمي���م1 اإع���داد1 عل���ى1 الدرا�س���ة1 اإعتم���دت1
االإحتياج���ات1اخلا�س���ة1يف1مدار����ص1العاديني11وهو1م���ن1اإعداد1الباحث���ة1وذلك1بعد1
االط���الع1واملراجعة1لل���رتاث1ال�سيكولوجي,1وخربة1الباحث���ة1والعاملني1يف1املجال1

زاد1اإهتمام1الباحثة1باإعداد1هذا1املقيا�ص1يف1البيئة1ال�سعودية1.

العر����ص1التف�سيل���ي1والتحليل���ي1ملقيا����ص1االإجت���اه1نح���و1دم���ج1ذوي1االإحتياج���ات1
اخلا�سة,1تكونت1اأداة1الدرا�سة1من1جزاأين1هما:

)1(1اجلزء1االأول1:معلومات1اأولية1تتعلق1باملوؤهل1و1�سنوات1اخلربة
)2(1اجلزء1الثاين:1اأبعاد1املقيا�ص1وهي1على1النحو1التايل:

اأ.1البعد1االأكادميي1و1يتكون1من1)8(1فقرات.1
ب.11البعد1النف�سي1و1يتكون1من1)12(1فقرة.

ج.11البعد1االإجتماعي1و1يتكون1من1)12(1فقرة.
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اأي1اأن1املقيا����ص1يتك���ون1م���ن1)32(1فقرة1تقي�ص1اإجتاه1االأف���راد1نحو1الدمج1و1يتدرج1
املقيا�ص1من1موافق1)نعم(1وحمايد1)اأحياناً(1ومعار�ص1)ال(1,ومو�سوع1اأمام1هذه1
التقدي���رات1ث���الث1درجات1ه���ي1)10,1,2(1على1الرتتيب1وذل���ك1عندما1يكون1اإجتاه1
العب���ارة1نح���و1الدم���ج,1بينم���ا1تك���ون1التقديرات1الث���الث1يف1اإجتاه1عك�س���ي1)2,1,0(1

عندما1يكون1اإجتاه1العبارة1نحو1العزل.

ت�سحيح الإختبار:
ي�ستم���ل1يف1جممل���ه1عل���ى1)32(1عب���ارة1تقي����ص1االإجتاه1الع���ام1نحو1الدم���ج1توزع1يف1
ثالث���ة1اأبع���اد1تراوح���ت1الدرج���ة1الكلية1ما1ب���ني1)0-64(1وت�سري1الدرج���ة1املرتفعة1
اإىل1االإجتاه1االإيجابي1نحو1الدمج,1والدرجة1املنخف�سة1اإىل1االإجتاه1ال�سلبي1نحو1

الدمج,1وبالتايل1ت�سجع1العزل1اخل�سائ�ص1ال�سيكومرتية1للمقيا�ص.

اأولً: �سدق املقيا�س.
اأ. �سدق املحكمني:

للتاأك���د1م���ن1�سدق1املقيا����ص1مت1عر�سة1على1االأ�سات���ذة1املتخ�س�سني1يف1جمال1علم1
النف�ص,1وال�سحة1النف�سية,1والقيا�ص1والتقومي,1والرتبية1اخلا�سة,1وذلك1للتاأكد1
من1�سدق1بنود1املقيا�ص,1ومدي1منا�سبتها1ملا1و�سعت1من1اأجله,1وقد1اأجمع1املحكمني1
على1منا�سبة1هذا1املقيا�ص1الأهداف1الدرا�سة,1ومل1يجمعوا1على1اأية1تعديالت1وبلغ1

عدد1املحكمني1)10(1اأع�ساء1يف1خمتلف1التخ�س�سات1ال�سابق1ذكرها.

ب. ال�سدق التميزي.
قام���ت1الباحث���ة1بح�ساب1�س���دق1املقارنة1الطرفية1وه���و1ح�ساب1االإرباع���ي1االأعلى,1
واالإرباع���ي1االأدن���ى1الأف���راد1عين���ة1الدرا�سة,1و1ق���د1بلغ1الفارق1بينهم���ا1)6٫96(1وهو1
اإرتباط1دال1يدل1على1�سدق1املقيا�ص,1واإمكانية1اإ�ستخدامه1يف1املجاالت1العلمية.

ثانيًا: ثبات املقيا�س.
اأ. طريقة التجزئة الن�سفية:

اإ�ستخدم���ت1معادلة1�سبريم���ان1– براون1للتجزئة1الن�سفية1ب���ني1البنود1الزوجية1
والفردية.



العدد )9( اكتوبر 2014 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 179 -

ب. طريقة معامل كرونباخ الفا:
حي���ث1مت1ح�س���اب1معامل1األف���ا1باإ�ستخدام1معادل���ة1األفا1واجلدول1رق���م1)2(1يو�سح1

ذلك
جدول )2(

قيــم معامــات الثبات ملقيا�س االإجتــاه نحو الدمج باإ�ســتخدام طريقتي التجزئة الن�ســفية و 
كرومباخ الفا

الداللة كرومباخ الفا التجزئة النصفية أبعاد المقياس

0.01 0.49 0.52 1. البعد األكاديمي

0.01 0.56 0.62 2. البعد النفسي
0.01 0.59 0.64 3. البعد اإلجتماعي

0.01 0.54 0.59 الدرجة الكلية

ويت�س���ح1م���ن1اجل���دول1ال�ساب���ق1اأن1جمي���ع1معامالت1الثب���ات1مرتفع���ة,1وتدل1على1
ثب���ات1مرتفع���ة,1وتدل1على1ثبات1املقيا�ص1وه���ذا1يطمئن1على1اإ�ستخدام1املقيا�ص1يف1

املجاالت1العلمية.

الأ�صاليب الإح�صائية امل�صتخدمة يف الدرا�صة:
1.1املتو�سطات1واالإنحرافات1املعيارية1والن�سبة1املئوية.

1.2حتليل1التباين1اأحادي1االإجتاه.
للعل���وم1 االإح�سائي���ة1 برنام���ج1احلزم���ة1 باإ�ستخ���دام1 االإح�سائي���ة1 املعاجل���ة1 مت���ت1

1)spss(11االإجتماعية

تف�صري النتائج و مناق�صتها :
ال�سوؤال1االأول:1وين�ص1على1االآتي:

ما اإجتاهات معلمات الرتبية اخلا�سة يف املرحلة الإبتدائية نحو دمج ذوى الإحتياجات 
اخلا�سة مع العاديني؟

ولالإجابة1على1ال�سوؤال1االأول1مت1اإ�ستخدام1املتو�سطات1احل�سابية,1والن�سب1املئوية1
واالإنح���راف1املعي���اري,1وم�ست���وي1الدالل���ة1لك���ل1بعد1من1اأبع���اد1املقيا����ص1والدرجة1

الكلية,1واجلدول1رقم1)3(1يو�سح1ذلك.
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جدول )3(
اإجتاهات معلمات الرتبية اخلا�سة املرحلة االإبتدائيةنحو الدمج ذوى االإحتياجات اخلا�سة مع 

العاديني
مستوى الداللة اإلنحراف المعياري النسبة المتوسط البعد

0.68 6.94 %67.47 39.60 الكلي

0.69 6.89 %65.91 39.25 اإلجتماعي

0.68 6.96 %68.25 39.75 النفسي

0.68 6.96 %68.26 39.80 األكاديمي

يت�س���ح1م���ن1اجلدول1رقم1)3(1اأن1املتو�سط1احل�سابي1الإجتاهات1املعلمات1على1كافة1
اأبع���اد1املقيا����ص1وعلى1البعد1الكلي1للمقيا�ص1هي1قيم1دالة1اإح�سائياً,1مما1يدل1على1
اأن1اإجتاهات1معلمات1الرتبية1اخلا�سة1نحو1الدمج1هي1اإجتاهات1اإيجابية1وت�سجع1
فك���رة1الدمج,1بل1وتطبق1ه���ذه1املعلمات1اإ�سرتاتيجية1الدمج1وله���ا1موؤ�سر1اإيجابي1
نح���و1الدم���ج,1ورمب���ا1يرج���ع1االإجت���اه1االإيجاب���ي1لدى1معلم���ات1الرتبي���ة1اخلا�سة1
ولذلك1لدرا�ستهم1املتخ�س�سة1الإ�سرتاتيجية1الدمج1اأثناء1الدرا�سة1اجلامعية,ثم1
التطبي���ق1الفعل���ي1لالإ�سرتاتيجي���ة1والتعرف1عل���ي1نتائجها1وفوائده���ا1لدي1ذوى1
االإحتياج���ات1اخلا�سة1هو1ال�سبب1الرئي�سي1نحو1االإجتاه1االإيجابي1الإ�سرتاتيجية1
الدمج1,والعمل1على1توفري1برامج1الدمج1لكل1ذوى1االإحتياجات1اخلا�سة,1وتتفق1
.Dupoux(2005)1نتائج1هذا1الفر�ص1مع1درا�سة1كال1ًمن1ال�سمادي1)2005(1و

111
كم���ا1توؤك���د1نتائ���ج1هذا1الفر�ص1عل���ى1قبول1معلم���ات1الرتبية1اخلا�س���ة1للمرحلة1
املتو�سط���ة1لفكرة1الدم���ج1وذلك1لفوائد1الدمج1لدى1الط���الب1املعاقني1وحت�سني1
حاالته���م1وم�ساعداته���م1عل���ى1االإندماج1الكام���ل1داخل1املجتمع1,وع���دم1�سعورهم1
بالعزلة1,واالغرتاب1اي1ان1الدمج1يحقق1قدر1من1التوافق1واالندماج1ال�سخ�سي1

واالإجتماعي1الفعال.

وجمل���ة1القول:-1اأن1هذا1الفر�ص1يوؤك���د1على1مدى1فاعلية1فكرة1وفل�سفة1الدمج1
ومدى1قبول1معلمات1الرتبية1اخلا�سة1لها.
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ال�سوؤال1الثاين:1وين�ص1علي1االآتي:
م�ا اإجتاه�ات معلم�ات الرتبي�ة اخلا�س�ة يف املرحل�ة املتو�س�طة نح�و دم�ج ذوى 

الإحتياجات اخلا�سة مع العاديني؟

1ولالإجاب���ة1على1هذا1ال�سوؤال1مت1اإ�ستخ���دام1املتو�سطات1احل�سابية,1والن�سب1املئوية1
,واالإنحراف1املعياري,1وم�ستوي1الداللة1لكل1بعد1من1اأبعاد1املقيا�ص,1وللبعد1الكلي1

واجلدول1رقم1)4(1يو�سح1ذلك1
جدول )4(

اإجتاهات معلمات الرتبية اخلا�ســة املرحلة املتو�ســطة نحو دمج ذوى االإحتياجات اخلا�سة مع 
العاديني

مستوى الداللة اإلنحراف المعياري النسبة المتوسط البعد

0.71 5.21 %70.46 42.25 الكلي

0.74 4.89 %73.33 43.16 اإلجتماعي

0.68 6.93 %66.25 39.32 النفسي

0.72 5.19 %71.8 42.28 األكاديمي

يت�سح1من1اجلدول1رقم1)4(1اأن1املتو�سطات1احل�سابية,1والن�سب1املئوية1الإجتاهات1
معلمات1الرتبية1اخلا�سة1املرحلة1املتو�سطة1كانت1اإجتاهات1اإيجابية1نحو1الدمج,1
وذل���ك1الن1القي���م1دال���ة1اإح�سائي���ا1ًيف1كل1بع���د1م���ن1اأبع���اد1املقيا����ص1الدرج���ة1الكلية1
للمقيا����ص,1ورمب���ا1يرج���ع1ذل���ك1اإىل11اخل���ربة1يف1التدري����ص1م���ع1ذوى1االإحتياجات1
اخلا�سة1فقد1اأدت1اإىل1قبول1الدمج,1والتعرف1على1فوائدة1على1ذوى1االإحتياجات1

اخلا�سة1.

كم���ا1تتف���ق1نتائج1هذا1الفر�ص1مع1الرتاث1النظ���ري1ال�سيكولوجي1لفل�سفة1الدمج1
الت���ي1تعتم���د1على1دور1املعلم1يف1تطبيق1الدم���ج1االأمثل1ومعلمات1الرتبية1اخلا�سة1
ه���م1فئ���ة1دار�سة1للدمج1والأ�سالي���ب1تطبيقه,1فهم1اأكرث1حر�سا1عل���ى1الدمج1اإميانا1ً
منه���م1ب���دوره1يف1اإتاح���ة1الفر�س���ة1ل���ذوي1االإحتياج���ات1اخلا�س���ة1يف1التعام���ل1م���ع1

اأقرانهم1من1العاديني,1لذلك1كانت1اإجتاهاتهم1اإيجابية1ومرتفعة1نحو1الدمج
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حي���ث1 1)2012, وف���اروق1 )الغلب���ان,1 اأراء1 م���ع1 الفر����ص1 ه���ذا1 نتائ���ج1 تتف���ق1 كم���ا1
اأ�س���ارت1ك���ال1منهم���ا1اإىل1�س���رورة1تق���دمي1الدم���ع1العلم���ي1املكثف1ملعلم���ي1الرتبية1
اخلا�س���ة1مل�ساعدته���م1عل���ى1تنفي���ذ1ا�سرتاتيجي���ات1التعلي���م1ل���ذوي1االإحتياج���ات1
درا�س���ة1 نتائ���ج1 م���ع1 الفر����ص1 ه���ذا1 نتائ���ج1 وتتف���ق1 به���م,1 للنهو����ص1 اخلا�س���ة1
Ridarick & Ringlaben, 2001)1(1ودرا�س���ة1Haider, 20081حي���ث1اأ�س���ارت1

نتائج1درا�ستهما1اإىل1وجود1اإجتاهات1اإيجابية1لدى1معلمات1الرتبية1اخلا�سة.1

ويع���د1االإع���داد1امل�سبق1للمعلم���ات1الرتبية1اخلا�سة1قبل1عملي���ة1الدمج,1والتعامل1
املبا�س���ر1م���ع1املعاقني1االثر1االأكرب1يف1االإجتاهات1االيجابية1نحو1ذوي1االحتياجات1
اخلا�س���ة1.وكذل���ك1احلوافز1املادية1التي1تقدم1للمعلم���ات1الرتبية1اخلا�سة1له1اثر1
طي���ب1يف1االاإجتاه���ات1االاإجابي���ة1نح���و1تعلي���م1ودم���ج1ذوي1االحتياج���ات1اخلا�سة1,1

وكذلك1معظم1املعلمات1لديهن1دورات1عديدة1يف1ذلك1املجال1.

وجمل�ة الق�ول :- اأن1نتائج1ه���ذا1الفر�ص1توؤكد1على1م���دى1جناح1فل�سفة1
الدم���ج1وخا�س���ة1يف1املراح���ل1االأوىل1م���ن1التعلي���م1حيث1يعت���اد1املعاق1من���ذ1ال�سغر1
عل���ى1التكيف1مع1الربنامج1التعليم���ي1والإجتماعي1يف1الف�سول1الدرا�سية1العادية,1
واملدار����ص1النظامي���ة1العام���ة1م���ع1اقرانه���م1العادي���ني1ولي����ص1يف1مراك���ز1الرتبي���ة1

اخلا�سة.

ال�سوؤال1الثالث:1وين�ص1علي1االآتي:
م�ا اإجتاه�ات معلم�ات العاديني يف املرحل�ة الإبتدائي�ة نحو دم�ج ذوى الإحتياجات 

اخلا�سة مع العاديني؟

ولالإجاب���ة1عل���ى1ه���ذا1ال�س���وؤال1مت1ح�س���اب1املتو�س���ط1احل�ساب���ي,1والن�سب���ة1املئوي���ة,1
واالإنح���راف1املعي���اري,1وم�ستوي1الدالل���ة1لكل1بعد1من1اأبع���اد1املقيا�ص,1وللمقيا�ص1

ككل1واجلدول1رقم1)5(1يو�سح1ذلك1
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جدول )5(
اإجتاهــات معلمات العاديــني يف املرحلة االإبتدائيــة نحو دمج ذوى االإحتياجات اخلا�ســة مع 

العاديني

مستوي الداللة اإلنحراف المعياري النسبة المتوسط البعد

0.71 5.21 %70.23 42.11 الكلى

0.68 6.94 %64.25 39.08 اإلجتماعي

0.75 5.18 %69.58 42.05 النفسي

0.76 3.98 %76.87 45.17 االكاديمي

يت�س���ح1م���ن1اجلدول1رقم1)5(1اأن1املتو�سط1احل�سابي1الإجتاهات1املعلمات1على1كافة1
اأبع���اد1املقيا�ص,1وعلى1املقيا�ص1ككل1ه���ي1قيم1دالة1اإح�سائياً,1مما1يدل1علي1االإجتاه1
االإيجاب���ي1ل���دى1املعلمات1نحو1فكرة1الدمج,1وتتفق1نتائ���ج1هذا1الفر�ص1مع1درا�سة1
ك���ال1ًم���ن1ال�سمادي1)2005(,1ودرا�س���ةKindy (2003)11,1ودرا�سة1عو�ص1)2006(,1
وتع���زي1الباحثة1هذه1النتيجة1االإيجابية1اإىل11املوؤهل1العلمي1للمعلمات1باالإ�سافة1
اإىل1التدري���ب1امل�ستمر1على1اإ�سرتاتيجي���ة1الدمج1خا�سة1اأن1جميع1املعلمات1يعملن1

داخل1مدار�ص1الدمج.

ت�س���ري1نتائج1ه���ذا1الفر�ص1اىل1مدى1قبول1معلم���ات1العاديني1يف1املرحلة1
االإبتدائي���ة1لفك���رة1الدمج1فقد1ا�سب���ح1الدمج1عملية1ديناميكي���ة1م�ستمرة1تتطلب1
م�سارك���ة1املعلوم���ات1واملع���ارف1بني1املعلم1الع���ادي,1ومعلم1الرتبي���ة1اخلا�سة1جانبا1
اىل1جنب.كذل���ك1تع���اون1معلم���ات1الرتبي���ة1اخلا�س���ة1مع1معلم���ات1التعلي���م1العام1
وم�ساركته���ن1تعلي���م1ذوي1االإحتياج���ات1اخلا�س���ة1اأ�سه���م1يف1تقب���ل1فك���رة11الدم���ج1

وحت�سني1م�ستوى1االجتاهات1االإيجابية1نحو1دمج1ذوي1االإحتياجات1اخلا�سة1

وجملة القول:-1ان1املعرفة1املتزايدة1بالرتبية1اخلا�سة1واالإجتاه1العاملي1
نح���و1الدم���ج1قد1اأ�سهم1يف1حت�سني1اإجتاهات1معلم���ات1العاديني1نحو1فكرة1وفل�سفة1

الدمج.
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ال�سوؤال1الرابع:1وين�ص1على1االآتي:
م�ا اإجتاه�ات معلم�ات العاديني باملرحلة املتو�س�طة نح�و دم�ج ذوى الإحتياجات 

اخلا�سة مع العاديني؟

ولالإجاب���ة1عن1ه���ذا1ال�سوؤال1مت1اإ�ستخدام1املتو�سط���ات1احل�سابية,1والن�سب1املئوية,1
واالإنح���راف1املعي���اري,1وم�ستوي1الدالل���ة1لكل1بعد1من1اأبع���اد1املقيا�ص,1وللمقيا�ص1

ككل1واجلدول1رقم1)6(1يو�سح1ذلك.
جدول  )6(

اإجتاهات معلمات العاديني باملرحلة املتو�سطة نحو دمج ذوى االإحتياجات اخلا�سة مع العاديني
مستوي الداللة اإلنحراف المعياري النسبة المتوسط البعد

0,71 5,22 %69,23 41,04 الكلي

0,68 6,94 %67,08 39,58 اإلجتماعي

0,75 4,96 %74,75 44,12 النفسي

0,68 6,92 %65,87 39,44 األكاديمي

يت�س���ح1م���ن1اجلدول1رق���م)6(1اأن1جمي���ع1القيم1�س���واء1على1املتو�سط���ات1احل�سابية1
والن�سب���ة1املئوي���ة1واالإنحراف���ات1املعيارية1هي11قي���م1دالة1اإح�سائي���اً,1مما1يدل1علي1
وج���ود1اإجت���اه1اإيجابي1ل���دى1املعلمات1نحو1الدم���ج,1وتعزي1الباحثة1ه���ذه1النتيجة1
اإىل1التعام���ل1املبا�س���ر1للمعلمات1مع1ذوى1االإحتياج���ات1اخلا�سة,1ومالحظة1مدى1
حت�س���ن1هذه1الفئة1عن���د1الدمج1مع1اأقرانهم1العاديني1خا�س���ة1اأن1املعلمات1يعملن1
يف1مدار�ص1الدمج1,وقد1حر�سن1على1ح�سور1دورات1وور�ص1عمل1عن1اإ�سرتاتيجية1

الدمج.

1(Scruggs & Mastrpier:1996)1وتختلف1نتائج1هذا1الفر�ص1مع1اآراء 11
حي���ث1اأ�س���ار1كالهم���ا1اإىل1اأن1معلمي1الف�سول1النظامية1ك���ان1لديهم1اإجتاهات1اقل1
 (Fakalade1نح���و1فك���رة1الدم���ج,1وتتفق1نتائج1ه���ذا1الفر�ص1م���ع1درا�سة1كال1م���ن
،(Oadeniyl,S,2009&1ودرا�س���ة1(Cassady,2011),1حي���ث1اأ�س���ارت1درا�ستهما1
اإىل1االإجتاه���ات1االإيجابي���ة1ل���دى1معلم���ي1املدار����ص1العادي���ة1نح���و1دم���ج1املعاقني.
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كم���ا1ت�س���ري1)الدي���ب,12008(1اإىل1�س���رورة1تدريب1معلمي1املدار����ص1النظامية1على1
فك���رة1الدمج1من1خالل1امل�ساركة1يف1ال���دورات1وور�ص1العمل1التي1اأدت1اإىل1حت�سني1

اإجتاهات1املعلمات1نحو1الدمج.
11االإجت���اه1الع���ام1للمعلم���ات1العادي���ني1جمتم���ع1الدرا�س���ة1كانت1اإيجابي���ة1نحو1دمج1
الطلب���ة1املعاق���ني1مع1الطلبة1العاديني1يف1املرحلة1املتو�سطة,كذلك1تعاون1معلمات1
الرتبي���ة1اخلا�سة1مع1معلمات1التعليم1العام1وم�ساركتهن1تعليم1ذوي1االإحتياجات1
اخلا�س���ة1اأ�سه���م1يف1تقب���ل1فك���رة11الدمج1وحت�س���ني1م�ستوى1االجتاه���ات1االإيجابية1

نحو1دمج1ذوي1االإحتياجات1اخلا�سة1

وجمل�ة الق�ول:-1ان1معلمات1الط���الب1العادي���ني1لديهم1اإجتاه���ات1اإيجابية1نحو1
فل�سف���ة1الدم���ج,1وقد1يكون1ه���ذا1االإجتاه1من1خالل1اخلربة1وح�س���ور1العديد1من1

الفعاليات1التي1تطبق1مبداأ1الرتبية1للجميع1و�سيا�سة1التكامل.

ال�سوؤال1اخلام�ص:1وين�ص1علي1االآتي:
م�ا اإجتاهات مدي�رات املرحل�ة الإبتدائيةواملتو�س�طة نح�و دم�ج ذوى الإحتياجات 

اخلا�سة مع العاديني؟

ولالإجاب���ة1على1هذا1ال�سوؤال1مت1تطبي���ق1املتو�سط1احل�سابي,1واالإنحراف1املعياري,1
والن�سب���ة1املئوية,1وم�ست���وي1الداللة1لكل1بعد1من1اأبعاد1مقيا�ص1الدمج1وللمقيا�ص1

ككل1و1اجلدول1رقم1)7(1يو�سح1ذلك.
جدول )7(

اإجتاهــات مديــرات املرحلة االإبتدائية واملتو�ســطة نحــو دمج ذوى االإحتياجات اخلا�ســة مع 
العاديني

مستوي الداللة
 اإلنحراف
 المعياري

النسبة المتوسط البعد

0,69 6,89 %65,33 39,39 الكلي
0,68 6,93 %66,21 39,33 اإلجتماعي
0,71 5,23 %70,12 42,26 النفسي
0,66 7,28 %60,15 36,59 األكاديمي
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11يت�سح1من1اجلدول1رقم1)7(1اأن1املتو�سط1احل�سابي1الإجتاهات1املديرات1على1كافة1
اأبعاد1املقيا�ص,1وللمقيا�ص1ككل1هي11قيم1دالة1اإح�سائيا1ً,مما1يدل1على1اأن1اإجتاهات1
املديرات1اإيجابية1نحو1الدمج1,ورمبا1يرجع1ذلك1اإىل1اخلربة1لدى1جميع1املديرات1
يف1املرحلتني1االإبتدائية1واملتو�سطة,1وتتفق1نتائج1هذا1الفر�ص1مع1درا�سة1كال1ًمن1
علي1وحممد1)2004(1حيث1اأ�سارت1درا�ستهما1اإىل11اأنه11كلما1كان1املدير1اأكرث1خربة1

,كلما1كان1لدية1اإجتاه1اإيجابي1نحو1الدمج.

11وتتف���ق1نتائج1هذا1الفر�ص1م���ع1اآراء1)العجمي,1وجماهد2002:1(1فكالهما1اأ�سارا1
اإىل1�س���رورة1تفعي���ل1دور1املدي���ر1يف1تنفي���ذ1اإ�سرتاتيجي���ة1الدمج1فكلما1ك���ان1املدير1
لدي���ه1اإجتاه���ات1اإيجابي���ة1نح���و1الدم���ج1,كلم���ا1متكن���ت1املوؤ�س�س���ة1م���ن1تفعي���ل1هذه1
الفل�سف���ة1فاملدي���ر1ه���و1حج���ر1الزاوي���ة1يف1املدر�س���ة,1وامل�س���وؤول1عن1تطبي���ق1الدمج1

االأمثل1باملدر�سة1

11كما1تتفق1نتائج1هذا1الفر�ص1مع1نتائج1درا�سة1)حمد20031(1التي1حددت1امل�سكالت1
الت���ي1تواج���ه1املديري���ن1يف1مدار�ص1الدمج1فل���م1توجد1اأي1دالل���ة1اإح�سائية1بوجود1
م�سك���الت1اإداري���ة1ل���دى1املديرين1عند1تطبي���ق1فل�سفة1الدمج,1ب���ل1كانت1امل�سكالت1
اإجتماعي���ة1وتعليمي���ة,1وه���ذا1موؤ�س���ر1لالإجتاه���ات1االإيجابية1ل���دى1املديرين1نحو1

تنفيذ1فل�سفة1الدمج1.

111وت�س���ري1نتائ���ج1هذا1الفر�ص1اىل1مدى1قبول1املدي���رات1لفل�سفة1الدمج1فلتطبيق1
فل�سفة1الدمج1البد1من1قيام1االإدارة1بجهود1منظمة1وتعاون1بني1االإدارة1واملعلمات1
للتغل���ب1عل���ى1امل�سك���الت1التي1تنتج1م���ن1دمج1املعاق,1فكلم���ا1كانت1الهيئ���ة1االإدارية1
باملدر�سة1لديها1اإجتاهات1اإيجابية1نحو1فل�سفة1الدمج,1كلما1اأدت1اىل1نتائج1اأف�سل1

للمعاق,1و�ساعدت1على1تقدمي1خدمات1تربوية1لكل1من1املعاق1والعادي1معاً.

ال�سوؤال1ال�ساد�ص:1وين�ص1علي1االأتي:
ه�ل توج�د ف�روق دال�ة اإح�س�ائيًا يف اإجتاهات املدي�رات ومعلم�ات الرتبية اخلا�س�ة 
ومعلم�ات العادي�ني نح�و دم�ج ذوى الإحتياجات اخلا�س�ة مع العادي�ني يف املرحلة 

الإبتدائية واملتو�سطة.
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ولالإجاب���ة1على1هذا1الت�ساوؤل1ا�ستخدمت1الباحثة1حتليل1التباين1اأحادي1االإجتاه,1
وجاءت1النتائج1علي1النحو1التايل11كما1يو�سح1اجلدول1رقم1)8(1ذلك.

جدول )8(
حتليــل التبايــن االأحادي للفروق يف اإجتاهات املديرات ومعلمات الرتبية اخلا�ســة ومعلمات 

العاديني نحو دمج ذوى االإحتياجات اخلا�سة مع العاديني يف املرحلة االإبتدائية واملتو�سطة
 مستوي
الداللة

قيمة(ف)
 متوسط

المربعات
درجات الحرية

 مجموع
المربعات

مصدر التباين

0,91 2.08 3,24 4 12,96 بين المجموعات

1,49 225 336,45 داخل المجموعات

229 349,41 المجموع

يت�س���ح1م���ن1اجلدول1رقم1)8(1عدم1وجود1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1عند1م�ستوي1
)0,05(,1وذل���ك1اإ�ستن���ادا1ًاإىل1قيم���ة1)ف(1املح�سوب���ة1اإذا1بلغ���ت1)2,08(,1ومب�ست���وى1
داللة1)0,91(,1وقد1تغزي1هذه1النتيجة1اإىل1اأن1املديرات1نظرا1ًخلربتهن1واملعلمات1
نظ���را1ًللتخ�س�ص1يف1جم���ال1الرتبية1اخلا�سة1ومعلمات1العادي���ني1نظرا1ًلتلقيهن1
العدي���د1م���ن1ال���دورات,1وور����ص1العم���ل1ح���ول1ق�سي���ة1الدم���ج,1فق���د1ج���اءت1جميع1
االإجتاهات1اإيجابية1نحو1فكرة1الدمج,1وخا�سية1اأن1جميع1اأفراد1العينة1يعملن1يف1
جم���ال1الدمج,1ويوؤكدن1علي1اأهمية1الدمج1وفوائده1لذوى1االإحتياجات1اخلا�سة,1
باالإ�ساف���ة1اإىل1اأن1اململك���ة1العربية1ال�سعودية1تدعم1نظام1الدمج1منذ1�سنوات1عدة,1

بل1وهي11رائدة1يف1هذا1املجال1يف1منطقة1اخلليج1العربي.

وتتف���ق1نتائ���ج1ه���ذا1الفر�ص1م���ع1اآراء1)�سق���ري12003,1(,1حيث1اأ�س���ارت1اإىل1اأن1جناح1
الدم���ج1يعتم���د1عل���ى1دور1املعل���م1الع���ادي,1ومعل���م1الرتبي���ة1اخلا�س���ة,1والدعم1من1
امل�سوؤول���ني1)املديري���ن(1و�سرورة1قبول1فك���رة1الدمج1والتعرف1عل���ى1فوائده,1كما1
تتف���ق1نتائ���ج1ه���ذا1الفر����ص1م���ع1اآراء1)كا�س���ف1999,1(,1حي���ث1اأ�س���ارت1اإىل1�س���رورة1

ت�سافر1جهود1جميع1العاملني1مبوؤ�س�سات1الدمج1لنجاح1فل�سفة1الدمج1

كم���ا1يدع���م1نتائج1ه���ذا1الفر�ص1)عب���داهلل,2007(1ال���ذي1اأكد1على1�س���رورة1الدمج1
ال�سام���ل1ل���ذوي1االإحتياج���ات1اخلا�س���ة,1وم���ن1متطلب���ات1الدمج1تدري���ب1املعلمني1
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النظامني,1ومعلمي1الرتبية1اخلا�سة,1واملديرين1على1كيفية1تطبيق1اإ�سرتاتيجية1
الدمج1اإميانا1ًبدور1الدمج1يف1حت�سني1املهارات1االإجتماعية1واالأكادميية1والنف�سية1

لذوي1االإحتياجات1اخلا�سة.

ومم���ا1�سب���ق1يت�سح1�سح���ة1هذا1الفر�ص1وانه1ال1توج���د1بالفعل1فروق1بني1
معلم���ات1الرتبي���ة1اخلا�س���ة1ومعلم���ات1العادي���ني1واملدي���رات1نح���و1فل�سف���ة1الدمج1
فجمي���ع1العامل���ني1يف1جم���ال1الرتبي���ة1اخلا�س���ة1لديه���م1اإجتاه���ات1ايجابي���ة1نحو1

فل�سفة1الدمج.

التو�صيات:
يف1�سوء1ما1تو�سلت1اإليه1نتائج1الدرا�سة1تو�سي1الباحثة1مبا1يلي:

11 �س���رورة1توف���ري1البيئ���ة1الدرا�سي���ة1الت���ي1ت�سم���ح1للطف���ل1ذوى1االإحتياج���ات1.
اخلا�سة1بالتعليم,1والتكيف1يف1اأف�سل1حالة1من1الدمج.

21 ا�سدر1القوانني1والت�سريعات1من1قبل1وزارة1الرتبية1والتعليم1لتوفري1اأف�سل1.
بيئة1لتنفيذ1برامج1الدمج1على1مدار�ص1اأكرث1يف1املجتمع1ال�سعودي.

31 ذوى1. الطلب���ة1 الإ�ستقب���ال1 الدرا�سي���ة1 والف�س���ول1 العادي���ة1 املدار����ص1 تهيئ���ة1
االإحتياجات1اخلا�سة,1واإجراء1الت�سهيالت1الالزمة1لهم1لعملية1الدمج.

41 العم���ل1على1دم���ج1ذوى1االإحتياجات1اخلا�سة1خفيف���ي1ومتو�سطي1االإعاقة1يف1.
مدار����ص1العادي���ني1تاأهي���ال1ًلدجمه���م1يف1املجتم���ع1كاأفراد1منتج���ني1وفّعالني,1

ولي�ص1عبئا1ًعلي1املجتمع.
51 اأن1يبداأ1الدمج1من1بداية1مرحلة1ريا�ص1االأطفال..
61 1اإع���داد1معل���م1الرتبي���ة1اخلا�س���ة1يف1�س���وء1برام���ج1الدمج1الرتب���وي1باملدار�ص1.

العادية.
71 اإعداد1دورات1تدريبية1يدور1حمورها1حول1اأهم1الطرق1واالأ�ساليب1يف1التعامل1.

مع1ذوى1االإحتياجات1اخلا�سة.
81 اإك�س���اب1الطلب���ة1ذوى1االإحتياجات1اخلا�سة1املهارات1احلياتي���ة1واالإجتماعية,1.

واليومية1االأ�سا�سية.
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�صمعيًا  املعوقن  الطلبة  لدى  النف�صية  ال�صغوط  مواجهة  اأ�صاليب 
واملعوقن ب�صريًا باملرحلة اجلامعية وعالقتها بتقدير الذات 

اإعداد
د.�صعيد عبد الرحمن ممد عبد الرحمن

اأ�ستاذ م�سارك ، ق�سم الرتبية اخلا�سة 
كلية الرتبية ،جامعة امللك �سعود

1111امل�ستخل�ص:1
هدف���ت1الدرا�س���ة1اإىل1التع���رف1عل���ى1اأ�سالي���ب1مواجه���ة1ال�سغ���وط1النف�سية1لدى1
الطلب���ة1املعوقني1�سمعيا1ًواملعوقني1ب�سري���ا1ًباملرحلة1اجلامعية1وعالقتها1بتقدير1
ال���ذات,1والتع���رف1عل���ى1الف���روق1بني1ه���وؤالء1الطلب���ة1وفق���ا1ًملتغري1اجلن����ص,1ونوع1
االإعاق���ة,1ودرجتها,1ونوع1الكلية,1وامل�ست���وى1الدرا�سي,1وتكونت1عينة1الدرا�سة1من1
)123(1طالبا1ًوطالبة1منهم1)62(1معوقا1ً�سمعياً,1و)61(1معوقا1ًب�سرياً,1وا�ستخدم1
الباح���ث1مقيا�ص1اأ�ساليب1مواجه���ة1ال�سغوط1النف�سية1)ُبعد1التوجه1الن�سط1نحو1
االأداء,1ُبع���د1التوج���ه1االنفع���ايل,1ُبع���د1التوج���ه1نح���و1التجن���ب1(,1ومقيا����ص1تقدير1
ال���ذات1)ال�سخ�سية,1االأ�سرية,1االجتماعي���ة1(1من1اإعداد1الباحث,1واعتمد1الباحث1
عل���ى1املنه���ج1الو�سفي1)االرتباطي– املق���ارن(,.1ومن1اأبرز1نتائ���ج1الدرا�سة1اأن1ُبعد1
التوج���ه1نح���و1التجنب1هو1اأك���رث1اأ�ساليب1مواجهة1ال�سغ���وط1النف�سية1ا�ستخداما1ً
ل���دى1الطلب���ة1املعوق���ني1�سمعيا1ًواملعوق���ني1ب�سرياً.1كما1وجد1ارتب���اط1موجب1دال1
اإح�سائي���ا1ب���ني1اأ�سالي���ب1مواجه���ة1ال�سغ���وط1النف�سي���ة1وتقدي���ر1ال���ذات1يف1جميع1
االأبعاد1والدرجة1الكلية,1با�ستثناء1ُبعد1التوجه1الن�سط1نحو1االأداء1فهو1ذو1ارتباط1
�سالب1مع1اأبعاد1تقدير1الذات.1ووجدت1فروق1دالة1اإح�سائيا1ًبني1متو�سطي1درجات1
الطلب���ة1املعوق���ني1�سمعي���ا1ًواملعوق���ني1ب�سري���ا1ًيف1ُبعد1التوج���ه1الن�سط1نح���و1االأداء1
ل�سال���ح1الطلب���ة1املعوق���ني1ب�سري���اً.1وُبع���د1التوجه1نح���و1التجنب1ل�سال���ح1االإناث,1
وفيم���ا1يتعل���ق1بتقدي���ر1ال���ذات1فقد1اأظه���رت1النتائج1وج���ود1فروق1ب���ني1متو�سطي1
درج���ات1ه���وؤالء1الطلبة1على1جميع1اأبع���اد1املقيا�ص1ودرجته1الكلي���ة1ل�سالح1الطلبة1

املعوقني1�سمعياً.
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الكلم��ات املفتاحية:1التوج���ه1نحو1التجن���ب,1التوجه1االنفع���ايل,1التوجه1الن�سط1
نحو1االأداء,1االإعاقة.

 Stress Coping Styles of University Students with Hearing
 and Visual Impairments and Its Relationship to Their

Self-Esteem
Said Abdel rahman Mohamed Abdel rahman

Associated Prof, Department of Special Education,
College of Education - King Saud University

Abstract:1
The aim of this study was to identify stress coping styles of university 
students with hearing and visual impairments and its relationship 
to their self-esteem, and to identify the differences between their 
responses according to gender, type, severity of the disability. The 
sample consisted of 123 undergraduate students; 62 were hearing 
impaired and 61 were visually impaired. The stress coping styles 
and self-esteem scales, developed by the researcher, were applied. 
The coping styles scale covered three categories; performance, 
emotional, and avoidance, while the self-esteem scales consisted of 
self, family and society categories. A descriptive method(correlation 
– comparison) was used. The most distinguished finding is that 
avoidance was the most frequently used style to cope with stress 
by the participants. It was also found that there was a statistically 
significant positive correlation between stress coping styles and self-
esteem in all scale categories, except the performance one where 
a negative correlation was found. In addition, the results showed 
a statistically significant difference between the mean scores of 
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students with hearing and visual impairments on the performance 
category of the stress coping scale, in favor of students with visual 
impairments, and the category of avoidance in favor of female 
students. For self-esteem, the results showed a significant difference 
between the mean scores of each category and the total scores in 
favor of students with hearing impairment.  

Keywords: The trend towards avoidance, emotional trend, trend 
towards the active performance, disability

مقدمة
1111لق���د1اأ�سب���ح1جم���ال1الرتبي���ة1اخلا�س���ة1من1اأكرث1املج���االت1جذب���ا1ًللمهتمني1
م���ن1 �س���واء1ً االأخ���رية1 الف���رتة1 خ���الل1 االإن�ساني���ة1 العل���وم1 يف1 واملتخ�س�س���ني1
ناحي���ة1الدرا�س���ة1العلمي���ة,1اأو1التق���دم1التكنولوج���ي.1ويرج���ع1ه���ذا1االهتم���ام1
اإىل1االقتن���اع1املتزاي���د1يف1املجتمع���ات1النامي���ة1ب���اأن1االأ�سخا����ص1ذوي1االإعاق���ة1
كغريه���م1م���ن1اأف���راد1املجتم���ع1له���م1احل���ق1يف1احلي���اة1ويف1النم���و1باأق�س���ى1م���ا1
متكنه���م1قدراته���م1وطاقاته���م,1لذل���ك1تط���ورت1اأ�سالي���ب1التعام���ل1معهم1لكي1
تقربه���م1م���ن1اأ�سل���وب1احلياة1العادي���ة1قدر1االإمكان,1واإعداد1ه���وؤالء1وتاأهيلهم1
طبيعي���ة,1 بطريق���ة1 احلياتي���ة1 املواق���ف1 م���ع1 والتعام���ل1 حياته���م1 ملمار�س���ة1
وخا�س���ة1 املختلف���ة,1 العمري���ة1 مراحله���م1 يف1 طاقاته���م1 توظي���ف1 وحماول���ة1

مرحل���ة1الطفول���ة1املتاأخ���رة.

1111وتع���د1ال�سغ���وط1ظاه���رة1م���ن1ظواه���ر1احلي���اة1االإن�ساني���ة,1يخربه���ا1الف���رد1يف1
مواقف1واأوقات1خمتلفة1من1حياته1اليومية,1وهذا1يتطلب1منه1توافقا1ًمع1البيئة1
الت���ي1يعي����ص1فيه���ا,1وتتمثل1اأهمي���ة1ال�سغ���وط1يف1حياتنا1يف1اأن1احلي���اة1ت�سبح1بال1
معن���ى1ب���دون1�سغوط1اإيجابية1اأو1�سليبة1وفعالية1الفرد1يف1اإدارتها)حنفي,20131(.1
ويختلف1االأفراد1يف1الطريقة1التي1يتعاملون1بها1مع1هذه1ال�سغوط,1فبع�سهم1قد1
يكون1قادرا1ًعلى1ال�سيطرة1على1م�ساعره1وتوجيه1ن�ساطاته1والت�سرف1فيها1ب�سكل1
فعال,1يف1حني1يحتاج1البع�ص1االآخر1اإىل1امل�ساعدة1وامل�ساندة1من1االآخرين1لتجاوز1
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ه���ذه1املواق���ف,1وجن���د1فريقا1ًثالث���ا1ًال1ي�ستطي���ع1مواجهة1املوقف1�س���واء1مبفرده1اأو1
مب�سان���دة1االآخري���ن1نظ���را1ًالأن1املوق���ف1يفوق1طاقت���ه1وحتمله,1ومن1ث���م1ميكن1اأن1
ي�سق���ط1فري�س���ة1لتل���ك1املواق���ف1ال�ساغط���ة,1مم���ا1ي���وؤدي1اإىل1اإ�سابت���ه1باالأمرا�ص1

النف�سية1واجل�سمية1)القذايف,19981(.11
1111

1111ول���ذا,1ق���د1تزاي���د1االهتمام1ب�سغوط1اأحداث1احلي���اة1واأ�ساليب1مواجهتها.1حيث1
يتعر����ص1االأف���راد1يف1جمي���ع1مراح���ل1حياته���م1اإىل1العدي���د1م���ن1املواق���ف1ال�سعبة1
وال�ساغط���ة,1والتي1تهدد1كيانهم1النف�سي,1ومن1م�سادر1هذه1املواقف1ال�ساغطة:1
املن���زل,1وبيئة1العمل1)اجلامعة(,1واملجتمع,1حت���ى1اأطلق1البع�ص1على1هذا1الع�سر1
ع�س���ر1القل���ق1وال�سغ���وط1النف�سي���ة.1وال�سب���ب1يف1ذل���ك1تعقي���د1اأ�سالي���ب1احلي���اة,1
واملواق���ف1االأ�سري���ة1ال�ساغط���ة,1وبيئ���ة1الدرا�س���ة,1وطبيع���ة1احلي���اة1االجتماعي���ة,1
فاالأه���داف1كث���رية,1واالأم���اين1والتطلع���ات1عالي���ة,1ولك���ن1االإحباط���ات1والعوائ���ق1
كثرية,1ولذا,1تباينت1ردود1الفعل1جتاه1هذه1املواقف1ما1بني1اال�ستجابات1االيجابية1
املوجه���ة1نحو1ح���ل1امل�سكالت1اأو1التخفيف1من1اآثار1ال�سغ���وط,1وما1بني1ا�ستجابات1
التجن���ب1وال�سلبي���ة1واال�ست�س���الم1الت���ي1تبع���د1الفرد1ع���ن1اتخاذ1خط���وات1اإيجابية1
نحو1حل1امل�سكالت1ومواجهة1ال�سغوط1مبا1يوؤدي1به1اإىل1اال�سطرابات1ال�سلوكية1

والنف�سية.1

1111وقد1اأ�سار1كي�سكر1Kisker (1977)1اأن1كل1مرحلة1عمرية1لها1خ�سائ�ص1مميزة1
ومواقف1�ساغطة1واأن1طلبة1اجلامعات1يعانون1من1مواقف1واأزمات1عديدة1تتمثل1
يف1مواجه���ة1االمتحانات1والعالق���ات1مع1الزمالء1واالأ�سات���ذة,1واملناف�سة1من1اأجل1
النجاح1وامل�سكالت1العاطفية,1والتعامل1مع1مقت�سيات1البيئة1اجلامعية,1واأنظمتها1
وقوانينها1وما1تفر�سه1من1قيود1على1حركتهم1وحريتهم.1ومن1عوامل1ال�سغوط1
الت���ي1يتعر�ص1لها1الطلب���ة1ال�سراع1مع1االآباء,1وال�سراع1القيمي1بني1ما1هو1اأ�سيل1

وما1هو1وافد,1والتخطيط1للم�ستقبل,1وحماولة1تاأكيد1الذات1وحتقيقها.

1111وال1�س���ك1اأن1مرحل���ة1املراهق���ة1يف1حد1ذاتها1مرحلة1حرجة1يف1حياة1اأي1فرد1نظرا1ً
لتعر�س���ه1ل�سل�سلة1م���ن1التغريات1النمائي���ة1خالل1هذه1املرحلة,1والت���ي1ُي�ساحبها1
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حتدي���ات1كب���رية,1حي���ث1يق���ع1على1عاتق���ه1الكثري1م���ن1امله���ام1التي1يج���ب1اإجنازها1
مث���ل:1العم���ل1على1تنمي���ة1�سخ�سيته1وحتقيق1ق���در1من1اال�ستقاللي���ة1مبعزل1عن1
م�ساع���دة1االأ�س���رة1(Mitchell et al., 2010),1واأي�س���ا1ًيحت���اج1يف1تكوين1عالقات1
اجتماعي���ة1م���ع1اأقران���ه1وتاأدية1العديد1م���ن1االأدوار1االجتماعي���ة1اجلديدة,1كذلك1
علي���ه1اأن1يحق���ق1متطلبات1الدرا�سة1اجلامعية1واتخ���اذ1القرارات1املرتبطة1مبهنته1
امل�ستقبلي���ة1)�سلب���ي,1وم�سطفى,20091(.1كل1هذه1التح���والت1والعمليات1التكيفية1
للف���رد1تتم1م���ن1خالل1اال�ستعانة1مبجموعة1من1االأ�سالي���ب1ال�سلوكية1التي1ُنطلق1

.(Fredenberg,1999) عليها1اأ�ساليب1مواجهة1ال�سغوط

111111واإذا1كان1هذا1هو1احلال1لدى1االأفراد1العاديني,1فما1بالنا1باالأفراد1ذوي1االإعاقة,1
ف���ال1�س���ك1اأننا1-1ب�سف���ة1عامة1-1نعي�ص1يف1ع�س���ر1يزخر1بال�سراع���ات1والتناق�سات1
وامل�سك���الت,1وت���زداد1في���ه1مطالب1احلي���اة,1وتت�سارع1في���ه1التغ���ريات1التكنولوجية1
والثقافي���ة1والقيمي���ة,1مم���ا1ينتج1عن���ه1مواقف1�ساغط���ة1�سديدة,1وم�س���ادر1للقلق1
والتوت���ر1وعوام���ل1اخلطر1والتهديد.1مما1جعل1الطال���ب1ذوي1االإعاقة1يعاين1مما1
يعانيه1الطالب1العادي1اإ�سافة1اإىل1ما1يعانيه1هو1ب�سبب1االإعاقة1التي1تفر�ص1عليه1

الكثري1من1االآثار1ال�سالبة1املرتتبة1عليها.

11111ول���ذا,1ف���اإن1احلي���اة1اجلامعي���ة1بجوانبه���ا1االأكادميي���ة1واالجتماعي���ة1والنف�سية1
وال�سلوكي���ة1متث���ل1م�س���ادر1لل�سغوط1يتعر����ص1لها1الطلب���ة11ذوي1االإعاقة1يف1هذه1
املرحل���ة,11حي���ث1اأن1ال�سغ���وط1التي1يواجهها1طالب1اجلامعة1م���ن1ذوي1االإعاقة1�سواًء1
يف1اأ�سرته1اأو1جامعته1اأو1جمتمعه1متثل1موؤثرات1ال1ميكن1جتاهلها1اأو1اإنكارها,1فاإن1مل1
ي�ستطع1مواجهتها1والتكيف1معها1تكون1بداية1لكثري1من1اال�سطرابات1النف�سية1كالقلق1
واالكتئ���اب,1وهذا1م���ا1اأكدته1درا�سة11بري�س���ون1وروPersons& Rao (1985) 1على1اأن1
هناك1عالقة1موجبة1بني1�سدة1ال�سغوط1واالكتئاب.1كما1اأ�سارت1العديد1من1الدرا�سات1
التي1اأجريت1على1الطلبة1اجلامعيني1يف1اأمريكا1اإىل1اأن1هناك1عالقة1موجبة1بني1�سدة1
التعر�ص1لل�سغوط1النف�سية1واالكتئاب1والقلق1و�سدة1الغ�سب,1واأن1م�ستوى1االأعرا�ص1
كان1لدى1االإناث1اأعلى1منه1لدى1الذكورRosenthal, et al ,2000)1(.1يف1حني1اأن1�سدة1
ال�سغ���وط1وتكراره���ا1ي���وؤدي1اإىل1خلل1يف1تقدير1الفرد1لذاته,1وحت���دث1ت�سويها1ً
.1(Patterson & MC Cubbin, 1987)1معرفيا1ًعن1تقوميه1لذاته1واالآخرين
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1اإىل1االإقبال1على1االآخرين1واإقبال1االآخرين1 1111111ونظرا1ًحلاجة1املعوق1ح�سياً
علي���ه,1مم���ا1ينمي1لدي���ه1مفهوم1ذات1موج���ب1وي�سعره1بتقدي���ر1مرتفع1للذات,1
باالإ�ساف���ة1اإىل1التخفي���ف1م���ن1ال�سغ���وط1احلياتي���ة1املرتبط���ة1باإعاقته1والتي1
تتزاي���د1م���ع1مراح���ل1من���وه1املختلف���ة,1وت���زداد1حدته���ا1يف1مرحل���ة1املراهق���ة.1
ل���ني1Allen (1990)1اأن1تقدي���ر1الف���رد1لذات���ه1يتاأث���ر1بعوام���ل1كرثة1 ف���ريى1اآ
منه���ا1م���ا1يتعل���ق1بالف���رد1نف�س���ه,1مثل:1قدرات���ه1وا�ستعدادات���ه,1والفر�ص1التي1
بالبيئ���ة1 يتعل���ق1 م���ا1 الفائ���دة,1ومنه���ا1 ل���ه1 ي�ستغله���ا1مب���ا1يحق���ق1 اأن1 ي�ستطي���ع1
اخلارجي���ة؛1فاإذا1كان���ت1البيئ���ة1تهيئ1للفرد1املج���ال1لالنطالق1واالإبداع,1فاإن1
تقدي���ره1لذات���ه1ي���زداد,1واأم���ا1اإذا1كان���ت1البيئة1حمبط���ة1وت�س���ع1العوائق1اأمام1
اأن1ي�ستغ���ل1قدرات���ه1وا�ستعدادات���ه,1وال1ي�ستطي���ع1 الف���رد1بحي���ث1ال1ي�ستطي���ع1
حتقي���ق1طموح���ه1عندئ���ذ1يق���ل1تقديره1لذات���ه1اأ�سف1اإىل1ذلك1اأن1من���و1تقدير1

ال���ذات1ال1يتاأث���ر1بالعوام���ل1البيئي���ة1واملوقفي���ة1فح�س���ب.

11111ومم���ا1�سب���ق1يت�س���ح1اأن1اإعاق���ة1الف���رد1توؤث���ر1ب�سكل1اأو1باأخر1عل���ى1ر�ساه1عن1
حياته1وتقبله1لذاته,1كما1اأن1مرحلة1اجلامعة1لها1تاأثري1بالغ1يف1حياة1الطلبة1
املعوق���ني1ب�سف���ة1عامة1الأنهم1خالل1ه���ذه1املرحلة1يفك���رون1يف1م�ستقبلهم1بعد1
التخ���رج1م���ن1اجلامع���ة.1وق���د1يلجاأ1الطلبة1املعوقني1�سمعي���ا1ًواملعوقني1ب�سرياً-1
ب�سفة1خا�سة-1اإىل1ا�ستخدام1اأ�ساليب1خمتلفة1ملواجهة1ال�سغوط1التي1تواجههم,1
واأن1هن���اك1اختالفا1ًوا�سحا1ًيف1�سيوع1ه���ذه1االأ�ساليب1تبعا1ًملتغريات1متعددة.1ولذا1
ن���ه1من1ال�س���روري1التعرف1عل���ى1االأ�ساليب1الت���ي1ي�ستخدمها1 وج���د1الباحث1اأ
النف�سي���ة1 ال�سغ���وط1 ملواجه���ة1 ب�سري���ا1ً واملعوق���ني1 �سمعي���ا1ً املعوق���ني1 الطلب���ة1

لديه���م1وعالقته���ا1بتقدي���ر1ال���ذات.111

م�صكلة الدرا�صة 
111ال1�سك1اأن1االإن�سان1ال1يقف1مكتوف1اليدين1اإزاء1اأي1�سغط1يوتره1اأو1يهدد1حياته,1
فاحلف���اظ1عل���ى1النف����ص1الب�سرية1وتوازنه���ا1غريزة1فطري���ة1يتمتع1به���ا1االإن�سان.1
وعلي���ه1فاإن1ال�سخ����ص1ذو1االإعاقة1يواجه1العديد1من1ال�سغوط1النف�سية,1فيحاول1
التعام���ل1معه���ا1ب�سكل1مبا�سر1اأو1غ���ري1مبا�سر1والتكيف1معها,1وتخفي���ف1اآثارها1اأو1

حلها,1وي�ستخدم1يف1ذلك1اأ�ساليب1معرفية1وانفعالية1و�سلوكية.1
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111ويف1�سوء1تعاون1الباحث1مع1مركز1ذوي1االحتياجات1اخلا�سة1بجامعة1امللك1�سعود1
خالل1العام1اجلامعي14341/14331ه�,1كم�ست�سار1غري1متفرغ,1الحظ1الباحث1اأن1بع�ص1
الطالب1املعوقني1�سمعيا1ًواملعوقني1ب�سريا1ًيوجد1بينهم1تفاوت1يف1مواجهة1ال�سغوط1
النف�سية1التي1يعانوا1منها1يف1املواقف1احلياتية1املختلفة1داخل1اإطار1اجلامعة,1والتي1
قد1توؤثر1على1تقييمهم1لذواتهم,1وقد1يكون1ذلك1نتيجة1ملا1يواجهه1الفرد1املعوق1يف1
هذه1املرحلة1من1حتديات1و�سغوط1حياتية,1فيعاين1العديد1من1ال�سراعات1النف�سية,1
ويف1ه���ذا1ال�س���دد1اأ�س���ار1ليونه���اردت1Leonhardt(1998)11اأن1الف���رد1املع���وق1�سمعي���ًا1
واملع���وق1ب�سريا1ًيتعر����ص1ل�سراعات1نف�سية1واجتاهات1اجتماعي���ة1خا�سة,1تتمثل1يف1
ق�سوة1املعاملة,1ونبذه1واإهماله1وعدم1تقبله1اأو1حمايته1ب�سكل1مبالغ1فيه1مما1يجعله1
اأكرث1�سعورا1ًبالعجز1عن1مواجهة1كثري1من1املواقف,1وعر�سة1للعديد1من1ال�سغوط1
الت���ي1تفر�سه���ا1االإعاقة1واملجتمع1عليه.1وق���د1يتعر�ص1الطالب1املع���وق1اإىل1�سغوط1
اأكادميي���ة1ونف�سية1واجتماعية1داخل1جمتمع1العاديني,1و�سغوط1حياتية1جمتمعية1
خارجه���ا,1توؤث���ر1�سلبا1ًعل���ى1�سلوكه1وبناء1�سخ�سيت���ه1واإجنازاته1العلمي���ة.1وي�ستخدم1
الطالب1اأ�ساليب1مواجهة1وتكيف1خمتلفة1للتعامل1مع1ال�سغوط1التي1تواجهه.1وقد1
اختلفت1هذه1االأ�ساليب1– وفقا1ًللدرا�سات1املتعددة1– تبعا1ًملتغريات1�سخ�سية1تتعلق1
بالف���رد,1ومتغريات1ثقافية1تتعلق1باملجتمع.1وهذا1ما1ا�ستدع���ى1اإجراء1هذه1الدرا�سة1
للك�سف1عن1اأهم1اأ�ساليب1مواجهة1ال�سغوط1النف�سية1�سيوعا1ًلدى1الطلبة1املعوقني1
�سمعي���ا1ًواملعوقني1ب�سريا1ًيف1بيئة1لها1ثقافتها1وخ�سو�سيتها1املتفردة,1وعالقة1هذه1

االأ�ساليب1بتقدير1الذات1لديهم1.

111ويف1�س���وء1م���ا1�سب���ق1ميكن1�سياغة1الت�ساوؤل1الرئي�ص1التايل:1“ما هي العالقة بني 
اأ�س�اليب مواجهة ال�س�غوط النف�س�ية وتقدير الذات لدى الطلبة املعوقني �سمعيًا 

واملعوقني ب�سريًا؟.1ويتفرع1منه1الت�ساوؤالت1الفرعية1التالية:

11 م���ا1اأك���رث1اأ�سالي���ب1مواجه���ة1ال�سغ���وط1النف�سي���ة1ا�ستخدام���ا1ًل���دى1الطلب���ة1.
املعوقني1�سمعيا1ًواملعوقني1ب�سرياً؟.

21 هل1توجد1عالقة1ارتباطية1بني1اأ�ساليب1مواجهة1ال�سغوط1النف�سية1وتقدير1.
الذات1لدى1الطلبة1املعوقني1�سمعيا1ًواملعوقني1ب�سرياً؟.1
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31 1هل1تختلف1درجة1اأ�ساليب1مواجهة1ال�سغوط1النف�سية1ودرجة1تقدير1الذات1.
ل���دى1الطلب���ة1املعوق���ني1�سمعي���ا1ًواملعوق���ني1ب�سري���ا1ًوفق���ا1ًالخت���الف1متغ���ري1

اجلن�ص,1ونوع1االإعاقة,1ودرجتها,1ونوع1الكلية,1وامل�ستوى1الدرا�سي؟.

اأهداف الدرا�صة:1تهدف1الدرا�سة1اإىل:1

11 1التع���رف1عل���ى1اأك���رث1اأ�سالي���ب1مواجهة1ال�سغ���وط1النف�سي���ة1ا�ستخداما1ًلدى1.
الطلبة1املعوقني1�سمعيا1ًواملعوقني1ب�سرياً.1

21 التع���رف1عل���ى1ن���وع1العالق���ة1االرتباطي���ة1ب���ني1اأ�سالي���ب1مواجه���ة1ال�سغ���وط1.
النف�سية1وتقدير1الذات1لدى1الطلبة1املعوقني1�سمعيا1ًواملعوقني1ب�سرياً.

31 الك�سف1عن1الفروق1االإح�سائية1بني1درجات1الطلبة1املعوقني1�سمعيا1ًواملعوقني1.
ب�سري���ا1ًيف1اأ�سالي���ب1مواجهة1ال�سغوط1النف�سية,1وتقدي���ر1الذات1وفقا1ًملتغري1

اجلن�ص,1ونوع1االإعاقة,1ودرجتها,1ونوع1الكلية,1وامل�ستوى1الدرا�سي.

اأهمية الدرا�صة:1
تعد1الدرا�سة1احلالية1ذات1اأهمية1ق�سوى1يف1جمال1تربية1وتعليم1الطلبة1املعوقني1
�سمعي���ا1ًواملعوق���ني1ب�سري���ا1ًعل���ى1امل�ستوي���ني1النظ���ري1والتطبيق���ي,1حي���ث1ت�سه���م1
الدرا�س���ة– م���ن1الناحي���ة1النظري���ة1-1يف1اإلق���اء1ال�س���وء1عل���ى1اأ�سالي���ب1مواجه���ة1
ال�سغ���وط1النف�سي���ة,1وتقدي���ر1ال���ذات1ل���دى1الطلب���ة1املعوق���ني1�سمعي���ا1ًواملعوق���ني1
ب�سري���ا1ًباملرحل���ة1اجلامعية,1كما1تعد1الدرا�س���ة1احلالية– يف1حدود1علم1الباحث-1
من1الدرا�سات1القليلة1التي1اأجريت1على1طلبة1اجلامعة1املعوقني1�سمعيا1ًواملعوقني1

ب�سرياً.

111كم���ا1حت���اول1الدرا�س���ة1– م���ن1الناحية1التطبيقي���ة1-1الك�سف1عن1اأك���رث1اأ�ساليب1
مواجهة1ال�سغوط1النف�سية1�سيوعا1ًلدى1املعوقني1�سمعيا1ًواملعوقني1ب�سرياً,1حتى1
يتمكن1الباحث1من1تكوين1نظرة1وا�سحة1حول1جدوى1هذه1االأ�ساليب1ومالءمتها1
له���ذه1الفئ���ة1يف1املرحلة1اجلامعية.1وتق���دمي1تو�سيات1تكون1عون���ا1ًللمتخ�س�سني1
وامل�سئول���ني1الرتبوي���ني1وذوي1العالق���ة1برتبي���ة1وتعلي���م1هوؤالء1الطلب���ة1يف1و�سع1
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واإعداد1برامج1اإر�سادية1وعمل1ندوات1ولقاءات1ت�ساعدهم1على1تنمية1مهاراتهم1يف1
مواجه���ة1ال�سغوط1النف�سي���ة,1والتي1ت�ساهم1يف1تخفيف1ال�سغ���وط1النف�سية1التي1
يعاين1منها1الطلبة1املعوقني1�سمعيا1ًواملعوقني1ب�سريا1ًواملرتبطة1باإعاقتهم1ب�سكل1

ي�سمن1ا�ستمرارهم1يف1الدرا�سة1اجلامعية.

م�صطلحات الدرا�صة:
1- اأ�ساليب مواجهة ال�سغوط: 

11111111يعرف1اإلي�ص1واآخرون1Ellis et al. (1997)11اأ�ساليب1مواجهة1ال�سغوط1على1
اأنه���ا1الط���رق1التي1يدرك1بها1الف���رد1�سغوط1احلياة1ويف�سره���ا1ويقيمها,1واأ�سلوبه1
يف1التعام���ل1معه���ا1حتى1ي�سل1اإىل1م�ست���وى1من1التوافق,1وعلى1ذل���ك1فاإن1املواقف1
ال�ساغط���ة1ن���ادرا1ًم���ا1توجد1مبفردها,1ولك���ن1هناك1مواقف1حياتي���ة1هي1التي1يتم1
اإدراكه���ا1على1اأنه���ا1�ساغطة,1ا�ستنادا1ًعلى1معارف1الف���رد1واإدراكاته1وخرباته1اأثناء1

التفاعل1مع1هذه1الظروف1)عبداهلل,20011(.

  وتع�رف اإجرائي�ًا بالدرجة1التي1يح�سل1عليها1الطلب���ة1املعوقني1�سمعيا1ًواملعوقني1
ب�سريا1ًباملرحلة1اجلامعية1على1مقيا�ص1اأ�ساليب1مواجهة1ال�سغوط1النف�سية.

2- تقدير الذات: 
111111ُتع���رف1ال�سب���ع1)2007(1تقدي���ر1الذات1باأنه1التقييم1ال���ذي1ي�سعه1الفرد1لنف�سه1
ليحك���م1ب���ه1عل���ى1درجة1كفاءت���ه1ال�سخ�سية,1و�سع���وره1بالر�سا1عن1تقدي���ره1الأدائه1
الدرا�سي1واجل�سمي1واالجتماعي,1كما1يت�سمن1مدى1اإح�سا�سه1باالأمن1النف�سي.

11
1111ويع���رف1تقدي���ر1ال���ذات1اإجرائي�ًا1بالدرجة1الت���ي1يح�سل1عليه���ا1الطلبة1املعوقني1
�سمعيا1ًواملعوقني1ب�سريا1ًباملرحلة1اجلامعية1على1مقيا�ص1تقدير1الذات1امل�ستخدم1

يف1الدرا�سة.1

3- املعوقني �سمعيًا: 
111111ه���م1االأف���راد1الذي���ن1لديه���م1م�سكل���ة1ما1يف1حا�سة1ال�سمع1بدرج���ة1ما1من1الفقد1
�س���واء1اأكان���ت1جزئي���ة1اأو1كلية,1مما1يحول1دون1ا�ستخدامه���م1اجليد1لتلك1احلا�سة,1
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ويرتتب1عليه1احتياجهم1الإحدى1املُعينات1ال�سمعية1اخلا�سة1بهم)حممد,20081(.
1111وُيعرف���وا1اإجرائي�ًا1باأنه���م1الطلب���ة1ال�سم1و�سعاف1ال�سم���ع1امل�سجلني1مبركز1ذوي1
االحتياج���ات1اخلا�س���ة1بجامعة1امللك1�سعود1مبرحل���ة1البكالوريو�ص1ببع�ص1كليات1

اجلامعة.

4- املعوقني ب�سريًا: 
111111111هم1االأفراد1الذين1فقدوا1ب�سرهم1كليا1ًاأو1جزئيا1ً�سواء1كانت1االإعاقة1الب�سرية1
والدي���ة1اأو1مكت�سبة,1مما1جتعلهم1يعتمدوا1عل���ى1حوا�سهم1االأخرى1للح�سول1على1
املعرفة,1ويحتاجون1اإىل1امل�ساعدة1املادية1واالأدبية1من1املجتمع1)البها�ص,12006(.

1
1111وُيعرفوا1اإجرائيا1ًباأنهم1الطلبة1املكفوفني1و�سعاف1الب�سر1امل�سجلني1مبركز1ذوي1
االحتياج���ات1اخلا�س���ة1بجامعة1امللك1�سعود1مبرحل���ة1البكالوريو�ص1ببع�ص1كليات1

اجلامعة.

مددات الدرا�صة:1
تتحدد1الدرا�سة1احلالية1باحلدود1التالية:1

11 1احل���دود1املو�سوعي���ة:1اقت�سرت1الدرا�سة1على1التعرف1على1اأ�ساليب1مواجهة1.
ال�سغ���وط1النف�سي���ة1وعالقتها1بتقدي���ر1الذات1لدى1الطلب���ة1املعوقني1�سمعيا1ً

واملعوقني1ب�سرياً.
21 ب�سري���ا1ًمبرحل���ة1. واملعوق���ني1 �سمعي���ا1ً املعوق���ني1 الطلب���ة1 املكاني���ة:1 احل���دود1

البكالوريو����ص,1وامل�سجلني1يف1مركز1ذوي1االحتياجات1اخلا�سة1بجامعة1امللك1
�سعود1مبدينة1الريا�ص.

31 1احلدود1الزمنية1الف�سل1الدرا�سي1الثاين1من1العام1اجلامعي1434/14331ه�1111111111.

الإطار النظري والدرا�صات ال�صابقة 
1111يتن���اول1الباح���ث1االإط���ار1النظري1والدرا�سات1ال�سابقة1م���ن1خالل1اإلقاء1ال�سوء1
عل���ى1متغريات1الدرا�س���ة1احلالية,1فيلقي1الباحث1ال�سوء1عل���ى1اأ�ساليب1املواجهة,1
وتقدير1الذات1,1ويف1االأخري1يتناول1غن1املوقني1�سمعيا1ًواملعوقني1ب�سريا1ًبنوع1من1

االإيجاز,1وفيما1يلي1بيان1ذلك:
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1Coping Styles1:اأولً: اأ�ساليب املواجهة
11ي���رى1فولكم���ان1والزارو����ص1Folkman & Lazarus (1985)1اأن1املواجه���ة11
1Copingُتع���د1تغ���ريا1ًيف1اجلهود1ال�سلوكية1واملعرفية1ملواجهة1مطالب1خارجية1اأو1
داخلية1حمددة1لدى1الفرد1والتي1يتم1تقييمها1من1جانب1الفرد1على1اأنها1ُمرِهقة1
اأو1تف���وق1موارده.1بينما1عرف1بوتزين1Bootzin (1991)1املواجهة1باأنها1العملية1
الت���ي1يق���وم1بها1الفرد1ملواجه���ة1ما1يعانيه1من1�سغوط1خارجي���ة1وداخلية1بطريقة1

ي�ستطيع1بها1تقليل1هذه1ال�سغوط.

اأم���ا1ع���ن1اأ�سالي���ب1املواجه���ةCoping Styles1,1فيعرفها1حمم���د1)2008(1باأنها1
االأ�سالي���ب1الت���ي1يواج���ه1به���ا1املع���وق1اأح���داث1احلي���اة1اليومي���ة1ال�ساغط���ة,1والتي1
تتوق���ف1مقوماته���ا1االإيجابية1اأو1ال�سلبية1نحو1االإق���دام1اأو1االإحجام1طبقا1ًلقدرات1
الف���رد1املع���وق,1واإط���اره1املرجع���ي1لل�سل���وك,1ومهارات���ه1يف1حتم���ل1اأح���داث1احلي���اة1
اليومي���ة1ال�ساغط���ة,1وطبقا1ًال�ستجابات���ه1التكيفية1نحو1مواجه���ة1هذه1االأحداث1

دون1اإحداث1اأي1اآثار1�سلبية1ج�سمية1اأو1نف�سية1عليه.

11111ويف1ال�سي���اق1نف�س���ه,1يع���رف1تايل���ور1Taylor(1995)1اأ�سالي���ب1املواجه���ة,1باأنه���ا1
مي���ل1ع���ام1ل���دى1الف���رد1ميكنه1م���ن1مواجهة1اأح���داث1احلي���اة1ال�ساغط���ة1بطريقة1
معين���ة.1كما1عرفت1عجاج���ة1)2007(1اأ�ساليب1مواجهة1ال�سغ���وط1النف�سية,1باأنها1
عب���ارة1ع���ن1ا�سرتاتيجي���ات1مواجه���ة1امل�سك���الت,1والتي1ميك���ن1قيا�سه���ا1باعتبارها1
اال�سرتاتيجي���ات1الت���ي1ي�ستخدمها1االأفراد1ب�سفة1عام���ة1ملواجهة1مدى1وا�سع1من1
م�سادر1ال�سغوط1بهدف1الو�سول1اإىل1حالة1التكيف1وهي1تختلف1من1فرد1الآخر,1
ويرج���ع1ذل���ك1للعديد1م���ن1العوامل1مث���ل:1وجهة1ال�سب���ط,1وال�سالب���ة1النف�سية,1

والفعالية1الذاتية,1ومنط1ال�سخ�سية,1اأو1قد1تكون1عوامل1بيئية1اأو1اجتماعية.

11111واأ�سار1كابلني1واآخرين1Kaplan, et al. (1993)1اإىل1اأن1الباحثني1قد1تناولوا1
م�سطل���ح1املواجهة1بعدة1طرق1يف1جم���ال1ال�سغوط,1فالبع�ص1تناوله1من1الناحية1
النف�سية1على1اأنه1فئة1فرعية1للدفاع,1وتناوله1البع�ص1االآخر1على1اأنه1ميكانزمات1
املواجه���ة1اأو1مه���ارات1املواجه���ة,1اأو1اأ�سالي���ب1املواجه���ة1وه���ذه1امل�سطلح���ات1جتدها1

قابلة1للتبادل1بالرغم1من1اأنها1تعرب1عن1اأفكار1خمتلفة.1
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111وم���ن1خ���الل1العر�ص1ال�ساب���ق1ملفهوم1اأ�ساليب1مواجه���ة1ال�سغوط1يت�سح1اأنها1
كلها1تركز1على1مفاهيم1واحدة1وهى1جمموعة1االأ�ساليب/1اال�سرتاتيجيات1�سواء1
كان���ت1املعرفي���ة1اأو1ال�سلوكي���ة1الت���ي1ي�ستخدمه���ا1اأو1يوظفها1الف���رد1مل�ساعدته1على1
التغل���ب1عل���ى1املواق���ف1ال�ساغطة1ل���ه,1وهى1ت�سم���ل1كل1املحاوالت1التي1م���ن1�ساأنها1
م�ساع���دة1الف���رد1عل���ى1اإح���داث1تغ���ريات1خلف����ص1م�ست���وى1التعر����ص1لل�سغ���وط1

النف�سية.

11111ولق���د1حاول���ت1بع����ص1الدرا�سات1ت�سنيف1اأ�سالي���ب1مواجهة1ال�سغوط1والتكيف1
معها,1منها1درا�سة1مارتن1واآخرين1Martin, et al. (1992)التي1�سنفت1اأ�ساليب1

مواجهة1ال�سغوط1اإىل1اأ�سلوبني1هما:
11 1اأ�سالي���ب1املواجهة1االنفعالية:1وتتمث���ل1يف1ردود1انفعالية1يف1مواجهة1املواقف1.

ال�ساغطة1مثل1الغ�سب1والتوتر1واالنزعاج1والقلق1والياأ�ص.
21 اأ�ساليب1املواجهة1املعرفية:1وتتمثل1يف1اإعادة1تف�سري1وتقومي1املوقف1والتحليل1.

املنطقي1والن�ساط1العقلي1له.

111111بينما1�سنف1هيجينز1واأندلر1Higgins& Endler(1995)11اأ�ساليب1التعامل1
مع1ال�سغوط1اإىل1ثالثة1اأ�سكال1هي:1

11 اأ�سلوب1التوجه1الن�سط1نحو1االأداء:1ويق�سد1به1املحاوالت1ال�سلوكية1الن�سطة1.
التي1يقوم1بها1الفرد1للتعامل1مبا�سرة1مع1امل�سكلة1وب�سورة1عقالنية1وواقعية.

21 اأ�سل���وب1التوجه1االنفعايل:1ويق�سد1ب���ه1ردود1االأفعال1االنفعالية1والع�سوائية1.
التي1ت�سيب1الفرد1وتنعك�ص1على1اأ�سلوبه1يف1التعامل1مع1م�سدر1ال�سغط.

31 1اأ�سل���وب1التوج���ه1نحو1التجنب:1ويق�سد1به1حماوالت1الفرد1لتجنب1املواجهة1.
املبا�سرة1مع1املواقف1ال�ساغطة,1وقد1يكتفي1باالن�سحاب1من1املواقف.

111ويف1نف����ص1ال�سي���اق1�سن���ف1اإ�سماعي���ل1)2004(1اأ�سالي���ب1مواجه���ة1ال�سغ���وط1اإىل1
اأ�ساليب1املواجهة1نحو1االنفعال,1ويحاول1فيها1الفرد1التحكم1يف1م�ساعره1ال�سلبية1
مث���ل1الغ�سب1واالإحب���اط1واخلوف1التي1ت�سببه���ا1االأحداث1ال�ساغط���ة.1واأ�ساليب1
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املواجه���ة1نح���و1امل�سكل���ة,1ويح���اول1فيه���ا1الف���رد1و�س���ع1خط���ط1واقعي���ة1متما�سك���ة1
للتفاعل1ويجهد1نف�سه1للتحكم1املبا�سر1يف1امل�سكلة1قدر1امل�ستطاع.

1111ويف1�س���وء1مفاهي���م1واأ�سك���ال1اأ�سالي���ب1مواجه���ة1ال�سغ���وط1النف�سي���ة1والتباي���ن1
املوج���ود,1اأجري���ت1العدي���د1م���ن1الدرا�س���ات1الت���ي1تناولت1اأك���رث1اأ�سالي���ب1مواجهة1
ال�سغ���وط1�سيوعا1ًلدى1عينات1خمتلفة1من1الطلبة1املراهقني1والرا�سدين,1منها:1
درا�س���ة1الزار����ص1وفولكم���ان1Lazarus & folkman  (1988)1الت���ي1ك�سف���ت1اأن1
اأك���رث1اأ�سالي���ب1مواجه���ة1الظروف1ال�ساغط���ة,1الدعم1االجتماع���ي,1والتحول1عن1

املو�سوع,1و�سبط1الذات,1والتخطيط1حلل1امل�سكالت.

1111اأم���ا1ع���ن1اأ�سالي���ب1املواجه���ة1الت���ي1ي�ستخدمه���ا1املراهق���ني1للتعام���ل1م���ع1االأحداث1
  Patterson & McCubbin11ال�ساغطة1التي1تواجههم1فاأجرى1باتر�سون1ومكوبني
(1987)1درا�سة1ك�سفت1عن1وجود1فروق1دالة1اإح�سائيا1ًبني1متو�سطات1درجات1االإناث1
ومتو�سط���ات1درج���ات1الذك���ور1ل�سال���ح1االإناث1يف1ث���الث1اأ�ساليب1وه���ي1البحث1عن1
امل�ساع���دة1االجتماعية,1وح���ل1امل�سكالت,1وبناء1الكفاءة1الذاتية.1يف1حني1اأن1الذكور1

كانوا1اأكرث1ا�ستخداما1ًالأ�سلوب1ال�سخرية.1

1111ول���ذا,1ف���اإن1ا�ستخ���دام1بع����ص1اأ�سالي���ب1مواجه���ة1ال�سغ���وط1دون1غريه���ا1يك���ون1
حمك���وم1بع���دد1من1العوام���ل1منها1اجلن����ص,1واملرحلة1العمرية,1ون���وع1االإعاقة-1اإن1
وج���دت-1ودرجته���ا,..1اإلخ.1وهذا1ما1اأكدته1نتائج1درا�س���ة1النيال1وعبد1اهلل1)1997(1
بوج���ود1عالق���ة1ارتباطي���ة1موجب���ة1بني1بع����ص1اأ�سالي���ب1مواجهة1�سغ���وط1احلياة1
مث���ل:1التوج���ه1االنفع���ايل,1والتوج���ه1التجنب���ي,1والتوجه1نح���و1االأداء1وبني1القلق1
واالكتئ���اب1والو�سوا����ص1القه���ري.1وال1يوج���د1اأث���ر1ملتغ���ريات1اجلن����ص1والتخ�س�ص1
الدرا�س���ي1والعم���ر1يف1اأغلب1ه���ذه1االأ�ساليب,1وكانت1جمموع���ة1مرتفعي1ال�سغوط1
اأكرث1ميال1ًال�ستخدام1اأ�سلوب1التوجه1االنفعايل1بينما1كانت1جمموعة1منخف�سي1

ال�سغوط1اأكرث1ميال1ًال�ستخدام1اأ�سلوب1التوجه1نحو1االأداء.

1111وم���ن1املوؤك���د1اأن1تعر����ص1االأفراد1لل�سغوط1ال�سديدة,1قد1يوؤدى1بهم1اإىل1العديد1
م���ن1االآث���ار1ال�سلبي���ة,1يت�سدره���ا1ا�سط���راب1وا�سح1عل���ى1امل�ست���وى1الف�سيولوجي,1
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ف�سال1ًعن1عدم1قدرتهم1على1التوافق1النف�سي1واالجتماعي.1االأمر1الذي1يدعونا1
اإىل1الق���ول1ب���اأن1ال�سغوط1الواقعة1على1االأفراد1ال1ميك���ن1تف�سريها1اإال1من1خالل1
م���دى1ق���درة1الف���رد1عل���ى1مواجهته���ا,1واالإقالل1م���ن1حدته���ا.1ولعل1ذل���ك1ما1دفع1
بال���رتاث1البحث���ي1يف1جمال1ال�سغ���وط1باالهتم���ام1باأ�ساليب1املواجهة,1ل���ذا1اأ�سبح1
هن���اك1�س���رورة1للبحث1يف1االأ�ساليب1التي1يتعامل1من1خاللها1االأفراد1مع1املواقف1

ال�ساغطة1يف1حياتهم1)عبداهلل,20011(.

111فاإذا1كان1هذا1هو1احلال1لدى1االأفراد1العاديني,1فما1بالنا1باالأفراد1ذوي1االإعاقة,1
ف���ال1�س���ك1اأنن���ا1-1ب�سفة1عام���ة-1نعي�ص1يف1ع�سر1يزخ���ر1بال�سراع���ات1والتناق�سات1
وامل�سك���الت,1وت���زداد1في���ه1مطالب1احلي���اة,1وتت�سارع1في���ه1التغ���ريات1التكنولوجية1
والثقافي���ة1والقيمي���ة,1مم���ا1نتج1عن���ه1مواق���ف1�ساغطة1�سدي���دة,1وم�س���ادر1للقلق1
والتوت���ر1وعوام���ل1اخلطر1والتهديد.1مما1جعل1الطال���ب1ذوي1االإعاقة1يعاين1مما1
يعانيه1الطالب1العادي1اإ�سافة1ًاإىل1ما1يعانيه1هو1ب�سبب1االإعاقة1التي1تفر�ص1عليه1

الكثري1من1االآثار1ال�سالبة1املرتتبة1عليها.

11111ويف1ه���ذا1ال�سي���اق1اأ�س���ارت1نتائ���ج1درا�س���ة1حمم���ود1)2009(1اإىل1وجود1عالقة1
ارتباطي���ة1موجبة1دالة1اإح�سائيا1ًبني1درجات1اأبع���اد1مقيا�ص1احلاجات1النف�سية1
ودرج���ات1اأبع���اد1مقيا�ص1اأ�سالي���ب1مواجهة1ال�سغوط1ل���دى1املكفوفني,1وال�سم,1
والعادي���ني,1كم���ا1تو�سل���ت1اإىل1وج���ود1ف���روق1دال���ة1اإح�سائي���ا1ًب���ني1متو�سط���ي1
جمي���ع1 والعادي���ني(1يف1 وال�س���م1 الثالثة)املكفوف���ني1 الدرا�س���ة1 عين���ة1 درج���ات1
اأبع���اد1مقيا����ص1اأ�سالي���ب1مواجه���ة1ال�سغ���وط1ل�سال���ح1العاديني,1فيم���ا1عدا1ُبعد1

التنفي����ص1االنفع���ايل.

111111كما1اأكدت1نتائج1الدرا�سة1التي1اأجرها1رو�سينثال11Rosenthal (2000)11على1وجود1
عالق���ة1ارتباطية1موجبة1ب���ني1�سدة1التعر�ص1لل�سغوط1النف�سي���ة1واالكتئاب1والقلق1
و�سدة1الغ�سب1لدى1طالب1اجلامعة,1واأن1م�ستوى1االأعرا�ص1كانت1لدى1االإناث1اأعلى1

منه1لدى1الذكور.1
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111ونظ���را1ًحلاج���ة1الف���رد1املع���وق1اإىل1تقب���ل1االآخري���ن1ل���ه1وتقبل���ه1لذاته,1مما1
ينم���ي1لدي���ه1مفه���وم1ذات1موج���ب1وي�سع���ره1بتقدي���ر1ذات1مرتف���ع,1باالإ�ساف���ة1
اإىل1التخفي���ف1م���ن1ال�سغ���وط1احلياتية1املرتبط���ة1باإعاقته1والت���ي1تتزايد1مع1
مراح���ل1منوه1املختلفة,1والت���ي1تزداد1حدتها1يف1مرحلة1املراهقة.1قام1رومانو1
1Romano (1984)بدرا�س���ة1هدف���ت1اإىل1التع���رف1عل���ى1اال�سرتاتيجيات1التي1
مراك���ز1 ط���الب1 ل���دى1 النف�سي���ة1 ال�سغ���وط1 ملواجه���ة1 املر�س���دون1 ي�ستخدمه���ا1
الت���ي1 اال�سرتاتيجي���ات1 اأن1 اإىل1 الدرا�س���ة1 وتو�سل���ت1 اجلامع���ات,1 يف1 االإر�س���اد1
ي�ستخدمه���ا1املر�س���دون1للتعام���ل1م���ع1�سغوطاتهم1النف�سي���ة1و�سغوط1طالبهم1
ه���ي:1التدريب1على1اال�سرتخاء1الع�سل���ي1العميق,1والتنف�ص1العميق,1والتدرب1

عل���ى1تاأكي���د1ال���ذات.

11111كم���ا1اأ�س���ار1ماكدونال���د1MacDonald (1993)1اإىل1اأن1ال�سغ���ط1النف�س���ي1ُيعد1
اأح���د1خ�سائ����ص1احلي���اة1املتك���رر1حدوثه���ا؛1اإال1اأن1االأف���راد1يختلف���ون1يف1م�ست���وى1
تعر�سه���م1ل���ه.1فم���ن1االأفراد1م���ن1يتعر�ص1لل�سغ���ط1ب�سكل1متك���رر,1ومنهم1من1ال1
يتعر����ص1ل���ه1اإال1ب�سك���ل1قلي���ل,1ومنهم1من1يك���ون1م�ستوى1ال�سغط1لدي���ه1مرتفعاً,1
واآخرون1يكون1م�ستوى1ال�سغط1لديهم1منخف�سا1ًوحمدوداً,1ولعل1ذلك1قد1يرجع1

اإىل1عدة1اأ�سباب1منها:1دور1الفرد1والتوقعات1ونوع1االإعاقة.1

1111ومن1خالل1تعامل1الباحث1مع1الطالب1ذوي1االإعاقة1باملرحلة1اجلامعية1فوجد1
اأنه���م1بحاج���ة1اإىل1التع���رف1عل���ى1االأ�سالي���ب11الالزم���ة1حل���ل1امل�سك���الت1ومواجهة1
االأزم���ات1والت�س���دي1له���ا1به���دف1حتقي���ق1ال�سحة1النف�سي���ة1لهم.1وذل���ك1من1اأجل1
الو�س���ول1اإىل1تنمي���ة1مهاراتهم1يف1مواجه���ة1املواقف1ال�ساغط���ة,1والتعامل1معها,1
وال�سيط���رة1عليه���ا1واحلد1من1اال�سطرابات1االنفعالي���ة1التي1قد1تنتج1عنها.1حتى1
يتمكن1الطالب1املعوق1يف1النهاية1من1االإدارة1الناجحة1لل�سغوط1التي1يعاين1منها.1
وه���ذا1م���ا1اأكدت���ه1الدرا�سة1الت���ي1اأجرتها1النيال1وعب���د1اهلل1)1997(1حي���ث1اأ�سفرت1
نتائ���ج1الدرا�س���ة1عن1وجود1عالق���ة1ارتباطية1موجبة1بني1بع����ص1اأ�ساليب1مواجهة1
�سغ���وط1احلي���اة1)اأ�سلوب1التوجه1االنفع���ايل-1اأ�سلوب1التوج���ه1التجنبي1-1اأ�سلوب1
التوج���ه1نح���و1االأداء(1وبني1القل���ق1واالكتئاب1والو�سوا�ص1القه���ري.1وال1يوجد1اأثر1
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ملتغريات1اجلن�ص1والتخ�س�ص1الدرا�سي1والعمر1على1اأغلب1هذه1االأ�ساليب,1وكانت1
جمموع���ة1مرتفع���ي1ال�سغوط1اأك���رث1ميال1ًال�ستخ���دام1اأ�سلوب1التوج���ه1االنفعايل1
بينما1كانت1جمموعة1منخف�سي1ال�سغوط1اأكرث1ميال1ًال�ستخدام1اأ�سلوب1التوجه1
 Hebert, et1نح���و1االأداء.1وق���د1اأ�سارت1نتائ���ج1درا�سة1اأجراها1هي���ربت1واآخرين
1al. (2009)اإىل1فعالي���ة1برنام���ج1اإدارة1ال�سغ���وط1با�ستخ���دام1مدخ���ل1الع���الج1

ال�سلوك���ي1املع���ريف,1وتعدي���ل1وتقلي���ل1التوت���ر1ل���دى1املراهق���ني.

1111111ويت�سح1مما1�سبق1اأن1اأ�ساليب1مواجهة1ال�سغوط1ُتعد1موؤ�سرا1ًملا1يتمتع1به1الفرد1
م���ن1كف���اءة1وفاعلية1وقدرة1على1املواجه���ة1مبا1يحقق1له1الت���وازن1النف�سي,1ويقلل1
من1التاأثري1ال�سلبي1لل�سغوط.1ولذا1يجب1الك�سف1عن1االأ�ساليب1التي1ي�ستخدمها1
املعوقني1�سمعيا1ًواملعوقني1ب�سريا1ًملواجهة1ال�سغوط1النف�سية1التي1تواجههم,1وكيفية1

احلد1من1هذه1ال�سغوط.

Self-Esteem11:ثانيًا: تقدير الذات
111111ي�سري1االأدب1النظري1اإىل1اأن1تقدير1الذات11Self-Esteem1اأحد1جوانب1مفهوم1
اأو�سع1هو1مفهوم1الذات11Self-concept1وي�سري1مفهوم1الذات1اإىل1تنظيم1متعدد1
االأوج���ه1ومعقد1الإدراكات1الفرد1التي1تتعل���ق1بذاته,1بينما1ي�سري1تقدير1الذات1اإىل1
اجت���اه1كل���ي1معم���م1ل���دى1الفرد1نح���و1ذات���ه,1يت�سمن1هذا1االجت���اه1التقيي���م1الذي1
يعطيه1الفرد1لذاته1يف1كليتها1وخ�سائ�سها,1والذي1ي�سهم1يف1توجيه1م�ساعره1نحو1
 Calhour111وي���رى1كال���ور1واأوكيل���ال.(Feshbach and Weiner,1991)1ذات���ه
Aocella (1990) &11اأن1مفه���وم1ال���ذات1هو1وجهة1نظ���ر1ال�سخ�ص1يف1ذاته,1وهو1
يت�سم���ن1ثالث���ة1اأبع���اد1ه���ي1معرف���ة1الف���رد1لذات���ه1وتوقعاته1منه���ا1وتقييم���ه1لها.11

1111بينما1عرف1عبد1احلافظ1)1984(1تقدير1الذات1باأنه1التقييم1الذي1ي�سعه1الفرد1
لذات���ه1ويت�سمن1ا�ستجاب���ات1القبول1اأو1الرف�ص1جتاه1ذات���ه,1وميثل1مدى1اعتقاده1
ع���ن1�سالحي���ة1ذاته,1ناجح..1هام1اأو1رديء1فهو1حكم1�سخ�سي1عن1�سالحية1معربا1ً

عنها1باجتاهاته1نحو1ذاته.1
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1111كم���ا1ي���رى1�سيمون���ز1واآخ���رون1Simons, et al. (1994)1اأن1تقدي���ر1ال���ذات1
يت�سم���ن1عمليتني1هما1تقييم1ال���ذات1وال�سعور1بجدارة1الذات,1حيث1ت�سري1االأوىل1
اإىل1عملي���ة1القي���ام1بحكم1�سع���وري1على1االأهمي���ة1االجتماعية1لل���ذات1ا�ستنادا1ًاإىل1
االجن���ازات1ال�سخ�سي���ة.11بينم���ا1ت�س���ري1الثاني���ة1اإىل1امل���دى1الذي1ي�سع���ر1فيه1الفرد1
بقيمت���ه1ال�سخ�سي���ة,1ويف1�سياق1النمو1ي���وؤدي1التقييم1االيجاب���ي1للذات1يف1مواقف1

متعددة1اإىل1�سعور1باالأهمية1واجلدارة.1

11111واملتتب���ع1للتعريف���ات1العدي���دة1لتقدير1الذات1ميك���ن1اأن1يخرج1بعدة1مالحظات1
وا�ستنتاجات1حول1مفهوم1تقدير1الذات1منها:

• اأن1االجتاه1نحو1الذات1يعك�ص1اإح�سا�ص1الفرد1بذاته1اإما1اإيجابا1ًاأو1�سلباً.	
• اأن1االيجابي���ة1يف1تقدي���ر1الذات1تعك����ص1اإح�سا�ص1ال�سخ�ص1بقيمت���ه,1واأهميته,1	

ور�ساه1عن1نف�سه,1واأن1ال�سلبية1يف1تقدير1الذات1تعك�ص1رف�سه1لذاته.
• اأن1ك���ال1االجتاه���ني1-1االيجابي1وال�سلبي1-1يوؤثر1بال1�س���ك1على1�سلوك1الفرد1	

احلايل.

1111111اأم���ا1ع���ن1اخللفي���ة1النظرية1لتقدير1الذات1فيعت���رب1تقدير1الذات1من1املفاهيم1
االأ�سا�سي���ة1امل�ستخدم���ة1يف1احلدي���ث1ع���ن1ال���ذاتSelf1,1باعتباره���ا1اأح���د1اأنظم���ة1
ال�سخ�سي���ة1يف1عل���م1النف����ص1احلدي���ث,1ولق���د1ُبذل���ت1كث���ري1م���ن1املح���اوالت1الإلقاء1
ال�س���وء1عل���ى1هذا1املفهوم,11وفيما1يل���ي1عر�ص1لبع�ص1النظري���ات1املف�سرة1لتقدير1

الذات,1وبيان1ذلك1كما1يلي:-

1Rosenberg Theory 1 - نظرية روزنربج
11111وفيه���ا1ح���اول1روزنربج1Rosenberg1درا�سة1من���و1وارتقاء1�سلوك1تقييم1الفرد1
لذاته,1و�سلوكه1من1زاوية1املعايري1ال�سائدة1يف1الو�سط1االجتماعي1املحيط1بالفرد.1
اهت���م1بال���دور1ال���ذي1تقوم1به1االأ�س���رة1يف1تقدير1الفرد1لذاته.1وعم���ل1على1تو�سيح1
العالق���ة1ب���ني1تقدي���ر1ال���ذات1ال���ذي1يتك���ون1يف1اإط���ار1االأ�س���رة1واأ�سالي���ب1ال�سل���وك1

االجتماعي1الالحق1للفرد1فيما1بعد.
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1Coopersmith Theory  2 - نظرية كوبر �سميث
11111111اأم���ا1كوب���ر1�سمي���ث1Cooper smith1ف���ريى1اأن1تقدي���ر1ال���ذات1ه���و1احلك���م1
ال���ذي1ي�س���دره1الفرد1على11نف�سه,1مت�سمنا1ًاالجتاهات1التي1يرى1اأنها1ت�سفه1على1
نح���و1دقيق.1ويق�سم1تعب���ري1الفرد1عن1تقديره1لذاته1اإىل1نوعني,1اأولهما:1التعبري1
الذاتي1وهو1اإدراك1الفرد1لذاته1وو�سفه1لها,1وثانيهما:1التعبري1ال�سلوكي1وي�سري1
اإىل1االأ�سالي���ب1ال�سلوكية1التي1تف�سح1ع���ن1تقدير1الفرد1لذاته,1التي1تكون1متاحة1
للمالحظ���ة1اخلارجي���ة,1ويعرب1تقدير1الذات1عند1كوب���ر1�سميث1عن1اجتاه1القبول1
اأو1الرف����ص,1وي�س���ري1اإىل1معتق���دات1الفرد1جتاه1ذاته,1لذل���ك1ميكن1تعريف1تقدير1
ال���ذات1باأن���ه1احلكم1على1�سالحية1الفرد1من1خالل1اجت���اه1تقييمي1نحو1الذات1يف1

املجاالت1االجتماعية,1واالأكادميية,1والعائلية,1وال�سخ�سية.

Ziller Theory1 3- نظرية زيلر
1111اأم���ا1زيل���ر11Ziller1فيعت���رب1تقدي���ر1الذات1ما1ه���و1اإال1البن���اء1االجتماعي1للذات.1
وينظ���ر1اإىل1تقدي���ر1ال���ذات11من1زاوية1نظرية1املج���ال1يف1ال�سخ�سية,1وهو1يوؤكد1اأن1
تقيي���م1الذات1ال1يح���دث1-1يف1معظم1احلاالت-1اإال1يف1االإطار1املرجعي1االجتماعي.1
وي�سف1زيلر1تقدير1الذات1باأنه1ُيقوم1به1الفرد1لذاته1ويلعب1دور1املتغري1الو�سيط؛1
اأو1اأن���ه1ي�سغ���ل1املنطقة1املتو�سطة1بني1الذات1والع���امل1الواقعي.1وعلى1ذلك1فعندما1
حتدث1تغريات1يف1بيئة1ال�سخ�ص1االجتماعية,1فاإن1تقدير1الذات1هو1العامل1الذي1
يحدد1نوعية1التغريات1التي1�ستحدث1يف1تقييم1الفرد1لذاته1تبعا1ًلذلك.1ويفرت�ص1
اأن1ال�سخ�سية1التي1تتمتع1بدرجة1عالية1من1تقدير1الذات,1توؤدي1وظائفها1بدرجة1
عالية1من1الكفاءة1يف1الو�سط1االجتماعي1الذي1توجد1فيه.1كما1اأن1تاأكيده1على1العامل1
االجتماعي1جعله1ي�سمى1مفهوم1باأنه1تقدير1الذات1االجتماعي1)جربيل,19981(.1

11111اأم���ا1ع���ن1الدرا�س���ات1والبح���وث1الت���ي1تناول���ت1تقدير1الذات1ل���دى1املعوقني1
ح�سي���اً,1فق���د1اأ�سف���رت1نتائ���ج1درا�س���ة1الطح���ان1)1995(1ع���ن1وج���ود1ف���روق1دال���ة1
اإح�سائيا1ًبني1ال�سم1والعاديني1يف1تقدير1الذات1,1وذلك1ل�سالح1االأفراد1العاديني.1
اأم���ا1نتائ���ج1الدرا�س���ة1التي1قام1بها1�سعبان1)1998(1فك�سفت1عن1وجود1فروق1دالة1
اإح�سائي���ا1ًبني1ال�سم1و�سعاف1ال�سم���ع1يف1تقدير1الذات1ل�سالح1�سعاف1ال�سمع1من1
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ناحي���ة1و�سع���اف1ال�سم���ع1والعاديني1يف1تقدي���ر1الذات1ل�سال���ح1العاديني1من1ناحية1
اأخرى.1وتو�سلت1نتائج1درا�سة1ال�سايغ1)2001(1اإىل1نف�ص1نتائج1الدرا�سة1ال�سابقة1
فاأ�سف���رت1ع���ن1وجود1تدين1يف1تقدير1الذات1ل���دى1ال�سم1عنه1لدى1العاديني,1وكذا1

تدين1تقدير1الذات1لدى1ال�سم1عنه1لدى1�سعيفي1ال�سمع.

111111ويف1نف����ص1ال�سي���اق1اأك���دت1نتائج1درا�سة1فريدب���رج1Friedburg  (2003)1على1
وجود1عالقة1موجبة1بني1تقدير1الذات1وتكيف1ال�سم1و�سعاف1ال�سمع1مع1اأقرانهم1

العاديني.

1111111ومن1وجهة1نظر1اأخرى1ك�سفت1نتائج1الدرا�سة1التي1قامت1بها1كا�سف1)2004(1
ع���ن1عدم1وج���ود1فروق1دال���ة1اإح�سائيا1ًب���ني1تقدير1الذات1لدى1الط���الب1املعوقني1

�سمعيا1ًو�سلوك1االن�سحاب1وال�سلوك1النمطي1واللزمات.

1111111كم���ا1اأج���رى1جامب���ور1واإلي���وت1Jambor & Elliolt (2005)1درا�س���ة1هدفت1
اإىل1فح����ص1تقدي���ر1ال���ذات1والق���درة1عل���ى1التحمل1ل���دى1ال�س���م,1واأ�سف���رت1نتائج1
الدرا�س���ة1عن1وجود1ارتب���اط1بني1تقدير1الذات1واحلالة1ال�سمعية1ودرجة1االإعاقة,1
واأمناط1التوا�سل1االأ�سري1لدى1ال�سم,1كما1اأو�سحت1النتائج1تاأثري1فهم1االآخرين1
1Teri & James (2002)1االإيجاب���ي1له���م1عل���ى1تقديره���م1لذواتهم.1لق���د1اأ�س���ار
اإىل1اأن1االإعاق���ة1ترتب���ط1�سلبي���ا1ًبتقدير1الذات,1حيث1اأن1املع���وق1لديه1ت�سور1�سلبي1
ع���ن1نف�س���ه,1مم���ا1يوؤثر1على1كفاءت���ه1االجتماعية1ويعيقها,1وكذل���ك1على1حت�سيله1

الدرا�سي.

1111111وقامت1ال�سبع1)2007(1باإجراء1درا�سة1ا�ستهدفت1التعرف1على1اأمناط1التوا�سل1
داخ���ل1اأ�س���ر1االأطف���ال1�سع���اف1ال�سم���ع1وعالقته���ا1بك���ل1م���ن1حت�سيله���م1الدرا�سي1
وتقديره���م1لذواته���م,1واأو�سح���ت1نتائ���ج11الدرا�س���ة1اأن���ه1توج���د1عالق���ة1ارتباطية1

موجبة1بني1اأمناط1التوا�سل1وتقدير1الذات1لدى1االأفراد1�سعاف1ال�سمع.
1Edwards& Romero (2008)111111واأظهرت1نتائج1درا�سة1اإدواردز,1وورومريو
وج���ود1ارتباط1اإيجابي1بني1ا�سرتاتيجي���ات1مواجهة1ال�سغوط1ومتييز1ال�سغوط,1
كم���ا1اأظه���رت1النتائ���ج1اأن1تقدي���ر1ال���ذات1ينب���ئ1بالتفاع���ل1ب���ني1متيي���ز1ال�سغ���وط1
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وا�سرتاتيجي���ات1املواجه���ة,1كم���ا1اأ�س���ارت1النتائ���ج1اإىل1اأن1االأف���راد1مرتفع���ي1تقدير1
الذات1ي�ستخدمون1ا�سرتاتيجية1املواجهة1اأكرث1من1منخف�سي1تقدير1الذات.

ثالثًا: املعوقني �سمعيًا واملعوقني ب�سريًا
1- املعوقني �سمعيًا:     

11111ي���رى1الباح���ث1اأن1االإعاق���ة1ال�سمعي���ة1لي�س���ت1جمرد1ق�سور1يف1ق���درة1الفرد1على1
الك���الم,1واإمن���ا1ه���ذا1الق�س���ور1ه���و1اأ�سعف1االآث���ار1التي1تخلفه���ا1االإعاق���ة1ال�سمعية1
علي���ه,1كما1اأن1خ�سائ�ص1املعاقني1�سمعيا1ًتختلف1فيما1بينهم,1بل1وتزداد1�سلبا1ًهذه1

اخل�سائ�ص1بزيادة1درجة1االإعاقة1ال�سمعية1على1الفرد.

1111وحي���ث1اأن1االإعاق���ة1ال�سمعي���ة1للفرد1تع���د1امل�سدر1الرئي�س���ي1لل�سغوط1النف�سية1
التي1تقع1عليه,1كما1تزداد1التاأثريات1ال�سلبية1لالإعاقة1ال�سمعية1على1اخل�سائ�ص1
النمائي���ة1للفرد1بزيادة1�سدة1ه���ذه1االإعاقة,1فاإنه1بالتايل1تزداد1ال�سغوط1النف�سية1
الواقع���ة1علي���ه,1ولذا1يج���ب1على1املعوقني1�سمعي���ا1ًاختيار1ان�س���ب1اأ�ساليب1مواجهة1
ه���ذه1ال�سغوط,1مبا1يتنا�سب1م���ع1درجة1االإعاقة1ال�سمعية,1وذلك1من1اأجل1خف�ص1
حدة1هذه1ال�سغوط,1مما1ينعك�ص1اإيجابيا1ًعلى1اأدوارهم1يف1املجتمع,1مبا1يكفل1لهم1

بناء1اخل�سائ�ص1النمائية1ال�سوية1لهوؤالء1االأفراد.

111وبالنظ���ر1اإىل1االإعاق���ة1ال�سمعية1فهي1توؤدي1اإىل1اإعاق���ة1النمو1االجتماعي1للفرد1
حي���ث1حت���د1من1م�ساركاته1وتعامالته1مع1االآخري���ن1واندماجه1يف1املجتمع1نتيجة1
لع���دم1قدرت���ه1عل���ى1التوا�س���ل1ب�سك���ل1جي���د,1مما1يوؤث���ر1عل���ى1توافق���ه1االجتماعي1
)القريطي,2001(,1وقد1اأكدت1درا�سة1عبيدات1)2009(1على1اأن1هذا1االأمر1ينعك�ص1
�سلبا1ًعلى1تقدير1الفرد1لذاته,1كما1اأ�سارت1درا�سة1يتمان1Yetman (2000)1اإىل1اأن1
املعوقني1�سمعيا1ًيعانون1من1تقدير1ذات1�سلبي1ومتدِن1مقارنة1باأقرانهم1العاديني.

11111ويف1ه���ذا1ال�س���دد1اأ�س���ارت1درا�س���ة1هينتريماي���ر1Hintermair (2008)1اإىل1
اأن1تقدي���ر1االأ�س���م1و�سعي���ف1ال�سمع1لذاته1يكم���ن1يف1ارتباطه1باالإجن���از1وممار�سة1
اأن�سط���ة1التعلم1يف1بيئ���ة1اجتماعية1داخل1حجرة1الدرا�سة,1حيث1ي�سعر1باأن1له1دورا1ً
م���ع1بقي���ة1املتعلمني1وه���ذا1بدوره1يحق���ق1التوا�سل1الفعال,1ومن1ث���م1ينمى1تقدير1



العدد )9( اكتوبر 2014 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 214 -

الذات1والتح�سيل1االأكادميي1يف1املواد1الدرا�سية1املختلفة1وبالتايل1يتكيف1االأ�سم1
و�سعيف1ال�سمع1مع1اإعاقته1ويتقبلها1ويتكون1لديه1ر�سا1عن1نف�سه1وعن1احلياة.

واأج���رى1دوالن1ومككا�سالي���ن1Dolan and Mc Caslin (2008)1درا�س���ة1عل���ى1
)174(1طالبة1جامعية1لديهم1اإعاقات1�سمعية1متفاوتة,1وك�سفت1عن1وجود1ارتباط1

موجب1دال1بني1الذكاء1الوجداين1وتقدير1الذات1لديهن.

2- املعوقني ب�سريًا
111111تع���د1حا�س���ة1االإب�س���ار1نعمة1ك���ربى1من1نعم1اهلل1التي1ال1حت�س���ى1والتي1منحها1
لالإن�س���ان1ك���ي1ت�ستقيم1حيات���ه,1فالعني1اأو1االأب�س���ار1عامة1اأ�سا����ص1االإدراك1احل�سي1
الب�سري,1وتكوين1ال�سور1الذهنية1الب�سرية,1وا�سرتجاعها,1واإنتاج1اأن�ساق1جديدة1
منه���ا1اعتم���ادا1ًعل���ى1خربة1الفرد1وه���ي1االأ�سا����ص1يف1احلركة1والتنق���ل,1والتوا�سل,1

واالأداء1وغري1ذلك1)حممد,20041(.

1111111وق���د1تع���ددت1مفاهيم1االإعاقة1الب�سري���ة1لت�سمل1مفاهيم1لغوية,1واجتماعية,1
وطبي���ة,1وقانوني���ة,1وتربوي���ة,1وذل���ك1وفق���ا1ًلروؤي���ة1كل1عل���م,1وجم���ال1اهتمام���ه,1
وتختل���ف1وجه���ات1النظ���ر1ح���ول1حتدي���د1مفه���وم1االإعاق���ة,1وذل���ك1قد1يرج���ع1اإىل1
اأ�سباب1عديدة1منها1نوع1االإعاقة,1وتعدد1اأ�سبابها,1فهناك1تعريفات1طبية,1واأخرى1

قانونية,1واأخرى1تربوية,1واأخرى1اجتماعية1مل�سطلح1االإعاقة.

1111كم���ا1يع���د1ك���ف1الب�سر1اأح���د1اأنواع1االإعاقة1احل�سية1التي1له���ا1اأكرب1االأثر1يف1حياة1
الفرد1الكفيف؛1الأنها1تفر�ص1عليه1نوعا1ًمن1البيئة1اخلا�سة1التي1يجد1�سعوبة1يف1
معاجلتها؛1ذلك1الختالل1اأدائه1الوظيفي1بجوانبه1املختلفة؛1مما1يوؤثر1عليه1من1
النواح���ي1العقلي���ة,1واالأكادميي���ة,1واالجتماعية,1واالنفعالي���ة,1واحلركية,1كما1قد1
يوؤث���ر1عل���ى1�سخ�سيته1ككل1من1حي���ث1اإدراكه1لذاته,1وتقديره1له���ا,1وثقته1بنف�سه,1

و�سعوره1باالأمن1والطماأنينة,1وقدرته1على1االإجناز.

11111وت���رى1كونار�سك���ا1Konarska (2003)1اأن1االأف���راد1املعوقني1ب�سريا1ًتنق�سهم1
الثقة1بالنف�ص,1وينخف�ص1لديهم1تقدير1الذات,1وي�سعب1عليهم1حتمل1امل�سئولية,1
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كم���ا1اأن1اأ�ساليب1املعامل���ة1الوالدية1املتمثلة1يف1احلماية1الزائدة1من1قبل1االآباء1لها1
تاأثرياتها1ال�سلبية1على1االأبناء1في�سعرون1بالعداء1وعدم1الر�سا1عن1الذات.

11111بينم���ا1ق���ام1ب���ونBowen (2010) 1بدرا�سة1هدف���ت1اإىل1التحقق1من1م�ستويات1
تقدي���ر1ال���ذات1عل���ى1عينة1من1�سع���اف1الب�س���ر1يف1املرحل���ة1االبتدائي���ة1والثانوية,1
وتو�سل���ت1اإىل1اأن701%1م���ن1عين���ة1الدرا�س���ة1لديهم1م�ستوي���ات1متو�سطة1ومرتفعة1
م���ن1تقدي���ر1ال���ذات,1واأن1درج���ة1�سعف1الب�سر1ق���د1تكون1عام���ال1ًيف1حتديد1تقدير1

الذات1لديهم.

فرو�س الدرا�صة : 
11 يع���د1اأ�سل���وب1التوجه1نحو1التجنب1اأكرث1اأ�ساليب1مواجهة1ال�سغوط1النف�سية1.

ا�ستخداما1ًلدى1الطلبة1املعوقني1�سمعيا1ًواملعوقني1ب�سرياً.1
21 يوجد1ارتباط1دال1اإح�سائيا1ًبني1اأ�ساليب1مواجهة1ال�سغوط1النف�سية1وتقدير1.

الذات1لدى1الطلبة1املعوقني1�سمعيا1ًواملعوقني1ب�سرياً.
31 ال1توج���د1ف���روق1ذات1داللة1اإح�سائية1ب���ني1متو�سطي1درجات1الطلبة1املعوقني1.

�سمعيا1ًواملعوقني1ب�سريا1ًعلى1مقيا�سي1اأ�ساليب1مواجهة1ال�سغوط1النف�سية,1
وتقدي���ر1ال���ذات1وفقا1ًملتغ���ري1اجلن�ص,1ون���وع1االإعاقة,1ودرجتها,1ون���وع1الكلية,1

وامل�ستوى1الدرا�سي.

الطريقة والإجراءات
اأولً: منهجية الدرا�س�ة:1ا�ستخدم1الباحث1املنه���ج1الو�سفي)االرتباطي-1املقارن(1
الذي1يقوم1على1و�سف1اأ�ساليب1مواجهة1ال�سغوط1النف�سية1لدى1الطلبة1املعوقني1
�سمعي���ا1ًواملعوق���ني1ب�سري���اً,1وعالقتها1بتقدي���ر1الذات1لديهم,1وكذل���ك1الفروق1يف1

اأ�ساليب1املواجهة1وتقدير1الذات1والتي1تعزى1اإىل1عدد1من1املتغريات.1

ثاني�ًا: عين�ة الدرا�س�ة: تكون���ت1عين���ة1الدرا�س���ة1م���ن1)132(1طالب���ا1ًوطالبة1من1
املعوقني1�سمعيا1ًواملعوقني1ب�سريا1ًمبرحلة1البكالوريو�ص1بكليات1الرتبية1واالآداب1
واللغ���ات1والرتجمة1وال�سن���ة1التح�سريية1-1جامعة1امللك1�سع���ود1بالريا�ص,1حيث1
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مت1اختياره���م1بطريقة1ع�سوائي���ة,1وذلك1من1خالل1توزيع1اأدوات1الدرا�سة1بطرقة1
ع�سوائي���ة,1وقد1مت1حذف1)9(1ا�ستجابات1لعدم1اكتمال1املعلومات1املتعلقة1بالطلبة1
وع���دم1اكتم���ال1االإجاب���ة1عليه���ا,1وعلي���ه1فق���د1بل���غ1ع���دد1اأف���راد1العين���ة1يف1�سورتها1

النهائية)123(1طالبا1ًوطالبة,1موزعني1وفق1اخل�سائ�ص1التالية:1
جدول )1(

توزيع اأفراد العينة ح�سب املتغريات امل�ستقلة يف الدرا�سة
%تالمتغير%تالمتغير

الجنس
درجة 5443.9ذكر

اإلعاقة

4738.2كلي

7661.8جزئي6956.1أنثى

نوع اإلعاقة
6250.4سمعي

المستوى 
الدراسي

2520.3األول

3639.3الثاني6149.6بصري

نوع الكلية

43.3الثالث3629.3التربية

2117.1الرابع2016.3اآلدا	

1814.6اللغات والترجمة
54.1الخامس

2016.3السادس

4939.8السنة التحضيرية
54.1السابع

75.7الثامن

ثالثًا: اأدوات الدرا�سة:1ا�ستملت1اأدوات1الدرا�سة1على1اأداتني1هما:-
11 مقيا����ص1اأ�سالي���ب1مواجهة1ال�سغ���وط1النف�سي���ة1للمعوقني1�سمعي���ا1ًواملعوقني1.

ب�سرياً)اإعداد1الباحث(.
21 مقيا����ص1تقدير1الذات1ل���دى1الطلبة1املعوقني1�سمعيا1ًواملعوقني1ب�سريا1ً)اإعداد1.

الباحث(.

111والإع���داد1وبن���اء1اأبعاد1وعب���ارات1املقا�سني,1مت1مراجعة1اأدبي���ات1الرتبية1اخلا�سة,1
وال�سح���ة1النف�سي���ة,1وعل���م1النف����ص1والدرا�س���ات1ال�سابقة1ذات1العالق���ة1مبتغريات1
الدرا�س���ة.1ث���م1اإجراء1درا�سة1ا�ستطالعي���ة1على1عينة1قوامه���ا1)13(1طالبا1ًوطالبة1
من1الطلبة1املعوقني1�سمعيا1ًواملعوقني1ب�سريا1ًبجامعة1امللك1�سعود,1لالإفادة1منها1
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يف1حتدي���د1بع����ص1اأ�ساليب1مواجه���ة1ال�سغوط1النف�سية1الت���ي1ي�ستخدمها1الطلبة1
املعوقني1�سمعيا1ًواملعوقني1ب�سريا1ًباجلامعة1يف1مواجهة1امل�سكالت1التي1تواجههم1
يف1احلياة1اليومية,1وكذلك1حتديد1اأبعاد1تقدير1الذات1لديهم.1ومراجعة1املقايي�ص1
واالختبارات1ذات1العالقة.1ثم1قام1الباحث1بالتاأكد1من1اخل�سائ�ص1ال�سيكومرتية1
لك���ل1مقيا����ص1عل���ى1ح���دة1مب���ا1يخ���دم1اأه���داف1الدرا�س���ة1احلالي���ة,1بتطبي���ق1اأدوات1
الدرا�س���ة1عل���ى1عين���ة1التقنني1وقوامه���ا1)45(1طالبا1ًوطالبة1م���ن1املعوقني1�سمعيا1ً

واملعوقني1ب�سريا1ًبجامعة1امللك1�سعود.

     بالن�س�بة ملقيا�س اأ�س�اليب مواجهة ال�س�غوط النف�س�ية, جاءت اخل�سائ�س 
ال�سيكومرتية للمقيا�س كما يلي:

اأ- �س�دق املحكم�ني: عر����ص1الباح���ث1املقيا����ص1يف1�سورت���ه1االأولي���ة1)48(1عبارة1
)موزعة1على1ثالثة1اأبعاد(1على1)7(1حمكمني1من1ال�سادة1اأع�ساء1هيئة1التدري�ص1
املتخ�س�سني1يف1الرتبية1اخلا�سة1وال�سحة1النف�سية1وعلم1النف�ص1بكلية1الرتبية,1
ومت1اإج���راء1التعدي���الت1املطلوب���ة,1وح���ذف)6(1عب���ارات1مل1ت�س���ل1ن�سب���ة1االتف���اق1
عليه���ا180%,1وق���د1اأ�سبح1املقيا�ص1بعد1احلذف1والتعدي���ل)42(1عبارة.1وللتاأكد1من1
�س���دق1وثب���ات1املقيا����ص)42(1عب���ارة1مت1تطبيقها1عل���ى1عينة1التقن���ني1التي1تكونت1
من)45(1طالبا1ًوطالبة1من1املعوقني1�سمعيا1ًواملعوقني1ب�سريا1ًباملرحلة1اجلامعية.

ب- ال�س�دق البنائي )�سدق التكوين الفر�سي(:1مت1التحقق1من1ال�سدق1البنائي1
م���ن1خ���الل1اإيج���اد1جتان�ص1املقيا����ص,1عن1طري���ق1ح�ساب1معام���الت1االرتباط1بني1
درج���ة1كل1عب���ارة1من1عب���ارات1املقيا�ص1والدرج���ة1الكلية1للبعد1ال���ذي1تنتمي1اإليه,1
وتراوحت1قيم1معامالت1ارتباط1العبارات1بالدرجة1الكلية1ما1بني)0٫65– 0٫29(1
وكان���ت1قيم1جمي���ع1معامالت1ارتباط1درجة1العبارة1بالدرج���ة1الكلية1للُبعد1الذي1
تنتمي1اإليه1دالة1اإح�سائياً,1با�ستثناء1العبارتني1رقم1)8(,1)42(1غري1دالة1اإح�سائياً,1
وه���ذا1ي���دل1على1متتع1املقيا�ص1بدرجة1مرتفعة1م���ن1ال�سدق,1لي�سبح1عدد1عبارات1

املقيا�ص1يف1�سورته1النهائية1)40(1عبارة.
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وج���اءت1 للمقيا��س:1 الكلي�ة  بالدرج�ة  ُبع�د  كل  درج�ة  ارتب�اط  معام�ل  ج��- 
جمي���ع1معام���الت1ارتب���اط1اأبع���اد1املقيا����ص1بالدرج���ة1الكلي���ة1دال���ة1اإح�سائي���ا1ًعند1
م�ست���وى)0٫01(,1حي���ث1كان���ت1قيمة1معامل1ارتب���اط1ُبعد1اأ�سل���وب1التوجه1الن�سط1
نح���و1االأداء)0٫55(,1ومعام���ل1ارتب���اط1ُبع���د1اأ�سل���وب1التوج���ه1االنفع���ايل)0٫88(,1
ومعام���ل1ارتباط1ُبعد1اأ�سل���وب1التوجه1نحو1التجنب)0٫85(,1وهذا1يدل1على1متتع1

املقيا�ص1بدرجة1مرتفعة1من1االت�ساق1الداخلي.

د- الثب�ات:1وللتحق���ق1م���ن1ثب���ات1اأبع���اد1املقيا����ص,1وكذل���ك1الدرجة1الكلي���ة,1قام1
الباح���ث1بح�ساب1معامل1األف���ا1كرونباخ,1وجاءت1جميع1معام���الت1الثبات1مرتفعة1
ودال���ة1تراوحت1ما1بني1)0٫54– 0٫79(,1وهذا1يدل1على1متتع1املقيا�ص1بدرجة1من1

ال�سدق1والثبات.

- ال�سورة النهائية للمقيا�س: وت�سمنت1ال�سورة1النهائية1للمقيا�ص)40(1عبارة,1
موزع���ة1عل���ى1ثالثة1اأبعاد1بيانها1كالتايل:1ُبعد1اأ�سلوب1التوجه1الن�سط1نحو1االأداء,1
ويت�سم���ن)13(1عبارة,1ُبعد1اأ�سلوب1التوج���ه1االنفعايل,1ويت�سمن)14(1عبارة,1ُبعد1
اأ�سلوب1التوجه1نحو1التجنب,1ويت�سمن1)13(1عبارة.1وتكون1االإجابة1على1املقيا�ص1
م���ن1خ���الل1و�س���ع1الطال���ب/1الطالبة1عالم���ة1ü1(1(1اأم���ام1العبارة1الت���ي1تتفق1مع1
اأ�سلوبه/اأ�سلوبها1يف1مواجهة1امل�سكالت1التي1تواجهه1يف1املواقف1احلياتية1املختلفة1
م���ن1خ���الل1االختي���ارات1االآتية1)تنطبق,1تنطبق1اإىل1حد1م���ا,1ال1تنطبق(1وت�سحح1

)31,21,1(1بالرتتيب1لكل1عبارات1املقيا�ص.

   وبالن�س�بة ملقيا�س تقدير الذات, جاءت اخل�س�ائ�س ال�سيكومرتية للمقيا�س 
كما يلي:

اأ- �سدق املحكمني:1قام1الباحث1بعر�ص1املقيا�ص1يف1�سورته1االأولية1)30(1عبارة1
)1موزعة1على1ثالثة1اأبعاد1(1على1)7(1حمكمني1من1ال�سادة1اأع�ساء1هيئة1التدري�ص1
املتخ�س�س���ني1يف1الرتبي���ة1اخلا�س���ة1وال�سحة1النف�سي���ة1وعلم1النف����ص,1ومت1اإجراء1
التعدي���الت1املطلوب���ة,1وحذف1ثالث1عب���ارات1مل1ت�سل1ن�سبة1االتف���اق1عليها%801,1
وقد1اأ�سبح1املقيا�ص1بعد1احلذف1والتعديل)27(1عبارة.1وللتاأكد1من1�سدق1وثبات1
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املقيا�ص1)27(1عبارة1مت1تطبيقها1على1عينة1التقنني1التي1تكونت1من1)45(1طالبا1ً
وطالبة1من1املعوقني1�سمعيا1ًواملعوقني1ب�سريا1ًباملرحلة1اجلامعية.

ب- ال�س�دق البنائي )�سدق التكوين الفر�سي(:1مت1التحقق1من1ال�سدق1البنائي1
م���ن1خ���الل1اإيج���اد1جتان�ص1املقيا����ص,1عن1طري���ق1ح�ساب1معام���الت1االرتباط1بني1
درج���ة1كل1عب���ارة1من1عب���ارات1املقيا�ص1والدرج���ة1الكلية1للبعد1ال���ذي1تنتمي1اإليه,1
وجاءت1قيم1معامالت1ارتباط1العبارات1بالدرجة1الكلية1لكل1بعد,1وتراوحت1قيم1
معام���الت1ارتب���اط1العب���ارات1بالدرجة1الكلي���ة1للمقيا�ص1ما1ب���ني1)0٫71– 0٫38(,1
وكانت1قيم1جميع1معامالت1االرتباط1بني1درجة1كل1عبارة1بالدرجة1الكلية1للُبعد1
ال���ذي1تنتم���ي1اإليه1دالة1اإح�سائي���ا1ًبا�ستثناء1العبارة1رقم1)2(1غ���ري1دالة1اإح�سائياً,1
وه���ذا1ي���دل1على1متتع1املقيا�ص1بدرجة1مرتفعة1م���ن1ال�سدق,1لي�سبح1عدد1عبارات1

املقيا�ص1يف1�سورتها1النهائية1)26(1عبارة.

ج�� - معام�ل ارتباط درج�ة كل ُبعد بالدرج�ة الكلية للمقيا��س: وجاءت1جميع1
معام���الت1ارتب���اط1اأبع���اد1املقيا����ص1بالدرج���ة1الكلية1دال���ة1اإح�سائيا1ًعن���د1م�ستوى1
)0٫01(,1حي���ث1كان���ت1قيمة1معامل1ارتباط1ُبعد1تقدير1ال���ذات1ال�سخ�سية1)0٫88(1
معام���ل1ارتب���اط1ُبعد1تقدي���ر1الذات1االأ�سري���ة1)0٫85(1معامل1ارتب���اط1ُبعد1تقدير1
ال���ذات1االجتماعي���ة1)0٫86(,1وه���ذا1يدل1عل���ى1متتع1املقيا�ص1بدرج���ة1مرتفعة1من1

االت�ساق1الداخلي.

د- الثب�ات:1وللتحق���ق1م���ن1ثب���ات1اأبع���اد1املقيا����ص,1وكذل���ك1الدرجة1الكلي���ة,1قام1
الباح���ث1بح�ساب1معامل1األف���ا1كرونباخ,1وجاءت1جميع1معام���الت1الثبات1مرتفعة1
ودال���ة1تراوحت1ما1بني)10٫69– 0٫76(,1وهذا1يدل1على1متتع1املقيا�ص1بدرجة1من1

ال�سدق1والثبات.

ال�س�ورة النهائي�ة للمقيا�س:1ت�سمنت1ال�سورة1النهائي���ة1للمقيا�ص1)26(1عبارة,1
موزعة1على1ثالثة1اأبعاد1بيانها1فيما1يلي:1ُبعد1تقدير1الذات1ال�سخ�سية,1ويت�سمن1
)8(1عب���ارات,1وُبع���د1تقدي���ر1ال���ذات1االأ�سرية,1ويت�سم���ن)9(1عب���ارات,1وُبعد1تقدير1
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ال���ذات1االجتماعي���ة,1ويت�سم���ن)9(1عب���ارات.1وتك���ون1االإجاب���ة1عل���ى1املقيا����ص1من1
خ���الل1و�س���ع1الطال���ب/1الطالبة1عالم���ةü(1(1اأمام1العبارة1الت���ي1تتفق1مع1تقييم1
الف���رد1لذات���ه1واإدراكه1االإيجابي1اأو1ال�سلبي1نحو1ذاته1من1خالل1االختيارات1االآتية1

)تنطبق,1تنطبق1اإىل1حد1ما,1ال1تنطبق(1وت�سحح1)11,21,3(1بالرتتيب.

رابعًا:الأ�ساليب الإح�سائية امل�ستخدمة يف الدرا�سة:ا�ستخدم1الباحث1االأ�ساليب1
االإح�سائية1التالية:

11 معامالت1االرتباط1الأغرا�ص1التحقق1من1�سدق1وثبات1اأدوات1الدرا�سة..
21 املتو�سط���ات1احل�سابي���ة1واالنحراف���ات1املعياري���ة1لدرجات1عين���ة1الدرا�سة1على1.

مقيا����ص1اأ�ساليب1مواجه���ة1ال�سغوط1ملعرفة1اأكرث1االأ�سالي���ب1ا�ستخداما1ًعند1
الطلبة1املعوقني1�سمعيا1ًواملعوقني1ب�سرياً.

31 اختبار1»ت«1للك�سف1عن1داللة1الفروق1يف1اأ�ساليب1مواجهة1ال�سغوط1النف�سية1.
وتقدير1الذات1التي1تعزى1اإىل1متغري1اجلن�ص,1ونوع1االإعاقة,1ودرجتها.

41 حتلي���ل1التباي���ن1للك�س���ف1ع���ن1داللة1الف���روق1يف1اأ�ساليب1مواجه���ة1ال�سغوط1.
النف�سي���ة1وتقدي���ر1ال���ذات1الت���ي1تع���زى1اإىل1متغ���ريي1ن���وع1الكلي���ة,1وامل�ستوى1
الدرا�س���ي,1وا�ستخ���دم1الباحث1اختبار1توكي1للمقارن���ات1البعدية1للك�سف1عن1

اجتاه1الفروق1بني1جمموعات1البحث.

نتائج الدرا�صة ومناق�صتها:

نتائج الفر�س الأول:1ين�ص1الفر�ص1االأول1على«1يعد1اأ�سلوب1التوجه1نحو1التجنب1
اأك���رث1اأ�سالي���ب1مواجه���ة1ال�سغ���وط1النف�سي���ة1ا�ستخدام���ا1ًل���دى1الطلب���ة1املعوقني1
�سمعي���ا1ًواملعوق���ني1ب�سري���اً«.1وللتحقق1من1�سحة1هذا1الفر����ص,1ا�ستخدم1الباحث1

املتو�سطات1احل�سابية1واالنحرافات1املعيارية,1وقد1جاءت1النتائج1كما1يلي:
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جدول رقم )2( 
 املتو�ســطات احل�ســابية واالنحرافات املعيارية والن�ســب املئوية الأ�ســاليب مواجهة ال�سغوط 

النف�سية
الترتيباالنحراف المعياريالمتوسطأبعاد المقياسم

الثالث31.874.20أسلو	 التوجه النشط نحو األداء1

الثاني33.994.92أسلو	 التوجه االنفعالي2

األول34.345.05أسلو	 التوجه نحو التجنب3

11111يت�س���ح1م���ن1اجل���دول1رق���م)2(1اأن1“اأ�سل���وب1التوج���ه1نح���و1التجن���ب” هو1اأكرث1
اأ�سالي���ب1مواجه���ة1ال�سغوط1النف�سي���ة1ا�ستخداما1ًل���دى1الطلبة1املعوق���ني1�سمعيا1ً
واملعوق���ني1ب�سري���اً,1حي���ث1بل���غ1متو�س���ط1ا�ستجاب���ات1الطلب���ة)م=34٫34(1وجاء1يف1
املرتب���ة1االأوىل,1مم���ا1يدل���ل1عل���ى1اأن1الطلب���ة1املعوق���ني1�سمعي���ا1ًواملعوق���ني1ب�سريا1ً
عن���د1تعر�سه���م1ملواق���ف1حياتية1�ساغطة1فاإنه���م1يف�سلون1التوج���ه1نحو1التجنب,1
والبع���د1ع���ن1االآخرين,1وينتظرون1ما1�سيوؤول1اإلي���ه1املوقف1ويتمنون1تغيري1احلال1
وحت�س���ني1املوق���ف1وزوال1امل�سكل���ة.1وقد1جاء1“ اأ�سلوب1التوج���ه1االنفعايل” املرتبة1
الثاني���ة1حيث1بل���غ1متو�سط1ا�ستجابات1الطلب���ة1)1م=133٫99(1مما1يعني1اأن1الطلبة1
يلجاأون1اإىل1التنفي�ص1االنفعايل,1اأي1يلجاأون1اإىل1تفريغ1انفعاالتهم1والتعبري1عن1
م�ساعرهم1ب�ستى1الو�سائل.1واأخريا1ًجاء1“اأ�سلوب1التوجه1الن�سط1نحو1االأداء” يف1
املرتب���ة1الثالثة1واالأخرية1حي���ث1بلغ1متو�سط1ا�ستجابات1الطلبة1)1م=31٫87(,1مما1
ي�س���ري1اإىل1�سع���ف1ا�ستخدام1هذا1االأ�سلوب1الذي1يعن���ي1اأن1الطلبة1املعوقني1�سمعيا1ً

واملعوقني1ب�سريا1ًمييلون1اإىل1القيام1باأفعال1ن�سطة1مبا�سرة1ملواجهة1املوقف.
111وميك���ن1تف�س���ري1ذل���ك1ب���اأن1اأ�سل���وب1التوجه1نح���و1التجنب1والبعد1ع���ن1االآخرين1
اإىل1اأن���ه1بالرغ���م1من1اجلهود1املبذولة1يف1اململك���ة1العربية1ال�سعودية1لرعاية1ودعم1
االأ�سخا����ص1ذوي1االإعاق���ة,1وتطبي���ق1اتفاقي���ة1حق���وق1االأ�سخا����ص1ذوي1االإعاق���ة1
)2007(,1وعم���ل1العدي���د1من1الور����ص1لو�سع1اأ�سالي���ب1واآليات1لتفعي���ل1االتفاقية.1
باالإ�ساف���ة1اإىل1اخلط���وات1التي1تخطوها1اململكة1العربية1ال�سعودية1يف1جمال1دمج1
وح���ق1الطلب���ة1ذوي1االإعاقة1يف1موا�سل���ة1التعليم1العايل.م���ازال1ال�سعور1بالتجنب1
ي�سيطر1على1كثري1من1الطلبة1ذوي1االإعاقة,1لذلك1يوؤكد1حنفي)2013(1على1دور1
توعي���ة1االأه���ل1واأف���راد1املجتمع1مب�سكالت1املعوق���ني1وحاجاته���م,1واأهمية1احتكاك1
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املعوقني1مبجموعات1اأخرى1من1اأقرانهم1العاديني1ملا1لهذه1املجموعات1من1اإمداد1
الف���رد1باالأم���ان1وال�سع���ور1باالنتم���اء1الذي1افتق���ده1مع1جمموع���ة1املعوقني1ب�سبب1

االإعاقة1واآثارها.

نتائج الفر�س الثاين:1ين�ص1الفر�ص1الثاين1على1اأنه1»يوجد1ارتباط1دال1اإح�سائيا1ً
ب���ني1اأ�سالي���ب1مواجهة1ال�سغوط1النف�سي���ة1وتقدير1الذات1ل���دى1الطلبة1املعوقني1
�سمعي���ا1ًواملعوق���ني1ب�سري���اً.«,1وللتحق���ق1م���ن1�سح���ة1ه���ذا1الفر����ص,1ق���ام1الباحث1

با�ستخدام1معامل1ارتباط1بري�سون,1وقد1جاءت1النتائج1على1النحو1التايل:
جدول )3(

معامل ارتباط بري�سون
أبعاد المقياس

أبعاد تقدير الذات

الدرجة الكلية االجتماعيةاألسريةالشخصية

0.1250.1630.1230.115التوجه النشط نحو األداء

0.231*0.197*0.463**0.249**التوجه االنفعالي

0.372**0.366**0.230*0.382**التوجه نحو التجنب

0.299**0.285**0.187*0.314**الدرجة الكلية

*دالة1عند1م�ستوى1)0٫05(1111**1دالة1عند1م�ستوى1)0٫01( 1

111يت�س���ح1م���ن1جدول)3(1وج���ود1ارتباط1موجب1دال1اإح�سائيا1ب���ني1ُبعدي1»اأ�سلوب1
التوج���ه1االنفعايل«,1و«اأ�سل���وب1التوجه1نحو1التجنب«,1واأبع���اد1تقدير1الذات1لدى1

الطلبة1املعوقني1�سمعيا1ًواملعوقني1ب�سرياً.

111ويت�سح1من1ذلك1اأن1االإعاقة1لها1دور1وا�سح1يف1حتديد1اأ�سلوب1مواجهة1ال�سغوط1
النف�سي���ة1الت���ي1ميك���ن1اأن1ي�ستخدمها1الفرد1املعوق1يف1حيات���ه1دون1اأ�ساليب1اأخرى,1
والت���ي1عل���ى1اأ�سا�سه���ا1ي�ستطيع1اأن1ُيك���ون1مفهوم1ذات1موجب,1وال���ذي1ينعك�ص1على1

تقديره1لذاته.

 Edwards &111111وم���ن1الدرا�س���ات1الت���ي1اأك���دت1ذل���ك,1درا�س���ة1اإدواردز,1وروم���ريو
1Romero (2008)التي1اأو�سحت1اأن1هناك1ارتباط1اإيجابي1بني1اأ�ساليب1مواجهة1
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ال�سغ���وط1ومتيي���ز1ال�سغ���وط,1واأن1تقدي���ر1ال���ذات1ينب���ئ1بالتفاع���ل1ب���ني1متيي���ز1
ال�سغ���وط1واأ�سالي���ب1املواجه���ة,1واأن1االأف���راد1مرتفعي1تقدير1ال���ذات1ي�ستخدمون1
اأ�ساليب1املواجهة1اأكرث1من1االأفراد1منخف�سي1تقدير1الذات.1ويف1هذا1ال�سدد1اأ�سار1
ت���ريي1وجامي���ز1Teri& James ( 2002)1اإىل1اأن1االإعاق���ة1ترتبط1�سلبيا1ًبتقدير1
ال���ذات,1حي���ث1اأن1الفرد1املعوق1لديه1ت�س���ور1�سلبي1عن1ذاته,1مما1يوؤثر1على1كفاءته1

االجتماعية1ويعيقها,1وكذلك1على1حت�سيله1الدرا�سي.

1111ول���ذا,1ف���اإن1ق���درة1الطلب���ة1املعوق���ني1�سمعي���ا1ًواملعوق���ني1ب�سري���ا1ًعل���ى1ا�ستخدام1
اأ�سالي���ب1مواجه���ة1ال�سغوط1املنا�سبة1ت�ساعد1يف1تعديل1هذه1العالقة1ال�سلبية1بني1
1Yetman (2004)1االإعاق���ة1وتقدي���ر1ال���ذات.1حي���ث1ك�سف���ت1نتائج1درا�س���ة1يتم���ان
اإىل1اأن1املعوق���ني1�سمعي���ا1ًيعانون1م���ن1تقدير1ذات1�سلبي1ومت���دِن1مقارنة1باأقرانهم1
العادي���ني.1ويت�س���ح1اأي�سا1ًمن1جدول)3(1اأن1هناك1ارتباط1�سالب1بني1ُبعد1التوجه1
نح���و1االأداء1الن�س���ط1واأبع���اد1تقدير1ال���ذات1والدرجة1الكلية,1وهذا1م���ا1اأكدته1نتائج1

.1Hintermair (2008)1درا�سة1هينتريماير

نتائ�ج الفر�س الثالث:1ين�ص1الفر�ص1الثالث1عل���ى1اأنه«ال1توجد1فروق1ذات1داللة1
اإح�سائي���ة1بني1متو�سطي1درجات1الطلبة1املعوق���ني1�سمعيا1ًواملعوقني1ب�سريا1ًوفقا1ً
ملتغ���ري1اجلن����ص,1ون���وع1االإعاق���ة,1ودرجته���ا,1ون���وع1الكلي���ة,1وامل�ست���وى1الدرا�سي.«,1
وللتحق���ق1م���ن1�سح���ة1ه���ذا1الفر����ص,1مت1ا�ستخ���دام1اختب���ار)ت( T test,1وحتليل1
التباين1اأحادي1االجتاه1(ANOVA),1وقد1جاءت1النتائج1على1النحو1التايل:-

اأولً: بالن�سبة لأ�ساليب مواجهة ال�سغوط
1-1بالن�سب���ة1للف���روق1ب���ني1متو�سط���ي1درجات1الطلب���ة1املعوقني1�سمعي���ا1ًواملعوقني1
ب�سري���ا1ًيف1درج���ة1اأ�ساليب1مواجهة1ال�سغوط1النف�سي���ة1وفقا1ملتغري1اجلن�ص,1ونوع1
االإعاقة,1ودرجتها,1ا�ستخدم1الباحث1اختبار)ت(1للتحقق1من1�سحة1هذا1الفر�ص,1

وقد1جاءت1النتائج1على1النحو1التايل:-1
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جدول )4( 
قيمة )ت( وداللتها للفروق بني متو�ســطي درجات الطلبة املعوقني �ســمعيًا واملعوقني ب�سريًا 

على مقيا�س اأ�ساليب مواجهة ال�سغوط النف�سيًة 
الداللةقيمة"ت"االنحرافالمتوسطالمتغيرالبعد

التوجه النشط نحو 
األداء

الجنس

31.6114.41ذكر
0.621

غير دالة 
إحصائيًا 33.0874.06أنثى 

التوجه االنفعالي
33.6115.27ذكر

0.757
غير دالة 
إحصائيًا 34.2894.64أنثى

التوجه نحو التجنب
33.1664.66ذكر

دالة إحصائيًا2.352*
35.2605.18أنثى

الدرجة الكلية
غير دالة 98.38812.2551.535ذكر

إحصائيًا 101.63711.15أنثى

التوجه النشط نحو 
األداء

نوع 
اإلعاقة

4.123**30.4193.77سمعي

دالة إحصائيًا 33.3604.12بصري

التوجه االنفعالي
غير دالة 33.2414.121.716سمعي

إحصائيًا 34.7545.56بصري

التوجه نحو التجنب
غير دالة 34.4034.880.136سمعي

إحصائيًا 34.2785.26بصري

الدرجة الكلية
98.0649.85سمعي

*2.077
ج

دالة إحصائيًا 102.39313.07بصري

التوجه النشط نحو 
األداء

درجة 
اإلعاقة

غير دالة 31.6334.351.141كلي 
إحصائيًا 32.5453.759جزئي

التوجه االنفعالي
غير دالة 33.8004.870.712كلي 

إحصائيًا 34.5155.11جزئي

التوجه نحو التجنب
غير دالة 34.0335.291.237كلي 

إحصائيًا 35.1814.27جزئي

الدرجة الكلية
غير دالة 99.46611.831.191كلي 

إحصائيًا 102.24211.31جزئي

*دالة1عند1م�ستوى1)0٫05(1111111111111111111111111111111**1دالة1عند1م�ستوى1)0٫01( 1
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يت�سح من جدول )4( ما يلي:-

اأ-1وج���ود1فروق1ذات1داللة1اإح�سائي���ة1عند1م�ستوى1)0٫05(1بني1متو�سطي1درجات1
الطلب���ة1املعوق���ني1�سمعيا1ًواملعوقني1ب�سري���ا1ًيف1ُبعد1اأ�سلوب1التوج���ه1نحو1التجنب1

ل�سالح1االإناث,1والدرجة1الكلية1ل�سالح1الطلبة1املعوقني1ب�سرياً.1

ب-1وجود1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1عند1م�ستوى1)0٫01(1بني1متو�سطي1درجات1
الطلب���ة1املعوق���ني1�سمعي���ا1ًواملعوق���ني1ب�سريا1ًيف1ُبع���د1اأ�سلوب1التوج���ه1الن�سط1نحو1

االأداء1ل�سالح1الطلبة1املعوقني1ب�سرياً.1

ج-1عدم1وجود1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1بني1متو�سطي1درجات1الطلبة1املعوقني1
�سمعي���ا1ًواملعوق���ني1ب�سري���ا1ًعلى1جميع1اأبع���اد1مقيا�ص1اأ�سالي���ب1مواجهة1ال�سغوط1

النف�سية1والدرجة1الكلية1وفقا1ًملتغري1درجة1االإعاقة.

د-1ع���دم1وج���ود1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1بني1متو�سطي1درجات1الطلبة1املعوقني1
�سمعي���ا1ًواملعوق���ني1ب�سري���ا1ًعل���ى1ُبعد1التوج���ه1الن�سط1نح���و1االأداء,1وُبع���د1التوجه1
االنفع���ايل,1والدرج���ة1الكلي���ة1للمقيا����ص1وفق���ا1ًملتغ���ري1اجلن����ص,1وُبع���د1التوج���ه1

االنفعايل,1وُبعد1التوجه1نحو1التجنب1للمقيا�ص,1وفقا1ًملتغري1نوع1االإعاقة.

1111يف1�س���وء1م���ا1�سب���ق1جن���د1اأن1متغ���ري1اجلن�ص1له1اأث���ر1يف1ا�ستخدام1بع����ص1اأ�ساليب1
مواجه���ة1ال�سغ���وط1النف�سي���ة1دون1االأخ���رى,1حي���ث1اأن1االإن���اث1اأك���رث1ا�ستخدام���ا1ً
الأ�سل���وب1التوج���ه1نح���و1التجن���ب,1وترج���ع1ه���ذه1النتيج���ة1اإىل1تاأث���ري1االإعاق���ة,1
وطبيع���ة1املجتمع���ات1العربي���ة1يف1الع���ادات1والتقالي���د,1واأك���دت1ذل���ك1نتائ���ج1درا�سة1
االإن���اث1 اأن1 عل���ى1 1Kumar& Ramamourti (1990) ورامامورت���ي1 كوم���ار1
اأك���رث1ا�ستخدام���ا1ًالأ�سل���وب1طلب1الن�سيح���ة,1واأ�سلوب1التحليل1املنطق���ي,1واأ�سلوب1
احل�س���ول1على1املعلومات1اأكرث1من1الذك���ور,1واأن1الذكور1اأكرث1ا�ستخداما1ًالأ�سلوب1
اإع���ادة1التقيي���م1املنطق���ي1اأكرث1من1االإن���اث.1واأن1ذلك1راج���ع1اإىل1االأدوار1التقليدية1

واأ�ساليب1التن�سئة1االجتماعية1لكل1من1الذكور1واالإناث.1111
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111وميكن1تف�سري1نتيجة1البحث1احلايل1باأن1الطالبات1متيلن1اإىل1اأ�سلوب1االإحجام1
ب���دال1ًم���ن1املواجهة,1وذلك1لطبيع���ة1تكوين1الفت���اة1يف1املجتمع���ات1ال�سرقية,1حيث1
تتجنب1الفتاة1املواجهة1ومتيلن1اإىل1االن�سحاب1املعريف1الذي1يتمثل1يف1اال�ستغراق1

يف1اأحالم1اليقظة1والتفكري1يف1مو�سوعات1بعيدة1عن1امل�سكلة.

1111وبالن�سب���ة1ملتغ���ري1ن���وع1االإعاقة,1ميكن1تف�سري1ذلك1ب�سي���وع1ثقافة1املجتمع1التي1
تنظ���ر1اإىل1املع���وق1�سمعي���ا1ًعل���ى1اأن���ه1�ساح���ب1اإعاق���ة1حت���ى1ول���و1متثل���ت1يف1م�سكلة1
التوا�س���ل,1يف1ح���ني1اأن1هذه1النظرة1تكون1ب�سكل1جزئي1نحو1املعوق1ب�سرياً,1والذي1
ي�سيط���ر1عل���ى1كثري,1مما1تنعك�ص1على1خ�سائ�سه1�سم���ة1التحدي1واجناز1االأعمال.1
واأك���دت1درا�س���ة1ليفني1وويل�س���ون1Livneh& Wilson(2003)1على1وجود1تباين1
يف1اختي���ار1اأي1م���ن1اأ�سالي���ب1املواجهة1وفقا1ًلن���وع1االإعاقة,1واأو�س���ى1باأهمية1برامج1

اإعادة1تاأهيل1املعاقني1وتطويرها.1111

1111كم���ا1يع���د1ا�ستخ���دام1اأ�سالي���ب1مواجهة1ال�سغ���وط1النف�سية1موؤ�سرا1ًمل���ا1يتمتع1به1
الف���رد1م���ن1كفاءة1وفاعلي���ة1وقدرة1على1املواجه���ة1مبا1يحقق1له1الت���وازن1النف�سي,1
ويقل���ل1من1التاأث���ري1ال�سلبي1لل�سغوط.1فك�سفت1نتائج1درا�سة1حممود1)2009(عن1
وج���ود1فروق1دال���ة1اإح�سائيا1ًب���ني1متو�سطي1درجات1املكفوف���ني1وال�سم1والعاديني1
يف1جمي���ع1اأبع���اد1مقيا����ص1اأ�سالي���ب1مواجه���ة1ال�سغ���وط1والدرجة1الكلي���ة,1ل�سالح1

العاديني,1فيما1عدا1ُبعد)1التنفي�ص1االنفعايل1(.

2-1بالن�سب���ة1للف���روق1ب���ني1متو�سط���ي1درجات1الطلب���ة1املعوقني1�سمعي���ا1ًواملعوقني1
ملتغ���ريي1 وفق���ا1 النف�سي���ة1 ال�سغ���وط1 مواجه���ة1 اأ�سالي���ب1 مقيا����ص1 عل���ى1 ب�سري���ا1ً
اأح���ادي1 ن���وع1الكلي���ة,1وامل�ست���وى1الدرا�س���ي,1ا�ستخ���دم1الباح���ث1حتلي���ل1التباي���ن1
االجت���اه)ANOVA(,1للتحقق1من1ه���ذا1الفر�ص,1وقد1جاءت1النتائج1على1النحو1

التايل:-1
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جدول )5(
 نتائــج حتليــل التباين اأحادي االجتــاه )ANOVA( للفروق بني درجــات الطلبة املعوقني 

�سمعيًا واملعوقني ب�سريًا على مقيا�س اأ�ساليب مواجهة ال�سغوط النف�سية
مصدر التباينالمتغيرالبعد

مجموع 
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة ف

أسلو	 التوجه 
النشط نحو األداء

نوع الكلية
( التربية 
– اآلدا	 
– اللغات 
والترجمة 
– السنة 

التحضيرية )

4.164**205.138368.379بين المجموعات

1954.03311916.420داخل المجموعات

-2159.171122الكلــــي

أسلو	 التوجه 
االنفعالي

43.569314.5230.592بين المجموعات

2917.42211924.516داخل المجموعات

-2960.992122الكلــــي

أسلو	 التوجه 
نحو التجنب

37.459312.4860.483بين المجموعات

3076.20011925.850داخل المجموعات

-3113.659122الكلــــي

الدرجة الكلية

393.1653131.0550.954بين المجموعات

16345.339119137.356داخل المجموعات

-16738.504122الكلــــي

أسلو	 التوجه 
النشط نحو األداء

المستوى 
الدراسي
(األول 

–الثاني– 
الثالث– 
الرابع– 

الخامس– 
السادس 
– السابع 
– الثامن)

358.582751.226بين المجموعات
**3.272 1800.58911515.657داخل المجموعات

-2159.171122الكلــــي

أسلو	 التوجه 
االنفعالي

291.015741.5741.791بين المجموعات

2669.97711523.217داخل المجموعات

-2960.992122الكلــــي

أسلو	 التوجه 
نحو التجنب

2.451*404.195757.742بين المجموعات

2709.46411523.561داخل المجموعات

-3113.659122الكلــــي

الدرجة الكلية

2.842**2468.4737352.639بين المجموعات

14270.031115124.087داخل المجموعات

-16738.504122الكلــــي

*دالة1عند1م�ستوى1)0٫05(1111111111111111111111111111111**1دالة1عند1م�ستوى1)0٫01( 1
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يت�سح من اجلدول )5( ما يلي :
1 عدم1وجود1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1بني1متو�سطي1درجات1الطلبة1املعوقني1أ.

�سمعي���ا1ًواملعوق���ني1ب�سري���ا1ًيف1ُبع���د1التوج���ه1االنفع���ايل,1ُبع���د1التوج���ه1نح���و1
التجنب,1وكذلك1الدرجة1الكلية1للمقيا�ص,1وفقا1ًملتغري1الكلية,1وُبعد1التوجه1

االنفعايل1وفقا1ًملتغري1امل�ستوى1الدرا�سي.
1 وجود1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1عند1م�ستوى1)0٫05(1بني1متو�سطي1درجات1ب.

الطلبة1املعوقني1�سمعيا1ًواملعوقني1ب�سريا1ًيف1ُبعد1التوجه1نحو1التجنب,1وفقا1ً
ملتغري1امل�ستوى1الدرا�سي

1 وجود1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1عند1م�ستوى1)0٫01(1بني1متو�سطي1درجات1ج.
الطلب���ة1املعوقني1�سمعيا1ًواملعوقني1ب�سريا1ًيف1ُبعد1التوجه1الن�سط1نحو1االأداء1
وفق���ا1ًملتغ���ري1الكلي���ة,1ُبعد1التوجه1الن�س���ط1نحو1االأداء«,1وفق���ا1ًملتغري1امل�ستوى1
الدرا�س���ي,1وللتع���رف1عل���ى1اجت���اه1الف���روق1ا�ستخ���دم1الباح���ث1اختب���ار1توكي,1

وجاءت1النتائج1كما1يلي:-

- متغري نوع الكلية :
 بالن�س�بة لُبع�د التوج�ه الن�س�ط نح�و الأداء: توج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1
ب���ني1متو�سط���ي1درجات1الطلب���ة1املعوقني1�سمعي���ا1ًواملعوقني1ب�سري���ا1ًبكلية1االآداب1
مبتو�سط1مق���داره1)م=33٫80(,1والطلبة1املعوقني1�سمعيا1ًواملعوقني1ب�سريا1ًبكلية1
اللغ���ات1والرتجم���ة1مبتو�س���ط1مق���داره)م=29٫83(,1يف1ُبع���د1التوج���ه1الن�سط1نحو1

االأداء,1وذلك1ل�سالح1الطلبة1املعوقني1�سمعيا1ًواملعوقني1ب�سريا1ًبكلية1االآداب.
11مما1�سبق1يت�سح1اأن1طالب1كلية1االآداب1لديهم1توجه1ن�سط1نحو1االأداء1واالجناز1
للمه���ام,1وقد1يرجع1ذل���ك1اإىل1اأن1طالب1كلية1االآداب1يدر�سون1بع�ص1املقررات1ذات1
الطاب���ع1االإن�ساين1)الديني(1الذي1ينعك����ص1ب�سكل1اأو1باأخر1على1وعيهم1با�ستخدام1
بع����ص1اأ�ساليب1املواجهة1نح���و1ال�سغوط1منها1اأ�سلوب1التوجه1الن�سط1نحو1االأداء.1
اأم���ا1عن1اختالف1اأ�سالي���ب1التعامل1باختالف1نوع1الكلية,1فق���د1اأو�سحت1الدرا�سة1
ع���دم1وج���ود1ف���روق1دال���ة1اإح�سائيا1ًيف1ا�ستخ���دام1اأ�سالي���ب1التعامل1م���ع1ال�سغوط,1
وتتفق1هذه1النتيجة1مع1درا�سة1العوي�سة1)2003(1والتي1تو�سلت1اإىل1�سعف1تاأثري1

الكلية1على1حتديد1اأ�ساليب1معينة1يف1التعامل.
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- متغري امل�ستوى الدرا�سي 
بالن�سبة لُبعد التوجه الن�سط نحو الأداء

-1توج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1ب���ني1متو�سط���ي1درج���ات1الطلب���ة1املعوق���ني1
م=29٫00(,1 1( مق���داره1 مبتو�س���ط1 االأول1 بامل�ست���وى1 ب�سري���ا1ً واملعوق���ني1 �سمعي���ا1ً
والطلبة1املعوقني1�سمعيا1ًواملعوقني1ب�سريا1ًبامل�ستوى1الدرا�سي1مبتو�سط1مقداره1
)م=33٫25(,1يف1ُبع���د1التوج���ه1الن�سط1نحو1االأداء,1وذل���ك1ل�سالح1الطلبة1املعوقني1

�سمعيا1ًواملعوقني1ب�سريا1ًبامل�ستوى1ال�ساد�ص.

-1توجد1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1بني1متو�سطي1درجات1الطلبة1املعوقني1�سمعيا1ً
واملعوقني1ب�سريا1ًبامل�ستوى1االأول1مبتو�سط1مقداره)م=29٫00(,1والطلبة1املعوقني1
�سمعي���ا1ًواملعوقني1ب�سريا1ًبامل�ست���وى1ال�سابع1مبتو�سط1مقداره)م=33٫40(,1يف1ُبعد1
التوج���ه1الن�س���ط1نح���و1االأداء,1وذل���ك1ل�سال���ح1الطلب���ة1املعوقني1�سمعي���ا1ًواملعوقني1

ب�سريا1ًبامل�ستوى1ال�سابع.

1111يت�س���ح1اأن1ط���الب1امل�ستوي���ات1العلي���ا1ال�ساد�ص,1وال�سابع1اأك���رث1تعاي�سا1ًمع1البيئة1
اجلامعي���ة1من1خ���الل1ا�ستخدام1بع�ص1اأ�ساليب1مواجه���ة1ال�سغوط1املختلفة1التي1

ت�سهم1يف1حت�سني1حياتهم1اجلامعية1وتوافقهم1مع1اأقرانهم1العاديني.

بالن�س�بة لُبع�د التوج�ه نح�و التجن�ب: توج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1ب���ني1
متو�سط���ي1درج���ات1الطلب���ة1املعوق���ني1�سمعي���ا1ًواملعوقني1ب�سري���ا1ًبامل�ست���وى1االأول1
مبتو�س���ط1مق���داره1)م=32٫48(,1والطلب���ة1املعوق���ني1�سمعي���ا1ًواملعوق���ني1ب�سري���ا1ً
بامل�ست���وى1الث���اين1مبتو�س���ط1مق���داره1)م=36٫41(,1يف1ُبعد1التوج���ه1نحو1التجنب,1

وذلك1ل�سالح1الطلبة1املعوقني1�سمعيا1ًواملعوقني1ب�سريا1ًبامل�ستوى1الثاين.

الدرج�ة الكلية للمقيا�س:1توجد1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1بني1متو�سطي1درجات1
املعوقني1�سمعيا1ًواملعوقني1ب�سريا1ًبامل�ستوى1االأول1مبتو�سط1مقداره1)م=93٫32(,1
مبتو�س���ط1 الث���اين1 بامل�ست���وى1 ب�سري���ا1ً واملعوق���ني1 �سمعي���ا1ً املعوق���ني1 والطلب���ة1
مقداره)م=103٫11(,1يف1الدرجة1الكلية1للمقيا�ص,1وذلك1ل�سالح1الطلبة1املعوقني1

�سمعيا1ًواملعوقني1ب�سريا1ًبامل�ستوى1الثاين.
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1111يت�س���ح1مم���ا1�سب���ق1تق���ارب1امل�ست���وى1االأول1وامل�ست���وى1الثاين1بالرغ���م1من1وجود1
ف���روق1بالن�سب���ة1ال�ستخ���دام1اأ�سلوب1التوجه1نح���و1التجنب1ل�سال���ح1طلبة1امل�ستوى1
الث���اين1حي���ث1م���ازال1ط���الب1امل�ستوي���ات1الدرا�سي���ة1االأوىل1مييل���ون1اإىل1التجن���ب1
حت���ى1يتم1اكت�س���اف1العامل1اجلديد1)البيئ���ة1اجلامعية(1التي1انتقل���وا1اإليها1بدون1
تهيئ���ة1كاملة1اأو1اإر�ساد.1ولذا,1يختلف1اأ�سلوب1املواجهة1امل�ستخدم1من1قبل1املعاقني1
باختالف1اأثر1امل�ستوى1الدرا�سي,1فقد1ات�سح1اأنه1ال1توجد1فروقا1ًدالة1اإح�سائيا1ًيف1
معظم1اأ�ساليب1التكيف1مما1ي�سري1اإىل1�سعف1املعدل1الرتاكمي1وامل�ستوى1الدرا�سي1
نتيجة1اختالف1اأ�ساليب1التكيف.1وتتفق1هذه1النتيجة1مع1درا�سة1النيال1وعبداهلل1

)1997(1والعوي�سة1)2003(.

ثانيًا: بالن�سبة لتقدير الذات
1-1بالن�سب���ة1للف���روق1ب���ني1متو�سط���ي1درجات1الطلب���ة1املعوقني1�سمعي���ا1ًواملعوقني1
ب�سري���ا1ًعل���ى1مقيا�ص1تقدير1الذات1وفقا1ملتغري1اجلن����ص,1ونوع1االإعاقة,1ودرجتها,1
ا�ستخ���دم1الباحث1اختبار)ت(1للتحقق1من1ه���ذا1الفر�ص,1وقد1جاءت1النتائج1على1

النحو1التايل:-

جدول )6(
 قيمة )ت( وداللتها للفروق بني متو�ســطي درجات الطلبة املعوقني �ســمعيًا واملعوقني ب�سريًا 

باملرحلة اجلامعية على تقدير الذات 
الداللةقيمة"ت"االنحرافالمتوسطالمتغيرالبعد

تقدير الذات الشخصية

الجنس

غير دالة إحصائيًا24.5372.751.082ذكر

24.0142.59أنثى

تقدير الذات األسرية
غير دالة إحصائيًا24.8702.971.701ذكر

24.0002.69أنثى

تقدير الذات االجتماعية
غير دالة إحصائيًا24.6662.641.765ذكر

23.7253.29أنثى

الدرجة الكلية
غير دالة إحصائيًا74.0747.131.748ذكر

71.7397.62أنثى
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الداللةقيمة"ت"االنحرافالمتوسطالمتغيرالبعد

تقدير الذات الشخصية

نوع 
اإلعاقة

دالة إحصائيًا2.267*24.7742.26سمعي

23.7042.93بصري

تقدير الذات األسرية
دالة إحصائيًا3.040**25.1292.16سمعي

23.6233.24بصري

تقدير الذات االجتماعية
دالة إحصائيًا3.626**25.0802.31سمعي

23.2803.41بصري

الدرجة الكلية
دالة إحصائيًا3.467**74.9836.06سمعي

70.5088.12بصري

تقدير الذات الشخصية

درجة 
اإلعاقة

غير دالة إحصائيًا24.1702,390.250كلي

24.2892.82جزئي

تقدير الذات األسرية
غير دالة إحصائيًا23.9143.070.1.442كلي

24.6712.66جزئي

تقدير الذات االجتماعية
غير دالة إحصائيًا24.2123.010.214كلي

24.0923.09جزئي

الدرجة الكلية
غير دالة إحصائيًا72.2977.220.550كلي

73.0527.65جزئي

*دالة1عند1م�ستوى1)0٫05(1111111111111111111111111111111**1دالة1عند1م�ستوى1)0٫01( 1
1

يت�سح من جدول )6( ما يلي:-

1 وجود1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1عند1م�ستوى1)0٫05(1بني1متو�سطي1درجات1أ.
الطلب���ة1املعوق���ني1�سمعيا1ًواملعوق���ني1ب�سريا1ًيف1ُبعد1تقدير1ال���ذات1ال�سخ�سية1

من1اأبعاد1مقيا�ص1تقدير1الذات,1وذلك1ل�سالح1الطلبة1املعوقني1�سمعياً.
1 وجود1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1عند1م�ستوى)0٫01(1بني1متو�سطي1درجات1ب.

الطلب���ة1املعوق���ني1�سمعي���ا1ًواملعوق���ني1ب�سريا1ًيف1ُبع���د1تقدير1ال���ذات1االأ�سرية,1
وُبع���د1تقدي���ر1الذات1االجتماعي���ة1والدرجة1الكلية1للمقيا����ص1ل�سالح1الطلبة1

املعوقني1�سمعياً.1
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1 عدم1وجود1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1بني1متو�سطي1درجات1الطلبة1املعوقني1ج.
�سمعي���ا1ًواملعوق���ني1ب�سري���ا1ًعلى1جميع1اأبع���اد1مقيا�ص1تقدير1ال���ذات1والدرجة1

الكلية1تعزى1اإىل1متغري1اجلن�ص,1ودرجة1االإعاقة.

1111وتع���د1ه���ذه1النتيج���ة1حم�سل���ة1اجله���ود1الت���ي1بذلته���ا1جامع���ة1املل���ك1�سع���ود1يف1
ا�ستح���داث1برنام���ج1التعلي���م1الع���ايل1لل�سم1و�سع���اف1ال�سمع,1ال���ذي1�ساعد1بدوره1
يف1تكوي���ن1�س���ورة1اإيجابي���ة1عن1ذواته���م1ل�سعورهم1باأنهم1جزء1م���ن1املجتمع,1حيث1
اأ�سب���ح1له���م1من1الفر����ص1واحلقوق1يف1التعلي���م1ما1الأقرانهم1م���ن1ال�سامعني,1وبل1
اأكرث1من1ذلك1وفرت1اجلامعة1لهم1اخلدمات1امل�ساندة1لهم1)مرتجم1لغة1اإ�سارة– 
مدون1مالحظات– دعم1مادي– توفري1ال�سكن1واالإقامة,1..اإلخ(,1والتي1�ساهمت1

بدورها1يف1�سمان1ا�ستمرارهم1يف1التعليم1اجلامعي1اأ�سوة1باأقرانهم1ال�سامعني.

1111واتفق���ت1الدرا�س���ة1احلالي���ة1مع1ما1تو�سل���ت1اإليه1نتائج1درا�س���ة1ال�سايغ1)2001(1
عل���ى1وج���ود1فروق1دال���ة1اإح�سائيا1ًب���ني1ال�س���م1والعاديني1يف1تقدير1ال���ذات,1وذلك1
ل�سال���ح1االأف���راد1العاديني.1وبني1ال�س���م1و�سعاف1ال�سمع1يف1تقدي���ر1الذات1ل�سالح1
�سع���اف1ال�سم���ع1من1ناحي���ة1و�سع���اف1ال�سمع1والعادي���ني1يف1تقدير1ال���ذات1ل�سالح1

العاديني1من1ناحية1اأخرى.

1111111واأ�سفرت1نتائج1درا�سة1جامبور1واإليوت1Jambor& Elliolt (2005)1عن1وجود1
ارتب���اط1بني1تقدير1ال���ذات1واحلالة1ال�سمعية1ودرجة1االإعاق���ة,1واأمناط1التوا�سل1
االأ�س���ري1ل���دى1ال�سم,1كم���ا1اأو�سحت1النتائ���ج1تاأثري1فهم1االآخري���ن1االإيجابي1لهم1

على1تقديرهم1لذواتهم.

1111وال�سب���ب1يف1ع���دم1اإدراك1الطلبة1املعوقني1�سمعيا1ًاأو1املعوقني1ب�سريا1ً�سواء1ًكانت1
االإعاق���ة1كلي���ة1اأم1جزئي���ة1اأن1البيئة1اجلامعية1وفرت1جلمي���ع1الطلبة1ذوي1االإعاقة1
اخلدمات)التعليمي���ة– امل�سان���دة(1التي1تتالءم1مع1قدراتهم1واإمكاناتهم,1والتي1

تعمل1على1تال�سي1الفروق1الفردية1بينهم.

1-211بالن�سب���ة1للف���روق1بني1متو�سط���ي1درجات1الطلبة1املعوق���ني1�سمعيا1ًواملعوقني1
ب�سريا1ًعلى1مقيا�ص1تقدير1الذات,1وفقا1ملتغريي1نوع1الكلية,1وامل�ستوى1الدرا�سي,1
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ا�ستخ���دم1الباح���ث1حتلي���ل1التباي���ن1اأح���ادي1االجت���اهANOVA(1(,1للتحق���ق1من1
�سحة1هذا1الفر�ص,1وقد1جاءت1النتائج1على1النحو1التايل:1

جدول )7(
 نتائــج حتليــل التباين اأحادي االجتــاه )ANOVA( للفــروق بني الطلبة املعوقني �ســمعيًا 

واملعوقني ب�سريًا باملرحلة اجلامعية على مقيا�س تقدير الذات
البعد

المتغير
مصدر التباين

مجموع 
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة ف

تقدير الذات 
نوع الكليةالشخصية

(التربية – 
اآلدا	 – اللغات 
والترجمة – السنة 

التحضيرية )

34.130311.377بين المجموعات
1.634 828.5531196.963داخل المجموعات

-862.683122الكلــــي

تقدير الذات 
األسرية

79.157326.386بين المجموعات
**3.474 903.8831197.596داخل المجموعات

-983.041122الكلــــي

تقدير الذات 
االجتماعية

81.238327.079بين المجموعات
*3.065 1051.4121198.835داخل المجموعات

-1132.650122الكلــــي

الدرجة الكلية

510.7803170.260بين المجموعات
*3.213 6305.78011952.986داخل المجموعات

-6816.163122الكلــــي

تقدير الذات 
المستوى الدراسيالشخصية

(األول – الثاني– 
الثالث– الرابع– 

الخامس– السادس 
– السابع – الثامن)

3.471**150.475721.496بين المجموعات

712.2081156.193داخل المجموعات

-862.683122الكلــــي

تقدير الذات 
األسرية

3.624**177.642725.377بين المجموعات

805.3991157.003داخل المجموعات

-983.041122الكلــــي

تقدير الذات 
االجتماعية

4.993**264.022737.717بين المجموعات

868.6291157.553داخل المجموعات

-1132.650122الكلــــي

الدرجة الكلية

5.035**1598.9947228.428بين المجموعات

5217.16911545.367داخل المجموعات

-6816.163122الكلــــي

*دالة1عند1م�ستوى1)0٫05(1111111111111111111111111111111**1دالة1عند1م�ستوى1)0٫01( 1
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    يت�سح من جدول )7( ما يلي:

1 عدم1وجود1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1بني1متو�سطي1درجات1الطلبة1املعوقني1أ.
�سمعيا1ًواملعوقني1ب�سريا1ًيف1ُبعد1تقدير1الذات1ال�سخ�سية1وفقا1ًملتغري1الكلية.

1 وجود1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1عند1م�ستوى)0٫05(1بني1متو�سطي1درجات1ب.
الطلب���ة1املعوقني1�سمعيا1ًواملعوقني1ب�سري���ا1ًيف1ُبعد1تقدير1الذات1االجتماعية1

والدرجة1الكلية1للمقيا�ص,1وفقا1ًملتغري1الكلية.
1 وجود1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1عند1م�ستوى1)0٫01(1بني1متو�سطي1درجات1ج.

الطلبة1املعوقني1�سمعيا1ًواملعوقني1ب�سريا1ًيف1ُبعد1تقدير1الذات1االأ�سرية1وفقا1ً
ملتغ���ري1الكلي���ة,1وجمي���ع1اأبع���اد1املقيا����ص1ودرجته1الكلي���ة1وفقا1ًملتغ���ري1امل�ستوى1
الدرا�س���ي,1وللتع���رف1عل���ى1اجت���اه1الف���روق1ا�ستخ���دم1الباح���ث1اختب���ار1توكي,1

وجاءت1النتائج1كما1يلي:-

- متغري نوع الكلية 

بالن�س�بة لُبع�د تقدي�ر الذات الأ�س�رية:1توج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1بني1
متو�سط���ي1درج���ات1الطلب���ة1املعوق���ني1�سمعي���ا1ًواملعوق���ني1ب�سري���ا1ًبكلي���ة1الرتبي���ة1
مبتو�سط1مق���داره1)م=23٫30(,1والطلبة1املعوقني1�سمعيا1ًواملعوقني1ب�سريا1ًبكلية1
اللغ���ات1والرتجمة1مبتو�سط1مق���داره1)م=25٫55(,1يف1ُبعد1تقدير1الذات1االأ�سرية,1
وذلك1ل�سالح1الطلبة1املعوقني1�سمعيا1ًواملعوقني1ب�سريا1ًبكلية1اللغات1والرتجمة.

111111يت�س���ح1مم���ا1�سب���ق1اأن1طم���وح1اأ�س���ر1الطلبة1املعوق���ني1�سمعيا1ًواملعوق���ني1ب�سريا1ً
يوؤث���ر1ب�سك���ل1وا�سح1على1تقدير1الذات1االأ�سري���ة1الأبنائهم1من1ذوي1االإعاقة,1حيث1
اأن1االأبن���اء1يحاك���ون1االآباء,1ومبا1اأن1طموح1اأ�سر1الطلبة1املعوقني1�سمعيا1ًواملعوقني1
ب�سري���ا1ًبكلي���ة1الرتبي���ة1حم���دود,1لوعيه���م1ب���اأن1اأبنائهم1عن���د1تخرجه���م1يف1نهاية1
املرحلة1اجلامعية1ال1يوجد1لهم1اإال1وظيفة1واحدة1باأن1يكون1معلما1ًباأحد1معاهد/1
برام���ج1الرتبي���ة1اخلا�س���ة,1ك���ال1ًح�س���ب1تخ�س�سه,1وه���ذا1االأم���ر1ق���د1اأنعك�ص1على1
م�ست���وى1تقدي���ر1ال���ذات1له���وؤالء1الطلبة1ب�سك���ل1اأو1باأخر.1فاأ�سب���ح1لديهم1م�ستوى1
تقدي���ر1ال���ذات1اأق���ل1مقارن���ة1بالطلب���ة1املعوق���ني1�سمعي���ا1ًواملعوق���ني1ب�سري���ا1ًبكلية1
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اللغ���ات1والرتجم���ة.1الأن1طم���وح1اأ�س���ر1الطلبة1املعوق���ني1�سمعيا1ًواملعوق���ني1ب�سريا1ً
بكلي���ة1اللغ���ات1والرتجم���ة1نحو1اأبنائهم1كب���ري1الأن1منهم1من1قد1يتخ���رج1ويتاح1له1
العم���ل1يف1اأك���رث1من1وظيفة)1ترجمة1– عالق���ات1عامة1– تدري�ص,....اإلخ1(,1على1
ح�س���ب1ق���درات1واإمكانات1كل1منهم,1وهذا1اأنعك�ص1على1م�ستوى1تقدير1الذات1لدى1
الطلب���ة1املعوق���ني1�سمعي���ا1ًواملعوقني1ب�سري���ا1ًبكلية1اللغات1والرتجم���ة,1وبناء1ًعلى1
ذلك1يكون1م�ستوى1تقدير1الذات1لدى1الطلبة1املعوقني1�سمعيا1ًواملعوقني1ب�سريا1ً
بكلي���ة1اللغات1والرتجم���ة1اأعلى1من1م�ستوى1تقدير1الذات1ل���دى1الطلبة1املعوقني1

�سمعيا1ًواملعوقني1ب�سريا1ًبكلية1الرتبية.1

- متغري امل�ستوى الدرا�سي 
بالن�سب���ة1لُبع���د1تقدير1الذات1ال�سخ�سي���ة:1توجد1فروق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1بني1
متو�سط���ي1درج���ات1الطلب���ة1املعوق���ني1�سمعي���ا1ًواملعوقني1ب�سري���ا1ًبامل�ست���وى1االأول1
ب�سري���ا1ً واملعوق���ني1 �سمعي���ا1ً املعوق���ني1 والطلب���ة1 مق���داره)م=25٫56(,1 مبتو�س���ط1
بامل�ست���وى1الرابع1مبتو�س���ط1مقداره)م=22٫76(,1يف1ُبعد1تقدير1الذات1ال�سخ�سية,1

وذلك1ل�سالح1الطلبة1املعوقني1�سمعيا1ًواملعوقني1ب�سريا1ًبامل�ستوى1االأول.1

بالن�سبة لُبعد تقدير الذات الأ�سرية 
-1وج���ود1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1ب���ني1متو�سط���ي1درج���ات1الطلب���ة1املعوق���ني1
1,)26٫24 مق���داره)م=1 مبتو�س���ط1 االأول1 بامل�ست���وى1 ب�سري���ا1ً واملعوق���ني1 �سمعي���ا1ً
والطلب���ة1املعوق���ني1�سمعيا1ًواملعوق���ني1ب�سريا1ًبامل�ستوى1الثال���ث1مبتو�سط1مقداره
)1م=21٫501(,1يف1ُبع���د1تقدي���ر1ال���ذات1االأ�سري���ة,1وذل���ك1ل�سال���ح1الطلب���ة1املعوق���ني1

�سمعيا1ًواملعوقني1ب�سريا1ًبامل�ستوى1االأول.

-1وج���ود1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1ب���ني1متو�سط���ي1درج���ات1الطلب���ة1املعوق���ني1
�سمعي���ا1ًواملعوقني1ب�سريا1ًبامل�ستوى1االأول1مبتو�سط1مقداره)م=26٫24(,1والطلبة1
املعوقني1�سمعيا1ًواملعوقني1ب�سريا1ًبامل�ستوى1الرابع1مبتو�سط1مقداره1)م=23٫14(,1
يف1ُبع���د1تقدير1ال���ذات1االأ�سرية,1وذلك1ل�سالح1الطلبة1املعوق���ني1�سمعيا1ًواملعوقني1

ب�سريا1ًبامل�ستوى1الرابع.
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بالن�سبة لُبعد تقدير الذات الجتماعية
-1وجود1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1بني1متو�سطي1درجات1الطلبة1املعوقني1�سمعيا1ً
واملعوق���ني1ب�سري���ا1ًبامل�ست���وى1االأول1مبتو�س���ط1مق���داره1)م=25٫721(,1والطلب���ة1
املعوقني1�سمعيا1ًواملعوقني1ب�سريا1ًبامل�ستوى1الثالث1مبتو�سط1مقداره)م=19٫50(,1
يف1ُبعد1تقدير1الذات1االجتماعية,1وذلك1ل�سالح1الطلبة1املعوقني1�سمعيا1ًواملعوقني1

ب�سريا1ًبامل�ستوى1االأول.
• وج���ود1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1بني1متو�سط���ي1درجات1الطلب���ة1املعوقني1	

�سمعي���ا1ًواملعوق���ني1ب�سري���ا1ًبامل�ست���وى1االأول1مبتو�س���ط1مق���داره)م=25٫72(,1
والطلب���ة1املعوق���ني1�سمعي���ا1ًواملعوق���ني1ب�سري���ا1ًبامل�ست���وى1الراب���ع1مبتو�س���ط1
مقداره)م=22٫23(,1يف1ُبعد1تقدير1الذات1االجتماعية,1وذلك1ل�سالح1الطلبة1

املعوقني1�سمعيا1ًواملعوقني1ب�سريا1ًبامل�ستوى1االأول.
• وج���ود1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1بني1متو�سط���ي1درجات1الطلب���ة1املعوقني1	

�سمعي���ا1ًواملعوق���ني1ب�سري���ا1ًبامل�ست���وى1الث���اين1مبتو�سط1مق���داره1)م=25٫02(1
,1والطلب���ة1املعوق���ني1�سمعي���ا1ًواملعوق���ني1ب�سري���ا1ًبامل�ست���وى1الثال���ث1مبتو�سط1
مقداره1)م=19٫50(,1يف1ُبعد1تقدير1الذات1االجتماعية,1وذلك1ل�سالح1الطلبة1

املعوقني1�سمعيا1ًواملعوقني1ب�سريا1ًبامل�ستوى1الثاين.
• وج���ود1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1بني1متو�سط���ي1درجات1الطلب���ة1املعوقني1	

�سمعي���ا1ًواملعوق���ني1ب�سري���ا1ًبامل�ستوى1الث���اين1مبتو�سط1مق���داره1)م=25٫02(,1
والطلب���ة1املعوق���ني1�سمعي���ا1ًواملعوق���ني1ب�سري���ا1ًبامل�ست���وى1الراب���ع1مبتو�س���ط1
مقداره)م=22٫23(,1يف1ُبعد1تقدير1الذات1االجتماعية,1وذلك1ل�سالح1الطلبة1

املعوقني1�سمعيا1ًواملعوقني1ب�سريا1ًبامل�ستوى1الثاين.

بالن�سبة للدرجة الكلية للمقيا�س:
-1وج���ود1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1ب���ني1متو�سط���ي1درج���ات1الطلب���ة1املعوق���ني1
�سمعي���ا1ًواملعوقني1ب�سريا1ًبامل�ستوى1االأول1مبتو�سط1مقداره)م=77٫52(,1والطلبة1
املعوقني1�سمعيا1ًواملعوقني1ب�سريا1ًبامل�ستوى1الثالث1مبتو�سط1مقداره)م=62٫75(,1
يف1الدرج���ة1الكلي���ة1للمقيا�ص,1وذل���ك1ل�سالح1الطلب���ة1املعوقني1�سمعي���ا1ًواملعوقني1

ب�سريا1ًبامل�ستوى1االأول.
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ï 1وج���ود1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1بني1متو�سط���ي1درجات1الطلب���ة1املعوقني
�سمعي���ا1ًواملعوق���ني1ب�سري���ا1ًبامل�ست���وى1االأول1مبتو�س���ط1مق���داره)م=77٫52(,1
والطلب���ة1املعوق���ني1�سمعي���ا1ًواملعوق���ني1ب�سري���ا1ًبامل�ست���وى1الراب���ع1مبتو�س���ط1
مق���داره)م=68٫14(,1يف1الدرج���ة1الكلي���ة1للمقيا����ص,1وذل���ك1ل�سال���ح1الطلب���ة1

املعوقني1�سمعيا1ًواملعوقني1ب�سريا1ًبامل�ستوى1االأول.
ï 1وج���ود1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1بني1متو�سط���ي1درجات1الطلب���ة1املعوقني

�سمعي���ا1ًواملعوق���ني1ب�سري���ا1ًبامل�ست���وى1الث���اين1مبتو�سط1مق���داره)م=74٫16(,1
والطلب���ة1املعوق���ني1�سمعي���ا1ًواملعوق���ني1ب�سري���ا1ًبامل�ست���وى1الثال���ث1مبتو�س���ط1
مق���داره)م=62٫75(,1يف1الدرج���ة1الكلي���ة1للمقيا����ص,1وذل���ك1ل�سال���ح1الطلب���ة1

املعوقني1�سمعيا1ًواملعوقني1ب�سريا1ًبامل�ستوى1الثاين.
ï 1وج���ود1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1بني1متو�سط���ي1درجات1الطلب���ة1املعوقني

�سمعي���ا1ًواملعوق���ني1ب�سري���ا1ًبامل�ستوى1الثاين1مبتو�سط1مق���داره1)1م=74٫161(,1
والطلب���ة1املعوق���ني1�سمعي���ا1ًواملعوق���ني1ب�سري���ا1ًبامل�ست���وى1الراب���ع1مبتو�س���ط1
مق���داره)م=68٫14(,1يف1الدرج���ة1الكلي���ة1للمقيا����ص,1وذل���ك1ل�سال���ح1الطلب���ة1

املعوقني1�سمعيا1ًواملعوقني1ب�سريا1ًبامل�ستوى1الثاين.1

11مم���ا1�سب���ق1يت�س���ح1اأن1م�ست���وى1تقدي���ر1ال���ذات1ل���دى1الطلب���ة1املعوق���ني1�سمعي���ا1ً
اأعل���ى1م���ن1 واملعوق���ني1ب�سري���ا1ًبامل�ستوي���ات1الدرا�سي���ة1االأوىل1)امل�ست���وى1االأول(1
م�ستوى1تقدير1الذات1لدى1الطلبة1املعوقني1�سمعيا1ًواملعوقني1ب�سريا1ًبامل�ستويات1
الدرا�سي���ة1االأعلى)امل�ستوي���ني1الثالث1والرابع(,1ويف�سر1ذلك1باأن1الطلبة1املعوقني1
�سمعيا1ًواملعوقني1ب�سريا1ًعند1التحاقهم1بالتعليم1اجلامعي1يجدوا1نوع1من1احلب1
والتع���اون1والت�سجي���ع1لهم1من1جميع1اأفراد1االأ�سرة,1وجمي���ع1اأفراد1املجتمع1باأنهم1
مثل1العاديني1لهم1نف�ص1احلقوق1والواجبات1يف1التعليم1اجلامعي,1في�سعروا1بنوع1
من1الر�سا1عن1احلياة,1والثقة1بالنف�ص,1وهذا1االأمر1قد1�ساعد1يف1اأن1يكون1م�ستوى1
تقدي���ر1ال���ذات1لدى1الطلب���ة1مب�ستوي���ات1الدرا�سي���ة1االأوىل1)االأول(1مرتفع,1ودال1
اإح�سائيا1مقارنة1بالطلبة1بامل�ستويات1الدرا�سية1االأعلى)الثالث1والرابع(,1وميكن1
تف�س���ري1ذل���ك1اأي�سا1ًب���اأن1الطلبة1املعوقني1�سمعي���ا1ًواملعوقني1ب�سري���ا1ًيف1امل�ستويات1
االأعل���ى1تواجههم1معيق���ات1و�سعوبات1واحباطات1توؤدي1به���م1اإىل1عدم1الر�سا1عن1
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ال���ذات,1وال���ذي1ينعك�ص1بدوره1على1تقديرهم1لذواتهم,1ث���م1يحاولون1التكيف1مع1
الو�سع1اجلديد1مرة1اأخرى.

التو�صيات الرتبوية: 
اإع���ادة1درا�سة1مو�سوع1الدرا�س���ة1احلالية1على1نف�ص1العينة1يف1مراحل1التعليم1 -

قبل1اجلامعي.
عمل1درا�سات1»عرب1ثقافية«1بنف�ص1املو�سوع1الدرا�سي. -
اإن�س���اء1مراك���ز1اال�ست�س���ارات1النف�سية1ين�س���م1اإليها1عنا�س���ر1موؤهلة1ومن1ذوي1 -

اخل���ربة1القادري���ن1على1تقدمي1اخلدمات1النف�سي���ة1وامل�ساعدة1يف1التعامل1مع1
ال�سغوط1النف�سية1ومواجهتها1وخا�سة1للطلبة1ذوي1االإعاقة1يف1جامعة1امللك1

�سعود.1
تفعي���ل1دور1االإر�س���اد1االأكادميي1والنف�سي1للطلبة1املعوق���ني1�سمعيا1ًواملعوقني1 -

ب�سريا1ًباملرحلة1اجلامعية.1
1عق���د1دورات1تدريبي���ة1واإر�سادية1للطلبة1ذوي1االإعاق���ة1يف1مواجهة1ال�سغوط1 -

النف�سية1لديهم
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الت�صخي�س الفارق لذوى العاقة العقلية وا�صطراب التوحد يف �صوء 
DSM-IV-TR مكات الت�صخي�س فى

اإعداد
 اأ.د اإميان فوؤاد كا�صف
 اأ�ستاذ الرتبية اخلا�سة 

كلية الرتبية – جامعة الزقازيق

مقدمة الدرا�صة:
يع���د1مو�سوع1الت�سخي�ص1واأدواته1حج���ر1الزاوية1يف1علم1نف�ص1االأمرا�ص1 1
ب�سفةعام���ة1ويف1الرتبي���ة1اخلا�سة1ب�سكل1خا�ص1فعملي���ة1الت�سخي�ص1هي1العن�سر1
االأ�سا�س���ى1يف1منظوم���ة1خدم���ات1الرتبي���ة1اخلا�س���ة.1والتي1يرتتب1عليه���ا1العديد1
م���ن1اخلدم���ات1االأخ���رى1�س���واء1الطبي���ة1اأو1النف�سي���ة1اأو1الرتبوي���ة1والتعليمي���ة.1
والت�سخي�ص1هو1عملية1حتديد1منط1اال�سطراب1الذي1يعانى1منه1ال�سخ�ص1على1
اأ�سا����ص1االأعرا����ص1والعالمات1واالختبارات1والفحو����ص.1وكذلك1ت�سنيف1االأفراد1
عل���ى1اأ�سا����ص1زمل���ة1االأعرا����ص1اأو1اخل�سائ����ص1)جابر1عب���د1احلميد,1ع���الء1الدين1
كفاف���ى,951:19901(1وتعتم���د1عملية1الت�سخي�ص1على1جمموعة1من1العمليات1مثل1
املالحظ���ة1واملقابل���ة1مع1الطفل1والوالدين1واملعلم���ني1اأو1مقدمى1الرعاية,1واأي�سا1
عل���ى1كم1م���ن1املقايي����ص1واالختب���ارات1املتنوعة1الت���ي1تقي�ص1جمي���ع1مظاهر1النمو1

وخ�سائ�ص1الطفل1املنفردة.

ويه���دف1الت�سخي����ص1اإىل1احل�س���ول1عل���ى1اأ�سا����ص1ق���وى1ي�سم���ح1بتحديد1 1
مواط���ن1الق���وة1وال�سعف1لدى1الطف���ل,1مما1ي�ساعد1على1و�س���ع1الربامج1الفردية1
املالئم���ة1للطف���ل1وم���ن1هن���ا1الب���د1م���ن1االهتم���ام1بتحقي���ق1التكام���ل1يف1اأن�سط���ة1
الت�سخي����ص1املقدم���ة.1حيث1يوؤدى1عدم1التكامل1اإىل1حدوث1اأخطاء1يف1الت�سخي�ص1
ق���د1توؤدى1اإىل1اإ�سدار1اأحك���ام1خاطئة1على1الطفل1وحتول1الطفل1من1معاق1فكريا1
اإىل1م�سط���رب1انفعاليا1ًاأو1طفل1توحدى1وهكذا.1والت�سخي�ص1الفارق1هو1العملية1
العلمي���ة1املنظم���ة1التي1تقوم1على1التفرقة1املنهجية1بني1اأعرا�ص1مر�سني1اأو1اأكرث1

)حامد1عبد1ال�سالم1زهران,1731:19971(.
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�سعوبات الت�سخي�س:

ترج���ع1�سعوب���ة1ت�سخي�ص1االأطفال1الذين1يظه���رون1تاأخرا1ًيف1اأى1مظهر1 1
من1مظاهر1النمو1اإىل:

1عدم1خربة1الوالدين1الكافية1الكت�ساف1معاناة1الطفل.1-
1من���و1الطف���ل1يف1مراحله1املبكرة1ي�ساحبه1تغ���ريات1يف1مظاهر1النمو1املختلفة11-

فقد1تظهر1بع�ص1االأعرا�ص1لفرتة1ثم1تختفى1تلقائياً.
1التداخ���ل1يف1العديد1من1االعاقات1مث���ل1االعاقة1العقلية1وا�سطراب1التوحد11-

والف�سام1الطفوىل.
1التاأثري1الوا�سح1للبيئة1احل�سارية1التي1يعي�ص1فيها1الطفل.1-
1ت�ساب���ه1امل�سك���الت1التي1يعانى1منه���ا1االأطفال1فالق�سور1اللغ���وى1مثال1ًيعانى11-

منه1الطفل1�سعيف1ال�سمع1واملعاق1فكريا1والطفل1التوحدى.
1ق�س���ور1اأي1مقيا����ص1م�ستخ���دم1يف1حتدي���د1جميع1قدرات1الطف���ل1مما1يتطلب11-

اج���راء1وتطبي���ق1ع���دد1كبري1م���ن1املقايي����ص1واالختبارات1حت���ى1ميكن1حتديد1
حالة1الطفل1بدقة.

1عدم1حتديد1اال�سباب1املوؤدية1لالعاقات1املختلفة1بدقة1حيث1تتداخل1االأ�سباب11-
الطبي���ة1والوراثي���ة1والبيئي���ة1ب�سدة1مم���ا1ي�سع1القائم1بعملي���ة1الت�سخي�ص1يف1

م�سكلة1وحرية.
1ع���دم1ت�ساب���ه1اال�سخا�ص1داخل1االعاقة1الواحدة.1فك���ل1حالة1فريدة1يف1ذاتها,11-

متميزة1بقدراتها1اخلا�سة1وكذلك1م�ساكلها1النوعية1مما1ي�سع1االخ�سائيني1
والوالدي���ن1يف1ح���رية1كبرية1عند1اإجراء1الت�سخي�ص1واأي�سا1عند1و�سع1اخلطة1

الفردية1الرتبوية1للطفل.
1ع���دم1وج���ود1تعريفات1حم���ددة1لكل1اعاق���ة1تتفق1عليها1كل1الهيئ���ات1البحثية11-

واجله���ات1املقدم���ة1للرعاي���ة.1فال1يوج���د1ف�سل1وا�س���ح1بني1االأ�س���م1و�سعيف1
ال�سم���ع,1اأوتعريف���ا1ًجامع���ا1ًل�سعوبات1التعل���م1تتفق1عليه1كل1اجله���ات1املعنية,1

واأي�سا1االعاقة1العقلية1اأو1ا�سطراب1التوحد.
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اأهداف الدرا�صة:
تهدف1هذه1الدرا�سة1النظرية1اإىل1التعرف1على1جهود1الباحثني1املبذولة1 1
م���ن1اأجل1التعرف1عل���ى1الت�سخي�ص1الفارق1لالعاقات1العقلية1وا�سطراب1التوحد1
وهم���ا1من1االعاق���ات1املتداخلة1واملتالزم���ة1مع1الكثري1من1االعاق���ات1االأخرى1من1

خالل1االجابة1على1عدة1ت�ساوؤالت1وهي:
*1هل1ا�سطراب1التوحد1اإعاقة1عقلية1اأم1اإعاقة1اجتماعية؟

*1هل1لدى1الطفل1التوحدي1ادراك1مل�ساعر1وانفعاالت1االآخريني؟
*1هل1يت�سابه1الق�سور1يف1التوا�سل1لدى1املعاق1عقليا1وطفل1االوتزم؟

*1ه���ل1يتمي���ز1طفل1االوت���زم1ذو1متالزمة1داون1باأعرا����ص1خا�سة1متيزه1عن1قرينه1
التوحدى؟؟

اأهمية الدرا�صة:
تع���ود1اأهمية1الدرا�س���ة1اإىل1اأهمية1الت�سخي�ص1الف���ارق1لكل1من1الوالدين1 1
والقائم���ني1برعايةالطف���ل.1كما1تعود1اأي�سا1اإىل1اأهمية1املعرفة1ال�سيكولوجية1لكل1
حال���ة1عل���ى1حدة.1فال�سلوك1االن�سانى1مت�سابه1ولكنه1لي�ص1متطابقا1ًوبالتاىل1فكل1
�سل���وك1ان�سان���ى1هو1�سلوك1ف���ردى1خا�ص1بال�سخ�ص1ذات���ه,1واإن1كانت1كيفية1قيا�ص1
ه���ذه1الف���روق1ب���ني1االأف���راد1يف1ال�سف���ات1اجل�سماني���ة1كما1ه���و1احل���ال1يف1الظواهر1
الطبيعي���ة1ممكن���ا.1فاأن1الظواهر1النف�سية1وال�سم���ات1والقدرات1ال1توجد1لها1حتى1
االآن1مقايي�ص1يتم1فيها1القيا�ص1ب�سكل1مبا�سر1بل1يتم1القيا�ص1من1خالل1مالحظة1
�سل���وك1ال�سخ�ص1حتى1مقايي�ص1الذكاء1تتداخ���ل1فيها1ذاتية1الفاح�ص1وخربته1يف1

القيا�ص1ومدى1االآلفه1بينه1وبني1الطفل.1)اميان1كا�سف,21,20121(.
وعل���ى1ذلك1تهت���م1الدرا�سة1احلالي���ة1بتحديد1الف���روق1الت�سخي�سية1لكل1 1

من1االعاقة1العقلية1وا�سطراب1التوحد1ومتالزمة1داون.

اأولً: الت�سخي�س الفارق للتوحد والعاقة العقلية:
يع���رف1التوح���د1عل���ى1اأن���ه1ا�سط���راب1معق���د1ت�ساحب���ه1االعاق���ة1العقلية1 1
1,2000 1,APA االأمريكي���ة1 املتح���دة1 الوالي���ات1 يف1 النف�سي���ني1 االأطب���اء1 )رابط���ة1
كرايج���رKraijer1,20001(1فال�سواه���د1البحثي���ة1توؤك���د1اأن1الت�ساب���ه1يف1االأعرا����ص1
ب���ني1االعاقت���ني1تت�سبب1يف1م�سكلة1عند1الت�سخي�ص1الف���ارق1فعلى1�سبيل1املثال1اأكد1
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�سكوز,Skuse(1,20071(1على1اأن1التداخل1بني1االعاقتني1قد1ال1تكون1ب�سبب1الن�ساأة1
املر�سي���ة1امل�سرتك���ة1بينهم���ا,1ولكن1ب�سب���ب1اأن1وجود1كليهما1�سيزي���د1من1احتمالية1

ت�سخي�سهما1معا1واخللط1بني1اأعرا�سهما.

ويف1حال���ة1االعاق���ات1العقلية1ال�سديدة1ت�سبح1االعرا�ص1اأكرث1تطابقا1ًمع1 1
اأعرا�ص1التوحد,1م�سببة1م�سكلة1كبرية1يف1الت�سخي�ص1الفارق1بينهما.1وعلى1الرغم1
(DSM-IV-1م���ن1اأن1الدليل1الت�سخي�س���ى1واالح�سائى1يف1طبعته1الرابعة1املعدلة
(1TRيوؤك���د1عل���ى1وج���ود1�سل���وك1تنميط���ى1ك�سمة1للتميي���ز1بني1التوح���د1واالعاقة1
العقلي���ة1(APA, 2000)1كم���ا1مت1اكت�س���اف1ال�سل���وك1التنميط���ى1يف1اال�سخا����ص1
الذي���ن1يعان���ون1اأو1ال1يعان���ون1التوحد,1مما1زاد1من1�سعوبة1تقري���ر1ما1اإذا1كان1هذا1
اإ�س���ارة1على1وجود1ا�سطراب1التوحد1اأو1ب�سبب1م�ستوى1االأداء1الوظيفى1املنخف�ص1
وباملث���ل1�سعوب���ات1اللغ���ة1واخلط���اب1املوج���ودة1يف1التوحد1قد1ال1تك���ون1موجودة1يف1
االعاق���ة1العقلي���ة1مم���ا1يثري1الكثري1من1اخلل���ط1يف1الت�سخي����ص1)كرايجر,1بليدت1

.)20051,Kraijer & Bidt

والتعرف1على1ا�سطراب1التوحد1يف1مرحلة1مبكرة1من1االمور1احلا�سمة1 1
 Dawson1ول���ه1اأثار1كبرية1على1الت�سخي�ص1املبدئ���ى1للطفل1)دو�سون,1او�سرتلنج
Osterling &,1,19971ربيكاRebecca1,20071(1ويوؤخر1االختالط1يف1الت�سخي�ص1
الف���ارق1م���ن1التعرف1ال�سحي���ح1على1امل�سكلة,1وبالتاىل1يهدر1اأك���رث1االأوقات1اأهمية1
يف1حي���اة1الطفل,1ويوؤك���د1)فولكر,1لوباتا20081Volker & Lopata1(1اأن1التعقيد1
الت�سخي�س���ى1والتباي���ن1يف1ا�سطراب1التوحد1واالعاق���ة1العقلية1ميثالن1حتديا1يف1

تعيني1ال�سف1الدرا�سى1املنا�سب1لهوؤالء1االطفال.

ويعد1ا�سطراب1التوحد1Autism1ا�سطراب1منائى1عام,1كما1يعد1فىنظر1 1
الكثريي���ن1�سكال1ًمن1اأ�سك���ال1االإعاقة1العقلية1حيث1يتاأثر1االأداء1الوظيفى1العقلى1
للطف���ل1�سلب���ا1ًب�سبب1ه���ذا1اال�سطراب.1ووفق���ا1ًلالأح�ساءات1الت���ى1ن�سرها1االحتاد1
القوم���ى1لدرا�س���ات1وبحوث1ا�سط���راب1التوحد1بالواليات1املتح���دة1االمريكية1عام1
)2003(1ف���اإن1ن�سبة1انت�ساره1ق���د1اختلفت1متاما1عن1العقود1ال�سابقة.1فقد1ارتفعت1
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معدالت1االنت�سار1فى1االألفية1اجلديدة1لت�سل1اإىل1250:11حالة1والدة1فى1املتو�سط.1
بعد1اأن1كانت1فى1الت�سعنيات1من1القرن1املا�سى1ت�سل1اإىل1)4-5(1حالة1لكل1ع�سرة1

اآالف1حالة1)1عادل1عبد1اهلل:20021(.1

وق����د1م����ر1ت�سخي����ص1ا�سطراب1الت�وح���د1بالعديد1من1املراح���ل1منذ1اأ�سار1 1
اإليه1ليو1كانر1Leo Kanner1عام1)1943(11ومالحظاته1عن1الفروق1بني1االأطفال1
ذوى1االأعاق���ة1الفكرية1واأطفال1ا�سط���راب1التوحد,1ثم1نظر1اإليه1البع�ص1على1اأنه1
من���ط1من1اأمناط1ف�س���ام1الطفولة,1ثم1اكت�سف1الطبيب1النم�ساوى1هانز1ا�سربجر1
1Hans Asprgerعام1)1944(1متالزمة1اأعرا�ص1مر�سية1متثل1منط1من1اأمناط1
ا�سط���راب1التوح���د1وهى1الت�سابه1فى1الق�سور1فى1اجلانب1االجتماعى1للطفل1مع1

بع�ص1الق�سور1اللغوى1مع1ارتفاع1معدل1الذكاء.1

ثم1ظهر1اأول1اإ�سارة1ال�سطراب1التوحد1فى1الدليل1الت�سنيفى1الت�سخي�سى1 1
واالح�سائى1لالأمرا����ص1واال�سطرابات1النف�سية1والعقلية1خالل1الطبعة1الثالثة1
ث���م1الرابع���ة1حيث1مت1النظ���ر1اإليه1كا�سطراب1�سلوكى.1وم���ع1التقدم1فى1الدرا�سات1
والبحوث1مت1التعديل1فى1الن�سخة1الرابعة1املعدلة1من1الدليل1واعتباره1ا�سطراب1
منائ���ى1عام1اأو1منت�سر1Pervasive developmental disorder1والذى1تنعك�ص1
م�ساكله1على1كل1جوانب1النمو1العقلى1املعرفى1واحلركى1واالجتماعى1واللغوى.1

ولكن هل ميكن الت�سليم باأن ا�سطراب التوحد هو اإعاقة عقلية؟ 
ي�سري1عادل1عبد1اهلل1)2004(1اإىل1اأن1ا�سطراب1التوحد1كا�سطراب1منائى1 1
عام1يوؤثر1ب�سكل1�سلبى1على1العديد1من1جوانب1النمو1االآخرى1لدى1الطفل1وعلى1
راأ�سه���ا1اجلانب1العقلى1املعرفى1واأنه1هن���اك1ق�سور1ملحوظ1فى1االنتباه,1االأدراك,1
الذاك���رة,1التفك���ري,1التجهي���ز1املعرف���ى1للمعلوم���ات,1وانخفا�ص1ن�س���ب1الذكاء1اإىل1

حدود1التخلف1العقلى.1

بينم���ا1ي���رى1بومنج���ر,1كا�س���ارىBauminger & Kasari 1)1999(1اأن1 1
العدي���د1م���ن1الدرا�س���ات1احلديثة1ت�سري1اإىل1اأن751%1تقريبا1ًم���ن1اأطفال1ا�سطراب1
التوح���د1لديه���م1ن�س���ب1ذك���اء1ف���ى1ح���دود1التخل���ف1العقل���ى1الب�سي���ط1اأو1املتو�سط,1
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والن�سب���ة1الباقي���ة1وه���ى251%1لديه���م1م�ست���وى1ذك���اء1متو�س���ط1وقد1ن�س���ر1االحتاد1
القوم���ى1االأمريك���ى1ال�سط���راب1التوح���د 1NAAR (2003)ع���ددا1ًم���ن1احلقائق1

وهى:
اأن1ن�سب���ة1حواىل901%1على1االأق���ل1من1االأطفال1ذوى1ا�سطرابات1التوحد1يقع1 •

م�ستوى1ذكائهم1فىحدود1التخلف1العقلى1الب�سيط1اأو1املتو�سط.1
اأنه1نادرا1ًما1جند1اأطفاال1ًمن1ذوى1ا�سطرابات1التوحد1يقل1معدل1ذكائهم1عن1 •

مثل1هذا1امل�ستوى
اأن1ن�سب���ة51-10%1تق���ل1م�ستوي���ات1ذكائه���م1ع���ن1تل���ك1احلدود.1وه���م1من1ذوى1 •

ا�سطرابات1التوحد1ال�سديد.1
اأن1بع�ص1من1الن�سبة1ال�سابقة1يتميزون1مب�ستويات1ذكاء1مرتفعة.1اأو1قد1يكون1 •

بع�سهم1موهوبا1ًحيث1ميثلون1متالزمة1ا�سربجر.1

وقد1ينظر1البع�ص1اإىل1ا�سطراب1التوحد1كاإعاقة1اإجتماعية1حيث1ال�سمة1 1
االأ�سا�سي���ة1واالأك���رث1ظهورا1ًللكافة1وجود1ق�سور1اإجتماعى1�سديد1لديهم1�سواء1فى1
الق���درة1عل���ى1تنمية1عالقات1اجتماعية1اأو1تنمية1مه���ارات1اجتماعية1�سواء1لفظية1
اأو1غ���ري1لفظي���ة1مما1يوؤثر1على1قدرتهم1على1امل�سارك���ة1اأو1التفاعل1االجتماعى1فى1

املواقف1االجتماعية1املختلفة.

وي�س���ري1جيل�س���ون1Gillson (2000)1اإىل1ثالث���ة1اخت���الالت1اجتماعي���ة1 1
رئي�سية1وهى:1

1-1عدم1القدرة1على1فهم1االآخرين1م�ساعرهم1واأفكارهم.11
2-1عدم1القدرة1على1التنبوؤ1بال�سلوك1فى1املواقف1االجتماعية1املت�سابهة.1

3-1الق�سور1فى1تنمية1لغة1اجتماعية.1

وه���ذا1م���ا1يجع���ل1الطف���ل1التوح���دى1قا�س���را1ًع���ن1االندم���اج1م���ع1البيئ���ة1 1
املحيط���ة1ب���ه.1اأن���ه1ال1ي�ستطيع1اأن1يعرب1ع���ن1رغباته1او1احتياجات���ه1بلغة1اجتماعية1
مقبول���ة,1وال1ي�ستطي���ع1اأن1يت�سمن1االآخرين1مع1ذات���ه.1فهو1يدرك1ذاته1فقط,1وال1
ي�ستطي���ع1اأن1يفه���م1اأن1هناك1اأن���ا,1وهو,1واأنت1اإنه1ال1ي�ستطي���ع1اأن1يدرك1ال�سمائر.1

ولغته1قا�سرة1عن1تكوين1اجلمل1االجتماعية.1
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كم���ا1يفتق���د1اإىل1الق���درة1عل���ى1التقلي���د1والتعميم1للمواق���ف1االجتماعية1 1
املت�سابهة1وبالتاىل1فاإن1كل1موقف1اجتماعى1هو1موقف1جديد1بالن�سبة1له1يحتاج1
اإىل1تعل���م1وممار�س���ة.1كما1اأنه1ي�ستخدم1الكلم���ات1دون1هدف1حمدد.1فقد1ي�ستطيع1
اأن1يتلفظ1بع�ص1الكلمات1ويكررها1ولكنه1ال1ي�ستطيع1توظيفها1توظيفا1ًاجتماعيا1ً
�سحيح���اً.1وال1ي�ستطي���ع1ا�ستخدام1الكلمات1ومعانيها1ك���ى1ت�ساعده1على1ا�سرتجاع1
املعلوم���ات,1كم���ا1ال1ميكنه1اأن1يعيد1ترتيب1تلك1املعلوم���ات1التى1ي�ستقبلها1وهذا1ما1

يطلق1عليه1الرتديد1املر�سى1للكالم.1

وبالتاىل1ميكن1النظر1اإىل1ا�سطراب1التوحد1على1اأنه1ا�سطراب1يت�سمن1 1
اجلان���ب1العقل���ى1واالجتماعى1معاً.1فهو1يختلف1ع���ن1االإعاقة1العقلية1فى1العديد1

من1املظاهر1مثل:1
• اأن1غالبية1اأطفال1ا�سطراب1التوحد1ال1تظهر1عليهم1عالمات1اال�سطراب1االإ1	

خالل1ال�سنة1الثانية1اأو1الثالثة.1
• اأن1بع����ص1االأطف���ال1يولد1طبيعيا1ًويظل1كذلك1خ���الل1ال�سنة1االأوىل1والثانية1	

ثم1يبداأ1تدهور1القدرات1التى1مت1اكت�سابها.1
• اأن1الطف���ل1املع���اق1عقليا1ًلدي���ة1اإدراك1لالآخرين1من1اأول1يوم1فهو1يبت�سم1لهم,1	

ويفهم1تعبريات1الوجه1واالأ�سوات1الغا�سبة,1بعك�ص1الطفل1التوحدى.1
• اأن1الطف���ل1املع���اق1عقليا1ًلديه1جميع1القدرات1العقلي���ة1مثل1االنتباه,1التذكر,1	

االأدراك1ولكنه���ا1تك���ون1�سعيف���ة1اأو1قا�س���رة.1بعك����ص1طفل1ا�سط���راب1التوحد1
الذى1ميتلك1هذه1القدرات1ب�سورة1جيدة1ولكنه1ال1ي�ستطيع1توظيفها.1

• اأن1طف���ل1االإعاق���ة1العقلي���ة1ي�ستطي���ع1فى1بع����ص1االأحيان1تطوي���ر1اللغة1لديه1	
مب���ا1يتنا�سب1مع1�سياقها1االجتماعى1ولديه1اإدراك1لالأ�سوات1املختلفة1بعك�ص1

الطفل1التوحدى.1
• اأن1طف���ل1االإعاق���ة1العقلي���ة1ي�ستطي���ع1اكت�س���اب1ال�سلوكي���ات1االجتماعي���ة1بعد1	

التدري���ب1عليها1واالحتف���اظ1بها1الأنه1ميتلك1القدرة1عل���ى1التقليد1واأن1كانت1
�سعيفة.1

• بينم���ا1طف���ل1ا�سط���راب1التوح���د1يفتقر1اإىل1التقلي���د1وبالت���اىل1ال1ت�سلح1معه1	
الربامج1التدريبيه1اجلماعية1ويحتاج1اإىل1التدريب1الفردى1املكثف.1
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• اأن1الطف���ل1التوح���دى1يف�سل1فى1فهم1معانى1اللغ���ة1اأو1االإمياءات1كو�سيلة1من1	
و�سائل1التوا�سل1ويحتاج1اإىل1تدريب.1وقد1ال1ي�ستطيع1البع�ص1منهم1تطوير1

اأى1لغة1على1االإطالق.1

وعل���ى1ذل���ك1ميك���ن1الق���ول1اأن1هن���اك1فروق���ا1ًكث���رية1وا�سح���ة1ب���ني1ذوى1 1
االإعاق���ة1العقلي���ة1وا�سطرابات1التوح���د1توؤكد1لنا1اأننا1اأم���ام1ا�سطراب1خا�ص1بفئة1
حم���ددة1لديه���ا1زملة1من1االأعرا�ص1املتباين���ة1والتى1تظهر1لدى1كل1فرد1من1اأفراد1

هذه1الفئة1بن�سبة1معينة1وقدرة1حمددة1تختلف1عن1باقى1اأفراد1الفئة.1

ثانيا: ا�صطراب التوحد واإدراك العقل
واإذا1كن���ا1ق���د1ذكرن���ا1من1قب���ل1اإن1ه���وؤالء1االأ�سخا�ص1لي�ص1لديه���م1القدرة1 1
عل���ى1فهم1م�ساع���ر1وانفعاالت1االآخرين1فاإن1هذا1يقودن���ا1اإىل1نظرية1حديثة1بداأت1
ف���ى1االنت�س���ار1فى1ال�سنوات1االخ���رية1لتف�سري1م�سكلة1اال�سخا����ص1التوحديني1فى1
تطوي���ر1اللغ���ة1وهن���ا1نحاول1االأجابة1عل���ى1الت�ساوؤل1الثانى1وهو1ه���ل1لديهم1اإدراك1
للعق���ل؟1ف���اإذا1كان���ت1اللغ���ة1ه���ى1االأ�سا����ص1لي�سك���ل1االإن�س���ان1معارف���ه1االجتماعي���ة1
والنف�سي���ة1والثقافي���ة.1ف���اإن1االأطفال1عن���د1اكت�سابهم1للغة1يواجه���ون1�سعوبة1فى1
اكت�س���اب1ا�سا�سيات1النظام1اللغوى1مثل1)الفونولوجى,1املورفولوجى,1والرتاكيب1

اللغوبة(1والتى1يكت�سبها1الطفل1خالل1اخلم�ص1�سنوات1االأوىل1من1عمره.1

كم���ا1يحت���اج1الطف���ل1اإىل1معرف���ة1كيفي���ة1ا�ستخ���دام1اللغة1لتنمي���ة1عملية1 1
التوا�س���ل1ولنج���اح1التوا�س���ل1ف���اإن1الطف���ل1يحت���اج1اإىل1تنمي���ة1وتطوي���ر1مه���ارات1

اال�ستخدام1االجتماعى1للغة.1

وهناك1بع�ص1امله���ارات1االجتماعية1الالزم1اكت�سابها1لال�ستخدام1املالئم1 1
للغ���ة1مث���ل:1متى1تتكل���م,1وما1ال���ذى1تتكلمه؟1ومل���ن1تتكلم؟1وكيف؟1وه���ذا1يتطلب1
اكت�س���اب1مه���ارات1احل���وار1والك���الم1والت���ى1يكت�سبه���ا1الطفل1ويتعلمه���ا1من1خالل1
مالحظ���ة1التفاعالت1االجتماعي���ة1وقواعد1ال�سلوك1االجتماع���ى1الأى1جمتمع1اأو1
جماع���ة.1كم���ا1يحت���اج1جن���اح1التوا�سل1كذلك1اإىل1الق���درة1على1فه���م1اال�ستنتاجات1
واال�ستدالالت1عن1االآخرين1وعن1املعنى1الذى1يق�سدونه1فى1كالمهم1اأو1�سلوكهم.1
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واآخ���رون1 ل���ودر1 1,2004 1,Colombino )كولومبين���و1 درا�س���ات1 وتوؤك���د1 1
1,2004 1Williams ويليام���ز1 1,2004,Shanker �سانك���ر1 1,2004 1,,Leudar et al
ل���ودر,1كو�ست���ال2004,1Leudar & Costall1(1عل���ى1اأن1الق���درة1عل���ى1قراءة1وفهم1
م�ساعر1واأفكار1االآخرين1تختلف1لدى1االأطفال1ذوى1ا�سطراب1االوتزم1عن1الطفل1
الع���ادى1واأنه���ا1قد1تك���ون1م�سئولة1عن1ق�سور1التوا�سل1لديه���م1واأول1من1تكلم1عن1
نظرية1العقل1هو1بريماك1وود1رووف1)1978(1وت�سري1اإىل1القدرة1على1منو1احلالة1
الذهنية1اأو1العقلية1امل�ستقلة1للذات1اأو1لالآخرين1من1اأجل1التنبوؤ1وتف�سري1ال�سلوك1
)توا�سل���ى1اأم1ال؟(1ث���م1قام1ويلمان1Wellman1)1990(1بتف�سري1دور1نظرية1العقل1

فى1التنبوؤ1بال�سلوك1لدى1االأطفال.1

وبالرغ���م1م���ن1اأن1نظري���ة1العقل1�سروري���ة1لتف�سري1القدرة1عل���ى1ت�سكيل1 1
احلال���ة1االأنفعالي���ة1م���ن1االإ�س���ارات1الطبيعي���ة1مث���ل1تعب���ريات1الوج���ة,1حملق���ة1
الع���ني,1والتلميح���ات1الوجداني���ة1غ���ري1اللفظي���ة1االأخ���رى1مث���ل1و�س���ع1اجل�س���م,1
واالإمي���اءات1ونغم���ة1ال�س���وت1ف���اإن1دوره���ا1االجتماعى1ه���و1الرتابط1م���ع1االآخرين1

1.)20031Wharton1وارتون(

وتختل���ف1تف�س���ريات1الباحثني1لنظري���ة1العقل1فالبع�ص1نظ���ر1اإليها1من1 1
1Gelaman1خ���الل1ت�سكيل1احل���االت1العقلي���ة1اأو1الذهنية.1حيث1تناوله���ا1جيلمان
)2003(1ك�س���رورة1للعملي���ات1املعرفية1مثل1حتقيق1ترابط1االنتباه1وحل1امل�سكالت1
التعاون���ى1والتع���رف1على1املقا�سد1والرغبات1واملعتق���دات1واأفكار1االآخرين1والذات1

بغر�ص1التوا�سل.1

بينم���ا1يحلله���ا1البع����ص1عل���ى1اأنه���ا1حالة1م���ن1التاأمل1والوع���ى1وجزء1من1 1
اله���دف1الع���ام1للق���درات1اال�ستداللي���ة1والق���درات1اخلا�سة1بالتفك���ري1وهى1عملية1
اأ�سا�سي���ة1لالأح�سا�ص.1لي���الرد1Lillard1)1998(1بينما1ي�سنفه���ا1�سبريبر,1ويل�سون1
1Sperber & Wilson)2002(1باإنه���ا1االمت���الك1املحتم���ل1للمث���ريات1اخلارجي���ة1
مث���ل1الك���الم1وال�سلوكي���ات1والعملي���ات1الداخلية1مث���ل1االأفكار1والذكري���ات1والتى1

تقدم1وتوفر1مدخالت1للعمليات1املعرفية.1
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وهناك1بع�ص1االأعرا�ص1التى1تدعم1فكرة1افتقاد1نظرية1العقل1اأو1االفتقار1 1
اإىل1الق���درة1عل���ى1الق���راءة1الذهني���ة1ل���دى1اأطفال1ا�سط���راب1التوح���د1مب�ستويات1
خمتلف���ة.1)ب���ارون1كوه���نيBarn – Cohen1,19951(.1وهناك1عدد1من1االإعزاءات1
الت���ى1ميكن1اختيارها1لعر�ص1وتق���دمي1امل�ستويات11املختلفة1لدى1االأ�سخا�ص1ذوى1

ا�سطراب1التوحد.1

1CMRC1ومن1خالل1درا�سات1وبحوث1جمل�ص1االأبحاث1الطبية1لالوتزم 1
)2001(1يظه���ر1اأن1االأطف���ال1االأوتي���زم1ال1ميكنه���م1حتقي���ق1االنتب���اه1امل�سرتك,1وال1
ميكنه���م1اللع���ب1التخيل���ى,1ويبدون1حذري���ني1يفتق���رون1اإىل1ال�سح���ك1واالبت�سام1
اأو1االأ�ستجاب���ة1للوج���ه1البا�س���م,1ولكنهم1ي�سحك���ون1بطريقة1غريب���ة1وفى1مواقف1
ال1ميك���ن1تف�سريه���ا.1كما1اأنه���م1ال1ميرحون1اأو1يفرحون1مب���ا1حولهم,1وال1ميكنهم1
االحتف���اظ1باال�س���رار1وال1لديه���م1الرغبة1ف���ى1االجتماعية1حتى1ل���و1كانت1حوارت1
ب�سيط���ة1وال1يحب���ون1ال�سح���ك1امل�س���رتك1كم���ا1يفتق���رون1اإىل1التوا�س���ل1اله���ادف1
واأحيان���ا1ًم���ا1يبدو1عليه���م1اأنهم1كال�س���م1اأو1ينتجون1لغة1منطية1متك���ررة1واأ�سوات1
تب���دو1فى1�سورة1قوال���ب1ويواجهون1�سعوبة1فى1فهم1بع�ص1التعبريات1البيانية1اأو1

املجازية1كما1اأنهم1غري1قادرون1على1فهم1التهكم1اأو1النكت.1

وه���ذا1كل���ه1ميكن1تف�س���ريه1وت�سخي�سه1فى1اإطار1انخفا����ص1قدرات1قراءة1 1
1,Happe1العق���ل.1حي���ث1يك���ون1العق���ل1فيها1موجه���ا1ًومتمركزا1ًنح���و1ذاته1)هاب���ى
2003(1ولي����ص1نح���و1التفاع���ل1مع1الع���امل1اخلارجى1هذا1ما1يب���دو1اأنه1يحدث1لدى1
1Frith1بع����ص1االأ�سخا����ص1الذي���ن1مت1ت�سخي�سه���م1كح���االت1اأوت���زم1وي���رى1فري���ث
)2003(1اأن1اأطف���ال1االوت���زم1رمب���ا1يفتق���رون1اإىل1الرغب���ة1الفطري���ة1التى1ميتلكها1
االأطف���ال1العادي���ني1للتوا�س���ل.1كم���ا1اأنه���م1ال1ي�سارك���ون1ف���ى1االأه���داف1العامة1مع1
الع���امل1اخلارجى,1ورمبا1يفتقرون1اإىل1الرغب���ة1الدقيقة1لتقدمي1واحل�سول1على1
املعلوم���ات1والتاأثري1فى1االآخرين1والتاأثر1به���م1مبعنى1اأنهم1يفتقرون1اإىل1الرغبة1

فى1التفاعل1مع1العامل1اخلارجى.1
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ثالثًا: م�صكالت التوا�صل لدى الطفل التوحدى واملعاق عقليا:
هن���اك1ع���دد1كبري1م���ن1الدرا�سات1الت���ى1تع���زو1اأو1ترجع1اأعرا����ص1االوتزم1 1
اإىل1م�سك���الت1ف���ى1التوافق1االأنفعاىل,1وكذلك1م�سكالت1ف���ى1التوافق1االجتماعى1
1Williams11,20041ويليامزShanker11,20041�سانكرColombino1كولومبين���و(
2004(1حي���ث1ارجع���ت1�سبب1هذه1امل�سكالت1اإىل1ع���دم1القدرة1على1تف�سري1تعبريات1
الوج���ه1اخلا�س���ة1باالنفع���االت1وخا�س���ة1تل���ك1التى1يت���م1التعبري1عنه���ا1من1خالل1
العي���ون1اأو1م���ن1خالل1امل�ساعر1الوجدانية1غري1اللفظية1االآخرى1)كاأظهار1الغيظ1
اأو1الغ�س���ب,1اأو1تعب���ريات1احلب1واحلنان(1والتى1رمب���ا1ترجع1اإىل1م�سكالت1ح�سية1
مبك���رة1مث���ل1ع���دم1القدرة1عل���ى1االنتق���ال1ب���ني1املواق���ف1الب�سري���ة1اأو1ال�سمعية1اأو1
امل�ساع���ر1الب�سري���ة1وال�سمعية.1هذه1امل�سكالت1احل�سي���ة1املبكرة1توؤدى1اإىل1الق�سور1
فى1القدرة1على1امل�ساركة1فى1التفاعالت1االجتماعية1امل�سرتكة1واملنظمة1مما1يخلق1
حلق���ة1مفرغ���ة1وبالت���اىل1فاإن1معظ���م1مقدمى1الرعاي���ة1االأكفاء1ق���د1يتوقفون1عن1
التفاع���ل1م���ع1الطفل1ال���ذى1ال1ي�ستجيب1لهم1بعد1وهلة.1وتل���ك1امل�سكالت1احل�سية1
املبك���رة1لدى1االأطف���ال1جتعلهم1يفتقرون1اإىل1الناف���ذه1ال�سرورية1للح�سول1على1
فر����ص1معاي�سة1تل���ك1اخلربات1اخلا�س���ة1بالتفاعل.1تلك1الناف���ذة1احل�سية1يعتقد1

.)200411Shankerاأنها1تُغلق1فى1نهاية1عمر1241�سهرا1ً)�سانكر

وف���ى1حماول���ة1للتع���رف1عل���ى1م���دى1فه���م1اأطف���ال1االأوت���زم1لل�سلوكي���ات1 1
الكالمي���ة1املختلف���ة1مثل1االبت�سام,1املجاز1والفكاهة1والتهك���م1تو�سل1بارا1واآخرون1
Par et al,1)2003(1وبو�س���ريىل1واأخ���رون1Bucciarelli et al1)2005(1اإىل1ه���رم1

ال�سلوكيات1الكالمية1وهو:1
*1�سلوكيات1الكالم1املبا�سر1واملوجه.11111*1�سلوكيات1الكالم1غري1املبا�سر1والب�سيط1

11111*1الكذب1الب�سيط1 *1الكالم1غري1املبا�سر1املعقد11
11111*1التهكم1الب�سيط1)مثل1املزاح(1 *1الكذب1واملخادعة1املعقدة11

*1التهكم1املعقد.

وقد1اأظهرت1نتائج1الدرا�سات1ال�سابقة1اأن1اأطفال1االوتزم1مرتفعى1االأداء1 1
اللغ���وى1)متالزم���ة1اأ�سربجر(1ميكنهم1الو�س���ول1اإىل1امل�ستوى1الثان���ى1اأو1الثالث.1
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بينم���ا1ال1ي�ستطيع1ذوى1االأداء1املخف����ص1من1اأطفال1االوتزم1جتاوز1امل�ستوى1االأول1
وه���ذا1مت1اإرجاع���ه1اإىل1افتقاره���م1اإىل1الق���درات1اخلا�سة1بقراءة1العق���ل1اأو1نظرية1

العقل.1

يظهر1مما1�سبق1اأن1م�سكلة1ذوى1ا�سطراب1التوحد1ال1تكمن1فى1االفتقار1 1
اإىل1اللغ���ة1فق���ط1وال1اإىل1القدرة1على1اكت�ساب1املهارات1والتفاعل1االجتماعى1فقط1
واإمن���ا1ه���ى1م�سكل���ة1معقدة.1فنحن1اأم���ام1ظاهرة1فريدة1تختلف1ع���ن1اأى1�سكل1اآخر1
م���ن1اأ�سك���ال1االإعاقات.1واإذا1كان1طفل1االأوتزم1ال1ي�ستطيع1اأكت�ساب1اأدوات1التوا�سل1
الالزم���ة1الأندماج���ه1م���ع1البيئ���ة1وه���ى1ال�سلوكي���ات1اللغوي���ة1والك���الم1وامله���ارات1
االجتماعية1فهو1يعانى1اأي�سا1ًمن1م�سكلة1اآخرى1حتتاج1اإىل1العديد1من1الدرا�سات1

1.Sensory integration1ومزيد1من1الفهم1وهى1م�سكلة1التكامل1احل�سى

فعندم���ا1يح���اول1البع����ص1التوا�س���ل1م���ع1اأطف���ال1االأوت���زم1يك���ون1�سل���وك1 1
الطف���ل1خمتل���ف1ورد1فعل���ه1غ���ري1متوقع1وهذا1ما1يث���ري1حفيظة1البع����ص1ويجعله1
يع���زف1ع���ن1اإج���راء1مزي���د1من1حم���اوالت1التوا�س���ل1مع1الطف���ل.1وه���و1ال1يعلم1اأن1
ه���ذا1ال�سل���وك1وردود1االأفعال1ال�س���ادرة1عن1الطفل1هى1ب�سب���ب1م�سكلة1لديه1وهى1
التكام���ل1احل�سى.1ويعن���ى1بالتكامل1احل�سى1عملية1اأخ���ذ1واأ�ستقبال1املعلومات1من1
البيئ���ة1من1خالل1اأجهزة1االأح�سا�ص1املختلف���ة1)اللم�ص,1التذوق,1الروؤية,1احلركة,1

اجلاذبية1االأر�سية1للج�سم(.1

ويت���م1اإ�ستقب���ال1املعلومات1واإدخاله���ا1اإىل1العقل,1ومن1ث���م1يرتجم1العقل1 1
وينظم1هذه1املعلومات1ثم1يوجه1اجل�سم1لال�ستجابة1ب�سكل1منا�سب1لهذه1املعلومات1
احل�سي���ة.1وت���زداد1اخل���ربة1احل�سي���ة1با�ستمرار1وكلم���ا1زادت1اخل���ربة1احل�سية1تعلم1

الطفل1وا�ستجاب1للبيئة1بطرق1اأكرث1و�سوحاً.1

وتتط���ور1ه���ذه1املعلوم���ات1احل�سي���ة1من���ذ1والدة1الطف���ل1)مث���ال:1عندم���ا1 1
يح���اول1الطف���ل1ال�سغ���ري1اأن1يرفع1راأ�س���ه1اأو1يحركها1نحو1�س���وت1اللعبة1وهو1نائم1
على1بطنة,1وهى1حركة1�سعبة1على1الطفل1ولكن1ف�سول1الطفل1الفطرى1يدفعة1
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لريفع1راأ�سه,1اأو1يحركها1و�سوف1تتحرك1زراعيه1ورجليه1للم�ساعدة1فى1رفع1راأ�سه1
ل���ريى1اللعبة.1وهن���ا1ينظم1العقل1كل1املعلومات1واالأ�س���ارات1احل�سية1ال�سادرة1من1
االأذرع1واالأرج���ل1والع�سالت1للم�ساعدة1فى1حتقيق1الهدف1من1روؤية1اللعبة.1ومع1
كل1ا�ستجاب���ة1تلقائي���ة1يبداأ1فى1تهذي���ب1مهاراته,1وعندما1يتحق���ق1م�ستوى1معني1
م���ن1النج���اح1�سوف1ي�ستم���ر1بنف�ص1احلركة1حتى1يحرز1تقدم���ا1ًاأكرب1ويلم�ص1الكرة1

ويجعلها1تتحرك1ثم1يجذبها1ليلعب1بها.1

فاجله���از1احل�س���ى1عن���د1الطف���ل1ينظ���م1املعلوم���ات1لك���ى1يجعل���ه1يتعل���م1 1
ويخ�س���ع1البيئة1ل���ه1ب�سكل1ملحوظ1وناجح.1ومن1خالل1احلركة1وتكرار1اخلربات1
يتعل���م1كيفي���ة1التح���رك1م���ن1ج���ذب1اجلاذبي���ة1االأر�سية1وي�سع���ر1بالراح���ة1الإدراك1
ج�سم���ه1ويب���داأ1ف���ى1تنمية1�سورة1عقلي���ة1الأماكن1اأجزاء1ج�سم���ه1وكيفية1ارتباطهم1
ب���ه.1وعندما1ن�ساهد1طف���ال1ً�سغريا1ًيتعلم1مهمة1جديدة1�سنالحظ1كما1ًكبريا1ًمن1
الرتكي���ز1واملجه���ود1واملح���اوالت1اخلاطئة1قب���ل1اأن1ينجح1ولكنه1�س���وف1ي�ستمر1فى1
1,Kauffman1املحاول���ة1و�س���وف1يقوم1باملهم���ة1ويكت�سبها1مبه���ارة1اأكرث1)كوفم���ان

1.)2001

ولك���ن1ق���د1يعان���ى1البع����ص1م���ن1االأطف���ال1م���ن11ع���دم1انتظ���ام1املعاجل���ة1 1
احل�سي���ة,1والطفل1الذى1يعانى1من1ذل���ك1يجمع1معلوماته1من1الروؤية,1وال�سوت,1
واللم����ص,1واحلرك���ة,1واجلاذبي���ة1االأر�سي���ة1كاأى1طف���ل1اآخر1ومع1ذل���ك1عندما1يتم1
اإدخال1املعلومات1للمخ1ال1يتم1تنظيمها1اأو1معاجلتها1ب�سكل1�سحيح1وبالتاىل1تكون1
النتيجة1اأن1املخ1ير�سل1ا�ستجابة1غري1منا�سبة,1فالتعلم1يعتمد1على1هذه1املعلومات1
واال�ستجابة1غري1الطبيعية1وال�سلوك1عادة1ما1يتم1معاجلته1باأحدى1الطريقتني:1
*1اإما1ا�ستجابة1�سعيفة1على1الرغم1من1كمية1املعلومات1احل�سية1للمدخالت1حيث1

يف�سل1املخ1فى1ت�سجيلها1وال1ي�ستجيب1لها.1

*1اال�ستجابة1ال�سريعة:1يتم1ت�سجيل1املعلومات1احل�سية1ب�سورة1�سريعة1جدا1ًبحيث1
1Wilson1ال1ي�ستطي���ع1امل���خ1تنظيمه���ا1واال�ستجابة1له���ا1ب�سورة1طبيعي���ة.1)ول�سون

1.)2005
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فمث���ال1ًي�ستمت���ع1االأطفال1بلم����ص1اأبائهم1لهم,1وجتع���ل1الطفل1ي�ستجيب1 1
ب�سك���ل1اإيجاب���ى1لهذا1ال�سل���وك.1ولكن1قد1يرى1بع�ص1االأطفال1ه���ذه1اللم�سة1كاأنها1
م�ساجرة1اأو1خطر.1وهذا1النوع1يعد1ا�ستجابة1�سريعة1وي�سجل1املخ1هذه1اال�ستجابة1

كخطر1ويكون1رد1الفعل1للم�ص1ال�سراخ1اأو1حماولة1االبتعاد.1

وميك���ن1ت�سبي���ه1ه���ذا1املوق���ف1باالإن�س���ان1ال���ذى1مي�س���ى1ف���ى1مك���ان1مظلم1 1
موح����ص1غري���ب1علي���ه1مل1مي����ص1فيه1م���ن1قبل1هن���ا1�سيكون1فى1حال���ة1من1اخلوف1
والرتقب1وفى1نف�ص1الوقت1ت�سبح1جميع1اأجهزة1اال�ستقبال1اأو1االح�سا�ص1متحفزة1
لتجنب1اخلطر1كالتلفت1حوله1او1امل�سى1ب�سرعة1اأو1حتى1اجلرى.1والبع�ص1االآخر1
م���ن1االأطف���ال1يتجن���ب1اأى1�سكل1من1اأ�سك���ال1املدخالت1امللمو�سة1وه���وؤالء1هم1ذوى1
اال�ستجاب���ة1ال�سريع���ة1)فاللم�ص,1والرتب1عل���ى1الكتف(1ترتجم1فى1امل���خ1كاإ�سارات1

خطر1ال1يجب1االقرتاب1منها1اأو1العمل1على1جتنبها1حتى1ي�سعر1بالراحة.1

وه���ذا1الطف���ل1عادة1يف�سل1موا�س���ع1معينة1وي�سرخ1عند1ح���دوث1اأى1نوع1 1
م���ن1اأن���واع1التغي���ري1اأو1االنتق���ال1فى1روتينه1اليوم���ى.1وميكن1اأن1ينج���ذب1اإىل1نوع1
واح���د1م���ن1املالب����ص1ال1يغريه1اأو1نوع1حمدد1من1الطع���ام1ال1ياأكل1غريه1ومييل1اإىل1
تك���رار1ت�سرفات���ه1االأمنة1م���رارا1ًوتك���رارا1ًوذلك1لتهدئ���ة1جهازة1احل�س���ى1الع�سبى1

بينما1الطفل1ذو1اال�ستجابة1ال�سعيفة1على1النقي�ص1متاماً.1

فهو1يظهر1كطفل1يرهق1نظامة1احل�سى1بالكثري1من1الت�ساوؤالت1للح�سول1 1
على1املعلومة1احل�سية1املنا�سبة,1وهذا1الطفل1ي�ستمر1فى1مل�ص1االأ�سياء,1يتحدث1مع1
كل1�س���ئ1حول���ه,1ي�سطدم1باحلائط1اأو1ي�سقط1ب�سكل1متك���رر1ورمبا1ي�سقط1ويجرح1

نف�سه1ولكنه1ال1ي�ستجيب1لالأمل1كما1هو1متوقع1بالبكاء.1

اأي�س���ا1ًال1يعال���ج1املعلوم���ات1ب�سك���ل1�سحي���ح1فق���د1ي�سط���دم1بنف����ص1ال�سئ1 1
مرات1عديدة1عك�ص1الطفل1العادى1الذى1ميكنه1اأن1يرك�ص1ويقفز1و�سط1اال�سياء1
دون1اأن1ي�سط���دم1به���ا.1ف���االأول1يكت�س���ف1ج�سمه1من1خالل1الرك����ص1والوقوع1مثل1
االإن�س���ان1ال���ذى1يوجد1ف���ى1غرفة1مظلمة1فهو1يح���اول1اأن1ي�ستجمع1جميع1حوا�سه1
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لكى1يخرج1منها.1فقد1ي�سطدم1باحلائط1اأو1باالأثاث1ويركز1�سمعه1على1الذبذبات1
االأر�سي���ة1فه���و1ي�ستنفر1جميع1حوا�سه1لك���ى1يكت�سف1االأ�سي���اء1واإذا1كانت1هذه1كلها1
ت�سرف���ات1غريب���ة1ت�سدر1من1الطف���ل1االوتزم1فى1نظر1االآخري���ن1اإال1اأنها1بالن�سبة1
ل���ه1ا�ست�سع���ار1ملعطيات1يراها1هو1ويدركه���ا1هو1فهو1يحاول1اأن1ي�ستجيب1كما1يدرك1
عقل���ه.1وعل���ى1ذل���ك1ميكن1و�س���ف1ا�سطراب1التوح���د1باأنه1ا�سطراب1ف���ى1التنظيم1
الع�سب���ى1وطريق���ة1معاجلة1املعلوم���ات1املعقدة1مث���ل1اللغة1وامله���ارات1االجتماعية1111111111111
.)20071,Lashno11,20031)ال�سنو,Newsom & Hovantiz1نيو�سوم,1هفانتز(

وق���د1ح���اول1)�ساج���د,1زاه���دSajjad & Zahid1,20111(1و�س���ع1قائم���ة1 1
ت�سخي�سي���ة1لتحدي���د1ال�سم���ات1الرئي�سي���ة1الت���ي1تف�س���ل1بني1احلالت���ني1واحلاالت1
املتداخل���ة1ت�سمنت1اح���دى1ع�سر1جماال1ًرئي�سي���ا1ًوهي1)االجتماعي���ة,1التوا�سلية,1
احلرك���ات1املك���ررة,1املع���ارف,1الرعاي���ة1الذاتي���ة,1امل�س���اكل1ال�سلوكي���ة,1االهتمامات,1
الروت���ني,1الق�سايا1احل�سية,1ال�سمات1الع�سبية,1واالحداث1املائية,1وت�سم1القائمة1
)66(1�سم���ة1مت1تطبيقه���ا1عل���ى1عين���ة1بل���غ1عدده���ا1)40(1طف���ال1ًيعان���ون1ا�سطراب1
التوح���د1واالعاقة1العقلية1)120لكل1منهما(.1وق���د1اأظهرت1املعامالت1االح�سائية1
اأن1هن���اك1)31(1�سم���ة1م���ن1ال�سم���ات1تع���د1متداخل���ة1ت�سخي�سيا1ًلكل1منهم���ا1وفيما1
يل���ى1عر�ص1له���ذه1ال�سمات1املتداخلة1عن���د1ت�سخي�ص1االعاق���ة1العقلية1وا�سطراب1

التوحد.

2- ال يبدأ المناغا	 حتى عمر سنه1- يظل يبكى حتى تتحقق مطالبه

4- يستخدم لغة ال تتناسب مع عمر	 الزمنى3- ال يجب أن يحمله اآلخرون

6- ضعيف في التعلم5- اهتماماته محدودة

8- أقل من عمر	 في المذاكرة والدراسة7- يظهر العدوان بشكل غير معتاد

10- يؤلم جسمه بالوخز دون سبب9- الرفرفة باليد بدون سبب واضح

12- يستخدم كالم يضم كلمتين إلى ثالث 11- يضر	 جسمه وظهر	 بدون سبب
كلمات للتعبير عن احتياجاته

14-يصر على أداء أشياء ال يقوم بها من هم 13- ال يتحدث بجمل ذات معنى
في مثل عمر	
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16- غير قادر على تقديم االبتسامة خالل 3 15- لديه ذاكرة بصرية خارقة
شهور االولى

18- ال يجلس هادئًا أكثر من دقائق قليلة17- يؤذى ذاته بالضر	 أو العض

19- ال يبدأ في استخدام كلمتين لهم معنى 
20- يكون عنيد حرون وغير صبورحتى يبلغ عمر سنتين ونصف

22- يأتى إلى الكبار فقط عندما يحتاج شئ 21- ال ينتبه إلى األشياء
ما

23- يظهر لديه مشكالت في اللغة قبل عمر 
3 سنوات

24- يمشى بخط مستقيم ويستمر في اللعب 
بنفس اللعب واألشياء

26- أقل من عمر	 في فهم اللغة25- أقل من عمر	 في فهم المفاهيم العامة

28- أضعف بدنيا عن األطفال في مثل عمر	27- نطقه للكلمات غير واضح

30- يعانى من الحركات النمطية29- ال يتدر	 على الحمام حتى 3 سنوات

31- يعانى من نوبات

ويف1درا�سة1اأخرى1قامت1بها1فتحية1م�ساعد1)2008(1لتحديد1الت�سخي�ص1 1
الف���ارق1للطف���ل1التوح���دى1واملع���اق1عقلي���ا1با�ستخ���دام1مقيا����ص1جيلي���ا1م1الرتب���ى1
)GARS-2(1تو�سل���ت1اإىل1اأن1هن���اك1ف���روق1ب���ني1ا�سط���راب1التوح���د1واالعاق���ة1

العقلية1ن�ستعر�سها1يف1اجلدول1التاىل1رقم1)1(.

االعاقة العقليةاضطرا	 التوحد

* قصور عام في مهارات السلوك التكيفى
*  يظهر نمو للسلوك التكيفى في جميع 

المجاالت وفي جميع المراحل العمرية ولكن 
بعد التدريب

* قصور في التفاعل االجتماعى والمهارات 
االجتماعية (االنسحا	 – االحتكاك)

*  ال يوجد لديه قصور في التفاعل 
االجتماعى وأن وجد يكون نتيجة لفقدان بعض 

المهارات اللفظية

*  قصور في مهارات التواصل اللفظى وال 
*  أدائه أفضل في مهارات التواصليستخدم كلمات مترابطة
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*  في مرحلة الطفولة المبكرة يكون أقل 
استجابة لالشياء المرئية وأكثر استخدامًا 

لالشياء التى توضع في الفم

*  في مرحلة الطفولة المبكرة يجد صعوبة 
في االنتبا	 باستخدام اعضاء الحس واالدراك 

في االطار االجتماعى

*  حدوث السلوك النمطى والروتينى بشكل 
واضح

*  يحدث بدرجة أقل وتختلف نوعية السلوك 
النمطى حيث يكون أكثر وضوجا في حركات 

الذراع، اليد أمام العينين وحركات من نوع 
أكبر كالتأرجح

*  لديه مستوى أعلى في النشاط الزائد 
* النشاط أقلوابعاد	 (التشتت، نقص االنتبا	، االندفاعية)

ثالثًا: الت�صخي�س الثنائى متالزمة داون وا�صطراب التوحد:
تع���د1متالزمة1داونDS(1(1هي1ال�سبب1الوراث���ى1االأكرث1�سيوعا1ًلالعاقة1 1
العقلي���ة1الت���ي1تف�س���ر1ما1يقرب1م���ن151-30%1من1احلاالت.1وتنت���ج1متالزمة1داون1
م���ن1�س���ذوذ1الكرو�س���وم1)47(1وتوؤث���ر1تقريب���ا1عل���ى111م���ن1كل16001اإىل110001م���ن1
املوالي���د,1ورغم1ارتب���اط1متالزمة1داون1بالعديد1م���ن1اال�سطرابات1النف�سية1مثل1
االكتئ���اب1والقل���ق1والو�سوا����ص1القه���رى1اإال1اإن���ه1هناك1نقا����ص1متوا�س���ل1ومتزايد1
1ASD11وا�سط���راب1طي���ف1التوح���د)DS(1ح���ول1احلال���ة1املر�سي���ة1ملتالزم���ة1داون
)كاب���ونCapone1,20011(1فك���ل1منهما1يعترب1من1اأك���رث1اال�سكال1�سيوعا1وانت�سارا1ً
م���ن1االعاقات1النمائية1الت���ي1مت1مالحظتها1ورغم1ذلك1تتباين1معدالت1االنت�سار1
ملتالزم���ة1داون1امل�سحوبة1بالتوحد1ب�سبب1املعايري1الت�سخي�سية1املتعددة1التي1يتم1
ا�ستخدامها.1فاختلفت1ن�سب1االنت�سار1وتراوحت1بني11%1اإىل91%1)مايرز1وبو�سيل1

.)20061,lloward et al119911,هورد1واآخرون,Myers & Puesche

املعوقات التي تواجه الت�سخي�س الفارقى:

ُيع���د1الت�سخي����ص1الثنائ���ى1مهم���ا1ًللغاية1عن���د1تواجد1متالزم���ة1داون1مع1 1
ا�سط���راب1التوح���د1وذل���ك1خلدم���ات1التدخ���ل1املبكر1وكذل���ك1لتحدي���د1املتطلبات1
التعليمي���ة1والرتبوية1امل�ستقبلي���ة.1وهناك1جمموعة1من1العوامل1التي1توؤثر1على1

الت�سخي�ص1الثنائى1مثل:
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ا1يرغب1بع�ص1االخ�سائيني1يف1حتميل1الوالدين1اأعباء1ت�سخي�ص1اإ�سافة1فهم1 •
يعرفون1اأنه1ذو1متالزمة1داون1وهذا1يكفيهم.

اإن1االعاق���ة1العقلية1م���ن1�ساأنها1اأنها1ت�سيع1نوع1من1الفهم1اخلاطئ1الردئ1عن1 •
ذوى1االعاقة1واأن1اأي1تدخل1معها1ال1يفيد.

ن1هن���اك1قوال���ب1منطية1مت�سورة1لدى1النا�ص1عن1اال�سخا�ص1ذوى1متالزمة1 •
داون1وه���ي1اأنه���م1ا�سخا�ص1اجتماعيني1وعاطفي���ني1و�سعداء1بغ�ص1النظر1عن1
قدراتهم1املعرفية1ال�سئيلة1وهذه1االفرتا�سات1توؤثر1على1�سالمة1الت�سخي�ص.

طبيع���ة1الت�سخي����ص1الطب���ى1ملتالزم���ة1داون1تطغى1على1الت�سخي����ص1النف�سى1 •
مم���ا1ي���وؤدى1الفتق���ار1املالحظ���ات1التطويري���ة1للمظاه���ر1املر�سي���ة1املرتبط���ة1
با�سطراب1التوحد.1فاالهتمام1االكرب1من1الوالدين1ومقدمى1الرعاية1يكون1

على1متالزمة1داون1ويتم1اكت�ساف1ا�سطراب1التوحد1بال�سدفة.

اأع���وام111111111111111111111 خ���الل1 واآخري���ن1 كاب���ون1 ج���ورج1 به���ا1 ق���ام1 متعمق���ة1 درا�س���ة1 ويف1 1
)11991ث���م120011ث���م20061(1جلم���ع1البيان���ات1وحتليله���ا1ح���ول1متالزم���ة1داون1
وا�سط���راب1التوح���دDS. ASD(1(1يف1معه���د1)Kemmely Krieger(1وتطبيق1
العدي���د1م���ن1االختبارات1النف�سي���ة1وال�سلوكية1على1)30(1طف���ال1ًيف1درا�سة1تتبعية1
الأه���م1االعرا����ص1واخل�سائ����ص1املمي���زة1لهذه1الفئ���ة1فئة1االأطف���ال1ذوى1متالزمة1

.)DS-ASD(1داون1واأعرا�ص1التوحد

وق���د1تو�سل���ت1النتائ���ج1اإىل1بع����ص1اال�س���ارات1الهام���ة1يف1ف���رتة1الر�ساعة1 1
ومرحلة1الطفولة1املبكرة1منها:

• 1تكرار1ال�سلوكيات1اآىل1)اال�سبع1يف1الفم,1اليد1تلوح(.	
• 1االنبهار1بال�سوء1والرتكيز1ال�سديد1عليه1اأو1على1املروحة1عند1الدوران.	
• 1الرف�ص1ال�سديد1للطعام1خا�سة1االطعمة1ذات1املذاق1والقوام1املميز.	
• 1�سعوبات1يف1تلقى1اللغة1)�سعف1الفهم1وعدم1ا�ستخدام1اأو1فهم1االمياءات(.	
• 1الرتديد1والتكرار1عند1ا�ستخدام1اللغة1اأو1غياب1ا�ستخدام1اللغة.	
• 1انعدام1التوافق1الوظيفى1عند1البلع.	
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• 1احلركة1امل�ستمرة1للعني1وال�سعف1الع�سلى1مع1تاأخر1يف1مهارات1احلركة.	
• 1ا�ستجاب���ات1غ���ري1معت���ادة1للمث���ريات1احل�سي���ه1)خا�س���ة1اال�س���وات,1ال�س���وء,1	

اللم�ص,1االمل(.
• 1اللعب1ب�سكل1غري1معتاد1بااللعاب1واالدوات1املختلفة.	
• 1�سعوبة1تغيري1روتني1احلياة1واملحيط1املاألوف1للطفل.	
• 1توا�سل1ب�سعوبة1اأو1ب�سكل1ال1يوؤدى1ملعنى1حمدد.	
• 1�سلوكيات1غري1متوازنة1م�ستقة1)عدوان,1نوبات1غ�سب1– عدم1الطاعة(.	
• 1�سلوك1ايذاء1الذات,1والن�ساط1الزائد.	
• 1اأظهرت1التحليالت1الدقيقة1للوظائف1العقلية1با�ستخدام1الرنني1املغناطي�سى1	

وامل�سح1الذرى1وجود1عدة1مناطق1يف1املخ1م�سئوله1عن1هذه1االعرا�ص.

ويظهر1من1نتائج1الدرا�سات1اأي�سا1اأن1هناك1�سلوكيات1�سائعة1لدى1اطفال1 1
)DS-ASD(1نلخ�سها1يف:

• تاريخ1من1العنف1املتزايد1مع1�سعف1وفقدان1املهارات1اللغوية1واالجتماعية.	
• مه���ارات1ات�س���ال1�سعيف���ة1)كث���ري1منه���م1ال1يك���ون1هن���اك1معن���ى1لكالمه���م1	

وا�ساراتهم(.
• اي���ذاء1ال���ذات1و�سلوكي���ات1تفتق���د1لالح���رتام1)الع����ص1– ال�س���رب1– قر����ص1	

اجللد(.
• �سلوكيات1تكرارية1تكوينية1)ال�سغط1على1اال�سنان1– االرجحة(.	
• اأ�س���وات1غ���ري1معت���ادة1)الرتكي���ز1بالنظ���ر1يف1ال�س���وء1– احل�سا�سي���ة1ال�سوات1	

معينة(.
• م�ساكل1يف1التغذية1)رف�ص1الطعام1اأو1اال�سرار1على1طعام1حمدد(.	
• القل���ق1املتزاي���د1وع���دم1التوافق1و�سعوب���ة1يف1االنتقال1ون�س���اط1حركى1متزايد1	

و�سعوبة1يف1االنتباه1ونوم1متقطع1ب�سكل1ملحوظ.
• تك���ون1لديه���م1العدي���د1من1املتاع���ب1ال�سحية1مث���ل1اأمرا�ص1القل���ب,1نوبات1اأو1	

ت�سنجات,1م�ساكل1يف1التنف�ص.
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ويوؤكد1كابون1وزمالوؤه1على1اأهمية1مراقبة1الطفل1عن1كثب1ومالحظته1 1
.DS-ASD1�جيدا1ًلفرتة1طويلة1قبل1ت�سخي�سه1ب

1
1DS-ASD اأطفال1 بينما1حاول1كارتر1واآخرينCarter et al(1.,20081(1مقارنة1
باأطفال1متالزمة1داون.1وقد1اأظهرت1الدرا�سة1اأن1اأطفال1DS-ASD1يكون1لديهم1
قدرة1معرفية1اأقل1ب�سكل1وا�سح,1ويظهرون1تاأخرا1ًاأكرث1يف1التوا�سل,1واأبطاأ1بوجه1
ع���ام1يف1اإتق���ان1املزيد1من1املهارات1احلركية1املتقدمة1مثل1نزول1ال�سالمل,1اأو1القفز1

على1االرجل.

ال�ستنتاج:
يت�س���ح1م���ن1العر����ص1ال�ساب���ق1اأن1الت�سخي����ص1الف���ارق1لالعاق���ة1العقلية1 1
وا�سط���راب1التوحد1هو1حمور1ومركز1للجدل1والبحث1ل�سنوات1قادمة.1فتتداخل1
االعرا����ص1�س���واء1ب���ني1االعاق���ة1العقلي���ة1وا�سط���راب1التوح���د1اأو1ب���ني1ا�سطرابات1
طيف1التوحد1املتداخلة1مع1اعاقات1اأخرى1كاطفال1متالزمة1داون1يتطلب1الكثري1
م���ن1بذل1اجله���د1لتعمي���م1املقايي����ص1الت�سخي�سية1املالئم���ة,1كما1يتطل���ب1ت�سافر1
جه���ود1فري���ق1الت�سخي�ص1من1اأطب���اء1معاجل���ني1وتربوبني1واخ�سائي���ني1نف�سيني1
وذل���ك1الج���راء1جمي���ع1العملي���ات1الت�سخي�سية1املنا�سب���ة1لتحديد1امل�سكل���ة1ب�سورة1
دقيق���ة.1كم���ا1�سيظ���ل1ا�سط���راب1التوحد1ل�سن���وات1قادمة1ه���و1اك���رث1اال�سطرابات1
غمو�س���ا1وذل���ك1ب�سب���ب1التداخ���ل1ال�سديد1العرا�سه1م���ع1االعاقة1العقلي���ة1واي�سا1
لال�سطراب���ات1النوعية1له1مث���ل1ا�سطراب1ا�سربجر,1وا�سطراب1ريت,1وا�سطراب1

الطفوله1التفككى.

كم���ا1اأن1هن���اك1ق�سي���ة1هام���ة1ال1يج���ب1اأن1اأن1نغفله���ا1هن���ا1وه���ي1االرتباك1 1
ال�سدي���د1واحل���رية1التي1يقع1فيها1الوالدين1عند1ت�سخي����ص1الطفل1باأنه1من1ذوى1
ا�سط���راب1التوح���د1فاالعاقة1العقلية1رغم1ق�سوتها1اأ�سب���ح1لها1�سورة1ذهنية1لدى1
الكث���ري1م���ن1االآب���اء1واالمه���ات1نتيج���ة1الوع���ى1الثقاف���ى1واملجتمى1للتوعي���ة1لهذه1

االعاقة1وطرق1الوقاية1منها1خالل1فرتة1احلمل1اأو1بعد1الوالدة.
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ولكن1يظل1ا�سطراب1التوحد1هو1االأكرث1غمو�سا1لدى1االآباء1واأي�سا1لدى1 1
االخ�سائي���ني1الذي���ن1يعملون1عل���ى1تقدمي1اخلدم���ات1املتنوعة1له���ذه1الفئة1وهذا1
يتطل���ب1من���ا1اأن1نو�سى1ب�سرورة1اع���داد1فريق1التقييم1والت�سخي����ص1اعدادا1ًحيداأ1
حت���ى1ميكنه1القي���ام1بهذه1املهمة1ال�سعبة1ب�سورة1�سليم���ة,1وحتى1ال1يتم1ت�سخي�ص1
الطف���ل1ب�س���ورة1خاطئ���ة1كم���ا1نو�س���ى1ب�س���رورة1اع���داد1مقايي����ص1عربي���ة1مقنن���ة1
لت�سخي����ص1ا�سط���راب1التوح���د1واالعاقات1العقلي���ة1يف1البيئات1العربي���ة1وتقنينها1
داخ���ل1دول1الوط���ن1العرب���ى,1كم���ا1نو�س���ى1ب�س���رورة1تطوي���ر1الربام���ج1العالجي���ة1
العاملي���ة1الت���ي1مت1و�سعه���ا1له���ذه1الفئ���ة1لتتنا�س���ب1م���ع1ثقافتن���ا1العربي���ة1وتدريب1
القائمني1بالرعاية1عليها1جيداً,1واخريا1ًنو�سى1ب�سرورة1ار�ساد1الوالدين1وتوفري1

الرعاية1النف�سية1واالجتماعية1لهم1بعد1ت�سخي�ص1الطفل.
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ال�صغوط النف�صية لدي اآباء واأمهات التالميذ املعاقن انفعاليا 
واإ�صرتاتيجيات تعاملهم معها وحاجاتهم الإر�صادية 

اإعداد
د. ممود مندوه ممد �صامل

اأ�ستاذ ال�سحة النف�سية امل�ساعد
ق�سم ال�سحة النف�سية

كلية الرتبية ـــــ جامعة املن�سورة

ملخ�س الدرا�صة : 
ا�ستهدف���ت1الدرا�س���ة1التعرف1علي1ال�سغوط1النف�سية1لدي1اآباء1واأمهات1التالميذ1
املعاق���ني1انفعالي���ا11وا�سرتاتيجي���ات1تعامله���م1معه���ا1وحاجاته���م1االإر�سادية1,1وقد1
تكون���ت1عين���ة1الدرا�س���ة1من1)140(1م���ن1اآباء1واأمه���ات1التالميذ1املعاق���ني1انفعاليا1
والعادي���ني11,1منه���م1)35(1اأب���ا1,1)35(1اأم���ا1من1وال���دي1ٌّالتالميذ1املعاق���ني1انفعاليا1
,)35(1اأب���ا1,1)35(11اأم���ا1م���ن1وال���دي1ٌّالتالمي���ذ1العاديني1,1وقد1بل���غ1متو�سط1العمر1
الزمن���ي1لعين���ة1اآب���اء1التالميذ1املعاق���ني1انفعالي���ا)147,286(1,1وانح���راف1معياري11
)4,336(1,1كما1بلغ1متو�سط1العمر1الزمني1لعينة1اأمهات1التالميذ1املعاقني1انفعاليا1
)39,886(1,1وانح���راف1املعي���اري11)4,078(1,1كما1بلغ1متو�سط1العمر1الزمني1لعينة1
اآباء1التالميذ1العاديني)45,629(1,1وانحراف1املعياري11)3,804(1,1كما1بلغ1متو�سط1
العم���ر1الزمن���ي1لعينة1اأمهات1التالمي���ذ1العادي���ني1)40,400(1,1وانحراف1املعياري11
)4,539(1,1وق���د1طب���ق1الباح���ث1االأدوات1التالي���ة1:1مقيا����ص1االإعاق���ة1االنفعالي���ة1,1
قائم���ة1مالحظة1املعلم1للمعاقني1انفعالي���ا1,1مقيا�ص1ال�سغوط1النف�سية1,1مقيا�ص1
اإ�سرتاتيجي���ات1التعام���ل1م���ع1ال�سغ���وط1النف�سي���ة1,1قائم���ة11احلاج���ات1االإر�سادي���ة1

خلف�ص1ال�سغوط1النف�سية1,1وقد1اأ�سارت1النتائج1اإيل1ما1يلي1:

11 وج���ود1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1ب���ني1متو�س���ط1درج���ات1)اآب���اء1��������1اأمه���ات(1-
التالمي���ذ1املعاق���ني1انفعالي���ا1ومتو�س���ط1درج���ات1)1اآب���اء1������1اأمه���ات1(التالميذ1
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العادي���ني1عل���ي1مقيا����ص1ال�سغ���وط1النف�سي���ة1باأبع���اده1املختلفة1يف1اجت���اه1اآباء1
واأمهات1التالميذ1املعاقني1انفعاليا.1

21 وج���ود1�سغ���وط1نف�سي���ة1اأك���رث1�سيوع���ا1عند1كال1م���ن1اأباء1��������1اأمه���ات1التالميذ1-
املعاقني1انفعاليا1.1

31 وج���ود1ف���روق1دال���ة1اإح�سائي���ا1ب���ني1متو�سط1درج���ات1اآب���اء1التالمي���ذ1املعاقني1-
انفعالي���ا1ومتو�س���ط1درجات1اأمه���ات1التالميذ1املعاقني1انفعالي���ا1على1مقيا�ص1
ال�سغ���وط1النف�سي���ة1يف1بع���د1)القل���ق1(1يف1اجت���اه1اأمه���ات1التالمي���ذ1املعاق���ني1
انفعالي���ا1,1يف1ح���ني1كانت1الف���روق1دالة1اإح�سائيا1يف1بع���د1)االكتئاب(1يف1اجتاه1

اآباء1التالميذ1املعاقني1انفعاليا1.
41 وج���ود1اإ�سرتاتيجي���ات1للتعامل1مع1ال�سغوط1النف�سي���ة1اأكرث1�سيوعا1عند1كال1-

من1اآباء1����1واأمهات1التالميذ1املعاقني1انفعاليا11.
51 وجود1فروق1دالة1اإح�سائيا1بني1متو�سط1درجات1اآباء1ومتو�سط1درجات1اأمهات1-

التالمي���ذ1املعاق���ني1انفعاليا1يف1)1اأ�سلوب1الفكاهة1والرتفي���ه1(1ل�سالح1اأمهات1
التالميذ1املعاقني1انفعاليا1.

61 1وج���ود1بع����ص1احلاج���ات1االإر�سادية1خلف�ص1ال�سغوط1النف�سي���ة1اأكرث1�سيوعا1-
عند1كال1من1اآباء1واأمهات1التالميذ1املعاقني1انفعاليا1.1

71 وج���ود1ف���روق1دال���ة1اإح�سائي���ا1ب���ني1متو�س���ط1درج���ات1اآب���اء1ومتو�س���ط1درجات1-
اأمهات1التالميذ1املعاقني1علي11قائمة1احلاجات1االإر�سادية1خلف�ص1ال�سغوط1
النف�سية1يف1بعدي1ٌّ)1امل�ساندة1االجتماعية1������1املناق�سة1واحلوار1(1وذلك1ل�سالح1

اأمهات1التالميذ1املعاقني1انفعاليا1.1

وق���دم1الباح���ث1يف1�سوء1نتائج1درا�سته1بع�ص1التو�سي���ات1والبحوث1املقرتحة1التي1
ميكن1اأن1ت�سهم1يف1خف�ص1ال�سغوط1النف�سية1لدي1اآباء1واأمهات1التالميذ1املعاقني1
انفعالي���ا1,1كم���ا1ميك���ن1اأن1يتم1اإتب���اع1بع����ص1ا�سرتاتيجيات1التعامل1م���ع1ال�سغوط1
النف�سي���ة1,1وحتقي���ق1بع�ص1احلاجات1االإر�سادية1خلف����ص1ال�سغوط1النف�سية1الآباء1

واأمهات1املعاقني1انفعاليا1111.11
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Psychological  Stress That  Fathers And Mothers of  
Emotionally Handicapped Students 

Have And Their Strategies For Dealing With It  And Their 
Guidelines  Needs.

Dr. Mahmoud Mandouh Mohamed Salem     
Assistant Professor of Mental  Health                           

 Faculty of Education - Mansoura University

Abstract :
This study aimed to identify the psychological stress that  fathers 

and mothers of  Emotionally handicapped  students have and their 
strategies for dealing with it  and their guidelines needs.

The  sample of the study has consisted of (140) fathers and mothers of 
emotionally handicapped  students and ordinary students , including 
( 35) father and (35)mother of emotionally  handicapped  students, 
( 35) father and(35)mother of ordinary  students .The  average 
chronological age of the fathers sample of emotionally  handicapped  
students  has reached ( 47,286 ) , and the standard deviation ( 
4,336 ), the average chronological age of the mothers sample of 
emotionally  handicapped  students has reached ( 39,886 ) , and the 
standard  deviation ( 4,078).The average chronological age of the 
fathers sample of ordinary  students has reached ( 45,629 ) , and the 
standard deviation ( 3,804 ) , The average chronological age of the 
mothers sample of ordinary students has reached ( 40,400 ) , and 
the standard deviation (4,539).The researcher has applied some tools 
including : measure of emotional handicap , list of teacher’s notes 
for emotionally handicapped students, a measure of psychological  
stress, a measure of  strategies for dealing with  psychological stress 
,and a list of guidelines needs to reduce the psychological stress.
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The results showed the following :
1- There are statistically significant differences between the 
average of( fathers -mothers) of emotionally handicapped students 
and the average of( fathers –mothers)  of ordinary students in the 
psychological stress measure in favor of  fathers and mothers of 
emotionally handicapped students  1
2- The presence of psychological stress  is more common in fathers  
and mothers  of emotionally handicapped students 

3- There are statistically significant differences between the average 
of fathers of emotionally handicapped students and mothers of 
emotionally handicapped students in the measure of psychological 
stress  in the dimension of ( anxiety) for the benefit of mothers 
of emotionally handicapped students , while the differences were 
statistically significant  in the dimension of ( depression ) in favor of  
fathers of emotionally handicapped students .1
4- There is an availability of strategies for dealing with psychological 
stress  that are more common for fathers and mothers of emotionally 
handicapped students.1
5- There are  statistically significant differences between the average 
of fathers of emotionally handicapped students and mothers of 
emotionally handicapped students  in (the style of humor and 
entertainment ) for the benefit of mothers of emotionally handicapped 
students .1
6-There are some guidelines needs to reduce psychological stress 
that are more  common for fathers and mothers of emotionally 
handicapped students.  
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7- There are  statistically significant differences between the average 
of  fathers of emotionally handicapped students and mothers of 
emotionally handicapped student  in the list of guidelines needs to 
reduce the psychological stress in the two dimensions of  ( social 
support, discussion and conversation, ) for the benefit of  mothers of 
emotionally handicapped students.
1
In the light of the results of this study, the researcher has presented 
some of the recommendations and proposed researches that could 
contribute to the reduction of psychological stress of fathers and 
mothers of emotional handicapped students .There are also some 
strategies that can be followed to deal with psychological stress and 
to achieve some of the guidelines needs to reduce psychological 
stress of fathers and mothers of emotional handicapped persons .

مقدمة :
11اإن1املعاقني1انفعاليا1ي�سدرون1الكثري1من1امل�سكالت1النف�سية1واالجتماعية1,1كما1
اأن1�سلوكه���م11يوؤث���ر1علي1ال�سحة1النف�سية1للمحيط���ني1بهم1,1فقد1اأو�سحت1دار�سة1
مت���ت1عل���ي1عدد1كبري1م���ن1االأطفال1املعاق���ني1انفعالي���ا1وتاأثري1ه���ذه1االإعاقة1علي1
ال�سحة1النف�سية1لالأمهات1,1فقد1تبني1اأن1زيادة1درجة1االإعاقة1االنفعالية1لالأبناء1

تتاأثر1تبعا1لها1ال�سحة1النف�سية1لالأمهات.
(Vasiliki ;Richard ;Eric ;Lancaster &Berridge ,2011:91-99)1

ويع���اين1اآب���اء1واأمه���ات1املعاقني1انفعالي���ا1من1ال�سع���ور1بال�سغ���وط1النف�سية1والتي1
تع���د1اأح���د1العالم���ات1الوا�سحة1التي1متي���ز1والدي1ٌّاملعاق���ني1انفعالي���ا1,1فاملعاقون1
انفعاليا1ميثلون1عبئا1علي1اأ�سرهم1,1ومن1ثم1فقد1ي�سبب1هذا1�سغطا1علي1االأ�سرة1
ملحاولة1التكيف1معهم1,1وحتقيق1رغباتهم1,1حيث1اأن1االأحداث1واملواقف1احلياتية1
ال�ساغطة1توؤثر1علي1البناء1النف�سي1للفرد1مما1يجعل1الوالدين1ي�سعرون1بال�سيق1
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,1واالإحب���اط1,1والتوت���ر1واالكتئ���اب1,1فال�سدم���ات1النف�سية1والعن���ف1ووجود1اإعاقة1
انفعالية1يزيد1من1ال�سغوط1النف�سية1لوالدين1,1وجتعلهم1غري1مهيئني1للتعامل1

   (Gary,2010:43-48)1.االيجابي1معهم
                              

فاملع���اق1انفعالي���ا1ال1ي�ستطي���ع1التحكم1ف���ى1املظاهر1اخلارجية1حلالت���ه1االنفعالية1
,1ويعان���ى1املع���اق1انفعالي���ا1م���ن1حال���ة1م���ن1التناق����ص1الوجدانى1,1مما1ميث���ل1عبئا1
و�سغطا1نف�سيا1علي1والديهم1)1حامد1زهران119951,1اأ13831:1– 1384(1.1اإن1�سغوط1
احلي���اة1املتباينة1و�س���دة1معوقاتها1ومدى1قدرة1الفرد1عل���ى1اال�ستجابة1لها1ومدى1
اال�ست�س���الم1اأو1التغلب1عليها1يتطلب1العديد1من1الفعاليات1النف�سية1من1اأ�ساليب1
دفاعي���ة1واإج���راءات1وقائي���ة1حتم���ي1ال�سخ�سي���ة1االإن�ساني���ة1من1ال�سغ���ط1النف�سي1

واالنهيار1)عبد1النا�سر1اإ�سماعيل1القرالة11:119981,1(1.

ومم���ا1يزي���د1م���ن1ه���ذه1ال�سغ���وط1النف�سية1علي1وال���دي1ٌّاملعاق���ني1انفعالي���ا1هو1اأن1
االإعاقة1االنفعالية1الأبنائهم1قد1ترتبط1بوجود1اإعاقات1اأخرى1ج�سدية1اأو1اإعاقات1
فكري���ة1,1فف���ي1درا�س���ة1ا�ستهدف���ت1التع���رف1عل���ي1امل�س���اكل1ال�سلوكي���ة1واالإعاق���ات1
االنفعالي���ة1عن���د1املعاق���ني1فكريا1,1تب���ني1اأن1املعاقني1انفعاليا1يعان���ون1من1اأعرا�ص1
مزمن���ة1من1امل�س���اكل1ال�سلوكية1واالنفعالية1مقارنة1باأقرانه���م1من1العاديني1,1كما1
وج���دت1عالق���ة1ارتباط1اإيجابية1ب���ني1ارتفاع1درجة1االإعاق���ة1اجل�سدية1,1والفكرية1
وزي���ادة1امل�سك���الت1ال�سلوكي���ة1واالنفعالي���ة1,1واأو�سحت1نتائ���ج1الدرا�س���ة1اأن1والدي1ٌّ

املعاقني1انفعاليا1يعانون1من1ال�سغوط1النف�سية1من1جراء1�سلوك1اأبنائهم1.1
1Oeseburg;Jansen;Groothoff;Dijkstra;Reijneveld,2010:81-89

ومم���ا1يزيد1م���ن1االأعباء1االأ�سري���ة1وال�سغوط1النف�سية1بوال���دي1ٌٌّّاملعاقني1انفعاليا1
,1وه���ي1اأن1املعاق���ني1انفعالي���ا1ق���د1ياأت���ون1باأ�سالي���ب1�سلوكي���ة1مناه�س���ة1للمجتمع1,1
والقي���ام1ب�سلوكي���ات1عدوانية1وظه���ور1العديد1من1امل�سك���الت1ال�سلوكية1مما1ميثل1
�سغطا1نف�سيا1علي1اآ�سرهم1)1رونالد1كوالرو�سو1؛1كولني1اأورورك1001:120031,1(1.
ونتيج���ة1خلط���ورة1تاأث���ري1االإعاق���ة1االنفعالي���ة1عل���ي1ال�سح���ة1النف�سي���ة1لوال���دي1
املعاق���ني1انفعالي���ا1,1فقد1تع���ددت1اإ�سرتاتيجيات1التعامل1م���ع1ال�سغوط1النف�سية1,1
فق���د1ق���ام1معاذ1العار�س���ة1)1998(1بدرا�سة1تهدف1اإيل1التع���رف1على1اإ�سرتاتيجيات1
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تكي���ف1املعلم���ني1مع1ال�سغوط1النف�سي���ة1التي1تواجههم1يف1املدار����ص1الثانوية1,1وقد1
تكونت1عينة1الدرا�سة1من1)241(1معلما1ًومعلمة1واأظهرت1النتائج1اأن1اإ�سرتاتيجية1
البع���د1الدين���ي1احتلت1املرتبة1االأوىل1,1كما1تبني1اأن1كل1من1اآباء1����1واأمهات1املعاقني1
انفعالي���ا1يحتاج���ون1اإيل1بع�ص1احلاج���ات1االإر�سادية1للتعامل1الفع���ال1مع1اأبنائهم1
املعاق���ني1انفعالي���ا1,1وذل���ك1به���دف1تقلي���ل1اإعاقته���م1االنفعالي���ة1ومن1ث���م1تخفيف1
ال�سغ���وط1النف�سي���ة1التي1يعاين1منها1اآباء1���1واأمه���ات1التالميذ1املعاقني1انفعاليا1,1

وهذا1ما1تهتم1به1الدرا�سة1احلالية1وت�سعي1اإيل1حتقيقه111.1

يتبني1مما1�سبق1اأهمية1درا�سة1ال�سغوط1النف�سية1واإ�سرتاتيجيات1التعامل1معها1,1
واحلاج���ات1االإر�سادية1الآباء1واأمهات1املعاقني1انفعاليا1خلف�ص1ال�سغوط1النف�سية1
,1نظ���را1لتاأث���ري1ال�سغوط1النف�سية1عل���ي1ال�سحة1النف�سية1الآب���اء1واأمهات1املعاقني1

انفعاليا1.1

م�صكلة الدرا�صة :1
ال�سغ���وط1النف�سي���ة1الت���ي1يع���اين1منه���ا1اآب���اء1���1واأمه���ات1املعاق���ني1انفعالي���ا1نتيجة1
�سعوب���ة1التعام���ل1معه���م1,1فاملعاقني1انفعالي���ا1مييلون1لالكتئ���اب1والعزلة1,1وعدم1
التفاعل1مع1االآخرين1,1و�سعوبة1توافقهم1مع1املحيطني1به1,1فامل�سكالت1ال�سلوكية1
الت���ي1يثريه���ا1املع���اق1انفعاليا1داخل1املدر�سة1توؤدى1اإيل1وج���ود1�سغوط1نف�سية1تقع1
عل���ي1عات���ق1والدي���ه1,1ومن1ثم1ينبغي1اأن1يق���وم1االآباء1واالأمه���ات1بتعديل1�سلوكيات1
اأبنه���م1املع���اق1انفعالي���ا1,1ويف1ذات1الوق���ت1حت���اول1دجم���ه1داخل1املجتم���ع1,1ومن1ثم1
تختلف1االأ�سر1يف1اإ�سرتاتيجيات1التعامل1مع1ال�سغوط1النف�سية1التي1تتعر�ص1لها1
م���ن1ج���راء1وجود1اب���ن1معاق1انفعاليا1,1وكذلك1كل1اأ�س���رة1حتتاج1اإيل1جمموعة1من1
احلاجات1االإر�سادية1تعينها1علي1كيفية1التعامل1الفعال1مع1املعاقني1انفعاليا1111111.1

وي���ري1الباح���ث1اأن1االأف���راد1يتعر�س���ون1يف1جمي���ع1مراح���ل1حياته���م1اإىل1مواق���ف1
�ساغط���ة1م���ن1م�سادر1عديدة1كالبي���ت1والعمل1واملجتمع1,1ويع���ود1ذلك1اإىل1تعقيد1
اأ�سالي���ب1احلي���اة1,1واملواق���ف1االأ�سري���ة1ال�ساغط���ة1وبيئ���ة1العمل,1وطبيع���ة1احلياة1
االجتماعي���ة,1فاالأه���داف1كث���رية1واالأم���اين1والتطلع���ات1عالية1ولك���ن1االحباطات1

والعوائق1كثرية1.
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فالع�س���ر1ال���ذي1نعي�ص1في���ه1يزخ���ر1بال�سراع���ات1والتناق�سات1وامل�سك���الت1وتزداد1
في���ه1مطالب1احلياة1,1وتت�س���ارع1فيه1التغريات1التكنولوجية1والثقافية1,1مما1ينتج1
عن���ه1مواقف1�ساغطة1�سديدة1وم�سادر1للقلق1والتوتر1وعوامل1اخلطر1والتهديد111111111111111111

)1نادر1فهمي1الزيود11131:120051,1(1.

كم���ا1اأن1اأحداث1احلياة1ال�ساغطة1تزيد1م���ن1التوتر1,1وال�سعور1باالغرتاب1ووجود1
ا�سطرابات1يف1اأجهزة1اجل�سم1,1ففي1درا�سة1علي1)200(1طالب1من1جامعة1مو�ستار1
,1مت1ا�ستخ���دام1مقايي����ص1االأح���داث1ال�ساغط���ة1يف1احلياة1,1االغ���رتاب1االجتماعي1
,1�سغ���ط1الوق���ت1,1الف�س���ل1الدرا�س���ي11,1وال�سراع���ات1االجتماعي���ة1اليومي���ة1,1وق���د1
اأو�سح���ت1النتائج1وج���ود1اأعرا�ص1نف�سية1وج�سدية1مزمن���ة1نتيجة1هذه1ال�سغوط1
منه���ا1:1اأعرا����ص1مر�سية1يف1اجلهاز1اله�سم���ي1,1اجلهاز1الع�سلي1,1ووجود1اأمرا�ص1
جلدي���ة1,1واأعرا����ص1مر�سي���ة1يف1القل���ب1,1واالأنفلون���زا1,1واأن1التعر����ص1لالأح���داث1
 Dodaj & Simic, 2012:1111.11احلياتي���ة1ال�ساغط���ة1تنبئ11بال�سغ���وط1النف�سية

)14-24)

كل1ه���ذه1املتغ���ريات1متث���ل1�سغ���وط1عل���ي1وال���دي1ٌّالتالمي���ذ1املعاق���ني1انفعالي���ا1
باالإ�ساف���ة1لل�سغ���وط1الناجت���ة1عن1االإعاق���ة1االنفعالية1الأبنائه���م1,1وي�سري1اأ�سامة1
حم���دان1الرق���ب1)2010(1اإيل1اأن1امل�سطرب���ني1انفعالي���ا1ال1يجدون1الع���ون1املنا�سب1
للتعام���ل1م���ع1ه���ذه1امل�سك���الت1بنج���اح1,1االأمر1الذي1ق���د1تزيد1معه1ه���ذه1امل�سكالت1
وتتط���ور1وتتزاي���د1يف1تاأثريه���ا1عل���ي1ال�سخ�سي���ة1وانحرافها1عن1معاي���ري1ال�سواء1,1
واإىل1م�سك���الت1وا�سح���ة1يف1التعلم1وامل�سكالت1ال�سلوكي���ة1مما1يزيد1من1ال�سغوط11

النف�سية1علي1الوالدين1من1جراء1�سلوك1اأبنائهم1.

وق���د1تب���ني1اأن1تاأث���ري1ال�سغ���وط1النف�سي���ة1يك���ون1اأ�س���د1تاأث���ريا1عل���ي1الن�س���اء1م���ن1
الرج���ال1,1واأت�س���ح1اأن1�سدة11ال�سغوط1توؤثر1علي1النواح���ي1االنفعالية1للوالدين111111111111111111111.1

(Copur & Koropeckyj ,2010: 1481-1506 )

ويف1درا�س���ة1ريت���ز,120021(Raetz, 2002)1ع���ن1ال�سغوط1وو�سائل1التكيف1معها1علي1
عين���ة1مكون���ة1م���ن1)12091(1م���ن1اجلن�س���ني1,1تبني1عدم1وج���ود1فروق1ب���ني1اجلن�سني1
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بخ�سو����ص1اإدراكه���م1لل�سغ���وط1,1كم���ا1وج���دت1ف���روق1جوهري���ة1ب���ني1اجلن�س���ني1يف1
ا�ستخدام1و�سائل1التكيف1مع1ال�سغوط1.1

وهذا1ما1دفع1الباحث1للقيام1بهذه1الدرا�سة1ملعرفة1تاأثري1ال�سغوط1النف�سية1علي1
اآباء1واأمهات1التالميذ1املعاقني1انفعاليا1,1وحماولة1اإيجاد1اإ�سرتاتيجيات1للتعامل1
مع1�سغوطهم1النف�سية1,1ومعرفة1حاجاتهم1االإر�سادية1خلف�ص1�سغوطهم1النف�سية1
الناجتة1عن1االإعاقة1االنفعالية1الأبنائهم1,1وذلك1باختالف1نوع1الوالدين1)1اآباء1��1

اأمهات1(1,11وميكن1�سياغة1م�سكلة1الدرا�سة1احلالية1يف1الت�ساوؤالت1االآتية1:
11 ه���ل1توج���د1فروق1ب���ني1)1اآباء1���1اأمهات1(1التالميذ1املعاق���ني1انفعاليا1,1و)1اآباء1��1-

اأمهات1(1التالميذ1العاديني1علي1اختبار1ال�سغوط1النف�سية1باأبعاده1املختلفة1؟
21 م���ا1ال�سغ���وط1النف�سي���ة1االأك���رث1�سيوع���ا1ل���دى1)اآب���اء1��������1واأمه���ات1(1التالميذ1-

املعاقني1انفعاليا1؟11
31 ه���ل1توجد1ف���روق1بني1اآب���اء1واأمهات1التالمي���ذ1املعاقني1انفعالي���ا1علي1اختبار1-

ال�سغوط1النف�سية1باأبعاده1املختلفة1؟1
41 ما1ا�سرتاتيجيات1التعامل1مع1ال�سغوط1النف�سية1االأكرث1�سيوعا1لدى1)اآباء1�����1-

واأمهات1(1التالميذ1املعاقني1انفعاليا؟111
51 ه���ل1توجد1ف���روق1بني1اآباء1واأمه���ات1التالميذ1املعاقني1انفعالي���ا1علي1مقيا�ص1-

اإ�سرتاتيجيات1التعامل1مع1ال�سغوط1النف�سية1باأبعاده1املختلفة1؟1
61 م���ا1احلاج���ات1االإر�سادي���ة1االأك���رث1�سيوع���ا1ل���دي1)1اآب���اء1��������1اأمه���ات1(1التالميذ1-

املعاقني1انفعاليا1؟11
71 ه���ل1توجد1ف���روق1بني1اآب���اء1واأمهات11التالمي���ذ1املعاقني1انفعالي���ا1علي1قائمة1-

احلاجات1االإر�سادية1خلف�ص1ال�سغوط1النف�سية1باأبعاده1املختلفة1؟

اأهداف الدرا�صة :1تهدف1الدرا�سة1احلالية1اإيل1ما1ياأتي1:
11 التع���رف1عل���ي1الف���روق1ب���ني1)اآباء1�������1اأمه���ات1(1التالمي���ذ1املعاق���ني1انفعاليا1و111111111111111111.

)1اآب���اء1�����1اأمهات1(1التالمي���ذ1العاديني1علي1اختبار1ال�سغوط1النف�سية1باأبعاده1
املختلفة1.1
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21 التع���رف1عل���ى1ال�سغ���وط1النف�سي���ة1االأك���رث1�سيوع���ا1ل���دي1)اآب���اء1�������1واأمهات1(1.
التالميذ1املعاقني1انفعاليا1.

31 التعرف1علي1الفروق1بني1اآباء1واأمهات1التالميذ1املعاقني1انفعاليا1يف1ال�سعور1.
بال�سغوط1النف�سية1.

41 التع���رف1علي1اإ�سرتاتيجي���ات1التعامل1مع1ال�سغ���وط1النف�سية1االأكرث1�سيوعا1.
لدى1)اآباء1�����1واأمهات1(1التالميذ1املعاقني1انفعاليا111.1

51 التع���رف1عل���ي1الف���روق1ب���ني1اآب���اء1واأمه���ات1التالمي���ذ1املعاق���ني1انفعالي���ا1يف1.
اإ�سرتاتيجيات1التعامل1مع1ال�سغوط1النف�سية1.1

61 التع���رف1عل���ي1احلاج���ات1االإر�سادي���ة1االأك���رث1�سيوع���ا1ل���دي1)1اآب���اء1��������1اأمهات1(1.
التالميذ1املعاقني1انفعاليا.1

71 التعرف1علي1الفروق1بني1اآباء1واأمهات1التالميذ1املعاقني1انفعاليا1يف1احلاجات1.
االإر�سادية1خلف�ص1ال�سغوط1النف�سية1.

اأهمية الدرا�صة :
1تكمن1اأهمية1الدرا�سة1يف1درا�سة1ال�سغوط1النف�سية1واإ�سرتاتيجيات1التعامل1معها1
,11وحاجته���م1االإر�سادي���ة1,1حي���ث1اأن1املعاق���ني1انفعالي���ا1يوؤثرون1تاأث���ريا1�سلبيا1علي1
والديهم1,1مما1يكون1له1مردودة1علي1طبيعة1التوا�سل1مع1املجتمع1,1ومن1ثم1كانت1
احلاجة1للقيام1بهذه1الدرا�سة1كمحاولة1لتقدمي1عدة1اإ�سرتاتيجيات11للتعامل1مع1
ال�سغ���وط1النف�سية1الآباء1�������1اأمهات1التالميذ1املعاق���ني1انفعاليا1ومعرفة1حاجتهم1

االإر�سادية1,1وتت�سح1اأهمية1الدرا�سة1يف1عدة1نقاط1هي11:1
11 ندرة1الدرا�سات1العربية1ذات1ال�سلة1مبو�سوع1البحث1����1فى1حدود1علم1الباحث1.

���1فيما1يتعلق1بال�سغوط1النف�سية1الآباء1������1اأمهات1التالميذ1املعاقني1انفعاليا1.1
21 االهتم���ام1باأ�س���ر1التالميذ1املعاقني1انفعاليا1باعتباره���م1موؤثرين1فى1�سواء1اأو1.

ا�سطراب1اأبنائهم1.1
31 تناول1متغري1ال�سغوط1النف�سية1والذي1يتزايد1تاأثريه1علي1االأ�سر1ب�سكل1عام1.

واآباء1������1واأمهات1التالميذ1املعاقني1انفعاليا1ب�سكل1خا�ص1.1
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41 ت�سميم1عدة1اأدوات1ميكن1اأن1تفيد1من1الناحية1الت�سخي�سية1والدي1ٌّاملعاقني1.
انفعالي���ا1,1والباحث���ني1,1والعامل���ني1يف1املي���دان1,1والت���ي1تتمث���ل11يف1:1مقيا����ص1
لل�سغوط1النف�سية1,1ومقيا�ص1اإ�سرتاتيجيات1التعامل1مع1ال�سغوط1النف�سية1

,11وقائمة1احلاجات1االإر�سادية1خلف�ص1ال�سغوط1النف�سية1111.11
51 تق���دمي1اأف�س���ل1اإ�سرتاتيجي���ات1للتعام���ل1مع1ال�سغ���وط1النف�سية1لدي1اآب���اء1������1.

واأمهات1التالميذ1املعاقني1انفعاليا1.
61 تق���دمي1بع����ص1االإر�س���ادات1لتقلي���ل1االآث���ار1ال�سلبي���ة1الناجم���ة1ع���ن1ال�سغوط1.

النف�سي���ة1لدي1اآباء1��������1واأمهات1التالمي���ذ11املعاقني1انفعاليا1,1وكيفية1التعامل1
الفعال1مع1اأبنائهم1املعاقني1انفعاليا1للحد1من1اإعاقتهم1.

املفاهيم الإجرائية للدرا�صة :
- الإعاق�ة النفعالي�ة :11:11emotionally handicapped1يع���رف1الباح���ث1
االإعاق���ة1االنفعالية1تعريفا1اإجرائيا1باأنها1:1ا�سطراب1ي�سيب1الناحية1الوجدانية1
وتت�س���م1با�ستجاب���ات1متماي���زة1تختل���ف1من1ف���رد1اإيل1اآخ���ر1,1وجتعل1�سل���وك1الفرد1
م�سطرب���ا1اأناني���ا1,1يت�س���م1بالك���ذب1,1ي�سع���ر1باالكتئ���اب1,1ويتميز1بت�ست���ت1االنتباه1,1

والقلق1,1كما1يت�سم1�سلوك1املعاق1انفعاليا1باخلجل1والعنف111111.1

- ال�سغوط النف�سية :1يعرف1الباحث1ال�سغوط1النف�سية1باأنها1:1ال�سعور1باأعباء1
نف�سي���ة1داخلي���ة1يرتتب1عليها1م�ساعر1القلق1,1واالإحباط1,1والتهديد1,1واالكتئاب1,1
وذل���ك1بفع���ل1عوامل1خارجية1)خارج1االأ�س���رة1(1اأو1داخلية1)داخل1االأ�سرة(1مما1قد1

يعرقل1بع�ص1اأدوارهم1الرتبوية1داخل1االأ�سرة111.1

وميك���ن1قيا����ص1ال�سغوط1النف�سية1وم���ا1يرتتب1عليها1اإجرائيا1م���ن1خالل1االأبعاد1
التالي���ة1:1القل���ق1�������1االإحب���اط1���1التهديد1��������1االكتئاب1,1وميكن1تعري���ف1كل1بعد1من1

هذه1االأبعاد1علي1النحو1التايل1:
- القلق:ه���و1حال���ة1م���ن1اخل���وف1غري1املح���دد1الهائ���م1,1وال�سعور1بالتوت���ر1,1وعدم1

اال�ستقرار1,1وال�سيق1.1
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- الإحباط :1هو1�سعور1الفرد1بالعبء1وانخفا�ص1يف1الروح1املعنوية1نتيجة1مثريات1
بعينها1,1وعدم1االإقبال1علي1احلياة1.1

- التهديد:هو1�سعور1الفرد1بعدم1االأمن1واالإح�سا�ص1ببع�ص1املخاطر1التي1تكتنف1
حي���اة1البع����ص1,1وال�سعور1بوجود1خماطر1حتيط1بالفرد1مم���ا1قد1يعرقله1عن1اأداء1

بع�ص1االأعمال1التي1يقوم1بها1.

- الكتئاب:ه���و1حال���ة1نف�سية1�سيئة1يكون1الفرد1فيه���ا1منزويا1,1وقليل1العالقات,1
والتفاعالت1االجتماعية1,1مع1ال�سعور1باحلزن1والكاآبة1.

- اإ�س�رتاتيجيات التعام�ل م�ع ال�س�غوط النف�س�ية :111تع���رف1اإ�سرتاتيجي���ات1
التعام���ل1م���ع1ال�سغ���وط1باأنه���ا1جمموع���ة1م���ن11الط���رق1والن�ساط���ات1الدينامي���ة1
وال�سلوكي���ة1واملعرفي���ة1التي1ي�ستخدمها1الف���رد1يف1مواجهة1املوقف1ال�ساغط1حلل1
امل�سكلة1وتخفيف1التوتر1االنفعايل1املرتتب1عليها1)حممود1ح�سني1,1نادر1الزيود,1

.1)151:1999
ويع���رف1الباحث1ا�سرتاتيجي���ات1التعامل1مع1ال�سغوط1النف�سي���ة1تعريفا1اإجرائيا1
باأنه���ا11:1الط���رق1املختلف���ة1التي1يتبعها1اآب���اء1���1واأمهات1التالمي���ذ1املعاقني1انفعاليا1
يف1ح���ل1م�ساكله���م1وخف�ص1�سغوطهم1النف�سية1وميكن1احل�سول1عليها1من1خالل1
جمموع1الدرجات1التي1يح�سل1عليها1اآباء1���1اأمهات1على1كل1اإ�سرتاتيجيه1مت�سمن1

يف1املقيا�ص1امل�ستخدم1.

وميك���ن1قيا�ص1ا�سرتاتيجي���ات1التعامل1مع1ال�سغوط1النف�سي���ة1من1خالل1االأبعاد1
التالية1:

- اإ�س�رتاتيجيه املواجهة :1هو1مواجهة1املوقف1ال�ساغط1والتعرف1علي1اأ�سبابه1
وم�س���ادره1ومواجهته���ا1وحماول���ة1حله���ا1باإيجابي���ة1,1وحماول���ة1تعدي���ل1الظروف1

ال�ساغطة1,1وجتنب1ال�سراعات1التي1قد1توؤدي1ملزيد1من1ال�سغوط1النف�سية1.1

- ال�سرتاتيجيه املعرفية :1وتعني1حماولة1الفرد1اإعادة1تف�سري1املوقف1والتحليل1
املنطقي1والتفكري1يف1امل�سكلة1وال�سعي1حللها1من1خالل1حتليل1م�سبباتها1للو�سول1

لنتائج1حللها1.
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- ا�س�رتاتيجيه الرج�وع للدي�ن:1وتعن���ي1الرج���وع1للدي���ن1واالإكث���ار1م���ن1العبادات1
للتدعيم1الروحي1للتعامل1مع1املوقف1ال�ساغط11.1

- اإ�س�رتاتيجية الفكاهة والرتفيه : وتعني1التعامل1مع1ال�سغوط1بروح1الفكاهة1
والب�ساطة1اأو1الرتفية1واخلروج1للنزهة1وتغيري1اجلو1اأو1ممار�سة1اأي1ن�ساط1للحد1

من1التوتر1الناجت1من1املوقف1ال�ساغط1.1

- احلاج�ات الإر�س�ادية خلف�س ال�س�غوط النف�س�ية :11ويعرفها1الباح���ث1تعريفا1
اإجرائي���ا1باأنها:1االحتياجات1االأ�سا�سية1التي1تتطلبها1االأ�سرة1للحد1من1ال�سغوط1
النف�سي���ة1,1ورف���ع1ال���روح1املعنوي���ة1مم���ا1ي�ساع���د1علي1التعام���ل1مع1ه���ذه1ال�سغوط1
النف�سي���ة1,11وميك���ن1قيا�ص1احلاج���ات1االإر�سادية1الآباء1������1واأمه���ات1املعاقني1انفعاليا1

من1خالل1االأبعاد1التالية1:

- امل�ساندة الجتماعية :1وتعني1جلوء1االأ�سرة1اإيل1املعلمني1اأو1اأحد1املتخ�س�سني1
من1املعاجلني1النف�سيني1اأو1ذوي1اخلربة11الأخذ1الن�سح1,1وتوجيهم1لكيفية1التعامل1
م���ع1اأبنائه���م1وكيفي���ة1احلد1م���ن1�سغوطه���م1وتقليل1م�ست���وي1االإعاق���ة1االنفعالية1

الأبنائهم1111111.1

- التوجي�ه والإر�س�اد لالأبن�اء :1وهي1اتخ���اذ1اأ�ساليب1اإر�سادية1يت���م1تطبيقها1علي1
االأبن���اء1لتقلي���ل1اإعاقته���م1,1وتدري���ب1االأ�س���ر1عل���ي1برام���ج1فردية1لل�سب���ط1الذاتي1

للتعامل1الفعال1مع1ال�سغوط1النف�سية1وتقليلها11.1

- املناق�س�ة واحلوار :1وتعني1تكثيف1اجلل�سات1الفردية1بني1الوالدين1واأبنائهم1
ملعرفة1ما1يدور1بتفكريهم1وم�ساعدتهم1علي1جتاوز1اإعاقتهم1االنفعالية1,1ومن1ثم1

يتم1تقليل1�سغوط1الوالدين1النف�سية1.
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الإطار النظري والدرا�صات ال�صابقة :
:emotionally handicapped 1:الإعاقة النفعالية

تع���رف1االإعاق���ة1االنفعالي���ة1باأنها1عدم1منا�سب���ة1االنفعال1,1�سواء1م���ن1حيث1�سدته1
اأو1م���ن1حي���ث1نوعه1للموقف1ال���ذي1يعاي�سه1الفرد1,1فالفرد1ال�س���وي1يكون1انفعاله1
منا�سب���ا1للموق���ف1ال���ذي1ي�ستث���ري1االنفع���ال1,1�س���واء1من1حي���ث1االنفع���ال1اأو1�سدته111111111111

)1�سالح1الداهري2371:120081,1(1.

1اإن1مفهوم1االإعاقة1االنفعالية1ي�سري1اإىل1وجود1�سفة1اأو1اأكرث1من1ال�سفات1التالية1:
1-1�سعوبة1القدرة1على1التعلم1والتي1ال1تعود1الأ�سباب1عقلية1اأو1ج�سمية1اأو1ح�سية1.
. به���ا1 واالحتف���اظ1 اجتماعي���ة1 عالق���ات1 اإقام���ة1 عل���ى1 الق���درة1 يف1 �سعوب���ة1 1-1
. العادي���ة1 الظ���روف1 يف1 ال�سل���وك1 م���ن1 مالئم���ة1 غ���ري1 اأمن���اط1 ظه���ور1 1-1

-1اإظهار1اأعرا�ص1ج�سمية1مر�سية1وخماوف1�سخ�سية1ومدر�سية1
-1�سعور1عام1بعدم1ال�سعادة1واالكتئاب1111111)1خولة1اأحمد1يحي1161:20001,1����1171(.

فاملعاق���ني1انفعالي���ا1لديه���م1ا�سطراب���ات1عدي���دة1,1فف���ى1درا�سة1طولية1مل���دة1)11(1
ع���ام1لعين���ة1من1االأطف���ال1واملراهق���ني1اال�سرتاليني1,1وق���د1تكونت1عين���ة1الدرا�سة1
م���ن1)506(1م���ن1املع2اق���ني1انفعاليا1,11اأو�سحت1النتائ���ج1اأن1املعاقني1انفعاليا1كانت1
�سلوكياته���م1متي���ل1اإيل1ال�سل���وك1الع���دواين1والتخريب���ي1,1وتب���ني1االرتب���اط1ب���ني1
االإعاق���ة1االنفعالية1ووجود1�سمات1لال�سطرابات1النف�سية1من1مرحلة1الطفولة1111111111111111111111.1
 (Scott,et.al.,2009:307-321)ف�سخ�سي���ة1املعاق���ني1انفعالي���ا1حتدث1العديد1
من1امل�سكالت1ال�سلوكية1لهم1وللمحيطني1بهم1,11كما1اأن1وجود1اإعاقة1ج�سدية1عند1
الفرد1قد1حتدث1م�سكالت1انفعالية1,1وتبني1اأن1ممار�سات1الوالدين1ال�سلبية1جتاه1
اأبنائه���م1ذوي1الت�سوه���ات1اخللقية1قد1اأف���رزت1م�ساكل1�سلوكي���ة1واإعاقات1انفعالية1
عنده���م1,1وق���د1حاول���ت1الدرا�س���ة1تعدي���ل1�سلوك1ه���وؤالء1االآب���اء1جت���اه1اأبنائهم1من1
خ���الل1برنام���ج1اإر�سادي1لالأب���وة1االإيجابية1لتعلي���م1هوؤالء1االآب���اء1ال�سلوك1ال�سوي1
جتاه1اأبنائهم1,1واأو�سحت1النتائج1اأن1�سلوك1االآباء1قد1تعدل1جتاه1اأبنائهم1مما1كان1
له1االأثر1يف1حت�سني1حالتهم1وتقليل1م�ساكلهم1ال�سلوكية1ومن1ثم1انخف�ست1درجة1

( Trevor & Matthew,2011:2148-2156).1االإعاقة1االنفعالية
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ولتقلي���ل1التاأث���ري1ال�سلب���ي1للمعاق���ني1انفعالي���ا1عل���ي1االأ�سخا�ص1املحيط���ني1بهم1,1
فاإن���ه1يج���ب1تعليم1املعاقني1انفعاليا1وتثقيفهم1,1واإقناعهم1باأن1لديهم1القدرة1علي1
التغلب1علي1اإعاقاتهم1االنفعالية1وم�ساكلهم1ال�سلوكية1,1ويتم1ذلك1بالتن�سيق1مع1
املعلم���ني1واإعداد1برنامج1لو�سع1جمموعة1من1التوجيهات1للمعلمني1باإيجاد1بيئة1
داخل1الف�سل1ت�ساعد1علي1تعزيز1ال�سلوكيات1االيجابية1للطالب1املعاقني1انفعاليا1

11 (Thomas,1986:77-86)1.
11111

واملعاق���ني1انفعالي���ا1يحتاج���ون1لتغي���ري1الظ���روف1املحيط���ة1به���م1,1ل���ذا1يج���ب1اأن1
تعم���ل1املدار����ص1علي1ت�سمي���م1برامج1ترفيهي���ة1منظمة1باملدار����ص1,1وت�سميم1هذه1
الربام���ج1الرتفيهي���ة1تك���ون1لغر�ص1عالج1االإعاق���ات1االنفعالي���ة1,1ومن1ثم1تهدف1
ه���ذه1الربامج1اإىل1حتقيق1�سبعة1اأهداف1لتلبية1احتياجات1التالميذ1ذوي1االإعاقة1

االنفعالية11وهي1:1
11 تقدمي1اأن�سطة1منظمة1خارج1اليوم1الدرا�سي1العادي1.1.
21 التعليم1الفردي1لتعزيز1ال�سلوكيات1االيجابية1..
31 تنمية1احرتام1الذات1عند1الطالب1..
41 توفري1فر�ص1لزيادة1التفاعل1مع1االأقران1.1.
51 زيادة1م�ستويات1املهارة1من1خالل1جمموعة1متنوعة1من1االأن�سطة1الرتفيهية1..
61 حتفيز1ا�ستخدام1الن�ساط1الرتفيهي1كمتنف�ص1لطاقة1الطالب1.1.
71 زيادة1الوعي1وامل�ساركة1يف1برامج1الرتفيه1يف1املجتمع1لتحقيق1م�سالح1فردية1.

وجماعية.1

وي�سع���ى1الربنامج1اإيل11التقييم1امل�ستم���ر1لل�سلوك1وللحالة1االنفعالية1,1والتفاعل1
ب���ني1الط���الب1واملعلمني1والتقييم1الف���ردي1وت�سميم1جمموع���ات1للن�ساط1لزيادة1
التفاع���ل1داخ���ل1الف�س���ل1,1كما1اأو�سح���ت1الدرا�سة1بع�ص1العوام���ل1التنبوؤية1لنجاح1
الربام���ج1العالجي���ة1يف1خف����ص1اال�سطراب���ات1االنفعالي���ة1م���ن1خ���الل1حت�س���ني1

اخلدمات1والتن�سيق1يف1تقدمي1الربامج1العالجية1للمعاقني1انفعاليا1.
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.( Nienke ; Robert & Hans,2011:142-149)
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كذل���ك1ينبغي1تثقيف1االأف���راد1املحيطني1بالتالميذ1املعاق���ني1انفعاليا1يف1املدار�ص1
العام���ة1,1وتعليمه���م1ط���رق1واإ�سرتاتيجي���ات1التعامل1م���ع1املعاق���ني1انفعاليا1وذلك1
به���دف1التغلب1علي1ال�سلوكي���ات1امل�سطربة1وم�ساكل1ال�سل���وك1التي1يثريونها1مع1

(Scot,2007:8-27)111.1االأ�سخا�ص1املحيطني1بهم

وي���رى1الباح���ث1اأن1املعاقني1انفعاليا1ت�سدر1عنه���م11�سلوكيات1غري1منا�سبة1حتدث1
م�سكالت1�سلوكية1لهم1وللمحيطني1بهم1خا�سة1والديهم1مما1يكون1له1اأ�سد1التاأثري1
يف1اإحداث1�سغوط1نف�سية1علي1الوالدين1,1مما1يكون1له1تاأثريه1علي1تعاملهم1مع1
اأبنائهم1,1ومن1ثم1باالإ�سافة1الحتياج1املعاقني1انفعاليا1لربامج1اإر�سادية1,1فاإن1اآباء1
��������1واأمه���ات1املعاقني1انفعاليا1يعانون1م���ن1ال�سغوط1النف�سي���ة1,1ومن1ثم1يحتاجوا1
الإ�سرتاتيجي���ات1للتعام���ل1مع1ال�سغوط1النف�سية1,1كما1اأن1اآب���اء1����1واأمهات1املعاقني1
انفعالي���ا1بحاجة1لبع�ص1االحتياج���ات1االإر�سادية1خلف�ص1ال�سغوط1النف�سية1وهو1

ما1تهتم1به1الدرا�سة1احلالية1111.1

ال�سغوط النف�سية لدي والديٌّ املعاقني انفعاليا : 
اإن11كلمة1ال�سغط1تعني1املجهود1الذي1يوؤدي1لالإجهاد1اأو1االنفعال,1وتظهر1عندما1
يتعر����ص1الف���رد1ل�سعوبات1مادية1اأو1معنوية1اأو1ج�سمية1اأو1نف�سية1,1ويحاول1الفرد1
فيه���ا1التغل���ب1عل���ى1ه���ذه1ال�سعوب���ات1بو�سيل���ة1م���ن1و�سائ���ل1التكيف1م���ع1الظروف1
البيئية1للحفاظ1علي1حالة1اال�ستقرار,1وت�سكل1هذه1ال�سعوبات1اإجهاد1على1الفرد1

ال1ميكن1التغلب1عليه1واإعادة1التوافق1له1)1وليم1اخلوىل,4261:119761(1.

فال�سغ���وط1النف�سية1ه���ي1ردود1فعل1انفعالية1وع�سوية1وعقلي���ة1تت�سمن1م�ساعر1
�سلبي���ة1,1واأعرا����ص1ف�سيولوجي���ة1نتيج���ة1مل���ا1يتعر�ص1اإلي���ه1ال�سخ�ص1م���ن1مواقف1

واأحداث1ي�سعب1عليها1مواجهة1متطلباتها1.
)عبد1العزيز1ال�سخ�ص1؛1زيدان1ال�سرطاوي1151:119981,1(1.

فال�سغ���وط1النف�سي���ة1ه���ي1حال���ة1م���ن1ع���دم1الت���وازن1الناج���م1ع���ن1تعر����ص1الفرد1
النفع���االت1نف�سي���ة1�سيئ���ة1تت�س���م1بالقل���ق1والتوت���ر1وال�سي���ق1والتفك���ري1املره���ق1يف1
اأح���داث1وخ���ربات1حياتي���ة1تعر����ص1له���ا1يف1املا�س���ي1اأو1يعي�سه���ا1حا�س���را1ًاأو1يخ�سى1
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حدوثه���ا1م�ستقب���الً,1وت�سب���ب1ا�سطراب���ات1ف�سيولوجي���ة1�س���ارة11)1جمي���ل1ح�س���ن1
الطهراوي450:12008,1(1.1

كما1تعرف1ال�سغوط1النف�سية1باأنها1جمموعة1من1املواقف1واالأحداث1واالأفكار1التي1
توؤدي1اإيل1ال�سعور1بالتوتر1,1وت�ست�سف1عادة1من1اإدراك1الفرد1بان1املطالب1املفرو�سة1
علي���ه1تف���وق1قدرات���ه1واإمكانات���ه1)نبي���ل1دخ���ان1؛1ب�س���ري1احلج���ار113721,12006:1(1.1

 (Sajjad ,201111120111,1وملعرف���ة1م���دي1تاأث���ري1ال�سغ���وط1النف�سية1ق���ام1�ساج���اد
(78-11:71بدرا�س���ة1للتع���رف1عل���ي1تاأث���ري1ال�سغ���وط1النف�سية1علي1حي���اة1االأمهات1
,1وق���د1تكون���ت1عين���ة1الدرا�سة1م���ن1)100(1من1اأمهات1املعاق���ني1الالتي1تعانني1من1
ك���رثة1ال�سغ���وط1النف�سي���ة1,1وق���د1مت1اإتباع1اإج���راء1املقابلة1,1وق���د1اأو�سحت1النتائج1
اأن1اأمه���ات1االأطف���ال1املعاقني1تواجهن1م�ستوى1عايل1من1التوتر1وال�سغوط1,1وقد1
عان���ت1اأمه���ات1املعاق���ني1انفعالي���ا1م���ن1وجود1اأعرا����ص1القل���ق1واالكتئ���اب1وامل�ساعر1
العاطفي���ة1ال�سلبي���ة1,1واأو�ست1الدرا�سة1انه1لتقليل1ال�سغ���وط1النف�سية1بني1اآباء1�������1
واأمه���ات1املعاق���ني1من1خالل1عدة1اإ�سرتاتيجيات1للتعامل1مع1هذه1ال�سغوط1منها1

:1ال�سالة1,1وم�ساهدة1التليفزيون1,1والدرد�سة1مع1االأ�سدقاء1.

وحت���دث1ال�سغوط1النف�سية1نتيجة1االأح���داث1اأو1املثريات1املوؤملة1التي1يتعر�ص1لها1
الف���رد1يف1حيات���ه1,1وينتج1عنها1�سعف1يف1قدرته1على1اإح���داث1اال�ستجابة1املنا�سبة1,1

وما1ي�ساحبها1من1اآثار1نف�سية1وف�سيولوجية1�سلبية1
)1كرمي1من�سور1حممد1ع�سران291:120121,1������1301(1.1

فال�سغ���وط1النف�سية1تعني1وجود1�سغ���وط1خارجية1علي1الفرد1�سواء1ب�سورة1كلية1
اأو1ب�س���ورة1جزئي���ة1تول���د1االإح�سا����ص1بالتوت���ر1,1ومع1تزاي���د1هذه1ال�سغ���وط1يفقد1

الفرد1قدرته1علي1التوازن1111)فرج1عبد1القادر1طه256:11993,1(1.

فال�سغ���وط1النف�سي���ة1تعن���ي1املواق���ف1واالأح���داث1غ���ري1�س���ارة1التي1ت���وؤدي1لل�سعور1
بع���دم1االرتي���اح1والقل���ق1واخل���وف,1وق���د1تتجاوز1ق���درة1الف���رد1على1التواف���ق1معها111111111111111111111

)ذكري1يو�سف1جميل1الطائي71:20001,1(1.



ال�شغوط النف�شية لدي اآباء واأمهات التالميذ املعاقني انفعاليا د . حممود مندوه حممد �شامل

- 286 -

والت���ي1 1, البيئي���ة1 اأو1 الداخلي���ة1 املث���ريات1 ع���ن1 النف�سي���ة1 ال�سغ���وط1 تع���رب1 كم���ا1
تك���ون1عل���ى1درج���ة1م���ن1ال�س���دة1وال���دوام1مب���ا1ُيثق���ل1الق���درة1التوافقي���ة1للف���رد11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

)1ح�سن1عبد1املعطي,1231:2006(1.

فال�سغوط1النف�سية1توؤثر1علي1ال�سحة1النف�سية1الآباء1���1واأمهات1التالميذ1املعاقني1
انفعالي���ا1وامل�ساب���ني1مبر�ص1التوحد1,1وتبني1اأنهم1يتعر�س���ون1لالإجهاد1واأعرا�ص1
االكتئ���اب1,1واأنه1با�ستخ���دام1اإ�سرتاتيجية1الدعم1االجتماع���ي1العاطفي1مت1خف�ص1

ال�سغوط1النف�سية1بوالدي1ٌّاملعاقني1انفعاليا1.
( Zablotsky; Bradshaw  &  Stuart  , 2013 : 1380 -1393 ) 

وال�سخ�سي���ة1 النف�سي���ة1 ال�سح���ة1 عل���ي1 النف�سي���ة1 ال�سغ���وط1 تاأث���ري1 وملعرف���ة1
ا�ستهدف���ت1درا�س���ة1ح�س���ن1عب���د1املعط���ي1)1992(1التع���رف1علي1عالق���ة1ال�سغوط1
بال�سح���ة1النف�سي���ة1وبع����ص1متغ���ريات1ال�سخ�سي���ة1,1وتكون���ت1عين���ة1الدرا�سة1من1
)168(1ف���ردا1ًم���ن1اجلن�س���ني1,1واأو�سحت1النتائج1وجود1ارتب���اط1دال1اإح�سائيا1بني1

ال�سغوط1النف�سية1وجميع1االأعرا�ص11املر�سية1.

فف���ي1درا�سة1تتبعي���ه1بوالدي11ٌّتالميذ1معاقني1انفعاليا1مم���ا1يعانيا1من1ال�سغوط1
النف�سي���ة1,1وم���ن1خ���الل1املقابل���ة1�سب���ه1املنظم���ة11,1اأو�سح���ت1النتائ���ج1اأن1ال�سغوط1
النف�سي���ة1لهذين1الوالدين1اأث���ر1علي1تكيفهما1يف1احلياة1االجتماعية1كما1اأثر1علي1

(Janet,2005: 75-84 ).1سحتهما1النف�سية�

ويف1درا�س���ة1عل���ي1اآب���اء1������������1واأمه���ات1املعاق���ني1انفعالي���ا1,1ومت1تطبي���ق1املقابل���ة1�سب���ه1
املنظم���ة1ب�سك���ل1ف���ردي1,1وبا�ستخ���دام1اأ�سلوب11حتلي���ل1املحتوي1تب���ني1اأن1ال�سغوط1
الت���ي1يتعر����ص1لها1اآباء1������1�واأمهات1املعاقني1انفعاليا1توؤث���ر1�سلبا1علي1توا�سلهم1مع1
االآخري���ن1,1واأن1عالقاته���م1باملحيط���ني1به���م1كان���ت1غ���ري1جيدة1نتيج���ة1ال�سغوط1
الت���ي1يعان���ون1منه���ا1,1واأنهم1كانوا1مثقل���ني1انفعاليا1,1واأك���دت1الدرا�سة1علي1اأهمية1
زي���ادة1امل�سارك���ة1يف1احلياة1االجتماعية1مما1�سيكون1ل���ه1تاأثري1يف1تقليل1ال�سغوط1,1

وحت�سني1عملية1التوا�سل1مع1االآخرين1.
1(Hartelius ; Hartelius   ; Rickeberg & Laakso, 2010: 381- 393)
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باال�سطراب���ات1 وثيق���ة1 عالق���ة1 عل���ي1 النف�سي���ة1 ال�سغ���وط1 اأن1 كم���ا1
ال�سيكو�سوماتي���ة1مث���ل1ارتف���اع1�سغ���ط1ال���دم1,1واالإ�ساب���ة1بال�سك���ر1والقول���ون1
الع�سب���ي1وال�س���داع,1وق���د1توؤدى1اإيل1�سعف1الرتكي���ز1والذاكرة1وعدم1القدرة1
اال�سطراب���ات1 بع����ص1 اإىل1 ت���وؤدى1 اأنه���ا1 اإيل1 اإ�ساف���ة1 1, امل�سك���الت1 ح���ل1 عل���ى1
التواف���ق1 ع���ن1 والعج���ز1 وال�س���ك1 االجتماع���ي1 االن�سح���اب1 مث���ل1 االجتماعي���ة1

االجتماع���ي1)حمم���ود1ح�س���ني4:12000,1(1.

وتب���ني1تاأث���ري1ال�سغوط1التي1يعاين1منها1الكبار1والت���ي1تنتقل1اأثارها1اإىل1ال�سغار1
�سواء1بطريقة1مبا�سرة1اأو1غري1مبا�سرة11)1مديحة1العزبي201:19851,1.)

وجتدر1االإ�سارة1اإيل1اأن1ال�سغوط1النف�سية1لي�ست1�سلبية1اأو1�ساره1على1الدوام1,1بل1
قد1متثل1ال�سغوط1النف�سية1حمفز1الأداء1الفرد1ودفعه1للتقدم1والنجاح1,1وهذا1ما1
يطلق1عليه1اجلانب1االإيجابي1لل�سغوط1النف�سية1)جمعه1يو�سف150:120011,1(1.1

فاالإن�سان1يتعر�ص1لل�سغوط1النف�سية1يف1مواقف1خمتلفة1تتطلب1منه1توافق1مع1
.( Kabasa,1979:8) 11البيئة1,1ولي�ص1بال�سرورة1اأن1تكون1ال�سغوط1ظاهرة1�سلبية

وي���رى1الباح���ث1اأن1ال�سغ���وط1م���ا1يجعله���ا1حمف���زة1هو1طري���ق1التعام���ل1مع1هذه1
ال�سغ���وط1,1واإ�سرتاتيجي���ة1التعام���ل1معها1,1ف���اإذا1كانت1اإ�سرتاتيجي���ة1التعامل1مع1
ال�سغوط1النف�سية1فا�سلة1كان1هذا1موؤ�سر1علي1التاأثري1ال�سلبي1لل�سغوط1,1اأما1لو1

كانت1فعالة1فهنا1يربز1اجلانب1االإيجابي1لل�سغوط111.1

اإ�سرتاتيجيات التعامل مع ال�سغوط النف�سية : 
اإن1اإ�سرتاتيجي���ة1مواجه���ة1ال�سغ���وط1:11Coping Strategies11تعن���ي1جمموع���ة1
م���ن1ال�سيا�س���ات1واملب���ادئ1واالإج���راءات1التي1ي�ستخدمه���ا1املعلم1يف1ح���ل1م�سكلة1ما1
اأو1ه���ي1اال�ستجاب���ات1الت���ي1يظهره���ا1الف���رد1نح���و1موقف1ما1وتك���ون1له1اآث���ار1موؤملة11111111111111111111111

)حممد1مقداد1؛1فا�سل1عبا�ص1خليفة1811:12012,1(1.

فاإ�سرتاتيجية1التعامل1مع1ال�سغوط1النف�سية1هي1عملية1تبني1اأفكار1وا�ستجابات1
معرفي���ة1ته���دف1اإيل1حتدي���د1م�س���ادر1ال�سغ���وط1,1ويوج���د1ع���دة1اإ�سرتاتيجي���ات1

للتعامل1مع1ال�سغوط1النف�سية1,1وميكن1تق�سيمها1اإيل1:1
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• التفك�ري العق�الين1:1Rational Thinkingاأي1التفك���ري1املنطق���ي1بحث���ا1ًعن1	
م�سادر1القلق1واأ�سبابه1.

• حل امل�سكلة 1:1Problem Solvingوتعني1ا�ستخدام1اأفكار1جديدة1ومبتكرة1	
ملواجهة1امل�سكلة1وحلها.

• التخي�ل  1:11Imaginingيت���م1التفك���ري1يف1امل�ستقب���ل1وتخي���ل1م���ا1ق���د1يحدث1	
م�ستقبال1.

• الإن�كار1:1Denial1ويتمثل1يف1اإنك���ار1ال�سغوط1وكاأنها1مل1حتدث1اأو1يتجاهلها1	
.Ignoring

• 1:1Humorاأي1التعام���ل1م���ع1ال�سغ���وط1بب�ساط���ة1وروح1الفكاه���ة1	 الفكاه�ة1
واالنفعاالت1االإيجابية1اأثناء1املواجهة.

• Turning to religion:1اأي1رج���وع1الف���رد1اإىل1الدي���ن1	 الرج�وع اإىل الدي�ن1
واالإكث���ار1م���ن1العب���ادات1كم�س���در1للدع���م1الروح���ي1واالنفع���ايل1يف1مواجه���ة1

1111111111(Cohen, 1994: 120)11.1املواقف1ال�ساغطة

ففي1درا�سة1دالل1العلمي)2003(عن1التوتر1وال�سغط1النف�سي1واالكتئاب1ومهارات1
التعامل1مع1ال�سغوط11النف�سية1,

11اأو�سحت1النتائج1وجود1فروق1بني1الذكور1واالإناث1يف1مهارة1التعامل1مع1ال�سغوط1
ل�سال���ح1الذكور1,1واأت�سح1اأن1اأكرث1مهارات1التكيف1ا�ستخداما1هي1الرجوع1للدين,1

واللجوء1هلل1,1واملواجهة1الن�سطة1,1والدعم1االجتماعي1,1ال�سبط1الذاتي11.

ولتحدي���د1فاعلي���ة1اإ�سرتاتيجيات1التعام���ل1مع1ال�سغوط1النف�سي���ة1قامت1ر�سمية1
حن���ون1)2001(1باإج���راء1درا�س���ة1ح���ول1“اإ�سرتاتيجي���ات1التكي���ف1م���ع1ال�سغ���وط1
النف�سي���ة1ل���دى1االأمهات1,1واأو�سحت1النتائ���ج1اأن1اإ�سرتاتيجية1البعد1الديني1كانت1
اأك���رث1االإ�سرتاتيجي���ات1�سيوع���ا1ًواأن1اإ�سرتاتيجي���ة1“التماري���ن1الريا�سي���ة” اأق���ل1

االإ�سرتاتيجيات1ا�ستخداما1.1
(Carver , Seheier & Weintraub ,1989 : 267- 283)
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ويف1نف�ص1ال�سياق1لتحديد1اأف�سل1اإ�سرتاتيجيات1للتعامل1مع1ال�سغوط1النف�سية1,1
فقد1ا�ستهدفت1درا�سة1حممد1مقداد1؛1فا�سل1عبا�ص1خليفة1)2012(1التعرف1علي1
حتدي���د1مظاه���ر1وم�س���ادر1ال�سغ���وط1النف�سية1,1وحتدي���د1اأن���واع1االإ�سرتاتيجيات1
امل�ستخدم���ة1ملواجه���ة1ه���ذه1ال�سغ���وط1,1وق���د1تكون���ت1عين���ة1الدرا�س���ة1م���ن1)146(1
معلم���ا1ومعلم���ة1,1ومت1اإع���داد1ا�ستبيان1لل�سغ���وط1النف�سية1مظاهره���ا1وم�سادرها1
واإ�سرتاتيجيات1مواجهتها1,1وقد1اأو�سحت1النتائج1اأن1معلمي1الف�سل1ي�ستخدمون1
ا�سرتاتيجي���ات1ملواجه���ة1ال�سغ���وط1النف�سي���ة1اأهمه���ا1اال�سرتاتيجي���ات1املعرفي���ة1
,11اإ�سرتاتيجي���ة11ال�سب���ط1الذات���ي1,1االإ�سرتاتيجي���ات1الدفاعي���ة1,1االإ�سرتاتيجيات1
الديني���ة1,1اإ�سرتاتيجي���ات1االن�سح���اب1واالنع���زال1,1االإ�سرتاتيجي���ات1ال�سلوكي���ة1,1

االإ�سرتاتيجيات1االجتماعية1,1االإ�سرتاتيجيات1الريا�سية1.1

اأك���رث1 عل���ى1 التع���رف1 1)2005( الزي���ود1 فهم���ي1 ن���ادر1 درا�س���ة1 ا�ستهدف���ت1 كم���ا1
االإ�سرتاتيجي���ات1ا�ستخدام���ا1للتعام���ل1م���ع1ال�سغ���وط1النف�سي���ة1,1وق���د1اأو�سح���ت1
النتائ���ج1اأن1اأك���رث1االإ�سرتاتيجيات1�سيوعا1هي1التفكري1االإيجابي1,1اللجوء1اإىل1اهلل1

,1والتنفي�ص1االنفعايل1.1

وي���رى1وينم���وب119971,1(Weinmub,1997:82)1اأن1اإ�سرتاتيجي���ات1التعامل1مع1
ال�سغوط1النف�سية1هي1عبارة1عن1جمهود1بذله1ال�سخ�ص1من1اأجل1تعديل1الظروف1
ال�ساغط���ة1الت���ى1يتعر�ص1له���ا1مثل1تغيري1منظم���ة1بيئة1العم���ل1,1وذلك1بتح�سني1
ظ���روف1العم���ل1ال���ذى1يعمل1في���ه1,1وكذلك1حت�سني1م�ست���وى1االإنتاج1كم���ا1وكيفا1.1

فاإ�سرتاتيجي���ات1التعام���ل1م���ع1ال�سغ���وط1النف�سية1تعني1�سعي1الف���رد1من1خاللها1
اإيل1خف����ص1اأو1جتن���ب1ال�سراع���ات1النف�سية1التى1يتعر�ص1له���ا1كالقلق1,1االكتئاب1,1
وم���ن1ث���م11فاإ�سرتاتيجيات1التعامل1مع1ال�سغ���وط1النف�سية1تتو�سط1بني1االأحداث1
ال�ساغطة1التى1يتعر�ص1لها1الفرد1,1وا�ستجابة1الفرد1لهذه1االأحداث1ال�ساغطة

)جمعة1يو�سف301:120011,1(1.

وتتعدد1اإ�سرتاتيجيات1التعامل1مع1ال�سغوط1النف�سية1,1فقد11قام1معروف1ال�سايب1
)1994(1بدرا�س���ة1للتع���رف1عل���ى1االإ�سرتاتيجي���ات1الت���ي1ي�ستخدمه���ا1املر�سدون1يف1
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املدار����ص1االأردني���ة1للتعامل1م���ع1�سغوطهم1النف�سي���ة1,1وقد1تاألفت1عين���ة1الدرا�سة1
م���ن)1501(1مر�س���دا1ًومر�س���دة1,11طب���ق1عليه���م1ا�ستبي���ان1»اإ�سرتاتيجي���ات1التكي���ف1
لل�سغ���وط1النف�سي���ة1,1وقد1اأو�سحت1النتائج1اأن1اإ�سرتاتيجية1حل1امل�سكالت1احتلت1
املرتب���ة1االأوىل1م���ن1حي���ث1اال�ستخ���دام1,1كم���ا1تبني1وج���ود1فروق1ي���ن1اجلن�سني1يف1
ا�ستخ���دام1اإ�سرتاتيجيات1و�سائ���ل1الدفاع1والتمارين1الريا�سي���ة1والرتفيه1ل�سالح1

الذكور.

وي���ري1�سي���وارد11999,1(Seaward,1999:345)1اأن1اإ�سرتاتيجي���ة1التعام���ل1م���ع1
ال�سغ���وط1النف�سي���ة1ه���ي1عب���ارة1ع���ن1ط���رق1ي�ستخدمه���ا1الف���رد1الذي1يع���اين1من1
ال�سغ���ط1النف�سي1الذي1يفوق1احتمال1الفرد1وقدراته1,1وذلك1بهدف1التعاي�ص1مع1

املوقف1ال�ساغط1الذي1يتعر�ص1له1.

يف1حني1يري1)1علي1ع�سكر1501:12003,1(1اأن1ا�سرتاتيجيات1التعامل1مع1ال�سغوط1
النف�سية1تعني1م�ساعدة1الفرد1علي1التمكن1من1مقاومة1ال�سغوط1النف�سية1.1

ويف1درا�س���ة1ماي�س���ه1الني���ال11؛1ه�س���ام1عب���د1اهلل1)119971(11ملعرف���ة1العالق���ة1ب���ني1
بع����ص1اإ�سرتاتيجي���ات1التعامل1مع11�سغوط1احلياة1وبع�ص1اال�سطرابات1النف�سية1
,111اأو�سح���ت1النتائ���ج1وج���ود1عالق���ة1ارتباطي���ه1موجبة1ب���ني1بع����ص1اإ�سرتاتيجيات1
التعام���ل1م���ع1�سغ���وط1احلياة1منه���ا1اإ�سرتاتيجي���ة1التوج���ه1االنفع���ايل1,1والتوجه1
التجنب���ي1,1والتوج���ه1نح���و1االأداء1وب���ني1القل���ق1واالكتئ���اب1والو�سوا����ص1القه���ري1,1
وتب���ني1اأن1جمموع���ة1مرتفع���ي1ال�سغ���وط1اأكرث1مي���ال1ًال�ستخدام1اأ�سل���وب1التوجه1
االنفع���ايل1,1يف1ح���ني1كانت1جمموعة1منخف�سي1ال�سغ���وط1اأكرث1ميال1ًال�ستخدام1

اأ�سلوب1التوجه1نحو1االأداء.

واأكد1مارتن1واآخرون,(Martin,et.al.,1992:19-30)11992على1اإ�سرتاتيجيتني1
االإ�سرتاتيجي���ات1 النف�سي���ة1هم���ا:1 ال�سغ���وط1 م���ع1 التعام���ل1 اإ�سرتاتيجي���ات1 م���ن1
االنفعالي���ة11يف1املواجه���ة1Emotional Coping Strategies1وتتمث���ل1يف1ردود1
انفعالي���ة1يف1مواجه���ة1املواقف1ال�ساغطة1مثل1الغ�سب1والقل���ق1,1االإ�سرتاتيجيات1
اإع���ادة1 املواجه���ةCognitive Coping Strategies 1 وتتمث���ل1يف1 املعرفي���ة1يف1

تف�سري1وتقومي1املوقف1والتحليل1املنطقي1والن�ساط1العقلي1.
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اإن1اإ�سرتاتيجي���ات1التعام���ل1مع1ال�سغوط1النف�سية1ه���ي1ا�ستجابات1الفرد1ملواجهة1
م���ا1يحيط���ه1من1اأحداث1حياتية1�ساغط���ة1,1وموؤملة1قد1تدفع1ب���ه1اأن1يكون1اإقداميا1
اإيجابي���ا1كالرتكي���ز1عل���ي1ح���ل1امل�سكلة1,1تنمي���ة1الكف���اءة1الذاتية1,1اإيق���اف1التفكري1
اخلاط���ئ1,1واإع���ادة1تغي���ري1املوقف1,1واللجوء1اإيل1الدعم1الروح���ي1,1وطلب1امل�ساندة1
االجتماعي���ة1اأو1يك���ون1اإحجاميا1�سلبي���ا1كالتجنب1,1االإنكار1,1االلتف���ات1اإيل1اأن�سطة1

اأخرى1,1والتنفي�ص1االنفعاىل)1كرمي1من�سور1حممد1ع�سران611:120121,1(11.1

     (Kaptin & Weinman ,2004 :120 )12004,1كم���ا1و�س���ح1كابت���ني1؛1وينم���ان
اأن1اإ�سرتاتيجيات1التعامل1مع1ال�سغوط1هي1تغري1ثابت1و�سبه1دائم1يحدث1للفرد1

ببذل1جهود1معرفية1اأو1�سلوكية1حلل1املوقف1ال�ساغط1.

كم���ا1اأن1اإ�سرتاتيجيات1التعامل1مع1ال�سغ���وط1النف�سية1تركز1علي1امل�سكلة1,1والتي1
تت�سم���ن1قيام1الفرد1مبجموع���ة1�سلوكيات1ت�سعي1ملحو1املوقف1ال�ساغط1والتعامل1
مع���ه1بكف���اءة1اأو1االعتم���اد1عل���ي1اإ�سرتاتيجي���ات1ترك���ز1عل���ي1اجلان���ب1االنفع���ايل111111111111111111111

)طه1عبد1العظيم1ح�سني1؛1�سالمة1عبد1العظيم1ح�سني1951:12006,1(11.1

وقد1�سعت1درا�سة1نوره1اإبراهيم1ال�سليمان)2011(1اإيل1التعرف1على1اإ�سرتاتيجيات1
التعام���ل1م���ع1ال�سغ���وط1احلياتي���ة1اليومية1,1وق���د1اأو�سحت1النتائ���ج1وجود1فروق1
ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1ب���ني1الطالبات1املتفوقات1وغ���ري1املتفوق���ات1يف1اإ�سرتاتيجية1
املواجه���ة1بالتخطي���ط1ل�سال���ح1الطالب���ات1املتفوقات1,1يف1حني1كان���ت1اإ�سرتاتيجية1
املواجه���ة1)1اال�ست�س���الم1والقب���ول1��������11االإنك���ار1�������1عدم1املباالة1���������������1�سرف1االنتباه11(1

كانت1ل�سالح1الطالبات1غري1املتفوقات1.1

��� احلاجات الإر�سادية خلف�س ال�سغوط النف�سية :  

فال�سغ���وط1النف�سي���ة1ميكن1اأن1تتفاق���م1اإذا1مل1يعاجلها1مر�سدي1املدر�سة1,1اأو1اأنهم1
غري1مهيئني1للتعامل1معها1,1وتو�سح1الدرا�سة1اأهمية1االإر�ساد1يف1خف�ص1ال�سغوط1

11111(Gary,2010:43-48).11النف�سية
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اإن1االحتياج���ات1االأ�سا�سي���ة1الت���ي1تتطلبه���ا1االأ�س���رة1للتقلي���ل1من1ح���دة1ال�سغوط1
الت���ي1تقع1عل���ي1كاهلهم1ومتثل1عبء1عليهم1,1وكذل���ك1امل�ساعدات1الالزمة1لالأ�سر1
للتغلب1على1�سغوطهم1,1ودعم1روحهم1املعنوية1,1وطلب1امل�ساندة1االجتماعية1لهم1
,1واتخاذ1اإ�سرتاتيجيات1للتعامل1مع1ال�سغوط1النف�سية1بدال1من1االإ�سرتاتيجيات1
11)1Niikko  & Ugaste  , 2012 : 481-495)111.1االحجامية1يف11مواجهة1ال�سغوط

وق���د1تناول���ت1درا�س���ات1ع���دة1بع����ص1الربام���ج1العالجي���ة1للتقلي���ل1م���ن1ال�سغوط1
النف�سي���ة1ل���ذوي1االإعاق���ة1االنفعالي���ة1,1وتب���ني1اأن1التدخ���ل1املبك���ر1والتدريب1علي1

بع�ص1االأ�ساليب1التوافقية1يقلل1من1ال�سعور1بال�سغوط1النف�سية1.11
  (Johnson &   Wittenborn  ,  2012 : 18-22)

اإن1تقدمي1خدمات1االإر�ساد1الفردي1لوالدي1ٌٌٌٌٌّّّّّاملعاقني1انفعاليا1,1وذلك1باإدارة1غ�سب1
املعاق���ني1انفعالي���ا,1كما1�سملت1بع�ص1الربامج1العالجي���ة1الفعالة1اإك�ساب1وتدريب1
االأ�س���ر1مه���ارات1التعامل1مع1املعاقني1انفعاليا1,1وتنمي���ة1اجلوانب1االإيجابية1الأبوة1
واأموم���ة1�سليم���ة1,1وانته���ت1الدرا�س���ة1ب�س���رورة1زيادة1توا�س���ل1االأ�سر1م���ع1املعاقني1
انفعالي���ا1,1وتب���ادل1اخل���ربات1معه���م1,1مم���ا1�سيك���ون1ل���ه1تاأث���ريه1يف1حت�س���ني1حال���ة1
املعاق���ني1انفعالي���ا1وتخفيف1اإعاقتهم1,1ومن1ثم1تقليل1ال�سغوط1النف�سية1الواقعة1
1)Manders & Stoneman , 2009 : 229-237 ) 1.1علي1اأ�سر1املعاقني1انفعاليا
فف���ي1درا�س���ة1جتريبي���ة1عل���ي1)698(1ف���رد1يعانون1من1اإعاق���ات1انفعالي���ة1,1تبني1اأن1
امل�سارك���ني1يف1الدرا�س���ة11كانوا1يعي�سون11يف1مناخ1اأف�سل1من1اأقرانهم1يف1املجموعات1
االأخ���رى1,1وزاد1عنده���م1ال�سعور1بالر�سا1عن1احلي���اة1,1وتنباأت1الدرا�سة1باأن1الذين1
يعي�س���ون1يف1من���اخ1اأف�سل1يزيد1عنده���م1الرتكيز1وتتح�سن1قدرته���م1علي1االنتباه1
وي�سب���ح1�سلوكه���م1اأكرث1تكيفا1ع���ن1ذي1قبل1,1واأن1اأ�سرهم1كان���وا1اأكرث1توافقا1واأقل1
يف1ال�سعور1بال�سغوط1النف�سية1وزاد1عندهم1ال�سعور1بالر�سا1والتقبل1الأبنائهم11.1

111( Peter ;George &Christopher,2005:111-123 )
1

ولتخفيف1ال�سغوط1النف�سية1ينبغي1اإدراك1مدي1اأهمية1جودة1احلياة1علي1تنمية1
اجلوانب1االيجابية1,1فقد1اأو�سحت1النتائج1اأهمية1توفري1خدمات1لالأ�سر1للتعامل1
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مع1اأبنائهم1املعاقني1انفعاليا1,1ومت1قيا�ص1تاأثري1دعم1االأ�سرة1االنفعايل1والعاطفي1
للمعاق���ني,1وبين���ت1م���دي1تاأييد1االأ�س���ر1جلودة1احلي���اة1,1واأن1الدع���م1االنفعايل1له1
تاأثري1اأكرب1من1الدعم1املايل1يف1حت�سني1حالة1املعاقني1انفعاليا1,1كما1كان1له1تاأثري1
يف1�سع���ور1االأ�س���ر1بالر�س���ا1ع���ن1احلي���اة1وتقلي���ل1ال�سغ���وط1النف�سي���ة1الواقعة1علي1
11(Rillotta ;  Kirby  ;  Shearer & Nettelbeck  , 2012 : 43 )1.1عاتقهم
وجت���در1االإ�س���ارة1اإيل1اأهمي���ة1التوا�سل1الوج���داين1يف1تخفيف1ال�سغ���وط1النف�سية1
للوالدي���ن1,1وه���ذا1ما1اأو�سحته1درا�سة1متت1علي1)678(1معاق1انفعاليا1ومن1خالل1
اإتب���اع1منه���ج1الدرا�سة1الطولية1معه���م1,1اأو�سحت1النتائ���ج1اأن1التوا�سل1الوجداين1
م���ن1خ���الل1التن�سئة1االجتماعي���ة1,1والدور1االيجاب���ي1للوالدين1يف1حي���اة1اأبنائهم1
يح���دث1تغي���ريات1اإيجابي���ة1انفعالي���ة1يف1حياة1املراهق���ني1املعاق���ني1انفعاليا1,1ومن1
ث���م1يقل���ل1م���ن1ال�سعور1بال�سغ���وط1النف�سي���ة1الأ�سر1املراهق���ني1املعاق���ني1انفعاليا11111111111111111.1

(Miklikowska ; Duriez & Soenens ,2011:1342-1352)

ففي1درا�سة1خلف�ص1ال�سغوط1النف�سية1لوالدي1ٌّاملعاقني1انفعاليا1,1وذلك1باحلد1من1
االأ�سب���اب1الت���ي1تزيد1هذه1ال�سغوط1النف�سية1,1واأو�سحت1النتائج1اأهمية1اجلوانب1
العاطفي���ة1واالنفعالية1يف1تطوير1القدرات1املعرفية1واالجتماعية1,1وكذلك1تنمية1
الق���درة1عل���ي1التكي���ف1,1وتب���ني1دور1اجلان���ب1الوج���داين1يف1تقلي���ل1اال�سطراب���ات1
وال�سغ���وط1النف�سي���ة1عن���د1وال���دي1ٌّاملعاقني1انفعالي���ا1,1وكذلك1حت�س���ني1حالتهم.

  
(Giampaolo; Stefano; Marco; Giorgio& Anton,2009: 1406-1412)111

يتب���ني1مم���ا1�سبق1اأهمية1وجود1برامج1اإر�سادية1لوالدي1املعاقني1انفعاليا1تقلل1من1
�سغوطه���م1,1وحت�س���ن1حال1املعاقني1انفعاليا1,1مما1يك���ون1له1تاأثريه1يف1التفاعالت1

داخل1االأ�سرة1.1

تعقيب علي الإطار النظري والدرا�صات ال�صابقة : 
ي���ري1الباح���ث1اأن1االإط���ار1النظ���ري1والدرا�س���ات1ال�سابق���ة1تتف���ق1مع1وج���ود1تاأثري1
لالإعاق���ة1االنفعالية1علي1اآباء1واأمهات1املعاق���ني1انفعاليا1,1واأن1ال�سغوط1النف�سية1
لالآب���اء1واالأمه���ات1نتيج���ة1وج���ود1اأبن���اء1معاق���ني1انفعالي���ا1,1واأنه1ال1بد1م���ن1وجود1
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ا�سرتاتيجي���ات1للتعام���ل1م���ع1ال�سغ���وط1النف�سي���ة1,1وان1االآب���اء1واالأمه���ات1بحاجة1
لوج���ود1بع����ص1االإر�س���ادات1للتقلي���ل1م���ن1ال�سغ���وط1النف�سي���ة1الواقع���ة1عليه���م1,1

وي�ستخل�ص1الباحث1اأهم1النتائج1التي1مت1التو�سل1اإليها1يف1عدة1نقاط1هي1:1
11 اإن1مفه���وم1االإعاق���ة1االنفعالي���ة1ي�س���ري1اإىل1وج���ود1�سف���ة1اأو1اأك���رث1م���ن1ه���ذه1.

ال�سف���ات1مث���ل1)1�سعوب���ة1الق���درة1عل���ي1التعل���م1,1وج���ود1اأعرا����ص1ج�سمي���ة1
1مر�سية1وخماوف1�سخ�سية1ومدر�سية1,1�سعور1عام1بعدم1ال�سعادة1واالكتئاب1(1

)1خولة1اأحمد1يحي1161:20001,1����1171(1.
21 اأن1املعاق���ني1انفعالي���ا1يحتاج���ون1لتغي���ري1الظ���روف1املحيطة1به���م1,1لذا1يجب1.

اأن1تعم���ل1املدار�ص1عل���ي1ت�سميم1برامج1ترفيهية1منظمة1باملدار�ص1,1وت�سميم1
هذه1الربامج1الرتفيهية1تكون1لغر�ص1عالج1االإعاقات1االنفعالية1.

 ( Nienke ; Robert & Hans,2011:142-1491(1111111
31 تبني1اأن1ال�سغوط1النف�سية1هي1ردود1فعل1انفعالية1وع�سوية1وعقلية1تت�سمن1.

م�ساع���ر1�سلبية1,1واأعرا�ص1ف�سيولوجية1نتيجة1ملا1يتعر�ص1اإليه1ال�سخ�ص1من1
مواقف1واأحداث1ي�سعب1عليها1مواجهة1متطلباتها

11111111)عبد1العزيز1ال�سخ�ص1؛1زيدان1ال�سرطاوي1151:119981,1(1.
41 كم���ا1اأت�س���ح1اأن1ال�سغ���وط1النف�سية1له���ا1تاأثري1عل���ي1ال�سحة1النف�سي���ة1الآباء1���1.

واأمه���ات1التالميذ1املعاقني1انفعاليا1وامل�سابني1مبر�ص1التوحد1,1وتبني1اأنهم1
يتعر�سون1لالإجهاد1واأعرا�ص1االكتئاب1,1واأنه1با�ستخدام1اإ�سرتاتيجية1الدعم1
االجتماعي1العاطفي1مت1خف�ص1ال�سغوط1النف�سية1الأ�سر1املعاقني1انفعاليا1.

)1Zablotsky; Bradshaw  &  Stuart  , 2013 : 1380 -1393 )     

51 وتب���ني1اأن1ال�سغ���وط1النف�سي���ة1الت���ي1يتعر�ص1له���ا1اآب���اء1�����1واأمه���ات1التالميذ1.
املعاق���ني1انفعالي���ا1توؤث���ر1�سلبا1عل���ي1توا�سلهم1م���ع1االآخري���ن1,1واأن1عالقاتهم1
باملحيطني1بهم1كانت1غري1جيدة1نتيجة1ال�سغوط1التي1يعانون1منها1,1واأنهم1
كانوا1مثقلني1انفعاليا1,1واأكدت1الدرا�سة1علي1اأهمية1زيادة1امل�ساركة1يف1احلياة1
االجتماعي���ة1مم���ا1�سيك���ون1ل���ه1تاأث���ري1يف1تقليل1ال�سغ���وط1,1وحت�س���ني1عملية1

التوا�سل1مع1االآخرين1.
 (Hartelius ; Hartelius   ; Rickeberg & Laakso, 2010: 381- 393)
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61 اأن1ل�سغ���وط1النف�سي���ة1عل���ي1عالق���ة1وثيق���ة1باال�سطراب���ات1. كم���ا1ات�س���ح1
بال�سك���ر1 واالإ�ساب���ة1 1, ال���دم1 �سغ���ط1 ارتف���اع1 مث���ل1 ال�سيكو�سوماتي���ة1
والقول���ون1الع�سب���ي1وال�سداع,1وقد1ت���وؤدى1اإيل1�سعف1الرتكيز1والذاكرة1

وع���دم1الق���درة1عل���ى1ح���ل1امل�سك���الت11)حمم���ود1ح�س���ني4:12000,1(1.
71 اإن1مفه���وم1اإ�سرتاتيجي���ة1مواجهة1ال�سغ���وط1:11Coping Strategies11تعني1.

جمموع���ة1من1ال�سيا�سات1واملبادئ1واالإجراءات1التي1ي�ستخدمها1املعلم1يف1حل1
م�سكل���ة1م���ا1اأو1هي1اال�ستجابات1التي1يظهرها1الفرد1نحو1موقف1ما1وتكون1له1

اآثار1موؤملة111)حممد1مقداد1؛1فا�سل1عبا�ص1خليفة1811:12012,1(1.
81 1اإن1اإ�سرتاتيجي���ات1مواجه���ة1ال�سغ���وط1النف�سي���ة1تعن���ي1ما1يبذل���ه1الفرد1من1.

جمه���ود1يف1مواجهت���ه1للمواق���ف1واالأن�سط���ة1الت���ي1ي�سعى1الفرد1م���ن1خاللها1
للتعامل1مع1املوقف1ال�ساغط1حللها1اأو1التقليل1من1اأثارها1.1
)Carver , Seheier & Weintraub ,1989 : 267- 283)     

91 1اإن1اإ�سرتاتيجي���ات1التعام���ل1م���ع1ال�سغ���وط1النف�سي���ة1تعن���ي1�سع���ي1الفرد1من1.
خاللها1اإيل1خف�ص1اأو1جتنب1ال�سراعات1النف�سية1التى1يتعر�ص1لها1كالقلق1,1
االكتئاب1,1ومن1ثم11فاإ�سرتاتيجيات1التعامل1مع1ال�سغوط1النف�سية1تتو�سط1
ب���ني1االأح���داث1ال�ساغطة1الت���ى1يتعر�ص1لها1الف���رد1,1وا�ستجاب���ة1الفرد1لهذه1

االأحداث1ال�ساغطة1)جمعة1يو�سف301:120011,1(1.
تب���ني1وج���ود1بع����ص1االحتياج���ات1االأ�سا�سي���ة1التي1تتطلبه���ا1االأ�س���رة1للتقليل101.1

م���ن1ح���دة1ال�سغ���وط1التي1تق���ع1عل���ي1كاهلهم1ومتثل1ع���بء1عليه���م1,1وكذلك1
امل�ساع���دات1الالزمة1لالأ�س���ر1للتغلب1على1�سغوطهم1,1ودع���م1روحهم1املعنوية1
,1وطل���ب1امل�سان���دة1االجتماعي���ة1له���م1,1واتخ���اذ1اإ�سرتاتيجي���ات1للتعام���ل1م���ع1
ال�سغ���وط1النف�سي���ة1ب���دال1م���ن1االإ�سرتاتيجي���ات1االحجامي���ه1يف11مواجه���ة1

11)Niikko  & Ugaste  , 2012 : 481-495) 1.1ال�سغوط1النف�سية
ولتخفي���ف1ال�سغوط1النف�سي���ة1ينبغي1اإدراك1مدي1اأهمي���ة1جودة1احلياة1علي111.1

تنمي���ة1اجلوان���ب1االيجابي���ة1بوال���دي11ٌّاملعاق���ني1انفعالي���ا1,1واأن1ج���ودة1احلياة1
مرتبط���ة1بالدعم1النف�سي1واالنفع���ايل1,1واأن1الدعم1االنفعايل1له1تاأثري1اأكرب1
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م���ن1الدع���م1امل���ايل1يف1حت�سني1حال���ة1املعاق���ني1انفعاليا1,1كما1كان1ل���ه1تاأثري1يف1
�سع���ور1االآب���اء11�������1واالأمه���ات1بالر�سا1ع���ن1احلياة1وتقلي���ل1ال�سغ���وط1النف�سية1

الواقعة1علي1عاتقهم1.
   (Rillotta ;  Kirby  ;  Shearer & Nettelbeck  , 2012 : 43 )     

وقد1تبني1اأهمية1التوا�سل1الوجداين1يف1تخيف1ال�سغوط1النف�سية1للوالدين121.1
,1اإن1ال���دور1االيجاب���ي1للوالدي���ن1يف1حي���اة1اأبنائه���م1يحدث1تغي���ريات1اإيجابية1
انفعالي���ة1يف1حي���اة1املراهق���ني1املعاق���ني1انفعالي���ا1,1ومن1ثم1يقلل1م���ن1ال�سعور1

بال�سغوط1النف�سية1الآباء1واأمهات1املعاقني1انفعاليا.
 (Miklikowska ; Duriez & Soenens ,2011:1342-1352)111111

1وم���ن1خ���الل1ا�ستعرا�ص1الباحث1الأهم1النتائج1التي1تو�سل���ت1لها1االأطر1النظرية1
والدرا�س���ات1ال�سابقة1,1تب���ني1وجود1درا�سات1تناولت1االإعاق���ة1االنفعالية1وتاأثريها1
يف1اإحداث1�سغوط1نف�سية1علي1الوالدين1,1وا�سرتاتيجيات1التعامل1مع1ال�سغوط1
النف�سي���ة1واحلاج���ات1االإر�سادية1للوالدين1للتقليل1م���ن1ال�سغوط1النف�سية1,1غري1
اأن���ه1يف1حدود1عل���م1الباحث1مل1تتناول1درا�سة11هذه1املتغريات1جمتمعة1عند1طالب1
املرحل���ة1االبتدائية1,1خا�س���ة1اأن1الدرا�سة1ت�سع1جمموعة1من1احلاجات1االإر�سادية1
الت���ي1ت�ساع���د1الوالدي���ن1يف1التخفي���ف1من1�سغوطه���م1النف�سية1,1وهو1م���ا1تهتم1به1

الدرا�سة1احلالية1,

وق���د1مت���ت1�سياغة1فرو����ص1الدرا�سة1لتت�سق1م���ع1نتائج1الدرا�س���ات1ال�سابقة1,1ومع1
االأطر1النظري1وذلك1علي1النحو1التايل:1

فرو�س الدرا�ص��ة :1بن���اء1علي1ما1�سب���ق1االإ�سارة1اإليه1م���ن1اإطار1نظ���ري1ودرا�سات1
�سابقة1,1ميكن1�سياغة1الفرو�ص1االآتية1:

11 توج���د1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1عن���د1م�ستوي10,051بني1متو�سطات1درجات1.
اآب���اء1��������1اأمهات1التالمي���ذ1املعاقني1انفعالي���ا1ومتو�سطات1درجات1اآب���اء1���1اأمهات1

التالميذ1العاديني1علي1مقيا�ص1ال�سغوط1النف�سية1باأبعاده1املختلفة1.
21 يزداد1�سيوع1بع�ص1ال�سغوط1النف�سية1دون1غريها1لدي1اآباء1واأمهات1التالميذ1.

املعاقني1انفعاليا1.
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31 توج���د1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1عن���د1م�ستوي10,051بني1متو�سطات1درجات1.
اآباء1التالميذ1املعاقني1انفعاليا1ومتو�سطات1درجات1اأمهات1التالميذ1املعاقني1

انفعاليا1علي1مقيا�ص1ال�سغوط1النف�سية1باأبعاده1املختلفة11.1
41 توج���د1بع����ص1ا�سرتاتيجيات1التعام���ل1مع1ال�سغوط1النف�سي���ة1االأكرث1�سيوعا1.

لدى1اآباء1�����1واأمهات1التالميذ1املعاقني1انفعاليا1.1
51 توج���د1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1عن���د1م�ستوي10,051بني1متو�سطات1درجات1.

اآباء1التالميذ1املعاقني1انفعاليا1ومتو�سطات1درجات1اأمهات1التالميذ1املعاقني1
انفعالي���ا1علي1مقيا�ص1ا�سرتاتيجيات1التعامل1مع1ال�سغوط1النف�سية1باأبعاده1

املختلفة1.
61 توجد1بع�ص1احلاجات1االإر�سادية1االأكرث1�سيوعا1لدي11اآباء1�����1اأمهات1التالميذ1.

املعاقني1انفعاليا.111
71 توج���د1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1عن���د1م�ستوي10,051بني1متو�سطات1درجات1.

اآباء1التالميذ1املعاقني1انفعاليا1ومتو�سطات1درجات1اأمهات1التالميذ1املعاقني1
انفعالي���ا1علي1قائمة1احلاجات1االإر�سادية1خلف�ص1ال�سغوط1النف�سية1باأبعاده1

املختلفة1.

اإجراءات الدرا�صة : 
اأول : عينة الدرا�سة :1

تكون���ت1عين���ة1الدرا�س���ة1م���ن)140(1من1اآب���اء1واأمه���ات1التالميذ1املعاق���ني1انفعاليا1
والعادي���ني1منه���م1)35(1اأب���ا1,1)35(1اأم���ا1م���ن1وال���دي1ٌّالتالميذ1املعاق���ني1انفعاليا1,1
)35(1اأب���ا1,1)35(1اأم���ا1م���ن1وال���دي1ٌّ,التالمي���ذ1العادي���ني111,1ومت1اختي���ار1العين���ة1
االبتدائي���ة1 االأم���ام1حمم���د1عب���ده1 االبتدائي���ة1مبدر�س���ة1 املرحل���ة1 م���ن1تالمي���ذ1
م���ن1 انفعالي���ا1 املعاق���ني1 التالمي���ذ1 حتدي���د1 مت1 وق���د1 1, باملن�س���ورة1 التجريبي���ة1
خ���الل1املعلم���ني1فق���د1مت1ت�سمي���م1ا�ستم���ارة1مالحظ���ة1املعل���م1للمعاق���ني1انفعاليا1
)1اإع���داد1:1حمم���ود1من���دوه1حمم���د1�س���امل20131,1(1,1فعلي1اأ�سا�سه���ا1اأختار1املعلمني1
الط���الب1الذين1تنطبق1عليهم1املف���ردات1املوجودة1باال�ستمارة1,1وذلك1يف1عدد1من1
ف�س���ول1تالمي���ذ1ال�س���ف1اخلام����ص1وال�ساد�ص1االبتدائ���ي1,1ثم1مت1تطبي���ق1مقيا�ص1
االإعاقة1االنفعالية1)1اإعداد1:1حممود1مندوه1حممد1�سامل20131,1(11علي1التالميذ1
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الذي���ن1تنطبق1عليهم1املف���ردات1املوجودة1با�ستمارة1املالحظة1,1ومت1اأخذ1التالميذ1
الذي���ن1ح�سل���وا1عل���ي1اأعلي1الدرجات1يف1مقيا����ص1االإعاقة1االنفعالي���ة1)35(1تلميذ1
,1ومت1اأخ���ذ1اأع���داد1مناظ���رة1من1التالمي���ذ1العاديني1من1نف�ص1الف�س���ول1بناء1علي1
اختيار1املعلمني1)35(1تلميذ1من1العاديني1,1وذلك1ل�سمان1التكافوؤ1بني1املجموعتني1
,1�سريطة1اأن1يكون1االأب1واالأم1علي1قيد1احلياة1,1واأن1يكونا1االأب1واالأم1علي1قدر1من1
التعليم1حتي1ي�سهل1تطبيق1اأدوات1الدرا�سة1,1وقد1مت1تطبيق1اأدوات1الدرا�سة11علي1
اآب���اء1������������1واأمهات1�1التالميذ1املعاق���ني1انفعاليا1����1العاديني1من1خ���الل1ا�ستدعائهما1
م���ن1قب���ل1اإدارة1املدر�س���ة1,1ويف1اأحيان1اأخري1من1خالل1خطاب1م���ع1التلميذ1بطلب1
ق���دوم1ويل1االأم���ر1للمدر�سة11,1وق���د1مت1اأخذ1اآباء1�������1واأمه���ات1التالميذ1العاديني1يف1
عين���ة1الدرا�س���ة1بهدف1�سمان1اأن1ال�سغوط1النف�سي���ة1الأ�سر1املعاقني1انفعاليا1تعود1
اإيل1تاأث���ري1االإعاق���ة1االنفعالية1الأبنائهم1ولي����ص1الأي1اأ�سباب1اأخري1,1وقد1تراوحت1
اأعمار1عينة1اآباء1التالميذ1املعاقني1انفعاليا1بني1)37����551(1عام1,1وقد1بلغ1متو�سط1
العم���ر1الزمن���ي1لعينة1اآب���اء1التالمي���ذ1املعاق���ني1انفعالي���ا)147,286(1,1واالنحراف1
املعي���اري11)4,336(1,1كم���ا1تراوحت1اأعمار1عينة1اأمه���ات1التالميذ1املعاقني1انفعاليا1
ب���ني1)133������481(1ع���ام1,1وق���د1بل���غ1متو�س���ط1العمر1الزمن���ي1لعينة1اأمه���ات1التالميذ1
املعاق���ني1انفعالي���ا1)39,886(1,1واالنح���راف1املعي���اري11)4,078(1,1كم���ا1تراوح���ت1
اأعم���ار1عين���ة1اآباء1التالميذ1العاديني1ب���ني1)38����531(1عام1,1وقد1بلغ1متو�سط1العمر1
الزمن���ي1لعينة1اآباء1التالميذ1العادي���ني)45,629(1,1واالنحراف1املعياري11)3,804(1
,1كم���ا1تراوح���ت1اأعم���ار1عين���ة1اأمهات1التالمي���ذ1العاديني1)131���491(1ع���ام1,1وقد1بلغ1
متو�سط1العمر1الزمني1لعينة1اأمهات1التالميذ1العاديني11)40,400(1,1واالنحراف1
املعي���اري11)4,539(1,1مم���ا1�سب���ق1يت�سح1تقارب1املتو�سط���ات1,1واالنحرافات1املعيارية1

بني1العينتني1مما1ي�سري1اإيل1جتان�ص1العمر1الزمني1بني1العينتني1.

ثانيا اأدوات الدرا�سة :
1��1مقيا�ص1االإعاقة1االنفعالية111111)1اإعداد1:1حممود1مندوه1حممد1�سامل20131,1(111111111

2���1قائمة1مالحظة1املعلم1للمعاقني1انفعاليا111111111111
11111111111)1اإعداد1:1حممود1مندوه1حممد1�سامل20131,1(1111111111 1 1 1
3���1مقيا�ص1ال�سغوط1النف�سية111111111111111111111111111111111111111111111111111)اإعداد1:1الباحث(
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4���1مقيا�ص1اإ�سرتاتيجيات1التعامل1مع1ال�سغوط1النف�سية1111111)اإعداد11:1الباحث(
5����1قائمة1احلاجات1االإر�سادية1خلف�ص1ال�سغوط1النف�سية111111)اإعداد11:1الباحث(

وفيما1يلي1و�سف1الأدوات1الدرا�سة1وطرق1ح�ساب1املوؤ�سرات1ال�سيكومرتية1لها1:
)1اإعداد:1الباحث1(111111111 الأداة الأوىل : مقيا�س الإعاقة النفعالية   

مر1اإعداد1املقيا�ص1باخلطوات1التالية1:
1�������1اأطل���ع1الباحث1على1االأطر1النظرية1والدرا�سات1ال�سابقة1التي1تناولت1مو�سوع1
االإعاق���ة1االنفعالي���ة1مثل1درا�سات1كل1من1:1)1خولة1اأحمد1يحيى120001,1؛11رونالد1
كوالرو�س���و1,1كول���ني1اأورورك20031,1؛1�سال���ح1الداه���ري120081,1؛1نائل1حممد1عبد1
الرحم���ن1اأخر����ص,12009؛1اأحم���د1ع���واد1,1عاكف1عبد1اهلل1اخلطي���ب20101,1؛1اأ�سامة1
حم���دان1الرق���ب12010,1؛1حمم���د1اأحم���د1عب���د1اللطي���ف1201011,1؛1حمم���ود1مندوه1

حممد1�سامل120121,1(1,1ودرا�سة1كل1من1:1
 (Matthew, Martin& Bonnie,2006 ;Hogue, et.al.2007; Forster,
 Gray,Taffe,Einfeld& Tonge,2011 ;  Michelle, Andrew, Kevin&
 Conti-Ramsden,2011;  Nienke, Robert& Hans,2011; Francis,

.1Chad&Bruce, 2012 ; Theodore,Tammy& Stephanie,2012)

2������������1م���ن1خ���الل1اإط���الع1الباح���ث1عل���ى1الدرا�س���ات1واملقايي����ص1النف�سي���ة1املرتبطة1
مبو�سوع1االإعاقة1االنفعالية1مثل1مقايي�ص1ودرا�سات1كل1من1:)1رونالد1كوالرو�سو1
,1كول���ني1اأورورك12003,1؛1اأحم���د1عب���د1الك���رمي1حم���زة1,12010,1وكذل���ك1درا�سة1كل1
 (Scot ,2007; Robe,;Petri,Toorn,Mirjam&Laarhoven,2009;1:1م���ن

.1Ernest, 2011 ; Geoff&Dockrell,2012 ; Jill ,2012 )

واملقيا����ص1يتك���ون1من1)50(1مفردة1,1حيث1يخت���ار1املفحو�ص1اأحد1البدائل1الثالثة1
والت���ي1حت���دد1درج���ة1انطباق1املف���ردة1على1املفحو����ص1)غالبا1��������1اأحيانا1�����1ن���ادرا1(1,1
وتعط���ى1ه���ذه1اال�ستجاب���ات1الدرج���ات1م���ن131-111ح�س���ب1اجت���اه1املف���ردة1,1وت�س���ري1
الدرج���ة1املرتفع���ة1على1املقيا�ص1اإيل1اأن1الطالب1لديه1اإعاق���ة1االنفعالية1,1وقد1قام1
الباحث1باإعادة1تقنني1املقيا�ص1علي1تالميذ1ال�سفني1اخلام�ص1وال�ساد�ص1باملرحلة1



ال�شغوط النف�شية لدي اآباء واأمهات التالميذ املعاقني انفعاليا د . حممود مندوه حممد �شامل

- 300 -

االبتدائي���ة1,1)ن=130(1,1حي���ث1اأن1املرحل���ة1العمري���ة1للعينة1خمتلف���ة1,1ومت1ح�ساب1
املوؤ�سرات1ال�سيكومرتيه1للمقيا�ص11.1

3-1قام1الباحث1بح�ساب1املوؤ�سرات1ال�سيكومرتيه1للمقيا�ص1كما1يلي:
اأول: ال�سدق : مت1ح�ساب1�سدق1املقيا�ص1بالطريقتني1التاليتني1:

اأ - ال�س�دق التنب�وؤي :1يت���م1ح�س���اب1ال�س���دق1التنب���وؤي1م���ن1خ���الل1االرتب���اط1بني1
الدرجات1التى1�سجلها1املعلمني1من1خالل1مالحظتهم1للطالب1املعاقني1انفعاليا1
,1وذلك1على1قائمة1مالحظة1املعلم1للمعاقني1انفعاليا1,1وا�ستجابات1نف�ص1الطالب1
الذي���ن1مت1ت�سجي���ل1ا�ستجاباته���م1على1مقيا����ص1االإعاقة1االنفعالي���ة1امل�ستخدم1فى1
الدرا�س���ة1احلالي���ة1وذل���ك1عل���ي1عين���ة1م���ن1)50(1تلميذ1مع���اق1انفعالي���ا1,1وقد1بلغ1
معام���ل1االرتب���اط11,10,6621وهو1معام���ل1دال1عند1م�ستوى10,011مما1ي�سري1ل�سدق1

مقيا�ص1االإعاقة1االنفعالية111111111.1

ب - ال�س�دق التميي�زي : 1قام1الباحث1بح�ساب1ال�س���دق1التمييزي1ملقيا�ص1االإعاقة1
االنفعالي���ة1,1وذل���ك1ع���ن1طريق1مقارنة1متو�س���ط1الدرجة1الكلي���ة1ملقيا�ص1االإعاقة1

االنفعالية1لدى1فئتني1من1التالميذ1هما1:1
فئة1التالميذ1املعاقني1انفعاليا)ن1=50(1بناء1علي1اختيار1املعلمني1لهم1وفق1قائمة1
مالحظ���ة1املعل���م1للمعاقني1انفعالي���ا1,1وفئة1من1الطالب1العادي���ني1)ن=501(1وفق1
اختيار1املعلمني1للعاديني1من1تالميذ1ال�سفني1اخلام�ص1وال�ساد�ص1االبتدائي1من1

نف�ص1الفئة1العمرية11,1ويو�سح1جدول1)1(1قيم1»ت1»1وم�ستوى1داللتها.

جدول )1(
 قيمة » ت » وداللتها االإح�سائية بني متو�سطات درجات املعاقني انفعاليا

ومتو�سطات درجات العاديني على مقيا�س االإعاقة االنفعالية  .
            العينة

المقياس

المعاقين انفعاليا
(ن = 50)

العاديين
قيمة (ن = 50)

"ت"
مستوى 
الداللة

عمعم

الدرجة الكلية لمقياس 
اإلعاقة االنفعالية  

96,62918,68267,3148,6638,4220,01
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يت�سح1من1جدول1)1(1وجود1فروق1دالة1اإح�سائيا1بني1متو�سطي1درجات1املعاقني1
انفعاليا11,1والعاديني1يف1الدرجة1الكلية1ملقيا�ص1االإعاقة1االنفعالية1مما1ي�سري1اإىل1

�سدق1املقيا�ص1.

ثانيا الثبات:1مت1ح�ساب1معامل1ثبات1املقيا�ص1على1عينة1بلغت1)50(1تلميذ1معاق1
انفعالي���ا1مبدر�س���ة1االأمام1حممد1عبده1االبتدائية1التجريبية1باملن�سورة1,1وقد1مت1

ح�ساب1الثبات1بطريقتني1هما1:1
1طريق���ة1اإعادة1التطبيق1بفا�سل1زمني1اأ�سبوعني1,1وطريقة1األفا1لكرونباخ1وجاءت1

النتائج1كما1باجلدول1التايل1:
جدول )2( 

معامات ثبات مقيا�س االإعاقة االنفعالية 
المقياس

             إعادة التطبيق         ألفا كرونباخ

مستوي الداللةمعامل االرتباطمستوي الداللةمعامل االرتباط

الدرجة الكلية لمقياس 
اإلعاقة االنفعالية

0,9230,010,8630,01

يت�سح1من1اجلدول1ال�سابق1اأن1مقيا�ص1االإعاقة1االنفعالية1يتمتع1بدرجة1مقبولة1
من1الثبات1.

الأداة الثانية : قائمة مالحظة املعلم للمعاقني انفعاليا1)11اإعداد:1الباحث1(111111111
1مر1اإعداد1القائمة1باخلطوات1التالية1:1

1�������1اإط���الع1الباح���ث1عل���ى1االأط���ر1النظري���ة1والدرا�س���ات1ال�سابق���ة1واملقايي�ص1التي1
تناول���ت1امل�سك���الت1ال�سلوكي���ة1,1االإعاقات1االنفعالية1للمراهق���ني1مثل1درا�سات1كل1
م���ن1:1)1اآم���ال1�س���ادق1,1ف���وؤاد1اأب���و1حط���ب1995,1؛1حام���د1زه���ران19951,1اأ1؛1رونالد1
كوالرو�س���و1؛1كول���ني1اأورورك20031,1؛1عبد1الرحمن1�سليمان1,1اأ�سرف1عبد1احلميد1
,1اإيهاب1الببالوي20091,1؛1اأحمد1عواد1؛1عاكف1عبد1اهلل1اخلطيب20101,1؛1اأ�سامة1

حمدان1الرقب2010,1(1,1ودرا�سة1كل1من1:1
 (Alexander, Green, Mahony, Gunaratna, Gangadharan&
 Hoare,2010 ; Lori , Moody, Laura& Anita, 2010 ; Mackie&
 James, 2010; Oeseburg, Jansen, Groothoff, Dijkstra&

.Reijneveld, 2010 ; Nienke, Robert& Hans,2011)
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وقد1قام1الباحث1ب�سياغة1جمموعة1من1املفردات1الإعداد1قائمة1مالحظة1للمعلم1
للطالب1املعاقني1انفعاليا1,1وتكونت1القائمة1من1)40(1مفردة1,1حيث1ي�سري1املعلم1
علي1احدي1البدائل1)تنطبق1�����1ال1تنطبق1(1وفق1كل1مفردة1علي1كل1طالب1,1والتي1
حت���دد1درجة1انطب���اق1املفردة1على1املفحو�ص1,1وتعطى1هذه1اال�ستجابات1الدرجات1
م���ن121اأو1,111وق���د1مت1�سياغ���ة1جميع1املفردات1ب�سك���ل1ايجابي1حتى1ال1يحدث1خلط1
عن���د1املعل���م1يف1تقري���ر1مالحظات���ه1عن1التالمي���ذ1,1وت�سري1الدرج���ة1املرتفعة1على1
القائمة1اإيل1اأن1التلميذ1من1فئة1التالميذ1املعاقني1انفعاليا1وفق1قائمة1مالحظة1

املعلم1للمعاقني1انفعاليا1.1

2-1قام1الباحث1بح�ساب1املوؤ�سرات1ال�سيكومرتيه1للقائمة1كما1يلي1:
اأول: ال�سدق:1مت1ح�ساب1�سدق1القائمة1من1خالل:

اأ - �س�دق املحكم�ني 1*:1وفي���ه1مت1عر�ص1القائم���ة11يف1�سورته���ا1االأولية1على1عدد1
م���ن1املتخ�س�س���ني1يف11عل���م1النف�ص1وال�سح���ة1النف�سية1والرتبي���ة1اخلا�سة,1الإبداء1
ال���راأي1حول1مدى1منا�سبة1القائمة1لفرز1الط���الب1املعاقني1انفعاليا1,1وقد1اأ�ستقر1
الراأي1حول1�سالحية1هذه1القائمة1يف1حتديد1املعاقني1انفعاليا1,1وقد1كانت1ن�سبة1
االتف���اق1عل���ى1مفردات1القائم���ة1001%1,1مما1ي�سري1ل�سدق1قائم���ة1مالحظة1املعلم1

للمعاقني1انفعاليا111111.1
1

ثاني�ا الثب�ات:1مت1ح�س���اب1ثبات1القائم���ة1على1عين���ة1بلغت1)30(1معل���م1مبدر�سة1
االأم���ام1حمم���د1عب���ده1االبتدائي���ة1التجريبية1باملن�س���ورة1بطريقت���ني1هما1طريقة1
اإعادة1التطبيق1بفا�سل1زمني1اأ�سبوعني1وح�ساب1االرتباط1بني1درجات1التطبيقني1

االأول1والثاين,1وطريق1األفا1لكرونباخ1وجاءت1النتائج1كما1باجلدول1التايل:

11-1اأ.د.�سيد1خري1اهلل:اأ�ستاذ1علم1النف�ص1املتفرغ,1كلية1الرتبية1– جامعة1املن�سورة.1
اأ.د.1فاروق1ال�سعيد1جربيل:اأ�ستاذ1علم1النف�ص1املتفرغ,1كلية1الرتبية1– جامعة1املن�سورة.1
اأ.د.1فوؤاد1حامد1املوافى:اأ�ستاذ1ال�سحة1النف�سية1املتفرغ,1كلية1الرتبية1– جامعة1املن�سورة.

اأ.د.1اإ�سعاد1البنا:1اأ�ستاذ1ال�سحة1النف�سية1املتفرغ,1كلية1الرتبية1– جامعة1املن�سورة.
11د.نبيل1على1حممود:مدر�ص1ال�سحة1النف�سية1املتفرغ,1كلية1الرتبية1– جامعة1املن�سورة.1
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جدول )3( 
معامات ثبات قائمة ماحظة املعلم للمعاقني انفعاليا

المقياس
إعادة التطبيقألفا كرونباخ

مستوىالداللةمعامالالرتباطمستوىالداللةمعامل االرتباط

الدرجة الكلية لقائمة مالحظة المعلم 
للمعاقين انفعاليا

0,8680,010,7680,01

يت�س���ح1من1اجلدول1ال�ساب���ق1اأن1قائمة1مالحظة1املعلم1للمعاق���ني1انفعاليا1تتمتع1
بدرجة1مقبولة1من1الثبات1.

)1اإعداد:1الباحث1( الأداة الثالثة : مقيا�س ال�سغوط النف�سية  
مر1اإعداد1املقيا�ص1باخلطوات1التالية1:

1������1اأطلع1الباحث1علي1االأطر1النظري���ة1والدرا�سات1ال�سابقة1التي1تناولت1مو�سوع1
ال�سغ���وط1النف�سي���ة1مثل1درا�سة1كل1م���ن1)حممود1ح�س���ني120001,1؛1دالل1العلمي1
,20031؛1نبي���ل1دخ���ان1؛1ب�سري1احلج���ار120061,1؛1�سليمان1بن1�سالح1اجلمعة1,1بنيان1
الر�سيدي2006,1؛1حم�سن1حممود1اأحمد1الكيكي120071,1؛1جميل1ح�سن1الطهراوي1
,20081؛1نائل1حممد1عبد1الرحمن1اأخر�ص20091,1؛1كرمي1من�سور1حممد1ع�سران1,1

12012(1,1ودرا�سة1كل1من:
 (Raetz , 2002 ; Margetts , 2005; Hogue , et.al. 2007 ,  Ernest , 2011
  ; Forster , Gray  , Taffe ,  Einfeld & Tonge, 2011 ; Sajjad , 2011;
 Vasiliki , Richard , Eric , Lancaster & Berridge , 2011 ; Dodaj ,
1.1& Simic , 2012 ; Francis , Chad & Bruce,  2012 ;  Jill , 2012 )

2���1من1خالل1اإطالع1الباحث1علي1الدرا�سات1واملقايي�ص1النف�سية1املرتبطة1مبو�سوع1
ال�سغ���وط1النف�سي���ة1مثل11مقايي�ص1ودرا�سات1كل1م���ن1:)ح�سن1عبد1املعطي,119921
؛1عب���د1العزي���ز1ال�سخ�ص1,1زيدان1ال�سرطاوي119981,1؛ر�سمية1حنون120011,1؛1مني1
ت���وكل12002,1؛1دالل1العلم���ي20031,1؛1اأ�سام���ة1حم���دان1الرق���ب120101,1(1,1وكذل���ك1

درا�سة1كل1من11:1
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 (Janet , 2005 ; Matthew , Martin & Bonnie , 2006 ; Copur &
 Koropeckyj , 2010 ; Nienke , Robert & Hans , 2011 ; Geoff &

.1Dockrell , 2012 ; Zablotsky , Bradshaw & Stuart ,2013 )

وق���د1قام1الباحث1ب�سياغة1جمموعة1من1املفردات1التي1تقي�ص1ال�سغوط1النف�سية1
,1وتك���ون1املقيا����ص1باأبع���اده1املختلف���ة1يف1مرحلت���ه1االأويل1من1)77(1مف���ردة1موزعة1
عل���ي1اأبع���اد1املقيا����ص1)1القل���ق1������1االإحب���اط1�������1التهدي���د1���������1االكتئ���اب1(1,1وذلك1قبل1
فح����ص1املفردات1والو�س���ول1للعدد1النهائي1للمقيا�ص1باأبعاده1املختلفة1,1باالإ�سافة1
للدرج���ة1الكلي���ة1للمقيا�ص1ويخت���ار1املفحو�ص1اأحد1البدائ���ل1الثالثة1والتي1حتدد1
درج���ة1انطب���اق1املف���ردة1عل���ى1املفحو�ص)غالبا1��������1اأحيانا1��������1ن���ادرا1(1,1وتعطى1هذه1
اال�ستجابات1الدرجات1من)131-111(1ح�سب1اجتاه1املفردة1,1وت�سري1الدرجة1املرتفعة1

على1املقيا�ص1اإيل1ارتفاع1درجة1ال�سغوط1النف�سية1.1

3���1قام1الباحث1بح�ساب1املوؤ�سرات1ال�سيكومرتيه1للمقيا�ص1كما1يلي1:
اأول : ال�سدق : مت1ح�ساب1�سدق1املقيا�ص1بعدة1طرق1كالتايل1:

اأ - �س�دق املحكمني 2*:1وفيه1مت1عر�ص1املقيا�ص1يف1�سورته1االأولية1على1عدد1من1
املتخ�س�س���ني1يف11علم1النف�ص1وال�سحة1النف�سية1والرتبية1اخلا�سة,1الإبداء1الراأي1
ح���ول1م���دى1منا�سبة1املقيا����ص1لقيا�ص11ال�سغوط1النف�سية1الأ�س���ر1املعاقني1انفعاليا11
,1وق���د1اأ�سف���ر1ذل���ك1االإجراء1ع���ن1تعديل1يف1�سياغ���ة1بع�ص1املف���ردات1وحذف1بع�ص1
املف���ردات1,1والتو�سية1ب�سرورة1تقلي���ل1عدد1املفردات1,1وقد1تراوحت1ن�سبة1االتفاق1

على1مفردات1املقيا�ص1من%100:1%90.

ب ��� ال�سدق التمييزي :1قام1الباحث1بح�ساب1ال�سدق1التمييزي1ملقيا�ص1ال�سغوط1
النف�سي���ة11الآب���اء1واأمه���ات1املعاق���ني1انفعالي���ا1,1وذلك1ع���ن1طريق1مقارن���ة1متو�سط1

درجات1مقيا�ص1ال�سغوط1النف�سية1باأبعاده1الفرعية1باالإ�سافة1للدرجة1الكلية
2-1اأ.د.�سيد1خري1اهلل:اأ�ستاذ1علم1النف�ص1املتفرغ,1كلية1الرتبية1– جامعة1املن�سورة.1

اأ.د.1فاروق1ال�سعيد1جربيل:اأ�ستاذ1علم1النف�ص1املتفرغ,1كلية1الرتبية1– جامعة1املن�سورة.1
اأ.د.1فوؤاد1حامد1املوافى:اأ�ستاذ1ال�سحة1النف�سية1املتفرغ,1كلية1الرتبية1– جامعة1املن�سورة.

اأ.د.1اإ�سعاد1البنا:1اأ�ستاذ1ال�سحة1النف�سية1املتفرغ,1كلية1الرتبية1– جامعة1املن�سورة.
د.نبيل1على1حممود:مدر�ص1ال�سحة1النف�سية1املتفرغ,1كلية1الرتبية1– جامعة1املن�سورة. 
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,1وق���د1مت1تطبي���ق1املقيا����ص1علي1فئت���ني1اأعلي271%1م���ن)1اأباء1��1اأمه���ات1(1التالميذ1
املعاق���ني1انفعالي���ا1)1ن1=301(,1واأق���ل271%1م���ن1)1اأباء1����1اأمه���ات1(1التالميذ1املعاقني1
انفعاليا1)1ن=30(,1وذلك1وفق1مقيا�ص1االإعاقة1االنفعالية1,1ووفق1قائمة1مالحظة1

املعلم1للمعاقني1انفعاليا)1اإعداد1:1حممود1مندوه1حممد1�سامل20131,1(1,

1ومت1تطبي���ق1املقيا����ص1علي1)30(1م���ن1اآباء1التالميذ1املعاق���ني1انفعاليا1,1)30(1من1
اأمه���ات1التالمي���ذ11االأكرث1��������1واالأقل1اإعاقة1انفعالية1,1ومت1ح�ساب1الفروق1بينهما1,1

ويو�سح1جدول1)4(1قيم1»ت1»1وم�ستوى1داللتها1.

جدول )4(
 قيمة » ت » وداللتها االإح�ســائية بني متو�ســطات درجات اأعلي 27% ـــــــــــ واأقل 27% من 

اآباء ـــ اأمهات التاميذ املعاقني انفعاليا على مقيا�س ال�سغوط النف�سية .
      
العينة

أبعاد
المقياس

أعلي 27% من 
آباء المعاقين 

انفعاليا
(ن=30)

أقل 27% من 
آباء المعاقين 

انفعاليا
قيمة (ن=30)

ت
مستوي 
الداللة

أعلي %27 
من أمهات 
المعاقين 
انفعاليا

(ن=30)

أقل%27 
من أمهات 
المعاقين 
انفعاليا

(ن=30) 
قيمة 

ت
مستوي 
الداللة

عمعمعمعم

33,235,5123,404,307,700,0129,704,8023,033,756,050,01القلق

32.826,0623,575,226,350,0132,735,7824,203,706,810,01اإلحباط

27,974,6017,533,569,830,0129,504,1819,403,2310.460,01التهديد

31,434,1422,375,067,590,0129,774,9222,233,736,680,01االكتئا	

الدرجة 
الكلية

125,4710,0286,8711,0514,170,01121,7710,3688,777,8613,850,01

يت�س���ح1م���ن1جدول1)4(1وج���ود1فروق1دال���ة1اإح�سائيا1بني1متو�سط���ي1درجات1اأعلي1
27%1م���ن1اآب���اء1املعاق���ني1انفعاليا1,1واأقل271%1من1اآباء1املعاق���ني1انفعاليا1يف1مقيا�ص1
ال�سغ���وط1النف�سي���ة1باأبعاده1املختلف���ة1,1كما1تبني1وجود1فروق1دال���ة1اإح�سائيا1بني1
متو�سط���ي1درجات1اأعلي271%1من1اأمه���ات1املعاقني1انفعاليا1,1واأقل271%1من1اأمهات1
املعاق���ني1انفعالي���ا1يف1مقيا�ص1ال�سغوط1النف�سية1باأبعاده1املختلفة1,1مما1ي�سري1اإىل1

�سدق1املقيا�ص1.
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ثاني�ا : الثب�ات :1مت1ح�س���اب1ثب���ات1املقيا����ص1عل���ي1عين���ة1بلغ���ت1)30(1م���ن1والدي1ٌّ
التالميذ1املعاقني1انفعاليا1من1مدر�سة1االأمام1حممد1عبده1االبتدائية1التجريبية1
باملن�سورة1,1وذلك1وفق1مقيا�ص1االإعاقة1االنفعالية1,1ووفق1قائمة1مالحظة1املعلم1
للمعاق���ني1انفعالي���ا1)1اإع���داد1:1حمم���ود1من���دوه1حمم���د1�س���امل20131,1(1,11وق���د1مت1
ح�ساب1الثبات1بطريقتني1هما1:1اإعادة1التطبيق1بفا�سل1زمني1اأ�سبوعني1,1وطريقة1

األفا1لكرونباخ1,1وجاءت1النتائج1كما1باجلدول1التايل1:1

جدول ) 5( 
معامات ثبات مقيا�س ال�سغوط النف�سية

        العينة
أبعاد

المقياس

ألفا كرونباخإعادة التطبيق

آباء المعاقين
(ن=30)

أمهات المعاقين 
(ن=30)

آباء المعاقين
(ن=30)

أمهات المعاقين
(ن=30)

معامل 
االرتباط

مستوي 
الداللة

معامل
االرتباط

مستوي 
الداللة

معامل
االرتباط

 مستوي
الداللة

معامل 
االرتباط

مستوي
الداللة

0,7090,010,8210,010,8300,010,8990,01القلق

0,9130,010,9790,010,9510,010,9890,01اإلحباط

0,8450,010,8340,010,9050,010,9060,01التهديد

0,8860,010,8130,010,9390,010,8970,01االكتئا	

0,8260,010,7880,010,9020,010,8810,01الدرجة الكلية

يت�س���ح1م���ن1اجل���دول1ال�ساب���ق1اأن1مقيا����ص1ال�سغ���وط1النف�سي���ة1لوال���دي1ٌّاملعاقني1
انفعاليا1يتمتع1بدرجة1مقبولة1من1الثبات1,1وقد1ا�ستقر1العدد1النهائي1للمقيا�ص1

على1)55(1مفردة1,1موزعة1علي1اأبعاد1املقيا�ص1علي1النحو1التايل11:1
القل���ق1)15(1مف���ردة1,1االإحب���اط1)15(1مف���ردة1,1التهديد1)121(1مف���ردة1,1االكتئاب1

)13(1مفردة11.

النف�س�ية 1111111 ال�س�غوط  التعام�ل م�ع  اإ�س�رتاتيجيات  : مقيا��س  الرابع�ة  الأداة 
)اإعداد1:الباحث(

مر1اإعداد1املقيا�ص1باخلطوات1التالية1:
1������1اأطلع1الباحث1علي1االأطر1النظري���ة1والدرا�سات1ال�سابقة1التي1تناولت1مو�سوع1
اإ�سرتاتيجي���ات1التعام���ل1م���ع1ال�سغوط1النف�سي���ة1مثل1درا�سة1كل1م���ن1:1)معروف1
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ال�ساي���ب1994,1؛1مع���اذ1العار�س���ة119981,1؛11ر�سمي���ة1حن���ون20011,1؛11عل���ي1ع�سك���ر1,1
12003؛1ن���ادر1فهم���ي1الزي���ود120051,1؛1ح�س���ن1عب���د1املعط���ي120061,1؛1جمي���ل1ح�سن1
الطه���راوي120081,1؛1اأ�سام���ة1حم���دان1الرق���ب120101,1؛1نوره1اإبراهي���م1ال�سليمان11,1
2011؛1كرمي1من�سور1حممد1ع�سران12012,1؛حممد1مقداد1,1فا�سل1عبا�ص1خليفة1

,12012(1؛1وكذلك1درا�سة1كل1من1:1
 (Weinmub , 1997 ; Seaward , 1999 ; Raetz , 2002 ; Margetts1
 , 2005 ; Hogue , et.al., 2007; Manders &  Stoneman , 2009
 ; Alexander , Green, Mahony, Gunaratna, Gangadharan &
 Hoare , 2010 ;  Nienke , Robert & Hans , 2011 ; Sajjad , 2011;

1.1Zablotsky , Bradshaw &  Stuart ,2013)

2������1م���ن1خ���الل1اإط���الع1الباح���ث1عل���ي1الدرا�س���ات1واملقايي����ص1النف�سي���ة1املرتبط���ة1
مبو�س���وع1ا�سرتاتيجيات1التعامل1م���ع1ال�سغوط1النف�سية1مثل1مقايي�ص1ودرا�سات1
كل1من1:1)1ماي�سه1النيال1,1ه�سام1عبد1اهلل19971,1؛1عبد1العزيز1ال�سخ�ص1,1زيدان1
ال�سرطاوي19981,1؛1دالل1العلمي120031,1؛1طه1عبد1العظيم1ح�سني1,1�سالمة1عبد1
العظي���م1ح�س���ني120061,1؛1عب���د1الرحم���ن1�سليم���ان1,1اأ�س���رف1عبد1احلمي���د1,1اإيهاب1
البب���الوي120091,1؛1ك���رمي1من�سور1حممد1ع�سران12012,1؛1حممد1مقداد1,1فا�سل1

عبا�ص1خليفة12012,1(1,1و1كذلك1درا�سة1كل1من1111111111111111111:1
 Peter , George & Christopher , 2005 ;  Rober , Petri , ( Carver
 , Seheier & Weintraub ,1989 ; Toorn , Mirjam & Laarhoven ,
111.12009 ;  Niikko & Ugaste 2012 ; Kozlowski & Warber , 2013 )

1وق���د1ق���ام1الباحث1ب�سياغة1جمموعة1م���ن1املفردات1التي1تقي����ص1ا�سرتاتيجيات1
التعام���ل1م���ع1ال�سغ���وط1النف�سية1,1وتك���ون1املقيا����ص1باأبعاده1املختلف���ة1يف1مرحلته1
االأويل1م���ن1)80(1مف���ردة1موزع���ة1عل���ي1اأبع���اد1املقيا����ص1)1اإ�سرتاتيجي���ة1املواجهة1���1
االإ�سرتاتيجي���ة1املعرفي���ة11����1اإ�سرتاتيجية1الرجوع1للدي���ن1������1اإ�سرتاتيجية1الفكاهة1
والرتفي���ه1(1,1وذل���ك1قب���ل1فح����ص1املف���ردات1والو�سول1للع���دد1النهائ���ي1للمقيا�ص1
باأبع���اده1املختلف���ة1,1ويخت���ار1املفحو����ص1اأحد1البدائ���ل1الثالثة1والت���ي1حتدد1درجة1
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انطباق1املفردة1على1املفحو�ص1)غالبا1�����1اأحيانا1�����1نادرا1(1,1وتعطى1هذه1اال�ستجابات1
الدرجات1من)131-111(1ح�سب1اجتاه1املفردة11.

3���1قام1الباحث1بح�ساب1املوؤ�سرات1ال�سيكومرتيه1للمقيا�ص1كما1يلي1:
اأول : ال�سدق : مت1ح�ساب1�سدق1املقيا�ص1بعدة1طرق1كالتايل1:

اأ - �س�دق املحكمني 3*:1وفيه1مت1عر�ص1املقيا�ص1يف1�سورته1االأولية1على1عدد1من1
املتخ�س�س���ني1يف11علم1النف�ص1وال�سحة1النف�سية1والرتبية1اخلا�سة,1الإبداء1الراأي1
حول1مدى1منا�سبة1املقيا�ص1لقيا�ص1ال�سغوط1النف�سية1لوالدي1ٌّاملعاقني1انفعاليا11
,1وق���د1اأ�سف���ر1ذل���ك1االإجراء1ع���ن1تعديل1يف1�سياغ���ة1بع�ص1املف���ردات1وحذف1بع�ص1
املف���ردات1,1والتو�سية1ب�سرورة1تقلي���ل1عدد1املفردات1,1وقد1تراوحت1ن�سبة1االتفاق1

على1مفردات1املقيا�ص1من%100:1%80.

ملقيا����ص1 التميي���زي1 ال�س���دق1 بح�س���اب1 الباح���ث1 ق���ام1 1: التميي�زي  ال�س�دق   ���� ب 
اإ�سرتاتيجيات1التعامل1مع1ال�سغوط1النف�سية1,1

وذل���ك1ع���ن1طري���ق1مقارنة1متو�س���ط1درج���ات1مقيا����ص1اإ�سرتاتيجي���ة1التعامل1مع1
ال�سغ���وط1النف�سي���ة1باأبع���اده1الفرعي���ة1,1وق���د1مت1تطبيق1املقيا�ص1عل���ي1فئتني1هي1
اأعل���ي271%1م���ن)1اأباء1��1اأمه���ات1(1التالميذ1املعاقني1انفعاليا1)1ن1=301(1,1واأقل1%271
م���ن1)1اأب���اء1�������1اأمهات1(1التالميذ1املعاقني1انفعالي���ا1)1ن1=301(1,1وذلك1وفق1مقيا�ص1
االإعاق���ة1االنفعالي���ة1,1ووفق1قائم���ة1مالحظة1املعلم1للمعاق���ني1انفعاليا1)1اإعداد1:1
حمم���ود1من���دوه1حمم���د1�س���امل20131,1(1,1ومت1تطبي���ق1املقيا����ص1عل���ي1كل1م���ن1اآباء1
واأمهات1التالميذ1االأكرث1��������1واالأقل1اإعاقة1انفعالية11,1ومت1ح�ساب1الفروق1بينهم1,1

ويو�سح1جدول11)6(1قيم1»ت1»1وم�ستوى1داللتها1.

3-1اأ.د.�سيد1خري1اهلل:اأ�ستاذ1علم1النف�ص1املتفرغ,1كلية1الرتبية1– جامعة1املن�سورة.1
اأ.د.1فاروق1ال�سعيد1جربيل:اأ�ستاذ1علم1النف�ص1املتفرغ,1كلية1الرتبية1– جامعة1املن�سورة.1
اأ.د.1فوؤاد1حامد1املوافى:اأ�ستاذ1ال�سحة1النف�سية1املتفرغ,1كلية1الرتبية1– جامعة1املن�سورة.

اأ.د.1اإ�سعاد1البنا:1اأ�ستاذ1ال�سحة1النف�سية1املتفرغ,1كلية1الرتبية1– جامعة1املن�سورة.
د.نبيل1على1حممود:مدر�ص1ال�سحة1النف�سية1املتفرغ,1كلية1الرتبية1– جامعة1املن�سورة.1
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جدول )6( 
قيمة » ت » وداللتها االإح�ســائية بني متو�ســطات درجات اأعلي 27% ـــــــــــ واأقل 27% من 
اآبــاء ـــ اأمهات التاميــذ املعاقني انفعاليا على مقيا�س اإ�ســرتاتيجيات التعامل مع ال�ســغوط 

النف�سية .

         العينة

أبعاد
المقياس

أعلي %27 
من آباء 
المعاقين 
انفعاليا

(ن=30)

أقل 27% من 
آباء المعاقين 

انفعاليا
قيمة (ن=30)

ت
مستوي 
الداللة

أعلي 27% من 
أمهات المعاقين 

انفعاليا
(ن=30)

أقل%27 
من أمهات 
المعاقين 
انفعاليا

(ن=30) 
قيمة 

ت
مستوي 
الداللة

عمعمعمعم

إستراتيجية 
المواجهة

25,774,7137,104,469,57-0,0125,073,9435,94,2910,19-0,01

اإلستراتيجية 
المعرفية 

21,704,2429,973,478,27-0,0125,105,5930,374,693,95-0,01

إستراتيجية 
الرجوع للدين

19,233,0023,632,915,77-0,0120,033,7623,732,594,45-0,01

أسلو	 الفكاهة 
والترفيه 

20,773,2827,934,846,71-0,0122,173,7227,871,705,21-0,01

يت�س���ح1م���ن1جدول1)6(1وج���ود1فروق1دال���ة1اإح�سائيا1بني1متو�سط���ي1درجات1اأعلي1
27%1من1اآباء1املعاقني1انفعاليا1,1واأقل271%1من1اآباء1املعاقني1انفعاليا1علي1مقيا�ص1
ا�سرتاتيجي���ات1التعامل1مع1ال�سغوط1النف�سية1باأبعاده1املختلفة1,1كما1تبني1وجود1
فروق1دالة1اإح�سائيا1بني1متو�سطي1درجات1اأعلي271%1من1اأمهات1املعاقني1انفعاليا1
,1واأق���ل271%1م���ن1اأمهات1املعاقني1انفعاليا1علي1مقيا�ص1ا�سرتاتيجيات1التعامل1مع1

ال�سغوط1النف�سية11باأبعاده1املختلفة1,1مما1ي�سري1اإىل1�سدق1املقيا�ص1.

ثاني�ا : الثب�ات :1مت1ح�س���اب1ثبات1املقيا�ص1علي1عينة1بلغ���ت1)30(1من1اآباء1,1)30(1
من1اأمهات1التالميذ1املعاقني1انفعاليا1من1مدر�سة1االأمام1حممد1عبده1االبتدائية1
التجريبي���ة1باملن�س���ورة1,1وذل���ك1وف���ق1مقيا����ص1االإعاق���ة1االنفعالية1,1ووف���ق1قائمة1
مالحظة1املعلم1للمعاقني1انفعاليا1)1اإعداد1:1حممود1مندوه1حممد1�سامل20131,1(1
,1وقد1مت1ح�ساب1الثبات1بطريقتني1هما1:1اإعادة1التطبيق1بفا�سل1زمني1اأ�سبوعني1,1

وطريقة1األفا1لكرونباخ1,1وجاءت1النتائج1كما1باجلدول1التايل1:
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جدول )7( 
معامات ثبات مقيا�س ا�سرتاتيجيات التعامل مع ال�سغوط النف�سية 

           العينة
أبعاد

المقياس

ألفا كرونباخإعادة التطبيق

آباء المعاقين
(ن=30)

أمهات المعاقين 
(ن=30)

آباء المعاقين
(ن=30)

أمهات المعاقين
(ن=30)

معامل 
االرتباط

مستوي 
الداللة

معامل
االرتباط

مستوي 
الداللة

معامل
االرتباط

 مستوي
الداللة

معامل 
االرتباط

مستوي
الداللة

0,8390,010,8380,010,9010,010,9070,01إستراتيجية المواجهة
0,7770,010,7330,010,8730,010,8350,01اإلستراتيجية المعرفية 

0,7200,010,8770,010,8360,010,9300,01إستراتيجية الرجوع للدين
0,7260,010,7660,010,8410,010,8640,01أسلو	 الفكاهة والترفيه 

يت�س���ح1م���ن1اجل���دول1ال�ساب���ق1اأن1مقيا����ص1ا�سرتاتيجي���ات1التعامل1م���ع1ال�سغوط1
النف�سية1يتمتع1بدرجة1مقبولة1من1الثبات1,1وقد1ا�ستقر1العدد1النهائي1للمقيا�ص1

على1)51(1مفردة1,1موزعة1علي1اأبعاد1املقيا�ص1علي1النحو1التايل11:1

اإ�سرتاتيجي���ة1املواجه���ة1)16(1مف���ردة1,1االإ�سرتاتيجي���ة1املعرفي���ة1)13(1مف���ردة1,1
اإ�سرتاتيجي���ة1الرج���وع1للدي���ن1)101(1مف���ردات1,11اإ�سرتاتيجي���ة1الفكاهة1والرتفيه1

)12(1مفردة11.

النف�س�ية 11111111 ال�س�غوط  خلف��س  الإر�س�ادية  احلاج�ات  قائم�ة   : اخلام�س�ة  الأداة 
)اإعداد1:الباحث1(111111111111111111111111111

مر1اإعداد1القائمة1باخلطوات1التالية1:
1������1اأطلع1الباحث1علي1االأطر1النظري���ة1والدرا�سات1ال�سابقة1التي1تناولت1مو�سوع11
احلاج���ات1االإر�سادي���ة1الت���ي1تقل���ل1م���ن1ال�سغ���وط1النف�سي���ة1مثل1درا�س���ة1كل1من11111111111111111:1
)1خول���ة1اأحم���د1يحي���ى120001,1؛1ذك���ري1يو�سف1جمي���ل1الطائ���ي1200011,1؛1حممود1
ح�سني120001,1؛1علي1ع�سكر12003,1؛1�سليمان1بن1�سالح1اجلمعة1,1بنيان1الر�سيدي1
,120061؛1عب���د1الرحم���ن1�سليمان1,1اأ�سرف1عبد1احلميد1,1اإيهاب1الببالوي120091,1؛1

حممود1مندوه1حممد1�سامل1201311,1(11وكذلك1درا�سة1كل1من1:1
 ( Weinmub , 1997 ; Manders &  Stoneman ,2009 ; Lori , Moody
 , Laura  & Anita ,2010 ; Forster , Gray  , Taffe , Einfeld  &
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 Tonge, 2011 ;  Nienke ,  Robert & Hans,2011;  Dodaj & Simic
 , 2012 ; Jill , 2012 ; Johnson, & Wittenborn , 2012 ; Kozlowski

1111111.1& Warber ,2013 )
2������1م���ن1خ���الل1اإط���الع1الباح���ث1عل���ي1الدرا�س���ات1واملقايي����ص1النف�سي���ة1املرتبط���ة1
مبو�س���وع1احلاج���ات1االإر�سادية1الت���ي1تقلل1من1ال�سغوط1النف�سي���ة1مثل1مقايي�ص1
ودرا�سات1كل1من1:1)1معروف1ال�سايب1994,1؛11رونالد1كوالرو�سو1,1كولني1اأورورك1
,1200311؛1�سالح1الداهري,120081؛1كرمي1من�سور1حممد1ع�سران120121,1؛1حممد1

مقداد1؛1فا�سل1عبا�ص1خليفة2012,1(1و1كذلك1درا�سة1كل1من11:1
 ( Cohen , 1994 ;  Giampaolo ,  Stefano , Marco , Giorgio &
 Anton , 2009 ; Mackie  & James, 2010 ;  Ernest , 2011; Francis ,
1.Chad & Bruce, 2012;  Zablotsky  , Bradshaw  &  Stuart , 2013 )

1
1وقد1قام1الباحث1ب�سياغة1جمموعة1من1املفردات1التي1تقي�ص1احلاجات1االإر�سادية1
التي1تقلل1من1ال�سغوط1النف�سية1,1وتتكون1القائمة1باأبعادها1املختلفة1يف1مرحلتها1
االأويل1م���ن1)47(1مف���ردة1موزع���ة1عل���ي1اأبع���اد1املقيا����ص1)1امل�سان���دة1االجتماعي���ة1���1
التوجي���ه1واالإر�س���اد1�������1املناق�سة1واحلوار1(1,1وذلك1قبل1فح����ص1املفردات1والو�سول1
للع���دد1النهائ���ي1للقائم���ة1باأبعاده���ا1املختلف���ة1,1ويخت���ار1املفحو����ص1اأح���د1البدائ���ل1
الثالثة1والتي1حتدد1درجة1انطباق1املفردة1على1املفحو�ص1)غالبا1�����1اأحيانا1�����1نادرا1(

1,1وتعطى1هذه1اال�ستجابات1الدرجات1من)131-111(1ح�سب1اجتاه1املفردة1.11

3���1قام1الباحث1بح�ساب1املوؤ�سرات1ال�سيكومرتيه1للقائمة1كما1يلي1:
اأول : ال�سدق :1مت1ح�ساب1�سدق1القائمة1بعدة1طرق1كالتايل1:

اأ - �س�دق املحكم�ني 4*1:1وفي���ه1مت1عر�ص1القائم���ة1يف1�سورته���ا1االأولية1على1عدد1
م���ن1املتخ�س�س���ني1يف11علم1النف����ص1وال�سحة1النف�سية1والرتبي���ة1اخلا�سة1,1الإبداء1

4-1اأ.د.�سيد1خري1اهلل:اأ�ستاذ1علم1النف�ص1املتفرغ,1كلية1الرتبية1– جامعة1املن�سورة.1
اأ.د.1فاروق1ال�سعيد1جربيل:اأ�ستاذ1علم1النف�ص1املتفرغ,1كلية1الرتبية1– جامعة1املن�سورة.1
اأ.د.1فوؤاد1حامد1املوافى:اأ�ستاذ1ال�سحة1النف�سية1املتفرغ,1كلية1الرتبية1– جامعة1املن�سورة.

اأ.د.1اإ�سعاد1البنا:1اأ�ستاذ1ال�سحة1النف�سية1املتفرغ,1كلية1الرتبية1– جامعة1املن�سورة.
11د.نبيل1على1حممود:مدر�ص1ال�سحة1النف�سية1املتفرغ,1كلية1الرتبية1– جامعة1املن�سورة. 
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الراأي1حول1مدى1منا�سبة1القائمة1ملعرفة1املتطلبات1االإر�سادية1خلف�ص1ال�سغوط1
النف�سي���ة1الأ�س���ر1املعاقني1انفعاليا1,1وقد1اأ�سفر1ذلك1االإجراء1عن1تعديل1يف1�سياغة1
بع����ص1املف���ردات11,1وح���ذف1بع����ص1املف���ردات11,1وق���د1تراوح���ت1ن�سب���ة1االتف���اق1على1

مفردات1القائمة1من1%100:1%90.

ب ��� ال�سدق التمييزي :1قام1الباحث1بح�ساب1ال�سدق1التمييزي1لقائمة1احلاجات1
االإر�سادية1خلف�ص1ال�سغوط1النف�سية1,1وذلك1عن1طريق1مقارنة1متو�سط1درجات1
مقيا����ص1احلاج���ات1االإر�سادية1خلف�ص1ال�سغوط1النف�سي���ة1باأبعاده1الفرعية1,1وقد1
مت1تطبي���ق1املقيا�ص1عل���ي1فئتني1اأعلي271%1من1)1اأباء1��1اأمهات1(1التالميذ1املعاقني1
انفعالي���ا1)1ن1=301(1,1واأق���ل271%1م���ن1)1اأباء1����1اأمه���ات1(1التالميذ1املعاقني1انفعاليا1
)1ن1=301(1,1وذلك1وفق1مقيا�ص1االإعاقة1االنفعالية1,1ووفق1قائمة1مالحظة1املعلم1
للمعاق���ني1انفعالي���ا1)1اإعداد1:1حممود1من���دوه1حممد1�سامل20131,1(1,1ومت1تطبيق1
املقيا����ص1عل���ي1كل1من1اآب���اء1واأمهات1التالميذ1االأك���رث1��������1واالأقل1اإعاق���ة1انفعالية11,1

ومت1ح�ساب1الفروق1بينهم1,1ويو�سح1جدول1)8(1قيم1»ت11وم�ستوى1داللتها1.

جدول )8(
ــــــــــــ واأقل %27   قيمــة » ت » وداللتهــا االإح�ســائية بني متو�ســطات درجــات اأعلي 27%ـ 
من اآباء ـــ اأمهات التاميذ املعاقني انفعاليا على قائمة احلاجات االإر�ســادية خلف�س ال�ســغوط 

النف�سية . 

العينة

أبعاد
القائمة 

أعلي %27 
من آباء 
المعاقين 
انفعاليا

(ن=30)

أقل 27% من 
آباء المعاقين 

انفعاليا
(ن=30)

مستوي قيمة ت
الداللة

أعلي %27 
من أمهات 
المعاقين 
انفعاليا

(ن=30)

أقل27% من 
أمهات المعاقين 

انفعاليا
(ن=30) 

مستوي قيمة ت
الداللة

عمعمعمعم

المساندة 
االجتماعية

24,303,6431,374,906,34-0,0128,805,0535,604,615,44-0,01

التوجيه 
واإلرشاد

26,273,7634,474,427,74-0,0125,404.0834,07                                                                                                                                   2,669,74-0,01

المناقشة 
والحوار 

22,003,5932,403,4711,41-0,0122,072,7931,433,8110,86-0,01
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يت�س���ح1م���ن1جدول1)8(1وج���ود1فروق1دال���ة1اإح�سائيا1بني1متو�سط���ي1درجات1اأعلي1
27%1م���ن1اآب���اء1املعاقني1انفعاليا1,1واأقل271%1من1اآب���اء1املعاقني1انفعاليا1علي1قائمة1
احلاج���ات1االإر�سادي���ة1خلف����ص1ال�سغ���وط1النف�سي���ة1باأبع���اده1املختلف���ة1,1كما1تبني1
وج���ود1ف���روق1دالة1اإح�سائيا1بني1متو�سطي1درج���ات1اأعلي271%1من1اأمهات1املعاقني1
انفعاليا1,1واأقل271%1من1اأمهات1املعاقني1انفعاليا1علي1قائمة1احلاجات1االإر�سادية1

خلف�ص1ال�سغوط1النف�سية1باأبعاده1املختلفة1,1مما1ي�سري1اإىل1�سدق1املقيا�ص1.

ثانيا : الثبات : مت1ح�ساب1ثبات1املقيا�ص1علي1عينة1بلغت)30(1من1اآباء1�����1واأمهات1
التالميذ1املعاقني1انفعاليا1من1مدر�سة1االأمام1حممد1عبده1االبتدائية1التجريبية1
باملن�سورة1,1وذلك1وفق1مقيا�ص1االإعاقة1االنفعالية1,1ووفق1قائمة1مالحظة1املعلم1
للمعاق���ني1انفعالي���ا1)1اإع���داد1:1حمم���ود1من���دوه1حمم���د1�س���امل20131,1(11,1وق���د1مت1
ح�ساب1الثبات1بطريقتني1هما1:1اإعادة1التطبيق1بفا�سل1زمني1اأ�سبوعني1,1وطريقة1

األفا1لكرونباخ1,1وجاءت1النتائج1كما1باجلدول1التايل:1

جدول ) 9( 
معامات ثبات قائمة احلاجات االإر�سادية خلف�س ال�سغوط النف�سية 

العينة

أبعاد       
القائمة

ألفا كرونباخإعادة التطبيق

آباء المعاقين
(ن=30)

أمهات المعاقين 
(ن=30)

آباء المعاقين
(ن=30)

أمهات المعاقين
(ن=30)

معامل 
االرتباط

مستوي 
الداللة

معامل
االرتباط

مستوي 
الداللة

معامل
االرتباط

 مستوي
الداللة

معامل 
االرتباط

مستوي
الداللة

0,8180,010,6700,010,8990,010,8020,01المساندة االجتماعية

0,7190,010,7640,010,8350,010,8660,01التوجيه واإلرشاد

0,7810,010,8450,010,8760,010,9130,01المناقشة والحوار 

يت�س���ح1م���ن1اجلدول1ال�ساب���ق1اأن1قائم���ة1احلاج���ات1االإر�سادية1خلف����ص1ال�سغوط1
النف�سي���ة1الآب���اء1��������1واأمه���ات1املعاقني1انفعاليا11يتمتع1بدرج���ة1مقبولة1من1الثبات1,1
وقد1ا�ستقر1العدد1النهائي1للمقيا�ص1على1)31(1مفردة1,1موزعة1علي1اأبعاد1املقيا�ص1
علي1النحو1التايل:1امل�ساندة1االجتماعية1)10(1مفردات1,1التوجيه1واالإر�ساد1)12(1

مفردة1,1املناق�سة1واحلوار1)9(1مفردات1.1
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نتائج الدرا�صة : و�صفها وتف�صريها :
نتائج الفر�س الأول : الذي ن�سه :1»1توجد1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1عند1م�ستوي1
10,05بني1متو�سطات1درجات1اآباء1�����1اأمهات1التالميذ1املعاقني1انفعاليا1ومتو�سطات1
درج���ات1اآباء1���1اأمهات1التالميذ1العاديني1عل���ي1مقيا�ص1ال�سغوط1النف�سية1باأبعاده1

املختلفة1»1.
وللتحق���ق1م���ن1ه���ذا1الفر�ص1ا�ستخدم1الباح���ث1اختب���ار1»ت«T.test 1للمقارنة1بني1
متو�سط���ات1درج���ات11اآباء1���1اأمهات11التالميذ1املعاقني1انفعاليا1ومتو�سطات1درجات11
اآب���اء1������1اأمهات1التالميذ1العاديني1علي1اختبار1ال�سغوط1النف�سية1باأبعاده1املختلفة1

,11وجاءت1النتائج1كما1باجلدول1التايل:

جدول )10( 
قيمــة » ت » وداللتها االإح�ســائية بني متو�ســطات درجات  اآباء ـــ اأمهــات التاميذ املعاقني 
انفعاليا ومتو�سط درجات  اآباء ـــ اأمهات التاميذ العاديني على مقيا�س ال�سغوط النف�سية .

   العينة

أبعاد
المقياس

آباء المعاقين
(ن=35)

آباء العاديين
(ن=35)

قيمة 
ت

مستوي 
الداللة

أمهات المعاقين
(ن=35)

أمهات العاديين
(ن=35)

قيمة 
ت

مستوي 
الداللة

عمعمعمعم

32,944,4528,175,484,000,0134,773,5826,894,707,900,01القلق

32,894,9027,204.734,940,0134,264,7130,434,103,630,01اإلحباط

31,464,1824,694,876,240,0130,374,3024.714,495,390,01التهديد

25,493,2721,803,654,450,0123,603,7421,463,772,390,05االكتئا	

الدرجة 
الكلية

122.778,91101,8611,978,300,01123.0010,59103,4910,957,580,01

يت�س���ح1م���ن1اجلدول1ال�سابق1وجود1فروق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1عند1م�ستوي10,011
ب���ني1متو�س���ط1درجات1اآب���اء1املعاق���ني1انفعاليا1ومتو�س���ط1درجات1اآب���اء1العاديني1يف1
مقيا�ص1ال�سغوط1النف�سية1باأبعاده1املختلفة1وذلك1يف1اجتاه1اآباء1املعاقني1انفعاليا1
,1كم���ا1وج���دت1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1عند1م�ست���وي10,011بني1متو�سط1درجات1
اأمه���ات1املعاقني1انفعاليا1ومتو�سط1درجات1اأمه���ات1العاديني1يف1مقيا�ص1ال�سغوط1
النف�سي���ة1اأبع���اد1)1القل���ق1,1االإحب���اط1,1التهدي���د1���1الدرجة1الكلي���ة1(1,1يف1حني1كانت1
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الفروق1دالة1عند1م�ستوي10,051يف1بعد1)1االكتئاب1(1,1وجميع1هذه1الفروق1كانت1يف1
اجتاه1اأمهات1التالميذ1املعاقني1انفعاليا1,1وتتفق1هذه1النتيجة1مع1ما1مت1التو�سل1

له1من1خالل1درا�سة1كال1من11:1
)1ف���رج1عب���د1القادر1ط���ه,1993؛1ح�سن1عب���د1املعطي,2006؛1ك���رمي1من�سور1حممد1

ع�سران,20121(
  (Lee & Rojewski , 2013; Zablotsky , Bradshaw  &11ودرا�سة1كل1من

11Stuart  , 2013 )

فوالدي1ٌّاملعاقني1انفعاليا1يعانون1من1ال�سغوط1النف�سية1نتيجة1ال�سعوبات1التي1
تواجهه���م1,1وتتطل���ب11منهم1مطالب1تفوق1قدراته1,1مما1يوؤدي1اإىل1وقوعهم1حتت1
ال�سغ���ط1النف�س���ي1,1وتنح�س���ر1م�س���ادر1ال�سغ���ط1النف�سي1يف1االإحب���اط1,1وال�سراع1

وال�سغوط1االجتماعية1)1انت�سار1يون�ص,3071:119781(1.

كما1تو�سل1كل1من11بري�سون1,1ورو1,1(Persons & Rao 1985 )11985لوجود1عالقة1
موجبة1بني1�سدة1ال�سغوط1النف�سية1واالكتئاب1والقلق11.

فال�سغ���وط1النف�سي���ة1تتزاي���د1عن���د1والدي1ٌّاملعاق���ني1انفعاليا1مم���ا1يوؤثر1علي1
مفه���وم1الذات1للوالدي���ن1ولها1تاأثريه���ا1ال�سلبي1علي1البن���اء1املعريف1للوالدين1

  .(Patterson & MC cubbin, 1987:163-186)

كم���ا1تب���ني1اأن1اآب���اء1واأمه���ات1املعاق���ني1انفعالي���ا1يعان���ون1م���ن1ال�سغ���وط1النف�سي���ة1
 (Lee & Rojewski ,11111.1مم���ا1يوؤث���ر1عل���ي1تعلمه���م1امله���ارات1املتعلق���ة1بعمله���م

12013:233-239)

ويري1الباحث1اأن1�سعور1االآباء1واالأمهات1بعدم1قدرتهم1علي1تعديل1م�سار1اأبنائهم1
يزي���د1م���ن1ال�سع���ور1بال�سغ���وط1النف�سية1ويزي���د1من1القل���ق1واالإحب���اط1وال�سعور1
باالكتئاب1,11بل1وي�سعرون1بالتهديد1نحو1م�ستقبل1اأبنائهم1,1بل1وي�سعر1الوالدين1
بالعج���ز1ع���ن1حتقيق1اأهدافه���م1,1ويعرقل1اأدائهم1,1فاالأبناء1امت���داد1لوجود1االآباء1,1
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وم���ن1ث���م1فوجود1اإعاقة1انفعالية1عند1االأبناء1يوؤث���ر1علي1نف�سية1االآباء1واالأمهات1,1
وت�سعره���م1بزي���ادة1االأعباء1علي1عاتقه���م1,1وتزيد1من1ال�سغ���وط1النف�سية1مقارنه1
بوال���دي11ٌٌٌّّّالتالمي���ذ1العاديني1ويتفق1هذا1مع1ما1مت1التو�سل1له1يف1نتيجة1الفر�ص1

االأول1.1

نتائج الفر�س الثاين : الذي ن�س�ه :1»1يزداد1�سيوع1بع�ص1ال�سغوط1النف�سية1دون1
غريها1لدي1اآباء1واأمهات1التالميذ1املعاقني1انفعاليا1»1.

وللتحق���ق1من1ه���ذا1الفر�ص1ا�ستخدم1الباح���ث1الن�سب1املئوية1للتع���رف1علي1اأكرث1
ال�سغ���وط1النف�سي���ة1�سيوعا1لدى1اآباء1��1اأمهات1التالميذ1املعاقني1انفعاليا,1وجاءت1

النتائج1كما1باجلدول1التايل1:
جدول )11( 

الن�سب املئوية ملقيا�س ال�سغوط النف�سية باأبعاده املختلفة لدي اآباء التاميذ 
املعاقني انفعاليا )ن =35(

آباء 

المعاقين 

انفعاليا

(ن =35)

درجات الضغوط النفسية بأبعاد	 المختلفة

النسبةاالكتئا	النسبةالتهديدالنسبةاإلحباطالنسبةالقلق
الدرجة 

الكلية
النسبة

130%18,1833%2032%19,3925%15,15120%72,73

235%21,2135%21,2133%2022%13,33125%75,76

333%2040%24,2430%18,1830%18,18133%80,60

432%19,3930%18,1834%20,6028%16,97124%75,15

529%17,5831%18,7932%19,3926%15,76118%71,52

628%16,9734%20,6023%13,9424%14,55109%66,06

726%15,7636%21,8229%17,5828%16,97119%72,12

824%14,5532%19,3928%16,9729%17,58113%68,48

936%21,8228%16,9733%2030%18,18127%76,97

1040%24,2429%17,5840%24,2424%14,55133%80,60

1135%21,2124%14,5530%18,1825%15,15114%69,09

1236%21,8225 %15,1535%21,2126%15,76122%73,94
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1332%19,3926%15,7628%16,9730%18,18116%70,30

1434%20,6030%18,1826%15,7631%18,79121%73,33

1536%21,8227%16,3624%14,5525%15,15112%67,88

1635%21,2126%15,7625%15,1527%16,36113%68,48

1739%23,6441%24,8536%21,8228%16,97144%87,27

1835%21,2130%18,1828%16,9726%15,76119%72,12

1934%20,6040%24,2436%21,8222%13,33132%80

2038%23,0333%2038%16,9720%12,12129%78,18

2133%2036%21,8230%18,1819%11,52118%71,52

2232%19,3935%21,2133%2025%15,15125%75,76

2325%15,1538%23,0330%18,1821%12,73114%69,09

2435%21,2130%18,1829%17,5818%10,91112%67,88

2525%15,1540%24,2428%16,9721%12,73114%69,09

2623%13,9435%21,2130%18,1824%14,55122%73,94

2731%18,7935%21,2133%2026%15,76125%75,76

2829%17,5836%21,8233%2025%15,15123%74,55

2933%2029%17,5832%19,3926%15,76120%72,73

3028%16,9724%14,5535%21,2128%16,97115%69,70

3136%21,8236%21,8236%21,8230%18,18138%83,64

3231%18,7934%20,6029%17,5824%14,55118%71,52

3342%25,4535%21,2140%24,2425%15,15142%86,06

3432%19,3935%21,2128%16,9726%15,76121%73,33

3541%24,8533%2035%21,2128%16,97137%83,03

واجل���دول1الت���ايل1يو�سح11الن�س���ب1املئوية1ملقيا�ص1ال�سغ���وط1النف�سية1لدي1اأمهات1
التالميذ1املعاقني1انفعاليا1كما1باجلدول1التايل1:1
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جدول )12(
 الن�سب املئوية ملقيا�س ال�سغوط النف�سية باأبعاده املختلفة

لدي اأمهات التاميذ املعاقني انفعاليا )ن =35(
أمهات 

المعاقين 
انفعاليا

(ن=35)

درجات الضغوط النفسية بأبعاد	 المختلفة

الدرجة النسبةاالكتئا	النسبةالتهديدالنسبةاإلحباطالنسبةالقلق
الكلية

النسبة

133%2030%18,1830%18,1822%13,33115%69,70

228%16,9735%21,2125%15,1521%12,73109%66,06

330%18,1836%21,8226%15,7625%15,15117%70,91

436%21,8235%21,2128%16,9728%16,97127%76,97

534%20,6038%23,0335%21,2130%18,18137%83,03

635%21,2135%21,2136%21,8225%15,15131%79,39

736%21,8238%23,0330%18,1826%15,76130%78,79

831%18,7940%24,2440%24,2424%14,55135%81,82

934%20,6041%24,8532%19,3923%13,94130%78,79

1038%23,0336%21,8235%21,2125%15,15134%81,21

1139%23,6428%16,9736%21,8226%15,76129%78,18

1235%21,2126%15,7633%2030%18,18124%75,15

1332%19,3927%16,3630%18,1818%10,91107%64,85

1430%18,1835%21,2134%20,6025%15,15124%75,15

1536%21,8236%21,8228%16,9721%12,73121%73,33

1635%21,2133%2034%20,6019%11,52121%73,33

1738%23,0330%18,1826%15,7620%12,12114%69,09

1840%24,2429%17,5825%15,1524%14,55118%71,52

1932%19,3926%15,7624%14,5521%12,73103%62,42

2029%17,5831%18,7923%13,9421%12,73104%63,03

2135%21,2124%14,5535%21,2125%15,15119%72,12

2236%21,8228%16,9730%18,1820%12,12114%69,09
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2340%24,2442%25,4528%16,9721%12,73131%79,39

2433%2041%24,8529%17,5825%15,15128%77,58

2539%23,6440%24,2435%21,2129%17,58143%86,67

2635%21,2135%21,2126%15,7619%11,52115%69,70

2735%21,2136%21,8225%15,1520%12,12116%70,30

2836%21,8235%21,2131%18,7931%18,79133%80,60

2942%25,4536%21,8236%21,8220%12,12134%81,21

3029%17,5838%23,0338%23,0318%10,91123%74,55

3128%16,9734%20,6034%20,6020%12,1211670,30

3236%21,8235%21,2135%21,2121%12,73127%76,97

3338%23,0338%23,0338%23,0326%15,76140%84,85

3436%21,8234%20,6034%20,6028%16,97132%80

3538%23,0338%23,0338%23,0329%17,58141%85,45

كم���ا1يبني1اجل���دول1الت���ايل1املتو�سط���ات1واالنحراف���ات1املعياري���ة1والن�س���ب1املئوية1
ملقيا����ص1ال�سغ���وط1النف�سي���ة1لدي11اآب���اء1���1اأمه���ات1التالميذ1املعاق���ني1انفعاليا1كما1

باجلدول1التايل1:1

ج��دول )13(   
املتو�سطات واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية ملقيا�س ال�سغوط النف�سية 

باأبعاده املختلفة لدي  اآباء ـــــــ اأمهات التاميذ املعاقني انفعاليا )ن =35(

 مقياس                      العينة
الضغوط النفسية

 بأبعاد	 المختلفة 

آباء المعاقين انفعاليا
أمهات المعاقين انفعاليا  

النسبةعمالنسبةعم

21,07%19,7934,773,58%32,664.76القلق

20,76%19,7634,264.71%32,604,70اإلحباط

19,08%19,0731,494,69%31,464,18التهديد

14,30%15,4523,603,74%25,493,27االكتئا	

75,19%74,41124,0610,49%122,778,91الدرجة الكلية للمقياس
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يت�س���ح1م���ن1ج���دول1)11(1,1وج���دول1)12(1,1وج���دول)13(1وج���ود1�سغ���وط1نف�سية1
اأك���رث1�سيوع���ا1عند1ك���ال1من1اأب���اء1التالميذ1املعاق���ني1انفعاليا1,1واأمه���ات1التالميذ1
املعاق���ني1انفعالي���ا1,1كم���ا1تب���ني1اأن1بع�ص1اأبع���اد1مقيا����ص1ال�سغ���وط1النف�سية1اأكرث1
�سيوع���ا1وانت�س���ارا1عن���د1كال1م���ن1اآباء1واأمه���ات1التالمي���ذ1املعاقني1انفعالي���ا1,1فكان111111111111111111111111111
)1القل���ق1,1واالإحب���اط1,1والتهدي���د1,1والدرج���ة1الكلية(1ملقيا����ص1ال�سغوط1النف�سية1
اأكرث1انت�سارا1عند1اأمهات1املعاقني1انفعاليا1,1يف1حني1كان1)االكتئاب1(1اأكرث1انت�سارا1
عن���د1اآب���اء1املعاق���ني1انفعاليا1,1وتتفق1هذه1النتيجة1م���ن1اأن1ال�سعور1العام1بال�سغط1
النف�س���ي1عن���د1االإن���اث1اأك���رث1من1الذك���ور1وهم1ما1يتف���ق1مع1نتيجة1ه���ذا1الفر�ص1,1
وق���د1ظه���ر1�سي���وع1ال�سغ���وط1النف�سية1عن���د1والدي1ٌّالتالمي���ذ1املعاق���ني1انفعاليا1,1
وتتف���ق1ه���ذه1النتيج���ة11مع1ما1مت1التو�سل1له1من1وج���ود1ال�سغوط1يف1حياة1الب�سر1
ب�سك���ل1عام1فمكابدة1املعي�سة1و�سغوط1احلياة1ت���وؤدي1ملزيد1من1ال�سغوط1النف�سية111111111111111111111111111

)1جميل1ح�سن1الطهراوي4481:120081,1(1.

ويري1الباحث1اإذا1كان1هذا1حال1االإن�سان1علي1وجه1العموم1فما1بالنا1بحياة1والدي1ٌّ
التالميذ1املعاقني1انفعاليا1فهم1علي1الدوام1يف1حالة1قلق1واإحباط1نتيجة1ت�سرف1
اأبنائه���م1,1كم���ا1اأنه���م1يعان���ون1م���ن1ال�سع���ور1بالتهدي���د1م���ن1ج���راء1�سل���وك1اأبنائهم1
ولديه���م1حال���ة1م���ن1االكتئ���اب1وهو1م���ا1يتما�ص1مع1م���ا1مت1التو�سل1له1م���ن1نتيجة1
ه���ذا1الفر����ص1,1فقد1تب���ني1اأن1االأ�سخا����ص1الذين1يقدمون1الرعاي���ة1للمعاقني1هم1
يعانوا1من1ال�سغوط1نتيجة1احتكاكهم1بهوؤالء1املعاقني1,1مما1يوؤثر1علي1اأعرا�سهم1
 (Hartelius ;  Hartelius   ; Rickeberg11111.1االإدراكية1والعاطفية1واحلركية

& Laakso, 2010: 381- 393)

وي���ري1الباح���ث1اأن1االإن���اث1اأكرث1ح�سا�سي���ة1لل�سغوط1النف�سي���ة1,1وهو1ما1تبني1من1
نتيج���ة1الفر����ص1م���ن1زي���ادة1ال�سغ���وط1النف�سي���ة1عند1اأمه���ات1التالمي���ذ1املعاقني1
انفعاليا1مقارنة1باآبائهم1,1وان1وجود1اأبناء1معاقني1انفعاليا1يزيد1من1املهام1املوكلة1
عل���ي1الوالدي���ن1ول���ذا1جن���د1انت�س���ار1ال�سغ���وط1النف�سي���ة1ل���دي1وال���دي1ٌّالتالميذ1

املعاقني1انفعاليا.
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نتائ�ج الفر��س الثال�ث : الذي ن�س�ه1:1»1توج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1عند1
م�ستوي10,051بني1متو�سطات1درجات1اآباء1التالميذ1املعاقني1انفعاليا1ومتو�سطات1
درجات1اأمهات1التالميذ1املعاقني1انفعاليا1علي1مقيا�ص1ال�سغوط1النف�سية1باأبعاده1

املختلفة1»11.1

وللتحق���ق1م���ن1هذا1الفر����ص1ا�ستخدم1الباح���ث1اختب���ار1»ت«1T.test1للمقارنة1بني1
متو�سط���ات1درج���ات1اآب���اء1التالميذ1املعاق���ني1انفعاليا1ومتو�سط���ات1درجات1اأمهات1
التالمي���ذ1املعاق���ني1انفعاليا1عل���ي1مقيا�ص1ال�سغ���وط1النف�سية1باأبع���اده1املختلفة11,1

وجاءت1النتائج1كما1باجلدول1التايل:11

جدول )14( 
قيمــة » ت » وداللتهــا االإح�ســائية بني متو�ســطات درجــات  اآباء التاميذ املعاقــني انفعاليا 
ومتو�ســطات درجات اأمهات التاميذ املعاقني انفعاليا يف مقيا�س ال�سغوط النف�سية باأبعاده 

املختلفة  .
                 

            العينة
مقياس 

الضغوط النفسية
 بأبعاد	 المختلفة 

آباء التالميذ المعاقين   
انفعاليا  (ن=35)

أمهات التالميذ المعاقين 
انفعاليا (ن=35)

قيمة ت
مستوي 
الداللة عمعم    

32,664.7634,773,582,100,05القلق

غير دال32,604,7034,264.711,47اإلحباط

غير دال31,464,1831,494,690.03التهديد

25,493,2723,603,742,250,05االكتئا	

غير دال122,778,91124,0610,490.55الدرجة الكلية

يت�س���ح1م���ن1اجلدول1ال�سابق1وجود1فروق1دال���ة1اإح�سائيا1عند1م�ستوي10,051بني1
متو�سط���ات1درج���ات1اآب���اء1التالميذ1املعاق���ني1انفعاليا1ومتو�سط���ات1درجات1اأمهات1
التالميذ1املعاقني1انفعاليا1يف1مقيا�ص1ال�سغوط1النف�سية1يف1بعد1)القلق(1,1وذلك1
يف1اجتاه1اأمهات1التالميذ1املعاقني1انفعاليا1,1يف1حني1كانت1الفروق1دالة1اإح�سائيا1
عن���د1م�ست���وي10,051يف1بعد1)االكتئاب(1يف1اجتاه1اأب���اء1التالميذ1املعاقني1انفعاليا1,1

بينما1مل1توجد1فروق1بينهما1يف1اأبعاد1



ال�شغوط النف�شية لدي اآباء واأمهات التالميذ املعاقني انفعاليا د . حممود مندوه حممد �شامل

- 322 -

)1االإحب���اط1������1التهدي���د1��������1الدرج���ة1الكلي���ة1للمقيا����ص1(1,1وميك���ن1تف�س���ري1ه���ذه1
النتيجة1يف1�سوء1اأن1االأمهات1اأكرث1احتكاكا1باأطفالهم1يف1مثل1هذه1املرحلة1,1ومن1
ث���م1ي�سع���رون1مب�ساكلهم1ويكون1اأكرث1قلقا1عليه���م1,1يف1حني1يكون1الرجال1االأكرث1
ان�سغ���اال1مب�ساري���ف1املن���زل1وتكالي���ف1املعي�س���ة1ويرون1م�سق���ة1احلي���اة1و�سغوطها1
فيكون���وا1اأك���رث1حزنا1واكتئابا1عل���ي1م�ستقبل1اأبنائهم1,1واأن1ه���ذه1النتيجة1تتما�سي1
مع1طبيعة1جمتمعاتنا1العربية1,1وكذلك1مع1ما1تو�سل1اإليه1كل1من11بري�سون1,1ورو1,1
(Persons & Rao 1985 )11985من1اأن1ال�سغوط1النف�سية1ت�سببت1يف1ظهور1اأعرا�ص1

مر�سية1عند1االإناث1اأعلي1من1الذكور1.

كم���ا1تتف���ق1نتيجة1ه���ذا1الفر�ص1مع1ما1تو�س���ل1اإليه1كال1من1)1ح�س���ن1عبد1املعطي11,1
1992(1؛1جاني���تJanet,2005)111120051,1(1,1م���ن1التاأث���ري1ال�سلبي1لل�سغوط1النف�سية1
علي1ال�سحة1النف�سية1وطبعها1بطابع1مر�سي1عند1كال1اجلن�سني1,11ولها1تاأثرياتها1علي1

التكيف1العام1لل�سخ�سية11.

وي���ري1الباح���ث1اأن1نتيج���ة1هذا1الفر�ص1ت�س���ري1اإيل1اأن1االأمه���ات1اأكرث1�سعورا1بالقلق1
,1واأق���ل1ق���درة1عل���ي1حتم���ل1ال�سغوط1النف�سي���ة1,1وهو1ما1يتف���ق1مع1نتيج���ة1الدرا�سات1
واالأبحاث1ال�سابقة1,1فاالأمهات1اأكرث1احتكاكا1باالأبناء1واأكرث1معرفة1بهم1,1ولذا1ال�سعور1
بالقلق1يت�سمن1اخلوف1علي1م�ستقبل1حياتهم1,1وعالقاتهم1,1وطبيعة1تعامالتهم1مع1
املحيطني1بهم1واأكرث1تاأثرا1من1جراء1�سلوكهم1يف1حني1اأن1االآباء1يكونون1اأكرث1اكتئابا1
نتيجة1مقارنة1االآباء1بني1�سلوك1اأبنائهم1و�سلوك1اأبناء1االآخرين1,1فاالآباء1اأكرث1احتكاكا1
بالعامل1اخلارجي1,1واكتئابهم1نتيجة1اأن1اأبنائهم1ال1يقدرون1امل�سئولية1وكثريي1امل�ساكل1

مما1ي�سيع1جهودهم1111111.1

نتائ�ج الفر��س الراب�ع : الذي ن�س�ه :1»1توجد1بع����ص1ا�سرتاتيجي���ات1التعامل1مع1
ال�سغوط1النف�سية1االأكرث1�سيوعا1لدى1اآباء1�����1واأمهات1التالميذ1املعاقني1انفعاليا1»1.1

وللتحق���ق1من1ه���ذا1الفر�ص1ا�ستخدم1الباح���ث1الن�سب1املئوية1للتع���رف1علي1اأكرث1
اإ�سرتاتيجي���ات1التعامل1م���ع1ال�سغوط1النف�سية1االأكرث1�سيوعا1ل���دى1اآباء1��1اأمهات1

التالميذ1املعاقني1انفعاليا,1وجاءت1النتائج1كما1باجلدول1التايل1:
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جدول )15( 
الن�سب املئوية ملقيا�س اإ�سرتاتيجيات التعامل مع ال�سغوط النف�سية

 باأبعاده املختلفة لدي اآباء التاميذ املعاقني انفعاليا  )ن =35(

آباء المعاقين 
انفعاليا

(ن =35)

درجات إستراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية بأبعاد	 المختلفة

إستراتيجية 
المواجهة

النسبة
اإلستراتيجية 

المعرفية
النسبة

إستراتيجية 
الرجوع 

للدين
النسبة

إستراتيجية 
الفكاهة 
والترفيه

النسبة

140%26,1425%16,3422%14,3820%13,07

236%23,5331%20,2625%16,3430%19,61

338%24,8428%18,3018%11,7628%18,30

428%18,3029%18,9523%15,0329%18,95

537%24,1827%17,6520%13,0730%19,61

638%24,8428%18,3024%15,6928%18,30

741%26,8024%15,6928%18,3026%16,99

842%27,4528%18,3024%15,6931%20,26

940%26,1423%15,0325%16,3422%13,33

1036%23,5319%12,4226%16,9926%16,99

1135%22,8830%19,6121%13,7325%16,34

1233%21,5732%20,9222%13,3327%17,65

1338%24,8428%18,3018%11,7632%20,92

1429%18,9529%18,9519%12,4230%19,61

1520%13,0730%19,6120%13,0721%13,73

1624%15,6925%16,3417%11,1128%18,30

1734%22,2228%18,3018%11,7630%19,61

1832%20,9223%15,0315%9,8027%17,65

1926%16,9920%13,0717%11,1133%21,57

2024%15,6931%20,2620%13,0730%19,61

2132%20,9230%19,6122%14,3829%18,95
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2235%22,8833%21,5723%15,0318%11,76

2340%26,1431%20,2624%15,6930%19,61

2426%16,9925%16,3427%17,6529%18,95

2531%20,2631%20,2628%18,3028%18,30

2630%19,6130%19,6125%16,3426%16,99

2735%22,8826%16,9924%15,6927%17,65

2838%24,8424%15,6919%12,4222%13,33

2930%19,6125%16,3420%13,0730%19,61

3025%16,3423%15,0318%11,7628%18,30

3128%18,3018%11,7617%11,1126%16,99

3223%15,0320%13,0720%13,0730%19,61

3330%19,6123%15,0322%14,3827%17,65

3442%27,4527%17,6517%11,1126%16,99

3541%26,8022%14,3822%14,3819%12,42

واجل���دول1الت���ايل1يو�س���ح11الن�س���ب1املئوي���ة1ملقيا����ص1اإ�سرتاتيجي���ات1التعام���ل1م���ع1
ال�سغ���وط1النف�سية1باأبعاده1املختلفة1لدي1اأمه���ات1التالميذ1املعاقني1انفعاليا1كما1

باجلدول1التايل1:1
جدول )16( 

الن�سب1املئوية1ملقيا�ص1اإ�سرتاتيجيات1التعامل1مع1ال�سغوط1النف�سية
1باأبعاده1املختلفة1لدي1اأمهات1التالميذ1املعاقني1انفعاليا1)ن1=35(

أمهات  
المعاقين 
انفعاليا

(ن =35)

درجات إستراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية بأبعاد	 المختلفة 

إستراتيجية
المواجهة

اإلستراتيجية النسبة
المعرفية 

إستراتيجية النسبة
الرجوع 
للدين 

إستراتيجية  النسبة
الفكاهةوالترفيه 

النسبة

135%22,8823%15,0321%13,7330%19,61

230%19,6130%19,6123%15,0333%21,57

333%21,5725%16,3418%11,7629%18,95

425%16,3428%18,3023%15,0334%22,22

532%20,9227%17,6519%12,4228%18,30
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641%26,8030%19,6124%15,6929%18,95

740%26,1424%15,6928%18,3026%16,99

838%24,8428%18,3024%15,6934%22,22

929%18,9522%14,3825%16,3430%19,61

1031%20,2619%12,4224%15,6934%22,22

1127%17,6530%19,6121%13,7325%16,34

1232%20,9231%20,2622%14,3826%16,99

1330%19,6128%18,3019%12,4231%20,26

1431%20,2629%18,9522%14,3829%18,95

1525%16,3430%19,6120%13,0724%15,69

1629%18,9530%19,6118%11,7630%19,61

1732%20,9228%18,3020%13,0728%18,30

1832%20,9223%15,0318%11,7629%18,95

1926%16,9920%13,0717%11,1130%19,61

2024%15,6931%20,2620%13,0729%18,95

2132%20,9230%19,6122%14,3732%20,92

2224%15,6933%21,5720%13,0730%19,61

2340%26,1431%20,2624%15,6928%18,30

2426%16,9925%16,3420%13,0731%20,26

2530%19,6131%20,2621%13,7325%16,34

2630%19,6130%19,6125%16,3430%19,61

2735%22,8826%16,9924%15,6929%18,95

2838%24,8424%15,6918%11,7631%20,26

2930%19,6125%16,3420%13,0732%20,92

3031%20,2630%19,6118%11,7625%16,34

3128%18,3018%11,7617%11,1133%21,57

3225%16,3420%13,0720%13,0725%16,34

3329%18,9523%15,0325%16,3430%19,61

3434%22,2228%18,3017%11,1128%18,30

3540%26,1422%14,3722%14,3729%18,95
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كم���ا1يبني1اجل���دول1الت���ايل1املتو�سط���ات1واالنحراف���ات1املعياري���ة1والن�س���ب1املئوية1
ملقيا�ص1اإ�سرتاتيجيات1التعامل1مع1ال�سغوط1النف�سية1لدي11اآباء1���1اأمهات1التالميذ1

املعاقني1انفعاليا1كما1باجلدول1التايل1:1

جدول )17(
 املتو�ســطات واالنحرافــات املعياريــة والن�ســب املئوية ملقيا�ــس اإ�ســرتاتيجيات التعامل مع 

ال�سغوط النف�سية باأبعاده املختلفة لدي  اآباء ــــ اأمهات التاميذ املعاقني انفعاليا )ن =35(

درجات                                    العينة
إستراتيجيات التعامل
مع الضغوط النفسية

بأبعاد	 المختلفة

أمهات المعاقين انفعالياآباء المعاقين انفعاليا

النسبةعم
المئوية

م
ع

النسبة
المئوية

إستراتيجية المواجهة   33,066,13%21,6131,264,81%20,43

17,27%17,2926,434,02%26,463,95اإلستراتيجية المعرفية 

13,80%14,0121,112,77%21,433,42إستراتيجية الرجوع للدين 

19,16%17,7129,312,72%27,093,66إستراتيجية الفكاهة والترفيه 

يت�س���ح1م���ن1اجل���داول1)15(1,1)16(1,)17(1وج���ود1اإ�سرتاتيجي���ات1للتعام���ل1م���ع1
ال�سغ���وط1النف�سي���ة1اأك���رث1�سيوعا1عن���د1كال1من1اآب���اء1التالميذ1املعاق���ني1انفعاليا1
اأبع���اد1مقيا����ص1 بع����ص1 اأن1 تب���ني1 كم���ا1 1, انفعالي���ا1 املعاق���ني1 التالمي���ذ1 واأمه���ات1 1,
اإ�سرتاتيجي���ات1التعام���ل1م���ع1ال�سغوط1النف�سي���ة1اأكرث1�سيوعا1وانت�س���ارا1عند1كال1
من1اآباء1واأمهات1التالميذ1املعاقني1انفعاليا1,1وتتفق1هذه1النتيجة1مع1ما1تو�سلت1
ل���ه1درا�س���ة11كرمي1من�سور1حممد1ع�سران1)141:2012(1من1اختالف1اإ�سرتاتيجيات1
التعام���ل1م���ع1ال�سغ���وط1النف�سي���ة1باخت���الف1اإ�سرتاتيجية1الوالدي���ن1فمنهم1من1
يتخ���ذ1اإ�سرتاتيجي���ة1املناق�سة1واحلوار1اأو1اإ�سرتاتيجي���ة1جتاهل1امل�سكلة1ومنها1من1
يلج���اأ1اإيل1االإ�سرتاتيجي���ة1الديني���ة1اأو1اإ�سرتاتيجي���ة1طلب1امل�سان���دة1االجتماعية1,1
ومنه���م1م���ن1يلجاأ1اإيل1اإ�سرتاتيجية1حتويل1النظر1مل�س���اكل1اأخرى1,1فالفرد1عندما1
يواجه1حدث1موؤمل1ي�سبب1له1ال�سعور1بالقلق1والتوتر1وي�سلك1�سلوكا1ما1للتخفيف1
م���ن1حدة1ال�سغ���وط1,1وبالطبع1تزداد1االآث���ار1ال�سلبية1لل�سغ���وط1عندما1يواجهها1
الف���رد1باإ�سرتاتيجي���ات1اإحجامي���ة1,1والعك����ص11فم���ع1اإ�سرتاتيجي���ة1التعام���ل1م���ع1

ال�سغوط1النف�سية1بطريقة1اإقداميه1تقلل1االآثار1ال�سلبية1لها1.
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فف���ي1درا�سة1ا�ستهدف���ت1و�سع1اإ�سرتاتيجي���ات1للحد1من1ال�سغ���وط1النف�سية1لدي1
الوالدي���ن1املهتمني1برعاي���ة1االأطفال1الر�سع1وتلبي���ة1احتياجاتهم1,1وذلك1بو�سع1
اإ�سرتاتيجي���ات1للرتوي���ح1والرتفي���ه1للتقلي���ل1م���ن1ال�سغ���وط1الواقع���ة1عليه���م1,1
وتدعي���م1العالق���ات1االأ�سرية1,1مم���ا1يجعل1الوالدين1يتكيفون1م���ع1هذه1ال�سغوط1

( Margetts  , 2005 : 77-84).11الواقعة1عليهم

وي���ري1الباح���ث1اأن1تبن���ي1االآب���اء1اأو1االأمه���ات1الإح���دى1اإ�سرتاتيجي���ات1التعامل1مع1
ال�سغ���وط1النف�سي���ة1تتوقف1عل���ي1عوامل1كثرية1منها1�سخ�سي���ة1االآباء1اأو1االأمهات1
واإدراكه���م1مل���دي1فاعلية1ه���ذه1االإ�سرتاتيجي���ة1واالأ�سلوب1الذي1يتبن���اه1اأحد1اأو1كال1
الوالدي���ن1,1كم���ا1يتوق���ف1علي1�سخ�سية1ك���ال1من1االآباء1اأو1االأمه���ات1,1ومدي1جناح1
االأ�سل���وب1امل�ستخ���دم1من1قبل1اأحد1اأو1كال1الوالدين1,1وهذا1ما1ات�سح1من1اأن1االآباء1
كان���وا1االأك���رث1يف1ا�ستخدام1اإ�سرتاتيجية1املواجه���ة1اإذ1اأن1االآباء1بطبيعتهم1اخل�سنة1
يكون���وا1اأمي���ل1ال�ستخ���دام1املواجه���ة1لتعدي���ل1�سل���وك1اأبنائهم1يف1ح���ني1اأن1االأمهات1
كانوا1اأميل1ال�ستخدام1اإ�سرتاتيجية1الفكاهة1والرتفية1لتحقيق1هدفهم1يف1تعديل1

�سلوك1اأبنائهم1وهذا1ما1توؤكده1نتيجة1هذا1الفر�ص1.1

نتائ�ج الفر��س اخلام�س : الذي ن�س�ه : »1توجد1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1عند1
م�ستوي10,051بني1متو�سطات1درجات1اآباء1التالميذ1املعاقني1انفعاليا1ومتو�سطات1
درج���ات1اأمه���ات1التالميذ1املعاقني1انفعالي���ا1علي1مقيا����ص1ا�سرتاتيجيات1التعامل1

مع1ال�سغوط1النف�سية1باأبعاده1املختلفة1»1.

للتحق���ق1م���ن1ه���ذا1الفر����ص1ا�ستخ���دم1الباح���ث1اختب���ار1»ت«1T.test1للمقارنة1بني1
متو�سط���ات1درج���ات1اآب���اء1التالميذ1املعاق���ني1انفعاليا1ومتو�سط���ات1درجات1اأمهات1
التالمي���ذ1املعاق���ني1انفعالي���ا1يف1اإ�سرتاتيجي���ات1التعام���ل1مع1ال�سغ���وط1النف�سية1

باأبعاده1املختلفة1,1وجاءت1النتائج1كما1باجلدول1التايل1:
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جدول )18(1
قيمــة » ت » وداللتهــا االإح�ســائية بني متو�ســطات درجات  اآبــاء التاميذ املعاقــني انفعاليا 
ومتو�ســطات درجات اأمهات التاميذ املعاقني انفعاليا يف مقيا�س اإ�ســرتاتيجيات التعامل مع 

ال�سغوط النف�سية باأبعاده املختلفة.  
                 

أبعاد                            العينة 
مقياس

استراتيجيات التعامل
 مع الضغوط النفسية 

بأبعاد	 المختلفة

آباء التالميذ 
المعاقين انفعاليا  

(ن=35)

أمهات التالميذ المعاقين 
انفعاليا (ن=35)

قيمة ت
مستوي 
الداللة عمعم    

غير دال33,066,1331,264,811,37إستراتيجية المواجهة

غير دال26,463,9526,434,020,03اإلستراتيجية المعرفية

غير دال21,433,4221,112,770,42إستراتيجية الرجوع للدين

27,093,6629,312,722,890,01إستراتيجية الفكاهة والترفيه

يت�س���ح1م���ن1اجل���دول1ال�سابق1وجود1فروق1دال���ة1اإح�سائيا1عند1م�ست���وي10,011بني1
متو�سط���ات1درج���ات1اآب���اء1التالميذ1املعاق���ني1انفعاليا1ومتو�سط���ات1درجات1اأمهات1
التالمي���ذ1املعاق���ني1انفعالي���ا1يف1مقيا����ص1ا�سرتاتيجي���ات1التعام���ل1م���ع1ال�سغ���وط1
النف�سي���ة1يف1بع���د1)1اإ�سرتاتيجي���ة1الفكاه���ة1والرتفي���ه1(1ل�سال���ح1اأمه���ات1املعاق���ني1
انفعالي���ا1,11بينم���ا1مل1توجد1اأي1ف���روق1بينهما1يف1بقية1اأبعاد1مقيا�ص1ا�سرتاتيجيات1
التعامل1مع1ال�سغوط1النف�سية1)1اإ�سرتاتيجية1املواجهة1����1االإ�سرتاتيجية1املعرفية1
����1اإ�سرتاتيجية1الرجوع1للدين1(1,1وميكن1تف�سري1هذه1النتيجة1يف1�سوء1ما1اأو�سحته1
نتيجة1درا�سة)1نادر1فهمي1الزيود20051,1(1من1وجود1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1يف1
اإ�سرتاتيجيات1التعامل1مع1ال�سغوط1تعزى1اإىل1متغري1اجلن�ص1وهذا1ما1اأو�سحته1
نتيج���ة1الدرا�س���ة1من1ا�ستخدام1االأمه���ات1الإ�سرتاتيجية1الفكاه���ة1والرتفيه11,1كما1
 (Kaptin & Weinman ,200412004,1ات�س���ح1م���ن1درا�س���ة1كابت���ني1؛1وينم���ان
( 11:120اأن���ه1ميك���ن1التميي���ز1ب���ني1اأكرث1من1ن���وع1من1اإ�سرتاتيجي���ة1املواجهة1وهما1
اأن1اإ�سرتاتيجي���ة1املواجه���ة1ترك���ز1على1اجلوان���ب1الوجدانية1واالنفعالي���ة1,1ومنها1
م���ن1تركز1علي1امل�سكلة1ذاته���ا1,1وقد1اأو�سحت1النتائج1اأن1اإ�سرتاتيجية1التعامل1مع1
ال�سغوط1النف�سية1املرتكزة1علي1اجلوانب1الوجدانية1متيزت1به1اأمهات1التالميذ1

املعاقني1انفعاليا1عن1االآباء1.1
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وي���ري1الباحث1اأن1كال1الوالدين1يحاول1اتخاذ1كافة1اال�سرتاتيجيات1للتعامل1مع1
�سغوطهم1النف�سية1اإال1اأن1االأمهات1يركزن1علي1اجلوانب1الوجدانية1حيث1طبيعة1
العالق���ة1الوثيق���ة1واخلا�سة1بني1االأمهات1واأبنائهن1,1مم���ا1يجعل1االأمهات1االأكرث1
تاأثريا1علي1اجلوانب1الوجدانية1عند1اأبنائهم1,1يف1حني1اأن1االآباء1يتعاملن1بطريق1
اأك���رث1خ�سون���ة1م���ع1اأبنائه���م1اإذا1م���ا1قورن���وا1باأمهات1التالمي���ذ1املعاق���ني1انفعاليا1,1
فاالأمه���ات1تتخ���ذ1طرق���ا1تقربها1م���ن1اأبنائها1عن1طري���ق1اأ�سياء1حمبب���ة1لهم1وهي1
هن���ا)1اإ�سرتاتيجي���ة1الفكاه���ة1والرتفي���ة1(1لتحقيق1الهدف1وتعدي���ل1ال�سلوك1وهو1
م���ا1اأكدت���ه1نتيجة1ه���ذا1الفر�ص1م���ن1ا�ستخ���دام1االأمه���ات1الإ�سرتاتيجي���ة1الفكاهة1

والرتفيه1ب�سكل1دال1اإح�سائيا1عن1اآباء1املعاقني1انفعاليا11.1

نتائج الفر�س ال�ساد�س :  الذي ن�سه :1»1توجد1بع�ص1احلاجات1االإر�سادية1االأكرث1
�سيوعا1لدي11اآباء1�����1اأمهات1التالميذ1املعاقني1انفعاليا1»111.1

للتحق���ق1م���ن1ه���ذا1الفر�ص1ا�ستخ���دم1الباحث1الن�س���ب1املئوية1للتع���رف1علي1اأكرث1
احلاجات1االإر�سادية1�سيوعا1لدى1اآباء1��1اأمهات1التالميذ1املعاقني1انفعاليا1,1وجاءت1

النتائج1كما1باجلدول1التايل:

جدول )19(
 الن�سب املئوية لقائمة احلاجات االإر�سادية باأبعاده املختلفة

لدي اآباء التاميذ املعاقني انفعاليا )ن =35(
آباء المعاقين 

انفعاليا
(ن =35)

درجات قائمة الحاجات اإلرشادية  بأبعاد	 المختلفة

المساندة 
االجتماعية 

النسبة
اإلرشاد

والتوجيه لألبناء
النسبة

المناقشة 
والحوار 

النسبة

115%16,1325%26,8819%20,43
214%15,0528%30,1118%19,35
320%21,5124%25,8112%12,90

414%15,0526%27,9615%16,13

517%18,2820%21,5121%22,58

621%22,5819%20,4322%32,66
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718%19,3518%19,3518%19,35

819%20,4323%24,7317%18,28
921%22,5825%26,8814%15,05

1022%32,6625%26,8816%17,20
1124%25,8128%30,1115%16,13

1217%18,2830%32,2619%20,43

1318%19,3525%26,8814%15,05

1419%20,4323%24,7317%18,28

1520%21,5125%26,8813%13,98
1621%22,5826%27,9620%21,51
1722%32,6628%30,1124%25,81

1825%26,8826%27,9618%19,35

1918%19,3523%24,7319%20,43
2020%21,5125%26,8820%21,51
2121%22,5826%27,9621%22,58
2225%26,8819%20,4318%19,35
2320%21,5118%19,3516%17,20
2421%22,5820%21,5114%15,05
2524%25,8124%25,8115%16,13

2615%16,1330%32,2619%20,43

2718%19,3531%33,3322%32,66

2816%17,2032%34,4121%22,58
2917%18,2825%26,8823%24,73
3020%21,5126%27,9625%26,88
3124%25,8128%30,1119%20,43
3221%22,5820%21,5118%19,35
3322%32,6624%25,8121%22,58
3421%22,5825%26,8820%21,51
3525%26,8823%24,7324%25,81

واجل���دول1الت���ايل1يو�س���ح11الن�س���ب1املئوي���ة1لقائم���ة1احلاج���ات1االإر�سادي���ة1باأبعاده1
املختلفة1لدي1اأمهات1التالميذ1املعاقني1انفعاليا1كما1باجلدول1التايل1:1
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جدول )20(
 الن�سب املئوية لقائمة احلاجات االإر�سادية باأبعاده املختلفة

لدي اأمهات التاميذ املعاقني انفعاليا )ن =35(
أمهات 

المعاقين 
انفعاليا

(ن =35)

درجات قائمة الحاجات اإلرشادية  بأبعاد	 المختلفة

المساندة 
االجتماعية 

النسبة
اإلرشاد

والتوجيه لألبناء
النسبة

المناقشة 
والحوار 

النسبة

122%32,6625%26,8822%32,66
224%25,8127%29,0323%24,73
325%26,8833%35,4824%25,81
421%22,5827%29,0326%26,96
519%20,4321%22,5820%21,51
620%21,5118%19,3518%19,35
724%25,8120%21,5119%20,43
825%26,8822%32,6624%25,81
924%25,8127%29,0323%32,66

1024%25,8127%29,0325%26,88

1119%20,4325%26,8826%26,96

1218%19,3524%25,8120%21,51
1323%24,7324%25,8124%25,81

1425%26,8818%19,3518%19,35

1526%26,9625%26,8819%20,43

1624%25,8126%26,9620%21,51

1720%21,5130%32,2624%25,81

1815%16,1326%26,9623%24,73
1918%19,3523%24,7325%26,88
2021%22,5825%26,8826%26,96

2124%25,8127%29,0325%26,88

2225%26,8816%17,2024%25,81
2323%24,7318%19,3522%32,66
2424%25,8117%18,2824%25,81
2525%26,8824%25,8125%26,88

2623%24,7330%32,2623%24,73

2725%26,8829%31,1820%21,51



ال�شغوط النف�شية لدي اآباء واأمهات التالميذ املعاقني انفعاليا د . حممود مندوه حممد �شامل

- 332 -

2826%26,9630%32,2618%19,35
2927%29,0325%26,8815%16,13

3025%26,8826%26,9620%21,51

3122%32,6627%29,0322%32,66
3219%20,4320%21,5125%26,88
3318%19,3524%25,8124%25,81
3423%24,7322%32,6623%24,73
3525%26,8828%30,1119%20,43

كم���ا1يب���ني1اجلدول1الت���ايل1املتو�سط���ات1واالنحراف���ات1املعيارية1والن�س���ب1املئوية1
لقائمة1احلاجات1االإر�سادية1باأبعاده1املختلفة1لدي11اآباء1���1اأمهات1التالميذ1املعاقني1

انفعاليا1كما1باجلدول1التايل1:

جدول )21( 
املتو�سطات واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية لقائمة احلاجات االإر�سادية

باأبعاده املختلفة لدي  اآباء ــــ اأمهات التاميذ املعاقني انفعاليا )ن =35(

درجات                  العينة
قائمة الحاجات 

اإلرشادية بأبعاد	 المختلفة

أمهات المعاقين انفعالياأباء المعاقين انفعاليا

عم
النسبة
المئوية

عم
النسبة
المئوية

22,96%21,3522,602,88%19,863,09المساندة االجتماعية

27,68%26,5225,749,01%24,663,58اإلرشاد والتوجيه لألبناء

23,90%19,8822,232,81%18,493,29المناقشة والحوار

يت�س���ح1من1اجل���داول1)19(1,)20(1,1)21(11وجود1بع����ص1احلاجات1االإر�سادية1اأكرث11
�سيوعا1عند1كال1من1اآباء1واأمهات1التالميذ1املعاقني1انفعاليا1,1وتتفق1هذه1النتيجة1
 ( Peter ,George11120051,1م���ع1م���ا1تو�سلت1له1درا�سة1بيرت1,1ج���ورج1,1كري�ستوفر
(Christopher,2005:111-123&1من1اأهمية1حت�سني1نوعية1احلياة11وم�ساندة1
املعاق���ني1انفعاليا1واإجراء1حوار1معه���م1,1مما1يكون1له1تاأثريه1علي1تقليل1اإعاقتهم1
وم���ن1ث���م1يك���ون1ل���ه1اأثر1يف1تقب���ل1الوالدي���ن1الأبنائهم1وم���ن1ثم1خف����ص1ال�سغوط1

النف�سية1الآباء1�����������1واأمهات1املعاقني1انفعاليا1,1وهو1ما1اأكدته1نتيجة1الفر�ص1.
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وي���ري1الباح���ث1اأن1حتقي���ق1ه���ذه1احلاج���ات1االإر�سادية1�سيك���ون1له1تاأث���ري1فعال1يف1
تخفيف1االإعاقة1االنفعالية1لالأبناء1ومن1ثم1تقليل1ال�سغوط1النف�سية1للوالدين1
,1فاالأمه���ات1بحك���م1التواج���د1م���ع1االأبن���اء1يف1معظ���م1االأحي���ان1فهن1اأك���رث1م�ساندة1
اجتماعي���ة1لالأبن���اء1واأكرث1يف1تق���دمي1الن�سيحة1واالإر�ساد1,1وبحك���م1اأنهن1يق�سينا1
وق���ت1اأك���رث1م���ع1اأبنائه���ن1فه���ن1اأك���رث1مناق�س���ة1وح���ورا1,1وه���ذا1م���ا1اأثبتت���ه1نتيجة1
ه���ذا1الفر����ص1من1�سيوع1بع����ص1احلاج���ات1االإر�سادية1مثل1امل�سان���دة1االجتماعية1,1
واالإر�ساد1والتوجيه1,1واملناق�سة1واحلوار1عند1اأمهات1املعاقني1انفعاليا1عن1اآبائهم1.1

نتائ�ج الفر�س ال�س�ابع  :  الذي ن�س�ه :1»1توج���د1فروق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1عند1
م�ستوي10,051بني1متو�سطات1درجات1اآباء1التالميذ1املعاقني1انفعاليا1ومتو�سطات1
درجات1اأمهات1التالميذ1املعاقني1انفعاليا1علي1قائمة1احلاجات1االإر�سادية1خلف�ص1

ال�سغوط1النف�سية1باأبعاده1املختلفة1»1.

وللتحق���ق1م���ن1هذا1الفر����ص1ا�ستخدم1الباح���ث1اختب���ار1»ت«1T.test1للمقارنة1بني1
متو�سط���ات1درج���ات1اآب���اء1التالميذ1املعاق���ني1انفعاليا1ومتو�سط���ات1درجات1اأمهات1
التالمي���ذ1املعاق���ني1انفعالي���ا1علي1قائمة1احلاج���ات1االإر�سادية11باأبع���اده1املختلفة1,1

وجاءت1النتائج1كما1باجلدول1التايل:

جدول )22(
اآبــاء التاميــذ املعاقــني   قيمــة » ت » وداللتهــا االإح�ســائية بــني متو�ســطات درجــات  
انفعالياومتو�ســطات درجات اأمهات التاميذ املعاقني انفعاليا علي قائمة احلاجات االإر�سادية 

باأبعاده املختلفة .

 درجات                   العينة
قائمة الحاجات 

اإلرشادية بأبعاد	 المختلفة

آباء التالميذ المعاقين   
انفعاليا  (ن=35)

أمهات التالميذ المعاقين 
انفعاليا (ن=35)

قيمة ت
مستوي 
الداللة عمعم    

19,863,0922,602,883,840,01المساندة االجتماعية 

غير دال24,663,5825,749,010,66اإلرشاد والتوجيه لألبناء 

18,493,2922,232,815,120,01المناقشة والحوار  
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يت�س���ح1م���ن1اجل���دول1ال�سابق1وجود1فروق1دال���ة1اإح�سائيا1عند1م�ست���وي10,011بني1
متو�سط���ات1درج���ات1اآب���اء1التالميذ1املعاق���ني1انفعاليا1ومتو�سط���ات1درجات1اأمهات1
التالمي���ذ1املعاق���ني1انفعالي���ا1يف1قائم���ة1احلاج���ات1االإر�سادي���ة1اأبع���اد1)1امل�سان���دة1
االجتماعي���ة1���������1املناق�س���ة1واحل���وار1(1,1وذل���ك1ل�سال���ح1اأمه���ات1التالمي���ذ1املعاق���ني1
انفعالي���ا1,1بينم���ا1مل1توج���د1فروق1بينهم���ا1يف1بعد1)1االإر�س���اد1والتوجيه1لالأبناء1(1,1
وميكن1تف�سري1هذه1النتيجة1يف1�سوء1اأن1االأمهات1اأكرث1احتكاكا1باالأبناء1,1ومتابعة1
ل�سلوكه���م1,1وم���ن1ثم1فاإن1االأمهات1يق�سون1وقتا1اأطول1مع1اأبنائهم1مقارنة1باالآباء1
,1ول���ذا1فه���م1اأك���رث1م�سان���دة1اجتماعي���ة1الأبنائهم1واأكرث1ح���وارا1معه���م1واأن1االأبناء1
ينف�س���ون1ع���ن1انفعاالته���م1م���ع1اأمهاته���م1اأك���رث1من1اآبائه���م1,1كما1تب���ني1من1خالل1
نتيج���ة1الفر����ص1ال�ساب���ق1اأن1كال1من1االآب���اء1واالأمهات1يف1�سوء1�سلوكي���ات1اأبنائهم1

املعاقون1انفعاليا1يف1حاجة1اإيل1من1يقدم1االإر�ساد1والتوجيه1لالأبناء1.1

فاالآب���اء1واالأمه���ات1يتبعون1طرقا1لتقلي���ل1ال�سغوط1النف�سي���ة1من1خالل1حت�سني1
حال���ة1املعاقني1اأنف�سهم1وذلك1بزيادة1امل�سارك���ة1يف1احلياة1االجتماعية1مما1�سيكون1
ل���ه1تاأث���ريه1يف1تقلي���ل1ال�سغ���وط1النف�سية1لالآب���اء1��������1واالأمهات1,1وحت�س���ني1عملية1
 (Hartelius ;  Hartelius   ; Rickeberg & 1. االآخري���ن1 م���ع1 التوا�س���ل1

11111Laakso, 2010- 393)

وي���ري1الباحث1اأن1التوا�سل1الوجداين1مع1االأبناء1يوجد1حالة1من1التفاهم1والود1
وم���ن1ث���م1يكون1له1تاأثريه1يف1حت�س���ني1احلالة1النف�سية1للوالدي���ن1,1ومن1ثم1يقلل1

من1�سغوطهم1النف�سية1,1ويح�سن1تعاملهم1مع1اأبنائهم1.1

تو�صيات وبحوث مقرتحة :
ويف1�س���وء1النتائ���ج1ال�سابق���ة1يق���دم1الباح���ث1التو�سي���ات1التالي���ة1الآب���اء1������1واأمهات1

التالميذ1املعاقني1انفعاليا1,1

ومن1يتعامل1مع1املعاقني1انفعاليا1مع1مراعاة1النقاط1التالية1يف1التعامل1مع1تلك1
الفئة111:1
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1جل���وء1وال���دي1ٌّاملعاق���ني1انفعالي���ا1للتنفي����ص1االنفع���ايل1لتقلي���ل1�سغوطه���م11-
النف�سية1.

التو�سع1يف1احلوار1واملناق�سة1بني1الوالدين1واأبنائهم1املعاقني1انفعاليا1.1-
جل���وء1الوالدي���ن1للمتخ�س�س���ني1م���ن1ذوي1اخل���ربة1مل�ساعدته���م1عل���ي1جتاوز11-

�سغوطهم1النف�سية1.
االهتمام1بالتوا�سل1الوجداين1بني1الوالدين1واأبنائهم1املعاقني1انفعاليا1.1-
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كما يقدم الباحث بع�س البحوث املقرتحة يف هذا املجال :
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انفعاليا1.1
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ال�سغ���وط1النف�سي���ة1عن���د1اأخ���وة1املعاق���ني1انفعالي���ا1وا�سرتاتيجي���ات1التعامل11-

معهم1.1
تاأث���ري1ال�سغوط1النف�سي���ة1الأ�سر1املعاقني1انفعاليا1عل���ي1التوا�سل1الفعال1مع11-

اأبنائهم1.1
درا�س���ة1اإكلينيكي���ة1ل�سم���ات1�سخ�سي���ة1الوالدي���ن1امل�سغوط���ني1نف�سي���ا1مقارنة111-

بوالدي1ٌّالعاديني11.1
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فعالي��ة برنام��ج تدريبي لتنمية بع���س مهارات التوا�ص��ل لدى ذوى 
ال�صطرابات النفعالية وال�صلوكية من تالميذ املرحلة الإعدادية

اإعداد
د/ ممد اإبراهيم عطا اهلل

كلية الرتبية - جامعة املن�سورة 

امللخ�س : 
ا�ستهدف���ت1الدرا�س���ة1احلالي���ة1فح����ص1فعالي���ة1برنام���ج1تدريب���ي1لتنمي���ة1 1 1 1 1 1 1 1
بع����ص1مه���ارات1التوا�س���ل1ل���دى1ذوى1اال�سطراب���ات1االنفعالي���ة1وال�سلوكي���ة1م���ن1
تالمي���ذ1املرحل���ة1االإعدادي���ة1.1تكونت1عين���ة1الدرا�سة1من1جمموعت���ني1,1اإحداهما1
جتريبي���ة1واالأخ���رى1�سابط���ة1,1عدد1كل1منهم���ا1)15(1تلميذا1م���ن1تالميذ1ال�سف1
الث���اين1االإع���دادي1,1طب���ق1عليه���م1االأدوات1االآتي���ة1:1قائم���ة1تقدي���ر1اال�سطراب���ات1
االنفعالي���ة11وال�سلوكي���ة1,1مقيا����ص1اال�سطرابات1االنفعالي���ة1وال�سلوكية1,1مقيا�ص1
مه���ارات1التوا�سل1,1برنامج11لتنمية1بع�ص1مه���ارات1التوا�سل,1وبا�ستخدام1اختبار1
فريدم���ان1للقيا�س���ات1املرتبط���ة1,1واختب���ار1م���ان1ويتن���ي1للقيا�س���ات1امل�ستقلة1متت1
معاجلة1فرو�ص1الدرا�سة1,1وقد1اأ�سفرت1الدرا�سة1عن1النتائج1االآتية1:1وجود1فروق1
دال���ة1اإح�سائي���ا1بني1متو�سط���ات1رتب1درج���ات1املجموعة1التجريبي���ة1على1مقيا�ص1
اال�سطراب���ات1االنفعالي���ة1وال�سلوكية1,1ومقيا����ص1مهارات1التوا�س���ل1يف1القيا�سات1
الثالث���ة1:1القبلي1والبعدي1واملتابعة.1وج���ود1فروق1دالة1اإح�سائيا1بني1متو�سطات1
رتب1درجات1املجموعتني1التجريبية1وال�سابطة1يف1القيا�ص1البعدي1على1مقيا�ص1
ل�سال���ح1 التوا�س���ل1 مه���ارات1 ومقيا����ص1 1, وال�سلوكي���ة1 االنفعالي���ة1 اال�سطراب���ات1
املجموع���ة1التجريبي���ة1.1فعالي���ة1الربنام���ج1التدريب���ي1يف1تنمي���ة1بع����ص1مه���ارات1
التوا�س���ل1وتخفي���ف1اال�سطراب���ات1االنفعالي���ة1وال�سلوكية1لدى1اأف���راد1املجموعة1
التجريبي���ة1.1وف���ى1�سوء1نتائج1الدرا�س���ة1مت1تقدمي1عدد1من1التو�سيات1والبحوث1

املقرتحة.
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The Effectiveness of a Training Program for developing 
Some Communication skills for Emotional and behavior 

Disorders Students in the Preparatory stage 

DR .Mohamed Ibrahim Atallah
Faculty of Education , Mansoura University

Abstract: 
1 1 1 1 1 1 1  The present study aims to investigate the effectiveness of a 
Training program for developing Some Communication skills for 
Emotional and behavioral Disorders Students in the Preparatory 
stage. The study sample consisted of two groups, one experimental 
and control group, the number of each (15) students from the 
second grade. Instrument used to collect data includes Emotional 
Behavioral Disorders scale, Communication skills scale , The study 
implemented a program to develop Some Communication skills. 
Friedman Test, Mann-Whitney Test used to analyze the hypothesis. 
The results showed that: There were significant differences between 
means Rank of the experimental group in the three measurements: 
pre , post, Follow up on Communication skills scale, Emotional 
and Behavioral Disorders scale. There were significant differences 
between means Rank of the experimental group and control group 
on Communication skills scale, Emotional and Behavioral Disorders 
scale for experimental group. The effectiveness of the training 
program in the development of some communication skills and 
reduce the emotional and behavioral disorders among the members 
of the experimental group. In light of the findings of the study was to 
provide a number of recommendations and proposed research.
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مقدمة : 
111111تعد1اال�سطرابات1االنفعالية1وال�سلوكية1من1اأكرث1امل�سكالت1التي1ت�سغل1االآباء1
واملعلم���ني1والباحث���ني1مل���ا1لها1م���ن1تاأث���ريات1بالغة1اخلط���ورة1عل���ى1التلميذ1وعلى1
املحيط���ني1ب���ه1,1وي�ستخدم1م�سطلح1اال�سطرابات1االنفعالي���ة1وال�سلوكية1لو�سف1

زملة1من1االأعرا�ص1وال�سلوكيات1غري1ال�سوية1لدى1التلميذ.11

111111وي�س���ري1كازدي���ن1)641,1621:2003(1وهارتا����ص1( Hartas , 2011 , 83 )1اإىل1
ارتف���اع1مع���دالت1اال�سطرابات1االنفعالي���ة1وال�سلوكية1ب���ني1املراهقني1حيث1ت�سل1
ن�سبته���ا1اإىل1)7%(1وذل���ك1لالأعم���ار1م���ن1)12-16(1قيا�س���ا1باالأطف���ال1اأعم���ار1من)1
4-11(1والذين1ت�سل1الن�سبة1لديهم1اإىل1)4%(1,1كما1ترتفع1معدالت1اال�سطرابات1
االنفعالي���ة1وال�سلوكي���ة1بني1الذكور1مقارنة1باالإن���اث,1حيث1يت�ساعف1اال�سطراب1
م���ن1ث���الث1اإىل1اأرب���ع1مرات1لدى1الذك���ور1قيا�سا1باالإن���اث1,1ومع1ذلك1ف���اإن1الن�سب1
الدقيق���ة1ال1ي���زال1من1ال�سع���ب1حتديدها1ب�سبب1تباين1املحك���ات1امل�ستخدمة1,1اإىل1

جانب1تباين1املقايي�ص1امل�ستخدمة1.1

111111وف���ى1ال���دول1العربي���ة1-1وخا�س���ة1م�س���ر-1ال1توجد1اإح�س���اءات1دقيقة1عن1تلك1
الفئ���ة1,1ون�سب���ة1انت�ساره���ا1,1ولذل���ك1ال1تقدم1له���م1اخلدمات1اخلا�س���ة1باالكت�ساف1
والتع���رف1والت�سخي�ص1والرعاي���ة1النف�سية1واالجتماعي���ة1والرتبوية1والتعليمية1

والتدخالت1االإر�سادية1والعالجية1املنا�سبة1.1

111111وتوؤث���ر1اال�سطراب���ات1االنفعالي���ة1وال�سلوكي���ة1على1حي���اة1التلميذ1ب�سكل1كبري,1
وعل���ى1عالقت���ه1باأف���راد1اأ�سرت���ه1واأ�سدقائ���ه1وحت�سيل���ه1االأكادمي���ي1؛1فامل�سط���رب1
انفعاليا1و�سلوكيا1ينظر1اإىل1نف�سه1على1اأنه1�سخ�ص1غري1كفء1وغري1فعال,1وينظر1
اإىل1ذاته1واإىل1االآخرين1نظرة1م�سوهة1,1ويعي�ص1يف1اأوهامه1واأحالم1يقظته1,1وكلما1
زاد1�سع���وره11باالإحب���اط1ازدادت1لديه1اأح���الم1اليقظة1وانف�سل1عن1الواقع,1وي�سلك1
�سلوك���ا1منحرف���ا1,1فيعت���دى1على1حقوق1زمالئ���ه1مبا1يرتتب1علي���ه1اإعاقة1منوه1اأو1
منو1زمالئه1,1ويغلب1على1�سلوكه1االن�سحاب1يف1مواقف1التعلم1,1فهوؤالء1التالميذ1
مل1يخ���ربوا1يف1حياتهم1�سوى1الف�سل1املتك���رر1,1واالإحباط1,1وال�سعور1بعدم1الكفاءة1
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,1فيقع���ون1يف1حلق���ة1مفرغ���ة1تدفعهم1اإىل1مزيد1من1االإخف���اق1لي�سبحوا1عاجزين1
ع���ن1ا�ستخ���دام1قدراته���م1ومواهبهم1عل���ى1نحو1فع���ال1ومثمر1واإيجاب���ي1اإال1بجهد1
خارجي1مق�سود1)�ساكر1عطية1قنديل151:19811,1؛1خولة1اأحمد1يحيى,1201:20001

؛1عبدالرحمن1�سيد1�سليمان120011,1ب12911:1(1.

11111111وق���د1اأ�س���ارت1درا�س���ة1دورثى1واأالن(1Dorothy & Alan , 2005(1اإىل1معاناة1
املعاق���ني1انفعاليا1من1االنخفا�ص1يف1تقدير1الذات1واالندفاعية1وامليل1للمخاطرة1
والتحكم1اخلارجي1وعدم1القدرة1على1احتمال1تاأجيل1اال�سباع1.1كما1اأ�سارت1درا�سة1
ثوي���ن1وب���رو1(Thuen & Bru , 2009)1اإىل1وج���ود1ارتب���اط1ب���ني1عوام���ل1بيئ���ة1
التعل���م1املدرك���ة1والعجز1االنفع���ايل1وال�سلوك���ي1,1واأن1التغري1يف1العج���ز1االنفعايل1
وال�سلوك���ي1يرج���ع1للتغ���ري1يف1عوام���ل1بيئ���ة1التعلم1املدرك���ة1.1بينما1اأ�س���ارت1درا�سة1111111111111111
لون���د1(Lund , 2012)11اإىل1وج���ود1عالق���ة1ب���ني1الت�س���رب1م���ن1املدر�س���ة1ومعان���اة1
ذوى1اال�سطراب���ات1االنفعالي���ة1وال�سلوكي���ة1م���ن1البيئ���ة1ال�سفية1غ���ري1الداعمة1,1
كما1اأنهم1يفتقرون1اإىل1دعم1املعلمني1واالآباء,1اإ�سافة1اإىل1امل�سكالت1العائلية1,1كما1
اأ�س���ارت1درا�س���ة1حممود1مندوه1�س���امل1)2013(1اإىل1وجود1ف���روق1دالة1بني1املعاقني1
انفعالي���ا1والعادي���ني1يف1ال�سم���ات1االآتي���ة:1الكذب– توه���م1املر����ص– اله�سترييا– 
ال�سيكاثيني���ا-1الف�س���ام– الهو�ص1اخلفي���ف1-1االنطواء1االجتماع���ي– االنحراف1

ال�سيكوباتى–  البارانويا(1ل�سالح1املراهقني1املعاقني1انفعاليا1.1

1111111وم���ن1اخل�سائ����ص1الت���ي1يت�سف1بها1ذوى1اال�سطرابات1االنفعالية1وال�سلوكية1
م���ا1ياأتي:1ال�سلوك1العدواين1,1وال�سلوك1االن�سحابى1,1تدنى1التح�سيل1االأكادميي1
,1امل�سكالت1اللغوية1املتمثلة1يف1التاأتاأة1واللجلجة1يف1الكالم1اأو1ال�سرعة1الزائدة1فيه1
,1التلعث���م1,1االأعرا����ص1اجل�سمي���ة1كالتعرق1,1وجفاف1احلل���ق1وال�سفتني1,1وا�سفرار1
الوج���ه1اأو1احم���راره1,1كما1اأنهم1غ���ري1قادرين1على1اإقامة1عالقات1�سداقة1ناجحة1,1
كما1اأنهم1يخفقون1يف1تكوين1روابط1عاطفية1مر�سية1ومقنعة1مع1االآخرين1,1كما1
اأنه���م1ان�سحابي���ون1وانطوائيون1,1وع���ادة1ما1يح�سل1ه���وؤالء1التالميذ1على1درجات1
منخف�سة1يف1املدر�سة1,1وتزداد1معدالت11الت�سرب1بينهم1)فاروق1الرو�سان1:120001,1
186؛1اأ�سامة1البطاينة1وزمالئه14531:120071,1؛1دانيال1هاالهان1وجيم�ص1كوفمان,1

.)4551:12008
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1111111ويفتق���ر1التالمي���ذ1ذوى1اال�سطراب���ات1االنفعالي���ة1وال�سلوكي���ة1للمه���ارات1
االجتماعي���ة1,1نظ���را1مل���ا1يت�سف���ون1ب���ه1م���ن1اأمن���اط1�سلوكية1غ���ري1مرغوب���ة1,1فهم1
مرفو�سني1وغري1مرحب1بهم1من1قبل1االآخرين1,1وبالتايل1ال1ي�ستطيعون1تكوين1
عالق���ات1اجتماعي���ة1مع1االآب���اء1واملعلم���ني1واالأقران)عماد1عبدالرحي���م1الزغول1,1

11.1)1361:12006

1111111وتوجه1درا�سة1فوفت (Fovet , 2011 )1النظر1اإىل1اأن1االأطفال1الذين1يعانون1
م���ن1اال�سطراب���ات1االنفعالي���ة1وال�سلوكي���ة1ينبغي1اأن1ينظر1اإليه���م1على1اأنهم1غري1
قادري���ن1اأو1غ���ري1راغب���ني1يف1اإج���راء1متييز1مقب���ول1اجتماعيا1ب���ني1عاملهم1اخلا�ص1

وال�سياق1االجتماعي1املحيط1بهم111.1

1111111ق���د1اأ�س���ارت1نتائ���ج1درا�سة1�سون�س���ون(1Swinson , 2008(1والتي1اأجريت1على1
)60(1تلمي���ذا1يف)4(1مدار����ص1خا�سة1بالتالميذ1الذين1يعان���ون1من1اال�سطرابات1
االنفعالي���ة1وال�سلوكي���ة1اإىل1انخفا����ص1تقدي���ر1ال���ذات1لديهم1.1فه���م1ينظرون1اإىل1
ذواته���م1نظ���رة1�سلبية1,1واأنها1غري1ذات1قيمة1؛1مما1ينعك�ص1على1تقديرهم1لذاتهم1
واحرتامه���م1لها1)عماد1عبدالرحي���م1الزغول,361:120061(1,1كما1اأنهم1يعانون1من1
النف���ور1العاطف���ي1من1املدر�سة,1ولديه���م1اجتاهات1�سلبية1نح���و1املدر�سة1والدرا�سة1

1. ( Mackie & Law, 2010)1وزمالئهم1ومعلميهم

 Olmeda& Kauffmanاأوملي���دا1وكوفم���ان درا�س���ة1 نتائ���ج1 اإىل1 1وا�ستن���ادا1 1 1 1 1 1 1
ناجاج���ون1 ودرا�س���ة1 1)Chun,et.al.,2009) �س���ن1وزمالئ���ه1 ودرا�س���ة1 1), 2003)
وزمالئ���ه1(Nahgahgwon,et.al.,2010)1والت���ي1اأ�س���ارت1اإىل1اأهمي���ة1التدخ���ل1
االإر�س���ادي1الوقائ���ي1والعالج���ي1يف1التخفي���ف1مم���ا1يعاني���ه1ذوى1اال�سطراب���ات1
االنفعالي���ة1وال�سلوكي���ة1م���ن1عدواني���ة1,1وت�سويه1للذات1واالآخري���ن,1وانخفا�ص1يف1
كف���اءة1ال���ذات,1وتدنى1مفهوم1ال���ذات,1وق�س���ور1يف1املهارات1االجتماعي���ة1والتفاعل1

االجتماعي,1وفرط1الن�ساط1,1و�سعوبات1التوافق.111

1111111وم���ن1خ���الل1تق���دمي1اخلدم���ات1املنا�سبة1ميك���ن1م�ساعدة1ه���وؤالء1التالميذ1يف1
تقوي���ة1عالقاته���م1والو�س���ول1اإىل1عالقات1اأف�س���ل1مع1االآخري���ن,1وتدريبهم1على1
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املهارات1احلياتية1املتنوعة1واال�سرتاتيجيات1التوافقية1التي1متكنهم1من1التعاي�ص1
وتطوي���ر1اإمكاناته���م1,1وت�ساهم1يف1التخفيف1م���ن1معاناتهم1)1خولة1اأحمد1يحيى1,1

.)201:12000

111111وفى1هذا1االإطار1اأ�سارت1درا�سة1ولهيت(Wilhite,2010)11اإىل1اأهمية1التدخل1
العالج���ي1م���ن1خالل1التدريب1على1تنمية1املهارات1التوا�سلية1واالجتماعية1لدى1
التالمي���ذ1ذوى1اال�سطراب���ات1االنفعالي���ة1وال�سلوكي���ة1خا�س���ة1واأنه���م1يفتق���رون1
للتفاع���ل1مع1زمالئه���م1ومعلميهم1.1كم���ا1اأ�سار1اأ�سامة1البطاين���ة1وزمالئه1)12007
:5041(1اأن1اأح���د1اأه���م1اأهداف1الربامج1التعليمية1اخلا�سة1تعزيز1ممار�سة1وتطبيق1
ال�سلوك1املقبولة1اجتماعيا1,1فكثري1من1هوؤالء1التالميذ1ال1يوجد1لديهم1مهارات1
اجتماعي���ة1اإيجابي���ة1متكنهم1من1اإع���ادة1تاأ�سي�ص1روابط1اجتماعي���ة1مع1رفاقهم1يف1
ال�سف1,1خا�سة1اأنهم1يعانون1من1قلة1االأ�سدقاء1يف1املدر�سة1وفى1املجتمع1املحلى1.1

1111111م���ن1ه���ذا1املنطل���ق1ت�سع���ى1الدرا�س���ة1احلالية1اإىل1بناء1برنام���ج1تدريبي1لتنمية1
بع����ص1مه���ارات1التوا�س���ل1ل���دى1ذوى1اال�سطراب���ات1االنفعالي���ة1وال�سلوكي���ة1م���ن1

تالميذ1املرحلة1االإعدادية1.

م�صكلة الدرا�صة : 
1111111يت�س���ف1�سل���وك1ذوى1اال�سطراب���ات1االنفعالي���ة1وال�سلوكي���ة1ب�سف���ات1متباينة1
منه���ا1:1ال�س���راع1م���ع1املعلم���ني1واالأق���ران,1واالندفاعي���ة1,1وع���دم1التنظي���م1,1وعدم1
املثاب���رة1,1والع���دوان1,1والتمرد1,1واالنطواء1,1واالن�سحاب1من1اجلماعة1,1ويعي�سون1
يف1اأوهامه���م1واأح���الم1يقظته���م1,1وكلم���ا1ازاد1�سعوره���م1باالإحب���اط1ازدادت1لديه���م1
اأحالم1اليقظة1وانف�سلوا1عن1الواقع1)1عبدالرحمن1�سيد1�سليمان,120011ب12911:1

.(Thuen & Bru ,2009 :117 1؛
1

111111وجدي���ر1بالذك���ر1اأن1التالمي���ذ1ذوى1اال�سطراب���ات1االنفعالي���ة1وال�سلوكي���ة1
ال1يت�سم���ون1بالق���درة1عل���ى1اإقام���ة1عالق���ات1اجتماعي���ة1م�سبع���ة1م���ع1االآخري���ن1,1
وين�سحب���ون1م���ن1املواقف1والتفاع���الت1االجتماعية1,1وعادة1ما1يب���دون1وكاأنهم1يف1
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معرك���ة1م�ستم���رة1مع1من1حولهم1؛1مما1يجعل1االآخري���ن1ين�سحبون1بعيدا1عنهم1,1
مم���ا1يحرمه���م1من1اأي1فر�سة1ميكن1من1خالله���ا1اأن1يتعلموا1كيف1ي�سرفون1على1

نحو1مقبول1)1هاالهان1وكوفمان1وبولني11811,120131,1(1.1

1111111كم���ا1يعان���ى1ذوو1اال�سطراب���ات1االنفعالية1من1تدنى1مفه���وم1الذات1ويتملكهم1
�سع���ور1بع���دم1الكفاءة1,1كما1اأن1فكرتهم1عن1ذاتهم1تاأتى1دائما1�سالبة1,1فهم1يعربون1
ع���ن1ذوات1خالي���ة1م���ن1الداخ���ل,1عاج���زة1ع���ن1مواجهة1احلي���اة1وم�سك���الت1الواقع1
1.)Dorothy &Alan , 2005 , 2811اخلارجي1)1�ساكر1عطية1قنديل1111:19811,1؛

ع���ن1 يختلف���ون1 ب�سم���ات1جتعله���م1 التالمي���ذ1 ه���وؤالء1 �سخ�سي���ة1 وتت�س���ف1 1 1 1 1 1 1 1
�سخ�سي���ة1اأقرانه���م1م���ن1العادي���ني,1فه���م1اأك���رث1حزن���ا,1وغ���ري1متكيف���ني,1واأك���رث1
�سع���ورا1بالغ�س���ب,1كم���ا1كانوا1اأكرث1خوف���ا,1ولديهم1عج���ز1يف1التوا�سل1االجتماعي1

)1حممود1مندوه1�سامل1191:2013,1(.

 (Rinaldi , Kates & Welton, 200811111111وي�س���ري1رينال���دى1وكات���ز1وويلت���ون
( 127 ,1اإىل1معان���اة1التلمي���ذ1امل�سط���رب1انفعالي���ا1و�سلوكيا1من1النظ���رة1ال�سلبية1
لذات���ه1وانخفا����ص1تقديره1لها1,1وتعميم1خ���ربات1الف�سل1,1واالإفراط1يف1لوم1الذات1
,1واالعتم���اد1الزائ���د1عل���ى1االآخري���ن1,1واإ�س���اءة1تف�س���ري1االأحداث1واملواق���ف1,1وعدم1
الق���درة1عل���ى1التوا�س���ل1مع1االآخري���ن1,1ولي�ست1لدي���ه1القدرة1على1ح���ل1امل�سكالت1

التي1تواجهه1,1كما1اأنه1اأقل1كفاءة1من1اأقرانه1

1111111وتكمن1م�سكلة1الدرا�سة1احلالية1يف1خطورة1اال�سطرابات1االنفعالية1وال�سلوكية1
,1وما1يت�سل1بها1من1تدنى1يف1مهارات1التوا�سل1؛1مما1ي�ستدعى1التدخل1االإر�سادي1
لتنمي���ة1بع�ص1مهارات1التوا�سل1مبا1ي���وؤدى1اإىل1تخفيف1اال�سطرابات1االنفعالية1

وال�سلوكية1لدى1تالميذ1املرحلة1االإعدادية1.

وميكن حتديد م�سكلة الدرا�سة احلالية يف الت�ساوؤل الرئي�س التالية:

ما1فعالية1برنامج1تدريبي1لتنمية1بع�ص1مهارات1التوا�سل1لدى1ذوى1اال�سطرابات1
االنفعالية1وال�سلوكية1من1تالميذ1املرحلة1االإعدادية1؟1
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وتتلخ�س م�سكلة الدرا�سة احلالية يف الت�ساوؤلت الآتية :
11 ه���ل1توج���د1ف���روق1دال���ة1اإح�سائي���ا1ب���ني1متو�سط���ات1رت���ب1درج���ات1املجموع���ة1-

التجريبي���ة1عل���ى1مقيا�ص1اال�سطراب���ات1االنفعالية1وال�سلوكي���ة1يف1القيا�سات1
الثالثة1:1القبلي1والبعدي1والتتابعي؟1

21 ه���ل1توج���د1ف���روق1دال���ة1اإح�سائي���ا1ب���ني1متو�سط���ات1رت���ب1درج���ات1املجموع���ة1-
التجريبي���ة1عل���ى1مقيا�ص1مه���ارات1التوا�س���ل1يف1القيا�سات1الثالث���ة1:1القبلي1

والبعدي1والتتابعي1؟1
31 ه���ل1توجد1ف���روق1دال���ة1اإح�سائيا1ب���ني1متو�سط���ات1رتب1درج���ات1املجموعتني1-

التجريبي���ة1وال�سابطة1على1مقيا�ص1اال�سطراب���ات1االنفعالية1وال�سلوكية1يف1
القيا�ص1البعدي؟

41 ه���ل1توجد1ف���روق1دال���ة1اإح�سائيا1ب���ني1متو�سط���ات1رتب1درج���ات1املجموعتني1-
التجريبية1وال�سابطة1على1مقيا�ص1مهارات1التوا�سل1يف1القيا�ص1البعدي؟

اأهداف الدرا�صة : 
11111تهدف1الدرا�سة1احلالية1لتنمية1بع�ص1مهارات1التوا�سل1لدى1ذوى1اال�سطرابات1
االنفعالي���ة1وال�سلوكي���ة1م���ن1تالمي���ذ1املرحل���ة1االإعدادي���ة1,1وحتديد1حج���م1تاأثري1
الربنام���ج1التدريب���ي1يف1تنمية1بع����ص1مهارات1التوا�س���ل1,1وتخفيف1اال�سطرابات1

االنفعالية1وال�سلوكية1لدى1التالميذ.1

اأهمية الدرا�صة : 
تتمثل1اأهمية1الدرا�سة1احلالية1فيما1ياأتي1:

11 ت�ستمد1الدرا�سة1اأهميتها1االأكادميية1من1تناولها1ملو�سوع1يعد1– يف1حدود1علم1-
الباح���ث1– واح���دا1من1املو�سوعات1املهمة1يف1جم���ال1درا�سات1االإر�ساد1النف�سي1
للتالمي���ذ1ذوى1اال�سطراب���ات1االنفعالي���ة1وال�سلوكية,1فاجله���ود1البحثية1– 

خا�سة1العربية1-1ال1تزال1قليلة1يف1هذا1املجال.
21 اأهمي���ة1الفئ���ة1العمري���ة1الت���ي1تتعر����ص1له���ا1الدرا�س���ة1وه���م1تالمي���ذ1املرحلة1-

االإعدادي���ة1,1وم���ا1تنط���وي1علي���ه1تل���ك1املرحلة1من1تغ���ريات1ج�سمي���ة1وعقلية1
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ووجدانية1ومبا1تنطوي1عليه1من1اأزمات11يعي�سها1املراهق؛1مما1يحتم1�سرورة1
اإع���داد1برام���ج1اإر�سادي���ة1وعالجي���ة1مل�ساع���دة1ه���وؤالء1االأبناء1عل���ى1مواجهة1ما1
يواجهون���ه1من1تناق�س���ات1وجدانية1و�سلوكي���ات1عدوانية1واأعرا����ص1اكتئابية1

وتدنى1مهارات1التوا�سل.
31 وتتمث���ل1االأهمية1التطبيقية1للدرا�سة1يف1اال�ستف���ادة1من1الربنامج1التدريبي1-

يف1تنمي���ة1بع����ص1مه���ارات1التوا�س���ل1ل���دى1تالمي���ذ1املرحل���ة1االإعدادي���ة1ذوى1
اال�سطراب���ات1االنفعالي���ة1وال�سلوكي���ة1؛1مم���ا1ينعك����ص1اإيجابي���ا1عل���ى1ه���وؤالء1

التالميذ1وي�ساعد1يف1حت�سني1توافقهم1و�سحتهم1النف�سية.1
41 توجي���ه1اأنظ���ار1املعلم���ني1واأولياء1االأم���ور1واملهتم���ني1بالعملي���ة1التعليمية1اإىل1-

وال�سلوكي���ة1 االنفعالي���ة1 بالتالمي���ذ1ذوى1اال�سطراب���ات1 �س���رورة1االهتم���ام1
واأهمية1اإك�سابهم1مهارات1التوا�سل.

51 اإع���داد1املقايي����ص1النف�سي���ة1االآتي���ة1:1قائم���ة1تقدي���ر1اال�سطراب���ات1االنفعالية1-
وال�سلوكي���ة1,1مقيا�ص1اال�سطرابات1االنفعالي���ة1وال�سلوكية1,1مقيا�ص1مهارات1

التوا�سل1.1

املفاهيم الإجرائية للدرا�صة : 

ال�س�طرابات النفعالية وال�س�لوكية:1وت�سري1اإىل:1�سع���ور1التلميذ1بالعزلة1- 1
,1والوح���دة1,1واالكتئ���اب1,1وع���دم1ال�سع���ادة,1واالإحب���اط1,1والف�س���ل1,1وخيب���ة1االأمل,1
والعدائي���ة1الزائ���دة1جت���اه1االأ�سي���اء1واالأ�سخا�ص,1وتدن���ى1تقدير1ال���ذات1,1وق�سور1
التعل���م1,1والعج���ز1ع���ن1التفاع���ل1االجتماعي1م���ع1املحيطني1به1.1وتتح���دد1اإجرائيا1
بالدرج���ة1عل���ى1مقيا�ص1اال�سطراب���ات1االنفعالية1وال�سلوكية1)1اإع���داد1الباحث1(1,1

ويت�سمن1املقيا�ص1االأبعاد1اخلم�سة1التالية1:1

11 ق�سور1التعلم1:1وي�سري1اإىل1ت�ستت1انتباه1التلميذ1,1ون�سيانه1امل�ستمر1ملا1يتعلمه1(
,1واإهمال���ه1الأداء1واجباته1املدر�سية1,1وعدم1التزامه1بالنظام1املدر�سي1,1وغيابه1

املتكرر1عن1املدر�سة1دون1اأعذار1حقيقية1.1



فعالية برنامج تدريبي لتنمية بع�س مهارات التوا�شل لدى ذوى اال�شطرابات د . حممد اإبراهيم عطا اهلل

- 355 -

21 االأعرا����ص1االكتئابي���ة1:1وت�س���ري1اإىل1�سع���ور1التلمي���ذ1باحل���زن1,1والت�س���اوؤم1,1(
وامل�سكالت1اجل�سمية1والبكاء1ب�سهولة1,1وكره1الذات1.1

31 حتقري1الذات1:1وي�سري1اإىل1�سعور1التلميذ1بالف�سل1,1وعدم1االأهمية1,1وكراهية1(
الذات1,1الرغبة1يف1تغيريها1.1

41 ال�سل���وك1االن�سحاب���ى:1وي�سري1اإىل1تفادى1التلميذ1اإقام���ة1عالقات1اجتماعية1(
مع1االآخرين1,1و�سعوره1بالوحدة1,1واالإهمال1,1والتجنب1من1االآخرين1.1

51 ,1واال�ستمت���اع1( التلمي���ذ1االأذى1باالآخري���ن1 اإحل���اق1 اإىل1 العدواني���ة1:1وي�س���ري1
بتحطي���م1اأ�سيائهم1وممتلكاتهم1,1والرغبة1يف1االعتداء1عليهم1,1وعدم1القدرة1

على1التحكم1يف1ت�سرفاته1عند1الغ�سب11.1

مهارات التوا�س�ل:1وت�س���ري1اإىل1قدرة1الفرد1على1التعبري1ع���ن1ذاته1بطريقة1- 2
�سليمة1ومنا�سبة1,1وتت�سمن1مهارات:1فهم1الذات1وتقبلها1,1احلديث1واحلوار1
الفع���ال1,1اإدارة1ال���ذات1والتحك���م1يف1االنفع���االت11,1توكي���د1ال���ذات1,1التع���اون1
وامل�سارك���ة1الوجداني���ة1واالجتماعي���ة1لالآخرين1.1وتتح���دد1اإجرائيا1بالدرجة1
املرتفعة1على1مقيا�ص1مهارات1التوا�سل1)1اإعداد1الباحث1(1,1ويت�سمن1املقيا�ص1

املهارات1اخلم�ص1التالية11:1

11 مه���ارة1فه���م1الذات1وتقبله���ا1:1وت�سري1اإىل1قدرة1التلميذ1عل���ى1حتديد1اأهداف1(
ميكن1حتقيقها1,1والقدرة1على1حل1امل�سكالت1,1واتخاذ1القرار1املنا�سب1,1وتقبل1
التلميذ1لذاته1مبميزاتها1وعيوبها1,1وال�سعور1بالقدرة1على1حتقيق1النجاح1111.1

21 مه���ارة1احلدي���ث1واحل���وار1الفع���ال1:1وتت�سم���ن1ق���درة1التلمي���ذ1عل���ى1املب���اداأة1(
يف1احلدي���ث,1واهتمام���ه1باملتح���دث1,1وتقبل���ه1للنق���د1,1وقدرت���ه1عل���ى1احلديث1

بطالقة1.1
31 مه���ارة1اإدارة1ال���ذات1والتحك���م1يف1االنفعاالت1:1وت�سري1اإىل1ق���درة1التلميذ1على1(

ال�سيط���رة1عل���ى1انفعاالته1خا�سة1عند1الغ�سب1,1والق���درة1على1تنظيم1اأفكاره1
وانفعاالته1111.1
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41 مه���ارة1توكي���د1الذات1:1وتت�سم���ن1التعبري1عن1الراأي1بحري���ة1اأمام1االآخرين1,1(
والثق���ة1بالنف����ص1وتقبل1النقد1,1والرف�ص1امل���ربر1لطلبات1االآخرين1,1وتقدمي1

االأدلة1والرباهني1على1وجهة1نظره111
51 مهارة1امل�ساركة1االجتماعية1وتكوين1ال�سداقات1:1وت�سري1اإىل1مراعاة1التلميذ1(

مل�ساعر1االآخرين,1وم�ساركتهم1اهتماماتهم1,1وم�ساعدتهم1يف1حل1م�سكالتهم1
,1والتعامل1معهم1باأ�سلوب1مهذب1,1وتكوين1عالقة1طيبة1معهم1111.1

برنامج مهارات التوا�سل11:1وي�سري1اإىل1جمموعة1من1االإجراءات1واالأن�سطة1- 3
املخطط���ة1واالأ�سالي���ب1والفني���ات1االإر�سادي���ة1لتالمي���ذ1املرحل���ة1االإعدادي���ة1ذوى1
اال�سطراب���ات1االنفعالي���ة1وال�سلوكي���ة,1به���دف1تنمي���ة1بع����ص1مه���ارات1التوا�س���ل1
لديه���م1وتخفي���ف1م���ا1يواجهونه1م���ن1ا�سطراب���ات1انفعالي���ة1و�سلوكي���ة1,1لتحقيق1
النم���و1ال�س���وي1والتواف���ق1النف�س���ي1با�ستخ���دام1اأ�سالي���ب1وفنيات1اإر�سادي���ة1متعددة1
مث���ل1:1املحا�سرة1واملناق�س���ة1والنمذجة1واال�سرتخاء1واحلدي���ث1الذاتي1االيجابي1

والتكليفات1املنزلية.1

الإطار النظري : 

 Emotional And Behavioral:اأول: ال�س�طرابات النفعالي�ة وال�س�لوكية
1Disorders

اال�سطراب���ات1 ذوى1 لو�س���ف1 امل�ستخدم���ة1 الت�سمي���ات1 وتنوع���ت1 تع���ددت1 1 1 1 1 1 1 1
 Emotionally1االنفعالي���ة1وال�سلوكي���ة1,1كم�سطلحات1اال�سطراب���ات1االنفعالية
1,1Disturbancesاال�سطراب���ات1ال�سلوكية1,1Behavioral Disorders1االإعاقة1
االنفعالي���ةEmotionally Handicap1,1ولذل���ك1ال1يوج���د1تعري���ف1عام1مقبول1
لال�سطراب���ات1االنفعالي���ة1وال�سلوكي���ة,1ويع���ود1ذل���ك1لع���دة1اأ�سب���اب1منه���ا1:1ع���دم1
توف���ر1تعري���ف1حم���دد1ومتفق1علي���ه1لل�سح���ة1النف�سي���ة1,1�سعوبة1قيا����ص1ال�سلوك1
واالنفع���االت1,1تباي���ن1ال�سل���وك1والعواط���ف,1تن���وع1اخللفي���ات1النظري���ة1واالأط���ر1
الفل�سفي���ة1امل�ستخدمة1,1تباين1التوقع���ات1االجتماعية1الثقافية1املتعلقة1بال�سلوك1
,1تباي���ن1اجله���ات1واملوؤ�س�س���ات1الت���ي1ت�سن���ف1االأطف���ال1امل�سطرب���ني1وتخدمه���م11111111111111111111111111111111111

)1خولة1اأحمد1يحيى1161:120001,1(11.1
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وميكن تعريف ال�سطرابات النفعالية وال�سلوكية من خالل خم�س خ�سائ�س هي :

11 ع���دم1الق���درة1عل���ى1التعل���م1والذى1ال1ميك���ن1تف�س���ريه1ب�سبب1ق�س���ور1عقلي1اأو1-
ع�سوي1اأو1ع�سبي.

21 عدم1القدرة1على1اإقامة1عالقات1اجتماعية1م�سبعة1مع1اأقرانه1ومعلميه.-
31 الظ���روف1- املنا�س���ب1حت���ى1يف1 امل�ساع���ر1وال�سل���وك1غ���ري1 م���ن1 اأمن���اط1 ظه���ور1

االجتماعية1العادية.
41 حالة1عامة1من1م�ساعر1عدم1ال�سعادة1واالكتئاب1.-
51 اأعرا�ص1ومظاهر1ج�سمية1ونف�سية1مثل1:1ال�سعور1باملخاوف1املرتبطة1مب�سكالت1-

1.( Visser, Daniels & Macnab, 2005, 45 ) �سخ�سي���ة1ومدر�سي���ة1

111111ويع���رف1عبدالرحم���ن1�سي���د1�سليم���ان1)12001اأ11751:1(املعاق1انفعاليا1باأنه1ذلك1
ال�سخ����ص1ال���ذى1يعج���ز1ع���ن1التوافق1م���ع1بيئته1,1وتظه���ر1تلك1االإعاق���ة1يف1�سورة1

�سلوك1غري1مرغوب1فيه1ب�سورة1م�ستمرة1.

111111وي�سري1�سعيد1عبدالعزيز1)13281:120051(1اأنه1ميكن1تعريف1االإعاقة1االنفعالية1
باأنها1:1�سلوك1متطرف1ومتكرر1يت�سف1بالدميومة1,1بحيث1ينحرف1هذا1ال�سلوك1

عن1توقعات1املجتمع1ومعايريه1وثقافته.

111111وتع���رف1اآم���ال1عبدال�سمي���ع1باظ���ة1)61:2010-7(1اال�سطراب���ات1ال�سلوكي���ة1
والوجداني���ة1باأنه���ا1:1جمموعة1من1اال�سطرابات1يف1عالق���ة1الطفل1مع1االأخرين1
اأو1م���ع1ذات���ه1,1وت�سمل1�سبعة1اأبعاد1هي:1اال�سطراب���ات1ال�سلوكية1,1االكتئاب1,1القلق1
,1ا�سطراب1التفكري1,1الن�ساط1الزائد1,1االن�سحاب1االنفعايل1,1ا�سطراب1الكالم11.1

111111وي�س���ري1اأ�سام���ة1البطاين���ة1وزمالئه1)4541:2007(1اإىل1وجود1اتفاق1عام1على1اأن1
اال�سطرابات1االنفعالية1وال�سلوكية1ت�سري1اإىل1ما1ياأتي1:1

11 ال�سلوك1املتطرف:1اأي1اأن1ال�سلوك1يختلف1كثريا1عن1ال�سلوك1العادي.-
21 امل�سكلة1املزمنة1:1اأي1التي1ال1تختفى1ب�سرعة1.1-
31 ال�سلوك1غري1املقبول:1وذلك1ب�سبب1التوقعات1االجتماعية1اأو1الثقافية.-
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م���ن1 ملجموع���ة1 وال�سلوكي���ة1 االنفعالي���ة1 اال�سطراب���ات1 م�سطل���ح1 وي�س���ري1 1 1
ال�سعوب���ات1التي1ت���رتاوح1بني1�سوء1التكيف1االجتماع���ي1اإىل1ال�سغوط1االنفعالية1
غ���ري1العادي���ة1,1وتك���ون1ه���ذه1االأعرا����ص1ثابت���ة1وت�سك���ل1�سعوبات1التعل���م1,1وميكن1
اأن1تك���ون1متع���ددة1وتع���رب1ع���ن1نف�سه���ا1يف1اأ�سك���ال1خمتلف���ة1وح���ادة1,1وق���د1ت�سب���ح1
1. االجتاه���ات1 ال���ذات,1 اإي���ذاء1 اأو1 العدواني���ة1 االن�سح���اب,1 خ���الل:1 م���ن1 وا�سح���ة1

1)Evans, Harden & Thomas,2004, 2)

1111111ويعر����ص1جمع���ة1�سي���د1يو�س���ف1)1351:120001(1املح���ددات1التي1ينبغي1مراعاتها1
عن���د1احلك���م1على1اال�سطرابات1ال�سلوكية1كما1ياأتي1:1اأن1تظهر1هذه1اال�سطرابات1
يف1مرحل���ة1مبك���رة1من1حياة1الف���رد1خا�سة1مرحلة1الطفول���ة1واملراهقة1,1اأن1تكون1
وظيفي���ة1ولي�ست1ع�سوية1,1اأن1تك���ون1اأولية1ولي�ست1ثانوية1كاأعرا�ص1ال�سطرابات1
اأخ���رى1,1اأن1تك���ون1ذات1ثب���ات1وبق���اء1ن�سب���ى1,1اأال1تقت�س���ر1على1االأ�سك���ال1العدوانية1
والعنيفة1,1اأال1حتدد1بانتهاكها1للقيم1واملعايري1ال�سائدة1,1اأن1تكون1قابلة1للمالحظة1

والقيا�ص1,1اأن1تكون1من1اأ�سكال1ال�سلوك1االإرادي1اخلا�سع1للتحكم1.

1111111وتق�س���م1اآم���ال1عبدال�سمي���ع1باظ���ة)131:2010–14(1اال�سطراب���ات1ال�سلوكي���ة1
والوجدانية1اإىل:1

11 اال�سطرابات1ال�سلوكية:1وت�ستمل1على:1العدوانية1,1عدم1التعاون1,1ال�سلبية1,1-
املقاومة1للتعامل1,1الغ�سب,1املعار�سة1اأو1املخالفة1.1

21 االكتئ���اب1االأ�سا�سي:1وي�ستمل1على1:1االكتئ���اب1املزاجي1,1االأفكار1االنتحارية1,1-
ال�سعور1بالنق�ص,1ا�سطرابات1ال�سهية1,1انخفا�ص1الثقة1بالنف�ص1,1ا�سطرابات1

النوم1.1
31 اخت���الل1التفك���ري:1وي�ستمل1على:1الهالو�ص)االإدراك���ات1واخلربات1ال�سمعية1-

والب�سرية1غري1الواقعية(1,1الهذاءات1)االأفكار1واالإدراكات1اخلا�سة1بالعظمة1
والذات(1,1التخيالت1اخلا�سة1.1

41 الن�س���اط1الزائد:1وي�ستمل1على1ت�ستت1االنتباه1و�سعف1تركيز1االنتباه1وق�سر1-
مداه1وانخفا�ص1م�ستوى1اال�ستجابة1اللفظية.1
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51 االن�سح���اب1االنفع���ايل:1وي�ستم���ل1عل���ى1فت���ور1العاطف���ة1وا�سط���راب1التجنب1-
وال�سمت1االختياري.1

61 القل���ق:1وي�ستم���ل1على:1التوت���ر1و�سعوبات1النوم1وا�سط���راب1الهوية1وفقدان1-
ال�سهية1واخلوف1امل�ستقبلي.1

71 ا�سطراب1الكالم:1وي�ستمل1على:1انخفا�ص1امل�ستوى1اللغوي1واأخطاء1النطق1-
وانخفا����ص1املح�س���ول1اللغ���وي1وارتف���اع1ال�س���وت1اأو1انخفا�س���ه1واالإقالل1من1

التحدث1اأو1الزيادة1يف1اال�ستجابة1اللفظية.
111111

111111وتغطى1اال�سطرابات1االنفعالية1وال�سلوكية1جمالني:1العامل1الداخلي1للطفل1
  Outer World   (111واأول���ه1العاطف���ة1,1والعامل1اخلارجي1لل�سلوكInner World

1.Mackie & Law, 2010)

111111وي�سنف1هاالهان1وكوفمان1)1981(1ذوى1اال�سطرابات1االنفعالية1وال�سلوكية1
اإىل1فئتني:1

11 فئ���ة1االأفراد1ذوى1اال�سطرابات1االنفعالي���ة1وال�سلوكية1الب�سيطة1واملتو�سطة1-
:1ويت�سف���ون1بالعن���اد1امل�ستم���ر1,1عدم1الطاعة1,1امل�ساجرة1م���ع1االآخرين1,1اإيذاء1
ال���ذات1,1امل���زاج1احل���اد1,1�سعوبة1حتمل1امل�سئولية1,1الغ���رية1املبالغ1فيها1,1�سرعة1
الغ�سب,1امليل1للقيادة1,1جذب1انتباه1االآخرين1,1�سرعة1االن�سحاب1من1املواقف1
واالنط���واء1املبال���غ1في���ه1,1الن�س���اط1الزائ���د1,1اخلج���ل1ال�سدي���د1,1احل�سا�سي���ة1
الزائ���دة,1�سرع���ة1الت�ستت1االنتباه1,1االأنانية1املفرطة1,1القلق1,1احلزن1والكاآبة1,1

زيادة1اأحالم1اليقظة,1الك�سل1الزائد1,1اجلنوح1.1
21 فئ���ة1االأفراد1ذوى1اال�سطرابات1االنفعالية1وال�سلوكية1ال�سديدة1:1ويت�سفون1-

بانف�س���ام1ال�سخ�سي���ة1,1ف�س���ام1الطفول���ة1,1وق���د1ترتب���ط1بح���االت1اأخ���رى1من1
االإعاقة1كاالإعاقة1العقلية1)1يف:1فاروق1الرو�سان,12311:120011– 1233(1.1

111111ويت�س���ف1ذوى1ال�سعوب���ات1االنفعالي���ة1وال�سلوكي���ة1بالن�س���اط1احلركي1الزائد,1
واملي���ل1اإىل1العن���ف,1و�سلوك1اإي���ذاء1ال���ذات,1واالن�سحاب1االجتماعي1وع���دم1القدرة1
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عل���ى1املب���ادرة1بالتفاع���ل1االجتماع���ي,1و�سلوكيات1غريب���ة1,1ونوب���ات1مزاجية1�ساذة1
111111111111111.)Thuen & Bru , 2009 :117) 

1111111وجدي���ر1بالذك���ر1اأن1العدي���د1م���ن1االأطف���ال1الذي���ن1يعانون1م���ن1اال�سطرابات1
االنفعالي���ة1وال�سلوكي���ة1والذي���ن1ع���ادة1م���ا1ينعزل���ون1ع���ن1االآخري���ن1لي����ص1ب�سبب1
ان�سحابه���م1م���ن1خمتل���ف1املواق���ف1الودي���ة1فح�س���ب1,1ولك���ن1اأي�س���ا1مل���ا1يبدونه1من1
عدائية1جتاه1االآخرين1اإذ1اأنهم1يت�سمون1ب�سمات1ال1ت�سجع1اأحدا1على1التقرب1منهم1
مطلق���ا1,1وم���ن1تل���ك1ال�سمات1:1االأذى1اجل�سدي1,1التدمري1,1ع���دم1امل�سئولية1,1امليل1
لل�سيط���رة1,1املي���ل1لل�سجار1واإث���ارة1امل�ساكل1,1الغرية1,1االنح���راف1)1دانيال1هاالهان1

وجيم�ص1كوفمان14181:120081,1– 419(111.1

1111111وير�س���د1عبدالرحم���ن1�سي���د1�سليمان)12001ج2461,2451,1(1و�سعيد1عبدالعزيز1111111111111
)3331,13321:12005(1وح�س���ن1عب���د1املعط���ى1وزي���ن1ردادى1و�سه���ري1�سا����ص)111111111111111:12012
468– 1469(1وعل���ى1اأحم���د1م�سطف���ى1وحمم���د1حمم���ود1حمم���د1)1451:120131(1

خ�سائ�ص1ذوى1اال�سطرابات1االنفعالية1وال�سلوكية1كما1ياأتي1:1
1

اخل�سائ�س الجتماعية:- 1
ال�س�لوك الع�دواين: يعد1ال�سل���وك1العدواين1اأه���م1�سمة1ل���ذوى1اال�سطرابات11-

االنفعالي���ة1وال�سلوكية,1وتبدو1اأ�سكال1ال�سلوك1العدواين1يف1العدوان1اللفظي1
وامل���ادي.1ون���ادرا1م���ا1ي�سع���رون1بالذن���ب1اأو1الن���دم1جت���اه1ت�سرفاته���م1القا�سية,1
ويحاول���ون1اإلق���اء1اللوم1على1االآخرين,1كما1اأنه1اأكرث1حدوثا1لدى1الذكور1عن1

االإناث.
ال�س�لوك الن�س�حابى:1ويع���رب1ع���ن1ف�س���ل1التلمي���ذ1يف1التكي���ف1م���ع1املتطلبات11-

االجتماعية,1ومن1مظاهر1ال�سلوك1االن�سحابى:1االنطواء1على1الذات,1والقلق1
الزائ���د1,1واملخاوف1املر�سية1,1اال�ستغراق1يف1اأحالم1اليقظة1,1الك�سل1واخلمول1
,1كم���ا1يف�س���ل1ه���وؤالء1االأطف���ال1يف1تنمي���ة1�سداق���ات1و�سعوب���ة1اإقام���ة1عالقات1
ندي���ة1مع1االأقران,1وعادة1ما1ينعزل1هوؤالء1االأطفال1اجتماعيا1,1واأغلبهم1غري1

واثقني1من1اأنف�سهم1بالرغم1من1ظهورهم1ب�سكل1خارجي1�سلب1.
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ال�سلوك غري النا�سج :1وي�سري1اإىل1ما1ي�سدر1عن1ذوى1اال�سطرابات1االنفعالية11-
م���ن1مواق���ف1انفعالية1ال1تتنا�سب1وطبيعة1املوق���ف1االنفعايل1مثل1:1ال�سحك1
اأو1الالمب���االة1يف1املواق���ف1املحزن���ة1اأو1العك����ص1,1ويع���د1النكو����ص1اأه���م1�سم���ة1
لل�سل���وك1غ���ري1النا�سج1لدى1املعاق���ني1وجدانيا1,1ويق�سد1ب���ه1اأن1ي�سلك1الفرد1
بطريقة1طفولية1اأو1باأ�ساليب1طفولية1كانت1ناجحة1فيما1م�سى1اإزاء1املواقف1
االنفعالية1,1مثل:1البكاء1,1االعتماد1على1االآخرين1,1التخلي1عن1امل�سئولية.11

اخل�سائ�س العقلية والأكادميية :- 2
تق���ع1ق���درات1ه���وؤالء1االأفراد1يف1ح���دود1متو�س���ط1االأداء1العقلي1عل���ى1مقايي�ص11-

الذك���اء1,1كم���ا1اأن1هن���اك1ن�سب���ة1م���ن1ذوى1ال�سعوب���ات1االنفعالي���ة1تزي���د1ن�سبة1
ذكائهم1عن1املتو�سط1.1

تدنى1اأداء1ذوى1اال�سطرابات1االنفعالية1من1الناحية1التح�سيلية1.1-
1

111وال1ينح�س���ر1تدن���ى1امل�ست���وى1االأكادمي���ي1و�سعف���ه1يف1مادة1درا�سي���ة1واحدة1واإمنا1
ميت���د1لي�سم���ل1كافة1امل���واد1واالأن�سط���ة1االأكادميي���ة1)1عماد1عبدالرحي���م1الزغول1,1

111.1)1361:12006

1111111وم���ن1املظاه���ر1الت���ي1يت�س���ف1به���ا1ذوى1اال�سطراب���ات1االنفعالي���ة1وال�سلوكي���ة1
:1ممار�س���ة1�سلوكي���ات1غ���ري1الئق���ة1اأو1غ���ري1منا�سب���ة1اجتماعي���ا1اأو1غريب���ة1و�ساذة1,1
ممار�س���ة1�سل���وك1يتعار����ص1م���ع1تعلم1التلمي���ذ1اأو1اأقران���ه1مثال1:1ين���ادى1يف1ال�سف1
ب�س���وت1مرتف���ع1,1يرف�ص1العمل1,1ي�سبب1اإزعاجا1م�ستمرا1لزمالئه.1ومن1عالمات1
اال�سطراب1االنفعايل1:1البكاء1غري1العادي1,1االن�سحاب1من1املواقف1االجتماعية.1
وجود1�سعوبات1يف1ت�سكيل1واحلفاظ1على1العالقات1االإيجابية1مثل:1االنعزال1عن1
اأقران���ه1,1العدواني���ة1جت���اه1اأقرانه1والكبار11(Evans , et.al, 2004 , 2)1.1وتتعدد1
العوام���ل1امل�سئولة1عن1اال�سطرابات1االنفعالية1وال�سلوكية1لدى1التالميذ1فمنها1
م���ا1يرتب���ط1باالأ�س���رة1ومنه���ا1م���ا1يرتب���ط1باملدر�س���ة1ومنه���ا1م���ا1يرتب���ط1باالأو�ساع1

االجتماعية1والثقافية1ب�سفة1عامة1كاالآتي:1
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اأول : عوامل ترجع اإىل التلميذ: ومنها:
1 احلال���ة1املزاجية1للتلمي���ذ:1ي�سري1املزاج1اإىل1اجلوان���ب1ال�سائدة1يف1ال�سخ�سية1-

,1والت���ي1تظهر1بع�ص1الثبات1اأو1االت�س���اق1عرب1املواقف1املختلفة1وعرب1الزمن.1
ويع���د1اأ�سا�ص1تلك1ال�سمات1وراثي���ا1,1وغالبا1ما1ترتكز1الفروق1بني1االأطفال1يف1
املزاج1على1بع�ص1ال�سمات1مثل1:1م�ستويات1الن�ساط1,1واال�ستجابات1االنفعالية1,1
ونوعية1الطباع1,1والقابلية1للتكيف1االجتماعي1)1اأالن1كازدين,1091:12003(1.1

1 االأداء1االأكادمي���ي1للتلمي���ذ1وم�ست���وى1ذكائ���ه:1يرتب���ط1الق�س���ور1االأكادمي���ي1-
وانخفا����ص1م�ستوى1االأداء1الوظيفي1للذكاء1باال�سطراب1ال�سلوكي1,1وتت�سح1
ه���ذه1العالق���ة1من1خ���الل1تطبي���ق1مقايي�ص1عدي���دة1للذك���اء1واالأداء1املدر�سي1
مث���ل:1اختب���ارات1الذك���اء1اللفظية1وغري1اللفظي���ة1,1والدرج���ات1التي1يح�سل1
عليها1التلميذ1يف1املدر�سة1,1واختبارات1التح�سيل1,1وكذلك1من1خالل1تطبيق1
مقايي����ص1مث���ل1:1التقري���ر1الذات���ي1للمراهقني1,1تقارير1املعلم���ني1,1اإال1اأن1هذا1
االرتب���اط1ال1يعن���ى1بال�س���رورة1اأن1اخت���الل1االأداء1االأكادمي���ي1ميث���ل1عام���ال1

م�ساعدا1على1حدوث1اال�سطراب1ال�سلوكي1)1اأالن1كازدين,1121:120031(.1

ثانيا : العوامل الأ�سرية:1
يع���زى1اأخ�سائي���و1ال�سحة1النف�سية1اأ�سباب1االإعاق���ة1االنفعالية1اإىل1عالقة1الطفل1
بوالدي���ه,1حي���ث1يعانى1هوؤالء1التالمي���ذ1من1عدم1ات�ساق1ومتا�س���ك1عالقاتهم1مع1
والديه���م,1كم���ا1يعان���ون1م���ن1التفاعالت1االأ�سرية1غ���ري1ال�سحية1مث���ل1:1ال�سرب1,1

االإهمال1,1التفاعالت1ال�سلبية1)1خولة1اأحمد1يحيى,331:20001(.

ثالثا : العوامل املدر�سية:
1توؤث���ر1توقعات1املعلمني1على1االأ�سئل���ة1التي1يوجهونها1للتالميذ1,1والتعزيز1الذى1
يقدمون���ه1له���م1,1وع���دد1م���رات1التفاع���ل1معه���م1ونوعيت���ه)1خول���ة1اأحم���د1يحي���ى,1
341:2000(.1وغالب���ا1م���اال1يعط���ى1ه���وؤالء1التالمي���ذ1الت�سمي���ة1املنا�سب���ة1حلاالتهم1
داخ���ل1املدر�س���ة1(Fovet, 2011)1وم���ن1العوام���ل1املدر�سي���ة1الت���ي1ت�سب���ب1ح���دوث1
اال�سطراب���ات1االنفعالي���ة1وال�سلوكي���ة1ما1يل���ى1:1املعلم1غري1الك���فء1,1وطريقته1يف1
اإع���داد1الدرو�ص1وطريق���ة1تدري�سه1,1و�سوء1معاملته1للتالمي���ذ1,1وعقابهم1البدين1
,1واملن���اخ1املدر�سي1,1ونظام1االمتحان���ات1والدرا�سة1)1على1اأحمد1م�سطفى1وحممد1



فعالية برنامج تدريبي لتنمية بع�س مهارات التوا�شل لدى ذوى اال�شطرابات د . حممد اإبراهيم عطا اهلل

- 363 -

حمم���ود1حمم���د681:120131,1-170(1كم���ا1ت�ساه���م1املدر�س���ة1يف1ظه���ور1اال�سطرابات1
االنفعالي���ة1وال�سلوكي���ة1ل���دى1التالمي���ذ1م���ن1خ���الل1:1ع���دم1احل�سا�سي���ة1للفروق1
الفردي���ة1ب���ني1التالميذ1,1التوقعات1غ���ري1املنا�سبة1,1االإدارة1غ���ري1املت�سقة1لل�سلوك1
,1تدري����ص1امله���ارات1غ���ري1الوظيفي���ة1وغ���ري1ذات1العالق���ة1باهتمام���ات1التالمي���ذ1,1
التدري����ص1غ���ري1الفع���ال1للمه���ارات1احلرج���ة1اأو1احلا�سم���ة1يف1النج���اح1,1التعاقدات1
ال�سلوكي���ة1التعزيزية1غري1البن���اءة1,1مناذج1مدر�سية1من1ال�سلوكيات1غري1املرغوب1

فيها1)1كوفمان1والندروم13351:120121,1(1.1

رابعا: العوامل املجتمعية:
 فالفقر1ال�سديد1,1و�سوء1التغذية1,1والعائالت1املفككة1,1وال�سعور1بفقدان1االأهل1,1كلها1
من1العوامل1امل�سببة1حلدوث1االإعاقة1الوجدانية1)خولة1اأحمد1يحيى,1341:12000(.

11111ولت�سخي����ص1اال�سطراب���ات1االنفعالي���ة1وال�سلوكي���ة1ميكن1االعتم���اد1على1دليل1
الت�سخي����ص1ال���دويل1العا�سر1لالأمرا����ص1ICD-101ال�سادر1ع���ن1منظمة1ال�سحة1
لالأمرا����ص1 واالإح�سائ���ي1 الت�سخي�س���ي1 الت�سني���ف1 ودلي���ل1 1, 1)1992( العاملي���ة1
واال�سطراب���ات1النف�سي���ة1والعقلي���ة1يف1طبعت���ه1الرابع���ة1DSM-IV1ال�س���ادر1ع���ن1
اجلمعي���ة1االأمريكية1للط���ب1النف�سي1)1994(1ف�سال1عن1املراجع���ة1الن�سية1لذات1

الطبعة1وذات1الدليل1DSM-IV-TR11)1عادل1عبداهلل1حممد2251:20101,1(1.

1111111وتتطل���ب1رعاي���ة1ذوى1اال�سطراب���ات1االنفعالي���ة1وال�سلوكي���ة1اإع���داد1الربام���ج1
الرتبوية1واالإر�سادية1والعالجية1التي1تت�سمن1تقدمي1كافة1اأ�سكال1الدعم1النف�سي1
له���وؤالء1التالميذ1,1وا�ستخدام1اأ�ساليب1تعدي���ل1ال�سلوك1التي1تهدف1اإىل1تعليمهم1
امله���ارات1املختلف���ة1,1واإقام���ة1عالق���ات1األف���ة1وم���ودة1مع1التلمي���ذ1لي�سع���ر1بالراحة1
والطماأنين���ة1,1وتزوي���د1التالمي���ذ1بحقائ���ق1عن1مواق���ف1احلياة1اليومي���ة1,1وتقبل1
التلمي���ذ1بالرغ���م1من1كل1�سلبياته1,1وت�سهيل1عملية1التوا�سل1مع1التلميذ1,1واإفهام1
التلميذ1باأن1�سلوكه1قابل1للتغري1نحو1االأف�سل1,1وحت�سني1مفهوم1التلميذ1عن1ذاته,1
وعدم1تعري�سه1وتذكريه1بتجارب1ف�سله1,1وا�ستح�سان1جهوده1نحو1التح�سن1مهما1
كانت1ب�سيطة1,1واإف�ساح1الفر�سة1اأمامه1للتغيري1)1�سعيد1عبدالعزيز13391:120051,1(1.1

11
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1    وم�ن اأه�م اأ�س�اليب التدخل امل�س�تخدمة م�ع ذوى ال�س�طرابات النفعالية 
وال�سلوكية ما يلى:

اأول : الإر�س�اد النف�س�ي الف�ردي : ويركز1عل���ى1االأ�س�ص1النف�سي���ة1الداخلية1لل�سلوك1
امل�سطرب1وخا�سة1ال�سراعات1والعمليات1النف�سية1,1ويوفر1العالج1خربة1انفعالية1
ت�سحيحية1اأو1تعديلية1من1خالل1اال�ستب�سار1واكت�ساف1اأ�ساليب1جديدة1لل�سلوك1.1

ثانيا : الإر�ساد ال�سلوكي1:1ويهدف1اإىل1تعليم1التلميذ1�سلوكيات1جديدة1من1خالل1
التدريب1املبا�سر,1من1خالل1جمموعة1من1االأ�ساليب1ال�سلوكية1منها1:1النمذجة1,1

والتعزيز1,1واملمار�سة1,1ولعب1الدور,1والت�سكيل1,1والت�سل�سل,1وغريها11.1

ثالث�ا: الإر�س�اد النف�س�ي اجلمعي :1ويت���م1الرتكيز1في���ه1على1العملي���ات1اجلماعية1
كالتما�س���ك1,1والقي���ادة,1والتع���اون,1وت���زود1تل���ك1العملي���ات1اجلماعي���ة1التالمي���ذ1
بخ���ربات1وم�ساع���ر1االآخرين,1كما1توفر1لهم1الفر�س���ة1الالزمة1الختبار1نظرائهم1

واأمناطهم1ال�سلوكية.

رابعا : منحى ال�س�رتاتيجيات املعرفية:1ويركز1عل���ى1العمليات1واملهارات1املعرفية1
الالزمة1حلل1امل�سكالت1بني1ال�سخ�سية1التي1تركز1على1ال�سلوك1االجتماعي11.1

خام�س�ا : التدري�ب على املهارات الجتماعية :1ي�ستند1ه���ذا1التوجه1اإىل1االعرتاف1
باأن1املهارات1االجتماعية1قد1حتتل1االأهمية1نف�سها1التي1حتتلها1املهارات1االأكادميية1
يف1حتقي���ق1النج���اح1�س���واء1يف1املدر�س���ة1اأو1يف1غريه���ا1م���ن1املواقف1البيئي���ة1املختلفة1
,1وتنط���وي1عملي���ة1التدري���ب1على1امله���ارات1االجتماعية1على1تركيب���ة1ت�سم1بع�ص1
التوجه���ات1النف�سي���ة1الرتبوي���ة1التقليدي���ة1حول1التاأث���ريات1املعرفي���ة1الوجدانية1
عل���ى1ال�سل���وك1,1اإ�ساف���ة1اإىل1بع�ص1فنيات1تعديل1ال�سل���وك1احلديثة1)جوزيف1ريز1
وروبرت1زابل,19991ب11281:1– 1129؛1اأ�سامة1البطاينة1وزمالئه14881,1– 1489(11.1

�ساد�س�ا : ا�س�رتاتيجيات ت�س�تند اإىل النظ�ام اأو البيئ�ة :1بافرتا����ص1اأن1العوام���ل1
االجتماعي���ة1الهيكلي���ة1اأك���رث1تاأث���ريا1م���ن1العوام���ل1الفردي���ة1يف1حتدي���د1ال�سلوك1
,1وتوؤك���د1عل���ى1اأهمي���ة1فه���م1�سي���اق1املوقف1الأى1�سل���وك1يح���دث1.1فال�سلوك1يحدث1
كنتيج���ة1للتفاعل1بني1الفرد1والنظام,1فق���د1يحدث1ال�سلوك1امل�سطرب1يف1الف�سل1

111111.(Evans, et.al, 2004 , 5) الدرا�سي1نتيجة1لتخطيط1ذلك1الف�سل
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�س�ابعا : اأ�س�اليب م�س�اعدة1:1قد1ت�ستخدم1بع����ص1االأ�ساليب1العالجي���ة1امل�ساعدة1
�سم���ن1الربام���ج1الرتبوية1املقدم���ة1لهوؤالء1التالميذ1وي�ستمل1ذل���ك1على1اأ�ساليب1
الع���الج1بالف���ن1واملو�سيقى1والقراءة1واال�سرتخاء1والتمرين���ات1البدنية1)1جوزيف1

ريز1وروبرت1زابل119991,1ب:11531– 1154(1.1

:1Communication Skills1ثانيا: مهارات التوا�سل
111111يع���رف1التوا�س���ل1باأن���ه1تلك1العملية1الت���ي1تت�سمن1تب���ادل1املعلومات1وامل�ساعر1
واالأفك���ار1واملعتق���دات1ب���ني1الب�سر,1ويت�سم���ن1التوا�سل1كل1م���ن1الو�سائل1اللفظية1
كاللغ���ة1املنطوق���ة1وامل�سموع���ة1واملكتوب���ة,1والر�سائ���ل1غ���ري1اللفظي���ة1كاالإمي���اءات1
وتعب���ريات1الوج���ه1ولغ���ة1العيون1وحركات1اليدي���ن..1وغريها)1اأم���اين1عبدالفتاح1

على,1411:20121(.

1111111وميك���ن1تعريف���ه1باأن���ه1عملي���ة1اجتماعي���ة1تفاعلي���ة1متبادل���ة1ب���ني1االأط���راف1
امل�سرتك���ة1بها1)املر�سل1وامل�ستقبل(1ومن1خالله���ا1يتم1التعبري1عن1الذات1واالأفكار1
وامل�ساع���ر1ونق���ل1وتب���ادل1االأفك���ار1واملعلوم���ات1واالنطباع���ات1واخل���ربات1وت���وؤدى1
اإىل1اإ�ساع���ة1الفه���م1والتعاط���ف1وتطوي���ر1العالق���ات1وحتقي���ق1االأه���داف1املن�س���ودة1111111111111111111111111111111111111111111111111111111

)1�سناء1حممد1�سليمان1231:120141,1(1.1

1111111وتع���رف1من���ال1ج���اب1اهلل1و�سادية1ع���الم1)2141:12010(1مهارات1التوا�سل1باأنها1
:1ق���درات1جتع���ل1م���ن1التوا�س���ل1عالق���ة1تبادلية1ال1تقت�س���ر1على1تب���ادل1املعلومات1
والر�سائ���ل1,1واإمن���ا1تنطوي1على1تبادل1املعاين1مبا1تول���ده1من1خلق1وابتكار1واإبداع1
,1فتك���ون1ق�سدي���ة1ال1عفوي���ة1,1من1غري1نقطة1بداية1وال1نهاي���ة1,1واإمنا1ا�ستمرارية1
وتدف���ق1وم���ن1مه���ارات1التوا�س���ل1:1مه���ارة1تب���ادل1احل���وار1,1مهارة1الدق���ة1وو�سوح1
العب���ارة1,1مه���ارة1الفه���م1,1مه���ارة1االإ�سغ���اء1اجلي���د1,1مه���ارة1اعتبار1االآخ���ر1,1مهارة1
التوكيدي���ة1,1مه���ارة1تقدمي1نقد1بناء1,1مه���ارة1الك�سف1عن1الذات1,1مهارة1التعاطف1

وامل�ساندة.1

111111ويعد1التوا�سل1مهارة1فريدة1متعلمة1تتطور1من1خالل1مرحلة1املراهقة1,1وال1
تقت�س���ر1عل���ى1اللغة1املنطوق���ة1,1ولها1اأهمية1كبرية1فال1غنى1عنه���ا1,1لكنها1تتطلب1
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عددا1من1املهارات1التي1ت�سمن1و�سول1الر�سالة1ب�سكل1�سحيح1وحتقق1الهدف1من1
عملية1التوا�سل1)1وليد1حممد1اأبو1املعاطي,1331:120121(1

111111وحتدد1اآمال1عبدال�سميع1باظة1)11871:120121– 188(1اأهمية1عملية1التوا�سل1
فيما1ياأتي:1حتقيق1م�ساعر1االنتماء1جلماعة1ما1اأو1ملجتمع1معني1,1وحتقيق1الفرد1
لذات���ه1وتاأكيده���ا1يف1تفاعله1م���ع1االآخرين1من1خالل1التعبري1ع���ن1ذاته1وم�ساعره1
واحتياجات���ه1وقيم���ه1واجتاهات���ه1,1واكت�ساب1اأفك���ار1ومعارف1جدي���دة1اأو1تعديل1ما1
�سب���ق1اكت�ساب���ه1م���ن1خربات1,1ووعى1الف���رد1بذاته1وقدراته1وحكم���ه1على1عمله1من1
خ���الل1اآراء1االآخري���ن1وا�ستجاباته���م1نح���وه1,1وخف����ص1التوتر1وان�سج���ام1عالقاته1
االجتماعي���ة1م���ع1االآخري���ن1,1ونق���ل1االأفك���ار1االبتكارية1بني1االأف���راد1واجلماعات1,1
وتنمي���ة1امله���ارات1اللغوي���ة1امل�سموع���ة1واملق���روءة1وامله���ارات1االجتماعي���ة1,1وتنمي���ة1

العمليات1العقلية1كاالإدراك1واالنتباه1والتفكري1والتخيل1والتذكر.

وميكن ت�سنيف التوا�سل من حيث الو�سائل امل�ستخدمة اإىل نوعني :

والتميي���ز1 واملناق�س���ة1 واملحادث���ة1 اال�ستم���اع1 وي�سم���ل1 1: اللفظ�ي  التوا�س�ل   : اأول 
واالإدراك1ال�سمع���ي1والب�س���رى1.1ويتمي���ز1التوا�سل1اللفظ���ي1باالقت�ساد1يف1الوقت1
وال�سرعة1يف1االأداء1,1ومواجهة1املواقف1وجها1لوجه1,1وامل�ساركة1يف1الفهم1وامل�ساعر11111111111111111111111111111111111111111111
)1اآمال1عبدال�سميع1باظة191:120031,1؛1اأماين1عبدالفتاح1على11181:120121,1(1.1

 ثانيا : التوا�س�ل غري اللفظي :1وميكن1ت�سنيف1التوا�سل1غري1اللفظي1اإىل1ثالث1
فئات1هي:

11 لغ���ة1االإ�س���ارة1:1�سواء1اأكانت1اإ�س���ارات1ب�سيطة1اأو1معق���دة1ت�ستخدم1يف1التوا�سل1-
باالآخرين.

21 لغ���ة1احلركة1:1وتت�سمن1جميع1احلركات1الت���ى1يقوم1بها1الفرد1لينقل1اأفكاره1-
وم�ساعره1لالآخرين.1

31 لغ���ة1االأ�سي���اء1:1ويق�س���د1بها1ما1ي�ستخدمه1الفرد1,1بخ���الف1االإ�سارة1واحلركة1-
للتعب���ري1ع���ن1مع���ان1اأو1اأحا�سي����ص1كارت���داء1مالب����ص1معين���ة1باأل���وان1حم���ددة111111111111111111111111

)1�سليمان1عبدالواحد1اإبراهيم11801:20101,1(.1
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كما ميكن ت�سنيف التوا�سل ح�سب امل�ساركني فيه اإىل نوعني:

التوا�س�ل الداخل�ي الفردي:1ويكون1ب���ني1الفرد1وذاته1,1حيث1يعم���ل1الفرد1على1- 1
تقيي���م1قدرات���ه1وامكاناته,1وحتدي���ده1الدقيق1جلوانب1الق���وة1وال�سعف1التي1

ميلكها11.1
التوا�س���ل1- 2 يف1 الف���رد1 جن���اح1 عل���ى1 ويعتم���د1 والآخري�ن:1 الف�رد  ب�ني  التوا�س�ل 

البين�سخ�سى1,1كما1يعتمد1التوا�سل1اجليد1مع1االآخرين1على1وجود1االحرتام1
الك���ايف1لالآخري���ن1والق���درة1على1تو�سي���ل1املعلومات1)1زينب1حمم���ود1�سقري1,1

1311:12002– 133؛1�سناء1حممد1�سليمان1761:120141,1– 178(1.1

1111111وتتوقف1كفاءة1عملية1التوا�سل1على1عدة1عوامل1منها1:1ال�سرعة1يف1التوا�سل1
,1مالئم���ة1اأ�سالي���ب1االت�س���ال1�س���واء1اللفظي���ة1اأو1احلركي���ة1,1الو�س���وح1يف1االألفاظ1
والر�سائ���ل1امل�ستخدمة1,1التب�سيط1والبعد1ع���ن1ا�ستخدام1الكلمات1الفنية1املعقدة1,1
الرتكيز1على1الهدف1من1التوا�سل1,1االإن�سات1والتجاوب1االإيجابي1للطرف1االآخر1,1
االقتناع1باحلجج1والرباهني1بدال1من1االنفعال1,1التحقق1من1مدى1تفهم1الطرف1
االآخ���ر1للر�سائ���ل1املوجه���ة1اإلي���ه1)اآم���ال1عبدال�سمي���ع1باظ���ة1881:120121,1– 189(

1111111وتت�سمن1مهارات1التوا�سل1العديد1من1املهارات1ومنها1:1اال�ستماع1لالآخرين1,1
احلديث1كل1يف1دوره1اأثناء1احلوار1,1حتية1االآخرين1,1امل�ساركة1يف1االأحداث1اجلارية1
,1االإط���راء1,1التعب���ري1ع���ن1الغ�س���ب1بطريق���ة1مقبول���ة1اجتماعي���ا1,1عر����ص1تقدمي1
امل�ساع���دة1لالآخري���ن1,1اتباع1التعليم���ات1والقواعد1,1الرتكي���ز1والرتتيب1املنا�سبني1
مه���ارات1 اإىل1 وال�سلوكي���ة1 االنفعالي���ة1 اال�سطراب���ات1 ذوى1 التالمي���ذ1 ويحت���اج1 1.
اجتماعي���ة1ولغوي���ة1منها1:1مهارات1التعبري1عن1االحتياجات1والرغبات1وامل�ساعر1,1
مهارات1و�سف1وتف�سري1امل�ساعر1الذاتية1وم�ساعر1االآخرين,1اإدراك1امل�ساعر1االأولية1
والتحك���م1فيه���ا1,1ودجمها1يف1ال�سل���وك1االجتماعي1املنا�س���ب1)1كوفمان1والندروم1,1

1.1)1328 –3271:12012

11111وم���ن1معوق���ات1التوا�س���ل1اجلي���د1:1ع���دم1الق���درة1عل���ى1التعب���ري1بو�س���وح1ع���ن1
م�سمون1الر�سالة,1واحلالة1النف�سية1مل�ستقبل1الر�سالة1ومدى1ا�ستعداده1لتقبلها1,1
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وميل1االأفراد1لرف�ص1االأفكار1اجلديدة1خا�سة1اإذا1تعار�ست1مع1معتقداتهم1,1�سوء1
العالقات1وفقدان1الثقة1بني1امل�ساركني1يف1عملية1التوا�سل1)1�سليمان1عبدالواحد1

اإبراهيم12051:120101,1– 1206(1.1

1111111يت�س���ح1مم���ا1�سب���ق1اأنه1ميكن1تنمية1مهارات1التوا�سل1لدى1التالميذ1ملا1له1من1
اأهمي���ة1كبرية1يف1فه���م1الر�سائل1اللفظية1وغري1اللفظية1الت���ي1يطرحها1االآخرون1
م���ن1خالل1الكلمات1واالإمياءات1واالإ�س���ارات1واال�ستماع1الفعال1,1واالنتباه1اجليد1,1
والق���درة1على1املناق�سة1واالإقناع1,1وتقدمي1احلجج1واالأدلة1والرباهني1,1واالهتمام1

بالتوا�سل1الب�سرى1واملو�سوعي1مع1املتحدث1,1وعدم1االن�سغال1عنه.11

درا�صات �صابقة: 
1111111ق���ام1دي�سبين����ص1وروي���ر( Desbiens & Royer , 2003)1بدرا�سة1ا�ستهدفت1
تق���ومي1تاأث���ري1برنامج1لتالميذ1املرحلة1االبتدائي���ة1امل�سكلني1انفعاليا1و�سلوكيا1يف1
الف�س���ل1املدر�س���ي1الع���ادي1حيث1مت1تدري���ب1التالميذ1عل���ى1امله���ارات1االجتماعية1
واالأن�سط���ة1الرتبوي���ة1اخلا�س���ة1م���ع1االأق���ران1,1وق���د1اأ�سف���رت1النتائج1ع���ن1فعالية1

الربنامج1يف1حت�سني1ال�سلوك1االجتماعي1للتالميذ1.

111111كذل���ك1ق���ام1فاري���ل1وبولت���ا( Farrel & Polta , 2003(1بدرا�س���ة1ا�ستهدف���ت1
التع���رف1على1فعالية1اإحلاق1التالمي���ذ1امل�سطربني1انفعاليا1مبدار�ص1متخ�س�سة1
حي���ث1مت1مقابل���ة1)26(1تلمي���ذا1من1امللتحق���ني1مبدار�ص1الرعاي���ة1املتخ�س�سة1كي1
يو�سحوا1كيف1اأ�سبحوا1اأكرث1حتكما1واإدارة1ل�سلوكهم1منذ1اإحالتهم1لتلك1املدار�ص1
,1وقد1اأ�سفرت1نتائج1الدرا�سة1عن1متتع1التالميذ1بذاكرة1اأكرث1اإيجابية1,1كما1اأنهم1

تلقوا1مزيدا1من1الدعم1بعد1التحاقهم1مبدار�ص1الرعاية1املتخ�س�سة1.1

 (Cullen-Powell & Barlow, 20051111111اأم���ا1درا�س���ة1كول���ني1ب���اول1وبارل���و
(11فق���د1ا�ستهدف���ت1فح�ص1فعالي���ة1برنامج1اكت�ساف1ال���ذات1لالأطفال1امل�سطربني1
اجتماعيا1وانفعاليا1و�سلوكيا1من11111111111)6-7(1�سنوات1باملدر�سة1االبتدائية1,1تكونت1
عين���ة1الدرا�س���ة1م���ن1)18(1تلمي���ذا1مت1انتقاوؤه���م1من1خ���الل1تر�سيح���ات1املعلمني1,1
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مت1تق�سيمه���م1ملجموعت���ني1اإحداهم���ا1جتريبي���ة1تعر����ص1التالميذ1فيه���ا1لربنامج1
اكت�ساف1الذات1,1وجمموعة1�سابطة1مل1تتعر�ص1للربنامج1,1وقد1اأظهرت1النتائج11
حت�سن1الثقة1بالنف�ص1وتقدير1الذات1واالإيجابية1نحو1الذات1واالأقران1وانخفا�ص1

ممار�سة1ال�سلوكيات1العدوانية1لدى1تالميذ1املجموعة1التجريبية1.1

 (Cullen-Powell , Barlow1111111بينما1ا�ستهدفت1درا�سة1كولني1باول1وبارلو1وباج
( Bagh , 2005 &11فح����ص1فعالي���ة1برنام���ج1اكت�س���اف1ال���ذات1امل�سمم1للتالميذ1
امل�سطرب���ني1انفعالي���ا1يف1مدار�ص1الدمج1.1وقد1هدف1برنام���ج1اكت�ساف1الذات1اإىل1
تزويد1االأطفال1مبهارات1اال�سرتخاء1العملية1,1والتي1تزيد1من1�سعادتهم1النف�سية1
,1وت�سه���م1يف1زي���ادة1وعيه���م1الذات���ي1وعنايته���م1باأنف�سه���م1,1تكون���ت1عين���ة1الدرا�سة1
م���ن)34(1تلمي���ذا1وتلميذة1,1تراوحت1اأعمارهم1ب���ني1)10– 13(1عاما1من1املعاقني1
انفعالي���ا1,1وق���د1اأ�س���ارت1النتائج1اإىل1حت�سن1التالميذ1الذي���ن1�ساركوا1يف1الربنامج1
ومار�س���وا1فني���ات1اال�سرتخ���اء1يف1متغريات1تقدير1ال���ذات,1وامل�ساركة1االجتماعية1,1

ومهارات1التوا�سل1,1وال�سلوك1االإيجابي1,1واحل�سور1للمدر�سة1.1

11( Harriss , Barlow & Moli , 2008 )1111111وفى1درا�سة1هاري�ص1وبارلو1وموىل
مت1اقرتاح1مدار�ص1الرعاية1املتخ�س�سة1كمدخل1عالجي1وثيق1ال�سلة1بالتالميذ1
امل�سطربني1انفعاليا,1وقد1ا�ستهدفت1الدرا�سة1فح�ص1مدركات1االأطراف1املختلفة1
لفائ���دة1وممي���زات1التح���اق1ه���وؤالء1التالمي���ذ1بتلك1النوعي���ة1من1املدار����ص1,1حيث1
مت1اإج���راء1مقاب���الت1م���ع1)5(1تالميذ1,1)6(1اآب���اء1,1)12(1من1العامل���ني1باملدر�سة1.1
وق���د1اأ�س���ارت1النتائج1اإىل1حت�سن1ق���درة1امل�سطربني1انفعاليا1عل���ى1التعامل1مع1ما1
يواجهون���ه1م���ن1م�ساع���ر,1لديهم1تقدير1مرتف���ع1للذات1,1طوروا1عالق���ات1اإيجابية1

مع1االآخرين,1حت�سن1م�ستوى1التح�سيل1االأكادميي1.1

1111111وف���ى1درا�س���ة1جيف���رى1وزمالئ���ه1( Jeffery et.al.,2009)1مت1اختب���ار1فعالية1
برنامج1التدخل1ال�سلوكي1االإيجابي1مع1الطالب1امل�سطربني1انفعاليا1يف1املدار�ص1
االإعدادية1والثانوية1,1اأ�سارت1النتائج1اإىل1منو1وحت�سن1حالة1التالميذ1بعد1تطبيق1

الربنامج1.1
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   (Mowat , 2012)   







            

 

 

(Porter et.al. , 2012)
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فرو�ض الدرا�سة: 
11 توجد1فروق1دالة1اإح�سائيا1بني1متو�سطات1رتب1درجات1املجموعة1التجريبية1-

عل���ى1مقيا����س1اال�سطراب���ات1االنفعالي���ة1وال�سلوكي���ة1يف1القيا�س���ات1الثالثة1:1
القبلي1والبعدي1والتتابعي.1

21 توجد1فروق1دالة1اإح�سائيا1بني1متو�سطات1رتب1درجات1املجموعة1التجريبية1-
على1مقيا�س1مهارات1التوا�سل)االأبعاد1والدرجة1الكلية(1يف1القيا�سات1الثالثة1

:1القبلي1والبعدي1والتتابعي.
31 توج���د1ف���روق1دال���ة1اإح�سائي���ا1ب���ني1متو�سط���ات1رت���ب1درج���ات1املجموعت���ني1-

التجريبي���ة1وال�سابطة1على1مقيا�س1اال�سطراب���ات1االنفعالية1وال�سلوكية1يف1
القيا�س1البعدي1ل�سالح1املجموعة1التجريبية.

41 توج���د1ف���روق1دال���ة1اإح�سائي���ا1ب���ني1متو�سط���ات1رت���ب1درج���ات1املجموعت���ني1-
التجريبي���ة1وال�سابط���ة1عل���ى1مقيا����س1مه���ارات1التوا�سل)االأبع���اد1والدرجة1

الكلية(1يف1القيا�س1البعدي1ل�سالح1املجموعة1التجريبية.

اإجراءات الدرا�سة : 
اأوال : عينة الدرا�سة :1تكونت1عينة1الدرا�سة1من1)30(1تلميذا1من1تالميذ1ال�سف1
الث���اين1االإع���دادي1وذل���ك1م���ن1عين���ة1كلي���ة1عدده���ا1)450(1تلميذا1،1ميثل���ون1)12(1
ف�س���ال1مبدر�سة1جم���ال1�سليم1االإعدادية1للبنني1،1باإدارة1غرب1املن�سورة1التعليمية1
،1وذل���ك1يف1الف�س���ل1الدرا�س���ي1الث���اين1للع���ام1الدرا�س���ي1)2013/2012(،1وق���د1بل���غ1
متو�س���ط1العمر1الزمني1للتالمي���ذ1)14،533(1،1بانحراف1معياري1)0،507(1.1وقد1
مت1ا�ستبع���اد1التالمي���ذ1الذي���ن1يعانون1م���ن1اإعاقات1�سمعي���ة1اأو1ب�سري���ة1اأو1بدنية1،1
كم���ا1مت1ا�ستبعاد1التالميذ1الرا�سب���ني1اأو1الذين1تكرر1ر�سوبهم1،1كذلك1مت1ا�ستبعاد1
التالمي���ذ1الذي���ن1يعانون1من1ح���االت1اجتماعية1معين���ة1كوفاة1اأح���د1الوالدين1اأو1

كليهما1اأو1انف�سال1الوالدين11.1

11111111وق���د1مت1اختي���ار1عين���ة1الدرا�س���ة1م���ن1تالميذ1ال�سف1الث���اين1االإعدادي1نظرا1
الرتف���اع1مع���دالت1اال�سطراب���ات1االنفعالي���ة1وال�سلوكي���ة1ب���ني1ه���وؤالء1التالمي���ذ،1
حي���ث1ت�س���ل1ن�سبته���ا1اإىل1)7%(1وذل���ك1لالأعم���ار1م���ن)12-16(1قيا�س���ا1باالأطف���ال1
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اأعم���ار1م���ن)4-11(1والذي���ن1ت�سل1الن�سب���ة1لديهم1اإىل1)4%(11كم���ا1ترتفع1معدالت1
اال�سطرابات1االنفعالية1وال�سلوكية1بني1الذكور1مقارنة1باالإناث1،1حيث1يت�ساعف1
اال�سطراب1من1ثالث1اإىل1اأربع1مرات1لدى1الذكور1قيا�سا1باالإناث1)اأالن1كازدين،1
1641،1621:2003؛ Hartas , 2011 , 83 ).1وق���د1تزي���د1الن�سب���ة1بني1الذكور1لت�سل1
م���ن1)1:5(1ل���دى1االإن���اث1،1كما1تك���ون1اال�سطراب���ات1االنفعالي���ة1وال�سلوكية1لدى1
الذك���ور1موجه���ة1للخ���ارج1كاإيذاء1االآخرين1،1كم���ا1اأن1اال�سطراب���ات1تكون1قليلة1يف1
ال�سفوف1االبتدائية1بينما1تزداد1يف1ال�سفوف1املتو�سطة1ثم1متيل1اإىل1االنخفا�س1
يف1ال�سفوف1العليا1)1اأم1ها�سم1خلف1مر�سى117:120121،1؛1م�سطفى1نورى1القم�س1

وخليل1عبدالرحمن1املعايطة12181:120141،1(11111.1
111

تكاف��ؤ العين�ة :1ق���ام1الباح���ث1باإج���راء1التكاف���وؤ1ب���ني1املجموعت���ني1التجريبي���ة1
وال�سابطة1يف1جمموعة1من1املتغريات1وهى:1العمر1الزمنى1،1امل�ستوى1االجتماعي1
االقت�سادي1الثقايف1لالأ�سرة1،1الذكاء،1اال�سطرابات1االنفعالية1وال�سلوكية1،1مهارات1
التوا�س���ل1،1با�ستخ���دام1اختب���ار«1م���ان1ويتن���ي«11Mann-Whitney Test1حل�ساب1
الف���رق1بني1متو�سطي1رت���ب1الدرجات1امل�ستقلة1)ع���زت1عبداحلميد1ح�سن،1:12011
499(،1ويو�س���ح1ج���دول)1(1داللة1الفروق1بني1متو�سطي1رتب1درجات1املجموعتني1

التجريبية1وال�سابطة1يف1تلك1املتغريات1كاالآتي1:1

جدول )1( 
قيمة ( Z )  وم�س��توى داللتها للفروق بني متو�س��طي رتب درج��ات املجموعتني التجريبية 

وال�سابطة يف متغريات الدرا�سة 
نالمجموعة المتغير

 متوسط
الرتب

 مجموع
الرتب

Zمستوى الداللة

العمر الزمنى
غير دالة1513,50202,501,439 التجريبية

1517,50262,50 الضابطة

غير دالة1516,90298,000,899 التجريبيةالذكاء

1514,10167,00 الضابطة

 المستوى االجتماعي
 االقتصادي الثقافي

غير دالة1515,53232,000,021 التجريبية

1515,47233,00 الضابطة
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 االضطرابات االنفعالية
والسلوكية

غير دالة1516,87253,00,854 التجريبية

1514,13212,0 الضابطة

مهارات التواصل
غير دالة1513,77206,501,087 التجريبية

1517,23258,50 الضابطة

1111111يت�س���ح1م���ن1ج���دول1)1(1تكاف���وؤ1املجموعتني1التجريبي���ة1وال�سابطة1يف1العمر1
اال�سطراب���ات1 1، الثق���ايف1 االقت�س���ادي1 االجتماع���ي1 امل�ست���وى1 الذك���اء،1 1، الزمن���ى1
االنفعالية1وال�سلوكية1،1مهارات1التوا�سل1وذلك1قبل1تطبيق1الربنامج1التدريبي1.1

ثاني�ا : منه�ج الدرا�س�ة :1تعتم���د1الدرا�سة1احلالية1عل���ى1املنهج1�سب���ه1التجريبي1
عل���ى1جمموعت���ني1جتريبي���ة1 للدرا�س���ة1 التجريب���ي1 الت�سمي���م1 يعتم���د1 حي���ث1 1،
و�سابط���ة1واإج���راء1قيا����س1قبل���ي1وبع���دى1ومتابع���ة1ملعرف���ة1م���دى1تاأث���ر1املتغريات1
التابع���ة1)1اال�سطراب���ات1االنفعالي���ة1وال�سلوكي���ة1– مه���ارات1التوا�س���ل(1باملتغ���ري1

امل�ستقل)الربنامج1التدريبي(1.1

ثالث�ا : اأدوات الدرا�س�ة:1ا�ستخ���دم1الباح���ث1الختب���ار1فرو����س1الدرا�س���ة1االأدوات1
التالية1:1ا�ستمارة1جمع1البيانات1)اإعداد1الباحث1(1-1مقيا�س1امل�ستوى1االجتماعي1
االقت�س���ادي1الثق���ايف1لالأ�س���رة1)اإع���داد1حمم���د1بيوم���ي1خلي���ل،20031(1-1مقيا����س1
الق���درة1العقلي���ة1العامة1)اإعداد1فاروق1عبدالفت���اح1مو�سى19851،1(-1قائمة1تقدير1
اال�سطراب���ات1االنفعالي���ة1وال�سلوكي���ة1)اإع���داد1الباحث1(-1مقيا����س1اال�سطرابات1
االنفعالية1وال�سلوكية1لدى1تالميذ1املرحلة1االإعدادية)اإعداد1الباحث1(-مقيا�س1
مه���ارات1التوا�س���ل1)اإع���داد1الباح���ث(1.1وفيم���ا1يل���ى1و�س���ف1له���ذه1االأدوات1وطرق1

تقنينها1.1

ا�س�تمارة جم�ع بيانات ) اإعداد الباحث (1:1قام1الباح���ث1باإعداد1ا�ستمارة1جلمع1- 1
بيان���ات1ع���ن1االإعاقات1اأو1االأمرا�س1التي1يعانى1منها1التلميذ1،1ال�سفوف1التي1
ر�س���ب1فيه���ا1وع���دد1م���رات1الر�س���وب،1امل�ست���وى1التعليم���ي1للوالدي���ن1،1احلالة1

االجتماعية1للوالدين1وهل1الزواج1م�ستقر1اأم1حدث1انف�سال1اأو1طالق.1



العدد )9( اكتوبر 2014 جملة الرتبية اخلا�ضة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 374 -

مقيا��س امل�س�ت�ى االجتماع�ي االقت�س�ادي الثق�ايف املط�ر للأ�س�رة امل�س�رية - 2
)اإع�داد : حمم�د بي�م�ي خلي�ل ، 2003(1:1مت1ا�ستخ���دام1ه���ذا1املقيا����س1بغر����س1
حتقيق1التجان�س1بني1اأفراد1عينة1الدرا�سة1يف1امل�ستوى1االجتماعي1االقت�سادي1
الثقايف1،1ويقي�س1هذا1املقيا�س1ثالثة1اأبعاد1اأ�سا�سية1هي1:1امل�ستوى1االجتماعي1
م���ن1خ���الل1:1الو�س���ط1االجتماع���ي1،1حال���ة1الوالدي���ن1،1العالق���ات1االأ�سري���ة،1
املن���اخ1االأ�س���رى1ال�سائ���د1،1حج���م1االأ�س���رة1،1امل�ست���وى1التعليمي1الأف���راد1االأ�سرة1
ون�ساطهم1االجتماعي1،1املكانة1االجتماعية1ملهنهم1،1اأما1البعد1الثاين1فيتمثل1
يف1امل�ست���وى1االقت�س���ادي1لالأ�س���رة1،1ويقا����س1م���ن1خ���الل1املكان���ة1االقت�سادية1
مله���ن1اأف���راد1االأ�سرة1،1وم�ستوى1معي�سة1االأ�س���رة1،1وم�ستوى1االأجهزة1واالأدوات1
املنزلي���ة1،1ومعدل1ا�ستهالك1االأ�سرة1للطاق���ة1،1والتغذية1،1والرعاية1ال�سحية1
،1والع���الج1الطبي1،1وو�سائل1النقل1واالت�س���ال1لالأ�سرة،1ومعدل1انفاق1االأ�سرة1
عل���ى1التعلي���م1،1واخلدمات1الرتويحي���ة1واحلفالت1واالحتف���االت1واخلدمات1
املعاون���ة1واملظه���ر1ال�سخ�سي1والهندام1الأفراد1االأ�س���رة1.1ويتمثل1البعد1الثالث1
يف1امل�ست���وى1الثقايف1لالأ�سرة1ويقي����س1امل�ستوى1العام1لثقافة1االأ�سرة1من1حيث1
االهتمام���ات1الثقافي���ة1داخ���ل1االأ�س���رة1واملواق���ف1الفكري���ة1لالأ�س���رة1،1واجت���اه1
االأ�س���رة1نحو1العلم1والثقافة1ودرجة1الوعى1الفكري1والن�ساط1الثقايف1الأفراد1
االأ�س���رة1.1ويعط���ى1هذا1املقيا�س1ث���الث1درجات1م�ستقلة1مبع���دل1درجة1واحدة1
لكل1بعد1،1كما1يعطى1درجة1واحدة1كلية1لالأبعاد1الثالثة1جمتمعة1تتوزع1على1
ع���دد1م���ن1امل�ستوي���ات1وهى:1مرتفع1ج���دا1،1مرتفع،1فوق1املتو�س���ط1،1متو�سط1،1

دون1املتو�سط،1منخف�س1،1منخف�س1جدا1.1

1111111ويتمت���ع1ه���ذا1املقيا����س1مبع���دالت1�س���دق1وثب���ات1منا�سبة1،1حي���ث1تراوحت1قيم1
“ت” الدالة1على1ال�سدق1التمييزي1بني1)112،6– 123،8(1وذلك1لالأبعاد1الثالثة1
والدرج���ة1الكلي���ة1،1كما1تراوحت1قيم1معامالت1الثبات1ع���ن1طريق1اإعادة1االختبار1
بع���د1ثالثة1اأ�سه���ر1من1التطبيق1االأول،1وذلك1بالن�سب���ة1لالأبعاد1الثالثة1والدرجة1

الكلية1بني1)10،921– 0،97(1وهى1جميعا1دالة1عند1م�ستوى1)0،01(11.1
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مقيا�س القدرة العقلية العامة ) اإعداد : فاروق عبدالفتاح م��سى ، 1985 ( : - 3
11111مت1بناء1اختبار1القدرة1العقلية1يف1�سوء1عدة1قدرات1هي1:1

11 الق���درة1اللغوي���ة1:1امل���رادف1– العك����س1– معن���ى1املفهوم1– متيي���ز1املفهوم1– .
وا�ستخدامه1.

21 الق���درة1العددي���ة1:1العمليات1احل�سابية1االأربع1– عالق���ة1االأعداد1ببع�سها1يف1.
م�ساألة1تت�سمن1اللغة1– اال�ستدالل1احل�سابي1.1

31 القدرة1املكانية1:1متييز1االأ�سكال1– و�سع1االأ�سكال1– عالقة1االأ�سكال1ببع�سها1.
. االأ�سكال1 – اأحجام1 االأ�سكال1 – مقارنة1

41 اال�ستدالل1:1احل�سابي1واللغوي1واملكاين1.1.
51 اإدراك1العالقات1:1بني1االألفاظ1واالأعداد1واالأ�سكال1.1.

اأوال : �سدق املقيا�س:1قام1الباحث1احلايل1بح�ساب1ال�سدق1ملقيا�س1القدرة1العقلية1
،1با�ستخ���دام1اأ�سل���وب1ال�سدق1التنبوؤى1من1خالل1تطبي���ق1املقيا�س1على1501تلميذا1
من1تالميذ1ال�سف1الثاين1االإعدادي1،1ومت1ح�ساب1االرتباط1بني1درجات1التالميذ1
عل���ى1مقيا����س1الق���درة1العقلية1ودرجاته���م1التح�سيلي���ة1،1فبلغ�ت1قيم���ة1االرتباط1

)0،72(1،1وهذا1ي�سري1اإىل1حتقق1ال�سدق1التنبوؤى1ملقيا�س1القدرة1العقلية1.1

ثاني�ا : ثب�ات املقيا��س: ق���ام1الباح���ث1احل���ايل1بح�س���اب1الثب���ات1ملقيا����س1القدرة1
العقلي���ة1بح�ساب1معامل1األفا1كرونباخ1،1من1خالل1تطبيق1املقيا�س1على1جمموعة1
م���ن1التالمي���ذ1،1تكون���ت1م���ن)50(1تلميذا1من1تالمي���ذ1ال�سف1الث���اين1االإعدادي،1
وقد1بلغت1قيمة1معامل1األفا1)0،71(1وهى1قيمة1مرتفعة1ت�سري1اإىل1ثبات1املقيا�س1.

1
قائمة تقدير اال�س�طرابات االنفعالية وال�س�ل�كية ) اإعداد الباحث ( : مر1اإعداد1- 4

القائمة1باخلطوات1التالية:1
11 تناول���ت1( الت���ي1 النظري���ة1 واالأط���ر1 الدرا�س���ات1 بع����س1 عل���ى1 الباح���ث1 اطل���ع1

اال�سطراب���ات1االنفعالي���ة1وال�سلوكي���ة1مث���ل:1درا�س���ة1�ساك���ر1عطي���ة1قندي���ل1
)1981(1،1خول���ة1اأحمد1يحي���ى)2000(1،1عبدالرحمن1�سيد1�سليمان1)12001اأ1،1
ب1،1ج(1،1ودرا�س���ة1�سعيد1عبدالعزيز)2005(1،1مقيا�س1اال�سطرابات1ال�سلوكية1
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والوجداني���ة1)1اأم���ال1عبدال�سميع1باظ���ة20101،1(1،1ويف1�سوء1قراءات1الباحث1
خل�سائ����س1ذوى1ال�سعوب���ات1االنفعالي���ة1وال�سلوكي���ة1و�س���ع1ت�س���ورا1مبدئيا1
للمقيا����س1يتك���ون1من)32(1مفردة1،1ويقرر1املعلم1من1خاللها1درجة1موافقته1
عل���ى1م���دى1انطب���اق1حمتوى1ه���ذه1العبارة1عل���ى1التلميذ،1من1خ���الل1اختيار1
البديل1املنا�سب1من1اأربعة1بدائل1هي)تنطبق1بدرجة1عالية-1تنطبق1بدرجة1
متو�سط���ة-1تنطب���ق1بدرج���ة1منخف�س���ة-1ال1تنطب���ق1نهائيا(1وتاأخ���ذ1البدائل1
الدرج���ات1)4-3–2–1(1ح�س���ب1اجت���اه1العب���ارة1،1وتدل1الدرج���ة1االأعلى1على1
اال�سطرابات1االنفعالية1وال�سلوكية1لدى1التلميذ1،1وللمقيا�س1درجة1كلية1.1

21 1قام1الباحث1بح�ساب1املوؤ�سرات1ال�سيكومرتية1للمقيا�س1كما1يلي:(
اأوال- ال�سدق: حتقق الباحث من �سدق املقيا�س من خلل : 

• ال�س�دق الظاهري :1عر����س1الباحث1املقيا�س1يف1�سورت���ه1االأولية1على1عدد1من1	
ال�س���ادة1املحكم���ني1املتخ�س�سني1يف1علم1النف�س1الرتب���وي1وال�سحة1النف�سية11
الإب���داء1ال���راأي1يف1م���دى1�سالحي���ة1املقيا����س1لال�ستخ���دام1مع1عين���ة1الدرا�سة1
احلالي���ة1م���ن1تالمي���ذ1املرحلة1االإعدادي���ة،1ومدى1دقة1العب���ارات1،1وبناء1على1

توجيهات1املحكمني1قام1الباحث1بحذف1عبارتني1غري1منا�سبتني.11

• املعلم���ني1	 ب���ني1تقدي���رات1 الباح���ث1بح�س���اب1االرتب���اط1 ق���ام1 �س�دق املح�ك:1
لال�سطراب���ات1االنفعالية1وال�سلوكية1من1خالل1قائمة1تقدير1اال�سطرابات1
قائم���ة1 عل���ى1 وتقديراته���م1 1، 1) الباح���ث1 )اإع���داد1 وال�سلوكي���ة1 االنفعالي���ة1
اال�سطراب���ات1ال�سلوكي���ة1والوجداني���ة1)1اإع���داد:1اآم���ال1عبدال�سمي���ع1باظ���ة1
،120101(1عل���ى)40(1تلمي���ذا1م���ن1تالمي���ذ1ال�س���ف1الثاين1االإع���دادي1،1فبلغ�ت1
قيم���ة1االرتباط1)0،75(1،1وهذا1ي�سري1اإىل1حتقق1�سدق1املحك1لقائمة1تقدير1

اال�سطرابات1االنفعالية1وال�سلوكية1.

1يتقدم1الباحث1بخال�س1ال�سكر1والتقدير1لل�سادة1املحكمني11اأ.د/1�سيد1حممد1خرياهلل1111 11
اأ.د/1فوؤاد1حامد1املوافى

اأ.د1/1ال�سيد1عبداملجيد1عبدالعال11اأ.م.1د/1م�سطفى1ال�سعيد1جربيل1اأ.م.د/1وليد1اأبو1املعاطي11د/
نبيل1على1حممود1
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ثانيا: الثبات:1قام1الباحث1بح�ساب1معامل1ثبات1املقيا�س1بطريقة1اإعادة1التطبيق1
وبل���غ1معام���ل1الثب���ات1)0،76(1،1وطريق���ة1األف���ا1كرونب���اخ1حي���ث1بلغ1معام���ل1الثبات1

)0،74(1وكالهما1دال1ومرتفع؛1مما1ي�سري1اإىل1ثبات1املقيا�س.

مقيا��س اال�س�طرابات االنفعالي�ة وال�س�ل�كية لدى تلمي�ذ املرحل�ة االإعدادية - 5
)اإعداد الباحث( :1مر1اإعداد1املقيا�س1باخلطوات1التالية:1

تناول���ت1- 1 الت���ي1 النظري���ة1 واالأط���ر1 الدرا�س���ات1 بع����س1 عل���ى1 الباح���ث1 اطل���ع1
اال�سطراب���ات1االنفعالي���ة1وال�سلوكي���ة1مث���ل:11درا�س���ة1�ساك���ر1عطي���ة1قندي���ل1
)عبدالرحم���ن1 ودرا�س���ة1 يحي���ى)2000(،1 اأحم���د1 خول���ة1 ودرا�س���ة1 1، 1)1981(
�سي���د1�سليم���ان12001اأ،1ب1،1ج(1،1ودرا�س���ة1�سعي���د1عبدالعزي���ز)2005(1،1مقيا����س1
اال�سطراب���ات1ال�سلوكي���ة1والوجداني���ة1)1اآم���ال1عبدال�سمي���ع1باظ���ة20101،1(1
 School Children’s Problem Scale, ( Saleem & 1 مقيا����س1 1،

1Mehmood , 2011)

ويف1�سوء1قراءات1الباحث1خل�سائ�س1ذوى1اال�سطرابات1االنفعالية1وال�سلوكية1و�سع1
ت�سورا1مبدئيا1للمقيا�س1يتكون1من1)39(1مفردة1،1موزعة1على1خم�سة1اأبعاد1هي1:1

جدول )2(
 اأرقام مفردات مقيا�س اال�سطرابات االنفعالية وال�سلوكية موزعة على االأبعاد اخلم�سة

أرقام المفردات األبعاد

 1 ، 6 ، 11 ، 16 ، 21 ، 26 ، 32قصور التعلم - 1

 2 ، 7 ، 12 ، 17 ، 22 ، 27 ، 33ألعراض االكتئابية- 2

 3 ، 8 ، 13 ، 18 ، 23 ، 28 ، 34تحقير الذات- 3

4 ، 9 ، 14 ، 19 ، 24 ، 29 ، 31 ، 35 ، 37السلوك االنسحابى- 4

 5 ، 10 ، 15 ، 20 ، 25 ، 30 ، 36 ، 38 ، 39العدوانية- 5

ويقرر1التلميذ1من1خاللها1درجة1موافقته1على1حمتوى1هذه1املفردات1من1خالل1
اختي���ار1البدي���ل1املنا�س���ب1م���ن1ثالث���ة1بدائل1هي)غالب���ا1،1اأحيان���ا1،1ن���ادرا1(1وتاأخذ1
البدائ���ل1الدرج���ات1)3–2–1(1ح�سب1اجت���اه1املفردة1،1وتدل1الدرج���ة1االأعلى1على1

اال�سطرابات1االنفعالية1وال�سلوكية1لدى1التلميذ1،1وللمقيا�س1درجة1كلية11.1
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ح�سب1الباحث1املوؤ�سرات1ال�سيكومرتية1للمقيا�س1كما1يلي:- 2
اأوال- ال�سدق:1حتقق1الباحث1من1�سدق1املقيا�س1من1خالل11:1

1 ال�س�دق الظاهري :1حيث1عر�س1الباحث1املقيا�س1يف1�سورته1االأولية1على1عدد1-
من1ال�سادة1املحكمني1املتخ�س�سني1يف1علم1النف�س1الرتبوي1وال�سحة1النف�سية1
12الإب���داء1ال���راأي1يف1م���دى1�سالحي���ة1املقيا����س1لال�ستخدام1مع1عين���ة1الدرا�سة1
احلالية1من1تالميذ1املرحلة1االإعدادية1،1ومدى1دقة1العبارات1ومالئمتها1.1

1 ال�س�دق التنب��ؤى :1من1خ���الل1تطبيق1املقيا�س1عل���ى)50(1تلميذا1من1تالميذ1-
ال�س���ف1الث���اين1االإع���دادي1،1ومت1ح�ساب1االرتباط1بني1درج���ات1التالميذ1على1
مقيا�س1اال�سطرابات1االنفعالية1وال�سلوكية1ودرجاتهم1على1مقيا�س1االكتئاب1
)د(1لل�سغ���ار1)اإع���داد1:1غري���ب1عبدالفت���اح،19951(1،1فبلغ����ت1قيم���ة1االرتباط1
)0،77(1،1وه���ذا1ي�س���ري1اإىل1حتق���ق1ال�س���دق1التنب���وؤى1ملقيا����س1اال�سطراب���ات1

االنفعالية1وال�سلوكية1.1

ثاني�ا: الثبات:1ق���ام1الباحث1بح�ساب1معامل1ثب���ات1املقيا�س1بطريقتني1:1طريقة1
اإع���ادة1التطبي���ق1حي���ث1بل���غ1معام���ل1الثب���ات1للبع���د1االأول)0،77(1والبع���د1الث���اين1
)0،78(،1والبع���د1الثال���ث)0،80(1،1والبعد1الراب���ع)0،79(1،1والبعد1اخلام�س)0،76(1
،1والدرج���ة1الكلي���ة)0،81(1،1كم���ا1مت1ح�س���اب1الثب���ات1بطريق���ة1األف���ا1كرونباخ1حيث1
بل���غ1معامل1الثب���ات1للبعد1االأول1)0،74(1،1والبعد1الث���اين1)0،76(1،1والبعد1الثالث1
)0،77(،1والبع���د1الرابع)0،78(1،1والبعد1اخلام�س)0،80(1والدرجة1الكلية)0،80(،11

وهى1معامالت1ثبات1دالة1ومرتفعة؛1مما1ي�سري1اإىل1ثبات1املقيا�س.

ثالث�ا : االت�س�اق الداخل�ي:1مت1ح�س���اب1االت�س���اق1الداخل���ي1للمقيا����س1من1خالل1
ح�س���اب1معام���ل1االرتباط1بني1درج���ة1املفردة1والدرجة1الكلي���ة1للبعد1الذي1تنتمي1
اإلي���ه1عل���ى1عينة1بلغ���ت)50(1تلميذا1من1تالميذ1ال�سف1الث���اين1االإعدادي1وكذلك1
ح�س���ب1معام���ل1االرتباط1ب���ني1الدرجة1الكلية1للبع���د1والدرجة1الكلي���ة1للمقيا�س،1

1يتقدم1الباحث1بخال�س1ال�سكر1والتقدير1لل�سادة1املحكمني11اأ.د/1�سيد1حممد1خرياهلل1111 12
اأ.د/1فوؤاد1حامد1املوافى

اأ.د1/1ال�سيد1عبداملجيد1عبدالعال1اأ.م.1د/1م�سطفى1ال�سعيد1جربيل11اأ.م.د/1وليد1اأبو1املعاطي11111
د/نبيل1على1حممود
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وق���د1تراوحت1معامالت1االرتباط1ب���ني)0،45-0،711(1للبعد1االأول1،1وبني1)1-0،37
0،64(1للبعد1الثاين1،1وبني)0،38-0،541(1للبعد1الثالث1،1وبني)0،38-0،511(1للبعد1
الرابع1،1وبني)0،33-0،58(1للبعد1اخلام�س1،1وهي1قيم1دالة1؛1مما1ي�سري1اإىل1وجود1
ات�س���اق1داخل���ي1بني1مفردات1االختبار1واأبعادها،1كم���ا1تراوحت1معامالت1االرتباط1
بني1الدرجة1الكلية1للبعد1والدرجة1الكلية1للمقيا�س1بني1)0،75-0،891(1وهي1قيم1

دالة1؛1مما1ي�سري1اإىل1االت�ساق1الداخلي1للمقيا�س.11

مقيا��س مه�ارات الت�ا�س�ل) اإع�داد الباح�ث(:1مر1اإع���داد1املقيا����س1باخلطوات1- 6
التالية:1

تناول���ت1- 1 الت���ي1 النظري���ة1 واالأط���ر1 الدرا�س���ات1 بع����س1 عل���ى1 الباح���ث1 اطل���ع1
مه���ارات1التوا�س���ل1مثل:1درا�س���ة1وليد1حممد1اأب���و1املعاط���ي)2012(1،1ودرا�سة

1( Nakatani , 2006)1
اطل���ع1الباح���ث1على1عدد1من1املقايي�س1التي1تناول���ت1قيا�س1مهارات1التوا�سل1- 2

،1مث���ل1:1مقيا����س1التوا�سل1ال�سفهي1لط���الب1اجلامعة1)1اإعداد1:1وليد1حممد1
اأبو1املعاطي20121،1(11

وف���ى1�س���وء1قراءات1الباحث1و�سع1ت�س���ورا1للمقيا�س1يتكون1من)60(1مفردة1،1- 3
موزعة1على1خم�سة1اأبعاد1هي1:1

جدول )3(
 اأرقام مفردات مقيا�س مهارات التوا�سل موزعة على املهارات اخلم�س

أرقام المفرداتاألبعاد

 1 ، 6 ، 11 ، 16 ، 21 ، 26 ، 31 ، 36 ، 41 ، 46 ، 51 ، 56فهم الذات وتقبلها .  - 1

 2 ، 7 ، 12 ، 17 ، 22 ، 27 ، 32 ، 37 ، 42 ، 47 ، 52 ، 57الحديث والحوار الفعال. - 2

 3 ، 8 ، 13 ، 18 ، 23 ، 28 ، 33 ، 38 ، 43 ، 48 ، 53 ، 60إدارة الذات والتحكم في االنفعاالت - 3

 4 ، 9 ، 14 ، 19 ، 24 ، 29 ، 34 ، 39 ، 44 ، 49 ، 54 ، 58توكيد الذات . - 4

المشاركة االجتماعية وتكوين - 5
الصداقات . 

59 ، 55 ، 50 ، 45 ، 40 ، 35 ، 30 ، 25 ، 20 ، 15 ، 10 ، 5 
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1111ويق���رر1التلمي���ذ1م���ن1خالله���ا1درج���ة1موافقت���ه1على1حمت���وى1هذه1املف���ردة1من1
خالل1اختيار1البديل1املنا�سب1من1ثالثة1بدائل1هي)غالبا1،1اأحيانا1،1نادرا1(1وتاأخذ1
البدائ���ل1الدرج���ات1)13– 12– 1(1وت���دل1الدرج���ة1االأعل���ى1على1التوا�س���ل1اجليد1،1

وللمقيا�س1درجة1كلية.1

ح�سب1الباحث1املوؤ�سرات1ال�سيكومرتية1للمقيا�س1كما1يلي:- 4
اأوال- ال�سدق:1حتقق1الباحث1من1�سدق1املقيا�س1من1خالل1:1

ال�س�دق الظاه�ري :1حي���ث1عر����س1الباح���ث1املقيا����س1يف1�سورت���ه1االأولي���ة1على1- 
ع���دد1م���ن1ال�س���ادة1املحكمني1املتخ�س�س���ني1يف1علم1النف�س1الرتب���وي1وال�سحة1
النف�سي���ة13الإب���داء1ال���راأي1يف1م���دى1�سالحية1املقيا����س1لال�ستخ���دام1مع1عينة1
الدرا�س���ة1احلالي���ة1م���ن1تالمي���ذ1املرحل���ة1االإعدادي���ة1،1وم���دى1دق���ة1املف���ردات1

ومالئمتها11.1
ال�س�دق التنب��ؤى :1من1خ���الل1تطبيق1املقيا�س1عل���ى)50(1تلميذا1من1تالميذ1- 

ال�س���ف1الث���اين1االإع���دادي1،1ومت1ح�س���اب1االرتب���اط1ب���ني1درج���ات1التالمي���ذ1
عل���ى1مقيا����س1مه���ارات1التوا�سل1ودرجاتهم1عل���ى1مقيا�س1الق���درة1التعبريية111111111111111111111111111
)1اإع���داد1:1�س���الح1ف���وؤاد1مك���اوي120001،1(1،1فبلغ����ت1قيم���ة1االرتب���اط1)0،72(1،1

وهذا1ي�سري1اإىل1حتقق1ال�سدق1التنبوؤى1ملقيا�س1مهارات1التوا�سل.1

ثاني�ا : الثب�ات :1قام1الباحث1بح�ساب1معامل1ثبات1املقيا�س1بطريقتني1:1طريقة1
اإع���ادة1التطبي���ق1حي���ث1بل���غ1معام���ل1الثب���ات1للبع���د1االأول)0،76(1والبع���د1الث���اين1
)0،78(،1والبع���د1الثال���ث)0،77(1،1والبعد1الراب���ع)0،76(1،1والبعد1اخلام�س)0،76(1
،1والدرج���ة1الكلي���ة)0،80(1،1كم���ا1مت1ح�س���اب1الثب���ات1بطريق���ة1األف���ا1كرونباخ1حيث1
بل���غ1معامل1الثب���ات1للبعد1االأول1)0،74(1،1والبعد1الث���اين1)0،77(،11والبعد1الثالث1
)0،78(،1والبع���د1الرابع)0،76(1،1والبعد1اخلام�س)0،79(1والدرجة1الكلية)0،80(،1

وهى1معامالت1ثبات1دالة1ومرتفعة؛1مما1ي�سري1اإىل1ثبات1املقيا�س.
1يتقدم1الباحث1بخال�س1ال�سكر1والتقدير1لل�سادة1املحكمني11اأ.د/1�سيد1حممد1خرياهلل1111 13

اأ.د/1فوؤاد1حامد1املوافى
اأ.د/1ال�سيد1عبداملجيد1عبدالعال1اأ.م.1د/1م�سطفى1ال�سعيد1جربيل11اأ.م.د/1وليد1اأبو1املعاطي111د/

نبيل1على1حممود1
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ثالث�ا : االت�س�اق الداخلي:1مت1ح�ساب1معامالت1االت�س���اق1الداخلي1للمقيا�س1من1
خالل1ح�ساب1معامل1االرتباط1بني1درجة1كل1مفردة1والدرجة1الكلية1للبعد1الذي1
تنتم���ي1اإلي���ه1على1عينة1بلغ���ت1)50(1تلميذا1من1تالميذ1ال�س���ف1الثاين1االإعدادي1
،1وكذل���ك1ح�س���ب1معامل1االرتب���اط1بني1الدرجة1الكلية1لكل1بع���د1والدرجة1الكلية1
للمقيا����س،1وق���د1تراوح���ت1معام���الت1االرتب���اط1ب���ني)0،33-0،761(1للبع���د1االأول1
،1وب���ني)0،37-0،541(1للبع���د1الث���اين1،1وب���ني)0،36-0،561(1للبع���د1الثال���ث1،1وب���ني11111111
)0،38-0،581(1للبع���د1الراب���ع1وب���ني)0،44-0،58(1للبع���د1اخلام����س1،1كما1تراوحت1
معام���الت1االرتب���اط1ب���ني1الدرج���ة1الكلية1للبع���د1والدرجة1الكلي���ة1للمقيا�س1بني1
)0،77-0،871(1وجميعها1قيم1دالة1؛1مما1ي�سري1اإىل1االت�ساق1الداخلي1للمقيا�س1.

الربنامج التدريبي لتنمية بع�س مهارات الت�ا�سل) اإعداد الباحث ( : - 7

اأ�س��س بن�اء الربنامج :1ق���ام1الباحث1باإع���داد1الربنامج1التدريب���ي1يف1�سوء1االأ�س�س1
الرتبوي���ة1والنف�سي���ة1التالي���ة1:1مراع���اة1مي���ول1واهتمام���ات1التالمي���ذ1،1مراع���اة1
اخل�سائ�س1العقلية1واالنفعالية1واالجتماعية1للتالميذ1عينة1الدرا�سة1،1اأن1يكون1
حمت���وى1الربنام���ج1منظما1ومرتب���ا1ومت�سال1يف1جميع1مراحل���ه111،1توفري1الزمن1
املنا�س���ب1والك���ايف1لك���ل1جل�س���ة1م���ن1جل�س���ات1الربنام���ج1،1اإعط���اء1قدر1م���ن1احلرية1
للتلمي���ذ1لط���رح1ت�ساوؤالت���ه1وا�ستف�سارات���ه1،1كم���ا1يعتم���د1الربنام���ج1عل���ى1التفاعل1

وامل�ساركة1بني1الباحث1والتالميذ1،1وكذلك1بني1التالميذ1بع�سهم1البع�س1.1

اإعداد حمت�ى الربنامج :1بعد1حتديد1اأهداف1الربنامج1،1قام1الباحث1بتحديد1حمتواه1
،1وال���ذي1ميك���ن1من1خالله1حتقيق1ه���ذه1االأهداف1،1ولتحديد1ه���ذا1املحتوى1اتبع1
الباحث1ما1يلي1:1االطالع1على1االإطار1النظري1اخلا�س1باال�سطرابات1االنفعالية1
وال�سلوكي���ة1)1�ساك���ر1عطية1قندي���ل،1981؛1جوزيف1ريزو1وروب���رت1زابل119991،1اأ1،1
ب1؛1خول���ة1اأحم���د1يحي���ى120001،1؛1جمعة1�سيد1يو�س���ف120001،1؛1عماد1عبدالرحيم1
الزغول120061،1؛1اأالن1كازدين120031،1؛1اآمال1عبدال�سميع1باظة120101،1؛1كوفمان1
والن���دروم120121،1؛1هااله���ان1وزمالئ���ه120131،1؛1ع���ادل1عب���داهلل1حمم���د120101،1؛1
 Olmeda& Kauffman , 2003 ; Powell , et.al . 2005 ;  Chun, et.al
( Nahgahgwon ,et.al. , 2010  ; 2009 , .11به���دف1الوق���وف1على1خ�سائ�س1



العدد )9( اكتوبر 2014 جملة الرتبية اخلا�ضة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 382 -

ذوى1اال�سطراب���ات1االنفعالي���ة1وال�سلوكي���ة1،1وذل���ك1لو�س���ع1اأن�سط���ة1ومهام1تتفق1
وخ�سائ�سهم1،1االطالع1على1ما1توافر1من1درا�سات1�سابقة1يف1جمال1مهارات1التوا�سل1
وط���رق1تنميتها1والربامج1االإر�سادية1والعالجي���ة1لذوى1اال�سطرابات1االنفعالية1
وال�سلوكية1)1نعومي1ريت�سمان119991،1؛1عبداخلالق1البهادىل1وعلى1كاظم،120021
؛1اآم���ال1عبدال�سمي���ع1باظ���ة120031،1؛1ع���ازة1�س���الم120071،1؛1�سليم���ان1عبدالواح���د1،1
2010؛1كري����س1ك���ول120101،1؛1اأالن1بي����س1وبربارا1بي����س120111،1؛1اأمال1عبدال�سميع1
باظ���ة120121،1؛1�سن���اء1حمم���د1�سليم���ان120131،1؛1�سن���اء1حمم���د1�سليم���ان120141،1(.1

و�س�ف الربنامج:1يتكون1الربنامج1من1)26(1جل�سة،1يتم1تقدميها1اإىل1التالميذ،1
بواقع1)3(1جل�سات1اأ�سبوعيا،1ومدة1اجلل�سة1)45(1دقيقة.

�س�دق الربنام�ج :1قام1الباحث1بعر�س1الربنام���ج1ب�سورته1االأولية1،1على1عدد1من1
ال�سادة1املحكمني1املتخ�س�سني1يف1جمايل1علم1النف�س1الرتبوي1وال�سحة1النف�سية1
1.4وذل���ك1به���دف1التحق���ق1مم���ا1يلي:1دق���ة1ال�سياغ���ة1اللفظي���ة1والعلمي���ة1ملحتوى1
الربنام���ج1،1منا�سب���ة1االأن�سط���ة1امل�ستخدمة1لتحقي���ق1اأهداف1الربنام���ج1،1منا�سبة1
اأن�سط���ة1ومه���ام1كل1جل�س���ة1لتحقي���ق1اأه���داف1اجلل�س���ة1،1منا�سبة1الف���رتة1الزمنية1
املح���ددة1لكل1جل�س���ة1من1جل�سات1الربنامج1،1منا�سب���ة1االأدوات1امل�ستخدمة1لتنفيذ1
اجلل�س���ات1،1اأي���ة1تعديالت1اأو1مقرتحات1يراها1ال�سادة1املحكمني1.1وقد1قام1الباحث1
بح�س���ر1اآراء1ال�س���ادة1املحكمني1،1ومقرتحاتهم1ثم1مت1تعديل1الربنامج1ح�سب1هذه1

االآراء1واملقرتحات1،1وبذلك1مت1و�سول1الربنامج1اإىل1�سورته1النهائية.1

اله�دف الع�ام للربنامج :1تنمية1بع����س1مهارات1التوا�سل1ل���دى1ذوى1ال�سعوبات1
االنفعالية1وال�سلوكية1من1تالميذ1املرحلة1االإعدادية1.1

االأه�داف الفرعي�ة للربنامج :1اإملام1التالميذ1مبفهوم1مهارات1التوا�سل1،1التدريب1
عل���ى1مه���ارات:11فهم1الذات1وتقبلها1،1اال�ستماع1اجليد1،1احلديث1واحلوار1الفعال1،1
1يتقدم1الباحث1بخال�س1ال�سكر1والتقدير1لل�سادة1املحكمني11اأ.د/1�سيد1حممد1خرياهلل1111 14

اأ.د/1فوؤاد1حامد1املوافى
اأ.د/1ال�سيد1عبداملجيد1عبدالعال11اأ.م.1د/1م�سطفى1ال�سعيد1جربيل11اأ.م.د/1وليد1اأبو1املعاطي11د/

نبيل1على1حممود11
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ا�ستخدام1لغة1اجل�سم1،1توكيد1الذات1،1اإدارة1الذات1،1امل�ساركة1االجتماعية1وتكوين1
ال�سداقات1.

جدول )4(
 بروتوكول الربنامج

 عدد
 الجلسات

 زمن الجلسةالفنيات المستخدمة موضوع الجلسة

45 دقيقة. تعارف و تمهيد1

2
مهارات التواصل)مفهومها–أهميتها–

.( أنواعها– معوقات التواصل
 45 دقيقة.المحاضرة-المناقشة

. المناقشة – التكليفات المنزليةالتدريب على مهارة فهم الذات وتقبلها3
45 دقيقة

. المحاضرة- المناقشة – التكليفات المنزلية  . التدريب على مهارة االستماع الفعال3
45 دقيقة

.التدريب على مهارة الحديث والحوار الفعال3
 المناقشة لعب الدور –النمذجة -

. التكليفات المنزلية
45 دقيقة

45دقيقة المناقشة – التكليفات المنزلية .التدريب على مهارة استخدام لغة الجسم3

   .التدريب على مهارة توكيد الذات3
 لعب الدور – المناقشة – التكليفات

. المنزلية
45دقيقة

3
 التدريب على مهارة إدارة الذات والتحكم في

  . االنفعاالت
45دقيقة. االسترخاء - الحديث الذاتي االيجابي

3
 التدريب على مهارة المشاركة االجتماعية

 . وتكوين الصداقات
45 دقيقة. المناقشة – النمذجة - التكليفات المنزلية

45 دقيقة المناقشة والحوار إعادة التدريب على مهارات التواصل 1

45 دقيقة.الجلسة الختامية1

نتائج الدرا�سة : 
الفر��س االأول:1»1توجد1فروق1دالة1اإح�سائيا1بني1متو�سطي1رتب1درجات1املجموعة1
التجريبية1على1مقيا�س1اال�سطرابات1االنفعالية1وال�سلوكية1يف1القيا�سات1الثالثة1
:1القبلي1والبعدي1والتتابعي«1وللتحقق1من1هذا1الفر�س1قام1الباحث1بح�ساب1كل1
من1:1قيم1املتو�سطات1،1واالنحرافات1املعيارية1ومتو�سطات1رتب1درجات1التالميذ1
عين���ة1الدرا�سة1على1مقيا�س1اال�سطرابات1االنفعالية1وال�سلوكية1ثم1ح�ساب1داللة1
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الف���روق1با�ستخ���دام1اختب���ار1»1فريدم���ان«1Friedman Test11حل�س���اب1الفرق1بني1
رت���ب1اأزواج1الدرج���ات1املرتبطة1)ع���زت1عبداحلميد1ح�س���ن5021:12011،1(،1كما1هو1

مو�سح1بجدول1)5(.1
جدول)5(

 كا2وم�س��توى داللتها للفروق بني متو�س��طات رتب درجات املجموع��ة التجريبية )ن=15(
على مقيا�س اال�سطرابات االنفعالية وال�سلوكية يف القيا�سات القبلي والبعدي والتتابعي

المتوسطالمتغيرات
 االنحراف
المعياري

 متوسط
الرتب

 مستوى الداللةكـا2

 االضطرابات
 االنفعالية
والسلوكية

96,2675,8733,00قبلي

30,00
0,05 62,0002,3902,00 بعدى

57,4002,3841,00 متابعة

111يت�س���ح1م���ن1اجل���دول1ال�ساب���ق1اأن1قيمة1)ك���ا2(1ت�ساوى1)30،00(1وه���ى1قيمة1دالة1
اإح�سائي���ا1عند1م�ستوى1)0،05(1.1وكان1متو�سط1الرتب1يف1القيا�س1القبلي1)3،00(1
بينم���ا1ك���ان1متو�س���ط1الرت���ب1يف1القيا����س1البع���دي1)2،00(1يف1ح���ني1ك���ان1متو�س���ط1
الرت���ب1يف1القيا����س1التتابع���ي1)1،00(1،1مم���ا1ي���دل1على1وجود1ف���روق1جوهرية1بني1
متو�سط���ات1رت���ب1درجات1املجموعة1التجريبي���ة1يف1القيا�سات1الثالثة1،1كما1يت�سح1
اأن1درجات1املجموعة1التجريبية1على1مقيا�س1اال�سطرابات1االنفعالية1وال�سلوكية1
ق���د1انخف�س���ت1وذلك1يف1القيا�س���ني1البعدي1والتتابعي1مقارن���ة1بالقيا�س1القبلي1؛1
مم���ا1ي���دل1على1فعالي���ة1الربنام���ج1التدريب���ي1امل�ستخ���دم1يف1خف����س1اال�سطرابات1

االنفعالية1وال�سلوكية1لدى1اأفراد1املجموعة1التجريبية1.1

111111وللك�س���ف1ع���ن1ق���وة1العالقة1)1حجم1التاأثري1(1عند1ا�ستخدام1اختبار1فريدمان1
،1يتم1ا�ستخدام1املعادلة1التي1تعرب1عن1مقدار1االتفاق1اأو1االختالف1بني1القيا�سات1

املتكررة1اأو1ما1يعرف1بحجم1التاأثري1من1خالل1املعادلة1التالية1:1

=E.S
111 حيث:1حجم1التاأثري=11111E.S11مربع1كاى1لفريدمان11=1

111k=111عدد1مرات1القيا�س 111111 11111n=11111111111عدد1االأفراد
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1111111واأق�س���ى1قيم���ة1حلج���م1التاأث���ريE.S1ه���ي1الواح���د1ال�سحي���ح1واأق���ل1قيمة1هي1
ال�سفر1،1ولذلك1كلما1اقرتبت1قيمة1E.S1من1الواحد1ال�سحيح1كان1حجم1التاأثري1
مرتفع���ا1،1وكلم���ا1اقرتبت1تلك1القيم���ة1من1ال�سفر1انخف�س1حج���م1التاأثري)عزت1

عبداحلميد1ح�سن،15081:120111(1،11وبالتعوي�س1يف1املعادلة1ال�سابقة1

= =E.S111111111
111111ف���اإن1قيم���ة1E.S1ت�س���اوى1)1(1؛1مم���ا1ي���دل1عل���ى1قوة1حجم1تاأث���ري1الربنامج1يف1

تخفيف1اال�سطرابات1االنفعالية1وال�سلوكية11.1

     Wilcoxon Signed11«1111111وق���د1ق���ام1الباح���ث1با�ستخ���دام1اختب���ار1»1ويلكوك�س���ون
Ranksللتحقق1من1داللة1الفروق1بني1كل1قيا�سني1على1حده1كما1ياأتي11:1

جدول )6( 
املتو�سطات واالنحرافات املعيارية ملقيا�س اال�سطرابات االنفعالية وال�سلوكية     

)االأبع��اد والدرج��ة الكلي��ة( للمجموع��ة التجريبية يف القيا�س��ات الثالثة القبل��ي والبعدي 
والتتابعي 

االنحراف المعياريالمتوسط االضطرابات االنفعالية والسلوكيةالقياس

القبلي

18,1331,407 قصور التعلم

17,6001,549 األعراض االكتئابية

17,3331,543 تحقير الذات

21,7332,250 السلوك االنسحابى

21,4672,100العدوانية

96,2675,873 الدرجة الكلية

البعدي

11,7331,334 قصور التعلم

10,8670,915 األعراض االكتئابية

10,7330,703 تحقير الذات

14,4001,298 السلوك االنسحابى

14,2670,884العدوانية

62,0002,390 الدرجة الكلية
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 المتابعة

11,4001,056 قصور التعلم

10,8000,775 األعراض االكتئابية

10,4000,737 تحقير الذات

12,3331,345 السلوك االنسحابى

12,4671,685العدوانية

57,4002,384 الدرجة الكلية

1 توجد1فروق1دالة1اإح�سائيا1بني1متو�سطي1رتب1درجات1املجموعة1التجريبية1-
عل���ى1مقيا����س1اال�سطراب���ات1االنفعالي���ة1وال�سلوكي���ة1يف1القيا�س���ني1:1القبل���ي1

والبعدي1.1

جدول)7(
 قيمة Z   وداللتها للفروق بني القيا�س��ني القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية على مقيا�س 

اال�سطرابات االنفعالية وال�سلوكية
 الصعوبات االنفعالية

 والسلوكية
العددالرتب

 متوسط
الرتب

 مجموع
الرتب

Zقيمة
 مستوى
الداللة

 قصور التعلم

0,001- 158,00120,003,430السالبة

0,000,00صفرالموجبة

صفرالمتساوية

15المجموع

 األعراض االكتئابية

0,001- 158,00120,003,426السالبة

0,000,00صفرالموجبة

صفرالمتساوية

15المجموع

تحقير الذات

0,001- 158,00120,003,437السالبة

0,000,00صفرالموجبة

صفرالمتساوية

15المجموع
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 السلوك االنسحابى

0,001- 8,00120,003,421صفرالسالبة

150,000,00الموجبة

صفرالمتساوية

15المجموع

العدوانية

0,001- 8,00120,003,426صفرالسالبة

150,000,00الموجبة

صفرالمتساوية

15المجموع

 الدرجة الكلية

0,001- 8,00120,003,410صفرالسالبة

150,000,00الموجبة

صفرالمتساوية

15المجموع

1111111ت�س���ح1م���ن1ج���دول1)7(1وجود1فروق1دالة1اإح�سائيا1بني1متو�سطي1رتب1درجات1
املجموع���ة1التجريبي���ة1يف1القيا�س���ني1القبلي1والبعدي1يف1كل1م���ن1)ق�سور1التعلم1،1
االأعرا����س1االكتئابية،1حتقري1ال���ذات1،1ال�سلوك1االن�سحاب���ى،1العدوانية1،1الدرجة1
الكلية(1،1حيث1بلغت1قيمZ11على1التوايل1)-1،3،4211-1،13،4371-1،13،4261-1،13،4301
-1،13،4261-13،4101(1وه���ى1قي���م1دال���ة1اإح�سائيا1عند1م�ست���وى1،10،0011وهو1ما1يدل1
عل���ى1وجود1ف���روق1دالة1ب���ني1القيا�سني1القبل���ي1والبعدي1للمجموع���ة1التجريبية1
يف1اجت���اه1القيا����س1البع���دي1،1حي���ث1ك���ان1ع���دد1الرت���ب1ال�سالب���ة1اأك���رب1م���ن1الرتب1
املوجب���ة1)1اجت���اه1التح�سن(1؛1مما1يعنى1انخفا�س1درج���ات1التالميذ1على1مقيا�س1
اال�سطرابات1االنفعالية1وال�سلوكية،1وهذا1ي�سري1اإىل1كفاءة1الربنامج1التدريبي1؛1

مما1ي�سري1اإىل1حتقق1الفر�س1االأول.1

111111وق���د1ق���ام1الباح���ث1بح�س���اب1حج���م1تاأثري1الربنام���ج1يف1تخفي���ف1اال�سطرابات1
االنفعالي���ة1وال�سلوكي���ة1من1خالل1ح�ساب1معامل1االرتباط1الثنائي1لرتب1االأزواج1

املرتبطة1الذى1يتم1ح�سابه1من1املعادلة1االآتية:1
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11111111111 1111-111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

1=1قوة1العالقة1)معامل1االرتباط1الثنائى1لرتب1االأزواج1املرتبطة1(1 حيث1
1T1=1جمموع1الرتب1ذات1االإ�سارة1املوجبة11n1.1=1عدد1اأزواج1الدرجات1.1

(1كما1يلى1:1 ويتم1تف�سري1)
1 10،41فيدل1على1عالقة1�سعيفة1اأو1حجم1تاأثري1�سعيف1.- 1) اإذا1كان1)
1 10،71فيدل1على1عالقة1متو�سطة1اأو1حجم1تاأثري1- 1) ( اإذا1كان10،41

متو�سط1.
1 10،91في���دل1عل���ى1عالق���ة1قوي���ة1اأو1حج���م1تاأثري1- 1) ( اإذا1ك���ان10،71

قوى11.1
1 10،91في���دل1على1عالقة1قوية1جدا1اأو1حجم1تاأثري1قوى1- 1) اإذا1ك���ان1)

جدا1)عزت1عبداحلميد1ح�سن،12801:120111(1.1

1111-1 = -0,983 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111

مم���ا1ي���دل1على1ق���وة1حجم1تاأث���ري1الربنامج1يف1تخفي���ف1اال�سطراب���ات1االنفعالية1
وال�سلوكية11.1

1 توجد1فروق1دالة1اإح�سائيا1بني1متو�سطي1رتب1درجات1املجموعة1التجريبية1-
عل���ى1مقيا����س1اال�سطراب���ات1االنفعالي���ة1وال�سلوكي���ة1يف1القيا�س���ني:1البعدي1
والتتابعي)بعد1مرور1ثالثة1اأ�سابيع(.1وجاءت1النتائج1كما1باجلدول1االآتي1:1
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جدول)8(
 قيمة Z  وداللتها للفروق بني القيا�سني البعدي والتتابعي 

للمجموعة التجريبية على مقيا�س اال�سطرابات االنفعالية وال�سلوكية
 االضطرابات  

 االنفعالية والسلوكية
العددالرتب

 متوسط
الرتب

 مجموع
الرتب

Zقيمة
 مستوى
الداللة

 قصور التعلم

 غير دالة- 74,0028,001,465السالبة

18,008,00الموجبة

7المتساوية

15المجموع

 األعراض االكتئابية

 غير دالة- 22,004,000,577السالبة

12,002,00الموجبة

12المتساوية

15المجموع

تحقير الذات

 غير دالة- 75,0035,001,667السالبة

25,0010,00الموجبة

6المتساوية

15المجموع

 السلوك االنسحابى

0.001- 137,0091,003,211السالبة

00,000,00الموجبة

2المتساوية

15المجموع

العدوانية

0.001- 137,0091,003,211السالبة

00,000,00الموجبة

2المتساوية

15المجموع

 الدرجة الكلية

0.001- 158,00120,003,425السالبة

00,000,00الموجبة

0المتساوية

15المجموع
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111111يت�س���ح1م���ن1ج���دول)8(1ع���دم1وجود1ف���روق1دالة1اإح�سائيا1ب���ني1متو�سطي1رتب1
درجات1املجموعة1التجريبية1يف1القيا�سني1البعدي1والتتابعي1على1اأبعاد1:1)ق�سور1
التعل���م1،1االأعرا����س1االكتئابي���ة1،1حتق���ري1الذات(1حيث1بلغت1قي���مZ11على1التوايل1
)-1،11،465-1،10،5771-11،6671(1،1بينم���ا1وج���دت1ف���روق1دال���ة1اإح�سائي���ا1عل���ى1اأبع���اد1
:1)ال�سل���وك1االن�سحاب���ى1،1العدواني���ة1،1الدرج���ة1الكلي���ة(1حيث1بلغ���ت1قيمZ11على1
الت���وايل1)-1،13،2111-1،113،2111-13،4251(1وجميعه���ا1دال���ة1اإح�سائي���ا1عن���د1م�ستوى1
1،10،001وه���و1م���ا1ي���دل1عل���ى1وجود1ف���روق1دالة1ب���ني1القيا�سني1البع���دي1والتتابعي11
للمجموعة1التجريبية1يف1اجتاه1القيا�س1البعدي1،1حيث1كان1عدد1الرتب1ال�سالبة1
اأكرب1من1الرتب1املوجبة1)اجتاه1التح�سن(1؛1مما1يعنى1انخفا�س1درجات1التالميذ1
عل���ى1مقيا����س1اال�سطراب���ات1االنفعالي���ة1وال�سلوكي���ة1،1وه���ذا1ي�س���ري1اإىل1كف���اءة1
الربنام���ج1التدريب���ي1؛1مم���ا1ي�سري1اإىل1حتقق1الفر����س1االأول1جزئيا1،1وهو1ما1يدل1
عل���ى1وجود1ف���روق1دالة1بني1القيا�سني1البعدي1والتتابع���ي1للمجموعة1التجريبية1
يف1اجت���اه1القيا����س1التتابع���ي1؛11حي���ث1ك���ان1ع���دد1الرت���ب1ال�سالبة1اأكرب1م���ن1الرتب1
املوجب���ة1)اجت���اه1التح�س���ن(1؛1مما1يعنى1ا�ستم���رار1تاأثري1الربنام���ج1التدريبي1بعد1

مرور1ثالثة1اأ�سابيع1من1التطبيق1على1اأفراد1املجموعة1التجريبية1.1

تف�سري نتائج الفر�ض الأول :
1111111تتفق1نتيجة1الدرا�سة1احلالية1مع1ما1اأ�سار1اإليه1)1�ساكر1عطية1قنديل1:19811،1
15؛1عبدالرحمن1�سيد1�سليمان120011،1ب:2911(1من1اأن1هوؤالء1التالميذ1ي�سبحون1
عاجزي���ن1ع���ن1ا�ستخدام1قدراتهم1ومواهبهم1على1نحو1فع���ال1ومثمر1واإيجابي1اإال1

بجهد1خارجي1مق�سود.1

1،(Chun,et.al,2009)11111111كم���ا1تتف���ق1م���ع1م���ا1تو�سلت1اإليه1درا�سة1�سن1وزمالئ���ه
ودرا�س���ة1ناجاجون1وزمالئه1(Nahgahgwon,et.al,2010)،1ودرا�سة1دي�سبين�س1
التدخ���ل1 اأهمي���ة1 اإىل1 اأ�س���ارت1 والت���ي1 1، 1(Desbiens&Royer,2003)وروي���ر
االنفعالي���ة1 اال�سطراب���ات1 م���ن1 التخفي���ف1 يف1 والعالج���ي1 الوقائ���ي1 االإر�س���ادي1
وال�سلوكي���ة1وم�ساحباتها1،1وما1اأ�س���ارت1اإليه1درا�سة1فوفت(Fovet,2011(1من1اأن1
االأطف���ال1الذين1يعانون1من1اال�سطرابات1االنفعالية1وال�سلوكية1ينبغي1اأن1ينظر1
اإليه���م1عل���ى1اأنهم1غ���ري1قادرين1اأو1غري1راغبني1يف1اإج���راء1متييز1مقبول1اجتماعيا1

بني1عاملهم1اخلا�س1وال�سياق1االجتماعي1املحيط1بهم111.1
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1111111وميك���ن1تف�س���ري1ه���ذه1النتيج���ة1يف1�س���وء1الربنام���ج1التدريب���ي1امل�ستخ���دم1يف1
الدرا�سة1احلالية،11حيث1اأتاحت1اأن�سطة1وجل�سات1الربنامج1الفر�سة1اأمام1التالميذ1
للتعب���ري1ع���ن1م�ساعره���م1واأفكارهم1بحري���ة1دون1قي���ود1،1والتفاع���ل1االإيجابي1مع1
بع�سه���م1البع����س1،1كم���ا1تعرفوا1عل���ى1مه���ارات1التوا�س���ل1)مفهومها–اأهميتها– 
اأنواعه���ا1– معوق���ات1التوا�سل1(1والتدريب1على1مه���ارة1احلديث1واحلوار1باأ�سلوب1
يتنا�س���ب1م���ع1طبيع���ة1املوقف1ال���ذى1يتعر�س1ل���ه1،1النظر1اإىل1املتح���دث1واالإن�سات1
ل���ه1والتج���اوب1معه،1املب���اداأة1يف1احلديث1،1التدريب1على1مه���ارة1اال�ستماع1الفعال1،1
ا�ستخ���دام1لغ���ة1اجل�سم،1التدري���ب1على1مهارة1توكيد1ال���ذات1،1واالعرتا�س1الفعال1
،1اإدارة1ال���ذات1،1م�ساركت���ه1لزمالئ���ه1يف1االأن�سط���ة1املدر�سي���ة1واالجتماعية1،1تكوين1

عالقات1و�سداقات1جديدة1مع1زمالئه111.1

الفر���ض الث��اين: »1توج���د1ف���روق1دال���ة1اإح�سائيا1ب���ني1متو�سط���ي1رت���ب1درجات1
املجموعة1التجريبية1على1مقيا�س1مهارات1التوا�سل)االأبعاد1والدرجة1الكلية(1يف1
القيا�سات1الثالثة1:1القبلي1والبعدي1والتتابعي«.1وللتحقق1من1هذا1الفر�س1قام1
الباح���ث1بح�س���اب1كل1من1:1قي���م1املتو�سطات1،1واالنحراف���ات1املعيارية1ومتو�سطات1
رت���ب1درج���ات1التالميذ1عين���ة1الدرا�سة1على1مقيا�س1مه���ارات1التوا�سل1ثم1ح�ساب1
دالل���ة1الفروق1با�ستخ���دام1اختبار1»1فريدم���ان«1Friedman Test1حل�ساب1الفرق1
ب���ني1رتب1اأزواج1الدرجات1املرتبط���ة1)1عزت1عبداحلميد1ح�سن5021:12011،1(،1كما1

هو1مو�سح1بجدول1)9(1:1

جدول)9( 
كا2وم�ستوى داللتها للفروق بني متو�سطات رتب درجات املجموعة 

التجريبية على مقيا�س مهارات التوا�سل يف القيا�سات القبلي والبعدي والتتابعي 
المتوسطالمتغيرات

 االنحراف
المعياري

 متوسط
الرتب

 مستوى الداللةكا2

 مهارات
 التواصل

78,0675,4051,0030,0000,05قبلي

122,1336,3902,00 بعدى

131,3335,1643,00 متابعة
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1111111يت�س���ح1م���ن1ج���دول1)9(1اأن1قيم���ة1)ك���ا2(1ت�س���اوى1)30،00(1وه���ى1قيم���ة1دال���ة1
اإح�سائي���ا1عند1م�ستوى1)0،05(1.1وكان1متو�سط1الرتب1يف1القيا�س1القبلي1)1،00(1
بينم���ا1ك���ان1متو�س���ط1الرت���ب1يف1القيا����س1البع���دي1)2،00(1يف1ح���ني1ك���ان1متو�س���ط1
الرت���ب1يف1القيا����س1التتابع���ي1)3،00(1،1مم���ا1ي���دل1عل���ى1وج���ود1ف���روق1دال���ة1ب���ني1
متو�سط���ات1رت���ب1درجات1املجموعة1التجريبي���ة1يف1القيا�سات1الثالثة1،1كما1يت�سح1
اأن1درجات1املجموعة1التجريبية1على1مقيا�س1مهارات1التوا�سل1قد1ارتفعت1وذلك1
يف1القيا�س���ني1البعدي1والتتابع���ي1مقارنة1بالقيا�س1القبلي1؛1مما1يدل1على1فعالية1
الربنام���ج1التدريب���ي1امل�ستخدم1يف1تنمية1مهارات1التوا�سل1ل���دى1اأفراد1املجموعة1

التجريبية1.1

1111111وللك�سف1عن1قوة1العالقة1)1حجم1التاأثري1(1عند1ا�ستخدام1اختبار1فريدمان1
،1مت1ا�ستخ���دام1املعادل���ة1التي1تعرب1عن1مقدار1االتفاق1اأو1االختالف1بني1القيا�سات1
املتك���ررة1،1حي���ث1بلغت1قيمة1معامل1التاأث���ري1)1(1؛1مما1يدل1على1قوة1حجم1تاأثري1

الربنامج1يف1تنمية1مهارات1التوا�سل1111.1
جدول)10(

 يو�سح املتو�سطات واالنحرافات املعيارية ملهارات التوا�سل 
)االأبعاد والدرجة الكلية( يف كل من القيا�س القبلي والبعدي والتتابعي 

المتوسط مهارات التواصلالقياس
 االنحراف
المعياري

القبلي

14,6671,112  فهم الذات وتقبلها
15,9331,831 الحديث والحوار الفعال

16,0001,813 إدارة الذات والتحكم في االنفعاالت
16,0001,363 توكيد الذات

15.4672.264  المشاركة االجتماعية
78,0675,405 الدرجة الكلية

البعدي

26,0002,673  فهم الذات وتقبلها
24,5332,264 الحديث والحوار الفعال

23,8671,187  إدارة الذات والتحكم في االنفعاالت
23,9331,792 توكيد الذات

23,8001,859  المشاركة االجتماعية
122,1336,390 الدرجة الكلية
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 المتابعة

28,0002,478  فهم الذات وتقبلها
26,3331,759 الحديث والحوار الفعال

25,3330,816  إدارة الذات والتحكم في االنفعاالت
25,5331,642 توكيد الذات

26,1331,552  المشاركة االجتماعية

131,3335,164 الدرجة الكلية

1111111وق���د1ق���ام1الباح���ث1با�ستخدام1اختبار1ويلكوك�س���ون1للتحقق1من1داللة1الفروق1
بني1كل1قيا�سني1على1حده1كالتايل:11

1 توجد1فروق1دالة1اإح�سائيا1بني1متو�سطي1رتب1درجات1املجموعة1التجريبية1-
عل���ى1مقيا����س1مه���ارات1التوا�سل1)1االأبع���اد1والدرجة1الكلي���ة1(1يف1القيا�سني1:1

القبلي1والبعدي1.
جدول)11(

 قيمة Z  وداللتها للفروق بني القيا�سني القبلي والبعدي 
للمجموعة التجريبية على مقيا�س مهارات التوا�سل ) االأبعاد والدرجة الكلية (

العددالرتبمهارات التواصل
 متوسط
الرتب

 مجموع
الرتب

Zقيمة
 مستوى
الداللة

 فهم الذات وتقبلها

0,001- 0,000,003,427صفرالسالبة

158,00120,00الموجبة

صفرالمتساوية

15المجموع

 الحديث والحوار الفعال

0,001- 0,000,003,418صفرالسالبة

158,00120,00الموجبة

صفرالمتساوية

15المجموع

 إدارة الذات والتحكم في
 االنفعاالت

0,001- 0,000,003,421صفرالسالبة

158,00120,00الموجبة

صفرالمتساوية

15المجموع
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 توكيد الذات

0,001- 0,000,003,422صفرالسالبة

158,00120,00الموجبة

صفرالمتساوية

15المجموع

 المشاركة االجتماعية

0,001- 0,000,003,416صفرالسالبة

158,00120,00الموجبة

صفرالمتساوية

15المجموع

 الدرجة الكلية

0,001- 0,000,003,414صفرالسالبة

158,00120,00الموجبة

صفرالمتساوية

15المجموع

1111111يت�س���ح1م���ن1ج���دول)11(1وج���ود1ف���روق1دال���ة1اإح�سائي���ا1ب���ني1متو�سط���ي1رت���ب1
درج���ات1املجموعة1التجريبية1يف1القيا�سني1القبلي1والبعدي1على1مقيا�س1مهارات1
التوا�س���ل1يف1مه���ارات1:1)1فه���م1ال���ذات،1احلدي���ث1واحل���وار1الفع���ال1،1اإدارة1ال���ذات1
والتحك���م1يف1االنفع���االت1،1توكي���د1الذات1،1امل�سارك���ة1االجتماعي���ة1(1،1وفى1الدرجة1
الكلي���ة1،1وجميعه���ا1معام���الت1دال���ة1اإح�سائيا1عن���د1م�ست���وى1،10،0011وهو1ما1يدل1
عل���ى1وجود1ف���روق1دالة1بني1القيا�سني1البعدي1والتتابع���ي1للمجموعة1التجريبية1
يف1اجتاه1القيا�س1البعدي1،1حيث1كان1عدد1الرتب1املوجبة1اأكرب1من1الرتب1ال�سالبة1
)اجت���اه1التح�س���ن(1؛1مم���ا1يعن���ى1ارتف���اع1درج���ات1التالمي���ذ1على1مقيا����س1مهارات1
التوا�س���ل1،1وه���ذا1ي�س���ري1اإىل1كف���اءة1الربنام���ج1التدريب���ي1؛1مما1ي�س���ري1اإىل1حتقق1
الفر�س1الثاين.1وقد1قام1الباحث1بح�ساب1حجم1تاأثري1الربنامج1يف1تنمية1مهارات1
التوا�سل1من1خالل1ح�ساب1معامل1االرباط1الثنائي1لرتب1االأزواج1املرتبطة1الذى1

يتم1ح�سابه1من1املعادلة1االآتية:1

11-1 =1 1111111 1-1     1
1111111مما1يدل1على1قوة1حجم1تاأثري1الربنامج1يف1تنمية1مهارات1التوا�سل1.1



فعالية برنامج تدريبي لتنمية بع�ض مهارات التوا�ضل لدى ذوى اال�ضطرابات د . حممد اإبراهيم عطا اهلل

- 395 -

توجد1فروق1دالة1اإح�سائيا1بني1متو�سطي1رتب1درجات1املجموعة1التجريبية1على1
مقيا����س1مه���ارات1التوا�س���ل1)1االأبع���اد1والدرجة1الكلي���ة1(1يف1القيا�س���ني1:1البعدي1

والتتابعي11.1
جدول)12(

1قيمة Z   وداللتها للفروق بني القيا�سني البعدي واملتابعة 
للمجموعة التجريبية على مقيا�س مهارات التوا�سل ) االأبعاد والدرجة الكلية (

العددالرتبمهارات التواصل
 متوسط
الرتب

 مجموع
الرتب

Zقيمة
 مستوى
الداللة

 فهم الذات وتقبلها

0,001- 0,000,003,450صفرالسالبة

158,00120,00الموجبة

صفرالمتساوية

15المجموع

 الحديث والحوار الفعال

0,001- 0,000,003,093صفرالسالبة

126,5078,00الموجبة

3المتساوية

15المجموع

  إدارة الذات والتحكم في االنفعاالت

0,001- 0,000,003,402صفرالسالبة

147,50105,00الموجبة

1المتساوية

15المجموع

 توكيد الذات

0,001- 0,000,003,482صفرالسالبة

158,00120,00الموجبة

صفرالمتساوية

15المجموع

 المشاركة االجتماعية

0,001- 0,000,003,457صفرالسالبة

158,00120,00الموجبة

صفرالمتساوية

15المجموع

 الدرجة الكلية

0,001- 0,000,003,417صفرالسالبة

158,00120,00الموجبة

صفرالمتساوية

15المجموع



العدد )9( اكتوبر 2014 جملة الرتبية اخلا�ضة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 396 -

111111111يت�س���ح1م���ن1ج���دول1)12(1وج���ود1ف���روق1دال���ة1اإح�سائي���ا1ب���ني1متو�سطي1رتب1
درج���ات1املجموعة1التجريبية1يف1القيا�سني1القبلي1والبعدي1على1مقيا�س1مهارات1
التوا�س���ل1يف1جمي���ع1االأبع���اد1والدرج���ة1الكلي���ة1،1مما1ي���دل1على1وجود1ف���روق1دالة1
ب���ني1القيا�سني1البع���دي1والتتابعي1للمجموعة1التجريبية1يف1اجتاه1قيا�س1املتابعة1
،1حيث1كان1عدد1الرتب1املوجبة1اأكرب1من1الرتب1ال�سالبة1)اجتاه1التح�سن(1؛1مما1
يعن���ى1ارتف���اع1درجات1التالميذ1عل���ى1مقيا�س1مهارات1التوا�س���ل1،1وهذا1ي�سري1اإىل1
ا�ستمراري���ة1االأث���ر1االإيجابي1للربنامج1بعد1م���رور1)1ثالثة1اأ�سابيع1(1فرتة1املتابعة1
؛1مم���ا1ي�س���ري1اإىل1فعالي���ة11الربنام���ج1التدريب���ي1؛1مم���ا1ي�سري1اإىل1حتق���ق1الفر�س1

الثاين11.1

تف�س��ري نتائ��ج الفر�ض الثاين:1تتف���ق1نتيج���ة1الدرا�س���ة1احلالية1مع1م���ا1اأ�سارت1
اإلي���ه1خول���ة1اأحمد1يحي���ى1)201:120001(1اأنه1من1خالل1تق���دمي1اخلدمات1املنا�سبة1
ميك���ن1م�ساع���دة1ه���وؤالء1التالميذ1على1تقوي���ة1عالقاتهم1والو�س���ول1اإىل1عالقات1
اأف�سل1مع1االآخرين1،1وتدريبهم1على1املهارات1احلياتية1املتنوعة1واال�سرتاتيجيات1
التوافقي���ة1التي1متكنهم1من1التعاي�س1وتطوير1اإمكاناتهم1،1وت�ساهم1يف1التخفيف1

من1معاناتهم.

1111111كم���ا1اأ�س���ار1اأ�سام���ة1البطاين���ة1وزمالئ���ه1)5041:12007(1اأن1اأح���د1اأه���م1اأه���داف1
الربامج1التعليمية1اخلا�سة1تعزيز1ممار�سة1وتطبيق1ال�سلوك1املقبول1اجتماعيا1،1
فكث���ري1من1هوؤالء1التالميذ1ال1يوج���د1لديهم1مهارات1اجتماعية1اإيجابية1متكنهم1
م���ن1اإع���ادة1تاأ�سي�س1روابط1اجتماعية1مع1رفاقه���م1يف1ال�سف1،1خا�سة1اأنهم1يعانون1

من1قلة1االأ�سدقاء1يف1املدر�سة1وفى1املجتمع1املحلى11.1

1111111كم���ا1تتف���ق1نتائ���ج1الدرا�س���ة1احلالي���ة1م���ع1درا�س���ة1كول���ني1ب���اول1وبارل���و1وب���اج1
( Cullen-Powell , Barlow& Bagh , 2005)1والت���ي1اأ�س���ارت1اإىل1فعالي���ة1
برنام���ج1اكت�س���اف1ال���ذات1يف1التخفيف1من1ح���دة1اال�سطراب���ات1الوجدانية،1ويعد1
اكت�ساف1الذات1اأحد1اجلوانب1املهمة1يف1التوا�سل1مع1الذات1واالآخرين1،1كما1تتفق1
نتيج���ة1الدرا�سة1احلالية1مع1درا�سة1ولهيت1(Wilhite ,2010)1والتي1اأ�سارت1اإىل1
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اأهمي���ة1التدخ���ل1العالج���ي1م���ن1خالل1التدري���ب1على1تنمي���ة1امله���ارات1التوا�سلية1
االجتماعي���ة1ل���دى1التالمي���ذ1ذوى1اال�سطراب���ات1االنفعالي���ة1وال�سلوكي���ة1خا�سة1

واأنهم1يفتقرون1للتفاعل1مع1زمالئهم1ومعلميهم1.1

111111وميكن1تف�سري1هذه1النتيجة1يف1�سوء1الربنامج1التدريبي1امل�ستخدم1يف1الدرا�سة1
احلالية،11حيث1اأتاحت1اأن�سطة1وجل�سات1الربنامج1الفر�سة1اأمام1التالميذ1للتعبري1
ع���ن1م�ساعره���م1واأفكاره���م1بحري���ة1دون1قيود1،1والتفاع���ل1االإيجابي1م���ع1بع�سهم1
البع����س،1كم���ا1تعرف���وا1على1مفه���وم1مه���ارات1التوا�س���ل1واأهميتها1واأنواعه���ا1واأهم1
معوق���ات1التوا�س���ل،1التدريب1على1مهارات1:1اال�ستم���اع1الفعال،1احلديث1واحلوار1

الفعال1،1ال�سمت1الفعال1،1االعرتا�س1الفعال1،1ا�ستخدام1لغة1اجل�سم.

الفر���ض الثال��ث:1»1توج���د1ف���روق1دال���ة1اإح�سائي���ا1ب���ني1متو�سطي1رت���ب1درجات1
االنفعالي���ة1 اال�سطراب���ات1 عل���ى1مقيا����س1 وال�سابط���ة1 التجريبي���ة1 املجموعت���ني1
وال�سلوكي���ة1يف1القيا����س1البع���دي1ل�سالح1املجموع���ة1التجريبي���ة1»1.1والختبار1هذا1
11Mann-Whitney1 1Test م���ان1ويتن���ي«1 1« الباح���ث1اختب���ار1 ا�ستخ���دم1 الفر����س1
حل�س���اب1الفرق1بني1متو�سط���ي1رتب1الدرجات1امل�ستقلة1)1عزت1عبداحلميد1ح�سن1

،4991:2011(1،1وجاءت1النتائج1كما1باجلدول1االآتي1:
جدول )13( 

املتو�سطات واالنحرافات املعيارية للمجموعتني
التجريبية وال�سابطة على مقيا�س اال�سطرابات االنفعالية وال�سلوكية

 الصعوبات االنفعالية والسلوكية

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 المتوسط
الحسابي

 االنحراف
المعياري

 المتوسط
الحسابي

 االنحراف
المعياري

11,7331,33416,8001,612 قصور التعلم

10,8670,91517,3331,915 األعراض االكتئابية

10,7330,70317,1331,922 تحقير الذات

14,4001,29819,2002,597السلوك االنسحابى

14,2670,88421,4672,416العدوانية

62,0002,39091,9334,044الدرجة الكلية
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جدول)14( 
قيمة U  وداللتها للفروق بني متو�سطي رتب درجات املجموعتني 

التجريبية وال�سابطة على مقيا�س اال�سطرابات االنفعالية وال�سلوكية يف القيا�س البعدي
 الصعوبات االنفعالية

والسلوكية
العدد المجموعة

 متوسط
الرتب

 مجموع
الرتب

Uقيمة
 مستوى
الداللة

 قصور التعلم
0,05- 1523,00345,004,699 التجريبية

158,00120,00 الضابطة

 األعراض االكتئابية
0,05- 1523,00345,004,703 التجريبية

158,00120,00 الضابطة

0,05- 1523,00345,004,742 التجريبية تحقير الذات

158,00120,00 الضابطة

السلوك االنسحابى
0,05- 1521,97329,504,063 التجريبية

159,03135,50 الضابطة

0,05- 1523,00345,004,709 التجريبيةالعدوانية

158,00120,00 الضابطة

الدرجة الكلية
0,05- 1523,00345,004,675 التجريبية

158,00120,00 الضابطة

1111يت�س���ح1م���ن1ج���دويل)141،113(1وج���ود1فروق1دالة1اإح�سائي���ا1بني1متو�سطي1رتب1
درج���ات1املجموعت���ني1التجريبي���ة1وال�سابط���ة1يف1القيا����س1البع���دي1عل���ى1مقيا�س1
اال�سطرابات1االنفعالية1وال�سلوكية1يف1جميع1االأبعاد1والدرجة1الكلية1عند1م�ستوى1
دالل���ة1،10،051وه���و1م���ا1ي���دل1على1وجود1ف���روق1دالة1ب���ني1املجموعت���ني1التجريبية1
وال�سابط���ة1يف1القيا����س1البعدي1ل�سالح1املجموعة1التجريبية1،1حيث1كان1جمموع1
رتب1املجموعة1التجريبية1اأكرب1من1جمموع1رتب1املجموعة1ال�سابطة1؛1مما1يعنى1
حت�سن1درجات1التالميذ1على1مقيا�س1اال�سطرابات1االنفعالية1وال�سلوكية،1وهذا1

ي�سري1اإىل1كفاءة1الربنامج1االإر�سادي1؛1مما1ي�سري1اإىل1حتقق1الفر�س1الثالث.1
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تف�س��ري نتائج الفر���ض الثالث :1تتفق1نتيج���ة1الدرا�سة1احلالية1م���ع1ما1تو�سلت1
اإليه1درا�سة1111111دي�سبين�س1وروير( Desbiens & Royer , 2003)1والتي1اأ�سارت1
اإىل1فعالي���ة1برنامج1لتنمية1املهارات1االجتماعي���ة1يف1حت�سني1ال�سلوك1االجتماعي1

للتالميذ1امل�سكلني1انفعاليا1و�سلوكيا11.1

1111111وميكن1تف�سري1هذه1النتيجة1يف1�سوء1الربنامج1التدريبي1امل�ستخدم1يف1الدرا�سة1
احلالية،11حيث1اأتاحت1اأن�سطة1وجل�سات1الربنامج1الفر�سة1اأمام1التالميذ1للتعبري1
ع���ن1م�ساعره���م1واأفكاره���م1بحري���ة1دون1قيود1،1والتفاع���ل1االإيجابي1م���ع1بع�سهم1

البع�س،1كما1تعرفوا1على1مفهوم1التوا�سل1ومهاراته1والتدريب1عليها1.1

الفر���ض الراب��ع :1»1توج���د1ف���روق1دال���ة1اإح�سائيا1ب���ني1متو�سطات1رت���ب1درجات1
املجموعت���ني1التجريبي���ة1وال�سابط���ة1عل���ى1مقيا����س1مه���ارات1التوا�سل)االأبع���اد1
والدرج���ة1الكلي���ة(1ل�سال���ح1املجموع���ة1التجريبي���ة1»1.1والختب���ار1ه���ذا1الفر����س1
ا�ستخدام1الباحث1اختبار1»1مان1ويتني«1،1وجاءت1النتائج1كما1باجلدول1التايل:1

جدول )16(
 املتو�سطات واالنحرافات املعيارية للمجموعتني 

التجريبية وال�سابطة على مقيا�س مهارات التوا�سل 

 مهارات التواصل

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

المتوسط الحسابي
 االنحراف
المعياري

 المتوسط
الحسابي

 االنحراف
المعياري

26,0002,67315,0001,134  فهم الذات وتقبلها

24,5332,26416,6671,291 الحديث والحوار الفعال

23,8671,18716,8861,356  إدارة الذات والتحكم في االنفعاالت

23,9331,79216,5331,407 توكيد الذات

23,8001,85915,1332,326 المشاركة

122,1336,39080,2005,557 الدرجة الكلية
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جدول)17(
 قيمة U   وداللتها للفروق بني متو�سطي رتب درجات املجموعتني التجريبية وال�سابطة على 

مقيا�س مهارات التوا�سل )االأبعاد والدرجة الكلية( يف القيا�س البعدي
العدد المجموعة مهارات التواصل

 متوسط
الرتب

 مجموع
الرتب

Uقيمة
 مستوى
الداللة

  فهم الذات وتقبلها
0,05- 1523,00345,004,696 التجريبية

158,00120,00 الضابطة

 الحديث والحوار الفعال
0,05- 1523,00345,004,690 التجريبية

158,00120,00 الضابطة

 إدارة الذات والتحكم في
  االنفعاالت

0,05- 1523,00345,004,707 التجريبية

158,00120,00 الضابطة

 توكيد الذات
0,05- 1521,97329,504,696 التجريبية

159,03135,50 الضابطة

  المشاركة االجتماعية
0,05- 1523,00345,004,690 التجريبية

158,00120,00 الضابطة

الدرجة الكلية
0,05- 1523,00345,004,677 التجريبية

158,00120,00 الضابطة

11يت�س���ح1م���ن1ج���دويل1)171،116(1وجود1ف���روق1دالة1اإح�سائيا1ب���ني1متو�سطي1رتب1
درج���ات1املجموعت���ني1التجريبي���ة1وال�سابط���ة1يف1القيا����س1البع���دي1عل���ى1مقيا�س1
مهارات1التوا�سل1يف1جميع1االأبعاد1والدرجة1الكلية1،1وجميعها1دالة1عند1م�ستوى1
1،10،05وهو1ما1يدل1على1وجود1فروق1دالة1بني1املجموعتني1التجريبية1وال�سابطة1
يف1القيا����س1البع���دي1ل�سال���ح1املجموع���ة1التجريبي���ة1،1حي���ث1ك���ان1جمم���وع1رت���ب1
املجموع���ة1التجريبي���ة1اأك���رب1من1جمم���وع1رتب1املجموع���ة1ال�سابط���ة1؛1مما1يعنى1
حت�س���ن1درج���ات1التالميذ1على1مقيا�س1مه���ارات1التوا�سل1،1وهذا1ي�سري1اإىل1كفاءة1

الربنامج1االإر�سادي1وحتقق1الفر�س1الرابع1.1
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تف�س��ري نتائج الفر�ض الرابع:11تتفق1نتيج���ة1الدرا�سة1احلالية1م���ع1ما1تو�سلت1
 (Cullen-Powell , Barlow & Baghاإلي���ه1درا�س���ة1كولني1باول1وبارل���و1وب���اج
( 2005 ,11والت���ي1اأ�س���ارت1اإىل1فعالي���ة1برنام���ج1اكت�س���اف1ال���ذات1يف1تنمي���ة1تقدي���ر1
الذات1وامل�ساركة1االجتماعية1ومهارات1االت�سال1وال�سلوك1االإيجابي1.1وكما1ت�سري1
�سن���اء1حمم���د1�سليمان1)1731:12014(1اإىل1اأن1التوا�سل1ي���وؤدى1دورا1اأ�سا�سيا1يف1حياة1
االإن�سان1بداية1من1اإ�سباع1حاجاته1الطبيعية1وانتهاء1بتقدير1الذات1،1اإال1اأن1تقدير1

الذات1ال1يتم1اإال1من1خالل1التفاعل1مع1االآخرين1يف1االأ�سرة1واملدر�سة.1

1111111وميكن1تف�سري1هذه1النتيجة1يف1�سوء1فعاليات1الربنامج1التدريبي1امل�ستخدم1يف1
الدرا�سة1احلالية،1حيث1اأتاحت1اأن�سطة1وجل�سات1الربنامج1الفر�سة1اأمام1التالميذ1
للتعب���ري1ع���ن1م�ساعره���م1واأفكاره���م1بحرية1دون1قي���ود1.1والتفاع���ل1االإيجابي1مع1
بع�سه���م1البع�س،1كما1تعرف���وا1على1مفهوم1مهارات1التوا�س���ل1واأهميتها1واأنواعها1
واأهم1معوقات1عملية1التوا�سل-1التدريب1على1مهارة1اال�ستماع1الفعال1،1احلديث1

الفعال1،1ال�سمت1الفعال1،1االعرتا�س1الفعال1،1وا�ستخدام1لغة1اجل�سم.1

تو�سيات الدرا�سة :  
يف1�سوء1ما1تو�سلت1اإليه1الدرا�سة1احلالية1من1نتائج1فاإن1الباحث1يو�سي1مبا1يلي:

1 �س���رورة1تدري����س1مق���رر1معني1وليك���ن1م�سم���اه1)مه���ارات1التوا�س���ل(1يتناول1-
امله���ارات1التي1ت�ساع���د1التالميذ1يف1املراحل1الدرا�سي���ة1املختلفة1على1التفاعل1

باإيجابية1مع1املواقف1احلياتية1التي1ميرون1بها.1

1 عق���د1دورات1تدريبية1للمعلمني1لتعريفه���م1مبفهوم1اال�سطرابات1االنفعالية1-
وال�سلوكي���ة1وخ�سائ�س1ذوى1اال�سطرابات1االنفعالية،1وطرق1التعامل1معهم1

،1واملهارات1التي1ميكن1اأن1يك�سبوها1لتالميذهم1.1

1 اإع���داد1برامج1اإر�سادية1للوالدي���ن1لتعريفهم1باالأ�ساليب1ال�سحيحة1واملنا�سبة1-
للتوا�س���ل1املتب���ادل11مع1اأبنائه���م1ذوى1اال�سطراب���ات1االنفعالي���ة1وال�سلوكية.1
وتوف���ري1اخلدم���ات1االإر�سادي���ة1الالزمة1م���ن1خالل1جمموعة1م���ن1املر�سدين1

النف�سيني1املدربني1على1ا�ستخدام1االأ�ساليب1االإر�سادية1املختلفة.
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بحوث مقرتحة: 
111111يف1�س���وء1م���ا1اأ�سف���رت1عن���ه1الدرا�س���ة1احلالي���ة1م���ن1نتائج1ميكن1اق���رتاح1اإجراء1

الدرا�سات1التالية:11111
1 1اإعداد1برامج1اإر�سادية1وعالجية1لذوى1اال�سطرابات1االنفعالية1وال�سلوكية1-

با�ستخدام1اأ�ساليب1وفنيات1اإر�سادية1اأخرى.1
1 1درا�س���ة1متغ���ريات1اأخرى1مثل:1�سل���وك1اإيذاء1الذات1وق�س���ور1االنتباه1وفرط1-

الن�ساط1لدى1ذوى1اال�سطرابات1االنفعالية1وال�سلوكية1.1
1 1اإع���داد1درا�س���ات1�سيكومرتي���ة1كلينيكية1للتع���رف1على1الدينامي���ات1النف�سية1-

لذوى1اال�سطرابات1االنفعالية1وال�سلوكية1.1
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